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Postitalituse jaotus 
sisemaaliseks ja välis- 

maaliseks.

Postisaadetiste ehk 
korrespondentsi ja 
postioperatsioonide 

liigid.

Posti määrustik.

Alus: Üleilmlise postikonventsiooni art. 4 („R. T.cc nr. 113/114 — 1925 a.), posti-telegraafi sea
duse (§ 2) täiendamise seadus („R. T cc. nr, 197/198 — 1925 a.) ja kokkulepe tariifinõukoguga tarii

fidesse puutuva osa kohta (tariifinõukogu otsus 4. märtsist 1927 a. prot. nr. 178 p. 2).

Esimene jagu.

I peatükk.

Üldmäärused.
1. Need määrused on maksvad postisaadetiste ja postioperatsioonide 

kohta nii sisemaalises kui välismaalises läbikäimises. Iseäraldused sise- või 
välismaalises postitalituse korras on toodud sealsamas, kus kõneldakse sellest, 
mille kohta iseäraldused käivad.

2. Sisemaalised postisaadetised ja postioperatsioonid on need, mis saa
detakse või mida toimetatakse läbikäimises oma riigi piires; välismaalised — 
need, mis vahetatakse või mida toimetatakse läbikäimises välismaadega.

Märge. Välismaalises postitalituslises läbikäimises tarvitatakse tarbe
korral posti oskustermiine ja saadetistel teatavaid pealekirjutusi prantsus-
keeles, samuti tähikuid ja.lipikuid prantsuskeelse tekstiga või tõlkega selles
keeles.
3. Postisaadetised ja postioperatsioonid on järgmist liiki :
1) kirjaposti saadetised, s. o. liht- või tähitatud:

kirjad .................................................................  (lettres),
postkaardid..........................  (cartes postales),
(harilikud ja makstud vastusega)
äripaberid...........................  (papiers d’affaires),
kaubaproovid .....................  (échantillons de marchandises),
trükitooted ...........................  (imprimés);

2) väärtkirjad  .................  (lettres avec valeur déclarée) ja
väärtkastikesed..................... (boîtes avec valeur déclarée);

Märge. Väärtkastikeste vahetust toimetatakse läbikäimises ainult 
välismaadega.

3) postpakid ......................................................... (colis postaux)
(avaldatud väärtusega või'väärtuse avaldamiseta);

4) rahatransfertide (rahakaartide) saatmine posti- või telegraafiteel — 
mandats de poste, mandats télégraphiques);

Märge. Rahatransferdid loetakse postisaadetisteks.
5) lunasummade kasseerimine limaga koormatud postisaadetiste adressaa

tidelt ja nende summade väljamaksmine saadetiste saatjaile — (lunali- 
sed saadetised — envois grevés de remboursement);

6) sisemaaliste ajalehtede ja ajakirjade peale tellimiste vastuvõtmine ja 
välismaaliste aboneerimine posti vahetalitusel (abonnements-postes) ;

7) postikassangu talitus — väljalunastamisele tulevate hinnaliste dokumen
tide järgi summade kasseerimine ja nende summade väljamaksmine 
saadetiste saatjaile — (service de recouvrements);

8) posti jooksvad arved ehk tšeki arved sisemaal ning jooksvate arvete 
summade ülekandmised läbikäimises välismaadega — (comptes cou
rants ou comptes de chèques, et virements postaux);

9) peale selle toimetatakse postiasutustes mitmesuguste a rtik lite  m üüki: 
postimaksu vahendite (postmargid j. m.), n. n. eraartiklite, rahvusvahe
liste vastus-kupongide, tempelmarkide, vekslipaberi, jne. müüki.



Liikide üldnimetused. 
Kõrvalliigid.

Frankeerimise
kohustus.
Taksidest.

Frankeerimise
viisid.

Saadetiste postileand
mine. 

Postikviitung.

Omakirjutatud kvii
tung.

4. Kirjad kui ka harilikud või makstud vastusega postkaardid, samuti 
äripaberid, kaubaproovid ja igasugused trükitooted, nende seas ka erisuguse 
odava taksiga saadetavad pimedate tarvituseks määratud reljefftrükitooted, nime
tatakse üldnimetusega k irjapostisaadetisteks (envois de la poste aux lettres; 
kirjapost — correspondance aux lettres).

Äripaberid, kaubaproovid ja trükitooted, kui avamist võimaldava pakkimis- 
viisiga ja alandatud taksiga edasisaadetavad saadetised, kannavad veel oma
ette ühist nimetust — ristpaelad  ehk ristpaelsaadetised  (envois sous bande 
ehk envois à taxe reduite). Kõrvalliigi moodustavad (§23) s egas isuga rist
paelad  (objets groupés).

5. Tähitamata kirjapostisaadetised nimetatakse lih tsaadetisteks, tähi
tatud (pt. IV) kirjapostisaadetised — tähtsaadetisteks. Väärtkirjad, väärt- 
kastikesed ja väärtpakid (avaldatud väärtusega kirjad, kastikesed ja postpakid) 
nimetatakse väärtsaadetisteks. Kuna tähtsaadetised, väärtkirjad, väärtkasti- 
kesed, postpakid ja rahatransferdid postileandmisel posti poolt dokumentidesse 
üles märgitakse ja nende postilevõtmise kohta võib postikviitungi nõuda, nime
tatakse nad üldnimetusega reg istreeritud  saadetisteks.

Erisuguse kättetoimetamise või edasisaatmise viisi poolest eriliigilisteks 
postisaadetisteks loetakse virksaadetised, lendsaadetised ja nõudmiseni 
ad resseeritud  saadetised (pt. IX).

6. Postisaadetiste postileandmisel frankeeritakse nad takside järgi, 
mis postisaadetiste ja postioperatsioonide jaoks seaduslikus korras kindlaks mää
ratud. Sellekohane maksvuselolev tariif peab postiasutustes publiku ruumis 
välja pandama ja ka müügil olema.

7. Postisaadetiste frankeerimist toimetatakse:
1) saadetistele postmarkide, pealekleepimise (saadetise märgistamise) abil, 

mis posti peavalitsuse poolt välja antud (lukvele lastud), või tarvitades viimase 
poolt pealetrükitud margikujutusega müügüolevaid ümbrikuid, postkaarte ning 
ristpaelsidemeid ehk aadress-sidemeid. Taksi määramiseks arvatakse markide 
ning trükitud margikujutusega ümbrikude või aadress-sidemete raskus saadetise 
enese raskusele juurde;

2) frankeerimismasinate abil, millede valmistuse, müügi ja tarvitamise kord 
ära määratud on postimäärustega;

3) sularahas igakord või teatava aja eest korraga postimaksude ettetasu- 
misega, või aga võlgu ja võlasumma pärastise tasumisega — juhtumistel, mis 
postimäärustes ette nähtud.

Eeltähendatud frankeerimisviiside tarvitamine on määrustiku XXVI — 
XXVIII, peatükis üksikasjalikult ära määratud.

8. Liht kirjaposti saadetised heidetakse kas postkasti või antakse posti
asutusse enesesse, või võetakse postile seks posti peavalitsuse ülema poolt voli
tatud isikute või asutuste kaudu. Nende postilevõtmise üle postikviitungit ei 
anta. Muudliiki postisaadetised antakse postile postiasutuses eneses või võetakse 
postile seks posti peavalitsuse ülema poolt volitatud muude asutuste ja isikute 
kaudu ning nende postilevõtmise üle antakse postikvütung järgmisis paragrahves 
(§§ 9 ja 10) määratud korras. Postkasti heidetud tähtsaadetised saadetakse edasi 
küll tähtsaadetiste korras, kuid nende suhtes ei või postikviitungit nôudà.

Märge. Postilevõtjad postiteenijad on kohustatud saadetisi nende
saatjate soovil kaaluma ja nende eest kuuluvat postimaksu ütlema.
9. Tähtsaadetiste, väärtkirjade, väärtkastikeste, postpakkide ja raha- 

transfertide (rahakaartide) postilevõtmisel annab saatjale, tema soovil, saadetise 
postilevõtja postiteenija maksuta postikviitungi — saadetise liigi, sisendusregistri 
numbri, sihtkoha ja vastaval korral posti peavalitsuse poolt ettenähtud muude 
tarvilikkude andmete äratähendamisega, mida ametnik oma allkirjaga ja posti
templi jäljendi juurdevajutamisega tõestab. Samuti ajalehtede tellimiste ja posti 
jooksvate arvete operatsioonide korral antakse sellekohane kviitung.

10. Eelmises paragraafis (9) nimetatud saadetiste postileandmisel võib 
saatja ka ise kirjutada kviitungi, kusjuures postiametnik kviitungi andmed saa



detise pealekirjutusega võrdleb, ja kui need õiged, kviitungile märgib sisendus- 
registri järje numbri, ning kviitungi varustab oma allkirjaga ja postitempli jäl
jendiga.

Samuti võivad saatjad oma saadetisi postitada kas eri postiraamatu või selle
kohase registri. juures (pt. XXVII), kuna ajalehtede toimetustelt ajalehtede ja 
ajakirjade laialisaatmiseks postilevõtmine sünnib erikorra järgi (pt. XXVIII).

11. Kui postisaadetiste postileandmisel, väljastamisel postiasutusest, kätte
toimetamisel koju, nõude- ja palvekirjade ning kirjalikkude avalduste esitamisel 
postiasutusse, volituste andmisel ja publiku igasugusel läbikäimisel postiamet
konna asutustega nõutakse, postimääruste põhjal, isiku tõestamist, samuti teise 
isiku allkirja õigekstunnistamist või kirjaoskamatuse tõestamist — tuleb käia
XVII. peatükis toodud reeglite järgi (§§ 610—618).

12. Postkontorid toimetavad igaliiki sise- ja välismaaliste postisaadetiste 
postilevõtmist ja väljastamist ning postioperatsioone, postiagentuurid — sise- 
ja välismaalise kirjaposti liht- või ka tähitatud saadetiste postilevõtmist ja väljas
tamist ning vastaval korral veel muudliiki sisemaaliste postisaadetiste vahetust 
või postioperatsioone, kui need sisse seatud. Posti peavalitsus annab perioodi
liselt välja posti, telegraafi, telefoni asutuste nimekirja, millest näha, missugused 
asutused missuguseid operatsioone toimetavad.

Postmarkide ja eraartiklite müüki toimetavad kõik postiasutused (kontorid 
ja agentuurid).

13. Peale eelmises paragrahvis (12) tähendatud saadetiste postilevõtmist 
postiasutustes ja postiagentuurides on lihtkirjaposti saadetiste postileandmine 
võimaldatud postiasutuste juures või linnades vastavaile kohtadele ülespandud 
postkastidesse heitmise abil ning maal saadetiste postileandmine ja väljastamine 
kirjatalude, külapostkastide, rändposti ja muude abinõude varal, millest kõne
XVIII, peatükis (§§ 672—683).

14. Postisaadetiste postilevõtmiseks ja postioperatsioonide toimetamiseks, 
samuti postmarkide müügiks postiasutuste lahtioleku tunniplaan peab välja 
pandama postiasutuste hoone välisküljele või uksele ja hoone sees publiku ruumi, 
ühtlasi ära tähendades, missuguseid operatsioone asutus toimetab. Asutuste 
lahtioleku ja operatsioonide toimetamise tunniajad määrab teedeminister.

15. Postkontorites pannakse teade välja selle kohta, mis kellaajal asutuse 
postid teele saadetakse ja mis kellaajal kirjaposti vähemakaustaliste saadetiste 
korjamiseks väljapandud postkastid tühjendatakse, ja mis ajani saadetised peavad 
postile antama, et samal päeval postiga minema pääseksid, ning millal postid asu
tusse pärale jõuavad.

16. Posti saladus peab postiteenijate ja teiste postiametkonna agentide 
poolt valjult hoitama. Saladuse hoidmine ei käi üksi korrespondentsi sisu kohta, 
vaid ta laiub ka kõigele muule, mis postiteenijaile teatavaks saab nende kätte usal
datud dokumentidest ja saadetistest. Ei ole lubatav korrespondeerivate isikute 
korrespondentsi üle ükskõik missuguseid teateid anda kolmandaile isikuile. Saat
jale ja adressaadile või nende volinikele antakse posti määrustes ettenähtud teateid 
vastava juhtumise jaoks määratud korras.

17. Seaduses ettenähtud korras antakse teateid postisaadetiste üle kohtus 
ja uurimisvõimudele ning toimetatakse eeluurimise all olevate või maksujõuetuk- 
jäänud isikute postisaadetiste kinnipidamist ja võimudele väljaandmist.

18. Postiteenijaüe ja teistele postiametkonna agentidele on keelatud avada 
kinniselt postileantud saadetisi või püüda teada saada nende sisu, välja arvatud 
juhtumised, kus see posti määrustega on ette kirjutatud ja toime pannakse selle
kohase vormaliteedi täitmisel: lõpulikult väljastamatuks jäänud saadetiste avamine 
(Tallinna peapostkontoris) nende hävitamiseks, kui neid ei olnud võimalik tagasi 
anda saatjaile; kahtluse juhtumised, et saadetistes on postimääruste läbi keelatud 
sisu või kui välismaalises saadetises arvatakse olevat tollialuseid asju ; välismaaliste 
postpakkide avamine tollimiseks ̂ avamine, et rikutud või rikkiläinud sisuga saade
tiste seisukorda kindlaks teha; j. m.

Isiku tõestamisest jne.

Postiasutuste 
funktsioonidest. 

Asutuste nimekiri.

Asutuste lahtioleku 
tunniplaan.

Postide käigu tunni
plaan.

Posti saladus.

Erandid.

Saadetiste avamisest.



Raskuse ja mõõdete 
piirid.

Erandid.

Sisust ja keetudest.

Teine jagu.

Saadetiste postilevõtu tingimused.
II peatükk.

Kirjaposti saadetiste üldtingimused.
19. Kirjaposti saadetiste raskuse ja mõõdete piirid on kindlaks määratud 

nii, nagu alljärgnevas tabelis näidatud:

Kirjaposti saadetised
Raskuse
piirid

(ülemmäärad)
Mõõdete piirid

Kirjad 2 klg.

■Postkaardid
harilik. . 

vastusega

Äripaberid . . . . .

Trükitooted...................

Reljefftrükitooted pime
datele ........................

Kaubaproovid . . .

2 klg.

2 klg.1)

3 klg.

500 gr.
iI
l

45 sentimeetrit igas suunas;
rullidena: 

pikkus 75 sentimeetrit ja läbimõõde 
10 sentimeetrit.

... .... , / pikkus 15 sentimtr.
ulemmaarad | iajus iq,5 sentimtr.
, .... , ( pikkus 10 sentimtr.

alammaarad  ̂ jaius 7 sentimtr.

45 sentimeetrit igas suunas;
rullidena : 

pikkus 75 sentimeetrit ja läbimõõde 
10 sentimeetrit.

*) üksikult saadetavate köidete kohta 
võib see kaal kuni 3 kilogrammini 
tõusta.

pikkus 45 sentimeetrit; 
laius 20 sentimeetrit; 
paksus 10 sentimeetrit;

rullidena : 
pikkus 45 sentimeetrit ja läbimõõde 

15 sentimeetrit.
20. Eelmises paragrahvis (19) kindlaksmääratud raskuse ja mõõdete piirid 

ei käi sisemaalisse posti, telegraafi, telefoni ja raadiotelegraafi ning välismaalisse 
posti talitusse puutuvate ametlikkude kirjapostisaadetiste kohta, milledest kõne 
on XXIX. peatükis maksuvabadena saadetistena. Nende raskus ja mõõted või
vad kindlaksmääratud piiridest tarbekorral üle ulatada.

21. Kirjaposti saadetistes võib saata igasugu asju, välja arvatud ained, 
asjad ja esemed, mis keelude all X. peatükis loetletud. Erinõuded ja posti tingi
mused kirjaposti ühe või teise saadetisliigi jaoks on ette nähtud vastavais peatükes 
(pt. III — IX). Kirjade taksi järgi frankeeritud välismaalised saadetised (kirjad) 
võivad sisaldada tollimaksude alla käivaid asju tingimustel, mis III. peatükis 
toodud (§§ 51— 53).

22. Kirjad ei tohi sisaldada ühtki teistele isikutele kui kirjasaajale enesele 
või temaga kooselutsevaile isikuile adresseeritud kirja, märkust ega dokumenti. 
Äripaberid, kaubaproovid ja igasugused trükitooted ei tohi sisaldada ühtki jooksva 
ja isikliku kirjavahetuse iseloomuga kirja ega märkust; nad peavad olema kinnin- 
datud niiviisi, et neid hõlbus oleks kontroleerida, välja arvatud erandid, mis 
vastavalt ette nähtud on III. peatüki määrustes. Paketid kaubaproovidega ei 
või sisaldada ühtki asja, millel kauba väärtus.



23. On lubatud üheks saadetiseks kokku liita äripabereid, kaubaproove ja 
trükitooteid, välja arvatud reljefftrükitooted pimedate tarvituseks, tingimustel:

1) et iga asi üksikult võetud ei tõuse üle neist piiridest, mis tema kohta ras
kuse ja mõõdete suhtes tarvitatakse;

2) et saadetise koguraskus ei t;õuse üle 2 küogrammi;
3) et taks oleks vähemasti äripaberite taksi alammäär, kui saadetis äripabe

reid sisaldab, ja kaubaproovide taksi alammäär, kui saadetis koosneb trükitooteist 
ja kaubaproovest.

Märge. Kui ajakirjale, hinnakirjale, kaubapakkumisele, ärilisele
kuulutusele, jne. on ligi pandud riide-, värvi-, jne. proovid, loetakse see
segasisuga ristpaelaks ehk segasaadetiseks kaubaproovist ja trükitootest.
Segasisuga ristpaelale on soovitav märkida: „Segasaadetis“ ehk ,,Objets
groupés“ .
24. Välja arvatud käesoleva või muu peatüki vastavais paragrahves ette

nähtud erandid, ei toimetata adressaatidele edasi saadetisi, mis raskuse, suuruse, 
sisu või kinnindamisviisi poolest ei vasta nõutud tingimustele. Nad jäetakse lähte
asutusse hoiule ja antakse võimaluse järgi tagasi nende saatjaile.

Eriti maksab see ristpaelte suhtes, kui nad ei vasta ristpaela vastava Higi või 
segasisuga ristpaelte jaoks maksvuselolevaile tingimustele, või lubatud raskuse ja 
mõõdete piiridest üle ulatavad, või kinnindatud on miviisi, et võimalik ei ole nende 
sisu kontroleerida (§ 22), muu seas — mis paigutatud on äralõigatud nurkadega, 
kuid kinnikleebitud ümbrikuisse. Puuduliku frankeerimise puhul maksab para
grahves 31 — 34 juhatatud kord.

I 25. Sisemaahste saadetiste postitaksid (saatetaksid) on Eesti Vabariigi 
! kõigi Hnnade ja kohtade jaoks ühesugused. VäHsmaaHste kirjapostisaadetiste 

taksid on omakorda ühesugused välismaaliste saadetiste saatmisel kõigisse 
Üleilmlisse P o stiliitu  kuuluvaisse maadesse. . Erandina tarvitatakse kirja
posti vahetuses Läti j a Leeduga sisemaalisi takse.

Üleilmlisse Postilütu kuuluvate maade nimestik on Hsana paigutatud käes
oleva määrustiku lõppu (Lisa nr. 43).

26. Üleilmhsse Postilütu m ittekuuluvaisse maadesse saatmiseks 
tuleb üldise reegüna postüe võtta igaliiki kirjaposti lih t- ja täh tsaadetisi, nagu 
Postilütu kuuluvaisse maadessegi. Ilm a erandita peavad seesugused saade
tised postileandm isel frankeeritud  olema täiel määäral. Nad käivad 
samade takside ja saatmistingimuste alla, mis Liidu maadessegi saatmisel.

Postilütu mittekuuluvate maade nimestik on Hsana paigutatud käesoleva 
määrustiku lõppu (Lisa nr. 44), kusjuures iga maa nimetuse juures on ära tähen
datud erandid, mille kohta nad käivad. Üldiselt on frankeerimine maksev kuni 
sihtkohani (erandid, vt. A fghanistan ja Trengganu). Üldises korras võib 
nõuda ka väljastusteadet (erandid, vt. Arabie ja M aldives-saared). Vas
tutus tähtsaadetiste eest on kindlustatud ainult neis pures, mis mainitud nimes
tikus ära on tähendatud.

27. Üldisest trükitoodete taksist käivad 50%-lise alanduse alla otsekohe 
väljaandjate poolt saadetavad:

1) ajalehed ja perioodilised väljaanded;
2) brošeeritud või köidetud raamatud, välja arvatud kõiksugu kuulutused 

ja reklaam;
3) teaduslikkude asutuste vahel vahetatavad kirjanduslikud ja teaduslikud 

väljaanded.
VäHsmaadesse adresseeritud seesuguste trükitoodete pealt on taksialandus 

lubatav eeltähendatud kolmest lügist ainult sedaliiki saadetiste pealt ja saatmisel 
neisse välismaadesse, kes omaltpoolt saatmisel samaliiki saadetiste pealt sama
sugust taksialandust lubavad. Nende maade nimestik, ühes 50%-Hse taksialan- 
duse alla käivate saadetiste Higi äratähendamisega, on Hsana paigutatud käesoleva 
määrustiku lõppu (Lisa nr. 43).

Segasisuga ristpaelad 
(Objets groupés).

Kinnipidamine.

Takside tarvitam ine 
sisem aal ja Liidu 

maadesse.

Saatmisel Liitu m itte
kuuluvaisse maadesse.

50% alandust trüki
toodete taksist.



Erisugune alandatud 
taks ajalehtedele.

Maade vahel läbikäi
m ises loetakse õieti 

frankeerituks.

Talitam ine puuduliku 
frankeerimise korral.

Frankeerimise täie
liku või osalise puu
dumise korral võetav 

taks.

Aadress. 
Ümbriku pealekir- 
jutuse ning post

markide ja vinjettide 
paigutus.

28. Sisemaal ajalehtede ja ajakirjade postikaudu laialisaatmine nende 
väljaandjate poolt otsekohe pärast lehe ilmumist sünnib tariifis kindlaksmääratud 
erisuguse odava ajalehtede taksi eest. Ajalehtedele ja ajakirjadele asetatavad 
tingimused, samuti postilevõtmise kord ja postimaksude arvestamise ning õien
damise kord on XXVIII, peatükis toodud.

29. Välismaadega läbikäimises loetakse õieti frankeerituks: vastuspost- 
kaardid, mis nende kaartide väljaandjamaa postmarke pealetrükitult või kleebi
tult kannavad; saadetised, mis nende esimese läbikäiguteõ eest korrapäraselt 
frankeeritud on ja milleNtäiendav taks enne nende järelesaatmist ära tasuti, kui ka 
ajakirjad ehk ajakirjade ning perioodiliste väljaannete kimbud, mille pealkiri 
märkust ,,Abonnement-poste“ ehk sellega üheväärtuslist märkust kannab ning 
mis välismaaliste ajakirjade ja perioodiliste väljaannete aboneerimise talituse poolt 
ametkorras edasi saadetakse (pt. XXI.).

30. Kirjapostisaadetised, mis välismaadega läbikäimises lahtisel merel 
postilaeva postkasti lastakse või laeval asuvate postiteenijate, või laevade juhtide 
kätte antakse, võivad, kui vastava maa postivalitsusega teisiti ei ole kokku lepitud; 
selle maa postmarkidega ja tariifi järgi frankeeritud olla, kellele laev kuulub ehk 
kelle lippu ta kannab. Kui saadetiste laevaleandmine laeva peatuse ajal sõidutee 
algus- või lõpupunktis ehk ühes vahepealses sadamas sünnib, siis on frankeeri- 
mine maksev ainult selle maa postmarkidega ja tariifi järgi, kelle vetes laev vübib

31. Kõik kirjapostisaadetised, välja arvatud kirjad ja harilikud (s. o 
ilma vastuspooleta) postkaardid, peavad postileandmisel täielikult frankeeritud 
olema.

F rankeerim ata või p u u d u lik u lt frankeeritud  äripaberid , kauba
proovid, trük itoo ted  (ühes arvatud  re lje fftrük itoo ted  pimedate 
kirjaga) ja segasisuga ristpaelad , sam uti vastuspoolega postkaardid; 
m illede mõlemad osad postileandm isel tä ie liku lt ei ole frankeeritud; 
tu levad jä tta  edasi saatm ata. Nad peavad tagasi antama saatjaile täiendavalt 
frankeerimiseks kuni täie taksi suuruseni; kui tagasiandmine ei ole teostatav -  
talitatakse nendega nagu saadetistega, mida võimata on väljastada (pt. XIX) 

Märge. See määrus ei käi § 90. tähendatud ja trükitooteüe sarnas
teks loetavate sisemaaliste saadetiste kohta, mida lubatud on tähendatud
paragrahvi määruste kohaselt saata frankeerimata.
32. Riigi- või omavalitsuseasutuste nimele adresseeritud frankeerimata 

või puudulikult frankeeritud kirju ja postkaarte edasi ei saadeta, välja arvatud 
juhtumised, kui nad adresseeritud on amet-isikute nimele (olgugi ka ilma liig- 
nime ära tähendamata), sest neist isikuist oleneb, kas kirja või kaarti vastu võtta 
või mitte.

33. Ei tule edasi saata ka (31) kirju ja harilikke (s. o. ilma vastuspooleta) 
postkaarte, mis välism aadesse adresseeritud, kuid silmanähtavalt (hulgalisel 
arvul või korduvalt saatmine) postimaksust kõrvalehoidmise otstarbel on jäetud 
frankeerimata või on puudulikult frankeeritud. Nendega talitatakse sama korra 
järgi, mis frankeerimata ristpaelte juhtumiste jaoks ette nähtud (§31), kuid toime
tatakse ilma täiendavalt frankeerimata snski edasi juhtumistel, kui neid millegi 
pärast võimalik ei ole tagasi anda saatjaile.

34. Puudulikult frankeeritud või täiesti frankeerimata kirjad ja harilikud 
postkaardid, kui nad ei käi 32. ja 33. paragrahvi määruste alla, läkitatakse takista- 
matalt sihtkohta. Välja arvatud välismaadesse järelesaadetavate saadetiste teata
vate liikide jaoks ettenähtud erandid (p. t. XIII), pannakse täiesti või osaliselt 
puuduv postimaks igasuguste kirjaposti saadetiste eest adressaadi peale kahe
kordselt. Selle juurdemaksu alammäär on maksvas tariifis kindlaks määratud 
Seesugused saadetised varustatakse T-templi jäljendiga, kooskõlas XV peatüki 
määrustega.

35. Saadetis peab selgesti ja arusaadavalt kirjutatud aadressi kandma — 
adressaadi nime ja koha nimetuse äratähendamisega, kellele ja kuhu saadetis peab 
edasi toimetatama. Aadressi võib kirjutada pliiatsiga, tindiga või mehaaniliste 
abinõudega. On lubatud kirja külge kleepida ka lipikule kirjutatud või trükitud 
aadressi.



36. Publikule tuleb soovitada:
1) aadress kirjutada ladinakeele kirjatähtedega ja see paigutada, saa

detise pikkuse suunas, pealkirjapoole alumisse ossa;
2) aadress ära tähendada n iivõrd  tä ie liku lt ja täpselt, et väljasta

mine adressaadile võiks teoneda ilma otsimisteta;
3) postm argid kleepida aadressi poolele ülemisse parempoolsesse nurka;
Frankeerimismasina jäljendid peavad samuti paigutatama postmarkide
jaoks määratud kohta.
4) saatja aadress ära näidata.
M ittepostm arke ja v in je tte  heategevaks otstarbeks või muid, mis 

põhjustada võivad postmarkidega äravahetamise, ei või aadressipoolel ta rv i
tada. Samuti on lugu templite jäljenditega, mis frankeerimismasina jäljendi
tega võidakse ära vahetada.

37. Aadressid kirjutatakse järgmiste näidete kohaselt:
Eeskülg. Eeskülg.

: Post- : : Post- :
: m argi :

H-ra Sander Saartevete j koht
■ m argi !

Pr. Hilja Merilaid j koht ;

Vana-Miku talu, 
Mägi-Kurdla küla

Narva mnt. JMb 105-a, krt. 7.

Laim jala. T a llin n .

Eeskülg. Tagakülg. .

j Post- 
: m argi :

M. Maurice Duvernois | koht j

\  Saatja : I l m a r  V i i k j ä r v  /
\ .  Tähe tän. Nr. 57, krt. 3

\  Tartu, Estonie /

23, Rue de la Comédie /  ' \

Bordeaux /  \
FRANCE

\

38. Mis puutub keelesse, peab sisemaalise saadetise aadressis vähemasti 
sihtkoha postiasutuse nimetus-väljendatud olema ametlise nimetuse järgi ja välis
maise saadetise aadress niiviisi, et sihtkoha postiasutuse nimetus loetav oleks 
lähte- ja vahepealsete maade postiteenijaile ning aadressi üksikasjad sihtmaa 
postiteenijaüe. Adressaadi aadress peab kirjutatud olema võimalikult väljasta- 
jamaa keeles või mingis sel maal tuntud keeles.

39. Et aadress oleks täielik ja täpne, tuleb pärast adressaadi ees- ja pere
konnanime (liignime) märkida: linna jaoks — tänava nimetus ning maja ja 
korteri number (või ka majakorra nr.), ning maa jaoks — valla, küla ja talu 
mmetus, ja lõpuks linna või sih tpostiasu tuse  nimetus, kus saadetis adres
saadile koju kätte kantakse või kelle kaudu aadressis tähendatud küla, talu, asum 
oma posti saab. Kohalikkude saadetiste aadressis olgu sihtkohana näidatud ikkagi 
koha enese nimetus, aga mitte sõnad: „Siin“ , „Kohalik“ j. m. s. Saadetiste 
aadressid ei ole lubatavad ilma adressaadi nime ära tähendamata, näit. „Jaani tän. 
m. 6, II-sel korral". Ometi kirjaposti lih tsaade tis te  aadressiks võib olla 
adressaadi nimekasti number, ilma adressaadi nime ja liignime ära tähendamata, 
Qäit.: Tallinn, nimekast nr. 100 (ehk casier nr. 100, postbox nr. 100, j.m.). Vt. 
ka §§ 678, 679.

Aadressi näited.

Mis keeles aadress.

Aadressi üksikasjad.



Täiendavad üksik
asjad välism aalise 
saadetise aadressis.

Saatja aadress.

Sülitam ise jaoks m är
ked.

Kõrvalised mârke'd.

Erimärked.

Märge ristpaelte liigi 
määramiseks.

Saadetised läbipaistva 
aknaga ümbrikes.

40. Välismaalistel saadetistel, kui sihtkohaks ei ole üldiselt tuntud
linn, mille nimelisi meil teisi ei tunta, nagu Riia, Helsingi, Moskva, London, 
jne., peab aadressis peale sihtkoha veel ära tähendatama sihtm aa või -riik, 
suuremate maade jaoks ka veel osariigi, provintsi, jne. (country, district, kanton 
j.m.) äratähendamisega. Venemaale adresseeritud saadetisel olgu sel korral osa
riigi, oblasti, kubermangu, jne. provintsi nimetus, Suur-Britanniasse saatmisel — 
krahvkond, Ameerika-Ühisriikidesse— county või district. Asutused, mille 
nimelisi samas riigis mitu, olgu täienduse abil täpselt määratud (võib ka üldiselt 
tarvituseloleva lühendiga), näit. : Frankfurt Maini ääres — Frankfurt a/M.,
Frankfurt Oderi ääres — Frankfurt a/O., Rostov Jaroslavi kubermangus — 
Rostov Jar., Rostov Doni ääres — Rostov n/D., Washington District Columbia — 
Washington D. C. jne.

41. Kui ühes aadressis ära tähendatakse kaks perekonnanime (sünni
nimi ja hiljem omandatud nimi), on soovitav teisele nimele ette märkida vastav 
sõna: ,,sündinud“, ,née“ , ,,alliée", ,,geborene", „ypo>KAeHHasi“ ; läbikäimises 
Ameerika Ühisriikidega on seesugune äratähendamine kahe nime korral eriti soo
vitav.

42. Saatja aadressi äratähendamine on soovitav seks, et saadetise 
võiks saatjale tagasi toimetada, kui adressaati mõnesugusel põhjusel ei leita. 
Eestist välismaale läkitatava saadetise saatja aadressis olgu ka nimetus ,,Eesti“ 
ehk ,,Estonie".

43. Saadetiste õige sülitamise huvides tuleb publikule soovitada:
a) sisem aalise postisaadetise aadressis mitte märkida vahepealseid posti- 

asutusi, kelle kaudu saadetis tuleks saatja arvates sihitada;
b) välism aalise kirjapostisaadetise aadressis süütamistee või vahepealne 

punkt juhatada ainult neil e ran d lik e l juh tum iste l, kui saatja soovib, et saa
detis sülitataks mitte harilikul süütamisteel, vaid posti tarvitada olevat mingit 
teist teed, mis saadetise kättetoimetamist saatja arvates küremini või kindlamini 
võimaldab.

Märge. Välismaaliste väärtkirjade (ka väärtkastikeste) ja iseäranis 
välismaaliste postpakkide jaoks on saatja poolt sihitustee äramärkimine aga alati 
tarvüik, sest näit. postpakkide sihitusteest oleneb püstitakside suurus.
44. Saadetiste aadressis või tagaküljel tehtud märked, nagu edasi

andmiseks NN-le", ,,tähtajaline", „rutuline", «adressaadile isiklikult" j.m. see
sugused märked, on lubatavad, kuid ei ole postile kohustavad. Saadetis toimeta
takse kätte harüikul viisü ja sellele adressaadüe, kellele saadetis otse adresseeritud 
(mitte sellele, kellele saadetis edasiandmiseks määratud). Märge ,,Vübimata 
tagasi saata" täidetakse posti poolt kohe pärast seda, kui saadetise väljastamis- 
katse tagajärjeta jäänud on. Trükitooted, kui neil ei ole müügiväärtust, saade
takse väljastamattuse korral tagasi ainult süs, kui seda pealekirjutuses nõutud on, 
näit. : „Väljastamatuse korral palun tagastada", või välismaalisel : „En eas de
non-remise prière renvoyer".

45. Täiendavad märked saadetise pealekirjutuses, nagu „nÕudmiseni“, 
„virk“ , ,,lendpost“ , „väljastusteade", „tähitud“, „lunasumma" j. m., mis eeldavad 
nende saadetiste suhtes erisugust väljastamise või käsitamise vüsi, tehakse neil 
juhtumistel ja tingimuste täitmisel, 'mis käesoleva määrustiku vastavais peatükes 
ette nähtud (pt. pt. III, IV, VIII, IX, XI).

46. Saadetised, mis postikaudu saadetakse äripabereina, kaubaproovi
dena või trükitooteina, ja kui saadetise välimus seda enda omadust selgesti ei 
osuta, tulevad aadressipoolsel ülemisel äärel varustada saatjate poolt kas üldise 
märkega ,,R istpael" või saadetise liigüe vastavalt täpsema märkega, nagu 
,,Aripaberid", „Kaubaproov",,,Trükitööde", ,,Trükitoodepimedaile",,,Segasaa- 
detis" või muu sarnase märkega eesti- või mõnes muus kohalikus keeles.

Välismaalistel ristpaeltel võivad need märked olla prantsuskeeles.
47. Saadetised läb ipaistva aknaga ümbrikes on lubatud järg

mistel tingimustel:
a) läbipaistev aken peab olema asetatud paralleelselt ümbriku suurimale 

mõõtele niivüsi, et adressaadi aadress samas suunas läbi paistaks ja et posti päeva- 
templiga varustamine takistatud ei oleks;



b) akna läbipaistvus peab täiesti kindlustama aadressi loetavust, isegi 
kunstliku valguse juures, ja ei tohi takistada  ̂märgete kirjutamist.

Aknaga ümbrikke, mille klaasistatud osa kunstliku valgustuse juures vastu- 
peegeldusi esile kutsub, edasi ei toimetata. Samuti saadetised üleni läbipaistvas 
või väljalõikega ümbrikus ei ole lubatud.

III peatükk.
Kirjaposti saadetiste tingimused täiendavalt üksikute 

liikide kohta.
Kirjad.

48. Peale 47. paragrahvi nõuete (läbipaistva aknaga ümbrikud) ei ole 
kirjade jaoks mingit tingimust kuju või kinnindamisviisi kohta ette nähtud. 
Siiski, nad peavad oma kuju ja kinnindamisviisi poolest niisugused olema, et 
neid hõlpsasti postikaudu edasi toimetada ning ilma sisu vigastamata ees- ja 
tahaküljele tembeldada võiks; seepärast soovitavaks väliseks kujuks on üm brik, 
mis kinni kleebitud või pitseeritud.

Kirjadena käsitatakse samuti ka neid lahtiseid kirjalikke teateid ja üldse 
muid saadetisi, mida ei või lugeda muuliigilisteks.

49. Kui postkastidest väljavõetud või teisel teel postiasutusse toimetatud 
ja edasisaatmiseks määratud kinnised kirjad osutavad avamise tunnusmärke või 
on kahtlaselt määrdinud klappidega, tehakse postiasutuse poolt nende tahaküljele 
märge, et kiri on seesugusena postkastist välja võetud või postiasutuses saadud. 
Peale selle vajutatakse talle tahaküljele postitempli jäljend üle avatud klapiäärte. 
Seesugused kirjad antakse tagasi nende saatjaile, kui saatja aadress ära tähen
datud on; kui saatja aadress on ära tähendamata, saadetakse kiri sihtkohta edasi 
adressaadile väljastamiseks harilikus korras.

50. Liht (tähitamata) kirjapostisaadetises raha või kallisasjade ilmsiks- 
tulekul (vt. keeld — pt. X, § 332), antakse saadetis saatjale tagasi — täht- või 
väärtsaadetisena saatmiseks. Teel või sihtkohas seesuguse sisu ilmsikstulekul 
lihtsaadetises, või kui teda võimalik ei ole saatjale tagasi anda, talitatakse § 508 
(pt. XVI) juhatatud korra järgi. Kui avalikuks tuleb Vabariigi käimasoleva raha 
saatmine lihtkirjas sisemaal,võetakse saajalt raha summa pealt k innitusm aksu 
neljakordses suuruses. Kui kirja ümbrikul on seesoleva raha kohta märkus 
olemas, mis näitab et saatmist ei varjata, siis saadetakse kiri edasi tähtsaadetiste 
korras, avatakse sihtasutuses ja võetakse adressaadilt enne kirja väljaandmist ja 
avamist maksu, mis võrdub tähitusmaksule. Kui pärast kirja avamist selles 
leitakse raha, süs võetakse raha summa pealt kuuluv kinnitusm aks kahekord
ses suuruses. Raha ühes kirjaga antakse välja adressaadile.

51. Välismaaliste kirjade tarüfi järgi frankeeritud ja välismaale adressee
ritud saadetised võivad sihtmaa tollimaksude alla käivaid asju sisaldada, kui nende 
asjade sissevedu kirjade kujul sihtmaale lubatud on. Need saadetised peavad 
aadressiküljel varustatud olema rohelise lipikuga, siia lisatud kavandi D-ter 
(lisa nr. 2) kohaselt.

Sihtmaa ametkond on õigustatud neid saadetisi tolli kontrollile ette panema, 
neid talituse korras avama ja oma maa seadustes ettenähtud korras sisseveo maksu
sid võtma, samuti tollitamise vormaliteedi täideviimise eest maksu võtma.

52. Eelmises paragrahvis (51) mainitud saadetise'd võivad ka rohelise 
lipikuga varustatud olla siia lisatud kavandi D-quater (lisa nr. 2) kohaselt, tingi
musega, et neil eraldi tolliseletis kaasas oleks, mis nööriga ristamisi saadetise 
hülge oleks seotud või ümbriku sisemusse oleks paigutatud. Tolliseletiste suhtes 
ei võta post enda peale mingit vastutust.

53. Nimestik maade suhtes, kes tollialuseid asju lubavad kirjade kujul 
sisse vedada, on lisana paigutatud käesoleva määrustiku lõppu (lisa nr. 43).

Välismaadest Eestisse^saadetavad ja kirjade tariifi järgi frankeeritud saade
tised Eesti tollimaksude alla käivate asjadega tollitakse XX peatükis ettenähtud

Kirjad (lettres). 
Kuju ja kinninda' 

m isviis.

Kirjad avamistunnus- 
tega.

Raha või kallisasjade 
ilmsikstulek lihtkir

jas.

Kirjad välism aale tol- 
lialuste asjadega. 

Lipik.

Maade nimestik.



Rahvusvahelised 
vastuskupongid 

(Coupons-réponse), 
Otstarve. 

Müügihind j. m.

Ümbervahetamine. 
Maksvuse tähtaeg.

Harilikud postkaar
did (Cartes postales 

sim ples).

Saatmisviis.

Aadressi jaoks jäetav 
osa.

Asjade külgekleepi- 
m ise keeld.

korras. Nad peavad samuti varustatud olema lipikuga D-ter või D-quater, või 
kandma muul viisil tehtud märkust selle üle3 et saadetisse paigutatud on tolli- 
alused asjad.

54. Välismaale adresseeritud kirjale vastuskupongi ligipanekul on otstar
beks vabastada adressaati vastuse saatmisel saatekulu kandmisest seeläbi, et talle 
võimaldatud on vastuskupongi ümber vahetada postmarkide vastu.

55. Vastuskupongi skeem on lisana käesoleva määrustiku lõppu paigu
tatud (lisa nr. 1). Eeskülje parempoolses ja vasakpoolses ääres on kummagis 
sõõr kuupäeva postitempü paigutamiseks. Eesti postiasutustes vastuskupongi 
müügihind on maksvas postitariifis kindlaks määratud. Enne nende väljaandmist 
ostjale varustab müüja asutus nad vasakpoolses sõõris kuupäeva postitempli 
selge ja hõlpsasti loetava jäljendiga.

56. Teiselt maalt kirjavastuse jaoks saadud iga kupongi võib igal Üleilm- 
lisse Postiliitu kuuluval maal sellelt maalt saadetava ja välismaale adresseeritud 
lihtkirja esimese raskusastme (20 gr.) frankeerimiseks tarvismineva postmargi 
ehk postmarkide vastu postiasutuses ümber vahetada. Kuid ümbervahetamine 
peab enne väljaande kuule järgneva kuuenda kuu möödumist teostuma.

Märge. Persia ja Uruguai postiasutused vastuskupongide vahetust
ajutiselt ei toimeta.
57. Välismaalt saadud vastuskuponge ei vahetata sularaha vastu ümber. 

Eestis ostetud kuponge ei vahetata Eestis eneses tagasi ei sularaha ega post
markide vastu. Välismaalt päritolevaid kuponge ei vahetata ka postmarkide vastu, 
kui kupongide väljaandmisest (välismaal müügipäevast) üle 6 kuu möödunud ja 
nad seega iganenuks muutunud on. Erandina vahetatakse ümber igalajal post
markide vastu kupongid, milledel väljaandja postiasutuse kuupäeva postitempli 

. jäljend puudub või milledel templijäljend on segane, või ebaõigesse kohta paigu
tatud.

Postmarkide vastu vahetatud kupong kustutatakse postiasutuses samal 
päeval kuupäeva templiga. Templijäljend vajutatakse kupongi eeskülje parem
poolsesse sõõri.

Postkaardid.
58. Postkaardid peavad valmistatud olema kartongpapist või küllaldaselt 

paksust paberist, et nende käsitamine postitalituses ei oleks takistatud. Nad ei 
tohi olla valmistatud muust materjalist (puust, metallist, jne). Eeskülje peal- 
mikus peavad postkaardid kandma pealkirja ,,Postkaart", või peale selle veel 
samamõistelist pealkirja prantsuse või mõnes muus keeles. See pealkiri ei ole 
sunduslik eratööstuses valmistatud postkaartide kohta. Vastavad pealkirjad 
võivad tehtud olla ka käsitsi. - ,

Posti peavalitsuse poolt publikule müügiks valmistatavad postkaardid (sise- 
ja välismaalised ning harilikud ja makstud vastusega) võivad olla ka pealetrükitud 
postmarkide kujutusega.

59. Postkaardid peavad lahtiselt saadetama, see on ilma ristpaelataolise 
sidemeta ja ümbrikuta.

60. Vähemasti eeskülje parempoolne pool jäetakse postkaardil vabaks 
adressaadi aadressi ja ametmärgete või lipikute jaoks. Saatja tarvitada jääb taga
külg ja eeskülje vasak pool, kusjuures järgneva paragraafi (61) määrusi tuleb 
silmas pidada. Siiski on lubatav eeskülje parempoolsel poolel ära tähendada ka 
saatja aadressi.

Keelatud on kaardid, millede eeskülg tervelt või osalt on jaotatud mitmesse 
ruutu — hiljem järgnevate aadresside paigutamiseks. Neid edasi ei sa a d e ta

61. Publikule on keelatud postkaartidele juurde lisada või külge kinnitada 
kaubaproove või muid sarnaseid asju. Siiski võivad kaardi külge kleebitud olla 
vinjetid, päevapildid, igaliiki margid, lindid aadressiga või kokkukäänatavad 
lehed, igaseltsi lipikud ja lõigendid, tingimusega, et need asjad ei muuda post
kaartide iseloomu ja et nad oleksid paberist või mingist muust väga õhukesesi 
ainest valmistatud ning täielikult kaardi külge liidetud. Need asjad võivad olla



kleebitud ainult postkaartide tahaküljele või eeskülje vasakule poolele, välja 
arvatud lindid või lipikud aadressiga, mis oma alla võivad võtta kogu eeskülje.

Mis puutub igaseltsi markidesse, mida võiks ära vahetada frankeerimise 
markidega, siis need on lubatud ainult tagaküljel.

62. Illustreeritud postkaarte, mille pildid vilgukivi ja klaasipuruga kaetud, 
ei saadeta edasi, vaid nad antakse saatjaile võimalikult tagasi.

63. Postkaartidega, mis ei vasta selle saadetiste liigi kohta ettekirjutatud 
tingimustele, talitatakse kui kirjadega. Nad varustatakse T-templi jäljendiga ja 
kuni kirja täieliku taksini puuduv margimaks nõutakse adressaadilt kahekord
ses suuruses. Kui aga postkaardid vastavad 84.paragraafi tingimustele — tali
tatakse nendega nagu trükitoodetega.

64. Trükitoodete taksi järgi saatmiseks lubatavate jõulu- ja uue-aasta 
kaartide ning illustreeritud või eratööstuses valmistatud igaseltsi kaartide tingi
mused on toodud tagapool 92. paragraaf is.

65. Sisemaalised makstud vastusega postkaardid peavad kandma pealkirja — 
esimese osa eesküljel: „Makstud vastusega postkaart*4, ja teise osa eesküljel: 
„Postkaart-vastus". Välismaalised makstud vastusega postkaardid peavad kandma 
vastavaid pealkirju prantsuse keeles : „Carte postale avec réponse payée" ja „Carte 
postale — réponse". Vastavad pealkirjad võivad olla ka käsitsi tehtud. Vastusega 
postkaarte võivad samuti eratööstused valmistada; eeltoodud pealkirjad on sun
duslikud. Kaardi mõlemad osad peavad kumbki hariliku postkaardi tingimustele 
vastama; nad on teineteise peale kokku käänatud ning neid ei tohi mingil viisil 
kinni sulguda (kleepida).

66. Vastuskaardi aadress peab saadetise siseküljel leiduma (vastuskaardi 
aadressipoolel).

Saatjale on lubatud vastusosa eesküljel oma nime ja aadressi ära tähendada, 
olgu kirjutatult või pealekleebitud lipiku abil.

67. Makstud vastusega postkaartidele, mille mõlemad pooled postileand- 
misel täielikult frankeeritud ei ole, käiku ei anta. Välismaalise makstud vastusega 
postkaardi saatmisel on vastusosa märgistamine Eesti postmarkidega maksev 
pärastpoole väljamaal postileandmisel ainult siis, kui see vastusosa adresseeritakse 
Eestisse, aga mitte mõnesse muusse riiki.

68. Eestist välismaale tagasisaadetava postkaardi vastusosa märgistus 
kaardi väljaandja maa postmargiga on maksev ainult siis, kui makstud vastusega 
postkaardi mõlemad osad lähtemaalt postiga pärale jõuavad koosolevalt ja kui 
vastusosa Eestist sama lähtemaale tagasi saadetakse.

Kui need tingimused täidetud ei ole, talitatakse temaga nagu frankeeri- 
mata postkaardiga.

69. Eelmise paragrahvi (68) tingimuste täitmise kontroleerimiseks vaju
tatakse välismaalt vastusega (koosolevalt) postkaardi päralejõudmisel Eesti siht
asutuses postitempli jäljend ka vastuspoolele postmarkide kõrvale (seejuures ei ole 
lubatav kustutada vastuspoole postmarki) ja võrreldakse, et vastuspoole aadressis 
oleks sihtmaana näidatud see maa, kust mõlemad pooled koosolevalt on saadetud.

Pärastpoole vastuspoole postileandmisel loetakse väljamaa postmargid 
maksvaks ainult siis, kui sel vastuspoolel leidub Eesti postiasutuse eeltähendatud
templijäljend.

70. Kui Eestist välismaale tagasisaadetavat kaardi vastusosa tahetakse 
talutada, peab see tähitusmaks igal juhtumisel tasutud olema Eesti postmarkidega.

N. Ametlikud postkaardid on lubatud riigi ja omavalitsuse asutuste kui 
ka Eesti Punase Risti ja Eesti Karskuse Liidu sisemaalise ametliku kirjavahetuse 
laoks.

Nende postkaartide kausta ülemmäärad on: pikkus 17 sentimeetrit, laius 
- sentimeetrit ja alammäärad : pikkus 10 sentimeetrit, laius 7 sentimeetrit.

Toimetam isviis tingi
mustest kõrvalekaldu

m ise puhul.

Piltpostkaart! de, 
pühadekaartide jne. 
saatmine trükitoodete 

taksi järgi. N
Makstud vastusega 

postkaardid (Cartes 
postales avec réponse 

payée).

Frankeerimine.

Erinõue ja selle kont- 
roleerimine.

Vastuspoole tähita- 
mine.

Ametlikud post
kaardid. 

Tingimused.



Valmistus.
Taksid.

Äripaberid (Papiers 
d’affaires).

Täiendav loetlus.

Ligipandavad sedelid 
või sisukirjad.

Kuju ja tingimused.

Kaubaproovid 
(Echantillons de 

marchandises).

Kaardi aadressikülg peab kandma pealkirja: ,,Ametlik postkaart". Allpoo 
pealkirja võib kaardi vasakpoolse poole eraldada teksti jaoks. Aadressikülji 
aadressipoolel olgu järgmine trükitud tekst :

Kellele....................................... ..........
Kuhu...................................................
Nr.______  „ “ .................................. 19..... a.
Kellelt..........................................................
72. Ametlikud postkaardid valmistatakse posti peavalitsuse korraldusel! 

ja müüakse tema poolt kindlaksmääratud hinna eest. Neid kaarte võivad ka a met-J 
asutused ise valmistada. !

73. Ametlikkude postkaartide pealt võetakse postimaksu harilikkude post
kaartide postimaksu tariifi järgi.

Äripaberid.
74. Äripabereiks loetakse: kõik kirjatükid ja dokumendid, mis tervelt! 

või osalt käega kirjutatud või joonistatud on ja milledel jooksva ega isiklise kirja
vahetuse iseloomu ei ole, nagu vana kuupäevaga märgitud lahtised kirjad ja post
kaardid, mis oma esialgse otstarbe juba täitnud; kohtuaktid, ametiasutuste amet
nikkude poolt kokkuseatud igaliiki aktid; yeokirjad ehk konossemendid, faktuurid 
ehk kaubaarved, kinnitusseltside dokumendid, liht või tempelpaberi peale kirju
tatud ärakirjad või väljavõtted eraaktidest; käsikirjalised muusika partituurid ehi 
noodilehed, lahus saadetavad kirjateoste või ajalehtede käsikirjad; kooliõpilaste 
parandamata ja parandatud koolitööd, välja arvatud igasugu märked, mis mitte 
otsekohe töö täideviimisse ei puutu. *

75. Peale eelmises paragrahvis (74) loetletu arvatakse äripabereiks veel 
järgmised dokumendid: notariaalsed või kodused valdusse asetuse lehed, ostu
lepingud, krundiplaanid, pantkirjad, testamendid, volikirjad ja nendest tehtud 
väljavõtted või ärakirjad; tõendused, tunnistused (näiteks: ristimistunnistus, 
kauplemise load, tunnistused tervislise seisukorra üle, jne.) ning muud ametlikud 
paberid ja väljavõtted või ärakirjad neist ning üldse ametlikest pabereist; igasugu
sed väljavõtted raamatupidamisraamatuist ja kaubanduslisist raamatuist; registrid, 
teated ja statistilised andmed, mis kokku on seatud mehaaniliste abinõudega 
(trükitud, litografeeritud, graveeritud, jne.) valmistatud tähikuil ja peale tähikuüe 
trükitud teksti sisaldavad veel järgmisi ülestähendamisi : käsitsi või mehaaniliste 
abinõudega kirjutatud numbreid, isiku nime, kaupade või üldse asjade nimetust, 
mille üle väljavõtteid või teateid antakse, ja saatmise aega ning allkirja; kinnitus
seltside ja nende agentide või kinnitajate poolt tehtavad teadaanded, kuulutused, 
lõpuarve lehed ja plaanid, kui need seltside poolt väljaantud tähikuil on kokku 
seatud ja sisaldavad käsitsi või muul viisil kirjutatud vastust kinnitatavaisse asja
desse puutuvate andmetega, ühes saatmiseaja ja allkirjaga.

76. Eelmisis paragrahves (74 ja 75) loetletud dokumentidele võivad ligi 
pandud olla meeletuletuse sedelid või saadetiste sisukirjad, mis kannavad järgmisi 
märkeid või analoogilisi ülestähendusi: Üksikasjade üleslugemine, milledes!
saadetis koosneb, referentsid (eelkäinud ja asjasse puutuva kirja või kirjade kuu
päeva või nr. mainimine) saatja ja adressaadi vahel peetud kirjavahetuse üle, nagu

„Lisang meie kirjale (kuupäevast)..............................h-rale.v..............
Meie referents.......................................Ärisõbra (kliendi) referentsid................

77. Kuju, kinnindamjse ja muude tingimuste suhtes käivad äripaberid 
trükitoodete jaoks ettekirjutatud määruste alla (§§ 83 — 95).

Kaubaproovid.
78. K aubaproovideks loetakse kaubaväärtuseta asju või asjaosi, mis 

selge pildi või mõiste annavad terve asja või kauba kohta, mille liiki nad kuuluvad



Kaubaproovidena võib saata ka kiumaterjale või tooteid, seemneid, ümbertöö
tatud või ümbertöötamata viljateri, pulbreid, vedelikke, jne., kuid nii väiksel 
arvul, et neid kaubasaadetisteks ei saa arvata.

79. Kaubaproovid peavad paigutatud olema kotikestesse, kastikes- 
tesse või hõlpsasti avatavaisse üm brikesse. Ei nõuta paket (kesta) 
asjade suhtes, mis ühestainsast tükist, nii kui puu- ja metallitükid, jne. (missu
guseid asju kaubanduslise pruugi järgi ei pakita), tingimusega, et aadress ja 
postmargid vastaval korral külgeköidetud või pealekleebitud lipiku peale paigu
tatud oleksid. Ometi peab aadress alati saadetise enese peal korratama, vastasel 
korral võib pakkimist nõuda.

80. Lubatud on kaubaproovide taksiga saata trükkimise klišeid, üksikuid 
võtmeid, värskeid lõigatud lilli, loodusloolisi esemeid (kuivatatud ehk konser
veeritud loomad ja taimed, geoloogilised proovid jne.), torukesi seerumiga, ja 
patoloogilisi esemeid, mis oma valmistamise ja pakkimise viisi läbi hädaohutuks 
tehtud. Neid esemeid ei või kaubanduslisel otstarbel saata, välja arvatud torukesed 
seerumiga, mis laboratooriumide või ametlikult tunnustatud asutuste poolt 
üldistes huvides saadetakse. Nende pake peab üldistele kaubaproovide kohta 
ettekirjutatud määrustele vastama.

81. Lubatud on ära tähendada, käega kirjutatult või mingisugusel mehaa
nilisel teel, kaubaproovist-saadetiste välisküljel või sees järgmisi andmeid :
saatja ning adressaadi nimed, seisus, elukutse, seltskondlik seis, ja aadress, kui 
ka saatekuupäev, allkiri, telefoni abonendi number, telegrammi aadress ja kokku- 
leppekeele sõnastik (code), saatja jooksev arve pangas või postil, vabriku- või 
kaubandusmärk, järjenumbrid, hinnad ja ülestähendused kaalu, mõõdu ja suuruse, 
kui ka kauba tagavara hulga ja selle kohta, mis kauba päritolu ja iseloomu kindlaks
tegemiseks tarvilikud on.

82. Klaasasjad, saadetised vedelikkudega, õlidega, rasvaainetega, kuivade 
värvivate või mittevärvivate pulbritega, samuti saadetised elusate mesilastega 
ja siidiusside munadega on kaubaproovidena saatmiseks lubatud, kui nad vastavad 
järgmistele tingimustele :

a) klaasasjad peavad vastupidavalt pakitud olema (metallist, puust või 
tugevast soonelisest papist valmistatud kastikestesse) niiviisi, et postiteenijate 
ja postisaadetiste suhtes igasugune hädaoht ära hoitud oleks ;

b) vedelikud, õlid ja kergesti vedelikuks m uutuvad ained peavad 
mahutatud olema õhukindlalt su lu tud  klaaspudelikestesse. Iga 
pudelike peab pandud olema metallist, puust või tugevast soonelisest papist 
valmistatud erikastikesse, mis saepuru, puuvilla või mingi muu sisseimeva ollu
sega täidetakse niisugusel hulgal, et see klaasi purunemise korral kõik vedeliku 
enesesse imeks. Kastike ise, kui see nõrgast puust on, peab paigutatama veel 
teise kastikesse, missugune olgu valmistatud kas metallist või puust — kinni- 
kruuvitud kaanega, või tugevast soonelisest papist, või tugevast ja paksust nahast.

Siiski, kui tarvitatakse kastikest, mis tehtud Õõnsast puutükist, mis kõige 
õhemast kohast mitte alla 2% millimeetri paks ja varustatud on kaanega, ei ole 
vaja seda kastikest paigutada veel teise kastikesse;

c) visalt vedelaks m uutuvad rasvaained, nagu salvid, pehme seep, 
vaigud, jne. kui ka siidiussi munad, millede vedu vähem tülikas on, peavad olema 
esmalt algkesta (karp, linasest riidest kotike, pergament, jne.) sisse kinnindatud 
ja siis veel asendatud olema ühte teise, olgu puust, metallist või tugevast paksust 
nahast valmistatud kastikesse;

d) värvivad ained, nagu aniliin, jne., on saatmiseks lubatud ainult vastu
pidavates plekk-karpides, mis omakorda mahutatud on puust kastikestesse, 
kusjuures nende kahe kesta vahet täidab saepuru; kuivad mittevärvivad pulbrid 
peavad mahutatud olema metallist, puust või papist valmistatud karpidesse. 
Need karbid peavad omakorda paigutatud olema linasest riidest (puldanist) või 
Pärgamendist valmistatud kotikesse ;

e) kaubaproovid vedelikkudega ja rasvaollustega, samuti ka need, 
nüs ebavastupidavaisse linasest riidest või paberist kestadesse paigutatud, peavad

Pakend ja aadressi 
paigutamine.

Kaubaproovidele 
võrdseteks arvatud 

esemed.

Lubatud märked ja 
ülestähendused.

Kaubaproovide eri- 
pakendid.

Klaasasjad.

Vedelikud jne.

Poolkõvad ained. 
Siidiussi munad.

Värvivad ained.

Külgeseo tavad lipikud.



Mesilased. 

Konservid jne.

Trükitooted (Impri
més).

Postkaardid trükitoo
dete taksiga.

Ei ole lubatud.

Trükitooteile 
võrdseks arvatud ese

med.

varustatud olema külgeseotud lipikuga (soovitav pergamendist lipik), mis kannab 
adressaadi aadressi, postimaksuvahendeid ja kalendertempli jäljendeid. Aadress 
peab korratud olema saadetise enese peal;

f) elusad m esilased peavad asetatud olema niiviisi sisseseatud kastikes- 
tesse, mis kõrvaldavad igasugu hädaohu;

g) asju, nagu karbid konservidega, mis rikki lähevad, kui nad ette
kirjutatud korras kinni oleksid pakitud, võib erandina saata lubada Õhukindlalt 
kinni pakituina. Niisugusel juhtumisel võivad asjaosalised postiasutused nõuda, 
et saatja või adressaat kergendaks sisu kontrolleerimist mõne seks neile äratähen
datud saadetise avamise läbi või mõnel muul rahuldaval teel.

M ärge p. g juurde. ,,Farmatsöitlised tooted“ loetakse siintähen- 
datud asjade liiki kuuluvaiks ja võib neid seepärast saata sulutud kestades,

Trükitooted.
83. T rükitoodeteks loetakse ajalehed, ajakirjad ja perioodilised 

teosed, brošeeritud või köidetud raamatud, brošüürid, noodid (välja arvatud 
perforeeritud noodid, mis on määratud tarvitamiseks automaatsed muusikariis
tadel), nimekaardid, aadresskaardid (ärikaardid), trükikorrektuurid ühes nende 
juurde kuuluvate käsikirjadega või ilma nendeta, gravüürid, päevapildid ja päeva- 
pilte sisaldavad albumid, pildid, joonistused, plaanid, maakaardid, kataloogid, 
prospektid, igasugused kuulutused ja teadaanded — olgu trükitud, graveeritud, 
litografeeritud või autografeeritud— ja üldse kõiksugused jäljendid või äratõmbed, 
mis saavutatud on paberil, pergamendil või kartongpaberil trükkimise, graveeri- 
mise, kivitrüki või autograafia abil, või mõnel muul hõlpsasti äratuntaval mehaani
lisel teel, välja arvatud need, mis saavutatud on kopeerimispaberi, kokkusäetava 
templi ja kirjutusmasina abil.

Märge. Kinolindid ei ole trükitoodete taksiga lubatavad.
84. Kaarte, mis kannavad pealkirja ,,Postkaart" ehk „Carte postale" 

või samamõistelist pealkirja mõnes muus keeles, on lubatud saata trükitoodete 
taksi järgi, tingimusega, et nad vastaksid trükitoodete kohta käivatele üldtingi
mustele. Kaartidega, mis neile tingimustele ei vasta, talitatakse nagu postkaarti
dega või vastava] korral nagu kirjadega, käsitades 63. paragrahvis harilikkude 
postkaartide kohta toodud määrusi.

85. T rük itoodete  taksiga ei või edasi saata trükitooteid, mis kannavad 
mingisuguseid kokkuleppekeele kujutamiseks kohaseid märke, samuti ka neid, 
mille sisu pärast trükkimist muudetud on, välja arvatud erandid, mis 88. — 92, 
paragrahvi põhjal kindlasti lubatud on.

86. T rük itoodete  taksi alla ei käi postmargid või pealetrükitud 
postmarkega väljaantud postitähikud (postmargi kujutusega ümbrikud, post
kaardid, jne.) kustutatult või kustutamata, kui ka kõik trükitooted, mis mingisu
guse väärtuse märki osutuvad.

M ärge. Loterii pileteid kui väärtust osutavaid märke ei või trüki
toodete taksil saata. See ei käi nende piletite tellimisele kutsuvate üleskutsete 
ja kuulutuste kohta, millel küll võib ka olla pileti välimus, kuid millel ei ole 
otsekohest väärtust.
87. Trükitoodete taksi alla ei käi ka (§ 86) paberikauba artiklid otsekoheses 

mõttes, niipea kui selgesti nähtavale tuleb, et tekst asja peaomadus ei ole, näit. kui 
trükitooteina tahetakse saata hulgaliselt ümbrikke või tähikuid, planke või muid 
lihtsaid paberikaupe, milledel küll on peale trükitud mingisugused tekstiga 
vinjetid.

M ärge. Uute veel tarvitamata piltpostkaartide saatmine hulga
lisel arvul (kimpudes) on trükitoodete taksil keelatud. Kaubaproovidena 
võib neid saata kuni 100 grammi raskuses.
88. T rük itoo te ile  võrdseiks arvatakse sulega või kirjutusmasina abil 

valmistatud kirjatüki paljundid, kui nad mingil mehaanilisel teel polügraafia, 
kromograafia, jne. abil on saavutatud, kuid selleks, et trük itoodete  taksi alla 
käia, peavad need paljundid ära antama postiasutustes luukide juures ja mitte



vähemal arvul kui kakskümmend saadetist, mis täiesti ühesuguseid eksemplare 
osutavad. Need paljundid võivad sisaldada trükitoodete jaoks lubatud märkeid.

89. Sisemaalises läbikäimises on trükitoodete taksi järgi lubatud saata 
kohtuasutuste poolt postikaudu saadetavaid kutsekirju või -lehti ja teadaandeid 
igasugustes kohtuasjades, vaatamata nende kutsete ja teadaannete arvu peale 
ja ilma et nende suhtes nõuetaks postileandmist luugi juures.

90. Sisemaalises läbikäimises loetakse trükitooteile võrdseiks ja käivad 
trükitoodete taksi alla :

1) teated või sõnumid, mis ilmastiku, jne. vaatlejate poolt saadetakse Tartu 
ülikooli meteoroloogia observatooriumile— selleks trü k itu d  täh ikuil või 
lahtisis üm brikes;

2) igasugu teated ja andmed, mis vastavate isikute, ametvõimude, asutuste, 
ettevõtete, jne. poolt saadetakse riigi statistika keskbüroole Tallinna — selleks 
trükitud küsim uslehtedel, aruandeleh tedel ja igasuguseil m uil täh i
kuil, kaartidel või lah tisis üm brikes;

3) teated igasuguste külgehakkavate haiguste üle, mis arstide poolt saade
takse vastavatele keskasutustele (tervishoiu peavalitsusele, maakonna- ja linnavalit
suste juures asuvaile tervishoiu osakondadele) — selleks trü k itu d  täh ikuil 
või ka lahtises harilikus üm brikus.

Eeltoodud punktide all tähendatud saadetised võivad olla postile antud 
igasuguses arvus, kuna luugi juures postileandmine ei ole sunduslik. Seesugused 
lihtsaadetised võetakse postile frankeerim atu lt; nad varustatakse T-templi 
jäljendiga, kuna kuuluv postimaks ära tähendatakse juurdemaksuna trükitoodete 
taksi järgi ühekordses suuruses ja saadetised saadetakse edasi harilikus korras. 
Nende saadetiste väljastamise üle on kõne 625. paragrahvis. Ülaltähendatud 
keskasutuste (p.p. 1,2,3) poolt oma korrespondentidele laialisaadetavad tähikud, 
kaardid, ümbrikud, lehed, kas üksikult või saadetises hulgakaupa saadetavad, 
peavad frankeeritud olema nagu postisaadetised üldisel alusel.

91. Kõigis trükitoodetega saadetistes, väljaspool ja sisemuses, on lubatud:
a) ära tähendada, käega või mingil mehaanilisel teel, saatja ja adressaadi 

nimesid, seisust, elukutset või firma nime ja aadressi, samuti ka saatekuupäeva, 
allkirja, telefoni abonendi numbrit, telegrammi aadressi ja kokkuleppekeele 
sõnastiku (code) nimetust ning saatja jooksvat arvet postil või pangas ;

b)parandada trükivigu;
c) läbi tõmmata, alla kriipsutada või ümbritseva joonega varustada 

trükitud tekstis teatavaid sõnu või teatavaid osi, kui seda ei tehta isikliku kirja
vahetuse pidamise eesmärgiga.

92. Peale eelmises paragrahvis (91) toodu on trükitooteil lubatud käega või 
mingilmehaanüisél teel ära tähendada või juurde lisada:

a) teadaannetel laevade sisse- ja väljasõitude üle:
väljasõitude ja sissesõitude kuupäeva ja kellaaega, kui ka laevade nimetusi 

ja lähte-, vahepealseid- ja sihtsadamaid;
b) läbisõidu teadaannetel :
reisija nime, kuupäeva, kellaaega ja selle koha nimetust, kust ta läbi sõita 

kavatseb, kui ka kohta, kus ta maha astub ;
c) kirjandusteoste, raamatute, ajalehtede, gravüüride ja"muusikatükkide 

kohta käivatel tellimis- või pakkunnslehekestel :
nõuetavaid või pakutavaid teoseid, kui ka nende teoste hinda;

Märge p. c. juurde: Läbikäimises sisemaal ja allpool loetletud 
välismaadega võib peale selle käsitsi ära tähendada või juurde lisada 
teose nimetust, hinda ja väljaannet, kui ka sõnu: brošeeritud (broché), 
kerges papp-köites (cartonné) või täisköites (relié); nõuetavate eksempla
ride arvu; kataloogi numbrit ning autori ja väljaandja nime. Nü- 
sugused märked on lubatavad läbikäimises järgmiste maadega: Saksamaa, 
Am. Ühisriigid, Belgia, Daani, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Norra, 
Hollandi-India, Poola, Šveits, Tšehoslovakkia, Türgi, Nõukogude Vene
maa, Austraalia (Commonwealth), Danzig (vabalinn), Suur-Britannia, 
Greeka, Portugal.

Kohtukutsed.

Ilmateated, statistili
sed andmed jne.

Trükitooteil lubata' 
vad märked.

Muud märked.



Trükitooteile 
täiendava sisu ligi- 

panek.

Trükitoodete kinnin- 
damise ehk pakkimise 

tingimused.

ReljefFtrükitooied pi
m edate kirjaga.

d) piltpostkaartidel, trükitud nimekaartidel kui ka jõulu ja uueaasta 
kaartidel:

soove, õnnesoove, tänu ja kaastundmuse avaldusi või muid viisakuse 
lauseid, mis kõige rohkem viie sõna ehk harilikult tarvitatava algtähe abil väljen
datud;

e) trük i korrektuuridel :
m uudatusi ja täiendusi, mis puudutavad korrektuuri, vormi ja trükki, 

kui ka sarnaseid märkeid,,Trükkimiseks hea“, „Läbi vaadatud—trükkimiseks hea“. 
või igasuguseid muid sarnaseid märkeid, mis teose valmistamisse puutuvad 
Ruumipuudusel võivad need täiendused erilehtedel tehtud olla ;

Märge tähte j uurde : Vastastikuses läbikäimises Eesti ja Nõukogude 
Venemaa vahel ei ole lubatav neid määrusi tarvitada (määrusi, mille põhjal 
lubatakse trükitoodete vigu parandada, kriipsudega eraldada ning alla kriip
sutada sõnu ja teksti kohti). Sedaliiki parandustega trükitooted, kui nad 
edasisaatmiseks on ekslikult postile võetud, saadetakse tagasi lähtemaale
f) m oodipiltidel, maakaartidel jne.: 
värve;
g) hinnakirjadel, kaubapakkumistel, börsi- ja turusedelitel, kaubanduslistel 

ringkirjadel ja prospektidel :
num breid ja igasuguseid muid märkeid, mis hindade olulisi alg-osi 

esindavad;
Märge. Numbrite parandused on lubatavad mitte ainult käesoleva 

tähe g all mainitud saadetiste liigi jaoks, vaid kõigi jaoks, mis § 92 all 
toodud.
h) raam atuil, broš üüridel, ajalehtedel, päevapiltidel, gravüüridel, 

nootidel ja üldse kõigil trükitud^graveeritud, litografeeritud või autografeeritud 
kirj anduslikel või kunstilistel teostel :

pühendust, mis koosneb lihtsast auavaldusest ;
Märge. Pühendus võib kirjutatud olla autori, või saadetise saatja, 

või ükskõik missuguse kolmanda isiku poolt.
i) aj alehtede ja perioodiliste väljaannete väi j alõigetel :
väi j aande nim etust, kuupäeva, numbert ja aadressi, kust artikkel 

võetud;
j) sisemaal seltside, ühingute, ühistegeliste asutuste, parteide, jne 

kongresside, koosolekute, pidude kutsetel :
koosoleku või pidu paika, aega, päevakorda, programmi.
93. T rükitoodetele  on lubatud juurde panna:
a) parandatud või parandamata trüki korrektuuridele: 
käsikirja;
b) saadetiste liikidele, mis mainitud on eelmises 92. paragraafis täht h all, 

arvet saadetud asja üle.
94. Trükitoodete pakkimise ja kinnindam ise suhtes asetatakse järg

mised tingimused :
1) trükitooted peavad olema paigutatud kas ristpaela (sideme) alla, ruUi 

peale, papi vahele, kesta sisse, mis kahest küljest või kahest otsast lahti on, või 
lahtisse ümbrikusse, või nad peavad hõlpsasti lahtivõetava nööriga ümbert kinni 
seotud või, lõpuks, lihtsalt kokku käänatud olema, kuid niiviisi, et teised saadetised 
nende vahele ei satuks.

2) aadresskaarte (ärikaarte) ja igasuguseid trükitooteid, mis kokkukäänamata 
või punkt 1. all äratähendatud korras kokkukäänatud kaardi kuju ja tugevuse 
omavad, võib saata ilma ristpaelata, ümbrikuta või sidemeta.

95. Reljefftrükitoodeteks pimedate kirjaga loetakse paberid, mis varus
tatud on reljeff kirj aga tarvituseks pimedaüe, niihästi need, mis sisaldavad isiklikku 
korrespondentsi (kirjad), kui ka üldise iseloomuga reproduktsioonid ja publi
katsioonid.



IV peatükk.
Tähtsaadetised.

96. Kirju, harilikke ja ka makstud vastusega postkaarte, samuti äripabereid, 
kaubaproove ja igasuguseid trükitooteid, nende seas ka segasisuga ristpaelu ja 
pimedate tarvituseks määratud reljefftrükitooteid, võib saata täh ituse  all. 
Need saadetised registreeritakse postil ja kaotsimineku korral kannab posti
ametkond vastutust.

Kuid vastusega postkaartide küljès olevat vastuseosa ei või nende saa
detiste esialgsed saatjad mitte tähitada.

97. Iga tähtsaadetise pealt kuuluv taks peab saadetise frankeerimise abil 
täielikult ette ära tasutama. Ta koosneb:

, a) saadetise harilikust postim aksust (saatemaksust'ehk kaalurahast) 
tema kaalu järgi ja liigi kohaselt;

b) kindlast tähitusmaksust, mis samuti kui kaalumakski on tariifis 
kindlaks määratud eraldi sisemaaliste ja eraldi välismaaliste saadetiste jaoks.

M ärge. Vahetuses Läti ja Leeduga võetakse sisemaalist kaalu- ja 
tähitusmaksu.
98. Tähtsaadetistega, mis eksikombel on postile võetud kas täiesti fran- 

keerimatalt või puudulikult frankeeritult, talitatakse puuduva postimaksu suhtes 
samuti nagu lihtsaadetistegagi, s. o. nad varustatakse T-templi jäljendiga ja neile 
märgitakse puuduv, taksisumma kahekordses suuruses sissenõudmiseks adres
saadilt.

Juurdemaksust hoolimata loetakse nad tähtsaadetisteks ja toimetatakse edasi 
, tähtsaadetiste korras.

Märge. Samuti talitatakse saadetistega, mis postkastest välja võetud, 
kui-nad märget „tähitatud“ kannavad ja täiesti frankeerimata või puudulikult 
frankeeritud on.
99. Tähtsaadetiste eeskülje ülemisel äärel peab hästi silmapaistvalt tä

hendatud olema sõna „Tähitatud“ ehk „Tähitud“, „ T ä h i t „ T ä h t “ või 
«Recommandé". Kui on tegemist tähitatud kirjadega, ei või need postile
andmisel ühtki avamise ja pärastise uuesti kinnipanemise jälge kanda. Peale 
mainitud tingimuste ei nõuta nende saadetiste jaoks mingit erilist korda ei kuju 
ega kinnindamise või aadressi kirjutamise suhtes, välja arvatud allpool järgnevad 
erandid.

M ärge. Lähteasutus võib keelduda postile võtmast tähtsaadetist, 
mille mõõted on liiga yäiksed seks, et võimaldada postmarkide ja ameti- 
talitusliste lipikute tarvitamist.
100. Kirjapostisaadetisi, millede aadress algtähtedest koosneb või millede 

aadress pliiatsiga kirjutatud on, välja arvatud tintpliiats, ei võeta tähitamiseks 
postile.

101. Läbipaistvas ümbrikus saadetavad asjad on tähitamiseks lubatud 
ainult siis, kui aken on ümbriku lahutamata osa.

k^h ^ k tsaadetiste aadressipoole pealekirjutused väljendatakse järgmise

; K oht ,kuhu paigu- ;
: ta tak se  lipik ehk  j Tähitatud.
i lipiktem pli jäljend, j — — — — .

H-ra Ilmar Viikjärv.

Tähe tän. 57, krt. 3.

Tartu.

P ost- ; 
m argi : 
koht. ;

Tähitatud saadetised. 
(Envois recom m an

dés).

Tähtsaadetiste taksid.

Juurdemaksuga täht
saadetised.

Tähtsaadetiste tingi
mused.

Aadressi näide.



Ametlik lipik.

Riikliste hangete jaoks 
pakkumiste teadaan

ded.

Avaldatud väärtusega 
kirjad (Lettres avec 

valeur déclarée).

Eesti raha saatmine.

Keelud.

Taks.

103. Tähtsaadetised peavad postiasutuse poolt aadressi külje vasakpoolses 
ülemises nurgas varustatud olema lipikuga, mis määrustiku lõppu lisatud kavale 
(üsa nr. 4,p. 1.) täiesti ehk ligikaudu sarnane ja ladinakirjaga väljendab tähte „R“ 
ja lähteasutuse nimetust ning väljendab järjenumbrit, mille all saadetis selle 
asutuse registrisse on kantud.

Eesti postiasutused, samuti nagu mitmete teiste maade postiasutusedki, 
tarvitavad tähtsaadetiste äramärkimiseks lipiktempleid „R“ tähega, mille kõrval 
peavad ära näidatud olema lähteasutuse nimetus ja järjenumber. Need templid 
peavad samuti asetatama aadressikülje vasakpoolsesse ülemisse nurka.

Märge. Edasisaatmisel ei tohi vahepealsed postiasutused tähtsaa
detiste eesküljele ühtki järje-, transüdi-, jne. numbrit kirjutada.
104. Kui sisemaalistes tähitatud kirjades saadetakse teadaandeid riikliste 

hangete jaoks pakkumiste kohta, tehakse nende ümbrikele märge: ,,teadaanne 
riiklise pakkumise kohta“ .

Kui selle juures saadetakse raha, tuleb see postile võtta eraldi ja harilikus 
korras, kuna ülaltähendatud kirja ümbrikule teeb vastuvõtja postiametnik siis 
täiendavalt järgmise märke: „teadaande juurde kindlustusena esitatav rahasum m a  
suurus näidata) on postile võetud ja saadetakse eraldi". Vastuvõtja ametnik 
tõestab selle märke oma allkirjaga.

V peatükk.

Väärtkirjad ja väärtkastikesed.
Väärtkirjad.

Ü l d i n e  kor d .
105. Väärtkirjade ehk avaldatud väärtusega kirjade nimetuse all võib 

posti kaudu saata nü sise- kui välismaalisi kirju, mis sisaldavad väärtpabereid, 
välisriikide raha (välisvaluutat), hinnalisi dokumente, igasugu kirjalikke sõnumeid 
ja muid pabereid, kirja sisu ärakinnitamisega avaldatud summa suuruses. 
Peale selle võib sisem aalistesse väärtkirjadesse paigutada väärt-ehteid ja 
kallihinnalisi asju (kulda ja hõbedat — ümbertöötatult või mitte) kui ka igasugu 
muid asju.

106. V älism aalistes väärtkirjades võib vabalt saata Eesti käimasolevat 
paberraha.

Sisem aalises läbikäimises on Eesti käimasoleva raha saatmine väärt
kirjades lubatud üksnes postiagentuuridesse ja postiagentuuridest, posti pea
valitsuse äranägemisel; mõeldud on need postiagentuurid, kus väärtkirjade ope
ratsioonid sisse seatud, kuid kus ei toimetata rahatransfertide (rahakaartide) 
operatsioone. Erandina lubatakse pankadele sisemaal läbikäimises oma osakon
dadega või nende osakondade omavahelises läbikäimises postikaudu saata väärt- 
kirju riigi paberrahaga — kõvasse riidesse või nahasse kinnindatult ja panga või 
ta osakonna pitsatiga tihedasti pitseeritult.

107. Keelatud on paigutada väärtkirjadesse aineid ja asju, mis keelude 
all X peatükis väärtkirjade suhtes loetletud.

108. Väärtkirjade taks peab frankeerimise abil täielikult ette ära makse-
tama.

See taks koosneb:
a) harilikust saatem aksust (kaalurahast) ja k ind last täh itusm ak- 

sust, mida tarvitatakse vastavalt kas sise- või välismaalise sama raskusega täht- 
kirja kohta;

b) kinnitusm aksust, mis avaldatud väärtuse summa suuruse järgi võe
takse ja maksvas posti tariifis kindlaks määratud on eraldi sise- ja eraldi välis- 
maaliste väärtkirjade jaoks.

Märge. Vahetuses Läti ja Leeduga võetakse lähtemaa sisemaalisi
takse, kusjuures Eestist saatmisel kinnitusmaks arvatakse eesti markades
avaldatud väärtuse summa pealt.



109. Väärtkirjad antakse postile otsekohe postiasutuses; neid ei või post
kasti lasta. Postkastist välja võetud väärtkirjad antakse tagasi nende saatjaile. 
Kui saatja aadress puudub, tehakse seesugusele saadetisele märge ,,kastist välja 
võetud“ ja kriipsutatakse avaldatud väärtuse summa läbi, märgitakse peale sõna 
„tähitatud“ ning saadetisega talitatakse täiesti nagu tähtsaadetisega, ka puuduva 
postimaksu suhtes (§ 98, märge). Kui aga selgub, et saatjalt postiasu tuses 
postiteenija poolt postile võetud väärtkiri on puudulikult frankeeritud, ja kui 
puuduvat taksi ei saa millegi pärast täiendavalt sisse nõuda saatjalt, toimetatakse 
väärtkiri edasi nagu täielikult frankeeritu,ilma adressaadilt juurdemaksu nõudmata.

110. Sisemaaliste väärtkirjade jaoks on avaldamiseks lubatava väärtuse 
ülemmäär maksvusel olevas posti tariifis kindlaks määratud.

111. ,,Välismaaliste väärtkirjade ja väärtkastikeste maadetabelist“ (I osa), 
rais posti peavalitsuse poolt kokku seatud ja asutustes käsitada, on näha, missu
gustesse välismaadesse väärtkirju saatmiseks võib postile võtta ning missugused 
on vastavate maade jaoks avaldatud väärtuse lubatav ülemmäär kuldfrankides 
ja, vastaval korral, muud eritingimused. Maadetabeli andmete põhjal tuleb saat
jaile, nende soovil, teateid anda postiasutuse poolt.

112. Väärtuse avaldamine ei või tõusta üle saadetise sisu tõeliku väärtuse, 
kuid on ka lubatud avaldada ainult üht osa sellest väärtusest. Paberite suhtes, mille 
väärtus nende kokkuseadmise kuludes seisab, ei või avaldatud summa tõusta üle 
kulude, mis nende dokumentide asemelemuretsemise läbi kaotsimineku korral 
tekiksid.

Iga pettuslik väärtuse avaldamine kõrgemalt kui saadetise sisu tõelik väärtus, 
toob kaasa kohtuliku vastutuselevõtmise — seaduses ettenähtud pürides.

113. Väärtuse avaldamine peab saatja poolt tervetes markades ära tähen
datud olema saadetise aadressis, pealkirja poole ülemises osas, ladina tähtede abil 
sõnadega ja araabia num britega, ilma läbikriipsutusteta ning pealekir- 
jutusteta, kuigi nad tõestatud oleksid.

Äratähendamist toimetatagu järgmisel viisil: ,,A valdatud väärtus
kümmetuhat 10.000 marka“ .

114. Välismaalise väärtkirja (või -kastikese) avaldatud väärtuse summa 
peab samuti (§ 113) väljendatud olema eesti rahas, kuid peale selle peab avaldatud 
väärtuse summa saatja enese või postilevõtja ametniku poolt veel kuldfrankidesse 
ümber arvatama võrrendi järgi, mis posti peavalitsuse poolt postkontor eile selle 
jaoks teatatud; sealjuures arvatakse resultaadi frangiosad täie frangi eest. Ümber- 
arvamise tulemus (resultaat) peab olema uuesti numbritega ära tähendatud ning 
paigutatud nende numbrite kõrvale või alla, mis avaldatud summat eesti rahas 
väljendavad.

Kuldfrankides avaldatud summa peab alla kriipsutatama värvilise pliiatsi 
jämeda joonega. Kui võrrend on näiteks 1 kuldfrank =  70 Emk., oleks väärtuse 
avaldamise näide järgmine: A valdatud väärtus küm m etuhat 10.000 
marka Francs-or 143. —

Märge. Lätisse ja Leedusse saadetavate väärtkirjade eesti markades
avaldatud väärtuse summa tuleb kuldfrankide asemel ümber arvata siht
maa rahasse — Läti lattidesse või Leedu littidesse, millede võrrendid kon-
toreile samuti teatatud.
115. Raskuse ja mõõdete piirid on väärtkirjadel samad, mis harilikel 

kirjadel (§ 19).

116. Avaldatud väärtusi sisaldavaid kirju võib postile võtta ainult ümbri
kes, mis saatjate poolt kinnindatud täitsa ühesuguste ja teineteisest eemale 
asendatud pitserite abil. Pitserid peavad olema heast lakist ja kujundama eri
sugust märki (vapp, kaubandusmärk, nimed, initsiaalid jne.) ning olema küllal
dasel arvul (vähemasti kaks) peale pandud nii, et nad kõiki ümbriku klappe koos 
hoiavad. Ümbrikud peavad olema vastupidavad ja ühest tükist valmistatud ning 
võimaldama pitserite täielikku külgelütumist. Keelatud on tarvitada täiesti läbi
paistvaid või värviliste äärtega ümbrikke ning läbipaistva aknaga ümbrikke.

Postkasti lastud  
väärtkirjad. 

Puudulik märgistus.

Väärtuse ülem määr 
sisem aal.

Välismaaliste väärt
kirjade maadetabel.

Väärtuse avaldamine.

Väärtuse sum m a ära- 
tähendamine.

Väärtuse ümberarva- 
mine kuldfrankidesse.

Väärtkirjade tingim u
sed.

Raskuse ja m õõdete 
piirid.

Ümbrik ja kinninda- 
m isviis.



Kallisasjade pakki
m ine.

Ametpitsatiga pitsee
rimine.

Väärtkirja pealekirju
tuse näide.

Pitseerim ise näited.

117. Kui sisemaalistes väärtkirjades saadetakse väärt-ehteid ning kalli
hinnalisi, jne. asju (§ 105), olgu väärtkirja suuruse ja raskuse ning sisu iseloomu 
kohaselt ümbrik valmistatud kas tugevast paberist, riide peale kleebitud paberist, 
linasest riidest, vahariidest või nahast, ning kuju poolest niisugune, et kõiki ümb
riku klappe oleks võimalik ühendada (ja kleepiva ainega kmni kleepida) ning 
kinni pitseerida. Tarbekorral võib ka kirja ristamisi ümber siduda sitke nööriga 
ja pärast sõlmepanekut nööriotsad ümbriku klappide küljele kinni pitseerida. 
Kui kiri sisaldab metallasja, jne., olgu asi enne ümbrikusse paigutamist paberisse 
mähitud, et ta ei liiguks ja ümbrikku ei vigastaks.

118. Iga kiri peab olema niisugune, et võimalik ei oleks tema sisu ligi 
pääseda, ilma et ümbrikku või pitsereid väljaspoolt nähtavalt vigastataks. Ei ole 
lubatav pitseerimist toimetada pitsati asemel näit. metallraha või nööbi abil, 
või muu üldiselt tarvitusel oleva märgiga.

119. Kui saatjal ei ole mingisugust pitsatit, võib väärtkirja pitseerimiseks 
tarvitada postiasutuse ametpitsatit. Postiasutuse lakiga pitseerimise eest võetakse 
tariifi järgi kindlat pitseerimismaksu saadetise pealt.

120. Väärtkirjade pealekirjutused ja pitserid tulevad paigutada järgnevaile 
näidetele vastavalt, pitseerimise juures ümbriku suurust ja ldappide kuju arvesse 
võttes :

Lähteasutuse lipik Post-
või lipiktempli margi

jäljend ja posti nr. ; koht

Avaldatud väärtus kümmetuhat 
10.000 marka

H-ra Ilmar Viikjärv
Tähe tän. 57, krt. 8

T a r t u

I Koht, kuhu paigu j 
i tatakse lähteasu- j 
j tuse lipik või lipik- I 
I templi jäljend ja j 

posti nr.

Avaldatud väärtus kümmetuhat 
10.000 marka

Francs-or 143.— 
Monsieur Jules Vanham, négociant, 

Rue des Brasseurs, Nr. 10, 
à LOUVAIN — BELGIQUE



121. Frankeerimiseks tarvitatud postmargid ja postitalitusse puutuvad 
lipikud peavad olema niiviisi teineteisest eemale asendatud, et nad ei kataks ümb
riku vigastusi. Tuleb tarvitada kõrgemaväärtuslisi postmarke, et nad vähe ruumi 
võtaksid. Ka ei või neid ümbriku kahele küljele sel viisü kleepida, et ümbriku 
äär kattub. Keelatud on peale postitalitusse puutuvate lipikute muid lipikuid 
paigutada avaldatud väärtusega kirjade peale.

122. Aadress olgu ümbrikule paigutatud sama viisi järgi, nagu ♦eelpool 
kirjaposti saadetiste jaoks juhatatud (§§ 35—42). Aadress ei tohi sisaldada kahe
kordselt adressaadi äratähendamist (§ 179). Väärtkirjade aadressi jaoks ei ole 
lubatud tarvitada pealekleebitavaid sedeleid.

Saatja aadressi äratähendamine on sunduslik.
123. Avaldatud väärtusi sisaldavad kirjad, millede aadress algustähtedest 

koosneb või pliiatsiga on kirjutatud, samuti ka need, millede pealkiri kannab läbi- 
kriipsutusi või ülekirjutusi, ei ole lubatud. Seesugused saadetised^ kui nad edasi
saatmiseks on ekslikult postile võetud või edasigi saadetud, peavad sunduslikult 
tagastatama lähteasutusse, kus nad saatjaile tagasi antakse.

124. Kirjaposti kohta käivad määrused on maksvad väärtkirjade kohta 
kõiges selles, mis käesoleva määrustiku mitmesugustes peatükkides ei ole .väärt
kirjade suhtes otsekohe ette nähtud.

125. Iga väärtkirja (või väärtkastikese) täpne raskus peab lähteasutuse 
poolt saadetise aadressipoole vasakpoolses ülemises nurgas vabal kohal gram
mides ära märgitama.

126. Väärtkirja (või väärtkastikese) aadressi poolele peab lähteasutuse poolt 
tempel vajutatama, mis postileandmise kohta ja kuupäeva näitab. Peale selle 
varustab lähteasutus iga väärtsaadetise lipikuga või lipiktempli jäljendiga, mis 
näitab postileandmise asutuse nimetust ja järjenumbrit, mille all saadetis selle 
asutuse registrisse on kantud (lisa nr. 4, p. 2). Asutused, kes lipiktempli jäl
jendeid tarvitavad, märgivad saadetise järjenumbri aadressipoole ülemisse vasak
poolsesse nurka. Edasisaatjad asutused on kohustatud saadetist algusnumbri 
järgi üles tähendama.

127. Välismaaline väärtkiri (või väärtkastike) varustatakse, pärast eelmises 
paragrahvis nimetatud toimingute täitmist, veel punase lipikuga (lisa nr. 4, 
p. 4), mis kannab suurte tähtedega märkust ,,Valeùr déclarée" (avaldatud väärtus).

128. Välismaalise väärtkirja (või väärtkastikese) aadressiküljele märgib 
saatja või tema soovil lähteasutus tingimata ära sihitustee, mis vastava sihtmaa 
jaoks (§ 111) maadetabelis (3 lahter) näidatud; kui sihitusteid on maadetabelis 
mitu — märgitakse kirja peale esimesenanäidatud tee, välja arvatud juhtumine, 
kui saatja nõudmisel või muul põhjusel (näit. kui teistel teedel on lubatud aval
dada suuremat väärtust ja saadetise avaldatud väärtus on suurem, kui see esimesel 
sihitusteel lubatav) tarvilik on valida mõnda teist teed. Märgitud tee kohaselt 
toimetatakse Eestis ja pärastpoole väljamaal väärtsaadetise edasisaatmist.

Täiendav kord mõndaliiki väärtkirjade kohta.
129. Läbikäimistes välismaadega, kellega selleks kokku lepitud, võivad 

avaldatud väärtusega kirjad ka tollimaksude alla käivaid asju sisaldada. Seesuguste 
väärtkirjade suhtes maksab sama kord, mis tollialuste asjadega saadetavate hari
likkude välismaaliste kirjade jaoks ette nähtud (pt. III). Missugustesse maa
desse seesuguseid väärtkirju võib saata, on näha „Välismaaliste väärtkirjade maa- 
tabeli" (§ 111) märkuste lahtrist vastava maa nimetuse kohal.

130. Nõukogude Venemaale adresseeritud väärtkirjade postilevõtmist 
toimetatakse sama korra järgi, nagu muudessegi välismaadesse adresseeritud 
väärtkirjade postilevõtmist, kuid järgmistes paragrahvides (131—133) tähen
datud eranditega.

131. Avaldatud väärtuse lubatav ülemmäär vahetuses N.-Venemaaga on 
riigi- või rahaasutuste poolt saadetavate või neile adresseeritud väärtkirjade jaoks
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Sisukiri.
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harilikust kõrgem, nagu «Välismaaliste väärtkirjade maadetabelis“ (§ 111) näi
datud. N.-Venesse adresseeritud väärtkirja eesti rahas avaldatud väärtuse 
summa arvatakse ümber kuldfrankidesse kursi ehk võrrendi järgi, mis välis
maadesse saadetavate väärtkirjade avaldatud väärtuse summade ümberarvamiseks 
üldiselt maksvusel.

132. N.-Venemaale adresseeritud väärtkirjad antakse postile lahtiselt 
sisu kontroleerimiseks, kusjuures neis mingit sisu ei pea olema, mis kinnisesse 
kesta paigutatud. Igasse väärtkirja peab pandama saatja poolt kokkuseatud 
sisukiri saadetavate asjade üle, näidates iga asja hinda kui ka väärtuse üldist 
summat kuldfrankides või eesti rahas. Sisukirjad tulevad hästiloetava käekir
jaga või kirjutusmasinal kirjutada ja saatja poolt alla kirjutada. Üksikute asjade 
väärtuste summade kogusumma tuleb üles tähendada arvude ja kirjatähtedega. 
Sisukirjas ei ole lubatud teha mingisuguseid parandusi ega määrimisi ning üles 
tähendada asju, mille eest kinnitusmaksu ei tasuta. Sisukiri peab olema saatja 
poolt kokku seatud kahes ühesarnases eksemplaris, mi eesti kui ka vene keeles 
või ainult prantsuse keeles, kusjuures sisukirja mõlemad eksemplarid tulevad kir
jutada ühesuguselt lehe või poollehe lahtitehtud mõlema poole ühele leheküljele. 
Mõlemad eksemplarid tulevad kirja postilevõtva ametniku poolt tõestada posti
templil jäljendi peale vajutamisega, kusjuures üks eksemplar pannakse kirja sisse 
ja teine antakse saatjale tagasi.

133. N.-Venemaale adresseeritud väärtkirjadesse võib (peale sisukirja 
ja asjade) paigutada ainult lühikesi kirjalikke teateid, mis saadetava väärtkirja 
sisu kohta käivad. Postileandmisel frankeeritakse N.-Venesse adresseeritud 
väärtkiri samade takside kohaselt, mis maksvusel on saatmisel muudesse välis
maadesse (välja arvatud Lätisse ja Leedusse).

134. Kui postileantav sise- või välismaaline väärtkiri millegi pärast ei 
vasta väärtk irjade ting im ustele  (mõõdete, raskuse, sisu, kinnindamis- 
viisi või välimuse poolest), kuid vastab postpakkide (pt. VI) või tähtkirjade 
tingimustele, sus tuleb ta, kui saatja soovib, postile võtta postpakina või täht- 
kirjana ja nende jaoks maksvate määruste kohaselt.

Välismaadesse, kuhu maadetabeli andmete järgi(§ 111) ei saa saata väärt- 
kirju (kui vastava maa nimetus ei ole maadetabelisse sekka võetud), võivad saatjad 
väärtpabereid, Eesti ja välismaade paberraha ning hinnalisi dokumente oma valiku 
järgi saata kas tähtkirjades või postpakkides, kui sihtmaale seesuguste asjade sisse
vedu sedaliiki saadetistes keelatud ei ole. Samasugust saatmisvnsi tuleb tarvi
tada kulla või hõbeda (ümbertöötatult või mitte), metallraha, kalliskivide, väärt- 
ehete ning muude kaüisasjade saatmisel välismaadesse, kui nende saatmiseks 
Eesti võimude luba olemas (pt. X), sest välismaalistes väärtkirjades on seesuguste 
asjade saatmine keelatud. Viimaks tähendatud asjade (kuld ja muud kallis- 
asjad) saatmist välismaale tuleb aga to im etada väärtkastikestes, kui vastava 
maaga seesugune vahetus olemas (§ 143).

135. Väärtkirjad võetakse postile kinnindatult. Siiski võib sisemaalisi 
väärtkirju postile anda ka kinnindamatalt (lahtiselt) — nende sisu ettenäitamiseks 
ja postilevõtja ametniku poolt kontroleerimiseks. Ettenäidatud sisuga sisemaalise 
väärtkirja väärtuse avaldamine on piiram ata  kuni sisu tõeliku väärtuseni.

136. Igas ettenäidatud sisuga väärtkirjas peab olema saadetise sisukiri. 
müles need asjad üles loetud, millede eest kinnitusmaksu maksetakse. Sisukiri 
seatakse kokku eesti keeles ja selges kirjas ning kirjutatakse alla kirja saatja poolt; 
kirja postilevõtja ametnik kontroleerib sisu ja võrdleb andmetega, mis sisukirjas 
üles märgitud ja vajutab selle tõestamiseks sisukirjale kuupäeva postitempli 
jäljendi. Kraaped ja parandused sisukirjas ei ole lubatud, samuti ei või sisukir- 
jasse üles võtta asju, müle väärtust ei avaldata ja mille pealt kinnitusmaksu ei 
makseta.

137. Ettenäidatud sisuga väärtkirja sisukiri seatakse kokku järgmise näite 
kohaselt:



Sisukiri.
12 piletit Eesti Vabariigi võidulaenu 1920 a.
Seeria nr................ , pilet nr ..................

nr...................   „ nr......................
.....................................................................   Mk. 000.—
2 kuldsõrmust (proovimärk 9 2 ) ..........................................  000.—
Välisvaluutat: 5 ing lisnaela......................................... ..... 000.—
Eesti sularahas (kui see § 106 järgi lubatav) . . . .  ,, 000.—
L. LilFe sündim istunnistus............................................. ,, 00.—
L. Lill’e diplom nr...........................  majandusteaduse

magistri kraadi p e a le .........................................   ,, 00.—
Kokku Mk. 000.—

Kokku marka ................................... (summa korrata kirjatähtedes).
(Saatja allkiri.)

(Postitempel.)
138. Kui saatja soovib sisukirjast omale ärakirja saada, antakse talle söe- 

paberi abil saatja enda poolt kirjutatud ärakiri, millele postitempli jäljend vaju
tatud. Ärakiri võib olla kirjutatud ka lihtsalt käega, kui ta alguseksenlplarile 
hästi sarnaneb.

139. Sisukirjas tähendatud väärtuste, dokumentide ja muude asjade kont- 
roleerimist ja saatmiseks postilevõtmist tõestatakse (§ 136) nende välimuse järgi, 
mitte.sisulise väärtuse järgi.

140. Ettenäidatud sisuga väärtkiri pitseeritakse, pärast sisu ja sisukirja 
panekut ümbrikusse, postiasutuse ametliku pitsatiga kinni nõnda, et teda või
malik ei oleks avada, kuid mitte vähem kui kahe pitseriga. Ümbrikule tehakse 
märge,,E ttenäidatud  sisuga“ ja sellele märkele kirjutab ametnik oma nime alla.

141. Kui tegemist on ettenäidatud sisuga väärtkirjadega, mille sisuks on 
ainult Eesti käimasolev raha (§ 106), ei ole sisukirja vaja, vaid kirjale avalda
takse väärtus seesoleva raha nominaalväärtuse kõrguses.

142. Maksuvabadena saadetavad posti ametlikud väärtkirjad (pt. XXIX) 
käivad üldise korra alla, mis maksvusel on kinniselt postileantavate muudegi 
väärtkirjade jaoks. Neile kirjutatakse ülespoolsele äärele sõna „Ametlik“ ja kui 
neis saadetakse raha, avaldatakse neile väärtus seesoleva raha nominaalväärtuse 
kõrguses. Kui lähemast postkontorist (kontrollkontorist) ametlikus väärtkirjas 
posti korra põhjal edasi saadetakse rahakaardi summa adressaadi aadressi järgi 
sihtkoha postiagentuuri kaudu, paigutatakse adressaadi jaoks rahakaardi lõigend 
kirja sisse.

Väärtkastikesed.
143. Avaldatud väärtusega kastikeste ehk väärtkastikeste nimetuse all võib 

vahetuses välismaadega posti kaudu saata väärt-ehteid ja kallihinnalisi asju sisal
davaid kastikesi, sisu ärakinnitamisega avaldatud summa suuruses. Samuti 
võib väärtkastikestesse paigutada muid asju, milledel kaubaväärtus või mis tollile 
alluvad ning mida seepärast üldise reeglina (erandid, vt. §§ 51 ja 129) ei või pai
gutada liht- ja tähtkirja postisaadetistesse või väärtkirjadesse. V äärtkastikesed 
on lubatud  a inu lt välism aalises vahetuses, ja nimelt nende välis
maadega, mis „Välismaaliste väärtkirjade ja väärtkastikeste maadetabeli" (§ 111) 
Il-se ossa sekka võetud.

144. Keelatud on paigutada väärtkastikestesse aineid ja asju, mis keelude 
all X peatükis väärtkastikeste suhtes (§ 338) loetletud.

145. Väärtkastikestes keelatud asjade saatmise tagajärjed jäävad ainult 
saatja vastutada ja kanda. Kõigil juhtumistel on saatjate eneste kohuseks selle 
üle teateid nõutada (vastavailt ametkohtadelt, adressaadilt, jne.), kas asjade 
sissevedu ja liikumine lähte- või sihtmaal lubatud on.

146. Väärtkastikese kaal ei või tõusta üle 1 kg.
Mõõdete ülemmäärad on: pikkus 30 sm, laius kui ka kõrgus 10 sm.

Sisukirja ärakiri.

Väärtuse tõestamine.

Pitseerim ine. 
Märge ümbrikul.

Sisuks ainult raha.

Ametlikud väärtkir- 
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boîtes avec valeur 

déclarée.

Keeldudest.

Mõõdete ja kaalu 
ülemmäärad.



Postimaks.

Tollitamine, tollisele- 
tised jne.

Frankosedel.

147. Väärt-ehted ja kallihinnalised asjad peavad paigutatama tarvilikult 
vastupidavaisse puust või metallist kastikestesse. Puust kastikeste küljed peavad 
olema vähemasti 8 millimeetrit paksud. Kastikeste ülemine ja alumine külg 
peavad valge paberiga kaetud olema, et sinna adressaadi aadressi, avaldatud 
väärtuse äratähendamist ning talitustemplite jäljendeid asetada. Peale selle 
peavad need kastikesed olema ristamisi ümber seotud tugeva ja i l m a  sõlmedeta 
nööriga, mille mõlemad otsad heast lakist ning erisugust jäljendit kandva pitseri 
alla on ühendatud. Lõpuks peavad kastikesed neljal külje poolel täiesti ühesu
guste pitseritega pitseeritud olema.

148. Väärtkastikesed, millede aadress koosneb algtähtedest või kirjutatud 
on pliiatsiga, samuti ka need, millede pealkirjutus kannab läbikriipsutusi või üle- 
kirjutusi, ei ole lubatud. Seesugused saadetised, kui nad edasisaatmiseks on eks
likult postile võetud, peavad sunduslikult tagasi saadetama lähteasutusse — saat- 
jaile tagasiandmiseks.

Postmarkide ja postitalitusliste lipikute pealekleepimise ning tembeldamise 
ja kaalumise suhtes on maksvusel samad määrused, mis väärtkirjadegi jaoks 
(§§ 125—128).

149. yäärtkastikese eest kuuluvad postimaksud peavad saatja poolt fran- 
keerimise abil täielikult ette ära maksetama. Need koosnevad:

1. saatemaksust (kaalurahast),
2. kindlast tähitusmaksust ja
3. kinnitusmaksust, mis avaldatud väärtuse summa suuruse järgi võetakse.
Väärtkastikeste eest kuuluvad postimaksud on postitariifis eraldi ette näh

tud. Peale eeltähendatud maksude tulevad tasuda vastavad kõrvalised maksud 
(tolli toimingmaks, tollimaks, proovimaks, jne. või posti lunamaks, jne.).

150. Väärtkastikesed käivad lähte- ja sihtmaa määruste alla, eriti selles, 
mis puutub proovimaksude tasumisse väljaveo juures ning proovi- ja tollikontrolli 
toimetusse sisseveo juures. Eestist saadetavate või Eesti postitalitusse välis
maadest päralejõudvate väärtkastikeste tollitamine sünnib samas korras, nagu see 
XX peatükis postpakkide suhtes toodud on.

151. Igale väärtkastikesele peab saatja poolt tolliseletised (tolli
deklaratsioonid) juurde pandama, mis siia lisatud kavale vastavad või sellega sar
nased on (lisa nr. 3). Tolliseletiste arv ja keel, milles nad kokku seada tulevad, 
on „Välismaaliste väärtkirjade ja väärtkastikeste maadetabeli" (§ 111) II. osas 
vastavas lahtris näidatud. Üldiselt jätkub tolliseletistes järgmiste andmete ära- 
tähendamisest: arv, pakkimisviis, saadetavate asjade loetlus; kaupade liigi (laadi) 
üldine äratähendamine; bruttokaal ja koguväärtus. Ü ksikasjalikum ad and-

(sisu täpne kirjeldus, kogu saadetise või iga asjade liigi nettokaal, iga asjade- 
liigi väärtus, jne.) peavad tolliseletistes ainult siis ära tähendatud olema, kui ja 
kuivõrd sihtmaa tollimäärused seesuguste andmete äratähendamist nõuavad 
(vt. „Välismaal. väärtkirjade ja väärtkastikeste maadetabeli, II. osa, vastav lahter).

152. Postiametkond ei võta enda peale mingit vastutust tolliseletiste õige 
kokkuseadmise eest; kõik puuduliku või ebaõige kokkuseadmise tagajärjed lan
gevad ainult saatja enese kanda. Ometi peavad lähtepostiasutused valvama, 
et saatja tarvitaks tolliseletiste kokkuseadmiseks õigeid tähikuid, et need ette
kirjutatud keeles selgesti täidetud oleksid ning et lahtrid „sisu äratähendamine", 
„bruttokaal“ ja „koguväärtus“ täitmata ei oleks jäetud. Samuti tuleb hoolsasti 
valvata, et saatja kokkuseatud tolliseletistes arvestanud oleks vastaval korral üksik
asjalikumate erinõuetega, millest eelmise paragrahvi (§ 151) lõpus kõne ja kui 
postiasutuses need erinõuded teada on.

153. Missuguste maadega vahetuses väärtkastikeste eest tolli- ja muude 
mittepostimaksude sissenõudmist lubatav on frankosedeli abil toimetada, on 
näha „Välismaaliste väärtkirjade ja väärtkastikeste maadetabeli“ II. osa vastavast 
lahtrist. Kui saatja soovib, et tema saadetis väljastataks adressaadile maksu
vabalt, peab ta saadetisele tegema selge kirjaga ja hästi silmapaistva märke: 
„franc de tous droits" (vaba kõigist maksudest). Seesugusel korral nõutakse 
tolli- ja muud mittepostimaksud, frankosedeli maks (frankosaadetise maksude 
õiendamise eest) juurde arvatud, saatja käest mitte saadetise postileandmisel,



vaid tagantjärele sisse. Niisugused väärtkastikesed sülitatakse lähteasutuse 
poolt Tallinna peapostkontorisse kui välisvahetusasutusse märkega saatekaardis 
„palutakse frankosedelit“ , kuna peapostkontor frankosedeli kokku seab samas 
korras, nagu see kõigist maksudest vabade frankopakkide suhtes ette nähtud on 
(§§ 213—219), ja selle kõvasti kinnitab to llise le tise  külge. Tagantjärele 
maksude õiendamise üle saatjalt kirjaliku kohustuse või vastaval korral käemehe 
vastutuse ja tagatise võtmise kohta käsitatakse samu reegleid, mis frankopakkide 
suhtes ette nähtud (§§ 215—217). Sarnane kord, nagu frankopakkide suhtes, 
maksab ka pärast frankosedeli tagasijõudmist maksude õiendamisel ja arve lik
videerimisel .

154. Väärtkastikesi käsitatakse Eesti sisemaal kuni välisvahetusasutusse 
jõudmiseni nagu väärtkirju (postilevõtmine, edasisaatmine, sülitamine, jne.). 
Seepärast ka väärtsaadetiste jaoks maksvate muude tingimuste poolest (väärtuse 
avaldamine ja äratähendamine, lunaga koormamine, väljastusteate nõudmine, 
saadetise tagasinõudmine ja aadressi parandamine, järele- ja tagasisaatmine, järele
pärimine, vastutavus) on väärtkastikeste suhtes samad määrused maksvusel, mis 
välismaaliste väärtkirjadegi suhtes.

Kui maadetabelis tähendatud on mitu sihitusted, peab saatja saadetise 
peai ära märkima, mis teed kaudu seda sihitama peab.

VI peatükk.
Postpakid.

Ü ld in e  kord .
155. „Postpakkide“ nimetuse all võib sisemaal ja läbikäimises välis

maadega postikaudu saata pakke, mis sisaldavad koduseid tarbeasju, raamatuid, 
dokumente, kaupe või muid asju, ja mis kastidesse, riidesse või paberisse kinnin- 
datult postile võetakse edasisaatmiseks.

156. Saatjad võivad postpakkidele avaldada väärtuse, sisu ärakinnitamisega 
avaldatud summa suuruses; sel korral nimetatakse nad avaldatud väärtusega 
pakkideks ehk väärtpakkideks. Kui väärtust ei ole avaldatud — nimetatakse 
nad tähtpakkideks (sisemaalised) või lih tpakkideks (välismaalised).

M ärge. Metallraha, kulda ja hõbedat, ümbertöötatud või mitte,
ning muid kallisasju sisaldavad postpakid peavad postile antama ainult
väärtpakkidena — nii sisemaal saatmisel kui ka saatmisel neisse välismaa
desse, kuhu väärtpakid lubatavad on.
157. Pakid võetakse postüe, kui nende raskus, suurus, sisu, pakkimisvns 

ja välimus, pealekirjutused, pakikaardid (samuti välismaalise paki tolliseletised 
või veel muud dokumendid) ja, vastaval korral, avaldatava väärtuse summa ülem
määr, jne., vastavad järgnevais paragrahves määratud tingimustele. Välismaaliste 
pakkide saatmisel tuleb peale nende üldiste tingimuste veel arvesse võtta mõne 
sihtmaa poolt nõuetavaid eritingimusi, samuti sihtmaa sisseveo keelusid.

158. „Välism aaliste postpakkide (colis postaux) taksitabe lis t“ 
paistab, missugustesse välismaadesse ja missuguseid sihitusteid kaudu saatmiseks 
postpakke võib postüe võtta ning, kui vastavate maadega ka väärtpakkide vahetust 
toimetatakse, missugune on nende maade jaoks avaldatud väärtuse lubatav ülem
määr, samuti missugused on pakkide raskuse ja mõõdete piirid ning, vastaval 
korral, muud eritingimused. See posti peavalitsuse poolt ühes hüisemate paran
dustega välja antav ,,taksitabel“ peetakse postkontoreis käsitamiseks, müle põhjal 
ka saatjaile, nende soovü, teateid tuleb anda.

159. Postpakkide taks peab täielikult ette ära maksetama.
See taks koosneb:
a) sisemaaliste tihtpostpakkide eest —r kaalu rahast ja kindlast tähi- 

tusmaksust.

Väärtkirjade m ää
ruste tarvitamine.

Postpakid (Colis pos
taux).

Postilevõtm ise tingi
mused.

Välismaaliste post
pakkide taksitabel.

Taksid.



väärtpakkide eest — kaalurahast, täh itusm aksust ja kinnitus- 
m aksust avaldatud väärtuse summa kohaselt;

b) välism aaliste lih t postpakkide eest — kaalurahast, 
väärtpakkide eest — peale selle veel k innitusm aksust avaldatud 

väärtuse summa kohaselt ja kindlast saatelisam aksust.
M ärge. Lätisse ja Leedusse saatmisel võetakse väärtpakkide 

pealt sisemaalist kinnitusmaksu eesti markades avaldatud väärtuse summa 
pealt; saatelisam aksu ei võeta.
160. Taksid on maksvas posti tariifis kindlaks määratud. Erandina on 

välismaaliste postpakkide kaalutaksid „Välism aaliste postpakkide taksi- 
tabelis“ (§ 158), 5. lahtris, näidatud — vastavalt sihtmaale, sihitusteele ja paki 
raskusastmele. Välismaaliste pakkide kaalutaksid on kuldfrankides, mis postile- 
võtja ametniku poolt ümber arvatakse maksva võrrendi järgi eesti rahasse. Kaalu
taksi summa eesti markades tuleb vastaval korral ümargustada täie margani 
Peale eeltoodud takside võetakse vastavail kordadel muid täiendavaid maksusid; 
pitseerimismaks (§ 171), virkmaks või lendmaks (pt. IX), lunamaks (pt. VIII), 
toUitoimingmaks või tolli pakkemaks (pt. XX), j. m.

Raskuse piir. 161. Sisemaaliste postpakkide raskuse piir on 30 kilogrammi. Välis
maaliste postpakkide raskuse piir on postpakkide üldise rahvusvahelise kokku
leppe põhjal 10 kg ja järgmistes raskusastmeis : 1) kuni 1 kg, 2) üle 1 kg kuni 
5 kg, 3) üle 5 kg kuni 10 kg. Mitmed maad lubavad pakke ainult kuni 5 kg.
Erilepingute ja kokkulepete põhjal on mõnele maale saatmiseks pakid lubatavad 
raskusega üle 10 kg (Lätisse, Leedusse, Soome, Rootsi, Daani, Norra, jne. 
kuni 20 kg). Kaalutakside astmete mõttes tarvitavad mõned maad, kes rahvus
vahelisest kokkuleppest osa ei võta (Suur-Britannia ja tema mitmed dominioonid 
ning asumaad, Ameerika Ühisriigid, jne.) raskusastme alljärke ,,1 kuni 3 kg“ või 
iga kg jaoks eri taksi. Lätisse ja Leedusse saatmisel võetakse kaalutaksi 5 kilo- 
grammiliste astmete järgi. Välismaaliste postpakkide suhtes on „taksitabeli“ 
(§ 158) 4-das lahtris iga vastava maa kohta näidatud, missugused raskusjärgud 
sinna saatmiseks lubatud.

Mõõted. 162. Ei ole lubatav postile võtta sise- või välismaalisi postpakke, mis oma
M ^itum atud postpa- suuruse (mõõdete), kuju või omaduse poolest on m ahtum atud.

brants.nC°m" M ahtum atuteks loetakse sisem aal ja vahetuses Euroopa
maadega (välja arvatud Island):

a) pakid, mille üks mõõdetest ulatab üle 1 meetri 50 sentimeetri või mille 
pikkuse ja kõige suurema ümbermõõte summa ulatab üle 3 meetri, ümbermõõde 
võetud mingis muus peale pikkuse suunas; 1

b) pakid, mis oma kuju, mahu või murduvuse (hapruse) tõttu endid teiste 
pakkidega kergesti laadida ei lase või mis eriti hoolsat ümberkäimist nõuavad, 
nagu korvid taimede ja põõsastega, tühjad või elusloomadega puurid, kokku
seatud tühjad sigari kastid või muud kastid, mööblid, korvasjad, lillekorvid, laste 
vankrid, vokid, jalgrattad, jne.

M ärge. Norra suhtes on maksvusel eri mõõted.
c) Vahetuses E uroopast välispoolsete maadega (ka Islandiga): 
pakid, millede maht (volüüm) on suurem kui 55 kant-detsimeetrit, või mille

suurus mingisuguses suunas on üle 1 meetri 25 sentimeetr.; sealjuures tuleb 
kinni pidada täht b määrusest (Egiptuse-Sudaani suhtes on maksvusel eri mõõ
ted, nagu Norra jaoks).

M ärge. Postpaki maht (volüüm) arvatakse välja seeläbi, et paki 
pikkuse, laiuse ja paksuse mõõdete sentimeetrite arvu omavahel korrutame 
ning resultaadi (korrutise) jagame tuhande peale. Näiteks: õigenurksel 
pakil, mille pikkus 40 sm (4 dm), laius 30 sm (3 dm) ja paksus (kõrgus) 
20 sm (2 dm), on maht 40X30X20 =  24,000 kantsm. (sm3) =  24 dm3 
ehk 4 X 3 X 2  =  24 dm3. Teine näide: pikkus 55 sm, laius 40 sm, 
paksus 25 sm, annavad mahu 55X40X25 =  55,000 sm8 =  55 dm3 (kant- 
detsimeetrit); kui aga pikkus on 54 sm, laius 40 sm ja paksus 26 sm, on 
maht 54 X 40 X 26 =  56,160 dm3, mis ookeanitagustesse maadesse saat
misel lubamata (mahtumatu pakk).



M itteõigenurksel pakil tulevad alati korrutada kõige suurema
pikkuse, laiuse ja paksuse mõõted. Ümargustel ja rullitaolistel pakkidel
on läbimõõde vastava ulatuse mõõteks.
163. Maad, kes rahvusvahelise postpakkide kokkuleppega ühinenud ei ole 

ja erilepingute põhjal postpakke vahetavad, tarvitavad pakkide jaoks pisemaid 
erimõõteid, kui see üldise rahvusvahelise korra järgi ette nähtud (§ 162), näit. 
N .-Venemaa, Inglismaa ja tema asumaad (välja arvatud Ida-India), samuti 
Ameerika Ühisriigid ja nende asumaad, jne. Samuti ei või rahvusvahelisest kokku
leppest osavõtjad maad ülaltoodud mõõteid (§ 162) tarvitada siis, kui pakkide 
vahetus käib kokkuleppega mitteühinenud maade kaudu või nende laevadel. Siis 
on maskvusel viimaste maade poolt määratud mõõted.

164. Välismaaliste postpakkide jaoks lubatavate mõõdete piirid on taksi- 
tabeli (§ 158) 7. lahtris iga vastava sihtmaa kohta näidatud.

Mahu, kaalu või mõõdete täpse väljaarvamise suhtes tuleb lähteasutuse 
vaadet mõõduandvaks pidada, silmanähtav eksitus välja arvatud.

Välismaadest Eestisse saatmiseks on maksvusel samasugused postpakkide 
mõõted ja raskusastmed, kui vastavat sihitusteed kaudu Eestist sinna.

165. Keelatud on paigutada postpakkidesse kirju või sedeleid, millel tege
liku ja isikliku kirjavahetuse iseloom, samuti saata postpakkides mitmesuguseid 
muid esemeid, aineid ja asju, mis keelude all X peatükis pakkide suhtes loetletud.

166. Postpakid võetakse postile kinniselt ning nad peavad nõndaviisi 
pakitud olema, et see transpordi kestvusele vastab ja et sisu küllaldaselt kaitstud 
on, nii et võimata oleks sisu ligi pääseda ilma nähtavaid vägivalla jälgi jätmata.

Asjad, mis võivad postiteenijaile vigastusi teha või saadetisi rikkuda, peavad 
pakitud olema nii, et igasugune hädaoht kõrvaldatud oleks.

167. Siiski (166) võib ilma kestata võtta postile niisuguseid asju, mida 
üksteise sisse pannes võib ühendada või mis plommide ja pitseritega kinnipan- 
dult tugeva sidemega nõndaviisi on ühendatud, et nad üheskoos sünnitavad ainsa, 
mittelaguneva paki. Ka ei nõuta kesta pakkide tarvis, mis koos seisavad ühest 
ainsast tükist, nagu puu või metalli tükid, jne., mis kaubanduses harilikult pakki
mata edasi saadetakse, või kui saadetavad asjad ja ained on mahutatud kinni
sesse plekknõusse või tugevasse puuvaadikesse.

168. Kui pakk on laudkastis, peavad kasti lauad olema vastupidavad, 
ühepaksused, ühesugused.

Nahasse, vahariidesse, purjeriidesse, linasriidesse ja muisse pehmeisse 
ümbrikesse õmmeldud pakkide nimetatud kestamaterjal peab olema ühest tükist, 
ühevärviline, õmmeldud ühevärvilise niidiga, lõngaga.

169. Vahetuses sisemaal või ligemate välismaadega võib vähem kaitset 
nõudvaid asju, kui neil teravaid otsi või ääri ei ole, postile võtta sitkest papist või 
riidest kestas (või riidega üleõmmeldud õhemas kastis), kui välismaalist pakki 
meriteel saata ei tule. Riidest kestad olgu kokku õmmeldud, papist kestad — 
traadist või plekist pidemetega kindlasti kokku tehtud. Soovitavad on sees
poolsed õmblused, nii et üksnes koti viimane avanduse õmblus väljapoole jääb. 
Kui kast riidesse õmmeldakse, tuleb katsuda nii seada, et õmblus ei tuleks kanti
dele, vaid jääks pisut eemale külgedele.

170. Papist valmistatud karbikestes ehk paksus paberis või ristpaela nõue
tele vastavalt kinnindatud lihtsates kestades lubatakse saata ainult sisemaalisi 
tähitatud alla 10 kilogrammi kaaluvaid pakke, kui nende sisu ei karda muljumist 
ja kui nad adresseeritud on raudteeäärseisse kohtadesse. Kuid ka sisemaal 
peavad raud teest e emal olevais sepostiasutustesse adresseeritud postpakid 
kinnindatud (pakitud) olema tugevasse kestasse (riidesse või kasti).

171. Pakid peavad kinnindatud olema ühesuguste lakkpitseritega, plom
midega või mõne teise abinõuga, mis saatja pitsati või erimärgi jälge kannavad 
(erandid vt. § 172). Pitserid olgu paigutatud paki kesta Õmblusile või laudade 
kinnilöömiskohtadele, või pakk olgu tugeva ja ühest tükist nööriga ristamisi 
ümber seotud ja nööriotsad plommi vahele surutud ehk pitseri alla pandud. Kui 
saatjal abinõud seks puuduvad, toimetab postilevõtja asutus paki plombeerimist 
või ametpitsatiga pitseerimist, postitariifis ettenähtud pitseerimismaksu eest.

Keelud sisu suhtes.

Välimus ja pakkimis- 
viisid. Üldine nõue.

Pakid ilma^kestata.

Kastid ja muud kes
tad.

Kergem kest.

Nõrgad kestad.
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plombeerimine. 
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Erandid pitseerim ise 
kohta.

Eripakked.

Vedelikud jne.

Värvivad jne. ained

Tselluloiid.

Mesilased.

Esem ed kohtu-arstli- 
kuks uurimiseks.

Maksu võetakse saadetise pealt, vaatamata pitserite arvule ja ainult siis, kui pit
seerimist toimetatakse postiasutuse lakiga.

M ärge 1. Nõukogude Venesse ja Itaaliasse või üle Itaalia saatmisel 
olgu pakid iseäranis kindlasti pakitud, hoolsasti pitseeritud (kõige parema 
lakiga) või plombeeritud, ja täpselt kaalutud.

M ärge 2. Mõne maa jaoks tarvilikud muud pakkimise ja sulgumise 
eritingimused on taksitabelis või ,,Sisseveoks keelatud asjade nimekirjas" 
näidatud.
172. Kõrvalekaldudes eelmise paragrahvi (171) määrustest, ei nõuta pit

seerimist või plombeerimist ning nööriga ristamisi ümbersidumist sisemaaliste 
täh tpostpakkide jaoks, samuti pitseerimist või plombeerimist lihtpost- 
pakkide otsevahetuses (mereteed) Saksamaaga või vahetuses ka muude maa
dega, kui „ Välismaaliste postpakkide taksitab.eli" märgete lahtris see vastava 
märkuse läbi lubatud on. Sel korral jätkub paki ümber ristamisi seotud tugevast 
nöörist. Ameerika Ühisriikidesse ja Ühisriikide asumaadesse adresseeritud pakid 
peavad igal juhtumisel olema pitseerimata või plombeerimata.

173. Meritagustesse maadesse väljapoole Euroopat saadetavate pakkide 
kest peab iseäranis kindel ja vastupidav olema paljude ümberlaadimiste ja toime
tuste pärast, mis nende saadetistega ette võetakse; iseäranis kui sisu koosneb 
kallismetallidest, metallasjadest või rasketest kaupadest, tuleb pakkeks tingimata 
tarvitada vastupidavaid metallkaste või vähemasti ühe sentimeetri paksusest 
lauast valmistatud kaste.

174. Vedelikud, siirupid, moosid, mesi, või, rasv ja muud kergesti vede
laks muutuvad ained (määrded, salvid, seebikivi, jne.) peavad saadetama kahe
kordsetes nõudes. Esimese (pudel, purk, savinõu, karp, jne.) ja teise nõu (me
tallist, vastupidavast puust või tugevast lainekujulisest papist kast) vahele tuleb 
niipalju kui võimalik ruumi jätta, mis täita tuleb laastudega, saepuruga, kliidega 
või mõne muu sisseimeva või kaitseva ainega.

See viimane tingimus on sunduslik, kui esimene nõu iseäranis õrn on.
175. Värvivad ained (määrdivad ja tolmu näol), nagu aniliin, jne. pole 

teisiti lubatud kui tugevast plekist karpides, mis omakorda puukastidesse paigu
tatud ja saepuruga kahe kesta vahel täidetud; kuivad mittevärvivad pulbrid pea
vad olema paigutatud metallist, puust või papist karpidesse; need karbid ise aga 
peavad olema kinnindatud puldanist või pergamendist kotti.

176. Toores tselluloiid platedena, torudena ehk rullidena ja harilikud kino- 
lindid peavad paberisse mähitult või pappkarpi paigutatult pakitud olema tuge- 
vaisse, tihedaisse puukastidesse; välismaale saatmisel olgu kasti kaas kruvidega 
peale kinnitatud. Kasti kaane ja kasti ülemise ääre vahele olgu ühendavaks täiteks 
pandud vilti või selletaolist.

Osalt või täiesti tselluloüdist valmistatud asju ja äädikhappelisest tsellu- 
loiidist kinolinte võib sisemaal ja maisel teel Lätimaale, Leedusse, Saksamaale, 
Tšehoslovakkiasse, Austriasse, Šveitsi saatmiseks postile võtta tugevast papist 
välimise kesta sees.

Kastile või pappkestale, samuti ka pakikaardile, peab tingimata kleebitama 
valge lip ik  hästi silm apaistva m usta pe-alkirjaga „Tselluloiid“ 
või vastaval korral „K inolindid“ , välismaalisel saadetisel — „Celluloïd“ 
või vastavalt „Pellicules (films) ciném atographiques*4, missugune märge 
ka väüsmaalise paki tolliseletistes näidata tuleb.

177. Lubatud on posti kaudu saata sisemaalisi tähitatud postpakke elavate 
mesilastega. Nad antakse postile tugevais puu- või metallkastides, milles õhu 
jaoks augukesed jäetud. Seesuguste pakkide saatmine on lubatud üksnes posti
asutuste vahel, mis asetsevad raudteejaamade juures või postivedavate laevade 
sadamate lähedal. Kaubaproovidena ristpaelsaadetistes mesilaste ja siidiussi 
munade saatmise kord on juhatatud 82. paragrahvis, punktid c ja f.

178. Kohtu-, uurimise-, jne. asjus ekspertiisi tegemise otstarbel saade
tavad sisemaaüsed postpakid inimeste või loomade sisikondadega, samuti muude 
seesuguste esemetega, peavad õhukindlalt kinnindatud või tinutatud kestas olema 
ja kandma pealekirjutust „Kohtu-arstliseks uurimiseks", või sellega ühemõiste- 
list muud pealekirjutust.



179. Iga pakk peab kandma adressaadi täpset aadressi ladina tähtedega 
kirjutatult. Erandina võib vastaval korral sisemaaliste, samuti Venemaale ad
resseeritud postpakkide aadress olla venekeele kirjatähtedega. Aadressi üksik
asjade ja täpsuse, samuti paigutuse suhtes tuleb talitada samade reeglite järgi, 
mis 35.—42. paragrahvis kirjaposti saadetiste jaoks juhatatud.

Ka saatja aadress olgu pakil näidatud pisemate kirjatähtedega ja alates 
sõnaga ,,S a a tja eh k  välismaalisel pakil ,,Expéditeur:“ .

180. Aadress kirjutatakse tindiga või värviga. Pliiatsiga kirjutatud aadressid 
pole lubatud; siiski võetakse postile pakid, mille aadress varemalt niiskeks tehtud 
põhjal tintpliiatsiga kirjutatud. Aadress peab kirjutatama paki enese peale või 
selle külge tugevasti kinnitatud nahast, vahariidest, puldanist või paberist lipiku 
peale, nii et ta lahti ei rebeneks. On soovitav saadetisse paigutada aadressi ära
kirja ühes saatja aadressi äratähendamisega, vähemasti kui saadetis välismaale 
läkitamiseks määratud.

181. Välismaalisi postpakke võib adresseerida „poste restante" (nõudmi
seni) ainult neisse postiasutustesse, kes postpakkide talitust toimetavad. Prantsus
maale, Hispaaniasse ja Belgiasse adresseeritud postpakke, mis määratud on siht
asutusest äraviimiseks adressaadi enese järeleilmumisel, ei pea adresseerima 
„poste restante" vaid „gare restan te", („nõudmiseni raudteejaamas" — sest 
neis maades toimetavad postpakkide talitust raudtee ametkonnad või seltsid); 
Suur-Britanniasse, Malta saarele, Hollandisse ja Ameerika Ühisriikidesse nõud
miseni adresseeritavad postpakid peavad kandma märkust „bureau restant".

182. Paragrahv 41-se reegel kahe perekonnanime (liignime) suhtes on 
maksev ka postpakkide aadresside kohta ja eriti läbikäimises Ameerika Ühis- 
riikega.

Ei ole lubatav ära tähendada saadetisel kahekordset aadressi, nagu näit. 
järgmised: „Ühispank, R. ja E. Rasmel, Kuressaares", või „Iüternational Ban
king Corporation à Soerabaja, pour Mrs. Joachim & Co, à Soerabaja", jne.

183. Juhatused, mille kaudu saatja pakiga talitamise korra ette kirjutab 
(§§ 187—192), samuti sihitustee, paki väärtuse avaldamise, lunasumma, jne. ära- 
märkimised tulevad teha nii pakikaardil kui ka pakil enesel, et juhtumisel, kui 
pakikaart teel kaotsi läheks, pakiga tarvilisel viisil võiks takistamatalt talitada.

184. Igal pakil peab vastupidavast papist pakikaart kaasas olema. Välis- 
maaiisel pakil peavad peale pakikaardi veel tolliseletised (tollideklaratsioonid) 
kaasa pandama (§ 194 ja järgmised); tolliseletised tulevad tugevasti pakikaardi 
külge kinnitada (näit. traatklambriga). Sisemaaliste ja välismaaliste pakkide 
jaoks on pakikaardid erisugused kummagi liigi jaoks. Nende kavandid, samuti 
tolüseletise kavandid on käesoleva määrustiku lõppu lisatud (kavandid nr. nr. 6, 
7 ja 8). Lunaliste pakkide jaoks võib posti peavalitsus erikohased pakikaardid 
tarvitusele võtta.

Pakikaartide ja tolliseletiste tähikud on postiasutustes müügil. Eraviisil 
valmistatud tähikud peavad sarnanema või lähedalt vastama ametkonna poolt 
väljalastude.

185. Saatja peab pakikaardile tindiga kirjutama (see võib olla ka trükitud 
või templiga vajutatud) niihästi adressaadi kui ka oma aadressi täiesti sama
suguselt, nagu see pakile kirjutatud (§§ 179—183). Ka peavad pakikaardil täiesti 
needsamad kõik muud andmed tindiga kirjutatud olema, mis paki peal leiduvad 
(juhatused väljastamatuse puhuks, sihitustee, väärtuse summa, lima summa, jne.).

186. Saatja võib pakikaardi lõigendile saadetise kohta käivaid teateid 
kirjutada läbikäimises sisemaal ja välismaaliste pakkide saatmisel — kõigisse 
maadesse, kes rahvusvahelise postpakkide kokkuleppega ühinenud. Kokku
leppega mitteühinenud välismaade (näit. N.-Venemaa) suhtes on nende teadete 
kohta andmed (kas sõnumite kirjutamine on lubatud või ei ole) „Välismaaliste 
Postpakkide taksitabeli" märgete lahtris.

187. Sisemaalise postpaki postileandmisel võib saatja anda ette (kuid 
see pole kohuslik) oma juhatuse, mis pakiga teha, kui seda sihtkohas ei saa väljas
tada. See korraldus tuleb kirjutada pakile ja pakikaardi tahaküljele.

Aadress.

Välismaale nõudmi
seni adresseeritud pa- 
kidele tehtav peale- 

kirjutus.

Kahekordse aadressi 
keeld.

Pealekir j utused.

Pakikaart.
Tolliseletised.

Pealekirjutus paki
kaardile.

Sõnumid kaardilõi- 
lõigendil.

Etteantav korraldus 
sisem aalise paki suh

tes.



Etteantav korraldus 
välism aalise paki suh

tes.

Juhatuste andmise 
otstarve.

Erikord juhatuste 
andmiseks. 

Am.-Ühisriikidega, 
Suur-Britanniaga jne. 

läbikäimine.

Lubatud on ainult järgmised korraldused:
Väljastamatuse korral palun:

a) et pakk viibimata tagasi saadetaks,
b) et pakk järele saadetaks samale adressaadile mingisse teise asukohta,
d) et pakk kätte antaks kellelegi teisele adressaadile (vastaval korral ka 

lunata või alandatud lunaga),
e) etpakktema, saatja,kasuksvõikahjuks äramäüdaks või loovutätuks loetaks,
Saatja, kes soovib, et pakk adressaadile järele ei saadetaks, peab seda tähen

dama vastava märkega pakikaardi eesküljel ja paki enese peal. Samuti tuleb tali
tada ka siis, kui ta soovib, et väljastamatu pakk talle tagasi saadetaks enne määrus
tiku ootelpidamise aja möödumist.

188. Välismaalise postpaki postileandmisel peab saatja pakikaardi tagu
misel küljel ära tähendama öma juhatuse, mis pakiga peab tegema, kui väljas
tamist ei peaks saama teostada. See juhatus, mis väljendatud peab olema prantsuse 
keeles või mingis sihtkoha maal tuntud keeles, tuleb märkida ka paki enese peale. 
Juhatuse andmine on kohuslik. Selle täitmatajätmisel saadetakse sihtkohast 
pakk väljastamatuse korral pärast 14 päevast ootelpidamist tagasi, kusjuures 
pakil lasuvad tagasisaatmise või muud kulud peab saatja tasuma vastu vaidlemata,

Lubatud on ainult järgmised korraldused:
Juhusel, kui selle kaardi eesküljel näidatud pakki ei saa väljastada, palun:
Pour le cas où la livraison du colis décrit au recto du présent bulletin ne 

pourrait avoir lieu, je demande:
a) et pakk viibimata tagasi saadetaks;

que le colis soit immédiatement renvoyé;
b) et pakk järele saadetaks samale adressaadile mingisse teise asukohta;

que le colis soitréex pédié au même destinataire dans une autre localité;
c) et pakk kätte antaks kellelegi teisele adressaadile (vastaval korral ka 

lunata või alandatatud lunaga);
que le colis soit remis à un autre destinataire (éventuellement sans per

ception du montant du remboursement ou contre payement d’une somme infé
rieure à celle indiquée primitivement); '

d) et paki väljastamatusest teätataks;
que le colis soit signalé comme tombé en rebut;

e) et pakk tema, saatja, kasuks või kahjuks ära müüdaks, või loovutätuks 
loetaks ;

que le colis soit vendu à ses risques et périls ou traité comme abandonné.
Peale selle võib saatja keelata paki järelesaatmist adressaadi uude asukohta, 

vaatamata sellele, et adressaat seda nõuakski.
Eelnimetatud juhatused on maksvad postpakkide üldise rahvusvahelise 

kokkuleppega ühinenud maades.
189.. Eelmise paragrahvi (188) määruse põhjal antavate juhatuste (kor

ralduste) otstarve on järgmine:
Kauaaegse ootelseisu tõttu võib ladumaks väga suureks tõusta, iseäranis 

ookeanitagustes maades; saatja võib aga ootelhoidmist lühendada, juhatust kaasa 
andes, milles järelesaatmiseks või tagasisaatmiseks tähtaja määrab, kui pakk 
juhtuks väljastamata jääma. Kui ta on juhatuse kaasa annud, et pakk müüdagn 
tema kasüks või kahjuks — saadetakse hind, mis paki peal lasuvatest maksudest 
üle jääb, saatjale; kui puudu tuleb, nõutakse saatjalt lisa. Ta võib ka pakile juha
tuse kaasa anda, et väljastamatuse juhtumisel pakist loobub (kui paki sisu taga
sisaatmise väärt pole), sest tagasisaatmise kulud kannab saatja.

190. Postpakkide vahetuses Ameerika Ühisriikidega ja nende asumaadega, 
samuti Suur-Britanniaga ja Iiriga kui ka Palestiinaga, Lõuna-Aafrika Liiduga ja 
Edela-Aafrikaga ning muude Briti asumaadega ei ole postpakkide väljastamatuse 
kohta teadete vahetamine üldse lubatud (Briti-Indiaga on aga ülaltoodud üldine 
kord maksev — § 188); saatja võib pakki postile andes väljastamatuse juhtu
miseks 188. paragrahvis seletatud korras pakikaardi tagaküljel ja paki enese peal 
siiski määrata (ingliskeeles), et



1) kui pakk näidatud aadressi järgi väljastamatuks jääb, loobun temast;
If not deliverable as addressed, abandon;

või 2) kui pakk näidatud aadressi järgi väljastamatuks jääb, väljastatagu
see ..........................  (kus ja kellele) ............................
If not deliverable as addressed, deliver to ..............................

Teise aadressi juhatamisel (2) võib uut sihtkohta näidata üksnes sama 
sihtmaa piirides. Muud nõudmised jäävad tähele panemata. Kui väljastamatuse 
puhuks pakist loobumist varuks ette juhatatud ei ole, saadetakse väljastamatu 
pakk, ilma et enne juhatust küsitaks, saatja kulul tagasi.

191. Eelmises paragrahvis (§ 190) toodud kord on maskvusel ka postpak
kide vahetuses Nõukogude Venemaaga. Pakisaatjale võimaldatakse paki postile- 
andmisel kirjalikult pakikaardil ja paki kestal ära tähendada, mis pakiga teha 
tuleb, kui teda ei saa väljastada.

See juhatus võib olla üks järgmistest:
Väljastamatuse korral:

a) saatjale kohe tagastada
b) väljastada (kellele) ................................
c) N.-Venemaa korraldusse jätta (s. t., et saatja loobub pakist).
Eeltoodud pealekirjutused tulevad teha venekeeli (eesti keeles kordamine 

ei ole tarvilik) ja nimelt järgmiselt:
B cnyuae HeBbiAauH:

a )  HeMeAJiCHHo B03BpaTH Tb O T npaB H T ejiio ,

b) Bbi/taTb (kellele) ....................................
c) o d a B H T b  b p a c n o p H w e H H e  CCCP.

Läbikäimises N.-Venega mingil põhjusel väljastamatu pakk hoitakse siht
kohas 1 kuu jooksul alal, kui saatja postileandmisel selle viibimata tagastamist ei 
nõudnud juhtumisel, kui teda väljastada ei saa. Selle tähtaja möödumisel tagas
tatakse pakk lähtekohta, ilma et paki väljastamatusest enne teatataks.

192. Asjatalituse kergendamiseks võib «.pakikaardi tagaküljel määratud 
kohale ja pakile enesele juhatuse märkida käsitsi kirjutamise asemel (§§ 170, 171) 
kas vastava templijäljendi abil või sellekohase trükitud ehk litograaferitud või 
masinakirjal tehtud või kopeeritud lipiku pealekleepimisega, teksti prantsuse
keelse tõlkega, näit.

Palun paki väljastamatuse üle teatada.
Je demande que le colis soit signalé comme tombé en rebut.

Kaubamaja L. Jaik & Ko.
193. Välismaaliste postisaadetiste saatmisel tollirevisjoni teostamise kord 

ja sellega seotud toimingud on ette nähtud XX peatükis. Sihtmaa tollimaksud 
või muud mitte-postimaksud peavad pakkide adressaatide poolt tasutama.

194. Tolliseletiste (§ 184) tarvilik eksemplaride arv ja keel, milles nad 
tulevad kokku seada, on „Välismaaliste postpakkide taksitabeli“ (§ 158) 6. lahtris 
näidatud iga sihtmaa kohta. Ligipandud tolliseletiste arv tähendatakse paki
kaardil selleks määratud paigal; sinna tähendatakse ka muud tarvilikul korral 
ugipandavad tunniskirjad, nagu konsuli poolt tõendatud arved (faktuurid), siht- 
maalt tarbekorral nõutatud sisseveo load, tunnistused toote päritolu kohta, tõbe
dest puhtuse üle, jne., kui sihtmaa neid nõuab.

Peale algultähendatud arvu peab veel 2 lisaeksem plari tolliseletist 
esitatama (vt. pt. XX § 760).

195. Tolliseletised võivad olla kokku seatud ainult taksitabelis (§ 194) 
uäidatud keeles või prantsuse keeles, prantsuskeelsed on maksvad kõigis riikides;

N.-Venemaaga läbi
käimine.

Korraldus tem plijäl
jendi või lipiku abil.

Välismaaliste post
pakkide tollirevidee- 

rim isest.

Mis keeles tollisele
tised kokku seada.



Tolliseletise andmed.

Post ei vastuta.

Juhatused soovitami' 
seks saatjaile.

ka teised tunniskirjad, kui nad nõuetavas keeles pole kokku seatud, kandku! 
ametlikult õigekstunnistatud prantsuskeelset tõlget, mida saatja kohus on mu-' 
retseda.

Kui ametnik saadetise sisu teadasaamise jaoks seda tarviliseks leiab, siis 
peab saatja ühele tolliseletisele eestikeelse tõlke sisse kirjutama. See eksemplar 
jääb vahetusasutusse alalhoidmiseks.

196. Tolliseletised võivad andmetega täidetult trükitud olla (kui saatjal 
hulk ühesarnaseid pakke samale adressaadile on), või trükitud tähik täidetakse 
käsitsi või masina kirjal; viimasel juhtumisel peab allkiri käsitsine olema. All
kiri võib ka lihtsalt isiku või firma ehk seltsi templi abil ära tähendatud või trü
kitud olla, kuid masinakirjal allkirja äratähendamine ei ole lubatud. Allkiri 
võib olla trükitud ka sel korral, kui andmed ise käsitsi või masinal kirjutatud on. 
Muist tolliseletiste eksemplare võivad pressil või värvpaberil kopeeritud olla. 
Mitte tähikule kirjutatud tolliseletis on vastuvõetav, kui ta ametliku tähiku 
kavandi kohaselt on valmistatud harilikul kirjutuspaberil. Tolliseletised tulevad 
pakisaatja poolt andmetega täita kõigis lahtrites. Neis peavad tingimata olema 
ära tähendatud saadetavad kaubad ja asjad: omaduse või m aterja li (sii
dist, kullast, jne.) poolest, kaubanduslise nim etuse kohaselt, hulga 
poolest, kaalu või arvu äratähendam isega ja hinna järgi välis-, 
maa või eesti rahas. Peale selle peab to llise le tistes  nende kokku
seadm ise kuupäev (ja aastaarv) olema ära tähendatud .

Ka lihtpaki tolliseletistes peab saatja täieliku kaubaväärtuse ära näitama. 
Ülearp kõrgelt hinnatud väärtus võib sihtmaal liiga kõrge tollimaksu võtmise 
põhjuseks olla, ülearu madalalt väärtuse näitamine aga tollitrahviks ja vahest 
koguni paki konfiskeerimiseks põhjust anda. Kui asjal turuhinda ei ole, tuleb 
vastaval korral näidata échantillons sans valeur marchande** (hinnaväärtuseta 
proovid).

197. Postiametkond ei võta tolliséletiste õige kokkuseadmise suhtes enda 
peale mingit vastutust. Postiteenijad on kohustatud siiski valvama, et tolli
seletised saatja poolt täidetult ja allakirjutatult ning nõuetaval arvul oleksid pakile 
ligi pandud.

198. Tolliseletiste kokkuseadmisel võimalikkude eksituste ja kokku
seadmise puudulikkuse ärahoidmiseks on saatjaile soovitav eelmistes paragrahvides 
'(§§ 194—197) toodud reeglitele täienduseks arvesse võtta veel järgnevaid juhatusi:

1) Andmed tolliseletistes olgu täpsed.* Seda tuleb tähele panna eriti siis, 
kui saadetavad asjad on uued ja alluvad sihtmaal tollimisele. Nimetus ei tohi 
olla üldsõnaline ega poolik, nagu : confection =  valmistehtud riie, galanterie = 
pudukaup, parfumérie — lõhnakaup, échantillon =  proov, huile =  õli, effets- 
usagés =  tarvitatud asjad jne., vaid asjad peavad ära tähendatud olema oma 
nimetuse järgi. Kui pakis on mitmetsugu asju, siis on paljude maade nõude 
kohaselt tarvis, et iga asja väärtus ja kaal oleks eriti ära tähendatud. Kui saa
detakse poolvillast riiet, olgu näidatud, mitu kaalu osa sellest on villa ja kui palju 
on lina või puuvilla. Lõhnaõli kohta olgu näidatud, kas selles on piiritust ja kui
palju. Alkoholi kohta — tema mõõt ja kanguskraadide arv, paberosside kohta — 
kuipalju tubakat mahub sajasse või tuhandesse. Kuna sihtmaal tollimaks mää
ratakse enamasti kauba kaalu ja hinda mööda, nõutakse ühe kui teise kohta õiged 
andmed ja, kui võimalik, olgu hind näidatud sihtriigi rahas.

2) Mõnikord on tollimaksu suhtes kasulik tolliseletises mitte kirjutamata 
jätta, kui asjad ju kulumas on olnud (usagé, pruugitud). Samuti asjad, mida 
saadetakse parandada, kokku seada, ümber teha või üle katta, et peale seda jälle 
lähtemaale tagasisaatmisele tulla, ei allu sagedasti tollile mitte, kui tolliseletises 
sellekohane märge ei puudu.

3) Erinõuded, mille kohaselt mõne maa jaoks tolliseletised mõndaliiki 
toodete üle tulevad kokku seada, on toodud taksitabelis (§ 158), või posti pea
valitsuse poolt väljaantavas ja postkontoreis käsitada olevas „Välismaadesse 
sisseveoks keelatud asjade nimekirjas**. Sealsamas on tähendatud, missugusel 
juhtumisel vastava maa määruste järgi paki ühe või teistsuguse sisu tõttu teda 
mõne ametliku tõenduse juures peab saatma, mida saatja pakile kaasa panema



deab, nagu faktuur (facture), tõbedest puhtuse tunnistus, kauba päritolutunnistus, 
sihtmaa sisseveoload, jne. Eesti poolt välja- ja sisseveol tarvitusele võetud kord 
on juhatatud XX. peatükis. Posti kaudu saatmiseks keelatud asjad on üles loetud 
X. peatükis.

4) Nõukogude Venesse adresseeritud paki tolliseletisel peab tingimata 
olema ära tähendatud:

1) täpne paki sisu loetlus;
2) paki brutto kaal;
3) saadetavate esemete arv ja hind;
4) saatja ja adressaadi aadressid, ja
5) kas pakk kaubandusliseks otstarbeks saadetakse või mitte.
199. Kaubanduslises vahetuses välismaadega lubavad mitmed maad sisse

veetavate kaupade pealt tollimaksude alandamist, kui kauba kohta päritolutunnis- 
tused (certificat d’origine) sihtmaal tollitamisel ette näidata On. Seesama maksab 
ka postpakkides kaupade ja asjade saatmise kohta.

Seepärast tuleb publikule soovitada pakkide saatmisel niisugustesse maadesse, 
kes sel tingimusel lubavad tollimaksude alandamist (näit. Soomega Eesti-Soome 
vahelise kaubalepingu art. VI põhjal—„R.T.“ nr .91/92—21. juul. 1922a, Prantsus
maaga Eesti-Prantsuse vahelise kaubalepingu art. 11 põhjal — „R.T.C£ nr. 99/100
11. aug. 1922 a, Inglismaaga, Ungariga jne., kellega kaubalepingud või vastavad 
kokkulepped sõlmitud), nõutada saadetava kauba kohta päritolutunnistused 
Eesti kaub.-tööstusministeeriumist, lasta nad Õigeks tunnistada vastava sihtmaa 
siinse diplomaatliku või konsulaar-esitaja, või nende poolt seks määratud tehni
lise agendi poolt, ja panna paki sisse ning kirjutada pakikaardile ja tolliseletistele 
hästi silmapaistev märge selle kohta, näit. ,,Le certificat d’origine est inséré dans 
lecolis“, ,,The certjficate of origin is inserted into the parcel" (päritolutunnistus 
on paki sisse pandud).

Kaubapuhtuse tunnistus (certificat de pureté) täidab päritolutunnistuse 
aset, kui ta sisaldab kõiki päritolu tõenduseks tarvilikke andmeid ja allkirjad 
sisseveomaa ülalnimetatud esitaja poolt õigeks on tunnistatud.

Sama kord maksab postpakkide saatmisel vastavatest maadest Eestisse, 
kuna päritolutunnistus siis Eesti saatkonna või konsuli poolt vastaval maal tuleb 
lasta õigeks tunnistada.

200. Mõned üldised juhatused :
a) Mõned maad nõuavad, et pakile ligi pandud oleks faktuur (arve), mõnin

gad nõuavad faktuuri ligipanekut üksnes pakkidele, mis kaubaäridele saadetakse, 
või mis saadetakse kaubaäride poolt. Eraisikud tuleb sellekohase tähiku puududes 
kirjutada lihtpaberile, pealkirjaga „faktuur", nõuetavad täpsed tolliseletisele vas
tavad andmed. Iga asjaliigi väärtus tuleb eraldi hinnata ja näidata. Lisakulud, 
mis üldiselt maksvaid hindu tõstavad, nagu pakkimise, saatmise, tempelmaksu 
kulud, jne., tulevad isepäinis näidata.

Kui nõutud on, et faktuur peab sihtmaa konsuli poolt õigeks tunnistatud 
olema, kirjutatakse ta enamasti konsulaadi tähikule.

Kui ühe faktuuri juurde käivad mitu pakki, siis tuleb faktuurile märge teha, 
et see faktuur käib järgmiste pakkide kohta (sisendusnumbreid näidates), prant-
suskeeli: „La présente facture concerne les colis suivants: Nr. N r " või
mgliskeeli „This invoice relates to the following parcels: Nr. N r “ ; pakki
dele aga tehtagu märge „faktuur on pakikaardi nr  küljes", prantsuskeeli :
»Xa facture est attachée au bulletin d’expédition N r ", ingliskeeli: „Invoice
18 attached to the despatch note N r ".

b) Tõbedest puhtuse kohta käivates tunnistustes on tähtis ametliku asja- 
hmdja tõendus, et nimetatud tõbe siin maal, või piirkonnas, mille ulatus ühtlasi 
mmetatakse, olemas ei ole, või et tõbi, mis enne siin leidus, sellest ja sellest ajast 
arvates lahkunud, saadetavad asjad aga puhtad on. Phylloxéra kohta peab saatja 
oma allkirjaga tõendama, et saadetav elavtaim (tuleb näidata taime nimetus ja 
kas ta kõige mullaga või ilma selleta pakitud) saatja maa-alal on kasvanud ja viina
puu osadega iial kokku puutunud ei ole. Ametlikult poolt tuleb allkirjaga ja pit
sati vajutamisega tõendada, et kasvamise kohas ega selle ümbruses (vähemasti

Päritolu ja kauba
puhtuse tunnistused.

Muid juhatusi soovi
tamiseks saatjaile.



Pakkide kaalu ära- 
tähendamine.

Postilipik sisendus- 
numbriga.

Sihitustee valik ja 
äramärkimine välis
m aaliste postpakkide 

saatmisel.

20 meetri kauguses) ei viinamarja ladupaika ega viinapuid kasvamas olnud pole 
ja et phylloxéra haigust kilomeetrilises piirkonnas pole olnud. Selle tunnistuse 
tõlge olgu ka notaariuse või sihtmaa konsuli poolt õigeks tunnistatud. Kui 
sihtmaa konsulaat saatja avaldust tõendab, siis ei ole muud ametlikku tõendusi 
vaja. Samuti Tartu ülikooli botaanikaaia või -osakonna allkirjaga ning pitsatiga 
varustatud tõendused on maksvad.

201. Sisemaalise tähtpaki või välismaalise lihtpaki raskus peab paki aad
ressis ja pakikaardil (kaardil ettenähtud kohal) lähtekontori poolt ära tähendatama 
täites kilogrammes, lugedes pooliku kg täie kg eest. Siiski Venemaale adres
seeritud lihtpakkidelgi olgu märgitud täpne kaal grammes.

202. Iga välismaaline pakk kui ka selle juurde kuuluv pakikaart peab läh
tekontori poolt varastatama siia lisatud kavandile (lisa nr. 4, p. 3) sarnase lipi
kuga, mis sisendusnumbrit ja lähteasutuse nimetust näitab. Uks ja sama lähte- 
asutus ei või ühel ja samal ajal kahte või rohkem lipikute seeriat tarvitada, välja 
arvatud juhtumine, kui need seeriad mõne eristava märgiga täiendatud on. Sise
maalise paki kaardile vajutatakse lipiku asemel postiasutuse lipiktempli jäljend 
ja märgitakse sinna juurde sisendusnumber, kuna paki enese peale kleebitakse pos
tiasutuse kuupäevatempli jäljendiga varustatud lihtne paberi lipik. ^

Pakikaart tuleb lähteasutuse poolt pealekirjutuse küljel märkida templiga, 
mis postileandmise kohta ja kuupäeva näitab.

203. Mõnele maale võib postpakke saata otseteed, nagu: Vene, Soome, 
Rootsi ja Läti, mõnesse ainult kaudsi, nagu Poola, Ungari, Austria, Šveitsi, 
mõnesse otseteed ja kaudsi, nagu: Inglismaa, Saksamaa, Ameerika jne.

Kõik tarvitada olevad sihitusteed on „Välismaaliste postpakkide taksitabeli" 
(§ 158) 3. lahtris näidatud. Saatmisviisist (raudteel või merdmööda) ja vahepeal
sete maade arvust ärarippuvalt on iga sihitusteel isesugune saatetaks (kaalu- 
raha). Sihitustee valik on saatja enese asi (kui teid on mitu näidatud). Saatjat 
võivad üht kui teist teed valima sundida järgmised hõlbustavad või kitsendavad 
asjaolud: ühendusest äraolenev ajakestvus paki päralejõudmiseni sihtkohta,
saatetaksi suurus, lubatavad paki mõõted, avaldamiseks lubatava väärtuse summa 
ülemmäär, jne.

Kui valida on mitu sihitusteed, peab valitud sih itustee  lähtekontori 
poolt nii pakile kui ka pakikaardile peale kirjutatama, sest pakk peab 
liikuma seda teed kaudu, mille kohaselt postimaks tasutud.

Kui saatja teed sülitamiseks ei määra, tuleb pakk postile võtta taksitabelis 
esimesena näidatud teel sihitamiseks, kui isesugused põhjused ei sunni valima 
mingit teist sihitusteed.

M ärge: Taksitabelis on esimesena näidatud (suuremalt jaolt) sihi
tusteed raudteel, sest peale tollimist pääsevad sel sihitusteel saatmiseks
vastuvõetud pakid vahetusasutusest kohe minekule. Tallinnast meriteel
saatmiseks määratud pakid peavad aga vastaval korral seisma.

Väärtuse ülemmäär.

Väärtuse avaldamine.

Väärtuse sum m a ära- 
tähendamine.

Täiendav kord väärtpakkide kohta.
204. Sisemaaliste väärtpakkide kohta on avaldamiseks lubatava väärtuse 

ülemmäär maksvusel olevas posti tariifis kindlaks määratud.
Välismaaliste väärtpakkide kohta on vastavad ülemmäärad kuldfrankides 

näidatud „Välismaaliste postpakkide taksitabeli“ (§ 158) 8. lahtris.
205. Väärtuse avaldamine ei või saadetise sisu tõelikust väärtusest üle 

tõusta, kuid on ka lubatud avaldada ainult üht osa sellest väärtusest.
Igasugune pettuslik väärtuse avaldamine kõrgemalt kui saadetise tõelil 

väärtus, toob kaasa kohtuliku vastutuselevõtmise seaduses ettenähtud piirides.
M ärge: Kuna välismaalise paki tolliseletises saatja peab sisu või

kauba tä ie liku  väärtuse ära näitama (§ 196), ei ole määruste vastane, kui
paki avaldatud väärtus madalam on tolliseletises näidatud väärtusest.
206. Avaldatud väärtusega pakid ja nende juurde kuuluvad pakikaardid 

peavad pealpool aadressi kandma väärtuseavalduse summa äratähendamist eest 
rahas. See äratähendamine peab olema tehtud ladina kirjatähtedes ja araabia numb
rites, ilma paranduseta ja ülekirjutuseta, isegi kui need tõestatud oleksid.



Äratähendamist toimetatagu näit. järgmiselt: ,,Avaldatud väärtus kiimme- 
tuhat 10.000 marka“ .

207. Välism aalise väärtpaki saatmisel peab avaldatav summa peale 
eesti rahas äratähendamise (§ 206) veel saatja enese või postilevõtja ametniku 
poolt kuldfrankidesse (Francs-or) ümber arvatama võrrendi järgi, mis posti 
peavalitsuse poolt postkontoreile selle jaoks teatatud; sealjuures arvatakse resul
taadi frangiosad täie frangi eest. Ümberarvamiše resultaat tuleb uute numbri
tega tähendada, mis eesti rahas avaldatud summa numbrite kõrvale või alla pai
gutatakse. Kuldfrankide summa peab värvilise pliiatsi abil tugeva joonega alla 
kriipsutatama. Kui võrrend on näit. 1 kuldfrank =  70 Emk., oleks väärtuse aval
damise näide järgmine :

Avaldatud väärtus küm m etuhat 10.000 marka.
Francs-or 143.—

Missuguste välismaadega läbikäimises ja missuguse summa ülemmäärani 
postpakkidele kuldfrankides võib väärtuse avaldada, paistab taksitabeli (§ 158) 
8-st lahtrist.

208. Kui pakid metallraha, kuld- või hõbeasju, või muid kallisasju sisal
davad, peavad pitserid ja sulgumisetiketid kui ka igaliiki lipikud ja, vastaval 
korral, pakile ldeebitud postmargid (kui nad pakikaardile ei mahtunud) ükstei
sest niiviisi eemal olema, et nad ümbriku vigastusi varjata ei võiks. Ka ei või 
lipikuid ja, vastaval korral, postmarke niiviisi üle paki kesta kahe külje kleepida, 
et paki äär kaetud on.

209. Iga väärtpaki täpne kaal grammes peab lähtekontori poolt 
kirjutatama:

a) paki aadressile;
b) pakikaardile, seks varusolevale kohale.
210. Väärtpakid olgu iseäranis hoolsasti pitseeritud. Iga väärtpaki kaasas 

käiv pakikaart peab kandma saatja pitsati või erimärgi täpset jäljendit (lakkpit- 
seri proovi), või lähteasutuse pitsati jäljendit, millega pakk pitseeritud. See pit
seri proov asetatakse pakikaardi lõigendi ülemisele äärele või kaardi alumisele 
parempoolsele nurgale. Plombeerimise korral proovi ligi ei panda.

Samuti ei nõuta pitseeritud väärtpaki kaardi lõigendile p itse ri proovi 
paigutamist saatmisel sisemaal ja vahetuses nende välismaadega, kelle suhtes 
seesugune erand „Välismaaliste postpakkide taksitabeli" märgete lahtris vastava 
märke läbi lubatud on (näit. vahetuses Saksamaaga ja Šveitsiga Tallinn-Stettini 
mereteed kaudu sülitamisel).

211. Välismaalistele avaldatud väärtusega pakkidele kui ka nende paki- 
kaartidele peab lähtekontor peale kleepima punase lipiku (lisa nr. 4, p. 4), mülel 
ladina tähtedega tehtud märge ,,Valeur déclarée" (=  avaldatud väärtus).

Täiendav kord mõndaliiki postpakkide kohta.
212. Lähtekoha postiasutusele ette teatamise läbi võivad saatjad enda 

kanda võtta kas maksude kogusumma, millega välismaalised pakid sihtmaal väl
jastamisel koormatakse, või ainult tollimaksud.

Neü kahel juhtumisel peavad saatjad kohustuma ära tasuma summasid, mis 
sihtasutuse poolt võiakse nõuda ja, vastaval korral, küllaldase tagatisraha sisse 
maksma. Väljamaa postiasutus, kes Saatja arvel maksude etteäratasumist toi
metab, on Õigustatud selle eest vahetalitusmaksu võtma, mis üle 25 kuldsen- 
üirni paki pealt ei või tõusta.

Kuhu seesugused n. n. frankopakid saatm iseks lubatavad, 
on näha „Välism aaliste postpakkide taksitabelist"  (§ 158) m ärgete 
lahrtist (F-sedel). Selle kohta saavad saatjad andm eid postiasu tus- 
test.

213. Kõigist maksudest või ainult tollimaksudest vabadena adressaati
dele kätteviidavad pakid peavad kandma nii paki aadressü, kui ka pakikaartidel 
(vaata järgm. § 214) kollase-värvilist lipikut, millel peab olema suurte tähtedega

Lipikute Ja postm ar
kide pealekleepimine.

Kaalu äratähenda- 
m ine.

Väärtpaki pitseri 
proov.

Välismaalisele väärt- 
pakile eritlev lipik.

Frankopakid (Colis 
francs de droits). 

Saatja poolt tolli või 
muude maksude 

m aksmine.

Lipikud.
Frankosedel.

Pealekirjutused.



Eestis talitamisviis.

Saatja kohustus.

Kohustuse kavand.

kirjutatud märge: ,,Franc de tous droits" või „Franc de droits de douane seule 
ment“ („Vaba kõigist maksudest" või „Vaba ainult tollimaksudest"). Samasuguni 
märge peab saatjate poolt pakikaartidele kirjutatama.

Ig iie maksuvabalt saadetavale pakile tuleb kaasa panna määrustikule lisa 
tud kavale (lisa nr. 9) sarnane kollasest papist valmistatud frankosedel, miili 
eeskülg kava sisu kohaselt peab täidetama. Frankosedel kinnitatakse tugevast 
pakikaardi külge.

214. Kahe eelmise paragrahvi (212, 213) määrused täidetakse Eestis see 
suguse välismaalise paki saatmisel järgmiselt :

Saatja kirjutab pakile ja pakikaardile pealepoole aadressi selgesti prantsus 
või eestikeeli, kas pakk on „Franc de tous droits" (Vaba kõigist maksudest 
või„Franc de dro its de douane seulem ent" (Vaba ainult tollimaksudestj 

Lähtekontor sihitab paki, märkega posti saatekaardil „p alu takse franke 
sedelit", välisvahetusasutusse (Tallinna välispakkide postkontorisse), kes pak 
ja pakikaardi varustab vastavate lipikutega ja pakikaardi veel frankosedeligi 
ja sealjuures frankosedeli eeskülje täidab,

215. Ühtlasi (§ 214) tuleb lähtekontoril võtta saatjalt allakirjutanu 
kohustus, et viimane tasub paki (paki sisendusnumber ja aadress kohustusi 
ära tähendada) pealt sihtmaale kuuluvad tolli- või, vastaval korral, kõik maksud 
kui sihtkohast maksude kohta frankosedel tagasi jõuab.

Kohustuses olgu saatja isikutunnistusest andmed märgitud: eesnimi
liignimi, isikutunnistuse nr., kelle poolt ja millal isikutunnistus välja antud 
Kohustus jääb igal juhtumisel lähtekontorisse.

M ärge. Vastaval korral peab kohustus lähtekontorile tuntud mafc 
suvõimelise isiku allkirjaga varustatud märkust kandma, kes käemeheffi 
vastutab kulude tasumise eest.
216. Eelmises paragrahvis (215) tähendatud kohustus, mis tempelmaksus 

tatud, olgu kokku seatüd järgmise kava järgi :

K ohustus.
Mina............................................................................................... .............

(saatja n im etus)

saates postpakki....................................................................................................
(avaldatud väärtuse sum m a, kui väärtpakk on)

(kuhu).....................................................................................................«.............
(kelle nimele)........................................................................................................
kohustun postiasutuse nõudmise peale seitsme päeva jooksul, nimetatud nõudmisi 
mulle ettepanemise päevast arvates, maksma kõik need maksud, mida käeolevi 
frankopaki peale sihtmaa poolt tolli-, jne. maksudena arvatakse.

....................  (kuupäev) 19.... a
Allkiri ja elukoht.

Käemehe k inn itus.
Mina, allakirjutanu, .................. ................................................................

vastutan, et käesolevas kohustuses tähendatud maksud................................
(paki saatja nimi)

poolt seitsme päeva jooksul tasutakse, temale postiasutuse poolt ettepandud sel
lekohase nõudmise päevast arvates. . v ^

......................(kuupäev) 19.... a
Allkiri ja aadress.

Märge. Kui saatja on kohalik maksujõuline isik või ettevõte v8 
asutus, pole käemeest vaja.



217. Kui lähteasutus tarvilikuks peab või saatja ise soovib, tuleb saatjal 
pärastiseks maksudemaksmiseks jätkuv ligikaudselt arvatud tagatisraha posti- 
asutusse ette maksta, mille kohta kohustuse peal ja saatjale antava postikviitungi 
peal vastav märge tehakse. Igatahes tuleb lähteasutusel nii toimetada, et amet
kond kahju eest kindlustatud oleks.

218. Pärast frankosedeli tagasijõudmist lähteasutusse, kasseerib lähteasu
tus paftsaatjalt maksud, või need arvatakse tagatisrahast maha, ning annab paki- 
saatjale frankosedeli lõigendi ja ennem võetud kohustuse tagasi, vastaval korral 
ühes tagatisraha ülejäägiga (või nõuab juurdemaksmist, kui tagatisraha ei jätku).

219. Vahetuses mõne maaga (vt. taksitabeli 9. lahter) võib saatja paki 
lähteasutuses ka tagantjärele soovi avaldada paki sihtmaa tolli-, jne. maksude 
oma kanda võtmiseks. Seesuguste nõudekirjadega talitatakse samuti, nagu aad
ressi, jne. muutmise nõudekirjadega (pt. XII); ka postimaksu võetakse nende 
pealt samuti, kui viimastegi nõudekirjade pealt. Maksude tasumise kohta võe
takse kirjalik kohustus või tagatisraha, nagu §§ 215—217 juhatatud. Paki kohta 
seatakse järelepärimise tähik kokku, saadetakse vahetusasutusse, kes frankosedeli 
valmistab, mis järelepärimise korras posti peavalitsuse kaudu välismaale saa
detakse. •

Frankosedel, mis saatja nõudel tagantjärele või väljastamatuse teate 
(pt. XIX) tagajärjel tagantjärele kokku seatakse, varustatakse pealmikus märkusega 
„Tagantjärele nõutud“ ning pannakse nõudekirjale või väljastamatuse teatele 
ligi.

220. Mitmed välismaad toimetavad omavahel nn. kiirpostpakkide vahetust, 
mis kirjaposti transponeerimiseks kasutatavate kiirrongidega edasi saadetakse. 
Nende postpakkide eest võtavad vastavad maad kolmekordset taksi ja nad toi
metatakse sihtkohas erikäskjalaga adressaadile kätte.

Eesti ei toimeta kiirpakkide vahetust ei sisemaal ega läbikäimises välismaa
dega.

221. Eesti Panga ja tema osakondade vahel sisemaal on sularaha (paberi- 
või metallraha) saatmiseks lubatud postikaudu rahapakke vahetada. Seesuguste 
rahapakkide postilevõtu kord käib postpakkide üldiste määruste alla eranditega, 
mis siin järgnevais paragrahves (222—225) toodud.

222. Eesti Panga rahapaki raskuse ja mõõdete piirid on samasugused, 
mis postpakkide jaoks üldiselt ette nähtud (§§ 161 ja 162), kuid kinniselt posti- 
leantava rahapaki väärtuse avaldamine on piiramata, kusjuures pakile ülestähen
datud väärtus peab vastama sisalduvale rahasummale.

223. Eesti Panga rahapakk peab tugevasse riidesse või nahasse kinni 
tehtud ja Eesti Panga või selle osakonna pitsatiga tihedasti pitseeritud olema.

224. Eesti Panga sularaha paki saatmise eest võetakse, peale hariliku täht- 
paki eest kuuluva kaalu- ja tähitus-taksi, veel tariifis eriti ettenähtud kinnitus- 
maksu.

225. Postiametkond kannab Eesti Panga või ta osakondade sularaha saa
detiste eest vastutust üldistel alustel.

226. Ameti huvides sisemaal saadetavais postiametkonna asutuste amet- 
pakkides on lubatud saata dokumente, tähikuid, raamatuid, tehnilisi- ja majan
duslikke materjale, telegraafi ja telefoni aparaate ning nende osi; tööriistu, jne.

227. Posti ametpakkide raskuse ülemmäär on 50 kg ja mõõdete piirid 
samasugused, mis postpakkide jaoks üldiselt ette nähtud (§ 162).

228. Posti ametpakke võib saata nende sisule vastavalt kas pehmeis (pa
beris või riides) kestades või kastiga, või aga hoopis ilma kestata, kui saadetavate 
asjade iseloom seda lubab — näiteks traadi kerad, ristatus-kroonsteinid või 
m.s.s.

229. Paberist ja riidest ümbrikuga ametpakid peavad olema hästi kinni 
kleebitud või ühesuguse niidiga kinni õmmeldud ja kastid ühesuguste naeltega 
kinnindatud, nõnda et kuritahtlik paki avamine ilma kesta vigastamata võima
lik ei oleks.

Tagatisraha.

Kui frankosedel tagasi 
Jõuab.

Tagantjärele franko' 
sedel.

Kiirpakid (Colis 
urgents).

Eesti Panga rahapa- 
kid.

Piiram ata väärtuse 
avaldamine.

Pakkimisviis.

Taksid, eri kinnitus' 
maks.

Vastutus.

Posti ametpakid.

Raskuse ja mõõdete 
piirid.

Ametpakkide pakki- 
misviisid.



Pitseerim ine Ja ploin- 
beerimine.

Ametpaki pakikaart.

Tr aktil saadetavate 
ametpakkide raskus.

Rahatransferdid 
(Mandats de poste).

Tähikud.

Sissemaksmine.
Postikviitung.

Sum m a ülem m äär ja 
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Välismaaliste trans- 
fertide ümberarva- 

m ise kurss.

( 230. Kui posti ametpakis hinnalisi tööriistu või väärtuslikumaid aparaate,
või nende osi saadetakse, peab pakk olema hoolikalt kinnindatud ja nööriga 
ümber seotud. Nööri otsad tulevad pitseerida või plombeerida.

231. Posti ametpaki aadressi võib kirjutada otsekohe kas paki ümbrikule 
või eraldi riidé tükile, mis paki ümbriku külge õmmeldakse või naeltega kinni
tatakse. Ilma ümbrikuta saadetavate ametpakkide, nagu traadi kerad, jne., aad
ressid kirjutatakse paksu papi tüki peale, umbes postkaardi suuruses, mis paki 
külge seotakse.

232. Iga posti ametpakk antakse postile eraldi pakikaardi juures. Paki- 
kaardi ülemisele äärele tehakse märge : „Ametpakk“ . Ametpakid on postimak- 
sust vabad.

233. Üks posti, telegraafi või telefoni asutus võib ühel päeval nende 
asutuste nimele, mis ühel hobusposti traktil asuvad, ametpakke saata koguras- 
kusega mitte üle 80 kilogrammi.

VII peatükk.

Rahatransferdid.
Ü ld in e  kord .

234. Posti rahatransfertide või rahakaartide abil on saatjaile võimaldatud 
postiasutustes raha sisse maksta — rahasummade edasisaatmiseks adressaatidele 
kas postikaudu või telegraafiteel nii sisemaal kui ka neisse välismaadesse, kellega 
posti või ka telegraafiliste rahatransfertide vahetus käima pandud (§ 238), 
Need rahasummad maksetakse välja nende kaartide järgi adressaatidele siht
kohtades.

235. Transferdid seatakse kokku tähikuil, mis vastupidavast kartongist 
valmistatud. Sisemaaliste ja välismaaliste transfertide jaoks on transferttähi- 
kud erisugused kummagi liigi jaoks, välismaalised prantsuskeelse tõlkega. Nende 
kavandid on käesoleva määrustiku lõppu lisatud (lisad nr. nr. 10 ja 11). Need 
tähikud valmistatakse posti peavalitsuse poolt ja nad on postiasutustes müügil 
kindlaksmääratud hinnaga.

Välismaaliste transfertide saatmiseks peab tarvitatama ainult posti pea
valitsuse poolt valmistatud tähikuid. Sisemaaliste transfertide saatmiseks võivad 
tähikud olla valmistatud ka eratööstuse poolt, kuid nad peavad võimalikult vas
tama posti peavalitsuse poolt väljalastude oma suuruse, vormi, paberi tiheduse, 
värvi, trüki, trükivärvi ning tähikul oleva teksti paigutuse ja järjekorra poolest. 
Niisuguste tähikute suhtes on erandina lubatav, kui trükitult ära tähendatud on 
transferdi summa (§ 243) ja aadress (§ 244).

236. Nii sise- kui välismaalise tranferdi summa peab saatja poolt trans
ferdi (rahakaardi) postileandmisega ühelajal postiasutusse sisse maksetama eesti 
seaduslikult käimasolevas rahas. Raha sissemaksmise kohta võib saatja maksuta 
saada postikviitungi 8.—10.paragrahvis äratähendatud korras, kusjuures kviitun
gile märgitakse saadetava summa suurus. Postiagentuurides rahakaartide postile- 
võtmise ja igakord postikviitungite väljaandmise korra kohta vt. §§ 262—268.

237. Sisemaalise rahatransferdi summa on piiramata; erandina on posti
agentuurides postüeantava rahakaardi summa piiratud, millest lausub § 267. 
Sisemaalise rahatransferdi summa väljendatakse (tähendatakse rahakaardi peal) 
alati eesti rahas. Välismaalise transferdi summa on piiratud (§ 238); ta väljen
datakse selle maa rahas, kus väljamaksmine peab sündima, kuid vahetuses mõne 
maaga aga Ameerika Ühisriikide dollareis või inglise naelsterlingeis, või mõne 
muu kolmanda maa rahas.

Raha- ja teedeministri poolt kindlaksmääratud alustel määrab posti pea
valitsus ise kindlaks kursi ja teatab postiasutustele, müle järgi välismaaliste trans-



fertide summad lähteasutuse poolt eesti rahast ümber arvatakse sellesse välis
rahasse, milles transferdi summa väljendatud peab olema.

Märge. Postitalitusse puutuvad ametlikud välismaalised transferdid, 
mis XXIX peatüki määruste tarvitamisel taksivabadena välja lastakse, või
vad oma summa poolest üle tõusta iga maa postivalitsuse poolt kindlaks
määratud ülemmäärast.
238. „V älism aaliste posti rahaoperatsioonide m aadetabelist“ 

on näha, missugustesse välismaadesse posti või telegraaf ilisi transferte saatmiseks 
vastu võtta võib, mis rahas transferdi summa väljendada tuleb ja kui suur on 
iga transferdi summa lubatav ülemmäär, samuti missuguse kursi järgi eesti rahas 
sissemaksetud summad postil ümber arvatakse (§ 23,7) transferdi summa väljen
damiseks tarvitatava välisvaluuta peale.

See ,,maadetabel“ saadetakse posti peavalitsuse poolt ühes hilisemate paran
dustega ja täiendustega postkontoreile käsitamiseks, mille põhjal ka säatjaile 
nende soovi peale teateid tuleb anda.

M ärge. Käesoleva peatüki 234.—253. paragrahvis toodud kord, 
kuivõrd see puutub transfertide saatmisse välismaadesse, on maksvusel 
läbikäimises nende välismaadega, kes ühinenud on üldise rahvusvahelise 
kokkuleppega rahatransfertide vahetuse kohta ja kellega Eesti postiamet- 
kond toimetab transfertide vahetust selle rahvusvahelise kokkuleppe põhjal 
otseteed (s. o. ilma, et mõne välismaa postiametkond oleks vahetalitajaks). 
Muude välismaade suhtes vt. § 254 ja järgmised.
239. Transfertide sihtkohaks võib, peale postkontorite, näidata ka neid 

postiagentuure, kus transfertide operatsioonid sisse seatud. See käib ka välis
maadest saadetavate transfertide kohta. Postilevõtja asutus või välisvahetusasutus 
sihitab seesugused rahakaardid vastavasse kontrollpostkontorisse, kes nende järgi 
raha ühes kaardilõigendiga kätte toimetavad adressaadi nimele adresseeritud amet
likus väärtkirjas postiagentuuri kaudu. Kui sihtkoha postiagentuuris transfertide 
operatsioone ei toimetata, sünnib adressaadile transferdi väljamaksmine lähemast 
postkontorist; samuti toimetatakse juhtumisel, kui transferdi summa üle ulatab pos- 
tiagentuuride jaoks kindlaksmääratud ülemmäärast. Kui tegemist on välismaale saa
detava transferdiga, jääb saatja enda kahjuks, kui tema poolt tähendatud sihtkoht 
välismaal tundmata on või ei toimeta transfertoperatsioone ja transfert seepärast 
väljamaksmatalt tagasi saadetakse.

240. Saatja poolt ette tasutav taks iga posttransferdi eest koosneb:
a) kindlast taksist iga transferdi pealt (erisugune taks sisemaalise ja eri

sugune välismaalise transferdi pealt) ja peale selle
b) astm elisest p roportsionaalsest maksust, mida võetakse sisse

makstud summa suuruse järgi.
Taksid on maksvuselolevas postitariifis kindlaks määratud.
241. Välismaaalised transferdid, mis saadetakse mõne teise maa vahetali

tusel, kellega selle üle kokku lepitud (näit. Inglismaa kaudu), maadesse, kellega 
otsekohese vahetuse toimetamiseks ei ole kokku lepitud (näit. Inglise asumaadesse 
j.m.s.), pannakse vahetalitaja ametkonna poolt täiendava maksu alla, mis enne 
sihtmaale transferdi üleandmist transferdi summast maha arvatakse (§§ 256, 261).

M ärge. Sama kord maksab transfertide saatmisel välismaadest 
Eestisse, kui saatmist toimetatakse kolmanda maa vahetalitusel.
242. Tähiku teksti kohaselt transfertidele märkimiseks määratud peale- 

kirjutused tulevad teha araabia numbrites ja ladina tähtedes ning tindi või kirju
tusmasina abil, ilma läbikriipsutuseta, ülekirjutuseta, kraapimiseta ja paranduseta, 
kuigi viimased oleksid tõestatud.

Andmete kirjutamine pliiatsiga pole lubatud. Siiski võib ametmärkusi teha 
ka tintpliiatsiga.

243. Kõigepealt, summade äratähendamisel numbrites (tähikul ülemine 
rida) tuleb raha üksuste j(mark, latt, frank, kroon jne.) taga vastaval korral 
alljaotused tähendada nende erinimetustega (pennid, pfennigid, centimid, 
öörid), mida lühendada võib, näit. 300 mk. 50 p. või 15 Fr. 80 c., (mitte aga 300,50 
mk. või 15,80 fr.).

Välismaaliste posti 
rahaoperatsioonide 

maadetabel.

Saatmine postiagen- 
tuuridesse või vähem

tähtsasse sihtkohta.

Taksid.

Vahetalitusel saadeta
vate välismaaliste 

transfertide sum m ast 
mahaarvatav vaheta- 

litusmaks.

Tähikule pealekirju- 
tuste äratähendamine.

Summa äratähenda
mine.



Aadress.

Sõnumid.

Ametlikud ja taksi- 
vabad transferdid.

Väljamaksmisteade. 
Virk transferdid.

Telegraafllised trans
ferdid (Mandats télé

graphiques).

Sellest allpool, pika joonestiku peal, tulevad raha üksused (mark, frank jne.) 
kirjatähtedega eestikeeli korrata, ka välismaalistel transfertidel — eesti keeles, 
näit.: viisteist franki 80 c.*). Rahaüksuste alljaotuse (pennid, pfennigid, centii- 
mid, jne.) summat võib ka siin ainult numbritega tähendada, kuid alljaotuste 
arvu väljendavate üksuste numbri ette peab kirjutama nulli, kui kümneid ei ole, 
näit.: 35 fr. 05c. — kolmkümmendviis franki 05c.

Posttransfertidel, mis kokku seatakse ainult raha üksuste alljaotuste peale, 
ei pea raha üksust ennast mitte tähendama. Seepärast pole õige — fr. 95 c., aga 
õige on: 95 c.

Posttransferte, mis neile tingimustele ei vasta, ei tule postile võtta.
244. Transfertide aadress peab rahasaajat (adressaati) ära tähendama sel 

moel, et õigustatud rahasaaja isiku täpselt võiks kindlaks teha. Paragrahves 35—42 
ja 182 saadetiste aadresside kirjutamiseks toodud juhatusi tuleb käsitada vastavalt 
ka transfertide aadressi äratähendamisel.

Lühendatud aadressid ja telegraafi praktikas tarvitatavad eriaadressid pole 
lubatud.

Saatja aadress kirjutatakse tähiku lõigendile.
M ärge. Transfertidel ei või aadressi jaoks pealekleebitavaid lipikuid 

või sedeleid tarvitada.
245. Transfertide peale on keelatud teha muid märkeid kui neid, mis tähiku 

tekst nõuab. Ometi on saatjal õigus kirjutada lõigendi tahaküljele teateid, mis 
määratud on transferdi saajale ja mis kirjutatud võivad olla ka pliiatsiga või kirju
tusmasinal.

M ärge. Välismaalises vahetuses ei pea tähiku lõigendile sõnumeid 
kirjutatama transferdi saatmisel Ameerika Ühisriikidesse, Suur-Britanniasse 
ja viimaste vahetalitusel muudesse maadesse, sest vahetuses nende maadega 
ei saadeta sihtmaale tähikut ennast edasi, vaid ainult transfertide nimekiri 
See maksab ka transfertide saatmisel Nõukogude Venemaale.
246. Posti-telegraafi-telefoni ja raadiotelegraafi talitusse puutuvad sise- 

maalised ametlikud transferdid, mis taksivabadena saadetakse, peavad tähiku 
ülemisel äärel kandma märget „Ametlik“ . Nende transfertide jaoks võib* posti 
peavalitsus trükkida ka eri transferttähikuid. Välismaalised ilma taksi võtmata 
väljalastud transferdid (pt. XXIX) peavad tähiku pealmikus kandma sõnu ,,En 
franchise de taxe“ (taksist vaba), kuna küljesoleva lõigendi tagaküljel peab ära 
tähendatud olema rahasaatmise põhjus.

247. Hariliku posttransferdi, samuti telegraafilise transferdi saatja võit 
saada, kuid ainult postiteel, väljamaksmisteate tema poolt saadetud transferdi 
väljamaksmise üle — XI peatükis kindlaksmääratud tingimustel. Virktransfer- 
tide ja nõudmiseni adresseeritud transfertide kohta tuuakse juhatused IX peatükis

248. Sise- või välismaalise telegraafilise transferdi saatmise korral peab 
saatja poolt transferdi tähik andmetega täidetama samal viisil, nagu posti raha- 
transferdigi saatmisel (§§ 242—244). Täielik saatja nimi ja aadress on sunduslikud 
Saatjat ja adressaati ei ole lubatav ära tähendada lühenduse või kokkulepitud sõna 
abil. Lõigendi tahaküljele ei tule sõnumeid kirjutada, sest telegraafilise transferdi 
lõigendit adressaadile välja ei anta.

M ärge. Telegraafilise transferdi lõigendi tahaküljele võib saatja 
märkida sõnad, mis 252. paragrahvi määruse kohaselt ja sellekohase sõna- 
taksi täiendavalt tasumisel kuuluvad transferttelegrammi tekstile juure
lisamiseks. Rahatelegrammid toimetatakse kohe kätte. Kus raha välja
maksmine sünnib kutselehe järgi (kui kojukandmist ei ole), saadetakse tele
grammi ärakiri kutselehe asemel.

M ä r g e .  S isem aalistel transfertidel rahaüksuste äratähendam ine kirjatähte
dega võib  sündida ka saksa- võ i venekeeles, kui saatja e i oska eestikeele kirja. Välis
m aalistel transfertidel on  lubatav rahaüksuste äratähendam ist kirjatähtedes eestikeele 
asem el to im etada sihtm aa am etlikus keeles ja ̂ k irjaviisi järgi, nagu p osti peavalitsuse 
p oolt p ostiasu tustele  saadetud vastavais keeltes num brite nim ekirjades tähendatud.



249. Telegraafilise transferdi saatja peab maksma:
1) vastavalt kas sise- või välismaalise p o sttran sferd i hariliku  taksi 

(§ 240) ja peale selle veel
2) telegram m i ta k s i— sõnade arvu järgi — vastavalt kas sisemaa või 

sellekohase välismaa suhtes maksva sõnataksi järgi.
Telegraafilise transferdi postitaksi väärtuses kleebitakse transferttähikule 

postmarke ja kustutatakse postitempliga. See frankeerimiskord ei käi juhtumiste 
kohta, kui XXVI peatüki määruste kohaselt maksude tasumine sünnib sularahas 
või frankeerimismasina jäljendite abil. Transferttelegrammi taks (p. 2) tasutakse 
alati sularahas.

250. Telegraafilisi sise- või välismaalisi transferte võib saata mitte üksnes 
posti-telegraafi kontorist ja mitte üksnes niisugusesse sihtkohta, kus asub posti- 
telegraafi kontor : neid võib saata ka niisugustest postiasutustest, kus ei ole tele- 
graafitalitust, — sel puhul saadetakse transfert ühes transferttelegrammiga lähte- 
postiasutuse poolt postikaudu lähemasse posti-telegraafi asutusse, kust ta tele- 
graafiteel edasi antakse.

Kui transfert määratud on kohta, mis päralejõudmise telegraafiasutuse 
maksuta väljakandmise piirkonnast väljaspool asub, peab saatja ära tähendama, 
mil viisil edasisaatmist toimetada tuleb (postiga või käskjalaga). Sisemaalise tele- 
graafüise transferdi suhtes võib ära tähendada, et adressaadile telefoniteel teata
taks (kui tal telefon on) transferdi päralejõudmisest. Kui edasisaatmist toimetada 
tuleb käskjalaga, peab virkmaks (pt. IX) ette ära maksetama. Telefonilise teate 
puhul peab telefonitaks ette ära maksetama.

M ärge. Sihtasutuse kirjade või telegrammide maksuta laialikand
mise piirkonda adresseeritud telegraafilised transferdid kantakse viibimata
erikäskjalaga kätte.
251. Sise- ja välismaalisi telegraafilisi transferte võib nagu harilikke tele- 

grammegi saata kiiretena (urgent), m akstud vastusega (réponse payée), 
makstud võrdlem isega (collationnement payé) ja kättesaam isteate  nõud
misega (accusé de réception).

Kõigi eelmiste erinõuete korral peab saatja telegrammitakside põhjal eri
nõudele vastava taksi sularahas juurde maksma. Sihttelegraafiasutusest postiga 
sihtpostiasutuseni edasitoimetamise või sihtkontorist käskjalaga väljastamise kohta, 
samuti adressaadile telefonilise teate andmise või saatjale, tema soovil, väljamaks- 
misteate saatmise kohta vt. §§ 247 ja 250.

252. Telegraafilise transferdi saatja võib transferttelegrammi tekstile tea
teid adressaadi jaoks juurde lisada, kui ta selle eest tariifikohase sõnamaksu ära 
maksab juurdelisatud sõnade arvule vastavalt.

Need teated võivad olla eesti keeles või mõnes muus keeles, mis telegrammide 
vahetuses üldse lubatud. Saatja annab need teated kas erilehekesel või transfert- 
tähiku lõigendil. Kui teated erilehel antud, kinnitatakse leheke transferttähiku 
külge, kust need sõnad saatja tarvitatud keeles ja redaktsioonis paigutatakse sise- 
või välismaalise transferttelegrammi lõppu.

253. Telegraafilise sise- või välismaalise transferdi tähiku põhjal redigee- 
rib lähtekontor transferttelegrammi ja adresseerib selle otse sihtpostkontorisse. 
Välismaaline transferttelegramm seatakse kokku prantsuskeeles.

Transferdi tähik varustatakse ülemisel äärel värvilise pliiatsi abil silmapaist
valt märkega „Telegr. nr .“ (telegrammi jooksev number). Kui saatja märke
„Telegr.“ juba teinud on, kriipsutatakse* see märge värvilise pliiatsiga alla ja 
märgitakse telegrammi jooksev nr.

Täiendav kord mõndaliiki rahatransfertide kohta.
254. Posttransfertide saatmisel nendesse välismaadesse, kuhu saatmine 

(§ 238) sünnib küll 'otseteed, kuid erilepingute põhjal (Ameerika Ühisrii- 
kidega, Suur-Britanniaga, Nõukogude-Venemaaga) või aga mõne teise maa Vahe
talitusel (näit. Hiinasse Saksamaa vahetalitusel), tuleb käia eelmistes paragrah
vides toodud üldise korra järgi, kuid muudatustega või täiendustega, mis toodud 
on järgnevais paragrahves.

Telegraafilise trans
ferdi taks.

Telegraafiline trans
fert osalt postiteel. 
Erikäskj alaga kätte

toim etamine. 
Telefoniline teade.

Erinõuded.

Saatja sõnumid trans
ferttelegram m i teks

tis.

Transferttelegramm.

Üldiselt.



Transferdid Suur- 
Britanniasse ja tem a 
vahetalitsusel m uu

desse maadesse.

Sum m a väljenda
mine.

Aadress. 
Sõnumite keeld. 

Väljamaksmisteade.

255. Suur-Britanniasse — s. o. Inglis, Šoti, Wales ja Põhja-Iiri (välja 
arvatud Iiri Priiriik — Lõuna-Iiris), samuti Kaanali saared (Channel Islands) ja 
Man-saar (Isle of Man) — võib posttransferte saata igasse kohta. Samuti võib 
neid Suur-Britannia postiametkonna vahetalitusel saata Briti asumaadesse ja 
Briti ülemvalitsuse all olevaisse maadesse ning peale selle veel paljudesse kauge- 
maisse võõrastesse maadesse, kellega Suur-Britannia postiametkonnal endal raha- 
transfertide vahetus käimas, kui ka kaugemais võõrais maades tegutsevaisse Briti 
postiasutustesse. Kõigi asumaade ja muude kaugemate maade nimestikud, kuhu 
Suur-Britannia postiametkonna vaheta litu se l transferte võib saata ja kellega 
Eestil ei ole korraldatud otsekohest transfertide vahetust, on „Välismaaliste 
posti rahaoperatsioonide m aadetabeli" (§ 238) juurde lisatud. Vahetuses 
Suur-Britanniaga ja tema vahetalitusel muude maadega ei ole telegraafilised trans
ferdid lubatud.

256. Suur-Britanniasse, samuti tema postiametkonna vahetalitusel Briti 
asumaadesse või muudesse maadesse posttransfertide saatmisel saatjailt võetav 
postimaks (kindel taks transferdi pealt ja proportsionaalne taks transferdi summa 
suuruse järgi) on maksvuselolevas postitariifis eraldi kindlaks määratud. See 
postimaks (nimelt proportsionaalne taks) on suurem, kui taks transfertide pealt 
saatmisel nendesse maadesse, kellega vahetust toimetatakse üldise rahvusvahelise 
kokkuleppe põhjal.

M är g e. Suur-Britannia postiametkonna vahetalitsusel muudesse maa
desse posttranfertide saatmisel arvab Suur-Britannia postiametkond veel 
iga seesuguse transferdi edasisaatmise eest vahetalitusmaksuna oma kasuks 
transferdi summast maha iga naelsterlingi või selle osa pealt 2 penssi, kus
juures mahaarvamise alammäär on 4 penssi, mille võrra transferdi summa 
vähemaks jääb.

Samuti neist maadest Eestisse transfertide saatmisel arvab Suur-Britannia 
postiametkond iga seesuguse transferdi Eestile edasisaatmise eest vahetali
tusmaksuna oma kasuks transferdi summast maha samasuguse maksu (§241).
257. Posttransfertide saatmisel Suur-Britanniasse kui ka tema vahetali

tusel muudesse maadesse (§ 255) väljendatakse posttransfertide summad inglise 
naelsterlingites, shillingites ja penssides. Transferdi summa ülemmäär on 40 nael
sterlingit.

M ärge. Inglise raha nimetuste äratähendamiseks transfertide saat
misel Eestist võib transferdi tähikul (ülal, kus summa ainult numbrites ära 
tähendatakse) tarvitada lühendusi: naelsterlingi märk on „£“ (summa ees) 
või ,,1“ (summa taga), shilling! märk on — ,,s“ (summa taga) ja pensi märk 
on — „d“ (summa taga). Nii näit. 2 naelsterl. 3 shillingit 4 penssi võib 
märkida järgmiselt: 21.3 s. 4 d. või £ 2.3.4 (viimase viisi juures tuleb naelte 
ja shillingite ning pensside vahele tingimata märkida punktid).

Allpool seda tuleb aga joonestikul märkida see summa eestikeeli veel 
kirjatähtedes täielikult, nagu muudel transfertidelgi. (Ühes naelsterlingis 
sisaldub 20 shillingit ja ühes shillingis 12 penssi).
258. Suur-Britanniasse või tema vahetalitusel mingisse muusse maasse 

posttransferdi saatjalt tuleb nõuda, et ta tähendaks transferdil, kui võimalik, 
nii saatja kui ka saaja täieliku liignime ja risti- ehk eesnime (või vähemasti risti- 
ehk eesnime esimese tähe) ehk saatjana või saajana esineva firma või ühingu nime
tuse, ning saatja ja saaja aadressid. Kui aga võimalus puudub risti- ehk eesnime 
või nende esimest tähte ära tähendada, võib transferdi siiski, saatja riisikol, välja 
lasta. Eriti peavad Suur-Britannia vahetalitusel muudesse maadesse saadeta
vate transfertide aadressis täpselt olema ära tähendatud veel väljamaksmismaa 
(sihtmaa) ja linna nimetused.

Transferdi lõigendile pole lubatav kirjutada sõnumeid, sest transferttähi- 
kud ise jäävad Tallinna peapostkontorisse, kuna edasi saadetakse ainult transferdi 
nimekirjad Londoni vahetusasutusse, kes seal uued sisemaalised transferdid siht
kohtade jaoks kokku seab või kaugemate maade jaoks määratud transfertide suhtes 
sihtmaade jaoks uued transfertide nimekirjad kokku seab. Väljamaksmisteadet 
võib nõuda üldises korras (pt. XI). Kas võib nõuda väljamaksmisteadet maade



suhtes, kuhu transferte saadetakse Suur-Britannia postiametkonna vahetalitusel, 
on näha nende maade nimestiku vastavast lahtrist (§ 255).

259. Nõukogude Venemaale võib posttransferte saata igasse kohta, mis 
„Välismaaliste posti rahaoperatsioonide m aadetabelile“ (§ 238) Vene
maa suhtes lisatud nimestikus näidatud. Saatjailt nende transfertide saatmise eest 
võetavad taksid on samasugused, mis saatmisel Suur-Britanniasse (§ 256). Nõu
kogude Venemaale saadetavate transfertide summad väljendatakse Ameerika 
Ühisriikide dollareis ja tsentides; transferdi summa ei pea sisaldama tsendi murde 
(vt. erikokkulepe, „R.T.“ nr. 146 — 1924 a.). Käskjalaga koju toimetatavad (virk-) 
ja telegraafilised transferdid ei ole lubatavad.

Aadressi ära tähendamise kohta maksavad vastavalt §§ 244 ja 258 määrused, 
kuna pealekirjutused võivad olla tehtud venekeeli; transferdi lõigendile sõnumite 
kirjutamine pole lubatav (§ 258), sest Venemaale saadetakse ainult transfertide 
nimekirjad, kuna transferttähikud ise Tallinna peapostkontorisse jäetakse. Välja- 
maksmisteadet võib nõuda üldises korras (pt. XI).

260. Ameerika Ühisriikidesse võib posttransferte saata igasse kohta, 
samuti Ühisriikide asumaadesse ning samuti ka Panama kaanali piirkonda ja 
Filippini saartele (Philippines). Nende asumaade nimestik on ,,välism aaliste 
posti rahaoperatsioonide m aatabelis" (§ 238) ära tähendatud. Post- 
transfertide summad väljendatakse ameerika (Ühisriikide) dollareis ja tsentides, 
kusjuures transferdi summa ei tohi sisaldada tsendi murde. Transferdi summa 
ülemmäär on 100 dollarit. Transferdi summa tuleb tähikuf, peale numbrites 
väljendamise, korrata veel sõnadega (kirjatähtedes) eestikeeli. Tähiku lõigen- 
dil sõnumeid kirjutada pole lubatav, sest transferttähikud ise jäävad Tallinna pea
postkontorisse, kuna edasi saadetakse ainult transfertide nimekirjad New-Yorki, 
kes sihtkoha jaoks seal kokku seab uued sisemaalised transferdid (vt. erikokku
lepe, „R. T.“ nr. 141/142 — 1924 a.). Taksid on samad, mis saatmisel üldise 
rahvusvahelise transfertide kokkuleppega ühinenud maadesse.*) Väljamaksmis- 
teate nõudmised ja käskjalaga kojutoimetatavad (virk) transferdid, samuti tele
graafilised transferdid ei ole lubatavad.

Aadressi suhtes peab posttransferdi saatja transferttähikul võimalust mööda 
ära tähendama nii saatja kui ka saaja täieliku liignime ja eesnime (või vähemasti 
ühe eesnime algtähe), ehk kaubamaja või osaühingu nimetuse, kui nemad on 
saatjad või saajad, ning saatja ja saaja aadressi (§ 244).

261. Hiinaga posttransfertide vahetus sünnib Saksa postiametkonna vahe
talitusel— järgmistel tingimustel: transferdid seatakse kokku Saksa reichsmar- 
kades ja pfennigites, nagu Saksamaale eneselegi saadetavad transferdid, kuid 
summa ülemmäär ei või tõusta üle 100 ameerika (Ühisriikide) dollari võrdsumma 
(400 reichsmarga). Need transferdid arvatakse Saksa postiametkonna poolt 
(Köln 2) ameerika dollareisse ümber, kusjuures summast maha arvatakse vahe- 
talitusmaks Saksa postiametkonna heaks (§ 241), ja saadetakse edasi Hiina, kus 
need transferdid hiina rahas välja maksetakse.

Kui adressaat on hiinlane, siis tuleb (Hiina postivalitsuse poolt avaldatud 
sellekohase soovi tõttu) soovitada saatjale, et ta kaardilõigendi tagaküljel hiina 
kirjamärkides kordaks saaja aadressi. Seesugusel korral peab rahakaardi eeskülje 
ülemisele äärele tehtama märge: ,,Ansch rift des Em pfängers in chine- 
sischen Schriftzeichen auf der Rückseite des A bschnitts” („Saaja 
aadress hiina kirjamärkides on lõigendi tagaküljel”).

Sõnumite kirjutamine kaardi lõigendile ei ole lubatud.
Märge. Transfertsummast Saksa postiametkonna poolt mahaarvatav

vahetalitusmaks on järgmine: kuni 20 reichsmargani tõusva summa pealt
30 pfennigit, iga järgmise 20 reichsmarga pealt 10 pfennigit.

*) T ransfertide vahetuses Panam a kaanali piirkonnaga ja F ilip p in i saartega arvab N ew -  
Yorki vahetusasutus transferdi sum m ast maha teatava vahetalitus m aksu —  5— 22 tsend in i —  
vastavalt sum m a suurusele.

Transferdid Nõuko- 
gude-Venesse.

Transferdid Am ee- 
rika-Ühisriikidesse.

Transferdid Hiina.



Rahakaartide postile- 
andmine postiagen

tuurides.

Lunaga koormatud 
saadetised (envois 

grevés de rembourse
m ent).

Lunaoperatsioone 
toimetavad postiasu- 

tused.

Lunasumma suuru
sest.

Transferttalitus postiagentuurides.
262. Postiagentuurides sünnib sisemaaliste harilikkude posttransfertide 

postikaudu edasisaatmiseks postilevõtmine üldistel alustel — eranditega, mis 
järgmistes paragrahvides toodud. Telegraafiliste transfertide ja välismaaliste 
posttransfertide postilevõtmist postiagentuurides ei toimetata. Postiagentuuri- 
desse adresseeritud transfertide kättetoimetamise üle vt. §§ 142,575,674,736,737.

263. Postiagentuuris postileantava rahakaardi saatjale antakse ajutine 
kviitung, millel ära tähendatud on peale agentuuri nimetuse ka kontrollpost- 
kontori nimetus. Ajutise kviitungi asemel saadetakse rahakaardi saatjale kontroll- 
postkontorist kirjalik teadaanne rahakaardi sinnajõudmise üle.

264. Kui rahakaardi saatja eelmises paragrahvis (§ 263) nimetatud teada
annet 5 päeva jooksul saanud ei ole, raha postileandmise päevast arvates, pöördub 
ta järgmise 5 päeva jooksul postiagentuuri juhataja poole kirjaliku järelepärimisega. 
Järelepärimise vastuvõtmise kohta annab agentuuri juhataja kviitungi. Kui raha
kaardi saatja selle tähtaja jooksul ei esita järelepärimist, kaotab ajutine kviitung 
maksvuse ja postiametkond vabaneb igasugusest vastutusest rahakaardi saatja ees.

265. Kui rahakaardi saatja pärast järelepärimise andmist 5 päeva jooksul 
ei ole kontrollpostkontorist teadaannet saanud, pöördub ta isiklikult— suusõna
liselt või kirjalikult — lähema postkontori ülema poole.

266. Rahakaardi saatja võib soovi korral ka telefoniteel kontrollpostkon
torist järele küsida, millal tema poolt postiagentuuris postileantud rahakaart on 
kontrollpostkontoris saadud ja missuguse numbri all registreeritud. See telefoni
teel kontrollpostkontorist teadetesaamine ei vabasta rahakaardi saatjat § 264 ette
nähtud kirjaliku järelepärimise andmisest, kui ta § 263. tähendatud kirjalikku 
teadaannet 5 päeva jooksul saanud ei ole.

267. Postiagentuurides postileantavate ja postiagentuuridesse adresseeritud 
rahakaartide summa on püratud. Summa ülemmäära määrab posti peavalitsuse 
ülem.

268. Posti peavalitsuse ülem määrab ära, missugustes postiagentuurides 
rahakaartide operatsioonid sisse seatakse, samuti annab ta lähemad juhtnöörid 
rahakaartide postilevõtmise ja väljamaksmise korra kohta postiagentuurides.

VIII peatükk.
Lunalised postisaadetised.

269. Tähitatud kirjapostisaadetisi (tähitatud kirjad, postkaardid, äripa- 
berid, kaubaproovid ja trüldtooted), samuti väärtkirju, väärtkastikesi ja postpakke 
(avaldatud väärtusega ja ilma selleta) võib saatmisel koormata iseäralise maksu
summaga, mille tõttu saadetis sihtkohas väljastatakse adressaadile üksnes siis, kui 
ta selle maksu ära tasub, s. o. saadetise välja lunastab.

See maks nimetatakse lunaks. Luna suurus, millega saadetis koormatakse, 
on rippumata saadetise sisu väärtusest.

Adressaadilt sissekasseeritud luna summa saadetakse saadetise saatjale 
maksuta väljalastud lunatransferdi läbi kätte.

270. Sisem aalisi lunalisi saadetisi võib postile anda igas postiasutuses, 
kuid postiagentuurides ainult sedaliiki lunalisi saadetisi, missuguste postilevõt
mine ka limaga koormamatalt on vastavas agentuuris sisse seatud (kas ainult 
tähtsaadetised, või ka väärtkirjad või postpakid). V älism aaliste lunaliste saa
detiste postilevõtmist toimetavad ainult postkontorid.

271. Sisemaalises vahetuses võib postisaadetisi koormata lunasummaga 
püramata suuruses, välja arvatud läbikäimises postiagentuuride kaudu, mil luna
summa ülemmäär on sama, mis postiagentuuride jaoks posttransfertide suhtes 
kindlaks määratud (§§ 267 ja 268). Välismaalises vahetuses on lunasumma piiratud 
ja eraldi kindlaks määratud iga välismaa kohta, kellega lunaliste saadetiste vahetust 
toimetatakse (§ 272).



272. ,,Välism aaliste posti rahaoperatsioonide m aadetabelist“ , 
mille üle kõne on 238. paragrahvis, on näha, missuguste välismaadega ja mis liiki 
(tähitatud kirjapostisaadetised; väärtkirjad javäärtkastikesed; postpakid) lunaliste 
saadetiste vahetus võimaldatud on ning mis rahas ja kui kõrge ülemmäärani võib 
märkida saadetisele luna summat, samuti missugused kursid maksvusel on luna
summade ümberarvamiseks.

273. Saadetise koormamine lunaga ei muuda saadetise liiki. Sellepärast 
käivad lunalised saadetised pealekirjutuse, sisu, kaalu ja mõõdete piiride, kinnin- 
damisviisi, jne. suhtes oma liigile vastavalt kas tähtsaadetiste või väärtkirjade 
(ja väärtkastikeste), või postpakkide kohta maksvate reeglite ja takside alla.

Peale eelnimetatud takside maksab saatja tariifi järgi lunataksina :
a) kindla taksi lunalise saadetise pealt (erisugune taks sisemaaliste ja 

erisugune välismaaliste saadetiste pealt), ja peale selle veel
b) astm elise proportsionaalse maksu lunasumma suuruse pealt.
274. Luna-taks tasutakse samas korras nagu muudki postimaksud. Välis- 

maalise lunalise saadetise saatmise korral, mis adresseeritud niisugusesse välis
maasse, kellega vahetuses lunasumma väljendatakse võõramaa rahas ka Eestist 
saadetise saatmisel (§ 272), arvab postiasutus lunataksi väljaarvamiseks lunasumma 
ümber eesti markadesse kursi järgi, mis maksvusel on selt maalt päralejõudvate 
rahatransfertide summade ümberarvamiseks eesti rahasse ja missugune kurss 
näidatud on ,,maadetabeli“ (§ 272) 14. lahtris. Seda ümberarvamist ei tule saa
detisele märkida.

275. Lunaga koormatud saadetised, ja postpakkide saatmisel ka nende juurde 
kuuluvad pakikaardid, peavad aadressikülje ülemisel äärel kandma hästi silma
paistvalt kirjutatud või trükitud sõna: „Luna“ — sisemaalistel saadetistel, ja 
„Remboursement“ — välismaalistel saadetistel. Sellele peab järgnema luna summa 
äratähendamine ladina tähtedega (eesti keeles) ja araabia numbritega, ilma maha-

, kustutusteta, läbikriipsutusteta, ülekirjutusteta ja parandusteta, kuigi nende 
tõestamiseks oleks märge juurde kirjutatud.

Näited: 1) Sisemaalisel saadetisel:
L u n a  k a k s t u h a t  2.000 ma r k a .

2) Välismaalisel saadetisel, kui saatmisel lunasumma tuleb väljen
dada eesti rahas (vt. maadetabeli andmed, § 272): 
R e m b o u r s e m e n t  k a k s t u h a t  2.000 ma r k a .

3) Välismaalisel saadetisel, kui saatmisel lunasumma peab väljen
datama saadetise sihtmaa rahas või mõne kolmanda maa rahas 
(vt. maadetabeli andmed, § 272):
R e m b o u r s e m e n t  v i i s t e i s t  15 f r a n k i  25 c.
(See näide käib saatmise kohta Prantsusmaale).

276. Saatja peab lunalise saadetise ees- või tagaküljel ja postpaki saatmisel 
ka selle juurde kuuluva pakikaardi eesküljel ära tähendama oma nime ja aadressi 
ladinatähtedega. Saatja elukohaks ei või näidata paika väljaspool Eesti piire.

277. Kui saatja soovib, et saadetisele tähendatud lunasumma läkitataks 
kellelegi teisele isikule, tuleb tal, peale oma aadressi, saadetisele ja paki saatmisel 
ka pakikaardile luna saajana üles tähendada selle teise isiku nimi ja elukoht, aga 
üksnes Eesti piirides.

278. Lunalised saadetised peavad postile antama postiasutuses eneses. 
Postkastist välja võetud lunalisi saadetisi, kui nad nõuetavaile tingimustele ei 
vasta, edasi ei saadeta. Nad antakse saatjale võimaluse korral tagasi.

M ä r g e .  Lunalise saadetise postilevõtmise kohta postikviitungi
andmise puhul tähendatakse sellele ka lvrna summa suurus.
279. I g a l e  l u n a l i s e l e  s a a d e t i s e l e  p a n n a k s e  k a a s a  

va s t a va l t  a n d m e t e g a  t ä i d e t u d  l u n a t j r a n s f e r d i  t ä h i k ,  
rois süa lisatud kavandeile sarnane või neile võimalikult vastab. Kavand nr. 12 on 
sisemaaliste lunaga koormatud tähitatud kirjapostisaadetiste ja väärtkirjade jaoks ; 
kavand nr. 13 on sisemaaliste limaliste postpakkide jaoks. Viimane on valmistatud 
üheskoos lunalise paki kaardiga. Kui pakile ei avaldata väärtust, tuleb sel kaardil 
ja ta lõigendil väärtuse summa märkimiseks jäetud joonestik läbi kriipsutada.
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Kavand nr. 14 peab olema helerohelist värvi ja on välismaaliste lunaga koormatud 
tähitatud kirjapostisaadetiste ja väärtkirjade (ka väärtkastikeste) jaoks, ning kavand 
nr. 15 on välismaaliste lunaliste pakkide jaoks. Need posti peavalitsuse poolt 
valmistatud limatransferdi tähikud on postiasutustes müügil. Neid võib valmis
tada ka eratööstuses.

.280. Lunatransferdi tähik peab kandma lunasumma ülestähendamist eesti 
rahas, välja arvatud saatmise korral neisse välismaadesse, kellede suhtes see teisiti 
on ette nähtud (§§ 272 ja 274). Sel tähikul peavad samuti ära tähendatud olema 
saadetise saatja (§ 276), kui ka transferdi saaja (§277). Paragrahves 242—244 too
dud reeglid käivad vastavalt ka lunatransferdi pealekirjutuse kohta. Lunatrans
ferdi lõigend peab kandma saadetise adressaadi nime ja aadressi, samuti ka selle 
saadetise postileandmise kohta ja kuupäeva.

Transfert tuleb kinnitada kindlasti saadetise külge, mille kohta ta käib, 
välismaalise pstpaki saatmise puhul aga pakikaardi külge (kui ta juba valmistatud 
ei ole pakikaardiga koos, nagu sisemaaliste lunaliste pakkide pakikaardid).

M ä r g e .  Lunatransferte ei frankeerita. Märget „Amedik‘t või
„En franchise de taxe“ lunatransferdile ei tehta.
281. Lunalise sa’adetise postilevõtmisel tuleb võrrelda, et lunatransferdil 

tähendatud andmed kõigiti kooskõlas oleksid saadetisel enesel olevate pealekirju- 
tustega. Tuleb hoolega valvata, e t  e i o l e k s  v a h e t  l u n a s u m m a  su u- 
r u s e s ,  mis lunatransfercül tähendatud ja saadetisele enesele peale kirjutatud, 
sest vahe korral võib saadetise väljastamine viibida, kuna saatjalt õiendust pärima 
hakatakse (§§ 538—540).

282. Lunalised saadetised ja postpakkide saatmise puhul ka pakikaardid 
peavad postiasutuse poolt varustatud olema eesküljel oraanživärvi lipikuga, mis 
süa lisatud kavale (lisa nr. 4, p. 5) täiesti sarnane on.

283. Kui lunalise saadetise adressaat keeldub saadetist vastu võtmast, saa
detakse see viibimata tagasi. Lunalise saadetise adressaat peab luna ära maksma 
14-päevase tähtaja jooksul, sisemaalise saadetise või välismaalt pärale jõudnud saa
detise sihtasutusse jõudmise päevale järgnevast päevast arvates (§ 700). Välis
maadesse adresseeritud saadetiste suhtes on selle tähtaja pikkus vastava välismaa 
postimäärustega kindlaks määratud, kusjuures kõige lühem tähtaeg võib olla 1 
päeva ja kõige pikem tähtaeg 28 päeva (mõnel maal 7 päeva, teistes 14 päeva ning 
mõnes — 28 päeva).

Kui adressaat saadetist välja ei lunasta, talitatakse pärast selle tähtaja möö
dumist saadetisega kui väljastamatuga ja saadetis tagastatakse lähtekohta, kus
juures postpakkide suhtes talitamiseks eriviis ette nähtud on XIX peatüki mää
rustes. Ometi on saatjal õigus saadetisele tehtud märke abü nõuda saadetise viibi
matut tagasisaatmist, kui adressaat esimesel saadetise ettenäitamisel keelduks 
lunasummat maksmast. Välismaalisel saadetisel peab see märge väljendatud 
olema prantsusekeeles või mingis sihtmaal tuntud keeles. Paki saatmisel tuleb 
vastav märge teha nii pakile enesele kui ka pakikaardi tahaküljele (§§ 187—188).

284. Adressaadilt kasseeritud luna saadetakse saadetise saatjale maksuta j 
tagasi lunatransferdi abü, mis saadetisele on ligi pandud.

Kui saadetis adresseeritud oli välismaale ja luna summa väljendatud oli! 
eesti või mõne kolmanda maa rahas, keüega vahetuses seesugust korda tarvita
takse, arvatakse sihtmaal lunasumma sihtmaa rahasse ümber seüe ümberarvamise 
kursi järgi, mida see maa tarvitab Eestisse saadetavate rahatransfertide summade I 
ümberarvamiseks ja kasseeritakse saadetise adressaadüt. Luna tagasisaatmine 
sünnib eeltähendatud üldises korras.

285. Kasseeritud lunasummade õiendamiseks võib sisemaalises talituses 
neid summasid sisse maksta posti jooksvale arvele, kas saadetise saatja arvele või 
mõne kolmanda isiku jooksvale arvele, kooskõlas XXIII peatüki määrustega. 
Välismaalises läbikäimises, kui posti peavalitsus vastava välismaa postivalitsusega 
selle korra kohta on kokku leppinud, võib neid summasid samuti lasta saadetise 
sihtmaal posti jooksvale arvele sisse maksta tingimuste kohaselt, mille kohta posti- 
valitsused kokku on leppinud.

Saadetise saatja, kui ta luna sissemaksmist jooksvale arvele käsutab, peab 
ligipandava lunatransferdi peal, aadressi asemel, ära tähendama krediteerimisele



kuuluva arve omaniku nime ja arve numbri ning nende andmete ette sõnad: 
«Kanda posti jooksvale arveletc (väüsmaalise saadetise saatmisel ka arvepidaja 
asutuse või vastava tsekkide-büroo nimetuse), nagu see XXIII peatükis juhatatud 
on. Seesama äratähendamine tuleb teha ka lunalise saadetise enese peal seks juhtu
museks, kui ligipandud lunatransfert teel kaotsi satuks.

286. Lunaga koormatud saadetise saatja võib lunasumma täielikku või 
osalist kustutamist nõuda.

Sellelaadilised nõudmised käivad samade määruste alla, nagu saadetise 
tagasivõtmise või aadressi muutmise nõudirusedki (pt. XII).

Igale lunasumma vähendamise nõudekirjale peab ligi pandud olema uus 
lunatransferdi tähik, mis parandatud summat väljendab.

287. Lunasaajale mõnesugusel põhjusel välja maksmata jäänud lunatrans
ferdi summa hoitakse lunasaaja käsutada ettekirjutatud seadusliku tähtaja jooksul, 
mille möödumisel see summa läheb riigi sissetulekuks.

288. Lunatransferdid käivad posttransfertide üldise korra alla kõiges selles, 
mis lunatransfertide jaoks eriti ette nähtud ei ole teisiti toimetamiseks.

IX peatükk.
Saadetised eriabinõudega kättetoimetamiseks.

V irksaadetised.
289. Saatjate nõudmisel viiakse liht ja tähitatud kirjaposti saadetised, 

väärtkirjad, väärtkastikesed, postpakid (ka igaliiki lunalised saadetised) ja harilik
kude posttransfertide summad viibimata pärast saadetise sihtkohta päralejõud
mist adressaadile erikäskjalaga koju kätte, välja arvatud kõrvalekaldumised, mis 
vastavais paragrahves allpool toodud.

Mainitud saadetised, varustatud märkega „Virk“ ehk „Exprès“, nimeta
takse virks aadet isteks.

Märge. Käskjalaga kättetoimetamiseks määratud telegraafiliste raha-
transfertide kohta vt. §§ 2,50 ja 251.
290. Eesti sisemaalistena virksaadetistena postile antud suurpsummaliste 

väärtsaadetiste, rahakaartide summade või üle 5 kg raskete postpakkide asemel, 
mille kättetoimetamine erikäskjalaga on seotud teatava hädaohuga või raskusega, 
on postiasutused õigustatud kätte toimetama adressaatidele kutselehte erikäsk
jalaga. Seesama maksab ka välismaadest Eestisse saadetavate virksaadetiste kohta. 
Ometi, kui on tegemist väljapoole kirjakande piirkonda adresseeritud virkpak- 
kidega, toimetatakse kutselehtede asemel käskjalaga kätte pakid ise ka siis, kui nad 
on üle 5 kg rasked.

291. Virksaadetistena postile antud saadetised, mis Eesti postiagentuuride 
kaudu väljastamisele kuuluvad, väljastatakse postiagentuuridest nagu harilikud 
saadetised ja seepärast on kasuta nende eest virkmaksu tasuda.

292. Välismaalisi virksaadetisi võetakse postile ainult nende välismaade 
jaoks, kellega vastavat liiki virksaadetisi vahetatakse. Määrustiku lõppu lisatud 
sellekohasest nimekirjast (lisa nr. 43) on näha, missugustesse välismaadesse 
missuguseid virksaadetisi võib saata.

293. Kui saatja on väüsmaalise virksaadetise adresseerinud vähema täht
susega sihtasutusse, kes käskjalaga väljastamise asemel saadetise võib väljastada 
ainult harüikus korras, ei kanna post selle etst vastutust, et saadetist ei ole kätte 
toimetatud virksaadetisena.

Välismaade sihtpostiasutused on õigustatud väärtkirja või postpaki asemel 
või rahatransferdi summa asemel erikäskjalaga koju kätte toimetama teadet ehk 
kutselehte saadetise päralejõudmise üle, kui nende sisemaalised määrused seda 
nõuavad. ' '

294. Käskjalaga kättetoimetamiseks määratud saadetisele, ja postpaki 
saatmisel — ka pakikaardile, teeb saatja aadressipoolel ülemisel äärel silma
paistva märke ,,Virk“ — sisemaalisel saadetisel, ja ,,Exprès“ — välismaalisel. 
Mingi teine pealkiri ega märge, nagu „kiire“, „rutuline“ jne postisaadetisele 
virksaadetise iseloomu ei anna, ega postiametkonna poolt arvesse ei võeta.
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295. Märkega „Virk“ ehk „Exprès“ tähendatud saadetis varustatakse 
lähteasutuse poolt tumepunast värvi lipikuga, mis suurte tähtedega trükitud 
sõna „Virk-Exprès“ kannab (lisa nr. 4, p. 6). Lipiku asemele on postiasutused 
õigustatud vajutama vastava templi jäljendi. Postpaki saatmisel tulevad nii pakk 
kui ka tema pakikaart varustada seesuguse lipikuga või templijäljendiga.

Luugi juures postitatavate virksaadetiste jaoks pole saatja märget vaja, 
vaid saatja soovi peale varustab ametnik saadetise otsekohe lipikuga või templi
jäljendiga.

Märge. Mõnede välismaade postiasutused kleebivad saadetisele
lipiku- asemel sellekohase frankeerimismärgi või margi, mis kannab märget
„Exprès“ .
296. Virksaadetisena kätteviimiseks määratud liht ning tähitud kirjaposti- 

saadetisi võib ka postkasti lasta, kusjuures kas pealekirjutuse või frankeerimise 
suhtes määrustele mittevastavad saadetised adressaatidele kätte toimetatakse 
liht- või tähtsaadetiste kohta maksvas harilikus korras.

Postkastist välja võetud puudulikult frankeeritud virksaadetistel kriipsutab 
lähteasutus maha „ virksaadetise* ‘ märke.

297. Virksaadetised käivad peale harilikkude takside veel erilise virktaksi 
alla tariifi kohaselt. Virktaks peab saatja poolt samal viisil nagu harilik saadetise 
takski täiel määral ette ära maksetama. Saatjale virktaksi tagasi ei makseta, vaata
mata sellele, kas saadetist võimalik on adressaadile kätte toimetada või mitte, 
või käskj ala abil temast ainult teatatakse.

298. Kui sisem aalise virksaadetise adressaadi elukoht on väljaspool 
sihtasutuse maksuta kätteviimise piirkonda, peab saatja hariliku- virktaksi asemel 
ära tasuma kaugus maksu kilomeetrite arvu järgi tariifi kohaselt, või, vas
taval korral, kaugusemaksu alammäära.

Sel korral tuleb saadetisele peale „Virk“ märke teha veel täiendav märge: 
„Virkmaks ta su tu d  marka.**

299. Kui välism aale adresseeritud virksaadetise adressaadi elukoht on 
väljaspool sihtasutuse maksuta kätteviimise piirkonda, tasub saatja ainult hariliku 
virktaksi (mitte kaugusemaksu); eelmises paragrahvis sisemaaliste virksaadetiste 
j aoks j uhatatud täiendavat märget ei tehta.

Sel korral võib välismaa sihtasutus adressaadilt täiendavat taksi võtta tema 
sisemises talituses käskjalaga kättetoimetamise eest kauguse järgi võetava taksi 
suuruses, maha arvates saatja poolt makstud kindlat taksi ehk selle ekvivalenti 
selle maa rahas, kes seda täiendavat taksi võtab.

300. Välismaalise virksaadetise koju kätteviimine käskjalaga väljapoole 
sihtasutuse raiooni ei ole sunduslik. See maksab ka sisem aaliste virksaadetiste 
suhtes, kui kaugusemaks on puudulikult tasutud; sel juhtumisel kaugusemaksu 
tagasi ei makseta.

301. Käskjalaga virksaadetise kätteviimist või päralejõudmise teate saat
mist adressaadile toimetatakse ainult üks kord. Pärast esimest tagajärjeta katset 
ei tule saadetist enam käskjalaga koju kätte viidavaks saadetiseks lugeda ning ta 
väljastamist toimetatakse harilikkude saadetiste kohta käiva korra kohaselt.

302. Virksaadetiste väljastamise kord on toodud 634—645 paragrahvis

Lendpost.
303. Postisaadetiste kiirema kättejõudmise võimaldamiseks toimetatakse 

saatjate nõudmisel liht ja tähitatud kirjapostisaadetiste transponeerimist lennuteel 
neisse kohtadesse või maadesse, kuhu postisaadetiste transponeerimiseks lennu- 
ühendusi kasutatakse.

Peale hariliku kirjaposti lendsaadetiste võiakse korraldada vastavaisse koh
tadesse või maadesse ka väärtsaadetiste, postpakkide ja kimpudena saadetavate 
ajalehtede transponeerimist lennuteel.

304. Postiasutustes peab lennuhooaegadel publiku jaoks teade välja panda
ma pealkirjaga „Lendpost“ selle üle, missugustesse kohtadesse või maadesse ja 
misliiki postisaadetisi lennuteel võib saata ning mis ajaks need peavad postkasti



lastama või postile antama, et lennukiga saatmiseks nad hiljaks ei jääks. Peale 
selle annavad postiasutused soovijaile täiendavaid teateid saadetiste tingimuste 
kohta. Lendsaadetiste korjamiseks vastaval korral väljapandud postkastil peab 
kasti tühjendamise aeg ära tähendatud olema.

305. Posti peavalitsuse ülemal on õigus lendpostisaadetiste kohta, võrrel
des harilikkude saadetistega, maksma panna eritingimusi ja kitsendusi — ärarip
puvalt lennuteel transponeerimise tingimustest ehk lennuseltside või vastaval 
korral välismaade postivalitsuste poojt asetatud nõudmistest.

306. Lendsaadetised käivad peale harilikkude takside (taksid peavad täiel 
määral ette ära tasutud olema) veel erilise lennutaksi alla tariifi kohaselt. Lennu
taks peab saatja poolt saadetisel lendpostm arkide (õhupostmarkide) peale- 
kleepimise abil täiel määral ette ära maksetama. Lendpostmargid on postiasutus
tes müügil.

307. Kui saatja soovib, et sihtkohas lendsaadetis pärast päralejõudmist 
viibimata kätte toimetataks erikäskjalaga, peab ta lendsaadetise postileandmisel 
täitma ka virksaadetiste suhtes ette nähtud tingimused (§§ 289—302) ja ka virk- 
taksi tasuma.

308. Lendsaadetised, mis hiljem postile antud või lennuteel edasisaatmi
seks hüjem pärale jõudnud on, kui selle päeva lennukile jõudmiseks vaja, saade
takse edasi kas järgmise päeva lennukiga või aga hariliku postiga — selle järgi, 
kuidas posti andmete järgi saadetis varem sihtkohta jõuda võiks.

Ühelgi juhtumisel ei makseta lennutaksi tagasi.
309. Igale lendsaadetisele peab ülemisele äärele tehtama märge ,,Lend- 

post“, välismaalisele saadetisele — „Poste aérienne"; sellele tuleb jäme värvi- 
viline joon alla tõmmata. Postpaki saatmisel tehakse see märge ka pakikaardile. 
Tarviduse korral võib posti peavalitsus sellekohased lipikud tarvitusele võtta 
lendsaadetistele pealekleepimiseks (lisa nr. 4 p . 6).

310. Lendsaadetise postileandmisel kviitungi vastu märgitakse postikvii- 
tungile sõna „Lendsaadetis“ või „Lendpost“ .

Nõudmiseni adresseeritud saadetised.
311. N õudm iseni adresseeritud saadetisteks nimetatakse need, mis 

sihtpostiasutusest peab välja antama adressaadi ilmumisel ja tema nõudmise peale. 
Saatja peab, neile saadetistele aadressis, peale sihtpostiasutuse ja adressaadi 
äratähendamise, tegema veel märke „N õudm iseni“ ehk välismaalisele „Poste 
restante“ . Nõudmiseni võib adresseerida igaliiki postisaadetisi: liht ja tähita
tud kirjapostisaadetisi, väärtkirju (kui ka väärtkastikesi), postpakke ja rahatrans- 
ferte.

312. Nõudmiseni adresseeritud saadetiste aadress peab adressaadi nime 
sisaldama (ees- ja perekonnanimi). Algtähtede, numbrite, ainult eesnimede, 
varjunimede, või mingisuguste kokkuräägitud märkide tarvitamine ei ole niisu
guste saadetiste aadresses mitte lubatud.

313. Sisemaaliste nõudmiseni adresseeritud saadetiste suhtes tuleb peale 
eeltoodu (312) veel arvesse võtta 687. paragrahvis toodud keeldu alaealiste adres
saatide kohta. Välismaadesse nõudmiseni adresseeritud postpakkide suhtes 
tuleb arvesse võtta § 181 toodud juhatusi selle kohta, missuguse erineva märkega 
seesugused postpakid mõnesse välismaasse adresseerimisel peab varustatama.

314. Mitmes välismaas võetakse nõudmiseni adresseeritud postisaadetiste 
pealt sihtasutustes saadetise väljastamisel adressaadilt erilist väljastamismaksu 
oma määruste kohaselt. Eestis seesugust maksu ei võeta.

Ametasutuste käsipost.
315. Riigi ja omavalitsuse ametasutused võivad teatavas linnas või maa

kohas kirjaposti kohalikke lih tsaadetis i (liht: kirju, postkaarte, äripabereid, 
kaubaproove ja trükitooteid) vastastikku vahetada postiasutuse ja postiteenijate 
kaasabü ilma hariliku postimaksuta, vaid aboneerides posti nimepileti ja makstes

Eritingimustest.

Lendsaadetiste tak
sid.

Virklendsaadetised.

Saadetiste hilinem ine 
lennukitele.

Märge saadetise peale.

Saadetised nõudmise
ni (Envois poste res

tante).

Tingimused aadressi 
suhtes.

Väljastamismaks 
välismaade sihtasu

tustes.

Käsiposti mõiste.



Käsiposti abonendid.

P ileti võtmine. 
Abonentide nimekiri.

Äboneerim ise
tähtaeg.

N im eline kast.

Käsiposti saadetiste 
postileandmine.

Saadetiste väljasta
m ine käsipostis.

Keelud (Interdic
tions). 

Keelatud kõigis kir- 
japosti saadetistes.

selle eest teatava tähtaja järgi ühekordset maksu, mis ametasutuste jaoks tariifis 
sel otstarbel kindlaks määratud. Eeltähendatud liiki postisaadetiste vahetusviis 
ametasutuste vahel posti nimepiletite põhjal nimetatakse käsipostiks.

M ärge. Kohalikud saadetised (kohalik korrespondents) on need,
mis väljastamisele kuuluvad sellesama postiasutuse poolt, kus korrespon
dents postile anti.
316. Nimepileti aboneerimine on soovitav kõigile neile riigi- ja oma

valitsuse ametasutustele, kes kirjade kandmiseks ametis peavad alatisi käskjalge 
(kurjeere). Käsiposti võivad tarvitada ainult need ametasutused, kes on posti 
nimepiletite abonendid.

Eraasutustel ja isikuil ei ole käsiposti tarvitamise (kohalikkude saadetiste 
postimaksust vabastamise) õigust, kuigi neil frankeeritud postisaadetiste saamiseks 
nimepilet (ehk nimekast) aboneeritud oleks (§§ 646—671).

317. Nimepiletid ametasutustele antakse välja nimepiletite hankimise 
jaoks XVIII peatükis ette nähtud üldises korras (§§ 646—671), kuid ametasutus 
peab oma sooviavalduses ära tähendama, kas ta käsiposti soovib tarvitada. Käsi
posti tarvitavate ametasutuste (abonentide) nimekiri avaldatakse neile abonenti
dele üldiseks teadmiseks. Abonendile välja antavas nimepiletis märgitakse peale 
muude andmete (abonendi nimetus, aadress, kasti nr., tarvitamise aasta arv) 
ka, et omanik on käsiposti abonent.

318. Käsiposti tarvitajale nimepileti abonendile aboneeritakse nimepilet 
välja terve aasta peale, äboneerimise algaastal aga kuni aasta lõpuni.

Kui algaastal aboneerimine sünnib esimesel poolaastal — võetakse terve 
aasta maks; kui aboneerimine sünnib teisel poolaastal — pooleaasta maks.

319. Igale käsiposti tarvitavale abonendile avatakse tema nimele postiasu- 
tuses nimeline kast erinumbri all. Abonendile antakse ka kasti võti, kui kastide 
sissesead saadetiste otsekohest kättesaamist võimaldab abonentidele, ilma posti- 
teenijate kaasabita.

320. Abonentidel on õigus käsipostile kättetoimetamiseks anda ainult 
kohalikke kirjapostisaadetisi. See postileandmine sünnib kas registri või posti- 
raamatu järgi (pt. XXVII).

321. Käsiposti saadetiste postilevõtmine sünnib vastavate postiteenijate 
poolt; need saadetised tembeldatakse viibimata ja sorteeritakse kastidesse.

322. Saadetiste väljastamine käsipostil võib sündida kahel viisil: kas 
abonendi või tema voliniku või käskjala poolt posti väljavõtmisega otsekohe 
käsiposti numbrikastist, või aga, kui numbrikastide sissesead seda ei võimalda, 
selleks määratud postiteenija kaudu.

323. Saadetiste postileandmisel ja väljavõtmisel (kui' viimane sünnib 
postiteenijate kaasabil) tuleb ette näidata abonendi kaart. On abonendile kasti 
võti välja antud, süs on võti ise juba tunnistuseks, et isik, kes sellega ilmub, voli
tatud on välja võtma kastisolevaid postisaadetisi.

324. Nimepileti juurde kuuluva nimelise kasti kaudu antakse välja tema 
abonendile ka teistest kohtadest pärale jõudnud ja tarviliselt frankeeritud kirja- 
posti lihtsaadetised ja kutselehed muude saadetiste üle, kui abonendi poolt eri
list soovi ei ole avaldatud sarnaste saadetiste kojutoomise kohta.

325. Käsipost on avatud postiasutuste postioperatsioonide toimetamise 
tundidel.

X peatükk.
Keelud.

326. Kirjaposti saadetistes (sise- ja välismaal istes) on keelatud saata:
1) asju; mis enda iseloomu või pakkimise tõttu postiteenijaile hädaoht

likuks võivad saada, või mis postisaadetisi määrida või rikkuda võivad;
2) plahvatavaid, kergesti süttivaid või hädaohtlikke aineid;
3)) elusloomi, välja arvatud mesilased ja südiussikesed;
4 oopiumi, morfiumi, kokaiini ja muid uimastavaid aineid;



5) nilbeid ja kõlblusvastaseid asju;
6) igasugu asju, mille liikumine Eestis keelatud, ja välismaalises läbi

käimises — veel asju, mille väljavedu Eestist keelatud (§ 347) 'või mille sisse
vedu Või liikumine sihtmaal keelatud on (§ 349).

327. Kirjad ei tohi sisaldada ühtki kirja, teadet ega dokumenti, mis adres
seeritud on teistele isikuile, peale adressaadi enese või temaga kaasas elutsevate 
.isikute.

328. Äripaberid, kaubaproovid ja igasugused trükitooted ei tohi sisaldada 
ühtki jooksva ja isikliku kirjavahetuse iseloomuga kirja ega märget; nad peavad 
niiviisi kinnindatud olema, et neid postil hõlbus oleks kontroleerida, välja arvatud 
erandid, mis ette nähtud on III peatüki määrustes (näit. § 82, täht g).

Märge. Jooksvaks ja isiklikuks kirjavahetuseks loetakse igasuguseid 
pabereid, mis sisaldavad: teadaandeid, vastuseid, järelepärimisi, ette
panekuid, küsimusi, palveid, saatekirju, jne.
329. Paketid kaubaproovidega ei või sisaldada ühtki asja, millel kauba 

väärtus.
330. Keelatud on saata uusi, veel tarvitamata piltpostkaarte hulgalisel 

arvul (kimpudes) ristpaelsaadetiste kujul trükitoodete taksi järgi (§ 87, märge). 
Ometi võib neid kaubaproovidena saata tingimusel, et ühe saadetise raskus üle 
100grammi ei ulataks.

331. Kinolintide saatmine trükitoodete taksi järgi ei ole lubatud (§ 83, 
märge). Need tulevad saata postpakkides.

332. Liht (tähitamata) kirjapostisaadetistes on keelatud saata metallraha, 
pangatähti ja rahamärke, kuld- või hõbeasju, kalUskive, väärtehteid ning muid 
kallihinnalisi asju. Kõrvalekaldumiste ilmsikstulekul talitatakse § 50 (pt. III) 
ja § 508 (pt. XVI) kohaselt.

Märge. Vahetuses Nõukogude Venemaaga on keelatud nii liht- 
kui ka tähtkirjades saata Eesti, Vene või muude maade käimasolevaid raha
märke. Niisugused kirjad, kui nimetatud sisu avalikuks tuleb, saadetakse 
tagasi lähtemaale.
333. Välismaalises vahetuses on, peale eelmisis paragrahves loetletud 

keeldude, keelatud saata veel asju, mis sihtmaal tollimaksude alla käivad, välja 
arvatud III peatükis (§§ 51—53) ette nähtud erandid; samuti on keelatud saata 
kaubaproove, mida tollimaksude sissenõudmisest kõrvalehoidmise otstarbel 
püütakse hulgaliselt saata.

334. Postikassangu talituses (pt. XXII) maksvusel olevad keelud on too
dud 851.—855. paragrahves.

335. Väärtkirjadesse (sise- ja välismaalistesse) on keelatud paigutada:
1) asju, mis enda iseloomu või pakkimise tõttu postiteenijaile hädaohtlikuks 

võivad saada, või mis postisaadetisi määrida või rikkuda võivad;
2) plahvatavaid, kergesti süttivaid või hädaohtlikke aineid;
3) elusloomi;
4) oopiumi, morfiumi, kokaiini ja muid uimastavaid aineid:
5) nilbeid ja kõlblusvastaseid asju;
6) igasugu asju, mille liikumine Eestis keelatud ja välismaalises läbi

käimises — veel asju, mille väljavedu Eestist keelatud (§ 347) või mille sisse
vedu või liikumine sihtmaal keelatud on (§ 349).

336. Väärtkirjad ei tohi sisaldada ühtki kirja, teadet või dokumenti, 
nus adresseeritud on teistele isikuile, peale adressaadi enese või tema juures 
elutsevate isikute.

337. Välism aalises vahetuses on väärtkirjades, peale eelmisis para
grahves (§§ 335, 336) loetletud keeldude, keelatud saata veel järgmisi asju:

1) metallrahasid;
2) tollimaksude alla käivaid asju, välja arvatud väärtpaberid;

Märge. See punkt ei käi vahetuse kohta nende maadega, kellega 
129. paragrahvi määruse kohaselt lubatud on väärtkirjades tollialuste asjade 
saatmine.
3) kulda või hõbedat — ümbertöötalult või mitte, kalliskive, väärtehteid 

nmg muid kallihinnalisi asju.

Keelatud eriti kirja
des.

Keelatud eriti rist- 
paeltes.

Keelatud eriti kau
baproovides.

Tarvitamata pilt- 
postkaardid ristpael- 

saadetistena.

Kinolindid. 

Kallis asjad.

Keelatud eriti väli; -  
m aalistes saadetistes.

Postikassangu talitu
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Väärtkirjades keela
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Väärtkastikestes kee
latud.

Postpakkides keela
tud.

Pakkidesse kirjade ja 
sedelite paigutam ise 

keeld.

Kallisasjad.

Keelatud eriti välis- 
maalistes postpakki

des.

Sisemaal väärtkirjades raha saatmise kitsenduse kohta vt. § 106.
338. Avaldatud väärtusega kastikestesse on keelatud paigutada:
1) asjuj mis enda iseloomu või pakkimise tõttu postiteeni)aile hädaohtlikuks 

võivad saada, või mis postisaadetisi määrida või rikkuda võivad;
2) plahvatavaid, kergesti süttivaid või hädaohtlikke aineid;
3) nilbeid ja kõlblusvastaseid asju;.
4) igasuguseid asju, mille sissevedu või liikumine lähle- või sihtmaal 

keelatud on;
5) elusloomi;
6) kirju või teateid, millel tegeliku ja isikliku kirjavahetuse iseloom on; 

ometi on lubatud paigutada saadetisse lahtist kaubakirja, mis ainult arvet ise
loomustavaid ülestähendusi sisaldada võib, samuti ka lihtsat kastikese aadressi 
ärakirja ühes saatja aadressi äratähendamisega;

7) liikumisel olevat metallraha;
8) pangatähti või igasuguseid mittenimelisi väärtpabereid, dokumente ja 

asju, mis äripaberite liiki kuuluvad;
9) oopiumi, morfiumi, kokaiini ja teisi uimastavaid aineid. Kuid see keeld 

ei käi sedaliiki saadetiste kohta, mis arstlikul otstarbel saadetakse maadesse, kes 
neid saadetisi sel tingimusel lubavad.

M ärge. Arstlikul otstarbel oopiumi, morfiumi, kokaiini ja muude 
uimastusainete saatmine väärtkastikestes on lubatud, kui sisse- või välja- 
veomaa seadusandluses see selgesti väljendatud on. Vastavad andmed on 
toodud „Välismaadesse postikaudu sisseveoks keelatud asjade nimekirjas" 
(§ 349).
339. Postpakkidesse on keelatud paigutada:
1) plahvatavaid, kergesti süttivaid või hädaohtlikke aineid;
2) oopiumi, morfiumi, kokaiini ja muid uimastusaineid. Kuid see keeld 

ei käi sedaliiki saadetiste kohta, mis arstlikul otstarbel läkitatakse Vabariigi piiri
des või saadetakse nendesse välismaadesse, kes neid sellel tingimusel lubavad 
(vt. Rahvusvah. oopiumi konventsioon — «Riigi Teatajacc nr. 109/110, 1. sept. 
1922 a.);

3) elusloomi, välja arvatud 161. paragrahvis ette nähtud erand;
4) nübeid, kõlblusvastaseid või auhaavavaid asju.
340. Postpakkidesse on samuti (339) keelatud paigutada:
kirju või sedeleid, millel on tegeliku ja isikliku kirjavahetuse iseloom, 

kui ka igasuguseid postiesemeid ja vähemaid pakke, mis kannavad teist aadressi 
kui paki adressaadi oma.

Siiski on lubatud saadetisse paigutada lahtist kaubakirja, mis ainult arvet 
iseloomustavaid ülestähendusi sisaldada võib, niisama ka lihtsat ärakirja paki 
aadressist, saatja aadressi äratähendamisega. .

Märge. Lubatav on postpakis saata vanu, mälestuseks hoitud kirju.
341. Keelatud on saata metallraha, kulda jä hõbedat — ümbertöötatud 

või mitte, ning muid kallihinnalisi asju avaldamata väärtusega pakkides nii sise- 
maalises vahetuses kui kä saatmisel nendesse välismaadesse, kes väärtuse aval
damist lubavad.

342. Sisemaalistes postpakkides on keelatud saata Eesti käimasolevat 
paberraha, välja arvatud Eesti Panga ja ta osakondade rahapakid (§§ 221—225).

M ärge. Välismaalistes postpakkides võib saata Eesti või välismaade 
paber- või metallraha, kusjuures avaldatud väärtuse summa võib olla mada
lam sisalduva raha nominaalväärtusest.
343. Välismaalises vahetuses on postpakkides, peale eelmisis paragrahves 

(§§ 339—341) loetletud keeldude, keelatud saata veel asju, mis asjaosaliste maade 
tolü- ning muude seaduste ja määruste järgi lubatud ei ole (§§ 347 ja 349).

Märge. Mitmed asjad on sihtmaale sisseveetavad ja vahepealsetest 
maadest läbiveetavad üksnes siis, kui nende saatmisel vastavate maade 
määratud eritingimused täidetud on. Sisseveo keeldusi ja kitsendusi tuleb 
saatjail hoolsasti sümas pidada. Asjad, mis maade erimääruste järgi sisse
veoks keelatud, on sisseveetavad ainult siis, kui pakü pakikaardi juures



saatja poolt nõutatud sihtmaa ametlik eriluba kaasas on ja transiitmaad 
nende asjade läbivedu ei keela. Välismaade sisseveo määruste täitmise eest 
ei ole postiametkond vastutav. Neist määrustest ja keeldudest kõrvalekaldu
mise tagajärjed jäävad saatja enese kanda (§ 349).

Saatjal tuleb silmas pidada, et mõnes riigis sisseveo tolüraha väga 
kõrge on ja asjata kulùde eest hoidmiseks, mida edasitagasi saatmine võiks 
tuua, on soovitav tolli suhtes paki sisu kohta otsusele jõuda adressaadiga, 
kas tema nõus on pakki saama ja vastu võtma.
344. Süttivad asjad ja ained, nagu õükuued, õlitatud või värnitsaga võitud 

riided, kirjutusmasina söepaber, tselluloid tooresainena kui ka asjadena (§ 176), 
ja selletaoline muu hõlpsasti süttiv kaup käib mõnesse välismaasse saatmisel ' 
erisuguste pakkimise või muude tingimuste (näit. erisuguse präpareerimise ja 
tolliseletistes selle kirjaliku tõestamise) alla, mis ,,Välismaadesse sisseveoks kee
latud asjade nimekirjas" (§ 349) vastavate maade suhtes juhatatud.

345. Keelatud on saaduste või kaupade saatmine, mis seadusevastaselt 
märgitud on vabriku- või kaubandusmärgiga, või äri nimetusega (vt. Tööstuslise 
omanduse kaitse konventsioon, „R. T.“ nr. 144 — 1923 a.).

346. Käesoleva peatüki 326.,. 335., 338. ja 339. paragrahvis mainitud vasta
vate keeldude all tuleb järgmist mõista:

1) plahvata väiks, kergesti süttivaiks või hädaohtlikeks loetakse ained ja 
asjad, nagu:

dünamiit, püssirohi ja igasugu lõhkeained, padrunid, raketid, tuletikud, 
vosvor, eeter, kolloodium, vedel tselluloid, bensiin, nafta, süütenöörid piston- 
gidega; gaasisünnitajad, sööbjad ja mürgised ained — kloor, salpeeterhape : 
k̂ tkuhaiguse präparaadid; haisevad või lnasti lõhnavad ained, j.m.s.;

2) postiteenijaüe hädaohtlikeks loetakse ka lahtiselt saadetavad pilt- 
postkaardid, mille joonistused vilgukivi-, klaasi- või metallipuruga kaetud;

3) nilbe ja kõlblus vastane ei tohi olla ka saadetis ise oma välimuselt, joo
nistuselt või pealekirjutuselt.

347. Éesti tollitariifi järgi on keelatud välja vedada Eestist välismaadesse 
mitmesuguseid asju, tooteid ja aineid või nende väljavedu on lubatav ainult 
eritingimuste täitmisel või erilubade põhjal.

Nende asjade ja ainete lühendatud ja kokkuvõtlik nimekiri ühes eritingi
muste kohta seletustega ja juhatustega on § 349 tähendatud ja posti peavalit
suse poolt postiasutuste jaoks välja antavas ,,Välismaadesse postikaudu sisse
veoks keelatud asjade nimekirjas" Eesti nimetuse all toodud.

348. Eesti tollitariifis on loetletud need asjad, mis Eestist väljaveol 
alluvad Eesti tollimaksudele või välja lastakse eri tunnistuste põhjal.

Nende asjade ja ainete kokkuvõtlik nimekiri, kuivõrd asi puutub saatmisse 
postikaudu, ühes eritingimuste kohta seletustega ja juhatustega on § 349 tähen
datud ja posti peavalitsuse poolt postiasutuste jaoks välja antavas „Välismaadesse 
postikaudu sisseveoks keelatud asjade nimekirjas" Eesti nimetuse all toodud.

349. „Välismaadesse postikaudu sisseveoks keelatud asjade 
nimikirjast" on näha, mis ühe või teise välismaa enese määrustega sinna 
saatmiseks keelatud on või ainult tingimisi lubatakse, või kuidas seal talitatakse 
siit eksikombel saadetud asjadega. See nimekiri sisaldab ka andmeid asjade 
kohta, mis Eesti tollimäärustega keelatud või tingimisi lubatud on Eestist väl
javeoks (§ 347), või mis väljaveol alluvad Eesti tollile ehk välja veetakse eri 
lubade põhjal (§ 348) kui ka • keelatud on Eestisse sissetoomiseks (§ 350).

See nimikiri saadetakse posti peavalitsuse poolt lühendatud ja kokku
võtlikul kujul ühes hilisemate parandustega ja täiendustega käsitamiseks posti- 
asutustele, mille põhjal publikule, soovi peale, teateid tuleb anda (vt. ka § 351).

350. Eestisse sissetoom iseks on tolli- või muude ametkondade 
määruste põhjal mitmesugused asjad, tooted ja ained keelatud. Nende asjade 
ja ainete kokkuvõtlik nimikiri on § 349 tähendatud ja posti peavalitnsuse poolt 
postiasutuste jaoks välja antavas ,,Välismaadesse postikaudu sisseveoks keela
tud asjade nimikirjas" Eesti' nimetuse all toodud.

Süttivad asjad.

Võltsitud kaubamär
gid.

Seletav määrus.

Väljaveoks keelatud 
või tingim isi lubatud 

asjad.

Väljaveo tollile allu
vad või tunnistuste 
põhjal välja lastavad  

asjad.

Sihtm aile sisseveoks 
keelatud asjade n im i

kiri.

Eestisse sisseveo kee
lud.



Keeldude ja tingi
muste kohta muuda
tuste läbiviim ise kord.

Määrustest üleastu
mised. 

Konfiskeerimine.

Pärastine toim eta
m ine konfiskeeritud 

asjadega ja trahvi
m ine.

Kahjude nõudmised.

Tolli trahvid ja kon- 
fiskeerim ised.

351. Kui Eesti tolli- või vastavate muude ametkondade alal seadus
likus korras maksma pandud ja välja kuulutatud määruste läbi tehakse täien
dusi või parandusi asjade välja- ja sisseveo keeldude ja tingimuste suhtes, 
tehakse posti peavalitsuse korraldusel ja käsitamiseks postiasutustes samad täien
dused ja parandused (kui nad puutuvad postikaudu sagdetavaisse asjadesse) 
§ 349 tähendatud «Välismaadesse postikaudu sisseveoks keelatud asjade nime
kirjas1̂ §§ 347, 348 ja 350 määruste kohaselt. Samal viisil täiendatakse või 
parandatakse -posti peavalitsuse korraldusel ses nimikirjas andmeid välismaade 
jkohta postipeavalitsusele teatatud keeldude üle. Kuid nende keeldude ja tin
gimuste täielikkuse eest ei vastu ta  postiam etkond. Umbkaudse saatmise 
tagajärjed langevad saatja enese kanda. Täpsete teadete nõutamine sihtmaalt 
oma korrespondendilt või Eesti sisse- ja väljaveo korra suhtes Eesti tolli- j.m. 
asutustelt jääb saatja enese hooleks, ilma et postiametkond osa võtaks saatja 
jaoks nende teadete nõutamisest (§ 343).

352. Kui postisaadetisse paigutatakse postikaudu saatmiseks keelatud 
plahvatavaid, kergesti süttivaid või hädaohtlikke aineid, konfiskeeritakse see
sugune saadetis tervena.

353. Kui saadetistes ilmsiks tuleb neisse paigutatud vedelikke, siiru
peid, keediseid, rasva- või õliolluseid ja muid kergesti vedelaks muutuvaid 
aineid ning tselluloidi ja sellest tehtud asju, ning kui seesugustes saadetistes 
keelatud on saata niisuguseid asju või lubatud on saata ainult erisuguse pakkimise 
ja kinnindamise tingimuste täitmisel, kuid nad pakitud või kinnindatud olid 
nende eritingimuste täitmiseta — konfiskeeritakse need ained. Kui seesuguste 
ainete saadetisse paigutamise juhtumised lähteasutuses ilmsiks tulevad enne 
saadetise edasisaatmist, antakse seesugused saadetised võimaluse korral tagasi 
nende saatjaile. Sihtkohta pärale jõudnud seesuguste saadetiste või ainete erand
likel kordadel väljaandmise korra kohta vt. § 520.

354. Saadetised, millesse on paigutatud oopiumi, morfiumi, kokaiini 
või muid uimastavid aineid, konfiskeeritakse. See ei käi aga sedalnki postpakkide 
ja väärtkastikeste kohta oopiumiga, morfiumiga, kokaiiniga ja muude uimastavate 
ainetega, mis arstlikul otstarbel saadetakse ja — kui tegemist on välismaaliste 
seesuguste saadetistega — mis saadetakse nendesse maadesse, kes neid saadetisi 
sel tingimusel lubavad (§§ 338 ja 339).

355. Konfiskeerimisele kuuluvad postisaadetistes leitud nilbed ja kõlb- 
lusvastased asjad.

356. Paragrahvide 352—355 põhjal konfiskeeritud saadetistega või kon
fiskeeritud' asjadega talitatakse sama korra järgi, mis väljastamatuteks jäänud 
saadetiste sisuga talitamise jaoks on määratud (§ 752), kusjuures välismaadest 
pärale jõudnud saadetistest konfiskeeritud asjad üle1 antakse või saadetakse tolli
asutusele, kelle alla need saadetised tollirevideerimise korras kuuluvad (§ 797)

Ometi tulevad nii sise- kui välismaaüstest saadetistest välja võetud häda
ohtlikud või kahjulikud ained ära hävitada kohapeal postiasutuse enese poolt) 
kusjuures asjad ja ained, nagu padrunid, püssirohi jne., tulevad hävitamiseks 
üle anda otsekohe kohalikele politseivõimudele ; ained aga nagu oopium, mor
fium ja kokaiin, kui ka seesugused ained, mille omadust väliste tu n n u s te  
järgi ei saa kindlaks teha, tulevad konfiskeerimise kohta köitku seatud proto
kolli (konfiskeerimise fakti lühike konstateerimine) juures edasi saata tervis
hoiu peavalitsusse ühes saatjate ja adressaatide aadresside äratähendamisega 
— vastaval korral süüdlaste vastutuselevõtmiseks ja karistamiseks, või asjade 
hävitamiseks. Samas korras saadetakse konfiskeeritud nilbed ja kõlblusvasta- 
sed asjad — siseministeeriumile.

357. Paragrahves 352 ja 353 nimetatud asjade saatja on kohustatud 
vastaval korral maksma kahjutasu postiametkonnale kahjude ja kulude eest) 
mis niisuguste asjade postikaudu saatmisest postiametkonnale tekkinud on.

358. Välismaaliste saadetiste suhtes eriti tolli poolt konfiskeerimise või 
tollitrahvide määramise kord on XX peatükis toodud. Tolliseadustiku 6 
409) muutmise seaduse põhjal («Riigi Teatajacc nr. 35 — 1926 a.) võetakse konfis
keerimisele ilma rahatrahvi määramata, kuivõrd kaupade sisse- või väljaveol 
ei ole salakauba tunnusmärke, kaubad ja asjad, mis postisaadetiste tollirevi-



deerimisel on deklareerimatult leitud, — kui nad moodustavad kaupu ja asju, 
mille sisse- või väljavedu on üldse keelatud ja nad ei ole ära tähendatud post
pakkide (või väärtkastikeste) saatedeklaratsioones või tolliseletistes või kinniste 
kirjade pealekirjutustes (Tollisead. § 311, p. b).

Kolmas jagu.
Talitamised postisaadetiste lähetamisel ja  päralejõudmisel.

XI peatükk.
Väljastusteate ja väljamaksmisteate nõudmine.

359. Tähtsaadetise, väärtkirja, väärtkastikese või postpaki saatja võib 
saada teate oma saadetise väljastamise üle^ s. o. saada sellekohase tähiku peal 
adressaadi allkirja saadetise kättesaamise üle või sihtasutuse postiametniku allkirja 
saadetise väljastamise üle, kui ta (saatja) saadetise postileandmise juures tasub 
vastavalt sise- või välismaalise väljastusteate taksi. See taks tasutakse täiesti 
samal viisil, nagu saadetise eest kuuluvad muud postitaksid.

Pärast saadetise postileandmisl võib väljastusteadet XIV peatükis järele
pärimiste jaoks kindlaks määratud aja jooksul tagantjärele nõuda, tasudes taksi, 
mis vastavalt sise- või välismaaliste saadetiste köhta tagantjärele nõuetavale 
väljastusteadete eest määratud.

360. Välismaade seast, kes ei kuulu Postiliitu või kes ei ole ühinenud 
üldise rahvusvahelise postpakkide kokkuleppega, ei luba mitmed maad väl
jastusteate nõudmist. Seepärast maade kohta, kes ei luba väljastusteadet kirja- 
posti tähtsaadetiste. suhtes, on ' tehtud vastav märge „Postiliitu mittekuuluvate 
maade nimestikus" (lisa nr. 44). Maade kohta aga, kes ei ole ühinenud üldise 
rahvusvahelise postpakkide kokkuleppega, kuid toimetavad postpakkide vahe
tust ja lubavad pakkide üle väljastusteate nõudmist, on „Välismaaliste post
pakkide taksitabeli" (§ 158) märgete lahtris märge ,,V-teade". Väljastusteate 
üle käesolevas peatükis toodud määrused ei käi maade kohta, kes ei luba väl
jastusteadet.

361. Tähtsaadetised, väärtkirjad ja väärtkastikesed ning postpakid, mis 
postile antakse väljastusteate nõudmisega, peavad kandma aadressipoole üle
misel äärel hästi silmapaistvat märget: sisemaalistel saadetistel — ,,Väljas- 
tusteatega" ja välismaalistel saadetistel — „Avis de réception", või nad 
(nii sisemaalised kui välismaalised saadetised) peavad kandma templijäljendit 
j 5A .  R". Postpaki saatmisel tuleb samasugune märge teha ka pakikaardi üle
misele äärele.

362. Igale saadetisele, mille üle väljastusteadet nõutakse, pannakse saatja 
poolt kaasa väljastusteate tähik : sisemaalisele saadetisele — eestikeelne, välis
maalasele— prantsuskeelse tõlkega. Tähik on postkaardi vastupidavusega kar
tongist ja ühine nii saadetiste väljastusteate kui ka rahatransfertide väljamaks
misteate (§ 367) jaoks. Sise- ja välismaalise väljastusteate^ ja väljamaksmis
teate tähikute kavandid on lisadena paigutatud käesoleva määrustiku lõppu 
(lisad nr. nr. 16 ja 17).

Need tähikud on posti peavalitsuse poolt valmistatud ja müügil kõigis 
postiasutustes.

363. Väljastusteate tähik antakse postilevõtjale ametnikule ühes saadetisega, 
mdle kohta ta käib. Tähiku parempoolsele osale tähendab saatja oma nime 
ja täieliku aadressi, vasakpoolse osa täidab lähteasutus tarvilikkude andmetega, 
mida tähiku tekst nõuab. Tähiku tagakülg jääb sihtasutuse täita.

Ei ole lubatav ühine väljastusteate tähik mitme postileantava saadetise 
jaoks, kuigi saadetised oleksid adresseeritud samale adressaadile.

Märge. Saadetisi (tähtsaadetisi), mille üle soovitakse saada väl
jastusteadet, ei või lasta postkasti, vaid nad peavad postile antama posti
asutuses.

Väljastusteade (Avis 
de réception).

Erandid välismaade 
suhtes.

Saadetisele tehtav 
märge.

Väljastusteate
tähik.

Tähiku täitm ine ja 
postileandmine.
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364. Väljastusteate tähik kinnitatakse lähteasutuse poolt välispidiselt 
kindlasti saadetise külge, mille kohta ta käib, postpaki saatmisel aga pakikaardi 
külge. Kui tähik sihtasutusse pärale ei jõua, seab sihtasutus ametkorras uue 
väljastusteate kokku.

Sihtasutuse poolt pärast saadetise väljastamist korrakohaselt täidetud 
väljastusteate tähik läkitatakse hariliku postiga, lahtiselt, ja taksivabalt, saade
tise saatja aadressi järgi tagasi. Eesti sihtasutuses väljastusteatega talitamise 
kord on toodud 576. paragrahvis.

365. Kui saatja pärib väljastusteate järele, mis talle soovitud aja jooksul 
pärale ei ole jõudnud, talitatakse 366. paragrahvis tähendatud korra järgi. Sel 
juhtumisel ei võeta teistkordset väljastusteate taksi ega järelepärimise eest kuu
luvat taksi, vaid lähteasutus teeb väljastusteate tähiku pealmikku märke : sise
maalise saadetise suhtes — ,,V äljastusteate  duplikaat4' ja välismaalise 
saadetise suhtes — ,,D uplicata  de l’avis de réception44.

366. Kui saatja pärast saadetise postileandmist tagantjärele nõuab väl- 
jastusteadet, peab ta väljastusteate tähiku asemel -sise- või välismaaliste saa
detiste üle järelepärimiste jaoks vastavalt tarvital ava järelepärimistähiku (pt. 
XIV) täitma saadetise kohta käivate andmetega, nagu tekst nõuab, ja selle 
postile andma varustatult postmargiga taksi kohaselt, mis vastavalt sise- või 
välismaalise saadetise üle järelepärimise jaoks maksvusel on.

Väljastusteate aga seab lähteasutus ise ametkorras kokku ja saadab selle, 
järelepärimistähiku külge kinnitatult, järele otsima saadetist. Tagasijõudnud 
teade toimetatakse kätte saadetise saatjale.

367. Hariliku posttransferdi (rahakaardi) või telegraafüise transferdi saatja 
võib saada, kuid ainult postiteel, teate transferdi väljamaksmise üle.

Välj amaksmisteate kohta maksavad samad tingimused, mis 359. para
grahvis väljastusteadete kohta määratud, s. o. teda võib nõuda transferdi läki
tamisel ja ka tagantjärele, sealjuures tasudes vastavalt samu rakse. Tagantjärele 
võib väljastusteadet nõuda tähtaja jooksul, mis 445. paragrahvis transfertide 
üle järelepärimiste jaoks kindlaks määranud.

Märge. Telegraafilise transferdi saatmise juures võib nõuda „tea-
det kättesaamise üle telegraafiteel44 erinõudena, millest kõne eelpool on
251. paragrahvis.
368. Välismaalises läbikäimises võib väljamaksmisteadet nõuda raha

transfertide saatmisel kõigisse maadesse, mis „Välismaaliste posti rahaoperat
sioonide maadetabelis44 (§ 238) märgitud. Erandina ei või nõuda väljamaks
mist eadet posttransferdi saatmisel Ameerika Ühisriikidesse (järelepärimised aga 
on lubatavad üldises korras, pt. XIV).

Posttransfertide saatmisel neisse välismaadesse, kuhu saatmine sünnib 
Suur-Britannia või mõne muu maa vahetalitusel, võib väljamaksmisteadet 
nõuda ainult teatavate maade suhtes. Eeltähendatud „maadelabeli44 (§ 238) 
juurde lisatud maade nimestikes, kuhu transferte võib saata teise maa vahe
talitusel, on vastavas lahtris seepärast tähed „A. P.44 (-Avis de payement ehk 
Advice of payement) märgitud nende maade kohta, kes väljamaksmisteate nõud
mist lubavad.

Väljamaksmisteate üle käesolevas peatükis toodud määrused ei käi nende 
maade kohta, kes ei luba väljamaksmisteate nõudmist.

369. Kui hariliku transferdi (posttransferdi) saatja teadet selle transferdi 
väljamaksmise üle soovib, varustab lähteasutus transferdi tähiku postmargiga, 
mis väljamaksmisteate eest kuuluvat ja saatjalt kasseeritud taksi väljendab. Ta 
kustutab selle postmargi järgmistest sõnadest koos seisva väga silmapaistva mär
kega: sisemaalisel iransferdil — „V äljam aksm isteade44, ja välismaalisel — 
„Avis de p ayem en tcc. Väljamaksmisteate tähikut transferdile ligi ei panda. 
Kui tegemist on telegraafilise transferdiga, pannakse postmark sisemaalisel 
telegr. transferdil transferttähiku peale, välismaalisel aga — sissemaksmisteate 
peale.

370. Sihtasutuses ametkorras kokku seatud väljamaksmisteade saade
takse transferdisaatjale, kes väljamaksmisteadet nõudis, lahtiselt ja taksivabalt 
samal päeval, mil väljamaksmine sünnib, telegraafiliste transfertide suhtes aga



pärast seda, kui vastavalt sisemaaline transferttähik või välismaaline sissemaks- 
misteade ka pärale jõudnud on. Väljamaksmisteate saatmiseks tarvitatakse § 
362 nimetatud tähikut; transfertide vahetuses Suur-Britanniaga või tema vahe
talitusel muude maadega tarvitavad need maad erisugust tähikut ingliskeelse 
tekstiga.

371. Kui väljamaksmisteadet nõutakse pärast transferdi väljalaskmist, 
tähendab lähteasutus väljamaksmisteate tähikul, mis tagantjärele nõuetava väl
jamaksmisteate eest võetud taksi väljendavate postmarkidega varemalt varus
tatud, täpsed andmed transferdi kohta ja annab sellele ametliku käigu. Täi
detud andmetega eelmises paragrahvis tähendatud korras tagasi jõudnud tähik 
toimetatakse kätte transferdisaatjale.

Tagantjärele võib väljamaksmisteadet nõuda tähtaegade jooksul, mis XIV 
peatükis järelepärimiste jaoks kindlaks määratud.

372. Kui saadetise postilevõtmisel saatja nõuab kviitungit, siis välja
antav postikviitung täiendatakse vastavalt sõnaga: „ Väi j astusteategac ‘ või „Väl- 
jamaksmisteatega" ehk „A. R.“ või „A. P.“

XII peatükk.
Saadetiste tagasinõudmine. Nende aadressi muutmine.

Teeleminemata saadetised.
373. Kui saatja postileantud või postkasti lastud saadetise, mis lähte

koha postiasutusest veel välja pole jõudnud, soovib tagasi saada või selle aad
ressi või muud pealkirjutust parandada, täidetakse tema kirjaliku nõudmise 
põhjal tema soov, kui see posti teeleminekut ei viivita. Telegraafilise trans- 
ferdiga saadetud raha antakse saatjale tagasi ainult niisugusel juhtumisel, kui 
rahatelegramm alles on edasi saatmata. Kohalikud saadetised antakse saatjale 
tagasi enne nende laialikandmisele minekut.

Märge. Kohalikeks saadetisteks (kohalik korrespondents) nime
tatakse need, mis väljastatakse sellesama postiasutuse poolt, kus korres
pondents postile antud või postkasti lastud.
374. Nõudekiri (§ 373) seatakse kokku harilikul paberil ning seda läh

tekoha postiasutusse andes peab saatja oma isiku tõestama ja tarvilisel korral 
postikviitungi ette näitama, kui ta selle saanud oli. Vastutus isikutõestamise eest 
jääb lähteasutuse kanda; seepärast kui saatjal postikviitungit ette näidata ei ole 
või kui üldse postiasutus kindel ei ole, et saadetis selle isiku poolt saadetud, 
peab nõudekiri sisaldama saatja poolt kirjeldatud täpseid saadetisse puutuvaid 
andmeid, nagu postileandmise aega, saadetise liiki ja aadressi, vastaval korral 
avaldatud väärtuse ja luna suurust, peale selle ümbriku või pakendi välimuse, 
värvi või materjali iseloomustamist või saadetise kinnindamisviisi, pitsati jäl
jendeid, saadetavate asjade nimetust, või muud sellesarnast.

Tagasinõudmise ja aadressi (pealkirjutuse) muutmise nõudekiri ei käi 
maksu alla, kui asi õiendatakse lähteasutuse poolt kohapeal.

375. Kui saatja poolt nõudekirjas (§ 374) kirjeldatud andmed saadetise 
andmetele igakülgselt vastavad või kui nõudja käekiri saadetise pealkirjütusele 
sarnane on, antakse saadetis saatjale tagasi allkirja vastu selle nõudekirja peal.

Postpakkide ja rahatransfertide tagasiandmise korral võetakse saatjalt all
kiri saatekaardile, seejuures nõudekirjale vastavat märget tehes.' Tagasi antakse 
ka rahakaardi või pakikaardi lõigend ja välismaalise paki saatmisel esitatud tolli- 
seletised või muud tunnistused. Esitatud postikvütung jäetakse saadetise tagasi
andmise korral nõudekirja juurde.

376. Kui tagasi nõutakse saadetist, mis eripostiraamatu järgi (pt. XXVII) 
postile antud, peab saatja postikviitungi asemel esitama oma eripostiraamatu; 
selle vastavas lahtris teeb postiametnik tagasiantava saadetise üle sellekohase
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väljamaksmisteade.

Märge postikviitungi!.

Tagasiandmine või 
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Nõudekiri.

Saadetise tagasiand
mine.
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märke, kuna saatja oma tagasisaadud saadetise suhtes vastuvõtu allkirja annab 
eelmises paragrahvis (§ 375) juhatatud korras.

M ärge. Kui postiraamat kaotsi läinud on, talitatakse § 743-das 
postikviitungite kaotsimineku juhtumiste jaoks ettenähtud määruste ko
haselt.
377. Aadressi muutmise korral parandatakse nõudekirjas (§ 374) toodud 

andmetele vastavalt saadetise ja, kui tegemist on pakiga, ka pakikaardi aadress 
ning tehakse sisendusregistrisse ja saadetisele enesele ning pakikaardile selle
kohane ametlik märge muudatuse üle; ka parandatakse saatjale tagasiantav pos- 
tikviitung. Kui aadressi muutmisega korraldatakse saatmist koguni teisele maale 
ja kui saadetis vastab tingimustele, mis sellele maale saatmisel nõuetav on, tuleb 
saatjal vastaval juhtumusel täiendavalt postimaksu tasuda sel määral, kui palju 
ennem tasutud postimaks vähem on postimaksust saadetise saatmisel uuele siht- 
maale; sisemaalise pakikaardi või rahatransferdi asemele tuleb siis valmistada 
välismaaline pakikaart (ühes tolliseletistega) või rahakaart, millele postmarke 
kleepida tuleb eelnimetatud täiendava postimaksu suuruses, sinna juurde mär
kides sõna ,,taxe perçue" (-taks tasutud); endine sisemaaline kaart kriipsutatakse 
joontega risti läbi, varustatakse märkega uue kaardi kokkuseadmise üle ja lisa
takse nõudekirja juurde, mis lähteasutuse kausta jääb.

378. Erandina on lubatud tagasi anda lähtekohast veel ärasaatmata kir- 
japosti lih tsaad e tis t ainult suusõnalise nõudmise põhjal, kui saatja küllal
daselt tuntud on lähteasutusele ja kui mingit kahtlust ei ole, et tema on saadetise 
tõeline saatja.

379. Põhimõttelikult ei kuulu postisaadetiste tagasivõtmisel või nende 
aadressi muutmisel postimaksud tagasimaksmisele; ka lunamaksu tagasi ei mak
seta — luna vähendamise või kustutamise korral. Sellest kõrvale kaldudes mak
setakse telegraafilise transferdi tagasivõtmisel telegrammimaks tagasi nii sise- 
kui välismaalise telegraafilise transferdi eest, kui rahatelegramm alles on edasi 
saatmata.

Teeleläinud saadetised.
380. Kui saadetis lähtekohast juba teele on läinud, võib saatja postilt 

saadetise tagasi nõuda või selle aadressi muuta lasta, niikaua kui see saadetis 
adressaadile veel väljastatud ei ole, või kui tegemist on hariliku ja samuti ka tele
graafilise rahatransferdiga — niikaua kui adressaat transferdi summat vastu 
võtnud ei ole.*) Tagasinõudmise puhul saadetakse sihtkohast saadetis saatjale 
tagasi. Muudetud aadressi kohaselt aga väljastatakse saadetis kas samale adres
saadile või juhatatud uuele isikule samas kohas, või saadetakse muudetud aad
ressi kohaselt järele kas esialgse sihtmaa piirides (sisemaaline — kodumaa pii
rides) või mõnesse teise maasse, kui esialgne sihtmaa sedaliiki saadetiste vahe
tust uue sihtmaaga toimetab.

Peale selle võib saadetise saatja alandada või kustutada luna (vt. § 286) 
või nõuda, et luna talle välja makstaks mitte saadetise lähtekohas, vaid mingis 
muus postiasutuses; samuti võib postpaki suhtes etteantud juhatust muuta 
(§§ 187, 188 ja järgmised) kui ka välismaalise postpaki tollimaksud, mis välis
maal paki peale arvatakse, enda kanda võtta (vt. § 219). Lunasummat kõrgen
dada ei ole lubatav, samuti ei või lunata saadetisi tagantjärgi koormata lunaga.

381. Kui aadressi muutmisega korraldatakse saadetiste järelesaatmist 
või tagasisaatmist, pannakse saadetised XIII peatüki määruste kohaselt vasta
val korral täiendavate takside alla, mis kasseeritakse adressaatidelt, või väljas
tamatuse korral tagasisaatmisel — saatjailt: Kui saatja nõuab sisemaalise post
paki tagasi- või järelesaatmist, on ta kohustatud uue saatmise eest kuuluva 
postimaksu — kaaluraha — ette ära tasuma. Välismaalise postpaki tagasi- või 
järelesaatmise nõudmise puhul neid makse ette ei tasuta, vaid järelesaatmise

*) Märge. Vahetuses N.-Venemaaga rahuldatakse korral
dused posttransfertide tagastamise või aadressi muutmise üle ainult sel 
korral, kui nad tehtud on 3 kuu jooksul, posttransferdi postileandmise 
päevast arvates.



eest nõutakse maksud adressaadilt; kui adressaat neid maksusid ei maksa ja 
pakk tagasi saadetakse, või kui nõutud oli paki otse esialgsest sihtkohast tagasi
saatmist, peab saatja paki tagasisaamisel tasuma kõigi järelesaatmiste või taga
sisaatmise eest kuuluvad maksud, samuti muud paki peale arvatud maksud.

382. Kui tegemist on järelesaatmisega uude sihtmaale, kes näit. lunalisi 
saadetisi, väärtpakke või frankopakke jne. enesele saata ei luba, peab seesuguse 
saadetise saatja vastaval korral oma nõudmises loobuma nimetatud eritingi
mustest.

383. Lähteasutusest teele läinud või sihtmaa postitalitusele edasi antud 
postisaadetiste tagasinõudmise õigus ja sellekohased ülalpool toodud määrused 
ei ole maksvad Suur-Britannia suhtes ega käi Briti dominioonide, asumaade ja 
kaitsemaa-alade kohta, sest nende sisemised seadlused ei luba postisaadetiste 
tagastamist saatja palve peale, kuna nendesse maadesse adresseeritud saadeti
sed loetakse postileandmise silmapilgust adressaatide käsutuses olevaiks. Nende 
maade nimestik, ühes erandite loetlemisega, on lisana määrustiku lõppu pai
gutatud (lisa nr. 45).

384. Saatja poolt tagasinõudmise või aadressi muutmise ja muul otstar
bel (§ 380) avaldatud nõudmine peab antama lähtekoha postiasutusse. Nõud
mine saadetakse edäsi kas posti- või telegraafiteel ja saatja kulul, kes ära tasuma 
peab iga nõudmise eest : postiteel edasisaatmise korral — tähtkirja esimese ras
kusastme kohta tarvitatava taksi, ja telegraafiteel edasisaatmise korral — tele- 
grammimaksu telegraafi tariifi järgi vastavalt sõnade arvule; telegraafiteel aad
ressi või pealkirjutuse muutmise korral (mitte aga tagasinõudmise korral) võe
takse peale telegrammimaksu ka eeltähendatud postitaks. Tasutud postimaksud 
kleebitakse nõudekirjale postmarkides ja kustutatakse postitempliga; telegram- 
mimaks tasutakse sularahas.

M ärge. Läbikäimises Läti ja Leeduga võetakse sisemaalisi takse.
Riigi ja omavalitsuse asutuste ametlikkude sisemaaliste saadetiste kohta
käivad nõudekirjad on postimaksust vabad.
385. Kui tagasinõudmine või aadressi muutmise (§ 384) nõudmine 

käib samalt saatjalt samale saajale korraga postileantud mitme samaliiki saade
tise kohta, jätkub ainult ühe ühise nõudekirja või telegrammi andmisest; tele- 
grammitaksi tuleb sel korral nagu üheainsa nõudmise puhul võtta, kuid posti- 
taksi võetakse iga saadetise kohta käiva järelepärimise eest eriti.-

386. Lähtekohast teele läinud sisemaalise postisaadetise tagasinõudmise 
või aadressi muutmise nõudekiri seatakse kokku kas harilikul paberil, nagu 374. 
paragrahvis juhatatud või sellekohase tähiku peal (lisa, kavand nr. 18). Teele- 
läinud välismaalise saadetise kohta käiva nõudekirja kokkuseadmiseks aga peab 
saatja alati tarvitama siia lisatud kavandi nr. 19 kohast rahvusvahelist tähikut. 
Tähikud on postiasutustes saadaval. Postiasutusse nõudekirja andes peab saatja 
oma isiku tõestama (§ 374) ja postikviitungi ette näitama, kui ta selle saanud 
oli ja selle on alal hoidnud; isiku tõestamise eest jääb vastutus lähteasutuse kanda.

387. Saadetise saatja peab peale selle (§ 386) andma lähteasutusele ümbriku 
või saadetise pealekirjutuse täpse faksiimile, kusjuures postpaki suhtes esitatakse 
faksiimile kas paki kesta või aga pakikaardi-pealekirjutusest; faksiimilet ei ole 
vaja, kui tagasinõudmine sünnib telegraafiteel või kui tegemist on ainult sihtkoha 
või tänava nimetuse ehk maja nr. muutmisega (näit. Tallinna asemel Tartu või 
Berliin), mida nõutakse kas postikaudu või telegraafiteel. Transferdi tagasi
nõudmise või transferdi aadressi muutmise nõudmise korral faksiimilet ei esi
tata (§ 392).

388. Kui nõudjal ei ole postikviitungit või selle aset täitvat eripostiraa- 
matut ehk registrit ette panna, peab ta peale oma isiku tõestamist ära näitama 
nõudekirjale lisatud erilehel saadetise sisu. Sel korral saadetise tagasiandmisel 
avatakse saadetis — sisu võrdlemiseks nõudekirjale lisatud lehel näidatud and
metega (vt. ka § 748), kusjuures ümbrik või kest postiasutuse poolt ära võetakse 
asitõenduseks, et saadetis tagasi antud. Kui aga nõutakse adressaadi nime muut-, 
mtst, peab nõudekirjale juurde lisatama, sisu kirjeldava lehe asemel, nõudja all- 
mri kohustusele, et ta saadetise väärtuse või summa suuruses võtab enda peale 
vastutuse igasugu teiste isikute poolt juhtuda võiva nõudmise suhtes.
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389. Kui nõudmine on postikaudu edasisaatmiseks määratud, saadetaksi 
sisemaalise saadetise kohta käiv nõudekiri, vastaval korral ühes faksiimile# 
(§ 387), ametlikult ümbrikus ja registrisse kantult otseteed sihtasutusele, välis
maalise saadetise kohta käiv tähik aga, millele vastaval korral ümbriku või saade
tise pealkirjutuse täpne faksiimile (§ 387) juurde on pandud, saadetakse samas 
korras posti peavalitsusse Tallinna, kes ta vnbimata sihtkohta edasi toimetab 
Kui nõudmine peab telegraafiteel tehtama, antakse nõudekirja sisu (välismaa- 
lisel — tähiku sisu) igal juhtumisel lähtepostiasutusest otse sihtpostiasutusele 
lühikese telegrammiga teada. Välismaalise saadetise kohta käiva nõudmise pu
hul seatakse telegramm prantsuskeeles kokku.

390. Kui on tegemist aadressi m uutm isega telegraafiteel, tuleb 
telegraafilise nõudmise kinnitamiseks (telegrammi tõendamiseks) saata esimese 
postiga postikaudu nõudmine; välismaalise saadetise kohta käiv välismaaline 
tähik, millele ülalmainitud faksiimile (§ 387) juurde on pandud, saadetakse 
posti peavalitsuse kaudu. Postikaudu saadetavale tõendavale nõudmisele pan
nakse saadetud telegrammi ärakiri juurde.

Telegraafiteel saadetise tagasinõudm ise korral ei saadeta nõudekirja 
või tähikut (lisad nr.nr. 18 ja 19) postikaudu.

391. Nõudekirja või välismaalise saadetise kohta käiva tähiku (lisa nr. 19) 
ehk selle aset täitva telegrammi kättesaamisel otsib sihtasutus äratähendatud 
saadetise üles ja annab nõudmisele tarviliku käigu. Ometi, kui on. tegemist tele
graafiteel palutud aadressi muutmisega, piirdub sihtasutuse tegevus sellega, et 
ta saadetise kinni peab ja tarviliku nõudekirja ja vastaval korral faksiimile koha
lejõudmist ootab, et nõudmisele tarvilikku käiku anda. Kui otsimine tagajär
jetuks jääb, või kui saadetis adressaadile juba väljastatud oli, või telegraafiline 
nõudmine küllalt selge ei ole, et saadetist kindlasti võiks ära tunda, teatatakse 
sellest (välismaalise saadetise suhtes — Eesti posti peavalitsuse kaudu) viibi
mata lähteasutusele, kes sellest nõudjale teada annab.

392. Hariliku (posti) või telegraafilise transferdi tagasinõudmise või 
aadressi muutmise tiõudmiste puhul tuleb käsitada §§ 380—391 määrusi, 
Ometi ei lisata transferdi faksiimiled tagasinõudmise või aadressi muutmise nõud
mise juurde. Nõudmises peab alati ära tähendatama asjasse puutuva transferdi 
number, väljalaskmise kuupäev ja transferdi summa.

393. Kui hariliku (posti) või telegraafilise transferdi aadressi muutmist 
on nõutud telegraafiteel, ootab sihtasutus nõudekirja päralejõudmist ka posti
teel, et nõudmist täita.

394. Telegraafilise transferdi sihtasutusse peab peale selle pärale jõudnud 
olema ka rahakaardi tähik — kui tegemist on sisemaalise transferdiga — ja sis- 
semaksmisteade — kui tegemist on välismaalise telegraafilise transferdiga, -  
enne kui aadressi muutmise nõudmist täitmisele võtta. Kui tegemist on lihtsa 
aadressiparandamisega, mis järgmises paragrahvis (§ 395) etle nähtud, võib 
parandamisele asuda ilma rahakaardi tähiku või sissemaksmisteate päralejõud
mist ära ootamata.

395. Postisaadetise lihtsat aadressi muutmist (ilma adressaadi nime või 
seisuse ehk elukutse muutmiseta) võib saatja ka ise otsekohe nii kodumaa kui 
välismaa sihtasutuselt paluda, see on, ilma et aadressimuutmise kohta käivaid 
vormifäitmisi ettekirjutatud viisil toimetataks.

396. Luna summa kustutamise või vähendamise nõudmised alluvad 
§§ 286 ja 380 määrustega tteekirjutatud reeglitele ja vormaliteetidele. Ig> 
nõudmise juurde luna summa vähendamise üle peab lisama uue lunatransferdi 
tähiku, mis parandatud summat väljendab.

397. Saadetised ja sissemakstud rahasummad, mille suhtes esitatud on 
tagasinõudmise nõudekiri ning kui need saadetised või summad tagasi jõudnud 
on lähteasutusse, ja kui postimääruste põhjal võimalik on saatja nõudmisi täita, 
antakse nende saatjaile või summade sissemaksjaile tagasi samas korras ja vor- 
maüteetide täitmisel, nagu väljastamatult tagasi jõudnud saadetiste tagasiandmise 
jaoks XIX peatükis (§§ 740 ja järgm.) ette nähtud. Saatjaile antakse tagasi ka 
raha- ja pakikaartide lõigendid ning vastaval korral lisatud dokumendid (tolli-



seletised, tunniskirjad jne.), välja arvatud juhtumus, kus lõigendi väljaandmine 
postimäärustiku läbi lubatav ei ole (§ 743).

398. Kui pärast saadetise tagasiandmise kohta nõudekirja esitamist või 
pärast kaotsiläinud postikviitungi üle kuulutuse avaldamist esitatakse 743. para
grahvis tähendatud tähtaja jooksul kellegi teise poolt nõudmine selle saadetise 
temale kuuluvuse suhtes või ette pannakse postikviitung, jäetakse postisaadetise 
või rahasumma tagasiandmine teostamata kuni kohtus selle asja otsustamiseni 
ja postiasutusele otsuse ettepanemiseni.

399. Kui postisaadetise tagasiandmisel ja selle võrdlemisel tõendustega, 
mis nõudekirjaandja poolt ette toodud, ilmsiks tuleb, et saadetis ei kuulu talle, 
seatakse postiasutuses protokoll kokku, mis kohtuvõimudele edasi antakse — 
süüdlase vastutuselevõtmiseks. Postisaadetis aga saadetakse viibimata sihtkohta; 
kui tõenduste võrdlemiseks saadetis avati, pitseeritakse ta enne edasisaatmist 
kinni ja varustatakse avamise põhjuse kohta käiva märkega.

XIII peatükk.
Saadetiste järelesaatmine.

Ü ldine kord.
400. Soovitav on, et sagedaselt postisaadetisi saajad isikud ajutiselt oma 

elukohta muutes postiasutusele teataksid, kas tema nimele päralejõudvad posti
saadetised .tulevad järele saata tema uude elukohta või välja anda kellelegi tei
sele isikule, või kohapeal tema ootel pidada postimäärustes ettenähtud täht
aegade kestel. Seesugused kirjalikud teadaanded ei käi maksu alla. Nad täide
takse sihtasutuse poolt, kui saatja pealekirjutusega saadetise peal teisiti juha
tanud ei ole. Kui volitatakse saadetisi välja andma teisele isikule, peab vastaval 
korral volitus seadusepäraselt tõestatud olema (§ 609). Välja arvatud postpakid 
(§ 421) ja osalt rahatranserdid (§ 431), toimetatakse postisaadetiste järelesaat
mist (kui saatja märkega seda keelanud ei ole) adressaadi uude elukohta esialgse 
sihtpostiasutuse poolt iseseisvalt, kui adressaadi uus elukoht postiasutusele 
kindlasti teatavaks saab ja kuigi adressaat järelesaatmise suhtes korraldust posti
asutusele ei ole jätnud.

Saatja võib saadetise järelesaatmist nõuda ainult aadressi muutmise 
korras, s. o. maksulise nõudekirjaga XII peatüki määruste kohaselt (§ 380).

401. Järelesaatmist (§ 400) võib adressaat nõuda kas sooviavaldust otse 
sihtasutusse andes, või seda postikaudu saates omast uuest elukohast, kui ka 
nõudmist avaldades postiasutuse nimele adresseeritud telegrammiga. Samal 
viisil võib adressaat postiasutusse teatada oma elukoha muutmist samas linnas 
või asutuse piirkonnas, või nõuda tema nimele ,,nõudmiseni“ adresseeritud 
saadetiste kojukandmist, kus kojukandmine sisse seatud.

402. Lubatavad ei ole seesugused sooviavaldused, milles adressaadid 
paluvad muuta päralejõudvate saadetiste pealekirjutuses adressaadi nime ehk 
nimetust. Ometi täidetakse sooviavaldused, milles palutakse adressaadi isikliku 
aadressi järgi koju kätte saata seesugust korrespondentsi, mille aadressiks on 
aanult nimekasti number, kui mingit kahtlust ei ole, et sooviavalduse tegija on 
tõesti selle nimekasti abonent. Arvesse ei võeta postisaadetiste järelesaatmiste üle 
sooviavaldusi, mis tehtud on telefoniteel või suusõnaliselt.

403. Järelesaatja postiasutus krüpsutab järelesaadetava saadetise peale
kirjutuses sihtkoha nimetuse ja aadressi läbi ning märgib sinna kõrvale uue siht
koha nimetuse ja adressaadi aadressi. Kui tegemist on postpakiga, tehakse paran
dused nii pakikaardi kui paki enese peal.
. 404. Valesti sülitamise tõttu postiasutuses saadud saadetised tulevad
viibimata edasi saata nende sihtkohta.

405. Järelesaatmisel, ka süs kui tegemist on valesti sülitamise tõttu 
saadud saadetise uuesti edasisaatmisega, vajutab sihtasutus ehk järelesaatja asutus 
^  juhtumisel oma kuupäeva postitempli kirjade (ka väärtkirjade ja -kastikeste)
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vahel.

tahaküljele ja postkaartide eesküljele. Ristpaelte järelesaatmise korral pole seda 
vaja. Raha- ja pakikaardile vajutatakse see templijäljend kaardilõigendi esi
küljele.

406. Järelesaadetud postisaadetised väljastatakse adressaatidele, või kui 
nad väljastamatult tagastatakse — siis saatjaile, pärast takside äramaksmist (§ 424), 
millega neid saadetisi ärasaatmisel, päralejõudmisel või läbikäiguteel, järelesaat
mise tõttu väljaspool esimest läbikäiguteed, allpool järgnevate paragrahvide koha
selt koormati.

407. Saadetiste järele- või tagasisaatmise eest allpool järgnevais paragrahves 
tähendatud juhtumistel võetavad postimaksud, mis järele- või tagasisaatmise 
silmapilgul õiendatakse, või mis adressaatide või saatjate poolt tasutakse, kasseeri
takse postmarkides ja kleebitakse täiendavalt postisaadetisele või pakikaardile, või 
nad kleebitakse uuele transferdile, ja kustutatakse postitempliga.

408. Välismaadest Eestisse järele või tagasi saadetud saadetiste peale 
kuldfrankides või sentiimides arvatud maksud kasseeritakse Restis saatjailt või 
adressaatidelt Eesti rahas tervetes markades ja kursi järgi, mis maksvusel on post
pakkide Eestist saatmisel võetavate takside ümberarvamiseks (§160).

Talitamisviisid saadetisliikide järgi.
409. Kirjapostisaadetiste peale, mis adresseeritud on adressaatidele, kes 

oma elukohta muutnud, tuleb nii vaadata, nagu oleksid nad otsekohe lähtekohast 
uude sihtkohta adresseeritud. Seepärast nende järelesaatmise eest ei võeta mingi
sugust täiendavat taksi, välja arvatud järgnevais paragrahves (410—418) toodud 
juhtumised.

410. Kirjapostisaadetised, mis nende esimese läbikäigu tee jaoks sootu 
frankeerimata või puudulikult frankeeritud on, koormatakse taksiga, nagu võe
takse samaliiki saadetiste eest, mis otsekohe lähtekohast uude sihtkohta adressee
ritud. Seega Eesti sisemaalise sootu frankeerimata või puudulikult frankeeritud 
saadetise järelesaatmisel Eesti enese piirides jääb saadetise peale märgitud juurde
maks puuduva sisemaalise taksi kahekordses suuruses püsima; seesuguse saadetise 
järelesaatmisel aga välismaale märgitakse, endise juurdemaksu summa asemele, 
saadetisliigile vastava välismaalise taksini puuduv taksiosa kahekordses suuruses 
ja nimelt kuldsentiimides. Kui välismaalt Eestisse pärale jõudnud sootu frankeeri
mata või puudulikult frankeeritud kirjapostisaadetis Eesti pürides või välismaale 
järele saadetakse, jääb pealemärgitud juudremaksu summa muutmata.

411. Esimese läbikäigu tee jaoks korrapäraselt frankeeritud kirjapostisaa
detised (näit. Lätist tulnud ja sealse sisemaalise taksi järgi frankeeritud saadetise 
järelesaatmine Eestist Rootsisse), mille pärastise läbikäigu tee eest 
kuuluv täiendav taks enne .nende järelesaatmist ära õiendatud ei ole, koormatakse 
taksiga, mis võrdub summale juba tasutud postimaksu ja selle postimaksu vahel, 
mida oleks võetud, kui saadetised algusest peale otsekohe nende uude sihtkoha 
adresseeritud oleksid olnud. Selle puuduva maksu suuruses võivad näit. adressaat 
koduviibijad omaksed täiendavalt postmargid peale kleepida ja parandatud 
aadressiga saadetise järelesaatmiseks tagasi anda postile või postkasti lasta.

412. Kirjapostisaadetised, mis esialgu mingi maa sisemaale adresseeritud 
ja vastavalt sisemaalistele määrustele õieti frankeeritud on, loetakse oma esimese 
läbikäigu tee jaoks korrapäraselt frankeeritud saadetisteks. Seepärast kui Eesti 
sisemaaline kirjapostisaadetis sisemaalise taksi järgi õieti frankeeritud on ja see 
välismaale järele saadetakse, märgitakse ümbriku peale saadetisliigüe vastavž 
sisemaalise taksi ja välismaalise taksi vahe ühekordses suuruses kuldsentiimides

413. Kirjapostisaadetised, mis esialgu mingi maa sisemises talituses 
maksustvabalt on liikunud ja välismaale järelesaatmisel postimaksu alla kuuluvad, 
koormatakse taksiga (ühekordselt), mida samaliiki frankeeritud saadetiste kohta 
tarvitatakse, kui nad otsekohe lähtekohast uude sihtkohta on adresseeritud.

414. Läbikäimises Eesti-Läti-Leedu vahel maksavad sisemaalised taksid. 
Seepärast Eesti sisemaalise kirjapostisaadetise järelesaatmisel Lätisse või Leedusse, 
ei koormata teda täiendava taksiga, kui Eesti sisemaaline taks õieti tasutud on. 
Sootu frankeerimata või puudulikult frankeeritud sisemaaliste kirjapostisaadetiste



järelesaatmisel Lätisse või Leedusse märgitakse saadetisliigile vastava sisemaalise 
taksi järgi puuduv taksiosa ümbriku peale kahekordses suuruses ja kuldsentii- 
mides. Samasugust korda tarvitatakse Läti või Leedu sisemaaliste kirjapostisaa- 
detiste järelesaatmisel Eestisse.

415. 639. ja 641. paragrahvis ettenähtud täiendav taks jääb virksaadetise 
peale lasuma (644 ja 702), kui seesugune saadetis järele saadetakse või väljasta
matuse tõttu tagasi saadetakse.

416. Igal juhtumisel, mil kirjapostisaadetise peale mingisugune maks 
arvatakse, varustatakse ta T-templi jäljendiga. T-templi tarvitamisest ja võtta- 
tuleva summa äratähendamisest on kõne XV peatükis.

417. Liht- või tähitatud kirjapostisaadetisi, mis puuduliku  või eksliku 
aadressi tõttu saatjaile aadressi täiendamiseks või parandamiseks tagasi saade
takse, ei loeta sel korral, kui nad täiendatud või parandatud aadressiga uuesti 
postile antakse, järelesaadetavateks kirjapostisaadetisteks, vaid täiesti uuteks 
saadetisteks ja nad käivad järelikult uue taksi alla.

418. Lunaga koormatud sise- või välismaalisi tähtsaadetisi võib kodumaa 
piires järele saata. Uus sihtasutus toimetab lunade õiendamist nii, nagu oleksid 
saadetised otse temale läkitatud olnud. Sisemaalisi lunalisi tähtsaadetisi võib 
järele saata välismaale ainult saatja nõudel, kui ta ära tasub täiendava lunataksi, 
mis võrdub summale juba tasutud sisemaalise ja kuuluva väüsmaalise lunataksi 
vahel ja kui see välismaa Eestiga sedaliiki saadetiste talitust toimetab; sel juhtu
misel pannakse saadetisele saatja poolt kokku seatud uus, väüsmaaüne, lunatrans- 
ferdi tähik juurde (§ 279). Väüsinaalt tulnud lunalisi tähtsaadetisi võib (ilma 
täiendavat lunataksi võtmata) järele saata teise väüsmaasse, kui uus sihtmaa 
esialgse lähtemaaga sedaliiki saadetiste talitust toimetab. Sel juhtumisel pannakse 
saadetistele algulised lähteametkonna poolt kokkuseatud lunatransfertide tähikud 
juurde. Uus sihtametkond toimetab lunade Õiendamist nii, nagu oleksid saadetised 
otse temale läkitatud olnud.

419. Iga sisemaaline või väüsmaalt päralejõudnud avaldatud väärtusega 
kiri, mille adressaat on ära reisinud, saadetakse talle järele igal puhul maksuta, 
välja arvatud juhtumine, kui tegemist on tasumata virkmaksuga (§ 644). Eesti 
sisemaalisi väärtkirju võib väüsmaadesse järele saata ainult siis, kui nad vastava 
sihtmaa jaoks kindlaks määratud saatmistingimustele vastavad (§ 111) ja kui enne 
ärasaatmist ära tasutakse puuduv taksivahe kuni välismaaüse taksi suuruseni. 
Kui adressaat on ära reisinud teisele maale, kes väärtkirjade vahetusest osa ei võta, 
tuleb väärtkiri kui väljastamatu saadetis saatjale väljaandmiseks viibimata lähte
kohta või lähtemaale tagasi saata. Lünaga koormatud väärtkirjade järelesaatmist 
tuleb toimetada samas korras ja tingimustel, nagu eelmises paragrahvis (418) 
lunaliste tähtsaadetiste jaoks juhatatud.

420. Väärtkastikeste järelesaatmise kohta maksab vastavalt sama kord, 
tuis eelmises paragrahvis (419) väärtkirjade järelesaatmise kohta juhatatud. Kui 
väärtkastike adressaadi elukoha muutmise, vastuvõtmisest keeldumise või mingi 
tuuu põhjuse tõttu mingisse teise vahetusest osa võtvasse maasse järele saadetakse 
või lähtemaale tagasi saadetakse, tulevad need vastavad maksud, mida uue välja
saatmise juures maha kustutada ei või, adressaadilt või saatjalt sisse nõuda.

421. Sisemaaüse või väüsmaalt päralejõudnud postpaki järelesaatmine 
adressaadi elukoha muutmise tõttu Eesti püres võib sündida ainult kas saatja 
vÕi adressaadi nõudel. Ilma seüekohase nõudmiseta saadetakse otsekohe posti
asutuse poolt postpakid järele ainult sel juhtumisel, kui adressaat elukohta muut
ud ei ole, aga pakk seUe aadressi järgi kuulub väljastamisele teisest lähemast 
asutusest; järelesaatmine sünnib siis maksuta. Paki järelesaatmine ühest maast 
teise näit. Eestist— väüsmaale, võib sündida ainult saatja või adressaadi nõudel, 
pidusega, et pakk vastab uue transpordi jaoks nõuetavaile tingimustele. Ometi 
^ sel korral võib postpaki järelesaatmine sündida otsekohe postiasutuse poolt,

saatja süüks langev eksitus järelesaatmise tarviükuks teeb (näit. kui paide on 
Eestisse adresseeritud ja süa pärale jõudnud, kuid äratähendatud sihtkoht või 
sihtlinn tegelikult aga asub näit. Lätis, Venemaal, jne.). Sisemaalise paki 
)arelesaatmine välismaale ei ole lubatud.

Virkmaks.

T-tem pel.

Puuduliku aadressiga 
saadetised.

Lunalised kirjaposti 
saadetised.

Väärtkirjade järele
saatmine.

Väärtkastikeste järe
lesaatmine.

Postpakkide järele
saatmine.



Postitalituse vigade 
õiendamine.

Järelesaatmisega seo
tud maksud.

Maks järelesaatm ise 
eest sisemaal.

Makse ei võeta.

Välism aalt tulnud 
pakid välismaale.

Pakid Suur-Britan- 
niast, N.-Venest ja 
Am.-Ühisriikidest.

Kui sisemaale või välismaale järelesaadetud postpakk uues sihtkohas jääb 
väljastamatuks, langevad järelesaatmisest tingitud postimaksud pakisaatja kanda; 
seepärast on saatja õigustatud järelesaatmist (ka kuigi adressaat seda nõuaks) 
pakikaardile ja pakile kirjutatud sellekohase märkuse abil ära keelama, näit. sise- 
maalisel pakil — „Järelesaatmine pole lubatud", või välismaalisel pakil — „La 
réexpédition du colis n’est pas accordée'4. Sellekohaselt postiasutus siis talitab.

422. Pakkide järelesaatmist toimetatakse nende esialgses pakendis (kestas) 
ja neile pannakse lähteasutuse poolt kokkuseatud esialgne pakikaart kaasa. Kui 
tarvilik on pakki mõnesugusel põhjusel ümber pakkida või kui alguslise paki- 
kaardi asemel uus täiendav kaart panna tuleb (näit. pakikaardi kaotsimineku 
korral), on tingimata tarvilik, et paki esialgse lähteasutuse nimetus ja algusline 
sisendusnumber nii paki kui ka pakikaardi peal ära tähendatud oleksid, samuti 
kõik muud pealkirjutuse andmed vana pakendi või pakikaardi pealt, saatja ja 
adressaadi aadressid, paki liik, jne. Järelesaatmise põhjus tähendatakse pakikaardi 
tahaküljele. Iga välismaale järele saadetava välismaalise paki pakikaardi tagaküljel 
näitab vahetusasutus saatmise põhjuse prantsuskeeli. Need andmed teatab algus
line sihtkontor pakki vahetusasutusse agates.

423. Eksliku sihitamise tagajärjel järelesaadetavaid pakke ei või järelesaat
mise eest mingisuguste täiendavate postimaksudega koormata. Kui tegemist on 
seesuguste välismaaliste pakkidega, ei või neid järelesaatva ametkonna poolt tolli- 
või muude maksude alla panna. Samuti on lugu, kui pakk postitalituse süüks 
langeva vea läbi ekslikult on postile võetud saatmiseks ja sel põhjusel lähtekohta 
või lähtemaale tagasi peab saadetama.

424. Adressaatide elukoha muutmise tagajärjel järelesaadetavate pakkide 
peale arvatakse uued saatekulud (vt. erand § 421), mille peavad tasuma pakkide 
vastuvõtmise juures — adressaadid, või väljastamatuse tõttu lähtekohta tagasi; 
saatmise korral — saatjad, ning ilma et loobutaks kuuluvaist tollimaksudest või 
muudest erikuludest, mida sihtmaa nõus ei ' ole annulleerima, kui tegemist on 
välismaaliste postpakkidega. Samuti on lugu, kui tagasisaatmine osutub saatja 
eksituse või X peatükis ettenähtud keeldude tagajärjeks. Tasumata virkmaksu 
suhtes talitatakse § 644 kohaselt.

425. Sisemaalise kui ka välismaalise postpaki järelesaatmisel kodumaa 
piires võetakse selle eest mõlemal juhtumisel ainult sisemaalist kaalumaksu 
uuesti. Kui see transpordi taks ära tasutakse paki järelesaatmise silmapilgul, ei 
võeta adressaad ilt mingit transpordi maksu selle järelesaatmise eest.

Kui Eesti piires' järelesaadetud välismaalist postpakki väljastada ei saa ja 
teda välismaale jälle peab järele või tagasi saatma, jäävad need tasumata järele
saatmise maksud paki peale lasuma ja need nõutakse välismaalt kuldfrankides 
sisse.

426. Sõjaväelastele adresseeritud sise- või välismaaliste pakkide järele
saatmisel Eesti piirides ei võeta eelmises paragrahvis (425) tähendatud järelesaat; 
mismaksu, kui järelesaatmine tingitud oli väeosa asukoha muutusest. SamuD 
on lugu vangidele adresseeritud pakkidega, kui pakid neile järele saadetakse teise 
(uude) vangistuskohta.

427. Välismaalt tulnud postpaki järelesaatmisel või tagasisaatmisel välis
maale võiakse nõuetavad maksud enne järelesaatmist ära tasuda (§§ 411 ja 425); 
sel korral võetakse samu postimakse, nagu oleks pakk järelesaatmiskohas postile 
antud saatmiseks uude sihtmaasse. Siiski väärtpakkide eest saatel isamaksu ja 
lunalisle pakkide eest lunamaksu enam teistkorda ei võeta.

Kui postimakse ette ei õiendata, siis arvab Eesti vahetusasutus paki peale 
Eesti heaks kuuluva terminaalse kaalumaksu ja vastaval korral meritranspordi 
maksu, ning väärtpakkide eest — avaldatud väärtuse summa iga 300 kuldfrangi 
või selle osa pealt kinnitusmaksud. .. <

428. Suur-Britanniast, Nõukogude Venemaalt ja Ameerika Uhisriikidest 
ning Ühisriikide päralt olevailt saartelt tulnud postpakke on lubatav välismaadesse 
järele saata ainult siis, kui väljastamatuse juhuse jaoks pakile ja pakikaardile 
tehtud sellekohase märkusega seda nõutud on või kui järelesaatmise maks järele
saatmise silmapilgul ette ära maksetakse (§ 427), või kui adressaat kindlustanud on, 
et ta need maksud ära tasub.



429. Välismaadest Eestisse järelesaadetud pakkide peale välismaade 
postitalituste poolt arvatud järelesaatmise kuludele arvatakse Eesti postitalituse 
poolt juurde ka Eesti heaks kuuluv terminaalne kaalumaks ja väärtpakkide eest — 
avaldatud väärtuse summa iga 300 kuldfrangi või selle osa pealt—kinnitusmaksu 
Eesti osa, kuivõrd need maksud saatja poolt õiendatud ei ole; need maksud peab 
tasuma adressaat. Samasugused Eesti heaks kuuluvad maksud arvatakse paki 
peale, mis Eestist välismaale saadetud ja sealt mingil põhjusel tagasi on saadetud 
ning tagasisaatjate maade poolt tagasisaatmise maksudega koormatud on.

430. Lunaga koormatud pakke võib järele saata Eesti piires ja välismaalisi 
ka välismaale, kui uus sihtmaa paki lähtemaaga sedaliiki pakkide talitust toimetab. 
Viimasel juhtumisel saadetakse pakid edasi ühes lunatransfertide tähikutega, mis 
lähtemaa talituse poolt kokku seatud. Uue sihtkoha ametkond asub lunade likvi
deerimisele samal viisil, nagu oleks pakid otsekohe temale saadetud olnud. Järele- 
saatmisel lunataksi teistkorda ei võeta. Kui uus sihtmaa esialgse lähtemaaga luna
lisi pakke ei vaheta, talitatakse pakiga kui väljastamatuga.

431. Adressaadi elukoha muutmise korral võib sise- ja välismaalisi trans
ferte järele saata saatja või' adressaadi nõudmisel. Sisemaal võib transferte järele 
saata ka postiasutuse poolt iseseisvalt, kuigi saatja või adressaat seda nõudnud 
ei ole.

432. Järelesaatmise (§ 431) eest ei võeta mingit lisataksi, kui harilikkude 
(posti) või talegraafiliste transfertide järelesaatmine sünnib postiteel ja Eesti 
(sihtmaa) piirides või kui välismaalise transferdi järelesaatmine sünnib postiteel

 ̂välismaale ja see uus sihtmaa lähtemaaga posttransfertide vahetust toimetab 
üldise rahvusvahelise transfertide kokkuleppe alusel. Kui uus sihtmaa lähte
maaga vahetust ei toimeta, teostatakse järelesaatmist uue transferdi abil, mille 
taks saatmiseletulevast summast maha arvatakse.

433. Harilikkude (posti-) ja lelegraafiliste transfertide järelesaatmine 
(§/31) telegraafiteel on lubatud, kui järelesaatmine sünnib Eesti piirides 
voi kui välismaalise transferdi järelesaatmine Eestist sünnib välismaale, kellega 
Eesti toimetab telegraafiliste transfertide vahetust. Samasel korral lastakse uus 
telegraafiline transfert välja summä peale, mis uue saatmise eest kuuluvate posti 
ja telegraafi kulude mahaarvamise järele üle jääb. Nende posti ja telegraafi takside 
kohta vt. §§ 240, 249. Kui saatja oma maksulise nõudekirja juures ka need taksid 
on ette ära tasunud, siis transferdi summast neid maha ei arvata. Samal kombel 
võib saatja nõuda transferdi telegraafiteel tagasisaatmist.
• \t~ Rahatransferte, mis pärit on Ameerika Ühisriikidest, Suur-Britanniast 
ja Nõukogude Venemaalt (kellega Eesti Vahetab transferte seks sõlmitud eri- 
epingute põhjal) või mis nende vahetalitusel muudest maadest saadud on Eestis,
. saat)a või adressaadi nõudmisel kas posti- või telegraafiteel järele saata Eestist 

tningisse teise välismaasse, kes Eestiga transferte vahetab. Seda järelesaatmist 
oimetatakse uue transferdi abil, mille taks saatmiseletulevast sum m ast maha 
arvatakse. Samadel tingimistel võib Nõukogude Venemaale, Ameerika Ühisrii- 
Kiaesse ja Suur-Britanniasse või nende vahetalitusel muudesse maadesse postiteel 
järele saata harilikke või telegraafilisi transferte, mis pärit on maadest, kellega 
esü vahetab transferte üldise rahvusvahelise transfertide kokkuleppe põhjal.

Märge. Juhtumisel, kui otsekoheses transfertide vahetuses N.-Vene- 
maaga, Am.-Uhisriikidega või Suur-Britanniaga adressaat posttransferdi 
sihtmaast läks transferdi lähtemaasse, tagastatakse transfert sihtmaa posti
ametkonna poolt lähtemaa postiametkonnale maksuta — väljamaksmiseks 
adressaadile üldisel alusel, 

teie AsutllSj kes välism aalise hariliku posttransferdi postikaudumingisse 
ärarh ^ma^SSe saadab, kriipsutab vastaval juhtumisel transferdi summa 
olekvt rc ^ rï sulej°oneSa nõnda läbi, et alguslised ülestähendused loetavad
Duif1 Posthnärkes ,,Somme versée“ leiduva summa ülestähendamine peab
tide tS-,aama*. kärast seda kui transferdi summa uue sihtmaa jaoks transfer- 
iaok Ŝ tnVse\.t?rv t̂atavasse rahasse ümber arvatud on kursi järgi, mis selle maa 

s testis väljalastavate transfertide jaoks määratud, kirjutab nimetatud asutus 
Aõimer1afyamisest resulteeruva summa tähtedega transferdi tähikul soodsale kohale, 

aükult aga otsekohe pealepoole seda kohta, kus selle summa algusline tähte-

Välismaalt järelesaat
m ine Eestisse.

Lunalised pakid.

Rahatransfertide 
j ärelesaatmine.

Postiteel.

T elegraafiteel.

Am .-Ühisriigid, Suur- 
Britannia, N.-Vene- 

maa.

Talitam ine.



dega äratähendamine leidub. Uus transferdi tähikul tehtav ülestähendamine 
kinnitatakse ametniku allkirjaga. Sellesama korra järgi peab talitatama ka, kui 
tegemist on juba järele saadetud transferdi järelesaatmisega.

Ometi kirjutab esimesele sihtmaale või lähtemaale järelesaatmise puhul 
järelesaatja asutus alguslise summa jälle üles või märgib selle asemele summa, 
mis ametmärgetes lähtemaa rahas üles tähendatud on.

436. V älism aalise te legraafilise  tran sfe rd i järelesaatmist posti
kaudu välismaale toimetatakse samadel tingimustel, mis eelmises paragrahvis 
(§ 435) juhatatud, ja ilma et tarvis oleks tõestava teate päralejõudmist oodata. 
Transfert tuleb (Tallinna peapostkontori poolt) uuele sihtasutusele edasi saata 
ümbrikus. Samal viisil toimetatakse tõestava teatega pärast selle päralejõudmist 
järelesaatvasse asutusse. Sisemaalise telegraafilise transferdi järelesaatmist 
toimetatakse ainult pärast transferttähiku päralejõudmist.

437. P o sttran sfe rd i järelesaatmise korral te leg raafitee l ja kui 
järelesaatmise silmapilgul taks eraldi ära tasutud ei ole, seab järelesaatev asutus 
telegraafilise transferdi selle summa peale kokku, mis- pärast telegrammitaksi ja 
postitaksi mahaarvamist järele jääb. Postitaks arvatakse algustransferdi summa 
pealt, millest telegrammitaksi summa maha arvatud. Järelesaatmisel välismaasse 
toimetatakse uue sihtmaa rahasse ümberarvamist nii, nagu ülalpool 435. para
grahvis öeldud. Algusline transfert tuleb järelesaatva asutuse poolt kviteerida ja 
arvestada kui väljamakstud transfert, pärast seda kui ta varustatud on märkega
,Järele saadetud on summa  (kuipalju ja kuhu) pärast taksi (taksi-
summa)...; mahaarvamist"; välismaalt pärit oleva transferdi tagaküljel tehakse
see märkus prantsuskeeli «Réexpédié le montant de....(summa)....à...(kuhu) sous
déduction de la taxe de “ . Välismaalise alguslise transferdi lõigend tuleb
lisada sissemaksuteate juurde rahasaajale kättetoimetamiseks.

438. T elegraafilise  tran sfe rd i järelesaatmist välismaale telegraafi
teel toimetatakse eelmises paragrahvis (§ 437) juhatatud korras ja ilma et välis
maalise transferdi suhtes tõestava teate päralejõudmist taryitseks ära oodata.

Registreerim ine. 439. Rahatransfertide järelesaatmise nõudmised registreeritakse meeles
pidamiseks esimese sihtasutuse poolt ja, vastaval korral, ka järgmiste sihtasutuste 
poolt. Asutus, kes transferdi ulalpooltähendatud tingimustel järele saatis, teatab
sellest transferdi väljalaskjale asutusele. Kui tegemist on välismaalise transfer
diga, sünnib teatamine Tallinna peapostkontori kaudu.

XIV peatükk.
Järelepärimised.

Järelepärimist toim e- 440. Teateid postisaadetiste üle võivad saada ainult nende saatjad või
tam a õigustatud isi- adressaadid või nende poolt seaduslikult volitatud isikud. Vastavalt kas lähte-

u * või sihtkoha postiasutusse (vt. ka § 444) antud järelepärimise või nõudekirja põhjal
asub postiasutus saadetise järeleotsimisele. Kui järelepärimise esitab saatja, peab 
ta lähteasutusele seejuures ette näitama või saatma postikviitungi, või juure lisama 
postikviitungi või selle ärakirja. Postikviitungi puudumisel ja kui isik ei ole tuntud, 
tuleb järelepärimise esitajalt nõuda isikutunnistuse ettenäitamist ja kindlakstege
mist, et saadetis tema enese läkitatud, või et tema Õigustatud on saadetise kohta 
teateid saama. Vt. ka § 459.

Kõrvalekaldumine. 441. Eelmise paragrahvi (440) määrustest on järgmised kõrvalekaldumised
lubatavad :

a. asutustele ja ülemustele antakse nende kirjaliku nõudmise peale teateid 
asutuste või ülemustele alluvate isikute ametlikkude postisaadetiste üle ;

b. ametlikele isikuile, kes toimetavad juurdlusi riigivastaste kuritegude 
asjus ja eeluurimisi kriminaalkohtupidamise seadustiku korras, teatatakse nende 
kirjaliku nõudmise peale teateid postisaadetiste üle, mis isikute nimel saadetud 
või isikute nimele tulnud, kelle vastu kohtulikku vastutuselevõtmist alustatud 
(Kriminaal kohtupidamise seadustik, §§ 3681, 103511 ja 1037) ;



c. maksujõuetuks tunnistatud isikute nimele adresseeritud postisaadetiste 
üle antakse teateid kohtuvõimudele nende nõudmise peale,, samuti nende poolt 
ära näidatud asutustele ja isikuile. -

442. Järelepärimine iga saadetise, samuti rahatransferdi üle käib postita- 
riifis ette nähtud taksi alla. Taksi suuruses kleebitakse postmarke järelepärimise 
nõudekirjale või järelepärimise tähikule ja kustutatakse postitempliga. Järelepä
rimise eest võetud maks maksetakse tagasi, kui pärastpoole selgub, et saadetise 
üle järelepärimise põhjuseks oli postitalitusline eksitus või kui rahatransfert posti- 
talituse vea pärast oma eesmärki ei saavutanud ja seepärast saatjale tagasi peab 
maksetama. Lihtsaadetiste suhtes järelepärimise taksi mingil juhtumisel tagasi ei 
makseta.

Välja arvatud järelepärimised kirjaposti lihtsaadetiste kohta, ei nõuta järe
lepärimise maksu, kui saatja väljastusteate või väljamaksmisteate eest kuuluva 
erimaksu juba ära tasunud oli saadetise postitamisel.

Märge. Riigi- ja omavalitsuseasutuste ametlikkude sisemaaliste
saadetiste kohta käivad järelepärimise nõudekirjad on maksust vabad.
443. Kui teateid nõutakse mitme, samale isikule, samasse paika ja samal 

ajal läkitatud samahiki saadetise kohta, mis ühe ja sama järelepärimise nõudekir
jale või tähikule võib kirjutada, siis on lubatud tarvitada ühist järelepärimise 
tähikut, kuid maksu võetakse iga saadetise kohta käiva järelepärimise eest eriti.

444. Järelepärimisi võib anda mitte üksnes saadetise lähte- või sihtkoha 
postiasutusse, vaid ka mõnda teise postiasutusse. Sel korral ja § 440 tingimuste 
täitmisel läkitab postiasutus saatja sellekohase nõudekirja või tähiku, millele vas
taval määral järelepärimise maksuna postmarke juurde pandud, ametlikult edasi 
lähtekohta. Järelepärimisi võib anda isiklikult postiasutusse ja ka saata postiteel. 
Kui järelepärimise nõue saadetakse nõudja poolt vastavasse postiasutusse posti
teel, peab see sündima frankeeritud kirjas. Vt. ka § 459.

445. Järelepärimised on lubatud ainult ühe aasta jooksul, saadetise posti
leandmise päevale järgnevast päevast arvates. Samuti nõudmiseavaldus, mis puu
tub transferdi väljamaksmisse mitteõigustatud isikule, on lubatud ainult üheaas
tase tähtaja jooksul, raha postileandmise päevale järgnevast päevast arvates.

Erandina on välismaaliste postpakkide suhtes iga maa postiametkond 
kohustatud käiku andma järelepärimistele, mis temale kellegi teise maa posti- 
ametkonna poolt edasi antud on ja mis käivad vähem kui kahe aasta eest sündinud 
saatmise kohta. Seks otstarbeks peavad postpakkide talituse dokumendid kahe 
aasta jooksul alal hoitama. Posttransfertide vahetuses N.-Venemaaga on järele- 
otsimine lubatav kaheteistkümne kuu jooksul, postitransferdi maksvuse tähtaja 
möödumise päevast arvates, kooskõlas § 738 määrusega.

446. Sisemaaliste saadetiste (lihtsaadetiste, tähtsaadetiste, väärtkirjade, 
postpakkide, harilikkude ja telegraafiliste transfertide ning lunatransfertide) 
kohta järelepärimise toimetamiseks valmistatakse nõudekiri süa lisatud kavandile 
vastaval tähikul (lisa nr. 20), mis postiasutustes saadaval, või see nõudekiri 
valmistatakse lihtsal paberilehel, järeleotsitava saadetise kohta kõigi tarvilikkude 
andmete äratähendamisega (saadetise liik, postitamise kuupäev, posti nr., adres
saadi ja saatja täielikud aadressid ning vastaval korral paki kaal, saadetise avaldatud 
väärtuse, luna või transferdi summa). Nõudekiri antakse saadetise saatja poolt 
postiasutusse, eelmistes paragrahvides määratud tingimuste täitmisel. Nõudekirja 
Põhjal, mis ametliku kirjavahetuse korras edasi saadetakse otseteed sihtpostiasutus- 
soj toimetavad postiasutused saadetise jälgimist ja selle tagajärg teatatakse nõud
mise avaldajale.

Märge. Kohalikkude (vt. § 373 märge) kirjaposti lihtsaadetiste
üle võivad nende tõelikud saatjad postiasutusest teateid pärida suusõnal.
447. Sisemaalise saadetise kohta võib saatja teadet nõuda ka telegraafi

del. Sel puhul tuleb nõudekiri lähteasutusse esitada eelmises paragrahvis (446) 
tähendatud korras, mille põhjal postiasutus telegrammi kokku seab makstud vas
tusega. Harilikku järelepärimise maksu sel korral ei võeta, vaid võetakse telegram
meks telegrammi sõnade arvu järgi, kusjuures vastuse jaoks peale selle veel 
'̂Sõnalise telegrammi maks ette tuleb tasuda.

Järelepärimise maks.

Ühine järelepärimine.

Järelepärimine kõr
valisest asutusest või 

postiteel.

Tähtaeg.

Sisem aaliste saade
tiste järelepärimis 

nõudekirjad.

Telegraafiteel.
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448. Välismaaliste saadetiste kohta tehakse järelepärimised järgmisis 
paragrahves määratud korras ja eelpool 440—445. paragrahves tähendatud tingi
muste täitmisel. Sellekohased tähikud on postiasutustes saadaval.

449. Välismaalise kirjaposti lihtsaadetisse puutuv iga järelepärimine käib 
järgmise talitusviisi alla :

a. nõudja peab täitma määrustikule lisatud kavale (lisa nr. 21) vastava tähiku 
selle osa, mis temasse puutub;

b. asutus, kus järelepärimine tehti, saadab tähiku ametkorras ja ilma kaas
kirjata posti peavalitsusse — edasisaatmiseks vastava välismaa postivalitsusele 
või selle maa vastavale asutusele. Ärasaatmine sünnib ametkorras, ilma mingi 
kaaskirjata;

c. välismaa vastav asutus laseb tähiku adressaadile või saatjale, nagu juh
tumine seda nõuab, ette näidata, et teateid koguda, mis tähik vajab;

d. korrapäraselt täidetud tähik saadetakse välismaalt ametkorras ja posti
peavalitsuse kaudu tagasi asutusele, kes selle kokku seadnud. Viimane teatab 
tagajärgedest isikule, kes järelepärimise tegi;

e. kui aga järelepärimine leitakse selleks põhjendatud olevat, jäetakse välis
maalt tagasi jõudnud tähik postivalitsusse, et aluseks olla järgnevaile järeleuuri- 
mistele.

450. Väüsmaalisse tähtsaadetisse puutuv iga järelepärimine seatakse kokku 
siia lisatud kavale (lisa nr. 22) täiesti või ligikaudu sarnasel tähikul ja saadetakse 
lähteasutuse poolt ametkorras ja ilma kaaskirjata posti peavalitsusse — edasi
saatmiseks vastava välismaa postivalitsusele või selle maa vastavale asutusele. 
Sihtasutus, kuhu tähik (lisa nr. 22) edasi saadetud ja pärale jõudnud, täiendab 
selle vastavate andmetega — kui tal võimalik on järelepäritava saadetise lõpuliku 
saatuse kohta teateid anda — j a tagastab selle posti peavalitsuse kaudu lähteasu
tusele tagasi, kes järelepärimise tagajärgede kohta teate kätte toimetab järele
pärimise tegijale.

451. Kui sihtasutus saadetise saatust kohe ei või kindlaks teha, konstatee
rib ta tähikul (450) selle asjaolu ja saadab tähiku tagasi posti peavalitsusse, tühi
kule adressaadi teadaannet juurde lisades, milles tõendatakse, et adressaat saade
tist kätte saanud ei ole. Sellest teatatakse lähteasutusse edasiteatamiseks järele
pärimise tegijale.

Rippumata sellest täiendab seesugusel juhtumisel välisvahetusasutus posti 
peavalitsuse korraldusel tähiku tarviliste täiendavate andmetega, sinna ära mär
kides andmeid üleandmise kohta esimesele vahepealsele ametkonnale. Ta adres- 
seerib sus tähiku sellele viimasele ametkonnale, kes sinna oma märked teeb ja ta 
vastaval korral järgmisele ametkonnale edasi saadab. Järelepärimine liigub nii
viisi ametkonnast ametkonda, kuni järelepäritava saadetise saatus kindlaks tehakse 
Ametkond, kes saadetise adressaadüe väljastas, või kes vastaval juhtumisel tõen
dada ei suuda ei väljastust ega korrapärast edasisaatmist teisele postiametkonnale, 
konstateerib tähikul selle asjaolu ja saadab tähiku tagasi posti peavalitsusse, kes 
tagajärgedest teatab lähteasutusse — edasiteatamiseks järelepärimise tegijale

452. Läbikäimises kaugemate või ookeanitaguste maadega nõuab posti 
peavalitsus kohe alguses välisvahetusasutuselt andmed saadetise üleandmise kohta 
järgmisele vahepealsele ametkonnale ja saadab järelepärimise tähiku siis saadetise 
sihitusteed kaudu liikuma ametkonnast ametkonda, kusjuures talitamisviis ou 
samasugune nagu see eelmise paragrahvi (451) teises lõikes kirjeldatud.

453. Tähik (450) peab näitama adressaadi täielikku aadressi ja temale tuleb, 
kuivõrd võimalik, ümbriku või saadetise pealekirjutuse faksiimile ligi panna. -Tu 
saadetakse ametkorras edasi kinnises ümbrikus ilma kaaskirjata.

Tähik ja temale juurde pandud lisandid peavad järelepäritava saadetist 
lähteametkonnale igal juhtumisel tagasi saadetama tähtaja jooksul, mis ei või 
ulatada üle kuue kuu, järelepärimise kuupäevast arvates. See tähtaeg pikenda
takse üheksa kuu peale läbikäimistes ookeanitaguste maadega.

454. Välismaaliste väärtkirjade ja väärtkastikeste kohta toimetatakse järe
lepärimisi täiesti samas korras, nagu eelmistes paragrahvides (450—453) välismaa- 
liste tähtsaadetiste jaoks juhatatud. Seejuures tarvitatakse sama kavandile sar
nast tähikut (lisa nr. 22).



455. Järelepärimisteks välismaaliste pakkide üle või välismaaliste lunaliste 
pakkide kohta käivate tagasijõudmata lunatransfertide üle tarvitatakse siia lisa
tud kavandüe (lisa nr. 23) sarnast või sellele vastavat tähikut. Muus osas toime
tatakse järelepärimisi samas korras, nagu eelmistes paragrahvides välismaaliste 
täht- ja väärtsaadetiste jaoks juhatatud (§§ 450—453). Tähikule (lisa iir. 23) 
peab lisatama, kuivõrd see võimalik, aadressi pealekirjutuse faksiimile. Tähik 
saadetakse ilma kaaskirjata, kinnises ümbrikus.

Märge. Igakord kui vahepealne postiametkond tähiku (lisa nr. 23)
saadab järgmisele postiametkonnale, adresseerib ta lähteametkonnale ärakirja
sellest tähikust, mis andmetega paki edasiandmise üle tarviliselt täidetud.
456. Iga välismaalise hariliku (posti-) või telegraafilise transferdi kohta 

käiv järelepärimine seatakse kokku tähikul, mis sna lisatud kavandiga (lisa nr. 24) 
täiesti ühesugune või sellele sarnane on. Selle tähiku edasisaatmine sünnib samade 
reeglite järgi, mis 371. paragrahvis kindlaks määratud on pärast sissemaksmist 
tagantjärele nõutud väljamaksmisteadete edasisaatmise jaoks. Kui sihtasutusel 
võimalik on järeleotsitava välismaalise transferdi saatuse kohta lõpulikke teateid 
anda, saadab ta selle tähiku järeleotsimise tulemustele vastavalt täidetult ja posti 
peavalitsuse kaudu tagasi asutusele, kes järelepärimise vastu võttis. Tagajärjeta 
järeleotsimiste või vaieldava väljamaksmise korral saadetakse tähik posti peava
litsusele sihtmaa postivalitsuse kaudu. Sel korral teeb posti peavalitsus juhtu
misele vastavad korraldused.

457. Nõukogude Venemaale, Ameerika Ühisriikidesse või Suur-Britanni- 
asse ning vnmaste vahetalitusel muudesse maadesse saadetud rahatransfertide 
kohta käivad järelepärimised seatakse kokku sisem aaliste järelepärimiste nõu
dekirja korras (§ 446) ja eesti keeles ning saadetakse Tallinna peapostkontorisse 
väljaselgitamiseks ja õiendamiseks. Need nõudekirjad käivad järelepärimise maksu 
alla siiski välismaalise taksi järgi. Vahetuses Suur-Britanniaga transferdi kõrvale- 
sattumise või kaotsimineku puhul tarvitatava korra kohta vt. ka § 1015.

458. Kui saadetised postile antud olid väljastusteatega või väljamaksmis- 
teatega ning tähendatud teade ega saadetis ise tagasi ei ole saadetud kirja edasi- 
tagasi käigu jaoks tarviliku aja jooksul, saadetakse lähteasutusest saatja soovil 
teate duplikaat sihtkohta 366. ja 371. paragrahvis juhatatud korras.

459. Kui postisaadetise järeleotsimist toimetab adressaat, peab ta kõige
pealt sihtkoha postiasutuselt suusõnaliselt või kirjalikult teateid pärima, kas ei 
leidu tema poolt otsitav saadetis väljastamatute saadetiste hulgas. Kui saadetis 
väljastamatute hulgas ei leidu, võib sisemaalise saadetise adressaat järelepärimise 
taksi järgi margistatud nõudekirja anda sihtkoha postiasutusele samas korras, nagu 
see saatjate suhtes 440.—457. paragrahvis lähteasutusse andmiseks juhatatud, 
kusjuures vaja ei ole esitada postikviitungi või selle ärakirja. Järelepärimine 
saadetakse sihtasutuse poolt ametkorras lähteasutusele, kust otsimine harilikus 
korras algab. Ka välismaaliste saadetiste suhtes seatakse kokku nõudekiri eel
tähendatud korras ja lihtsal paberüehel (§ 446), saadetisse puutuvaid kõiki nõud
jale teada olevaid andmeid, kirjeldust, adressaadi ja saatja aadresse jne. eesti 
keeles üles tähendades; järelepärimise maks tasutakse ometi välismaalise 
taksi järgi. Nõudekiri saadetakse sihtasutusest ametkorras posti peavalitsusse 
väljaselgitamise alustamiseks. Ometi on soovitavam adressaadil endal kirjutada 
välismaale saadetise saatjale, et viimane pöörduks vastavasse välismaa postiasu
tusse järelepärimisega.

460. Postiametkonna asutuste poolt toimetatud järeleotsimiste tagajärge
dest teatamine nõudmise avaldajale, millest käesoleva peatüki mitmesuguseis 
paragrahves kõne, sünnib kinnistes kirjades ja sellest postiasutusest, kellele nõudja 
järelepärimise andis. Teatamine võib sündida telegraafiteel, kui nõudja on tele- 
grammimaksu 10 sõna eest ette ära tasunud.

461. Kasseerimissaadetiste või pärale jõudmata kasseerimissummade, sa
muti posti jooksvate arvete operatsioonide kohta järelepärimiste ja teadetesaamise 
üle on juhatused XXII ja XXIII peatükis toodud. Välismaades ilmuvate aja
lehtede ja ajakirjade aboneerijate poolt avaldatud kaebustele ajalehe numbrite 
hilinemiste või abonemendi talituses ette tulla võivate muude korratuste üle an
takse käik XXI peatükis juhatatud korras.

Postpakid, lunatrans- 
ferdid.

Välismaalised raha- 
transferdid.

Väljastus- või välja
maksmisteate dupli

kaat.

Adressaat järelepäri- 
jana.

Järelepärijale teade 
kinnises kirjas. 

Telegramm.

Järelepärimised pos
tikassangu, jooksvate 
arvete ja ajalehtede 
posti abonemendi alal.



T e m p lijä lje n d i koh t.

Ä r a sa a tm ise  k u u 
p ä e v a  p o s t ite m p e l.

P o stm a r k id e  k u stu 
ta m in e .

V a le sti s ih ita tu d  sa a 
d e tised .

M ere l p o s t ita tu d  sa a 
d e tu sed .

S ih ta su tu se  p o s t ite m 
p e l.

T - te m p li  jä ljen d  ja  
ju u d rem a k su  su m m a  

ä r a tä h e n d a m in e .

XV peatükk.
Kuupäeva postitempel. T-templi tarvitamine.

Kuupäeva templijäljend.
462. Kõigile postisaadetistele, nii postiasutustes postitatuile kui ka 

postkastidest väljavõetuile, vajutatakse nende eesküljele (aadressiküljele) posti
templi jäljend, mis lähtekoha nimetust ja saadetise postileandmise kuupäeva näitab. 
Samasugused templijäljendid vajutatakse postmarkidele nende kustutamiseks. 
Vt. pt. XXV, § 1027, mil postmarkide kustutamine ei ole lubatav.

463. Kohtades, kus mitu postiasutust, peavad kustutustemplid näitama, 
missugune on postileandmise asutus. Postikviitungi vastu postile võetavate saade
tiste tembeldamine sünnib pärast nende vastuvõtu registreerimist. Rahatrans- 
fertidele ja pakikaartidele vajutatakse templijäljend nii kaardi kui ka kaärdilõigendi 
eesküljele. Sisemaalistel postpakkidel vajutatakse templijäljend ka sellekohasele 
lipikule, vt. § 202 lõpulause.

464. Kui postileantud saadetis samal päeval edasisaatmisele ei pääse, varus
tatakse see veel templijäljendiga, mis saadetise ärasaatmise kuupäeva väljendab. 
See tempel vajutatakse kirjadel (üht-, täht- ja väärtkirjad) ümbriku tahaküljele, 
postkaartidel — aadressiküljele, muil saadetistel — kuhu sobivam.

465. Kõik maksvad postmargid peavad kustutatud olema. Makstud vastu
sega postkaartide läkitamisel ei kustutata vastusosa postmarke, vaid lähteasutuse 
kalendertempli jäljend vajutatakse vastuspoolele ainult postmarkide kõrvale. 
Vt. ka § 470. Postisaadetiste postmargid, mis lähteasutuses eksituse või vahele
jäämise tõttu kustutamata on jäänud, peavad tindiga läbi kriipsutades kustuta
tama asutuse poolt, kes eksitust märkas.

466. Valesti sihitatud postisaadetised peavad selle asutuse kuupäevatemp- 
liga, kuhu nad eksikombel sattunud, ära tembeldatama. See kohustus ei käi mitte 
üksi kindlate asutuste, vaid võimalikkuse piirides ka postvagunite kohta.

467. Välismaadega ühendustpidavail laevadel postkastidesse lastud või 
laevadel asuvate postiteenijate, või laevajuhtide kätte antud kirjapostisaadetiste 
tembeldamise kohustus langeb juhtumistel, mis II peatüki 30-das paragrahvis 
ette nähtud, selle postiasutuse peale, kellele kirjapostisaadetised üle antakse. Vas
taval korral tembeldab see asutus kirjapostisaadetised oma hariliku kuupäeva- 
templiga ja lisab sellele märkuse „Paquebot“ kas käega kirjutatult või templi abil 
juurde.

468. Üleilmlisse Postiliitu mittekuuluvaist maadest päralejõudvad välis- 
maalised kirjapostisaadetised kannavad eesküljel Liidu selle ametkonna posti
templit, kes nad on Liitu mittekuuluvalt maalt vastu võtnud. See templijäljend 
näitab Liidu ametkonna talitusse saabumise kohta ja kuupäeva.

469. Sihtasutusse päralejõudnud postisaadetised tembeldatakse posti
templiga, mis päralejõudmise kuupäeva näitab. Need templijäljendid vajutatakse 
saadetiste tahaküljele, postkaartidel — aadressiküljele, pakikaartidel — kuhu sobi
vam. Lihtristpaelsaadetisi päralejõudmisel Eestis ei tembeldata.

470. Kuupäeva postitempel vajutatakse ka päralejõudnud makstud vastu
sega postkaardi vastuspoole aadressiküljele (mitte aga postmarkidele või margi- 
kujutusele); välismaalt päralejõudnud makstud vastusega postkaardi vastuspoole 
aadressiküljele vajutatakse templijäljend ainult siis, kui vastuspoole aadressis siht- 
maana on näidatud sama maa, kust mõlemad pooled koosolevalt on läkitatud 
(vt. §§ 68, 69). Vt. ka § 465.

T-templi tarvitamine.
471. Kirjapostisaadetised, millede eest pärast postileandmist kas adres

saadilt või väljastamatajäämise korral saatjailt mingisugune taks sisse nõuda tuleb, 
varustatakse templijäljendiga T (taks sisse nõuda — taxe à payer). Võttatulev 
summa tähendatakse peale selle nende saadetiste peal templi abil või käsitsi ja 
hästiloetavate numbritega, mis eeskülje ülemisse parempoolsesse nurka asetatakse. 
Välismaaliste saadetiste peal märgitakse selle summa võrrend frankides ja sentii-



mides, kuna väljastaja ametkond selle põhjal saadetise peal oma maa rahas ära 
märgib võttatuleva taksi.

472. T — templi tarvitamine, samuti ka võttatuleva summa äranäitamine 
on lähteasutuse kohus, järelesaatmise või väljastamatuse korral aga järelesaatja või 
tagasisaatja postiasutuse kohus. Siiski, kui on tegemist välismaaliste saadetistega, 
mis pärit on maadest, kes läbikäimistes järelesaatja ametkonnaga alandatud takse 
tarvitavad, tähendatakse Võttatulev summa väljastaja ametkonna (sihtasutuse) 
poolt ära.

473. Mis puutub juurdemaksuga välismaalistesse kirjapostisaadetistesse, 
mis Postiliitu mitte kuuluvaist maadest pärit on, viiakse ülal ette nähtud toimingud 
(§§ 471,472) täide Liitu kuuluva selle ametkonna poolt, kelle talitusse need saade
tised kõigepealt jõuavad.

474. T-templiga märgitakse puudulikult frankeeritud või sootu fran- 
keerimata saadetised, milledest kõne on 34. ja 98. paragrahves, samuti 416. para
grahvis tähendatud teatavad järelesaadetavad saadetised, kui ka järelesaadetavad 
virksaadetised, millede eest täiendavat taksi peab maksetama 415., 639. ja 641. 
paragrahvide põhjal. Ka näidatakse virktaksi summa nimetatud saadetiste peal 
ära. Päralejõudvate saadetiste suhtes vaata ka §§ 505—512 määrusi.

475. Maksvuseta postmarke (§ 1037) frankeerimise jaoks arvesse ei võeta. 
Sel juhtumisel paigutatakse number null (0) nende postmarkide kõrvale, ilma et 
seesugusele postmargile postitempli jäljendit vajutataks.

Neljas jagu.
Postisaadetiste väljastamiskord.

XVI peatükk.
Saadetiste väljastamise üldtingimused.

Väljastustalituse kord.
476. Postiasutused on kohustatud kõiki nende käsituses olevaid abinõusid 

tarvitusele võtma, et päralejõudnud postisaadetised adressaatidele korralikult ja 
Õieti kätte toimetataks ja välja antaks (väljastataks).

477. Postisaadetiste väljastamine sünnib ainult posti teenistuses olevate 
või posti ülesandeid täitvate isikute kaudu, ilma et sellest kõrvalised isikud osa 
võtaksid.

478. Postisaadetise väljastamine sünnib adressaadile, s. o. aadressis ära 
tähendatud isikule (või asutusele) või tema poolt volitatud (§ 595) teisele isikule. 
Eri juhtumiste jaoks on postimäärustes erandid ette nähtud.

479. Postisaadetised väljastatakse adressaatidele hariliku väljastamise jaoks 
XVII peatükis ettenähtud korras kas posiasutustes või toimetatakse neile koju 
kätte kohtades, kus kojukandmine sisse seatud. Peale selle toimetatakse väljas
tamist postiasutustes või kojukandmise abil eri viiside järgi, millest kõne on 
XVIII, peatükis.

480. Posti peavalitsus määrab tarviduse kohaselt, missugustes kohtades 
(linnad, alevid, rahvarikkamad kohad) ja mitu korda päevas ning missugustel 
tunniaegadel, samuti kui laias piirkonnas toimetama peab postisaadetiste koju 
kättekandmist adressaatidele.

481. Postisaadetised, mille kohta soovitud ei ole teistsugust väljastamise 
korda (nõudmiseni, nimekastide kaudu jne.), toimetatakse kätte adressaadile, 
aadressi juhatuste või tema enda nõudmise põhjal, tema koju, tema kontorisse 
(büroosse) või mingisse muusse kohta, kus ta asetseb. Adressaat võib kojukand- 
miseks määratud ja ühesugust aadressi kandvate saadetiste suhtes harilikkude 
abinõudega kättetoimetamiseks üles anda ainult ühe paiga (kodu ehk elukorteri 
või äripaiga). Samuti ei või ta nõuda, et ühe ja sama liigi saadetiste väljastamist 
talle toimetataks nii nimepileti (nimekasti) abil kui ka kirjakandjaga.

482. Adressaatidele, kes elutsevad väljaspool postiasutuse kirjakande piir
konda, toimetatakse postisaadetised või kutselehed kätte kohapeal tarvitada olevate 
muude abinõudega või juhuslikkude võimaluste varal. Seesugused adressaadid
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Läbipääsmatud teed 
jne.

Suvikolooniad jne.

Rikkuneva sisuga saa
detised.

Väljastamine erand
likel korril.

Käsutusse jäetavad 
saadetised.

Ettenäitam ine.

Kojukandmise tali
tuse piiram ine.

Üldreeglid transfer
tide ja väljamaksu? 
kaartide väljamaks

miseks.

võivad kirjaliku teadaandega postiasutuselt nõuda, et saadetised nende jaoks antaks 
laialikandmise piirkonnas kellegi teise kätte, kust nad ise ära viivad, või lastaks eri
lisse postkasti, mis adressaadi või adressaatide poolt posti laialikandja tee äärde üles 
pandud. Saadetised, mida ei ole võimalik sel viisil kätte toimetada, hoitakse nõud
miseni, ilma et ootelpidamise eest mingit maksu võetaks. Pakkide pealt võetakse 
ootelpidamise eest ometi ladumaksu, kui ladumaksu võtmine vastavas postiasu
tuses sisse seatud on.

483. Koju kättekandmine võib katkestatud saada, kui see kättekandmine 
tekitab erilisi raskusi või hädaohtu, näit. vete üleujutamisest läbipääsmatuks muu
tunud teede pärast või muudel põhjustel, nagu taudide tõttu, , jne.

484. Koju kättekandmise võib katkestada, kui mingisse majja minek seotud 
on hädaohuga sellepärast, et seal kuri koer olemas. Looma omanik on vastutav 
kahjude ja tagajärgede eest, mis tekkida võivad, kui koera üle järelevalve puudub 
või teda kinni ei hoita.

485. Mingis paigas ajutiselt viibivad suvised kolooniad j.m.s. ei või 
nõuda, et neile igaliiki postisaadetised korralikult kohale toimetataks, välja arvatud 
täielikult ette ära tasutud taksiga virksaadetised. Ometi toimetatakse võimalust 
mööda saadetised ja vastaval korral kutselehed tasuta kätte.

486. Kui postpakid, mis sisaldavad elusloomi (näit. mesilasi) või rutturikki- 
minevaid asju, postiasutusse pärale jõuavad pühapäeva või riigi poolt tunnustatud 
puhkepäeva hommikul või eelmise päeva õhtul, teatatakse sellest adressaatidele 
võimalikult telefoniga või telegrammikandjaga saadetud maksuta teate abil, et nad 
võiksid saadetise järele ilmuda.

487. Postisaadetisi igaliiki, mis sihtasutusse pärale jõudnud ja mingisuguste 
abinõudega kättetoimetamiseks kuuluvad väljapoole postiasutuse kirjakande piir
konda, antakse välja adressaatidele ka otsekohe postiasutusest, kui adressaat järele 
ilmunud on ja tema isiku kohta kahtlust ei ole. Sama kord maksab ka asutuste 
kirjakande piirkonda adresseeritud saadetiste suhtes neil päevil, mil väljakandmist 
ei ole.

488. Tarbekorral, näit. ajutise äraoleku tõttu, võivad adressaadid siht- 
postiasutusse, kelle kaudu nad oma postisaadetised saavad, anda sooviavalduse, et 
tema nimele pärelejõudvad saadetised jäetaks tema käsutusse ja postimäärustes 
ettenähtud tähtaja jooksul postiasutuses alal hoitaks. Seesugused saadetised hoi
takse postiasutuses alal nõudmiseni adresseeritud saadetiste hulgas.

489. Postisaadetised loetakse ettenäidatuteks, kui adressaat ise või tema 
korraldusel õigustatud isik (perekonnaliige, kaaselanik, adressaadi teenistuses olev 
ametnik, jne.) ütelnud on, et saadetise vastu võtab või sellest keeldub, või kui 
adressaati on kutselehega kutsutud vastu võtma oma saadetist.

490. Postiametkond ei ole kohustatud adressaadile koju või ärisse kätte 
toimetama postpakke, samuti ei kanta koju väärtsaadetisi ja lunalisi saadetisi kui 
ka rahakaartide ja väljamaksukaartide summasid, kui nende avaldatud väärtus või 
kui need summad ulatavad üle normide, mis seesuguste saadetiste kojukandmise 
jaoks tariifis kindlaks määratud. Niisugustel juhtumistel teatab post adressaadile 
tema jaoks päralejõudnud saadetise või summa üle tasuta kutselehe abil ja kutsub 
teda postiasutusse — seal saadetist või rahasummat vastu võtma. Telegraafiliste 
rahatransfertide rahatelegrammid kantakse koju igasuguse summa peale, kui nad 
adresseeritud on kirjakande piirkonda ja kui adressaat nõudnud ei ole ainult kutse
lehe kättetoimetamist (§ 543).

491. Postipeavalitsuse ülemal on õigus kojukantavate väärtsaadetiste, 
lunaliste saadetiste ja väljamaksukaartide summa ülemmäära üksikute linnade ja 
alevite tarvis kindlaks määrata erisuguses suuruses ja tarviduse korral ka post- 1 
pakkide kojutoimetamist sisse seada.

492. Rahatransfertide ja väljamaksukaartide väljamaksmist toimetatakse 
ainult riigi sularahas. Kui vastavaist välismaadest pärale jõudnud rahakaartide 
summad väljendatud on välismaa rahas, arvatakse nad eesti postiametkonna poolt 
(posttransferdid Tallinna peapostkontori poolt, telegraafilised transferdid otse 
sihtasutuse poolt) ümber eesti rahasse seks seaduslikult määratud ümberarvamise 
kursi järgi. Kui postiasutuses rahakaardi või väljamaksukaardi väljamaksmiseks



sel silmapilgul sularaha ei jätku, teatatakse adressaadile, millal ta võib ilmuda raha 
kättesaamiseks. Ei ole lubatud ühe ja sama raha- või väljamaksukaardi, või raha- 
telegrammi väljamaksmist toimetada osakaupa. Rahakaartide summade kandmisest 
posti jooksvale arvele on kõne XXIII peatükis.

493. Kui välismaalt üks ja sama saatja ühel ja samal päeval, ühest ja samast 
kohast ühele ja samale rahasaajale mitu transferti saadab, mille kogusumma Eesti 
jaoks ära määratud (§ 238) ülemmäärast üle tõuseb, on sihtasutus õigustatud eel
mise § 492 tingimuste täitmisel nende transfertide väljamaksmist jaokaupa toime
tama niiviisi, et ühele ja samale rahasaajale päeva jooksul väljamakstud summa 
sellest ülemmäärast üle ei tõuse. Seda abinõu tuleb tarvitada ainult siis, kui põh
jendatud kahtlus olemas, et valuuta vahega hangeldatakse.

494. Maakonna postkontorid võivad ametasutustele ja eraisikuile, kellel ühe 
või mitme rahakaardi või väljamaksukaardi järgi postilt suuremad summad saada

. on, väljamaksmist toimetada maksukäskude kaudu, mis Eesti Panga kohaliku osa
konna peale välja kirjutatakse.

495. Rahakaartide omanikuõigust indosseerimise teel (pealkirjutus kaardi 
peal, millega omanikuõigus edasi antakse) edasi anda ei ole Eestis lubatud.

496. Nõukogude Venemaalt, Ameerika Ühisriikidest ja SuurrBritanniast 
Eestisse saadetavad transferdid jäetakse lähtemaale, kuna algultähendatud välis
maade vahetusasutused saadavad Eestisse ainult nimekirjad, milles ära tähendatud 
on, kus, kellele, kellelt ja missugune summa peab välja maksetama. Tallinna pea
postkontor valmistab nende nimekirjade põhjal rahakaartide duplikaadid, mis 
sihtkohtadesse saadetakse väljamaksmiseks üldisel alusel. Sama kord maksab 
rahakaartide suhtes, mis muudest kaugematest maadest saadetakse algultähen
datud maade vahetalitusel (§§ 241, 254). Eeltähendatud rahakaartide duplikaati
dele märgib T a l l i n n a  peapostkontor kaardi eeskülje ülemisele äärele kummitemp- 
liga (suure kirjaga) selle maa nimetuse, kust saadud transfertsummade nimekirja 
põhjal rahakaardi duplikaat valmistati.

497. Adressaat või tema volinik ei tohi näha saada taksidega, maksudega 
või lunaga koormatud saadetiste sisu enne, kui ta on saadetise vastu võtnud ja ära 
tasunud nende maksude summa. See määrus ei käi saadetiste kohta, mille ava
mist postiasutuses toimetatakse määrustes ettenähtud juhtumistel.

498. Välismaalt päralejõudnud lunalise saadetise välisrahas väljendatud 
lunasumma arvatakse sihtpostiasutuse poolt eesti rahasse ümber ja nimelt selle 
ümberarvamise kursi järgi, mida sel ajal tarvitatakse saadetise lähtemaale adres- 
seeritavate rahatransfertide summade ümberarvamiseks. Eesti markadesse seda
moodi ümber arvatud summa kasseeritakse saadetise adressaadüt. Kui pärast esi
mest saadetise pakkumist või kutselehe saatmist tähendatud kurss saadetise välja- 
lunastamise päevaks muudetud on, arvatakse saadetise väljastamise juures luna
summa uue maksva kursi järgi ümber.

499. Kohe pärast lunasumma kasseerimist täidab sihtasutus lunatrans
ferdi „Ametmärgete“ osa (elik välismaalise lunatransferdi „Indications de ser
vice" osa) ning pärast oma kuupäevatempliga varustamist saadab selle näidatud 
aadressi järgi maksustvabalt tagasi.

Lunatransferdid maksetakse saadetiste saatjaüe välja samas korras, mis hari
likkude transfertide kohta määratud.

500. Välismaadest päralejõudnud postisaadetistega, kui nad sisaldavad 
tollialuseid asju või käivad tolli keeldude alla, või kui nad üldse alluvad tolli järele- 
vaatele, talitatakse XX peatükis ettenähtud korra järgi. Nad väljastatakse tingi
muste täitmisel, mis tolliasutuse poolt vastaval korral määratud.

501. Välismaadest päralejõudnud kaubaproovid väljastatakse adressaati
dele ka siis, kui nende peale on tollimaksud arvatud. Kuid kui tegemist on kauba
proovidega, mida tollimaksudest kõrvalehoidmise otstarbel saadetakse hulgaliselt, 
saadetakse need välismaale tagasi.

502. Välismaadest trükitooteina üksikult või hulgaliselt saadetavad aja
lehed ja albumid moelehtedega ja moepiltidega, samuti trükitooted ja noodiraama
tud köidetes, samuti joonistused ja plaanid väljastatakse adressaatidele ka sus, kui 
nad tolliasutuse poolt on tollimaksude alla pandud.
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Puudulik aadress.

Nõudmine m itm e  
adressaadi poolt.

Juurdemaksulised
saadetised.

Frankeerimata rist- 
paelsaadetised.

T-tem pli j äi jendi puu
dumine.

Lihtsaadetised kalli
hinnalise sisuga.

Puudulikult frankee- 
ritud väärtkirjad, 

postpakid jne.

Sum m a ülem m äär 
üle lubatu.

Täiendavad taksid. 
Kirjapost.

Ebakorrapäraselt päralejõudnud saadetistega talitamine.
503. Kui samas kohas on mitu isikut, kaubamaja, seltsi, jne. mis saade

tise aadressis ära tähendatud nime kannavad, kuna selles aadressis ei ole andmeid, 
mis täpsemalt adressaadi ära määraksid, või kui üldse isiku, ametvõimu, ametasu- 
tuse või ärilise ettevõtte äratähendamine aadressis ei võimalda adressaati ära tunda 
absoluutse kindlusega, saadetakse saadetis tagasi lähtekohta (§ 417) ; kuid kui tege
mist on postpakkidega, nõutakse täielikumat aadressi väljastamatusteate abil (§710).

504. Kui mitu isikut, kaubamaja, ametvõimu või asutust nõuavad saadetise 
väljaandmist ja kui võimata on otsekohe ära määrata  ̂ kellele ta kuulub, tuleb 
toimetada eelmises parararahvis (503) äratähendatud korra järgi. Seesuguste saade
tiste väljastamist ilma eelkäiva aadressitäiendamiseta ei või toimetada, välja arva
tud juhtumine, kui nõudmiseõigus kohtuotsusega tunnustatud on.

505. Täiesti frankeerimata või puudulikult frankeeritud liht või tähitatud 
kirjad ja harilikud (s. o. vastuspooleta) postkaardid antakse päralejõudmisel kätte, 
kui ära tasutakse sise- või välismaalisele saadetisele vastavalt sise- või välismaalise 
taksi järgi puuduv postimaks kahekordses suuruses, kuid ilma et see võetav 
juurdemaks vähem oleks taksides ettenähtud alammäärast. Juurdemaksuga täht- 
kirjad ja tähitatud postkaardid väljastatakse sama vormaliteedi järgi nagu täiesti 
frankeeritud tähtsaadetised.

506. Äripaberid, kaubaproovid, trükitooted (ka trükitooted pimedate 
kirjaga), kui nad täiesti frankeerimata või puudulikult frankeeritud on, saadetakse 
tagasi lähtekohta (sisemaal või välismaale) kui eksikombel saatmiseks postdlevõetud 
saadetised, kusjuures nad varustatakse märkega „frankeerimata“ ehk „non aff
ranchi". Seesama maksab ka makstud vastusega postkaartide kohta, kui nad puudu
likult frankeeritud on. See määrus ei käi teatavate saadetiste liikide kohta, mis 
järelesaatmise tõttu juurdemaksuga koormatud on (vt. §§ 406—418).

507. Iga saadetis, mis T  - templit ei kanna, tuleb õieti, frankeerituks 
lugeda ja temaga sellekohaselt talitada, välja arvatud silmanähtav eksitus.

508. Tähitamata kirjapostisaadetistes on keelatud saata metallraha, panga
tähti ja rahamärke, kuld- või hõbeasju, kalliskive, väärtehteid ning muid kallihinna
lisi asju. Kui sellest keelust kõrvalekaldumine avalikuks tuleb ja saatjale tagasi
andmine — täht- või väärtsaadetisena saatmiseks ja sellekohaselt täiendavalt 
frankeerimiseks — millegi pärast võimalik ei -olnud või kui keelust kõrvalekaldu
mine avalikuks tuleb teel vahepealses asutuses, varustatakse saadetis T - templi 
jäljendiga ning saadetakse edasi tähtsaadetise korras, kusjuures sihtkohas väljas
tamisel nõutakse adressaadilt tähitusm aks neljakordses suuruses. Samuti 
talitatakse nende saadetistega ka siis, kui nad sihtkohta pärale jõudnud on liht- 
saadetiste korras ja algultähendatud keelust kõrvalekaldumine ilmsiks tuli alles 
sihtasutuses. Maksmisest keeldumise korral saadetakse saadetis tagasi lähtekohta 
sisemaal või välismaale. Eeltoodud kord maksab ka siis, kui seesugused saadetised 
Eestist saadetud ja välismaalt väljastamatuna tagasi tulnud on. Sisemaaüses kirjas 
Eesti rahamärkide leidmise korral käsitatakse § 50 määrust.

509. Väärtkirjad ja kastikesed, postpakid ja rahatransferdid, kui nad eksi
kombel postile võetud on puudulikult frankeeritult või sootu frankeerimata, väljas
tatakse adressaatidele, ilma et puuduvat postimaksu neilt kasseeritaks.

510. Vastavalt välismaalt Eestisse päralejõudnud väärtkirjade ja -kasti- 
keste või väärtpostpakkide avaldatud väärtuse summa, samuti rahatrnsfertide 
summa, või lunaliste saadetiste lunasumma ei või olla kõrgem, kui see läbikäi
mises vastava maaga ette nähtud on (§§ 111, 158, 238). Vastasel korral saadetakse 
saadetis tagasi lähtemaale, välja arvatud juhtumine, kui tegemist on tähtsuseta 
väikse kõrvalekaldumisega. Vastavail kordadel saadetakse samuti lähtekohta tagasi 
sarnased sisemaalised saadetised, millede avaldatud väärtuse, jne. summa ületab 
lubatava ülemmäära (väärtkirjad, väärtpakid).

511. Saatmiseks eksikombel postilevõetud ja sihtkohta päralejõudnud sise- 
või välismaaliste kirjaposti saadetistega, mis nende liigi jaoks määratud tingi
mustele ei vasta, talitatakse järgmiselt:

a. trük itoo ted , mis oma sisu, kuju või kinnindamisviisi poolest ei vasta 
trükitoodete tingimustele, tulevad lugeda postkaartideks, kui nad postkaardi



tingimustele vastavad, ning kirjadeks, kui nad kirjade tingimustele vastavad; 
sellekohaselt nõutakse täiendav taks adressaadilt kahekordses suuruses (vt. 
ka § 84);

b. äripaberid  ja kaubaproovid, mis nende jaoks määratud tingimustele 
ei vasta, tulevad lugeda kirjadeks, kui nad kirjade tingimustele vastavad; selle
kohaselt nõutakse täiendav taks adressaadilt kahekordses suuruses;

d. postkaartidega, mis ei vasta selle saadetisteliigi kohta ettekirjutatud 
tingimustele, talitatakse kui kirjadega ja kuni kirja täieliku taksini puuduv margi- 
maks nõutakse adressaadilt kahekordses suuruses (vt. ka § 63).

N äited p.p. a, b, d juurde: 3 kg raskune trükitööde, mis sisaldab luba
matuid kirjalikke ülestähendusi, allub väljastamise korral samaraske kirja pealt 
arvutatavale taksile, kuigi kirjad ise lubatud on ainult 2 kg raskusega. Kui kiri 
ületab kaalu ülemmäära või lubatud mõõdete piirid, võib teda ainult siis maksu
dega koormata, kui ta oma liigi ja kaalu kohaselt õieti frankeeritud ei olnud; õige 
frankeerimise korral tuleb ta kas tagasi saata või ilma juurdemaksu nõudmata väljas
tada. Kui tegemist on muudliiki kirjapostisaadetistega, tuleb sama mõtte järgi 
talitada. Oma liigi tingimustele vastavate, kuid puudulikult frankeeritud saade
tiste suhtes vt. §§ 505—509.

512. Väärtkirjad ja -kastikesed, mille raskus või mõõted määratud 
piiridest üle ulatavad, tulevad lähtekohta tagasi saata ja ilma et nad juurdemaksu 
alla pandaks. Samuti saadetakse lähtekohta tagasi need välismaadest päralejõud
nud väärtkirjad või -kastikesed asjadega, millede sissevedu või liikumine Eestis 
keelatud.

513. Postpakkide mahu, kaalu või mõõdete täpse väljaarvamise suhtes 
tuleb lähteasutuse vaadet mõõduandvaks pidada, silmanähtav eksitus välja arvatud.

514. Saadetised, mis nende liigi jaoks määratud postilevõtu tingimustele 
ei vasta (peatükid I—IX) või X peatükis tähendatud keeldude vastu käivad, 
saadetakse tagasi lähtekohta või vastaval korral lähtemaale — tagasiandmiseks 
saatjaile, välja arvatud juhtumised, kui neid võimalik on käesolevas peatükis tea
tavate juhtumiste jaoks ettenähtud eri tingimuste täitmisel väljastada adressaatidele 
või kui nad käesoleva peatüki määruste järgi, või X ja XX peatüki määruste 
järgi kuuluvad konfiskeerimisele.

515. Kui postpaki või sisunäitamata postileantud väärtkirja väljastamisel 
saadetise väljanägemise järgi saajal kahtlus tekib selle sisu korrasoleku üle, siis 
talitatakse postiasutuses järgmiselt:

a. kui saaja nõus on saadetist vastu võtma tingimusel, et see avataks, siis 
annab ta vastuvõtmise allkirja, mille juurde ta märgib sõnad „nõuan avamist“ . 
Pärast seda avatakse saadetis 525. paragrahvis juhatatud korras ja seatakse kokku 
asjaolusid kirjeldav protokoll, mis ette pannakse saajale, kusjuures tal õigus on 
protokolli täiendada oma märkustega saadetise väljastamise üle kui ka protokolli 
enese kokkuseadmise suhtes;

b. kui saaja ei ole nõus saadetist vastu võtma, seatakse saadetise välispidise 
seisukorra kohta saaja juuresolekul protokoll kokku, milles ka saaja arvamised 
saadetise kohta ja postiteenijate seletused saaja arvamiste kohta ära tähenda
takse. See protokoll antakse alla kirjutada saajale ja võimalikult ka kõrvalistele 
isikutele, kes selle juures olnud. Pärast seda saadetakse seesugune saadetis, 
ilma et teda avataks, ühes protokolliga ametkorras tagasi lähtekohta.

516. Kui postisaadetisest im bub niiskust või rasvaollusi või kui ta 
haiseb, nii et oletada võib sisemise kesta katkiolekut või sisu rikkenemist või 
mädanemist, ning kui seesugune asjaolu saadetises vedelate, rasvaste, värvivate 
jne. ainete leidumise tõttu põhjustada võib muude saadetiste määrimist ja rikkumist 
või hädaohtu postiteenijaile, avatakse väljastamise juures saadetis 525. paragrahvis 
juhatatud korras ja adressaadi juuresolekul. Kirjeldatud asjaoludel avatakse saa
detis ka teelviibimisel — vahepealses asutuses ja ilma adressaadi või saatja juures
olekuta, või isegi lähteasutuses, kui saadetist ei saa tagasi anda saatjale. Rikki
läinud ained võetakse saadetisest välja.

517. Ainult asju, mis ähvardavad rikki minna või mädanema hakata, võib 
vastuvõtmiseks õigustatu kasuks kohe ära müüa, isegi mineku või tagasituleku

V ä ä r tsa a d e tised .

P o stp a k id .

M itm e su g u se d  eb a 
k orra p ä ra su sed .

V ä lim u se lt  r ik u tu d  
sa a d etise d .

R ik k ilä in u d  sisu g a  
sa a d etised .

M üük.
H ä v ita m in e .



K ee la tu d  s isu g a  sa a 
d e tise d .

E b a k o h a selt p ak itu d  
sa a d etise d .

T se llu lo iid .

S isu  o sa lin e  v õ i tä ie 
l in e  k o n fisk e er im in e .

K ee la tu d  k irjandu s.

A v a m ise  to im e 
ta m in e . 

P ro to k o ll.

teel, ilma ette teatamata ja ilma kohtuliku vormitäitmiseta. Kui mingisugusel 
põhjusel müük võimata on, hävitatakse rikkiläinud või mädanemahakkanud asjad 
ära.

Kui teised asjad samas saadetises nendest täiesti kõlbmatuks tehtud on, siis 
hävitatakse ka need, kuigi rikkuvatel või rikutud asjadel veel mingisugune väär
tus oleks.

Kui adressaat puudulise või rikutud sisuga pakki vastu ei võta, siis tuleb 
väljastamatute pakkide kohta maksvate juhatuste järgi talitada (§§ 710 ja järgm.).

518. Kui tegemist on postpakiga, mis eelmise paragrahvi (517) määruse 
kohaselt müüdud või hävitatud, seatakse müügi või hävitamise üle protokoll kokku. 
Protokolli üks ärakiri, millele pakikaart juurde pannakse, saadetakse lähteposti- 
asutusele. Müügist saadud raha läheb esimeses joones pakil lasuvate kulude kat
miseks. Ülejääk, kui see olemas, saadetakse lähteasutusele, kättetoimetamiseks 
saatjale, kes saatmise kulud kannab^

519. Kui postiasutusel kahtlus tekib, et postisaadetises on lõhkevaid, hõlp- 
sastisüttivaidj gaasisünnitavaid, sööbjaid, mürgiseid jne. aineid või muid postikau- 
dü saatmiseks täiesti keelatud (pt. X) asju, avatakse seesugune saadetis 525. para
grahvis tähendatud korras. Plahvatavaid (lõhkevaid), kergesti süttivaid või hädaoht
likke aineid ning nilbeid ja kõlblusvastaseid asju, kui nad saadetises ilmsiks tule
vad, ei saadeta lähtekohta tagasi; nad konfiskeeritakse ja hävitatakse kohapeal 
ära selle postiasutuse poolt, kes nende olemasolu kindlaks tegi, või nad esitatakse 
vastavaile võimudele, nagu X peatükis, § 356, ette nähtud.

520. Aineid, mis nõuetavaid pakkimismäärusi täites saatmiseks lubatud on, 
võib, kui need pakkimisnõuded^ täidetud ei ole, väljastada avamisttoimetanud 
asutuses ainult siis, kui võimalus on neid väljastamiseni alal hoida. Neid postiteel 
edasi saata sihtasutusse on lubatud üksnes siis, kui adressaat oma kanda võtab 
nende korraliku pakkimise kulu.

521. Eelmises paragrahvis (520) öeldu käib ka toore tselluloiidi ja tsellu- 
loiidist täielikult või osaliselt valmistatud asjade kohta, kui nad tarvilikult pakitud 
ei ole (§ 176). Kui tselluloiidist paki sisu ei tolliseletises (kui tegemist on välismaa- 
liste pakkidega) ega pakil enesel vastava pealkirja („Celluloid“ või „pellicules 
(films) cinématographiques") märgitud ei ole, vaid see alles paki avamisel või 
tolhrevideerimisel ilmsiks tuleb, konfiskeeritakse niisugused pakid. Kui tollisele- 
tistes märkimata tselluloiidist asjad ainult osa välismaalise paki sisust välja tee
vad, võetakse need asjad pakist välja ja konfiskeeritakse; ülejäänud osaga talita
takse paragrahv 523 määruste kohaselt.

Siiski kui pakis ainult osaliselt tselluloiidist valmistatud üksikuid asjakesi 
on (habemenoad tselluloiidpeaga, jne.), tulevad nad ka seesugusel korral adres
saatidele välja anda, kui nad tolHseletises ainult oma kaubanduslise nimetuse all 
(näit. „habemenoad“) tähendatud on.

522. Kui liht või tähitatud kirjades või ristpaelsaadetistes, samuti väärt- 
kirjades ilmsiks tuleb tselluloiidi või tselluloiidist asju, konfiskeeritakse need asjad.

523. Kui postimääruste põhjal konfiskeeritud asjad moodustavad ainult 
osa saadetise sisust, siis saadetis saatmiseks lubatava muu osaga väljastatakse 
adressaadile. Kui saadetise kestas muid asju peale konfiskeeritute ei leidu, kon
fiskeeritakse ka saadetise kest.

524. Kui tegemist on välismaadest saadetavate ajalehtedega ja muude 
trükitoodetega, mis Eestisse sisseveoks keelatud, tulevad need välismaadesse 
tagasi saata, välja arvatud juhtumine, kui nad vastava otsuse põhjal kuuluvad 
konfiskeerimisele.

525. Paragrahvide 515, 516, 519 määruste põhjal saadetiste avamist toi
metatakse järgmiselt :

Väärtkirja avamisel lõigatakse lahti tagakülje pealmine klàpp mööda kanti, 
kuid kandiäärest pisut eemalt ja nii, et pitserid puutumata jäävad. Samal vüsil 
avatakse väärtkastikese või postpaki kest, püüdes pitserit või plommi ja peale- 
kirjutusi mitte rikkuda.

Kui adressaat kutse peale, milles tähendatud, et saadetis avamisele peab 
võetama 7 päeva jooksul, saadetise päralejõudmise päevale järgnevast päevast



arvates, ei ole ilmunud avamisele või ei soovi viibida avamise juures, avatakse 
saadetis ilma tema juuresviibimata.

Kui saadetise avamisel selgub, et sisu ei kuulu konfiskeerimisele (käesoleva 
peatüki ja X peatüki määruste põhjal), võetakse rikkiläinud asi või aine vastaval 
korral välja ja hävitatakse ära, muu osa sisust aga kinnindatakse uuesti ja pit
seeritakse kest kinni. Selle toimingu üle seatakse kokku vübimata protokoll, 
mis postiteenijate ja, kui avamist toimetatakse sihtasutuses saaja juuresolekul, 
ka saaja poolt alla kirjutatakse ning milles avamise põhjused seletatud ja saade
tise sisu täpselt kirjeldatud. Kui avamise juures oli kõrvalisi tunnistajaid ja nad 
nõus on protokolli andmeid tõestama, lubatakse neile oma tõestust protokollile 
juurde kirjutada. Samuti seatakse kokku protokoll juhtumustel,'kui ümbriku 
vigastuse tõttu puistekaubad (sõredad asjad, nagu pulber, teravili, kohv jne.) 
kaotsi on läinud.

526. Postiasutuse nõudmisel toimetatud saadetise avamise korral val
mistatakse protokoll ka sus, kui sisu oli täiesti korras ja saadetises mingit keelu 
alla kuuluvat asja ei leitud. Adressaadil (saajal) on õigus saada protokolli ära
kirja.

Väärtkirja, väärtkastikese või postpaki postikaudu edasisaatmise juures 
juhtunud kesta vigastamise korral postiasutuse poolt kokku seatud protokollist 
antakse ärakiri adressaadile ühes saadetisega.

527. Postimääruste põhjal saadetise sisu osalt või täielikult konfiskeeri
mise korral seatakse vastavad protokollid konfiskeeritud asjade üksikasjaliku 
äratähendamisega (kui ainult osa paki sisust konfiskeeritakse, siis ka mitte-kon- 
fiskeeritavate asjade äratähendamisega) ning talitatakse edaspidises käigus täiesti 
nii, nagu see hävitamisele määratud asjade kohta juhatatud on (§§ 517, 518). 
Protokolli ärakiri antakse adressaadile. Konfiskeeritud asjadega, mis hävitamata 
jäänud, talitatakse X peatükis juhatatud korra järgi, mis ka protokollis ära tähen
datakse.

528. Kõigü juhtumustel — hävitamiste, rikete, puuduoleku, konfiskee
rimise, salaviisüise kaubavarjamise jne. juhtumustel — asutustes kokku seatud 
protokollest esitatakse ärakirjad viibimata posti peavalitsusse.

529. Kui pakid edasitoimetamise kestel ametlikult kinni peetakse kas 
posti või tohi (kiii tegemist on väüsmaalise postpakiga) poolt, peab saatjat väl- 
jastamatuse teate abil kutsuma oma juhatusi andma. Süski ei ole see abinõu 
vääramata võimu juhusel sunduslik.

530. Kui postpakk sisaldab kirja või sedelit, millel tegeliku ja isikliku 
kirjavahetuse iseloom (§ 340), ei või see asjaolu mingü juhtumusel esile kutsuda 
paki tagastamist saatjale. Neil juhtumustel talitatakse järgmiselt:

Paki avamise kohta seatakse kokku protokoll, milles üles loetud peavad 
olema pakis leiduvad asjad (välismaalisel pakil täidab selle loetluse aset tolli- 
akti mainimine), kusjuures ära tähendatakse, kus, millal ja kelle poolt pakk pos
tile antud ning kuhu ja kelle nimele pakk saadetud. Pakk väljastatakse ühes 
tema sees leitud ja sisse jäetud kirjasaadetisega, millejuures kirjasaadetise eest 
võetakse kaaluraha neljakordses suuruses vastavalt sise- või välismaalise 
kirjataksi järgi. Juhtumusel, kui adressaat pealepandud maksude maksmisest 
keeldub, talitatakse pakiga kui väljastamatuga. Paki tagasisaatmisel lähtekohta 
lisatakse sisemaalisele pakile eeltähendatud protokoll ligi — trahvi sissenõudmi
seks saatjalt; välismaalise paki tagasisaatmisel väljamaale teatatakse protokolli 
sisu lähtemaa ametkonnale teadmiseks ja trahvi sissenõudmiseks saatjalt lähte- 
ametkonna kasuks, kui viimase sisemine talituskord seda nõuab.

Käesolevas paragrahvis toodud korrale vastavalt talitatakse ka kirja leid
misel väärtkastikeses.

531. Kui välismaalistes postisaadetistes tollirevideerimisel välisvahetus- 
asutuses leitakse rikutud asju, talitatakse nii, nagu XX pt. § 776 (Tolli s. § 308) 
ette nähtud; kui rikkiläinud ning tohi- ja postiametniku poolt ühiselt hävitatud 
ained moodustavad ainult osa paki sisust, pakitakse muu osa ümber ja väljasta
takse või saadetakse edasi sihtkohta üldisel alusel väljastatmiseks. Ühes sellega 
antakse adressaadile protokolli ärakiri, mis hävinenud või hävitatud asjade üle 
kokku seatud ja kus ära on tähendatud, mil kombel asjad hävitati. Tollirevi-
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deerimise puhul asjade avalikukstegemisel, mis tollile alluvad, kuid millede pai
gutamine saadetisse ei ole ära tähendatud või on ebaõigesti ära tähendatud (tol- 
hseletises või pealekleebitava lipiku ehk liht pealekirjutuse abil), talitatakse, 
XX pt. § 777 (Tolh s. § 309) määruste järgi. Peidetud viisil saadetud ja tollile 
alluvate asjadega talitatakse XX pt. § 778 (Tolli s. § 310) määruse kohaselt. 
Kui leitakse to lli m õttes keelatud asju, siis käsitatakse XX pt. § 779 (Tolli 
s. § 311) määrusi.

532. Posttransferdid (s. o. mitte telegraafilised), mille väljamaksmist 
võimalik ei olnud teostada ühel järgmisel põhjusel:

a) rahasaaja nime või elukoha ekslik, puudulik või kaheldav äratähen- 
damine,

b) nimede või summade lahkuminekud (kaardi ühel ja teisel kohal) või 
ülestähendamises puudused,

c) läbikriipsutused või juurdekirjutused ülestähendustes,
d) templijäljendite, allkirjade või muude ametlikkude märgete puudu

mine,
e) väljamaksmiseks kuuluva summa äratähendamine teises rahas, kui 

see, mis asjaosaliste postivalitsuste vahel selleks otstarbeks lubatud on (selle 
punkti määrus käib ainult välismaaliste transfertide kohta),

f) määrustikule ebavastavate tähikute tarvitamine,
tulevad nii ruttu kui iganes võimalik lähteasutusele õigesse [korda seadmiseks 
(õiendamine ei või sündida rahakaardi enese parandamise abü, vaid peab teh
tama kirjaliku teate juurdelisamise abil) ümbrikus tagasi saata, välja arvatud 
juhtumus, kui adressaat, kellele sellest teatatud, nõuab siinjärgneva § 533 mää
ruste järgi talitamist.

M ärge: P.p. b, c, d, e, f  all tähendatud vigade õiendamisele peab
sihtpostiasutus sisemaaliste transfertide suhtes viibimata ja omal algatu
sel asuma.
533. Kui posttransferd i adressaat seda soovib ja kõik kulud oma 

kanda võtab, võivad väljamaksmist takistavad ebakorrapärasused (§ 532) tele- 
graafiteel maksulise ametliku teatega õiendatud saada. Sihtasutus hoiab sel 
juhtumusel transferdi alal ja teeb temas pärast õiendustelegrammi kättesaamist 
vastavad parandused ning lisab selle telegrammi transferdi juurde.

Juhtumusel, kui õiendustelegrammi saatmine postitalituse süüks lange
vast eksitusest tingitud oli, peab selle telegrammi taks õigustatud saajale tagasi 
maksetama.

534. Kui te legraafilisi transferte puuduliku või ebatäpse aadressi, 
või mõne muu asjaolu tõttu, mis adressaadist ei olene, võimata on välja maksta, 
saadetakse lähteasutusele ametlik teade, milles mitteväljamaksmise põhjus ära 
tähendatakse. Lähteasutus selgitab välja, kas ebakorrapärasus postitalituse 
eksituse läbi tekkinud on. Jaataval korral parandab ta selle viivitamata amet
liku teatega postikaudu või adressaadi poolt ette makstud telegraafilise teatega. 
Vastupidisel juhtumusel teatab ta sellest saatjale, kellele lubatud on seda ebakor
rapärasust maksulise ametliku teatega õiendada.

Telegraafilised transferdid, mille ebakorrapärasusi jatkuva aja jooksul 
ametliku teatega ei parandatud, õiendatakse posttransfertide kohta ette nähtud 
korras.

535. Telegraafilist transferti, mille kaart (kui tegemist on sisemaalise 
telegraafilise transferdiga) või sissemaksuteade (kui tegemist on välismaalise 
telegraafilise transferdiga) üksi pärale jõudis, kuid mille telegramm puudub, 
ei tohi ainult selle esimese põhjal välja maksta. Kõigepealt peab ametliku tele
graafilise teatega telegrammi nõudma. Kaarditähikud või sissemaksmisteated, 
mis esimese postiga pärale jõudnud ei ole, tulevad järele nõuda Õiendusteate abil.

536. Kui Nõukogude Venemaalt, Ameerika Ühisriikidest ja Suur-Bri- 
tanniast päralejõudnud rahakaartide nimekirja põhjal (§ 496) valmistatud raha
kaardis adressaadi elukoht on näidatud õieti, kuid rahakaardis näidatud adres
saadi liignimes osutub vähematähtsusega lahkuminek adressaadi tõelikust liig- 
nimest, siis peab adressaat ette näitama tõestuse (näit. rahasaatjalt saadud kirja 
ühes kirjaümbrikuga), et raha on määratud temale. Kui kahtlus püsima jääb



ja seepärast rahakaarti välja maksta ei või, nõutakse Tallinna peäpostkontori 
kaudu õiendust rahakaartide nimekirja lähtemaalt.

537. Kui lunaga koormatud saadetiste juurde kuuluvad lunatransferdid 
enne luna kasseerimist kõrvale satuvad, kaotsi lähevad või hävinevad, seab siht
asutus vastavalt sise- või välismaalisel lunatransferdi tähikul nende duplikaadid 
kokku, milledele ta samad ülestähendused teeb, mis sinna lähteasutus oleks 
märkinud. See käib ka juhtumuste kohta, kui lunahste saadetiste sihtkohta 
päralejõudmisel osutub, et neile lunatransferte ei ole ligi pandud või need on 
teel kaduma läinud.

538. Kui päralejõudnud lunalise saadetise peal äratähendatud luna suu
ras tehtud eksituse tõttu ei vasta ligipandud lunatransferdi summa suurusele, 
teatatakse lunasummade lahkuminekust viibimata lähtekohta saatjalt juhatuste 
võtmiseks. Samal ajal kutsub sihtasutus adressaati saadetist vastu võtma ja suu
remana näidatud lunasummat ära tasuma. Tasumise puhul antakse saadetis 
välja, kuid luna ärasaatmisega viivitatakse, kuni õige luna suuruse üle lähteko
hast vastus saadud.

539. Kui lunasummade vahe kohta saadetud järelepärimise peale (§ 538) 
pärale jõudnud vastusest osutub, et sisse nõutud on rohkem, maksetakse vahe 
tagasi adressaadüe allkirja vastu ja muu summa saadetakse saadetise saatjale ära. 
Kui aga 14 päeva jooksul sihtasutusse mingit vastust jõudnud ei ole, saadetakse 
sissenõutud suurem lunasumma saadetise saatjale ära. Saatmiseks tarvitatakse 
saadetisel ligiolevat lunatransferti (kui õige summa oli sellel tähendatud) või

, valmistatakse uus lunatransfert (kui õigem summa oli saadetise peal tähenda
tud). Transferdi lõigendi peale tehakse märge summade lahkumineku kohta:
„Luna summades oli vahe: saadetise peal ..........................(summa), lunatrans
ferdi järgi ..................................  (summa); kui tegemist on välismaalise saade
tisega: „Les montants de remboursement étaient différents: sur l’envoi .........
...............  (summa näidata vastavas rahas), sur le mandat ..........................
(summa näidata vastavas rahas)u.

Kui kokku seati uus transfert, lisatakse sellele ka esialgne transfert, mis 
aga enne ristamisi joontega läbi kriipsutatakse. Kui ära saadeti suurem summa 
ja pärastpoole selgub, et saadetise saatja soovis vähema summa kasseerimist, 
jääb selle vahe õiendamine saatja ja adressaadi omavaheliseks asjaks.

540. Kui luna summades vahe on ja adressaat alguses keeldub suurema 
summa maksmisest (538) ning kui 14 päeva jooksul ei ole pärimise peale õien
dust pärale jõudnud (539), talitatakse saadetisega kui väljastamatuga.

XVII peatükk.
Harilik saadetiste väljastamine kojukandmise abil ja postiasutustest.

V ä l j a s t a m i n e  k o j u k a n d m i s e  abi l .
541. Kohtades, kus kättekandmine sisse seatud, kantakse adressaatidele 

koju: liht- ja tähitatud kirjapostisaadetised (seal hülgas ajalehed ja ajakirjad), 
samuti kutselehed seesuguste saadetiste kohta, mis väljastamisele kuuluvad 
postiasutustest enesest, ning väljastusteated ja väljamaksmisteated, Nende 
kojukandmist toimetatakse tasuta.

542. Väärtkirjade ja -kastikeste, rahatransfertide, väljamaksukaartide, 
junaliste saadetiste jne. kojukandmine sünnib teatud kitsendustega (§ 490). 
Rahakaartide ja väljamaksukaartide summade koju kätteviimise eest võetakse 
saajalt kojuviimise taksi summa suuruse järgi, tariifi kohaselt. Samuti võidakse 
tariifi kaudu maksma panna kojuviimise taks postpakkide pealt pakkide koju- 
handmise sisseseadmise korral. Muid maksusid postisaadetiste hariliku koju- 
kandmise eest ei võeta.

P u u d u v  lu n a tr a n s
fe r t.

V ahe lu n a  su m m a d e s .

K ojukan tavad  sa a d e 
t ise d  ja  k o ju v iim ise  

tak sid .



K itsen d u sed  te a ta 
v a te  a d r e ssa a tid e  su h 

te s .

K itsen d u sed  tea ta v a te  
a d r e ssa a tid e  ja  sa a d e 

t is te  su h tes.

T e le g r a a f ilis e d  ra h a -  
tr a n sfe rd id .

N im e k a stid e  o m a n i
ku d .

K o ju v iim ise  aeg .

543. Väärtkirjad ja -kastikesed, posti rahakaardid (ka telegraafilisel 
transferdid) ja väljamaksukaardid ning lunalised saadetised kuuluvad sundusli
kult kojukandmisele ainult siis, kui nad adresseeritud on eraisikuile. Eraisikud 
kes ei soovi, et seesugused saadetised neile koju kantakse kohtades, kus sundus
lik kojukandmine sisse seatud, peavad kohalikule postiasutusele sellest kirjali
kult teatama. Nimetatud saadetiste kohta toimetatakse neile siis kutselehed 
kätte. See teadaanne tuleb iga kalendriaasta lõpul uuendada; ta võib käia ka 
lühema kui aastase tähtaja kohta ja 'ka ainult teatavate saadetiste liikide või liigi 
kohta. Adressaat võib kojukantud saadetise vastuvõtmisest kodus keeldudaj 
kui ta soovib postiasutuses saadetise vastu võtta. Sel korral jätab postiljon talle 
kutselehe ja märgib saadetisele: ,,Väljastamiseks postiasutuses". Siis aga edas
pidi talle sedaliiki saadetisi koju enam ei kanta — kuni kirjaliku soovi avaldami
seni.

544. Väärtkirjad ja -kastikesed, posti rahakaardid (ka telegraafiüsed trans
ferdid) ja väljamaksukaardid ning lunalised saadetised riigi- ja omavalitsuse 
ametiasutustele ja ühiskondlikele asutustele ning eraasutustele — nagu pangad, 
aktsiaseltsid, kaubamajad, ärikontorid, kaubandusfirmad, ajakirjandustalitused 
jne. — kantakse koju kätte ainult siis ja ilma et kutselehega ette teatataks, kui 
niisugused isikud, asutused ja ettevõtted kohalikule postiasutusele antud kir
jaliku teadaandega, mis iga kalendriaasta lõpul uuendada tuleb, seks soovi aval
danud ja isiku määranud on, kes volitatud on vastu võtma seesuguseid saadetisi. 
Kojukantavate saadetiste jaoks ette nähtud väärtuse või summa ülemmäärast 
tuleb ka sel korral kinni pidada. Seesugused saadetised väljastatakse vastava 
asutuse ruumes isikule, kes saadetise vastuvõtmiseks tarvilikult volitatud; väl
jastamine sünnib üldise korra järgi.

545. Telegraafiüsed rahatransferdid või vastaval korral telegrammi ära
kirjad (§ 248) peavad sundusükult^koju kätte kantama ja kodus välja maksetama 
kõigis neis kohtades, kus postisaadetiste kojukandmine sisse seatud ja kui selles 
kohas on telegraafiasutus. Kuid 544. paragrahvis tähendatud adressaatidele, 
kui nad rahasaadetiste kojukandmist nõudnud ei ole, toimetatakse kätte tele
grammi ärakiri, samuti neile 543. paragrahvis mainitud adressaatidele, kes raha- 
saadetisi endi kodus vastu võtta ei soovi.

546. Isikuile ja asutustele, kes nimepüeti ehk nimekasti (§§ 646—671) 
kaudu korrespondentsi saavad, kantakse saadetised koju (kus kojukandmine 
üldse sisse seatud) ainult sus, kui nad seda kirjalikult nõudnud on, ja nimel! 
sedaliiki saadetised, mille kojukandmist nõutud (välja arvatud ametasutuste 
käsipostisaadetised, vt. §§ 315—325).

547. Postisaadetised kantakse koju nende päralejõudmise päeval ja hilje
malt järgmisel äripäeval, välja arvatud Tallinn ja Tartu, kus kojukandmine sün
nib igapäev.

Märge. Päralejõudvaile saadetistele (välja arvatud ajalehed, aja
kirjad ja üht ristpaelasaadetised) vajutatakse päralejõudmispäeva posti
tempel (.§ 469).
548. Telegraafiüsed transferdid või vastaval korral nende telegrammide 

ärakirjad (§§ 248, 545) toimetatakse koju vübimata pärast transferttelegrammi 
päralejõudmist, väljaspool postisaadetiste laialikandmise üldist järjekorda.

549. Väljaspool järjekorda kojukandmiseks kuuluvad need telegraafiüsed 
transferdid, mis sihtkohta on pärale jõudnud keüa 9-st hommikul keüa 15-ni 
pärast lõunat. Pärast keüa 15 pärale jõudnud telegraafiüsed transferdid toime
tatakse kätte jäigmisel hommikul keU 9.

Posti peavaütsuse ülemal on õigus rippumisi kohalikest oludest neid täht
aegu muuta.

550. Kui adressaat saadetist vastu võtmast keeldub, märgib ta saadetise 
peal seUe ära kirjaükult, näit. „keeldun vastu võtmast" (vastaval korral ka põh
jus näidata) ja tõendab oma aükirjaga. Kui ta seda vormaüteeti täitmast tõrgub, 
tõendab postiteenija ise saadetise peal vastuvõtu keeldumist märkega „vastu 
võtmast keeldutud" ja saadetis saadetakse vübimata lähtekohta tagasi.



551. Kui iga liiki registreeritud saadetise esimese kojukandmise katse 
juures võimata on vastuvõtmiseks õigustatud isiku kohtamine (näit. kui teda 
kodu ei ole), tehakse uut kättetoimetamise katset järgmise või ühe järgneva 
laialikandmisega. Kui teistkordne katse samuti tagajärjeta jääb, jätab kirjakandja 
adressaadi või tema asetäitja kodusse (kui aga kodu kedagi ei leita — kojamehele, 
uksehoidjale, majaperemehele jne.) kohapeal valmis kirjutatud kutselehe, ära 
tähendades ootelpidamise tähtaja; peale selle teeb ta saadetise enese peale mär
ked tagajärjeta jäänud kättetoimetamise katsete kohta. Selle kutselehega tuleb 
adressaadil või tema volinikul enesel 7 päeva jooksul ilmuda postiasutusse saa
detist vastu võtma.

552. Kirjaposti lihtsaadetised, ajalehed ja ajakirjad ning kutselehed, mis 
adressaadi koju kantud, väljastatakse ilma mingi vormaliteedita. Kui adressaat 
vastupidist nõudmist avaldanud ei ole, võivad tema koju kantud kirjaposti liht
saadetised — vaatamata adressaadi kohalviibimisele või puudumisele — välja 
antud saada kolmandale isikule, kui viimane on selle adressaadi suhtes : perekon
naliige, kaaselutseja korteris, korteri andja, pansioni või võõrastemaja peremees, 
tööandja, teenija, hooldaja või on temaga muus sarnases vahekorras.

553. Suuremais linnades ja kohtades ei kanta registreerimata postisaade
tisi otsekohe adressaadi eluruumidesse neis korterites või majades, kus kodused 
kirjakastid üles pandud, vaid nad paigutatakse neisse kirjakastidesse, lühikese 
kellatõmbega või muul kohasel viisil märguandmisega kutsudes asjassepuutu
vaid isikuid oma posti välja võtma (kus signalisatsiooni võimalus olemas). Ko
duste kirjakastide tarvitusele võtmist peab adressaatidele kõigiti soovitama; 
need kastid peab üles pandama võimalikult maja alumisele korrale, maja uksele 
või aedade sissekäigu juurde. Nad tulevad varustada selgete ja täpsete peal- 
kirjutustega. Registreeritud postisaadetiste kätteandmist adressaadüe peab üldise 
reeglina toimetatama elukorteris või tema äris.

554. Kojukantud lunata või lunaline kirjaposti tähtsaadetis, samuti liht 
või tähitatud poslpakk (limata või lunaline, kui postpakkide kojukandmine sisse 
seatud) loetakse õieti väljastatuks, kui ta on aadressis tähendatud adressaadi 
elukohta toimetatud ja kätte antud:

1) adressaadile — tema allkirja vastu,
2) kirjaoskamatule adressaadile — allkirja vastu, mis tema juuresolekul 

kellegi teise isiku poolt tehtud ja millele viimase poolt juurde on kirjutatud sõ
nad: „usalduse põhjal",

3) kellelegi adressaadi perekonnaliikmetest või kodustest (ka maja- või 
korteri peremehele, hooldajale, teenijale jne.), kes saadetise edasiandmiseks 
vastu võtab — selle isiku allkirja vastu, juurdekirjutusega : ,,usalduse põhjal", ja

4) adressaadi elutsemise korral võõrastemajas või möbleeritud tubades — 
uksehoidja allkirja vastu või ettevõtte juhatuse poolt seks volitatud mõne muu 
teenija allkirja vastu, juurdekirjutusega: „usalduse põhjal“ .

Kui kirjakandjal põhjust on kahelda, kas tähtsaadetise väljastamist p.p. 1 
‘ jä 2 kohaselt nõudev isik on tõeline adressaat, peab viimane oma isiku tõestama 
mõne dokumendiga või tema kohta tuleb pärida isiklikku suusõnalist tõendust 
majaperemhe või kojamehe käest. P.p. 3 ja 4 kohaselt võib väljastamist toime
tada ainult siis, kui adressaat ei ole avaldanud vastupidist nõudmist.

555. Kojukantavad väärtkirjad (ka vârtkaçtikesed ja väärtpakid, kui 
nende kojukandmine sisse seatud) ning raha- ja väljamaksukaardid väljastatakse 
postiljoni poolt isiklikult tuntud adressaadile — viimase allkirja vastu üldises 
seatud korras. Kui koju kätte kantavate väärtkirjade ja -kastikeste ning rahakaar
tide või väljamaksukaartide adressaat on kirjaoskamatu või postiljonile tund
mata, on lubatav saadetist või rahasummat adressaadile kätte anda majapere
mehe, majavalitseja, uksehoidja, kojamehe või mõne kõrvalise isiku juuresole
kul, kes postiljonile tuntud ja kes omakorda tunnevad adressaati. Need isikud 
kirjutavad alla kas kirjaoskamatu eest või kirjaoskaja allkirja järele, millega nad 
tõestavad adressaadi isiku ja, vastaval korral, tema kirjaoskamatuse. Tarbe
korral tuleb adressaadilt nõuda isiku tõestamist isikutunnistuse või selle aset
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täitva dokumendi abil. K ojukantud väärstaadetiste  ja rahasummade 
väljaandm ine kõrvalistele isikutele  usalduse või volituse põh
jal ei ole lubatav.

556. Enne saadetise kättesaamise üle allkirja andmist võib adressaat 
temale kuuluva saadetise välispidiselt üle vaadata. Adressaat võib saadetise 
vastuvõtmisest loobuda, kui leiab, et selle ümbrik vigastatud või pitserid mur
dunud on, või kui üldse välimuse järgi otsustada võib, et saadetise sisu on riku
tud või rüüstatud (vaata ka §§ 515, 560).

557. Adressaadile koju kantud ja kahtlustäratava välimuse tõttu vastu 
võtmata jäänud saadetise, millè ümbrikule (kui tegemist on tähtsaadetisega) 
või kutselehele (kui tegemist on väärtkirjadega ja -kastikestega), või pakikaar- 
dile (kui tegemist on pakiga) adressaat loobumise põhjuse peale kirjutab (§ 550), 
viib postiljon tagasi postiasutusse. Kui tegemist on väärtkirjaga või -kastike
sega, või postpakiga, siis kutselehe abil palutakse postiasutusse ilmuda ka adres
saati saadetise seisukorra üle protokolli tegemiseks ja vastaval korral saadetise 
avamiseks ning selle sisu järelevaatamiseks, kooskõlas 515. ja 525. paragrahvis 
juhatatud korraga.

558. Pärast allkirja andmist adressaadi kodus postisaadetise vastuvõt
mise üle jäetakse tagajärgedeta igasugused avaldused ümbriku või pitserite vi
gastuse ning sisu puudumise või rikke kohta.

559. Adressaadi kodus saadetise väljastamisel ei ole lubatud seda avada 
enne allkirja andmist, kuigi adressaat seda sooviks. Väljakandja postiteenija ei 
ole õigustatud viibima tunnistajaks saadetise avamise juures, mille vastuvõt
mises adressaat alla kirjutanud.

560. Adressaat võib nõuda, et „näidatud sisuga" (§ 135) väärtkiri enne 
väljastamist avataks sisu järelevaatamiseks. Sel korral teeb postiljon väärtkirja 
ümbriku ja ligioleva kutselehe peale märkuse «Väljastamiseks postiasutusest", 
jätab adressaadile selle kutselehe ja viib väärtkirja tagasi postiasutusse, kus see 
adressaadi juuresolekul avatakse § 583 määruse kohaselt, kui adressaat täht
ajaks (§ 525) ilmub.

Allkirja andmine.
561. Registreeritud saadetised, samuti rahakaartide ja väljamaksukaar- 

tide summad antakse õigustatud saajaile välja ainult allkirja vastu. Saadetiste 
kojukandmisel allkirja võtmise kohta on täiendavalt kõne §§ 554 ja 555. All- 
järgnevais paragrahves tuuakse juhatused, missuguses redaktsioonis ja kus kohas 
allkirjad antakse.

562. Allkiri tehakse tindi või tindipliiatsi abil. Allkirjas peab ära tähen
datud olema vastuvõtja perekonnanimi (liignimi) ja eesnimi või eesnime esi
mene täht ning kuu nimetus ja vastuvõtu kuupäev. Neil kordadel, mil alljärg
nevate paragrahvide määruste kohaselt allkiri antakse kutselehe peal, olgu all
kiri kutselehe alumisele äärele või tahaküljele paigutatud.

563. Kirjaposti tähtsaadetised ning väljastusteated ja väljamaksmisteated 
antakse adressaatidele kätte nende allkirja vastu kojukandmisel — posti välja- 
kandmise raamatus saadetise sissekirjutuse vastas, ja postiasutusest väljastamisel — 
kutselehe peal. Allkiri tehakse järgmiselt: ,,5. juulil M. Vaarik“ või ,,5. juulil 
K. Leiner, usalduse põhjal" (vt. § 554).

564. Väärtkirjade ja -kastikeste vastuvõtmises antakse allkiri kutselehel 
ja järgmise näite kohaselt: «Kirja (või kastikese), mille väärtus kolmtuhat viis
sada (summa alati kirjatähtedega) marka (või kuldfranki — kui välismaalt saadud), 
vastu võtnud 5. juulil M. Vaarik" või «Kirja, väärtus kolmtuhat viissada marka 
(või kuldfranki), vastu võtnud M. Vaarik, kuid tema kirjaoskamatuse tõttu alla 
kirjutanud K. Leiner" (§ 555). Väärtkirjade ja -kastikeste üle väljakirjutatavaile 
kutselehtedele võib allkirja juurde kuuluv tekst vastava templiga juba varem peale 
märgitud (või ka trükitud) olla.

565. Postpaki vastuvõtmises antakse allkiri pakikaardi tagaküljel, kus 
vastav tekst juba trükitud; seepärast sel puhul tähendatakse allkirjas ainult kuu
päev ja kuunimetus ning nimetäht ja liignimi, lisades vastaval korral sõnad «usal
duse põhjal" või «kirjaoskamatu eest" (§§ 554, 555).



566. Rahakaardi ja väljamaksukaardi järgi raha vastuvõtmises antakse 
allkiri kaardi tagaküljel ja eelmises paragrahvis (565) juhatatud korras. Telegraa
filise rahatransferdi või väljamaksukäsu järgi raha vastuvõtmises tehakse trans- 
ferttelegrammil allkiri järgmiselt: „Nii mitu (summa kirjatähtedega) marka sel 
ja sel kuupäeval (kuupäev ja kuunimetus) vastu võtnud see ja see (nimetäht ja 
perekonnanimi (liignimi).*' Kui allkiri antud on kutselehel, peab kaardi tagaküljel 
postiasutuse poolt vastav märge tehtama.

567. Lunalised saadetised väljastatakse adressaatidele allkirja vastu kutse
lehel, kuid lunaliste postpakkide väljastamisel võetakse allkiri pakkide harilikus 
väljastamise korras. Allkirja tekst on sama, mis vastava liigi lunatagi saadetiste
suhtes, kuid järgmise täiendusega: „ja luna .....  (summa kirjatähtedes) marka
olentasunud**.

568. Allkiri antakse üldises korras, kui tegemist on ametivõimudele, 
ameti- või muudele asutustele, kaubamajadele ja äridele adresseeritud saadetistega. 
Ei loeta küllaldaseks templijäljendi vajutamist. Kaubamajadele või äridele adres
seeritud saadetise eest peab adressaat või õigustatud .isik alati ka oma ristinimega 
või eesnime esimese tähega alla kirjutama, näit. „Eilon ja Liigart’i eest J. Liigart**. 
Allkirja andmisest pseudonüümaadressiga saadetiste vastuvõtmisel vt. § 627.

569. Postiasutusest volituse põhjal saadetise vastuvõtu allkirjaandmise 
viisi üle vt. §§ 619—621. Ametivõimudele jä ametiasutustele adresseeritud saade
tiste vastuvõtmisel jätkub ameti-isiku või saadetiste vastuvõtmiseks õigustatud 
ametniku lihtsast allkirjast; ametivõimud ja ametiasutused peavad posti välja- 
kanderaamatus või väljastusregistris oma nimetuse poolest hästi selgesti tähen
datud olema.

570. Isik, kes eestikeeü alla kirjutada ei oska, võib seda teha teises keeles, 
kuita oskab ja kui postisaadetise väljastaja postiljon või ametnik seda keelt mõistab. 
Vastasel korral väljastatakse saadetis samas korras, nagu kirjaoskamatule adres
saadile.

571. Kirjaoskamatuile adressaatidele väljastatakse postiasutusest kõiki 
liiki saadetised ilma tema allkirjata, vastaval korral isiku tõestamiseks tunnis
tuse või dokumendi ettenäitamist -nõudes, kus öeldud, et isik on kirjaoskamatu 
(§ 612). Kuid kirjaoskamatu adressaat peab kutsuma oma eest alla kirjutama 
kellegi kõrvalise isiku.

Puudulikult kirjaoskajaile, kes ainult nime oskavad alla kirjutada, kirjuta
takse allkirja vormeli jaoks määratud tekst postiametniku poolt (see sünnib maksu
ta) ja adressaat kirjutab ainult alla. |Kojukantud saadetiste väljastamisest kirja
oskamatuile vt. §§ 554, 555.

572. Kui postiasutusest väljamaksmiseks kuuluvad korraga mitu raha- 
kaarti või väljamaksukaarti, mille kohta ühine kutseleht välja kirjutatud, võib 
saaja alla kirjutada sellel kutselehel (mitte aga raha- või väljamaksukaartide peal) 
ühise summa vastuvõtmises : „Nii mitu marka (summa kirjatähtedes kirjutada) 
vastu võtnud sel ja sel kuupäeval — see ja see (allkiri)**.

573. Kui saadetis väljastatakse kutselehe järgi, mille peal adressaat on 
kättesaamise allkirja juba annud, siis vastuvõtjalt teist allkirja enam ei nõuta, 
vaid adressaadi allkiri kutselehel täidab allkirja aset pakikaardil, rahakaardil, 
väljamaksukaardil, rahatelegramriiil.

574. Postpaki väljastamisel jä posti rahatransferdiga või väljamaksukaar- 
diga saadetud raha väljamaksmisel lõigatakse kaardi küljest lõigend lahti ja antakse 
adressaadile; see sünnib ka niisugusel korral, kui lõigend saatja poolt kirjaga 
varustamata jäetud. Telegraafilise rahatransferdi korral lõigendi väljaandmist 
ei ole.

575. Rahakaartidele, mille summad kontrollpostkontorist saadetakse amet- 
likes väärtkirjades adressaatidele postiagentuuri kaudu (§ 142), tehakse allkirja 
asemele ametlik märge raha edasisaatmise kohta, ära tähendades, missuguse agen
tuuri kaudu raha saadetud. Postiagentuuris väljastatakse need väärtkirjad adres
saatidele harilikus korras allkirja vastu kutselehel.

576. Kui saadetis on väljastusteatega või väljamaksmisteatega, peab 
saadetise vastuvõtja andma oma allkirja ka selle tähiku peal. Kui ta keeldub teadet 
alla kirjutamast, märgib väljastaja postiteenija teate peal, et saadetis on väljas-
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tatud, sisemaalise teate peal ühtlasi ära tähendades, et adressaat fteeldus teadet 
alla kirjutamast. See märkus varustatakse ametniku allkirjaga. Tagantjärele 
nõutud väljastusteatel või väljamaksmisteate peal tehakse väljastamise või välja
maksmise suhtes ametlik märge postiametniku allkirjaga.

Väljastamine käib pä- 577. Registreeritud saadetised ja rahasummad antakse kätte või makse-
rast a a rjutamist. takse välja ainult pärast seda, kui adressaat või tema volinik ehk adresaadi asemel 

vastuvõtja on vastuvõtmise suhtes alla kirjutanud ja kui ta täielikult ära tasunud 
on taksid, maksud või luna, milledega need saadetised vastaval korral koormatud 
on (vaata ka § 784 tollimaksude suhtes). Ometi kui tegemist on välismaalt pärale 
jõudnud frankopakkidega (või frankoväärtkastikestega), väljastatakse need adres
saatidele kas vabadena kõigist maksudest või vabadena ainult tollimaksudest, nii 
nagu saatjad seda nõudnud on, kuna need maksud pärast seda sisse nõutakse 
saatjalt. Saadetisi, mille eest adresaadid või nende volinikud on vastuvõtmise 
allkirja annud, ei võeta enam postile tagasi.

Harilik väljastamine 
postiasutustest.

Ebakorrapärased saa
detised.

Kirjaposti lihtsaade- 
tiste väljastamine.

Registreeritud saade
tiste väljastamine.

Saadetiste avam isest.

Väljastamine postiasutusest.
V äljastam ise kord.

578. Postisaadetised antakse välja otse postiasutusest seal, kus kojukand
mine sisse seadmata või kus neid võimalik ei ole kätte toimetada, või kui adres
saadid ise soovivad neid vastu võtta postiasutuses ja väljastamistalituse tingimused 
seda õigustavad. Kui soovitakse kõiki oma postisaadetisi või teatavat liiki saadetisi 
järjekindlalt ja korrapäraselt ise postilt ära viia, siis peab nimekast või nimepilet 
aboneeritama (§§ 646—671).

579. Saadetised, milles arvatakse olevat keelatud sisu, või mis pärale on 
jõudnud rikutud ja vigastatud olekus, või mis pakitud ei ole nõuetavate reeglite 
kohaselt, väljastatakse ainult postiasutusest.

580. Igaliiki postisaadetiste väljastamine postiasutustes sünnib tasuta.
581. Kirjaposti lihtsaadetised (ajalehed, ajakirjad ja posti kutselehed ühes 

arvatud) antakse adressaadile või tema nimel vastuvõtjale postiasutusest välja 
ilma igasuguse vormaliteedita, kui ei ole kahtlust adresaadi isiku kohta või selle 
kohta, et adressaadi nimel vastuvõtja seks õigustatud või volitatud on; vastasel 
korral nõutakse isikutunnistuse või mõne lihtsa tõenduse (nimekaart, nimepilt, 
liikmekaart, kirjaümbrik jne.) ettenäitamist või tuntud isikute suusõnalist tõen
dust, või aga kirjaliku volituse ettenäitamist, kui tegemist on teisele isikule adres
seeritud saadetiste vastuvõtmisega.

582. Registreeritud saadetised väljastatakse postiasutustest kutselehtede 
järgi (§ 585), saajate poolt nende kutselehtede ettenäitamisel. Kutselehtede järgi 
postiasutusest postisaadetiste (välja arvatud kirjaposti lihtsaadetised, näit. juurde
maksuga lihtkirjad) vastuvõtmiseks peab adressaat:

a) ilmuma isiklikult, või
b) korrapärase volituse välja andma teisele isikule, või
d) kutselehe peal alla kirjutama, et on saadetise kätte saanud, jättes saade

tise vastuvõtmise teise isiku hooleks ilma volituseta.
Saadetiste vastuvõtuks allkirjade andmisel käsitatakse §§ 561—577 määrusi
Volituste väljaandmise kord on toodud 595.—609. paragrahvis ; saaja isiku 

tõestamise kord, samuti allkirja tõestamise kord volituse või kutselehe peal, 
kui ka kirjaoskamatuse tõestamise kord on toodud 610.—618. paragrahvis.

583. „Näidatud sisuga" väärtkirja (§ 135) saaja võib nõuda, et see posti
asutuses avataks tema juuresolekul. Enne avamist peab ta vastuvõtu allkirja andma. 
Kui avamisel ilmub, et sisu osalt või täiesti puudub, või rikutud on, seatakse kokku 
protokoll. Avamist ja protokolli seadmist toimetatakse 515. ja 525. paragrahves 
juhatatud korras. Ümbrik lisatakse protokolli juurde. Välismaalt tulnud ja tolli
maksudega koormatud saadetise avamise kohta vt. § 785. Kui eeltähendatud juhtu
mistel avatud saadetise sisu korras on, siis protokolli ei tehta. Kui tegemist ou 
väärtkirjaga või postpakiga, mille väljanägemise järgi saajal kahtlus tekib saadetise 
sisu korrasoleku üle, talitatakse § 515 määruse järgi.



584. Koju kättekandmise talituse kohta eelpool toodud §§ 550 ja 556 mää
rused on vastavalt maksvad ka saadetiste väljastamise jaoks postiasutusest.

Kutselehed.
585. Postiasutusest väljastamiseks määratud postisaadetise kohta kirjuta

takse kutseleht, mis adressaadile kätte toimetatakse ja millega ta kutsutakse posti- 
asutusse saadetist vastu võtma. „Nõudmiseni“ adreseeritud saadetiste ja taksi- 
kohaselt täiesti frankeeritud kirjaposti lihtsaadetiste kohta kutselehte ei saadeta.

586. Kui sama adressaadi nimele korraga pärale jõuab mitu samaliiki 
saadetist (mitu tähtsaadetist, mitu väärtkirja, või pakki, või transfert!), on posti- 
asutus õigustatud ühtainust ühist kutselehte välja kirjutama saadetiste iga liigi 
kohta.

587. Kutselehed kirjutatakse sellekohase tähiku peal. Vasakpoolses nur
gas ülal märgitatakse kriipsu peal sihtkoha postiasutuse nimetus, kust saadetis 
väljastatakse. Kutselehe joonestikule kirjutatakse adressaadi nimetus ja aadress 
ning vastavaisse lahtritesse: päralejõudmise järje nr., saadetise lük posti nr., lähteasu- 
tuse nimetus ja vastaval korral saadetise väärtus, raskus, luna summa numbrites ja 
saadetisele peale arvatud maksud. Parempoolsele nurgale ülal vajutatakse posti
tempel, mis kutselehe väljakirjutamise kohta ja kuupäeva tähendab.

588. Kutselehed kirjutatakse siialisatud kavandi kohase (lisa nr. 25) 
tähiku peal. Suuremate postiasutuste jaoks võib tarbekorral trükkida kutselehed 
teisendatud tekstiga või värvüisel paberü teatavate saadetiste liikide jaoks eriti.

589. Kutselehe alumine äär ja tagakülg on määratud seks, et saadetise 
vastuvõtja vastaval korral seal annaks vastuvõtmises oma -allkirja* või et sinna 
kirjutataks volitus saadetise vastuvõtmiseks, või tõestus adressaadi isiku või 
allkirja, või kirjaoskamatuse kohta.

590. Kutselehelekirjutatud aadress peab täpselt vastama aadressüe saadetise 
peal, mille kohta kutse saadetakse.

591. Lunaüse saadetise kohta välja kirjutatud kutselehele tähendatakse saa
detise lähtekoha ja ka saatja nimetused.

592. Kutselehed toimetatakse kätte adressaatidele lahtiselt, ilma ümbrikuta 
ja kinni kleepimata. Nad saadetakse adressaatidele saadetise päralejõudmise 
päeval või kõige hiljemalt järgmisel päeval.

593. Kui pärast esimese kutselehe saatmist adressaat ei ilmu postiasu- 
tusse saadetist vastu võtma, saadetakse talle 7 päeva pärast teine kutseleht. Teist
kordsele kutselehele märgitakse pealmikus sõna „Teine“ kas vastava templiga 
või käsitsi, viimasel puhul tuleb see märge alla kriipsutada.

Juurdemaksuliste kirjaposti lihtsaadetiste kohta, kus neid koju kätte ei 
toimetata või toimetada ei saa, teistkordset kutselehte ei kirjutata.

594. Teistkordsed kutselehed antakse adressaatidele kätte allkirja vastu 
postiljoni kirjakande raamatus samas korras, nagu tähtsaadetised (§ 554) neis koh
tades, kus saadetiste kojukandmine sisse seatud. Muudest postiasutustest, või kui 
adressaadid asuvad väljaspool kirjakande piirkonda, saadetakse teistkordsed 
kutselehed samas korras, nagu esmakordsedki.

Volitused.
595. Kui adressaat ärasõidu tõttu või muul põhjusel soovib tema nimele 

päralejõudvate postisaadetiste vastuvõtmiseks volitada kedagi teist isikut, peab 
ta tähendatud isiku nimele välja andma kirjaliku volituse. Volituses peab volituse 
maksvuse tähtaeg ära tähendatud olema ja täpselt loetletud olema postisaadetiste 
liigid, mis peavad volinikule välja antama. Volituse allkiri või allkirjad peavad 
kompetentse ametliku organi poolt tõestatud olema. Volitused, milles ära tä
hendatud ei ole kitsendusi, et nad ainult teatavate saadetiste liikide kohta käivad, 
on igaliiki postisaadetiste jaoks maksvad. Volitused säilitavad oma maksvuse neis 
ära tähendatud tähtajani, kuid mitte kauem kui kalenderaasta lõpuni.
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596. Kui tegemist on eripõhikirjade või lepete põhjal tegutsevate ette
võtetega, nagu aktsiaseltsid, pangad ja muud sarnased asutused, peab seaduslik 
volitus, mis registreeritud saadetiste vastuvõtmise õiguse kohta käib, allas kirju
tatud olema nende isikute poolt, kes õigustatud on ettevõtte asju ajama. Volituse 
seaduspärasus peab'tõestatud olema kompetentse ametliku organi poolt. Vt. ka 
§§619—621.

597. Volitus, mis postisaadetiste kättesaamiseks välja antud, peab alg
kirjas või õigekstunnistatud ärakirjas volitaja poolt antama kirjaliku teadaande 
juures sesse postiasutusse, kust saadetised väljastatakse.

598. On soovitav, et volitused kokku seataks järgmise kavandi järgi või 
sellele vastavalt:

«Käesolevaga volitan hra ...................  vastu võtma mulle adresseeritud
igaliiki postisaadetisi .....  postiasutusest ja selles allkirja andma. Volitus
on maksev käesoleva aasta lõpuni.

asukoht) (kuupäev)
Volitaja : .....................................tc

(allkiri)
(Järgneb volituse tõestamise tekst.)

599. Volituse võib anda teatava üheainsa päralejõudnud saadetise vastu
võtmiseks ; sel puhul peab volituses ära tähendatama, missuguse saadetise vastu
võtmiseks volitus antud, näit. : «Volitan (keda) vastu võtma mulle adresseeritud 
väärtkirja, väärtus viis tuhat marka. (Kuupäev ja allkiri)^. Kui volitus tehakse 
üksiku saadetise kohta käiva posti kutselehe peale (võib teha alla äärele või tahakül
jele), ei ole vaja saadetist ennast kirjeldada; kutselehe peal tehakse volitus järg
miselt: «Volitan (nimi ja liignimi, keda volitatakse) vastu võtma. (Adressaadi 
allkiri ja kuupäev)ct.

Volitaja allkiri peab olema tõestatud, kui ta postiasutusele tuttav ei ole.
600. Postisaadetisi võib väljastada ka üldise asjaajamiseks välja antud voli

kirja põhjal, kui selles on ära tähendatud, et volinikul on õigus vastu võtta ka voli
taja nimele tulevaid postisaadetisi. Viimane asjaolu ei vabasta volitajaid üldiste 
volituste eest üldisel alusel tempelmaksu maksmisest. Sarnasest üldisest volitu- 
sest|antakse postiasutusse kas originaal ise või õigekstunnistatud ärakiri.

601. Volitused ei käi tempelmaksu alla, kui nad antud on ainult seks, et 
postilt postisaadetisi vastu võtta; samuti vabad tempelmaksust on eelmises 
paragrahvis (600) tähendatud üldistest volitustest võetud ärakirjad, kui neile notaa- 
riuse poolt või ärakirja tõestaja muu ametliku isiku poolt pealekirjutus tehtud on, 
et see ärakiri määratud on postiasutusse andmiseks postisaadetiste suhtes.

602. Kui volitus ei käi postisaadetiste kõigi liikide kohta, vaid ainult teata
vate äratähendatud liikide kohta, näit. kirjaposti lihtsaadetiste kohta, võib volinikule 
väljastada ainult äratähendatud liiki saadetisi.

603. Volitajate allkirjad kutselehtedel võivad tõestatud (attesteeritud) 
olla ka postiteenijate poolt nende eneste vastutusel, kui volitajad ja nende allkiri 
postiteenijaile küllaldaselt tuntud on.

'604. Postisaadetiste väljastamist toimetavale postiteenijale enesele on 
keelatud teistele isikutele adresseeritud saadetisi postilt väljastamisel vastu võtta 
volituste põhjal samas postiasutuses, kus ta teenib.

605. Uks ja sama isik võib postisaadetisi postilt vastu võtta volituste põh
jal mitme isiku poolt.

606. Kui adressaadi nimel ainult ette näidatakse tema isikuttõestavad 
dokumendid, ei tähenda see veel volitamist. Kui keegi palub talle välja anda posti
saadetisi, mis kellelegi teisele isikule adresseeritud ja adressaadi nimel seejuures 
ette näitab ainult isikuttõestavad dokumendid, ei ole lubatav seadusliku volituse 
puududes seda soovi rahuldada.

607. Postisaadetised väljastatakse volinikele samas korras, nagu adressaa
tidele enestelegi, kusjuures^allkirja vormelile lisatakse sõnad «volituse põhjal“.



Kui teatud tähtaja peale välja antud volitus või üldise volituse ärakiri (§ 600) 
on postiasutuses, või kui ette näidatakse seaduspäraselt õigeks tunnistatud volitus 
kutselehel, peab volituse põhjal tegutsema õigustatud isik postisaadetiste vastu
võtmisel ühtlasi tõestama oma isiku, kui ta postiteenijaile tundmata on.

608. Volituse asemel võib adressaat kutselehe peale kirjutada, et on saade
tise või summa kätte saanud, ja sellele märkele oma nime alla kirjutada ning 
saadetise või summa postilt vastuvõtmise jätta teise isiku jaoks ilma volituseta. 
Sel korral väljastatakse saadetis, ilma et vastuvõtjalt veel teist allkirja nõutaks. 
Kahtluse korral tuleb aga vastuvõtjalt nõuda isikutunnistuse ettenäitamist (§ 612),

609. Adressaadi allkiri volituse peal peab tõestatud olema järgnevais para
grahves juhatatud korras, kui allkiri postiasutusele tundmata on või see kahtlust 
äratab.

Isiku või allkirja tõestamine.
610. Kirjaposti tähitamata saadetised (ühes arvatud ajalehed, ajakirjad) 

väljastatakse adressaatidele, ilma et neil tarvitseks oma isikut tõestada. Ometi, 
kui'on põhjust kahelda isiku tõelisuses, peab huvitatu tõestama, et tal saadetiste 
vastuvõtmiseks õigus on. (Vaata ka §§ 552 jä 581.)

611. Registreeritud postisaadetisi, samuti rahasummasid võivad postitee- 
nijad vähetuntud või hoopis tundmata isikuile (adressaatidele) välja anda ainult 
siis, kui viimased oma isiku tõestavad, ette näidates isikutunnistuse või selle 
asettäitva dokumendi.

612.— Kui isiku tõestamiseks ei esitata isikutunnistust või selle aset täitvat 
dokumenti, või kui ettenäidatud tunnistus või dokument millegipoolest usaldatav 
ei ole, peab esitatama kirjalik eri tunnistus isiku ja, vastaval korral, tema kirjaoska
matuse tõestamiseks. Põstisaadetise postilt vastuvõtmise jaoks tuleb see tunnistus 
või tõestus kirjutada kutselehele, muil kordadel — eri lehele. See peab antud olema 
riigi- või omavalitsuse asutuse poolt, või ameti-isiku poolt: vallavalitsuselt, 
politseist, notaariuse või kohtuniku poolt või ametiasutuses teenijale tema ülemuse 
poolt — nende allkirjaga ja vastustatult pitsati jäljendiga, mis nende asutuste või 
isikute jaoks seadusega ette nähtud. Samas korras tõestatakse volituse, palve- 
või nõudekirja ja avalduse peal isiku kirjaoskamatus, kes postisaadetiste saamiseks 
välja annab volituse või kes mitte isiklikult, vaid teise isiku või voliniku kaudu, 
annab palve- või nõudekirju ja avaldusi postiametkonna asutustele.

613. Allkiri kutselehel, volitusel, palve- või nõudekirjal, avaldusel jne. 
loetakse tõestatuks, kui kutselehe, volituse, palve- või nõudekirja andmisel ühtlasi 
tõestatakse allakirjutanu isik, ette pannes seadusliku isikutunnistuse või selle aset 
täitva dokumendi.

Isikutunnistuse ettenäitamise asemel võib allkiri õigeks tunnistatud olla ka 
kohaliku omavalitsuse, politsei, notaariuse või mõne teise asutuse või ameti-isiku 
poolt.

614. Kui isikutunnistus või selle aset täitev dokument ette näidatakse 
isiku tõestamise või allkirja õigekstunnistamise otstarbel, peab ettenäitaja, kui 
ta on kirjaoskaja, ise volitusel, kutselehel, rahakaardil, väljamaksukaardil või 
pakikaardil, palve- või nõudekirjal, avaldusel jne. allpool allkirja, mis õigekstun- 
nistamist vajab, tegema märke järgmiselt: „Ette on näidatud isikutunnistus
(või selle aset täitev dokument), mis välja antud  (väljaandja asutuse nimetus,
millal välja antud ja tunnistuse või dokumendi nr.)“ ; peale selle peab ta selle 
pealekirjutuse tõestama oma allkirjaga. Kirjaoskamatu eest teeb postiteenija selle 
pealekirjutuse ja tõestab oma allkirjaga.

615. Postiašutusse isiklikult ilmunud kirjaoskamatu isiku kirjaoskamatus 
loetakse tõestatuks, kui niisugune isik ette näitab seadusliku isikutunnistuse või 
selle aset täitva dokumendi, milles öeldud, et selle ettenäitaja on kirjaoskamatu.

616. Vaimuhaigete haigemajas ravitsuselolevate isikute allkiri peab tingi
mata tõestatud olema 612. paragrahvis näidatud korras.

617. Kui volitus välja antakse isiku poolt, kes haigeoleku tõttu ei saa anda 
allkirja, peab volitus notaariuse või rahukohtuniku poolt tõestatud olema seaduses 
ette nähtud korras.
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Lihtsaadetised.

Registreeritud saade
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Allkirja tõestamine.
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618. Posti kutselehe ettenäitajal ei ole õigust lugeda kutselehte saadetiste 
kättesaamist õigustavaks või isikut tõestavaks dokumendiks, välja arvatud juhtu
mine, kui tegemist on kirjaposti juurdemaksulistelihtsaadetistega; viimased väljas
tatakse kutselehe ettenäitajale ilma igasuguse vormaliteedita.

XVIII peatükk.
Väljastamine eri adressaatidele või eri abinõudega.

Eri adressaadid.
619.— Eri põhikirjade või lepete põhjal tegutsevaile asutustele (pangad, 

aktsiaseltsid, kaubamajad, ärikontorid, kaubandusfirmad, ühingud, seltsid) ja 
juriidilistele isikuile üldse sünnib postisaadetiste väljastamine alati volituse põhjal, 
millest kõne 596. paragrahvis. Volituses peavad isikute nimed ära tähendatud olema, 
kes õigustatud on postisaadetisi vastu võtma ja vastuvõtmisel alla kirjutama või 
selleks volitusi andma. Saadetised, mis väljastamisele kuuluvad allkirja vastu, 
peavad väljastatama ainult neile isikuile. Ülaltähendatud volitus peab iga kalen- 
deraasta algul uuendatama.

620. Kaubamajad ja ettevõtted ainuomanikuga, kuid erinimetuse all, pea
vad esitama seadusepärase tunnistuse selle kohta, kes kaubamaja või ettevõtte 
tõelik omanik on. Kui omanik volitab saadetisi välja andma teisele isikule, siis 
peab esitatama ka veel volitus. Seltsidele ja ühinguile on erandina lubatud posti
saadetiste kättesaamiseks esitada volituste asemel juhatuse või peakoosoleku seadus
päraselt kinnitatud protokolli ärakirja, milles ära tähendatud on, keda volitatakse 
postisaadetisi postilt vastu võtma. Need õigekstunnistamised võivad tehtud olla 
ametiasutuste poolt, kellele seks seadusega õigus antud. Sarnased õigekstunnis
tamised peavad sisaldama ka tõestust, et otsusetegijad ja allakirjutajad selleks õigus
tatud on.

621. Valitsuse- ja ametivõimudele ning ametiasutustele adresseeritud 
postisaadetised väljastatakse asutuste juhatajaile või nende poolt väljaantud voli
tuste või vahekirjade põhjal. Seesugused asutuse ametlikul tähikul kirjutatud voli
tused kestvusega mitte üle kalenderaasta peavad kandma asutuse juhataja allkirja 
ja ametpitserit. Üksiku juhtumise jaoks võib volitus kirjutatud olla kutselehe!

622. Kaitseväelastele antakse nende nimele adresseeritud postisaadetised 
postilt välja üldises korras.

623. Erikorra järgi antakse postilt välja omavalitsusasutustele (eriti 
vallavalitsustele) adresseeritud väärtkirjad, väärtpakid ning rahatransferdid ja 
väljamaksukaardid. Omavalitsusasutused peavad sellekohaseid nöörraamatuid, 
kuhu eelnimetatud saadetiste suhtes kutselehed sisse kannavad.

624. Omavalitsusasutuste ametnikud või volinikud, postileilmumisel 
623. paragrahvis tähendatud saadetiste kättesaamiseks, peavad ühes kutselehtedega 
esitama ka nimetatud raamatu. Postisaadetiste väljastaja ametnik kontroleerib 
raamatu sissekirjutused ja nende õigekštunnistamiseks vajutab igale sissekirju
tusele väljastamiskuupäeva postitempli jäljendi.

Ilma raamatu esitamata saadetisi ei väljastata.
625. Riigi statistika keskbüroo (Tallinnas), tervishoiu peavalitsuse ja 

tervishoiu osakondade ning Tartu ülikooli meteoroloogia observatooriumi 
nimele teadeteandjailt või vaatlejailt postile võetud (§ 90) ja sihtkohta pärale 
jõudnud frankeerimata lihtsaadetised toimetatakse kätte juurdemaksulistena saade
tistena harilikus korras. Sarnased saadetised võivad väljastatud saada ka võla 
peale — posti peavalitsuse poolt määratud erikorra järgi.

626. Mitteisiklikud aadressid, nagu: „Kaubatarvitajate Ühing'c, „Rah- 
vusvahelise spêditsiooni kontor", jne. peavad alati olema täiendatud kuuluvuse, 
omaniku või firma nimega ja väljendatama näit. järgmiselt: «Raudteelaste kauba- 
tarvitajate ühing", «Vennaste Parven’ite rahvusvahelise speditsiooni kontor". 
Registreeritud saadetistega, mille aadress küllaldane ei ole nende väljastamiseks, 
tuleb postiasutustes alati talitada kui väljastamatutega. Tähitamata kirjapostisaa-



detiste suhtes on äride, kaubamajade, jne. mitteisiklikud aadressid lubatavad siis, 
kui aadressi andmete järgi mingit kahtlust ei ole tõeliku adressaadi kohta.

627. Registreerimata saadetisi, mis adresseeritud on pseudonüümi all 
(kirjaniku või näitleja varjunimi), võib väljastada, kui selgesti näha on, et tegemist 
tõesti on pseudonüümiga ja ei ole kuritarvitust. Registreeritud saadetiste välja
andmine on lubatud ainult sus, kui tegemist on ü ld ise lt tu n tu d  pseudonüümiga 
ja kui täidetud on järgmised tingimused:

a. pseudonüümi kandja peab väljastamisttoimetavale postiteeni j ale niisu
gusena isiklikult tuntud olema, või

b. tema isik peab tõestatud olema postimääruste kohaselt.
Vastuvõtu allkirjutus peab redigeeritud olema nii, et ka adressaadi täielik 

n i m i  ära tähendatud oleks pseudonüümi kõrval, näit. : „Karl Laik, teisiti Leks 
Kart" ehk „Karl Laik, alias Leks Kart“ (vt. ka §§ 554, 555, 561—577). Samal 
viisil peab § 576 määruse kohaselt vastaval korral alla kirjutatama väljastusteade 
või väljamaksmisteade, kui pseudonüümile adresseeritud saadetis on seesuguse 
teatega.

628. Välismaa merimeeste või muude välismaalaste nimele päralejõud
nud liht kirjapostisaadetised, märkega ümbriku peal ,,Aux soins du Consul" 
(konsuli hoolde), antakse vastavasse konsulaati kätteandmiseks adressaatidele. 
Seesugused liht kirjapostisaadetised, kui nad pärale jõudnud on välismaa meri- 
meestele, kes saadetise sihtkohas ei viibi alatiselt, võib vastavasse konsulaati 
adressaatide ilmumiseni ootelpidamiseks anda ka sel juhtumisel, kui eeltähendatud 
märget ümbrikule tehtud ei olegi ja kui konsulaat nõus on neid oma hoolde võtma. 
Tähtsaadetiste suhtes aga, kas nad eeltähendatud märkega varustatud on või ei 
ole, antakse konsulaati ainult kutselehed, kuna saadetised ise postiasutuses alal 
hoitakse. Samal viisil talitatakse ka sihtkohas mitte alatiselt viibivate välismaa 
merimeeste või muude välismaalaste nimele päralejõudnud väärtkirjadega ja 
-kastikestega ning postpakkidega ja rahatransfertidega, s. o. neid ei anta konsu
laati ka sel juhusel, kui nende ümbrikul või saatekaardi peal on märge ,,Aux 
soins du Consul" ; nad hoitakse postiasutuses ja konsulaati saadetakse kutselehed. 
Kõigi eeltähendatud saadetiste ootelpidamise tähtaeg on 1 kuu; pärast seda 
talitatakse nendega kui väljastamatutega.

629. Igaliiki postisaadetised, mis adresseeritud on isikuile, kes asuvad 
varjupaikades, vanadekodudes, haigemajades (ravilais), kliinikuis jne., väljasta
takse neile üldises korras ning, kui postisaadetise väljastamine peab sündima 
postiasutusest enesest ja nad sinna ei saa ilmuda, isiklikkude volituste põhjal, 
mis asutuse omaniku või juhataja poolt tõestatud. Vaimuhaigeile haigemajas 
postisaadetiste väljastamise kohta vaata § 616.

630. Vangidele adresseeritud igasugu postisaadetiste (välja arvatud liht 
kirjaposti saadetised) üle saadetakse kutselehed vastava vangla kontorisse (kant
seleisse). Vang annab tema nimele adresseeritud saadetiste kättesaamiseks kutse- 
lehel volituse, mis vanglaülema poolt tõestatud peab olema. Seesuguste volituste 
põhjal antakse vangide nimele adresseeritud saadetised volitatud isikule takista
mata välja.

Vang võib keelduda volitust andmast; sel korral talitatakse saadetistega 
reeglite järgi, mis adressaadi poolt vastu võtmast keeldumise tõttu väljastamata 
jäänud saadetiste jaoks maksvad.

631. Surnud isikuile adresseeritud saadetised antakse välja pärijaile või 
hooldajaüe, kui need esitavad vastava nõudmise, millele lisatud on pärija või hool
daja õigustes kinnitavad dokumendid.

632. Kui postiasutuses saadud on teade kohtu käest, et mingisugune isik 
on tunnustatud maksujõuetuks, ei anta selle isiku nimele adresseeritud posti
saadetisi kätte adressaadile enesle, vaid kohtu poolt juhatatud asutusele või isikule.

633. - Likvideerimise järgus olevaile aktsiaseltsidele, pankadele, ühinguile, 
kaubamajadele jne. adresseeritud postisaadetised väljastatakse, kuni likvideeri
mise toimingute lõpetamiseni, . äratähendatud likvidaatoreüe või määratud 
isikuile, kes seda nõudnud ja kellel selleks õigus. Õiguse tõestamiseks tuleb esitada 
kas vastava ettevõtte peakoosoleku protokollist väljavõte, mis seaduspäraselt
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õigeks tunnistatud, või vastava võimu tunnistus. Jäädavalt tegevuse lõpetanud 
ettevõtteile, kui see postiasutusele teatavaks saanud, adresseeritud postisaadetis- 
tega talitatakse üldreeglina kui väljastamatutega. Ometi, saadetised endistele 
äridele väljastatakse äri kõige viimasele omanikule, kui ta oli äri ainuomanik.

Väljastamine erikäskjalaga.
634. Erikäskjalaga saadetakse adressaadile koju kätte saadetised, mis 

sihtpostiasutusse pärale jõudnud on virksaadetiste jaoks kindlaks määratud tingi
muste täitmisel (§ 289). Need saadetised peavad kandma märget või lipikut 
,,Virk-Exprès“ . Adressaat võib varemantud kirjaliku sooviavaldusega sihtposti- 
asutuselt nõuda, et tema poolt oodetava hariliku saadetise (või saadetiste) pärale
jõudmisel see talle erikäskjalaga kätte toimetataks, kusjuures ta käskjalale ära tasub 
vastava taksi. §§ 490, 491 tähendatud kitsendused kättetoimetatavate saadetiste 
raskuse kohta ja väärtuse või rahasumma ülemmäära kohta on maksvusel ka erikäsk
jalaga kättetoimetamisel; erandid sellest on allpool ette nähtud.

635. Erikäskjalaga kättetoimetamise piirkonnad on:
a. harilik käskjalaga kättetoimetamise piirkond, mis moodustab sõõri, 

mille raadius on 1 y2 kilomeetrit postiasutusest, või aga linnas kirjapostisaadetiste 
väljakande harilik piirkond;

b. harilikust käskjalaga kättetoimetamise piirkonnast (p. a) väljapoole, 
missugusel juhusel võetakse kilomeetrite arvu järgi kauguse maksu või vastaval 
korral selle alammäära.

636. Päevatundidel toimetatakse virksaadetised harilikus käskjalaga kätte
toimetamise piirkonnas kätte pärast nende päralejõudmist sihtasutusse või kohe 
pärast posti avamist, ja väljapoole piirkonda niipea kui iganes võimalik. Öösel 
kohale jõudnud virksaadetised viiakse adressaatidele kätte hommikul kell 8. 
Ööks loetakse aeg kella 20-st — 8-ni.

637. Virksaadetiste kättetoimetamist toimetatakse eri postiljonide või 
telegrammikandjate, või eri käskjalgade abil. Postiasutuse harilikku käskjalaga 
kättetoimetamise piirkonda adresseeritud täht-, väärt- ja pakiposti virksaadetised 
toimetatakse koju kätte allkirja vastu kirjakande raamatus. Väljapoole seda piir
konda adresseeritud virksaadetisele, ka liht kirjaposti virksaadetisele, kirjutatakse 
välja kutseleht kahes eksemplaris ja saadetis antakse ühes kutselehega käskjala 
allkirja vastu kutselehe teisel eksemplaril käskjalale. Käskjalg viib virksaadetise 
kohale, väljastab selle adressaadile allkirja vastu kutselehel ja toob kutselehe tagasi 
postiasutusse.

638. Väljapoole harilikku käskjalaga kättetoimetamise piirkonda kantakse 
koju kätte ka üle 5 kg raskusega virkpostpakid.

Virktransfertidega või virkväljamaksukaartidega saadetav raha ja avaldatud 
väärtusega virksaadetised toimetatakse Eestis väljapoole harilikku käskjalaga kätte
toimetamise piirkonda käskjalaga kätte ainult kuni 10.000 margani; suuremaväär- 
tusliste saadetiste kohta toimetatakse adressaatidele sel korral kätte ainult kutse- 
lehed.

639. Käskjalaga kättetoimetamise katset toimetatakse ainult üks kord. 
Kui võimalik ei olnud saadetist kätte anda, jäetakse adressaadile kutseleht. Selle
kohase seletava märkega varustatud saadetis toimetatakse pärast seda kätte hari
likul viisil. Tasutud virktaks jääb postiametkonna kasuks. Kui adressaadi 
nõudel virksaadetisena kättetoimetatud hariliku saadetise eest (§ 634) adressaat 
keeldub virkmaksu tasumast, jäetakse saadetise üle adressaadile ainult kutseleht 
ja saadetis tuuakse tagasi postiasutusse. Virkmaks nõutakse pärastpoole  posti- 
asutuses sisse (vt. § 641).

640. Peale harilikkude postitakside, mis saadetise eest sçlle postileandmisel 
tasutakse, peab veel ette ära tasutud olema tariifis määratud virktaks Kuid see 
virktaks tuleb nõuda adressaatide lt järgmistel juhustel:

a. kui adressaat ise nõudnud on erikäskjalaga kättetoimetamist;



b. kui virktaks (kaugustaks) saatja poolt puudulikult tasutud on; siis peab 
adressaat tasuma puuduva virktaksi.

Märge. Kui sihtasutus päralejõudnud virktransferdi üle teate'asemel 
raha koju kätte toimetab (kui määrused seda nõuavad, §§ 543,'634), võtab ta 
selle toimingu eest tariifikohast harilikku rahakaartide kojukandmise maksu.
641. Kui sihtasutuses selgub, et virkmaks on puudulikult sisse nõutud 

(näit. harilikust käskjalaga kättetoimetamise piirkonnast väljapoole adresseeritud 
virksaadetise päralejõudmisel, mille eest kauguse maks puudulikult tasutud), 
toimetatakse virksaadetis adressaadile kätte, kuid kui adressaat nõus ei ole puuduvat 
taksi tasuma, tuuakse saadetis tagasi postiasutusse ja väljastatakse sealt harilikus 
korras, kuid ainult virktaksi äratasumise vastu.

M ärge. Välismaadest Eestisse pärale jõudnud virksaadetiste eest, mis 
väljapoole sihtasutuse harilikku käskjalaga kättetoimetamise piirkonda adres
seeritud, on kilomeetrite arvu kohane virkmaks alati puuduv. Seepärast 
toimetatakse neid käskjalaga adressaadile kätte ainult siis, kui kindel ollakse, 
et adressaat virkmaksu ära tasub. Neil juhtumistel tuleb sihtkontoril võtta 
adressaadilt virkmaksu käskjala jaoks selle summa suuruses, mis sisemises 
talituses käskjalaga kojuviimise eest kuulub, sellest summast maha arvates 
harilikku virkmaksu, sest selles väärtuses on välismaalise saatja poolt saade
tise peal maks postmarkides juba tasutud.
642. Telegraafilise virktransferdi adressaadile peab selle transferdi pärale

jõudmisel kohe ja ilma maksuta kätte toimetatama telegrami ärakiri; kui aga 
tema elukoht väljaspool sihtasutuse maksuta väljakandmise piirkonda on ja kui 
saatja telegrammi käskjalaga kättetoimetamise kulusid ei ole tasunud, nõutakse 
need adressaadilt sisse.

Kui sihtasutus telegrammi ärakirja asemel raha koju kätte toimetab (kui 
määrused seda nõuavad, vt. §§ 543, 634), võtab ta selle toimingu eest tariifikohast 
harilikku rahakaartide kojukandmise maksu.

643. Kui lähtepostiasutus on kirjapostisaadetisega talitanud kui virksaa- 
detisega, kuid see saadetis hariliku postitaksi suhtes puudulikult frankeeritud 
või täiesti frankeerimata on, siis sihtpostiasutus toimetab saadetise koju kätte 
ikkagi eri käskjalaga, kuid nõuab puuduva postimaksu adressaadilt kahekordses 
suuruses, nagu harilikkude juurdemaksu saadetiste eest.

Virksaadetis toimetatakse võimalust mööda otse koju kätte ka seesugusele 
adressaadile, kellele muu päralejõudev korrespondents harilikult vahetalitaja 
kätte antakse või kirjakande teele ülespandud kodusesse postkasti paigutatakse 
(§ 482), kui adressaat juba ette teisiti korraldanud ei ole. See käib ka adressaatide 
kohta, kes nimekastide kaudu oma korrespondentsi saavad.

644. Kui virksaadetis järele või tagasi saadetakse ja asetleidnud esimese 
tagajärjeta väljastamiskatse puhul taks tasumata jäänud on (vt. §§ 639 ja 641), 
jääb see taks saadetisele püsim a, et saadetise v astu v õ tja lt sisse 
nõuda. Peale selle märgitakse saadetisele „Kojuviinjise katse (seal ja seal) tehtud". 
Pärast esimest erikäskjalaga väljastamise tagajärjeta katset järelesaadetavate 
virksaadetistega talitatakse uues sihtkohas, nagu harilikkude saadetistega ja nad 
väljastatakse hariliku kättetoimetamise viisiga, välja arvatud juhtumine, kui 
adressaat etteteatega soovinud on erikäskjalaga kojutoomist, mil ta ka virktaksi 
uuesti tasub (§§ 634, 639). Kui aga virksaadetiste järelesaatmist on nõutud enne 
selle päralejõudmist esimesse sihtasutusse või kui see sihtasutus ette teab, et saade
tis tuleb järele- või tagasi saata, varustab ta saadetise sellekohase seletava märkega 
ja täiendab sõnadega „Kojuviimise katset (sääl ja sääl) ei ole tehtud“ ning siis 
saadetakse saadetis uues sihtkohas või aga lähtekohas (tagastamise korral) kätte 
erikäskjalaga.

645. Kui tegemist on välismaalt päralejõudnud virkpostpakiga, mis adres
saadi elukoha muutmise tagajärjel teise maasse järele saadetakse, ilma et käskjalaga 
kätte toimetada oleks katsutud, tuleb saatja poolt makstud virkmaks meie vahetus
asutuse poolt uue sihtmaa heaks kirjutada (50 sentiimi), kui viimane virkpakkide 
talitusest osa võtab (vaata maade nimekiri — lisa nr. 36); vastasel korral jääb see 
maks Eesti kasuks. Samuti Eesti kasuks jääb see maks väljastamatuks jäänud 
välismaaliste virkpostsaadetiste suhtes.

Telegraafilised virk- 
transferdid.

Juurdemaksulised 
virksaadetised. 

Kauged adressaadid. 
Nimekastid.

Järelesaatmine ja ta
gasisaatmine.



P o s t ip ile t ite  kau du  
sa a d e tis te  v ä lja s ta 

m in e .

L ih tsa a d etised .

R e g is tre e r itu d  sa a d e 
t ised .

A b o n en d id .

S o o v ia v a ld u s.

N im ek a stid .

Kui tegemist on välismaalt päralejõudnud virkpostpakiga, mis järelesaat- 
misele läheb või väljastamatuks jäi, kuid mida väljastada katsuti ilma et puuduvat 
kaugusmaksü oleks saanud sisse nõuda, tuleb puudujäänud käugusmaks paki 
pealt nõuetavaks arvata, tehes märget pakikaardil ja pakil enesel, mille järgi 
vastav summa järgmisele sihtmaale meie vahetusasutuse poolt arvesse kirjutatakse.

Nimepiletid ja nimekastid.
646. Postisaadetiste äraviimiseks otsekohe postilt või kättesaamiseks 

postilt lihtsustatud korras võivad adressaadid tarvitamiseks aboneerida posti 
nimepileti ühes nimekasti tarvitamise õigusega.

647. Nimepileteid ja abonement-nimekaste võib välja üürida ainult 
isikule, kes mitte vähem kui 17 aastat vanad.

648. Nimepileti abonendile on võimaldatud liht kirjaposti saadetisi 
(seal hulgas ajalehti ja ajakirju),, samuti muudliiki saadetiste (tähtsaadetiste, 
väärtkirjade ja -kastikeste, postpakkide, rahatransfertide, väljamaksukaartide) 
kohta kutselehti kas isiklikult postilt ära viia või usaldatava isiku kaudu neid lasta 
postilt ära tuua, või pileti põhjal postilt äraviimist kasutada soovikohaselt ainult 
ühe või mitme eeltähendatud saadetisliigi kohta. Viimasel puhul toimetatakse 
sedalnki saadetised, mille kohta abonent pileti järgi postilt äraviimist soovinud 
ei ole, kätte harilikul viisil (kojukandmine postiljoniga või, kus kojukandmist ei 
ole, kättetoimetamine muude tarvitatavate abinõudega).

M ärge 1. Nimepiletite kaudu saamist võib ka telegrammide kohta
nõuda.

M ärge 2. Virksaadetised nimepileti ja nimekasti abonendile toime
tatakse kätte ikkagi erikäskjalaga, kui nende eest virkmaks tarviliselt on
tasutud.
649. Nimepileti abonendile on võimaldatud postilt kätte saada talle adres

seeritud tähtsaadetisi, väärtkirju ja -kastikesi, postpakke, rahatransferte ja välja- 
maksukaarte, või soovikohaselt ainult teatavaid liike neist, lihtsustatud korras -  
nii et pileti ettenäitamisel isiku poolt, kellele see välja antud, või tema voliniku 
poolt selle pileti ettenäitamisel, post ei nõua tõestamist adressaadi isiku kohta või 
tõestamist kutselehel tema allkirja suhtes.

650. Nimepiletite abonentideks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised 
isikud. Riigi- ja omavalitsusasutused omavad nimepileti aboneerimisega ühtlasi 
käsiposti (§§ 315 — 325) tarvitamise õigused.

651. Nimepileti aboneerimisel jääb adressaadil ikkagi õigus oma nimele 
päralejõudvaid neid saadetisi, mis kutselehtede põhjal väljastatakse, kätte saada 
ka üldises korras — isiklikult või voliniku kaudu.

652. Sooviavaldus isikliku nimepileti väljaandmise kohta antakse vastava 
postiasutuse ülemale kirjalikult —ära tähendades soovija nime, aadressi ning aega, 
mille vältusel tahetakse nimepiletit tarvitada. Kui allakirjutanud soovija allkiri 
postiasutusele tuntud ei ole, peab allkiri seatud korras tõestatud olema.

Peale selle peab sooviavalduses täpselt olema ära tähendatud, kas aboneerija 
soovib pileti järgi saada talle adresseeritud igasugu postisaadetisi või ainult teata
vaid liike ja nimelt missuguseid (vt. § 649). Eripõhikirjade ja lepete põhjal tegut
sevaile asutustele nimepileti väljaandmiseks peab esitatama volitus 619. para
grahvis ettenähtud korras.

653. Iga abonendi nimele, kes nimepileti järgi soovib saada 648. para
grahvis tähendatud saadetisi (või mõnda liiki neist), avatakse laegas või kast erinumb
ri all neis postiasutustes, kus seesugused nimekastid abonentidele tarvitamiseks 
sisse seatud. Neisse nimekastidesse sorteeritakse abonendi nimele päralejõudnud 
liht kirjapostisaadetised, ajalehed ja ajakirjad, ning muude saadetiste kohta kutse- 
lehed, abonendi poolt välj endatud soovi kohaselt.

Kui asutuses abonentide enda tarvitamiseks nimekaste ei ole, hoitakse eel
tähendatud saadetised ja kutselehed nende jaoks asutuses eraldi ja antakse välja 
pileti ettenäitajale.



654. Postiasutustes, kus nimepiletite kohased nimekastid sisse seatud, 
paigutatakse nende kastidega lahtritetaoliselt ehitatud kapid soodsasse kohta, 
nii et kastidele ligipääs publiku jaoks võimaldatud oleks kogü aeg, mil asutus lahti 
on, või ka muul ajal — kuidas see kohalikkude olude järgi sünnis on. Kastid num
merdatakse järjekorra numbriga ning iga kast varustatakse omaette erisuguse 
lukuga ja võtmega, nii et ühe kasti võtmega teist kasti avada ei saaks. i

655. Igale abonendile antakse nimepilet (vt. kavand, lisa nr. 26) tema 
nime, aadressi ja vastaval korral (§ 653) kasti numbri äratähendamisega, samuti 
märgitakse piletile selle aboneerimise, s. o. pileti maksvuse tähtaeg. Kui abonen
dile tarvitamiseks antakse nimekast ja kastide sissesead võimaldab korrespondentsi 
otsekohest väljavõtmist abonentide eneste poolt, ilma postiteeni jäte kaasabita, 
siis antakse abonendile ka kasti võti.

Peale selle märgitakse piletile täpselt andmed, mis sooviavalduses näidatud : 
kas pileti järgi väljastamisele kuuluvad adressaadile adresseeritud igasugu posti
saadetised, või kui ainult teatavad liigid — siis nimelt missugused.

656. Kui pileti järgi soovitakse lihtsustatud korras saada 649. paragrahvis 
tähendatud saadetisi (või mõnda liiki neist), siis pileti väljaandmisel peab isik, 
kelle nimele see välja antud, oma käega pileti peal oma allkirja proovi andma 
postiasutuse ülema juuresolekul; kui tähendatud isiku allkiri postiasutusele 
tuntud on, võib pileti peal allkirja proov antud olla ka väljaspool postiasutust ja 
ilma asutuse ülema juuresolekuta.

657. Pileti tähikud valmistatakse posti peavalitsuse poolt ja saadetakse 
postiasutustesse laiali. Tarvilise sisuga täidetud pilet kirjutatakse asutuse 
ülema poolt alla ja varustatakse postiasutuse ametpitsati jäljendiga.

658. Mingi koha (küla, asunduse, tööstuse või ettevõtte j. m.) elanikud 
võivad sellesse kohta adresseeritud liht kirjapostisaadetiste, ajalehtede ja ajakirjade 
kättesaamiseks ehk postilt äraviimiseks, ning muudliiki saadetiste kohta posti 
kutselehtede saamiseks, võtta ühise nimepileti ehk nimekasti. Selle jaoks peavad 
nad voliniku kaudu esitama postiasutusele ühise protokolli või sooviavalduse. 
Protokoll või sooviavaldus peab kohaliku omavalitsusasutuse poolt olema seatud 
korras tõestatud, ametpitsati juurdevajutamisega, et sooviavaldus antakse ühisel 
nõusolekul. Sel puhul antakse üldine nimepilet koha nimele, kuhu adresseeritud 
saadetisi selle pileti järgi välja andma hakatakse. Et tegemist on ainult lihtsaade- 
tistega, siis sooviavaldajate allkirja proove pileti peale pole vaja. Kui postiasutuse 
käsutada on nimekastid, antakse ühine nimekast (võtmega) ja piletit ei anta. 
Seesuguse teatava koha kõigi elanikkude jaoks ühise nimepileti või nimekasti and
mine loetakse sarnaseks § 676 ettenähtud külade nimekastidele, mis postiamet- 
konna enese või kohaliku omavalitsuse algatusel sisse seatakse ja küladele 
määratakse ning mingit maksu seepärast ei võeta.

659. Kuigi on olemas ühine nimepilet ehk nimekast (§ 658) lihtsaadetiste 
kättesaamiseks, võivad selle koha elanikud võtta omale isiklikke-pileteid — neile 
isiklikult adresseeritud saadetiste eraldi kättesaamiseks üldisel alusel. Samuti 
võivad mingi koha, tööstuse, jne. üksikud elanikkude grupid aboneerida endale 
ühise nimepileti ja nimekasti. Seesugused isiklikud nimepiletid aga käivad maksu 
alla üldisel alusel.

660. Ei ole keelatud erandlikel üksikuil juhtumistel välja anda ühispileti 
põhjal väljasorteeritud korrespondentsist või ühisnimekastist saadetisi ka üksikule 
adressaadile, kui ta postiasutusse on järele ilmunud ja tema isiku kohta kahtlust 
ei ole.

661. Posti nimepilet aboneeritakse kas kalenderaasta peale või poole kalen- 
eraasta peale. Kui aboneerimine sünnib esimese poolaasta jooksul terve aasta

peale—võetakse terve aasta maks; kui aboneeritakse teisel poolaastal—pooieaasta 
maks. Kui aasta keskel (ka esimese poolaasta jooksul) aboneeritakse 1 kuni 6 kuu 
peale — võetakse igal juhtumisel poolaasta maks.

662. Posti nimepileti aboneerimisel tasub abonent piletimaksu eelmises 
paragrahvis (661) määratud ajajärkude alusel postitariifi kohaselt.

N im e p ile t  ja  k a stiv õ ti.

A llk irja  p roov .

P ile t i  v ä lja a n d m in e.

Ü h isp ile t id  v õ i n im e 
k a stid .

E r a ld i p ile tid .

Ü h isk a stis t  v ä lja sta 
m in e  ük siku ile .

A b o n e er im ise  tä h t
ajad .
T aks.



K a o ta m ised .

P ile t i  u u en d a m in e .

S a a d e tis te  v ä lja a n d 
m in e .

T  ä h tsa a d e tised .

V o lita m in e .

Kui nimepileti järgi ei soovita saada lihtsaadetisi, seal hulgas ajalehti ja 
registreeritud saadetiste kohta kutselehti (kui seega ei ole nimekasti väljaandmist 
või saadetiste väljasorteerimist), sünnib nimepileti väljaandmine maksuta. 
Samuti maksuta on ühispiletid või ühisnimekastid (§ 658).

663. Kui abonendile välja antud võti ära kaotatakse, peab abonent sellest 
postiasutusele teatama. Abonendi või tema voliniku süü tõttu rikutud luku või 
kasti paranduskulud kannab abonent.

664. Pileti ärakaotamisel tuleb sellest postiasutusse kirjalikult teatada, 
ühtlasi postimaksu tasudes, mis võrdub posti sisemaalise nõudekirja eest tariifis 
kindlaks määratud maksule. Kaotatu asemele valmistab postiasutus uue pileti 
maksuta.

665. Pärast pileti maksvuse tähtaja möödumist tuleb uue pileti saamiseks 
anda postiasutusele uus sooviavaldus.

Paragrahv 658 kohaselt välja antud ühispileti uuendamiseks pärast tähtaja 
möödumist pole vaja esitada uut protokolli või ühist sooviavaldust, kui algulises 
protokollis või sooviavalduses selle maksvuse tähtaega püratud ei ole. Sel 
korral annab postiasutus ise uue pileti. Uute piletite andmisel võetakse vanad 
postiasutuse poolt tagasi.

666. Pileti järgi antakse välja ainult sedaliiki saadetised, mis piletil tähen
datud. Liht kirjaposti saadetised, ajalehed ja ajakirjad ning kutselehed antakse 
pileti ettenäitajale välja ilma igasuguse vormaliteedi täitmiseta.

Kui tarvitamisel on nimekastid, sorteeritakse eeltähendatud saadetised 
kastidesse viibimata pärast päralejõudnud posti avamist ja läbitöötamist. Need 
võetakse kastist välja adressaatide endi poolt või nende voliniku poolt. Kastist 
väljavõtmise õigus on sel isikul, kes ilmub kasti võtmega.

667. Pileti järgi välja antud või nimekastist välja võetud kutselehtede järgi 
väljastatakse tähtsaadetised, väärtkirjad ja -kastikesed, postpakid, rahatransferdid 
ja väljamaksukaardid üldises korras.

668. Kõrvale kaldudes eelmise paragrahvi (667) määrusest võib tähtsaade
tised väljastada nende kutselehtede järgi otsekohe nimepileti või kastivõtme 
ettenäitajale allkirja vastu ilma igasuguse vormaliteedi täitmata, kui seesugust 
tähtsaadetiste väljastamisviisi abonendi poolt soovitud on tema sooviavalduses 
pileti aboneerimisel või erilises kirjalikus postiasutusele antud sooviavalduses, 
mille kohta vastav märkus piletile tehtud.

669. Nimepileti abonent võib pileti aboneerimisel avaldada soovi, et tema 
nimele päralejõudvate tähtsaadetiste, väärtkirjade ja -kastikeste, postpakkide ja 
rahatransfertide ning väljamaksukaartide postilt väljastamist toimetataks tema 
poolt usaldatud kellelegi teisele isikule. Sel korral märgib postiasutus pileti välja
andmise juures piletile —keda on volitatud ülaltähendatud saadetisi vastu võtma. 
Peale selle tuleb adressaadil igakord teha vastavaile kutselehtedele volituse peale- 
kirjutused sama isiku nimele ja alla kirjutada.

670. Kui adressaat pärastpoole usaldab 649. paragrahvis tähendatud 
saadetiste postüt vastuvõtmise kellelegi teisele isikule, peale varem piletis voli
nikuna näidatu (§ 669), peab ta, peale kutselehel sellekohase volituslise peale- 
kirjutuse, tegema volitava märke uue isiku nimele ka nimepileti enese peale ja alla 
kirjutama.

671. Posti kutselehtede järgi üldises korras väljastamisele kuuluvad posti
saadetised võib väljastada adressaatidele (isikuile ja asutustele) nende volinik
kude kaudu nimepileti j ärgi ka ilma, et enne kutselehed kätte toimetataks.

Sel korral peab pileti abonent kohalikule postiasutusele andma kirjaliku 
sooviavalduse; sooviavaldaja allkiri peab tõestatud olema seatud korras. Seesu
gune sooviavaldus on maksev kuni kalendriaasta lõpuni. Sooviavalduses (§ 652) 
peab ühtlasi ära tähendatama, et adressaadil ei ole posti vastu mingid prätensioone 
selle kohta, mis puutub volinikkude tegevusse neüe postilt välja antud saadetiste 
korraliku kättetoimetamise suhtes.



Kättetoimetamine maal maaposti abil.
672. Liht kirjapostisaadetised. (seal hulgas ajalehed ja ajakirjad), mis 

adresseeritud on väljapoole linnade, alevite j. m. postiasutuste postiljonide abil 
maksuta kojukandmise piirkonda, või mis adresseeritud on vähese rahvastikuga 
kohtadesse, kus postiasutusest kojukandmist postiljoni abil ei toimetata, samuti 
mis adresseeritud on küladesse ja üksikuisse taludesse, toimetatakse vastavast 
postiasutusest kätte nende abinõude varal, mis kohapeal selle jaoks tarvitusel või 
posti peavalitsuse poolt ehk tema nõusolekul korraldatud'või mis seal kättesaadavad 
ja selleks võimalik on kasutada tingimusel, et adressaadid oma postisaadetised 
kätte saaksid ilma suurema hilinemiseta.

Muudliiki postisaadetised, peale ülalnimetatute, kuuluvad seesugustel 
kordadel väljastamisele postiasutusest enesest, kuna kutselehed (§ 585) nende 
saadetiste kohta toimetatakse adressaatidele kätte samal viisil, nagu liht kirjaposti 
saadetisedki.

673. Eelmises paragrahvis (672) tähendatud kättetoimetamise abinõud on : 
postiasutuste ja postijaamade postivedajad, küla postkastid ja kirjatalud, valdade 
ja muude omavalitsuse või ühiskondlikkude asutuste ja üksuste postimehed, külade 
ja talude piimavedajad, külade nimekastid, postisaadetiste kättetoimetamine 
koolide kaudu koolilaste abil, kättetoimetamine juhuslikkude äraviijate abil, jne. 
ning rändavad postiasutused. Üksikuisse rnaanteilt kaugel olevaisse taludesse, 
kuhu ligipääs raskendatud või ajutiselt võimatu, toimetatakse korrespondents 
teatavasse lähemasse läbikäidavamasse asutusse, poodi või majja, kes nõus on oma. 
peale võtma postisaadetiste edaspidist kättetoimetamist või kätteandmist adres
saatidele.

674. Tähtsaadetised, väärtkirjad ja -kastikesed, postpakid ja posttrans- 
ferdid ning väljamaksukaardid, mis adresseeritud on kohtadesse, kus tegutsevad 
seesugused postiagentuurid, kes vastava saadetisliigi vahetust ei toimeta, väljas
tatakse adressaatidele lähemast agentuurile postkontorist.

Kutselehed aga nende saadetiste kohta toimetatakse adressaatidele kätte 
postiagentuuride kaudu ühes lihtsaadetistega ja ajalehtedega.

675. Postjaamade (§ 673) ja postivedajate-eraisikute abil sünnib liht kirja- 
postisaadetiste (seal hulgas ajalehed ja ajakirjad) ning kutselehtede kättetoimetami
ne postkontorist postiagentuuridesse, valdadesse ja küladesse. Võimalikult igasse 
teeääres olevasse külasse on postkast üles pandud, kuhu postivedaja postipoiss 
igapäev sisse paneb küla ajalehed, kirjad ja muud kirjapostisaadetised kui ka kutse
lehed registreeritud saadetiste üle ning välja võtab külaelanikkude poolt kasti lastud 
kirjapostisaadetised ja postiasutusse viib. Küla elanikud valivad enda keskelt talu, 
kes postkastist igapäev välja võtab ajalehed, postisaadetised ja kutselehed ning 
välja annab elanikele. See talu nimetatakse kir jataluks.

M ärge. Kirjatalus on müügil postmargid, kirjapaber ja ümbrikud
jne.
676. Külaelanikele adresseeritud postisaadetiste kätteandmiseks pannakse 

postkontorites, postiagentuurides, raudteejaamades, ühispiimatalitustes, koolides 
pe. üles abonementkapid nummerdatud nimekastidega, kus nende ülesseadmine 
la neile juurdepääs võimalik ning postisaadetiste kättesaamine selle abil hõlbustatud 
saab. Nimekast määratakse kogu küla, -asunduse või ühingu peale. Selle tarvi
tamise eest maksu ei võeta. Nimekasti võti on selle küla elanikkude voliniku käes, 
missuguse küla jaoks nimekast määratud ning see volinik-võib nimekasti avada ja 
Küla j aoks kasti sorteeritud posti välj a võtta.

677. Kui sihtpostiasutusest postisaadetiste kättetoimetamine külasse, jne. 
sisse seatud on eelmises paragrahvis (676) tähendatud viisil ühise nimekasti abil, 
pnd üksikud isikud soovivad, et nende nimele päralejõudva korrespondentsi 
väljaandmist neile toimetataks eraldi ja omaette, kas alati või pikema aja jooksul 
otsekohe postiasutusest, peavad nad esinema nõudmisega, et nende nimele pärale 
Jõudev korrespondents asutuses alal hoitaks „nõudmiseni“ — postimäärustes ette 
oähtud tähtaegade jooksul (§ 689). Kui aga selles paigas on teatav hulk isikuid, 
Kes soovivad isiklikkude nimekastide sisseseadmist, võivad nad kohaliku posti-

Ü ld in e  kord .

A b in õ u d .

P o stia g en tu u r id .

P o st ija a m a d , k ü la -  
p o stk a stid , k irjatalud,

K ülade  n im ek a stid .



Aadress, kui on küla- 
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asutuse või vallavalitsuse kaudu valmistada lasta kastid oma kulul (kui posti- 
asutuse või -agentuuri ruumid võimaldavad kastide ülespaneku), mis vastavad 
posti peavalitsuse poolt tarvitusele võetud tüübile.

678. Igale külapostkastile (§ 675) antakse nimetus selle küla või asunduse 
järgi, kus ta üles pandud. Adressaadid teatavad oma kirjasaatjaile, et talle adres- 
seeritavate postisaadetiste aadressis ära tähendataks ka külapostkasti nimetus; 
samuti ajalehe tellimise puhul märgitakse tenta aadressis ka külapostkasti nimetus. 
Külasse adresseeritud kirjade, ajalehtede jne. aadress seatakse kokku järgmiselt:
1) kirja (ajalehe) saaja nimi ja liignimi, 2) talu ja küla nimetused, 3) valla nimetus,
4) külapostkasti nimetus ja 5) postiasutuse nimetus. Viimane kriipsutatakse alla. 
Näit. : „Hans Uustalu Männiku talu Nõmme küla Väätsa vald Väätsa-Nõmme post
kast V ä ä ts a cc. Iga kirja tagaküljel olgu kirjasaatja enese täielik aadress ära 
tähendatud.

679. Eelmises 678. paragrahvis öeldu käib vastavalt ka saadetise aadressi 
kohta, mis adresseeritud on külasse, kellel n im ekast olemas (§ 676). Aadressis 
olgu ka nimekasti number ära tähendatud ja aadress nõnda paigutatud, et viimase
na seisaks sihtpostiasutuse nimetus ja see oleks alla kriipsutatud, näit.: „Jüri 
Sarapuu, Mäe talu, Oja küla, Talli vald, nimekast nr. 17, T a 111“ .

680. Kirjatalu või kollektiivse nimekasti volinik (või vastav vallavalitsus) 
teatab postiasutusele, kust posti sellesse külasse veetakse, missugused külad ja 
talud selle postkasti kaudu oma posti saama ja saatma või abonement-nimekasti 
kaudu saama hakkavad (§§ 675, 676). Kirjatalu või kollektiivse nimekasti volinik 
annab postkastist või nimekastist välja võetud postisaadetised kätte nende adres
saatidele ning on kohustatud hoidma postisaladust ja hoolitsema, et igaüks oma 
ajalehed ja muud postisaadetised ning posti kutselehed kiirelt ja korralikult kätte 
saaks.

681. Postivahetuse korraldamine postijaamade, külapostkastide ja kirja- 
talude võrgu abil, samuti külade jne. jaoks üles pandud nimekastide (abonement- 
kappide) abil (§§ 675,676), sünnib kokkuleppel kohalikkude omavalitsuseasutustega 
või huvitatud isikutega. Selle talituse korraldamiseks juhtnööride ja täiendavate 
määruste maksmapanek sünnib posti peavalitsuse ülema poolt.

682. Maakohtades, kus postitarvitamine veel väheldane, toimetatakse 
postisaadetiste väljastamist (samuti postisaadetiste postilevõtmist) rändposti 
(rändavate postiasutuste) abil, kus see posti peavalitsuse poolt sisse seatud. Ränd
posti tegutsemine seisab selles, et teatud marsruudi järgi ning teatud päevadel 
ja tundidel sõidab kohaliku postkontori postiametnik teatud piirkonna külad ja 
asumid läbi ning toimetab kohapeal liht ja tähitatud kirjaposti, samuti väärtkir- 
jade ja -kastikeste ning postpakkide ja rahasaadetiste väljaandmist ning postile
võtmist, ja võtab ajalehtede tellimisi vastu.

683. Rändposti käigu plaan seatakse kokku ja tähtajad, millal ja kus ränd
posti operatsioone toimetatakse, määratakse kindlaks kohaliku postkontori ülema 
poolt kokkuleppel kohalikkude vallavalitsustega, kes sellest rändposti piirkonna 
elanikele teada annavad.

Nõudmiseni adresseeritud, samuti adressaatide käsutusse jäetud saa
detised.

684. Postisaadetisi, mis märget „nõudmiseni“ ehk „poste restante“ kanna
vad, koju ei toimetata, vaid nad hoitakse pärast nende päralejõudmist sihtposti- 
asutuses, kuni adressaadid järele ilmuvad, §§ 689 ja 690 tähendatud tähtaegade 
jooksul. Kui seesuguste saadetiste aadress koosneb ainult nime algtähtedest, 
numbreist, eesnimedest, pseudonüümidest või kokkuräägitud märkidest, ei anta 
neid välja, vaid nad saadetakse lähtekohta tagasi saatjale tagasiandmiseks; saatja 
aadressi puudumisel talitatakse nendega lähteasutuses kui väljastamatutega. 
Posti peavalitsuse ülemal on õigus lubada sarnaseid reegleist kõrvale kalduvate 
aadressidega saadetisi välja anda põhjendatud palvete korral.

685. Kõrvale kaldudes eelmise paragrahvi (684) määrusest, kantakse „nõud- 
miseni“ adresseeritud postisaadetised adressaadile koju kätte, kui ta selle kohta



postiasutusele kirjaliku sooviavalduse on annud. Sooviavalduse peal ei ole vaja 
adressaadi allkirja tõendamist, kui ta isik põhjust ei anna kahtlemiseks; vastasel 
korral peab allkiri tõestatud olema määratud korras.

686. „Nõudmiseni“ adresseeritud igaliiki postisaadetised (§ 684) väljas
tatakse ainult isikutunnistuse või samaväärilise dokumendi ettenäitamisel, kui 
adressaat tuntud ei ole.

687. Igaliiki postisaadetisi, mis ,,nõudmiseni" adresseeritud on lastele 
või noortele inimestele vanusega alla 17 aastat, ei pea neile väljastatama, välja 
arvatud- juhtumine, kui nendega ligi on keegi nende vanemaist (isa või ema), 
nende perekonna täisealistest liikmetest, nende hooldajaist või keegi täisealine isik, 
kelle hooleks on nende kasvatus või järelevalve, või kui neil ette näidata on kellegi 
eeltähendatu poolt antud kirjalik luba seesuguste saadetiste vastuvõtmiseks.

688. Nõudmiseni adresseeritud saadetiste ootelpidamise eest eritaksi ei 
võeta, välja arvatud postpakkide pealt võetav ladumaks (§ 691) neis kohtades, kus 
ladumaksu võtmine pakkide eest üldse sisse seatud.

689. Nõudmiseni adresseeritud postisaadetised peetakse sihtpostiasutuses 
adressaadi ootel järgmiste tähtaegade kestes, nende päralejõudmise päevale järg
nevast päevast arvates :

a. lunalised igaliiki postisaadetised 14 päeva ;
b. kõik muud saadetised 1 kuu, kusjuures ookeanitagustest maadest pärit

olevate välismaaliste seesuguste postisaadetiste suhtes see tähtaeg pikendatakse 
4 kuu peale.

Need tähtajad on maksvad ka adressaatide palvel (§§488,677) nende käsutus- 
sejätmiseks sihtasutuses alalhoitavate postisaadetiste suhtes.

690. Pärast seda, kui eelmises 689. paragrahvis tähendatud ootelpidamise 
tähtajad möödunud, talitatakse seesuguste nõudmatajäänud saadetistega kui 
väljastamatutega, kusjuures väljastamatute postpakkide suhtes tarvitatav eri kord 
ette nähtud on XIX peatükis (§§ 710 ja järgm.). Saadetise tagasisaatmist lähte
kohta või lähtemaale peab aga pärast veel lühema aja möödumist toimetatama 
juhtumisel, kui saatja on saadetise pealekirjutuses, ja kui tegemist on postpakiga 
— siis ka pakikaardi peal, seda nõudnud sellekohase märke läbi ning kui välis
maalt pärit oleval saadetisel see märge on tehtud mingis sihtmaal tuntud keeles. 
Samasugust korda tarvitatakse ka adressaatide palvel (§§ 488, 677) nende käsu- 
tussejätmiseks sihtasutuses alalhoitavate postisaadetiste suhtes.

Ladushoidmine.
691. Postisaadetiste hoidmise ja adressaatide ootel pidamise eest postiasu- 

tuses ei võeta mingit maksu, välja arvatud postpakkide hoidmine kõigis maakonna
linnade ja Narva linna postkontoris adressaatide ootel, mille eest võetakse ladu
maksu. Selle maksu määramine sünnib järgnevais paragrahves juhatatud korra 
järgi.

692. Sihtasutusse (§691) päralejõudnud postpakkide eest, mis adressaa
tide poolt jäetakse 7 päeva jooksul postilt ära viimata, arvatakse ladumaksu tarii
fis ettenähtud määral iga paki ja päeva pealt, pühapäevad ja paki väljastamise 
päev ühes arvatud. Ladumaksu hakatakse arvama 8-st päevast, paki päralejõud
mise päevast lugedes; teistkordne kutseleht (§§ 593, 594) toimetatakse adressaadile 
kätte 7-me päeva pärast, paki päralejõudmise päevast lugedes.

Märge. Ladumaksust vabad on pakid, mis adresseeritud on kaitse
väelastele sõjaväe osa aadressil, või mis saadetud on isikuile, * kes elavad
saartel, kus ei ole postiasutust, samuti vangide nimele adresseeritud pakid.
693. Adressaadi nõudmine tema nimele tulnud pakke postkontorisse 

teatava tähtajani tema käsutusse jätta (§§ 488, 677), ei vabasta neid pakke ladu
maksust. Samuti ei vabastata ladumaksust ka „nõudmiseni“ adresseeritud pakke.

3,Nõudmiseni" adresseeritud pakkide maksuta hoiuaeg arvatakse samuti 
7 päeva.

694. Kui välismaalise postpaki suhtes antakse nõudekiri kas tolli kontroll- 
revideerimise või tolliakti andmete õiendamise otstarbel, tollimaksude alanda
tuse või kustutamise palvega, ja kui see osalistki täitmist leiab, siis ei käi postpakk
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ladumaksu alla selle aja eest, mis kulub nõudekirja postileandmise päevast kuni 
uue kutselehe väljasaatmiseni pärast postpaki või tolliakti teistkordset pärale
jõudmist, ehk tollimaksude alandamise või kustutamise üle otsuse saamist. Ka 
uue kutselehe väljasaatmise päevast loetakse maksuta hoiuaega jälle 7 päeva.

695. Kui välismaalt tulnud postpaki adressaat nõudmisega esinenud on, 
et tema nimele tulevad saadetised tema juuresolekul tolli poolt revideeritaks, kuid 
ta ei ilmu revideerimise juurde — käib seesugune pakk välisvahetusasutuses ootel- 
pidamise eest ladumaksu alla, arvates teitskordse kutse väljasaatmispäevale järg
nevast päevast (vt. pt. XX, §§ 765 ja 766).

696. Pakkide järele- või tagasisaatmisel jääb püsima ladumaks, mis esi
algses sihtkohas või vastaval korral välisvahetusasutuses pakkidele arvatud on 
üle maksuta hoiuaja seismise eest. Seesuguse pakikaardile tähendab järelesaatja 
või tagasisaatja postiasutus märke abil ladumaksu suuruse, mis uues sihtkohas 
paki vastuvõtjalt sisse nõutakse.

697. Väljastamatuks jäänud ja sihtkohast tagasi tulnud paki lähtekoha 
asutuses hoidmise eest ladumaksu ei võeta.

698. Kui esimesele adressaadile väljastamata jäänud pakk väljastatakse 
saatja juhatatud teisele adressaadile, tuleb teise adressaadi jaoks sama maksuta 
ootelhoiu tähtaeg arvata, nagu esimesegi adressaadi suhtes. Paki väljastamisel 
teisele adressaadile kasseeritakse viimaselt mõlemate adressaatide ootel paki peale 
arvatud ladumaks.

699. Välismaale saatmiseks postile antud, kuid mingil põhjusel edasi saat
mata jäänud pakkide peale ladumaksu ei arvata.

XIX peatükk.
Väljastamatud saadetised ja nendega talitamine.

Ü ldine kord.
V äi j astamatuteks loe- 700. Postisaadetised loetakse väljastamatuteks :

tavad saadetised. 1) kui adressaat on leidmatu või kui saadetiste väljastamine või järelesaat-
mine ei ole võimalik, või ei ole lubatav ;

2) kui adressaat kategooriliselt keeldub saadetisi vastuvõtmast, saadetistel 
lasuvaid takse, makse ja lunasummasid või kasseerimiseks kuuluvaid summasid 
maksmast; või kättesaamise allkirja andmast — kui tegemist on registreeri
tud saadetistega;

3) kui adressaadi nimi vastab mitme teise isiku nimele ja aadress ei sisalda 
tõelise saaja küllaldaselt eritlevat äratähendamist või kui üldse aadress on 
puudulik;

4) kui tegemist on lunaliste või lunata kirjapostisaadetistega, väärtkirjadega ja 
-kastikesteganingpostpakkidega, millede suhtes postilt äraviimiseks kutse jäetud on 
§§ 525,551,557 ja 560 kohaselt (välimuselt rikutud, rikkiläinud või keelatud sisuga 
kui ka näidatud sisuga saadetiste avamine postiasutuses), või kui tegemist on 
samaliiki lunata saadetistega, mis koju kantud ja ette näidatud on, kuid milledest 
ajutiselt keelduti, et pärastpoole vastu võtta — need (kõik eeltähendatud saade
tised) aga adressaadi poolt 7 päeva jooksul postilt välja võetud ei ole;

5) kui tegemist on kasseerimissaadetistega, mille summa ära makstud 
ei ole XXII peatükis kindlaksmääratud tähtaegade jooksul (§ 863 j. m.);

6) kui saadetisi koormavad lunad  ära maksetud ei ole 14-päevase tähtaja 
jooksul pärast saadetise kojukandmist ja ettenäitamist ehk esimese kutse saatmist 
või adressaadi korraldusse jätmist;

7) kui tegemist on lunata kirjaposti tähtsaadetistega, lunata väärtkirjadega 
ja -kastikestega ning lunata postpakkidega, mis nimekasti omanikule adresseeri
tud ja mis postilt välja võtmata jäetud on 1 kuu jooksul pärast kutselehe 
kättetoimetamist (kasti paigutamist); nimekasti sorteeritud kirjaposti lihtsaade
tiste jaoks loetakse selleks tähtajaks samuti 1 kuu;

8) kui postiasutusest enesest väljastamiseks kuuluvad lunata kirjaposti 
tähtsaadetised, lunata väärtkirjad ja -kastikesed ning lunata postpakid, mille



kohta kutselehed saadetud, postilt välja võtmata jäetud on 1-kuulise tähtaja 
jooksul pärast esimese kutse saatmist;

9) kui nõudmiseni adresseeritud või adressaadi käsutusse ootelpidamiseks 
jäetud, samuti konsuli hoolde antud postisaadetiste väljastamine teostamist 
ei võinud leida 628. ning 689 ja 690. paragrahvis ettenähtud tähtaegadel;

10) kui harilikke posti- või telegraafilisi rahatransferte, või väljamaksu- 
kaarte võimalik ei olnud välja maksta nende väljalaskmise kuule järgneva kuu 
jooksul, ja teatavate välismaadega vahetuses 738. paragrahvis kindlaksmääratud 
tähtaegade jooksul;

11) kui postimäärustes enestes vastaval kohal ette nähtud on, et teatavail 
asjaoludel saadetisega talitatakse kui väljastamatuga.

701. Eelmise § 700 mõttes arvatakse ootelpidamise tähtaega päevast, Tähtajad, 
mis järgneb sellele päevale, mil saadetis esimest korda ette näidati (kojukandmisel)
või adressaadi korraldusse jäeti, või mil päralejõudmisest kutselehe abil teatati.
Ühes sellega vaadatakse neile tähtaegadele, kui kõige pikemaile tähtaegadele, 
mis üldse lubatud. Ootelpidamise ja kasseerimise tähtaegade arvestamiseks 
võetakse üldise reeglina arvesse ka pühapäevad ja riigi poolt tunnustatud puhke
päevad.

702. Väljastamatuks jäänud kirjaposti saadetiste tagasisaatmine saatjaile Saadetisele arvatavad 
sünnib ilma ühegi täiendava taksi võtmata, välja arvatud juhtumised, kui XIII. maksud, 
peatükis (§§ 409. ja järgmised) juhatatud kordadel neid täiendavate taksidega
koormati või koormatakse järelesaatmise tõttu väljaspool esimest läbikäiguteed.
Väärtkirjade ja postiteel rahatransfertide tagasisaatmine sünnib igal juhtumisel 
ilma ühegi täiendava taksi võtmata (erand virkmaksu suhtes, vt. § 644). Post- 
pakkide tagasisaatmisel arvatakse paki peale samasugused maksud, nagu järele- 
saatmise korral, mis XIII peatükis ette nähtud. Peale selle jääb paki peale lasuma
696. paragrahvis ettenähtud ladumaksu summa ja üldse maksud, mis paki peale 
varem järelesaatmise jne. eest arvatud ja sihtasutuse poolt saamata jäänud, 
samuti välismaalise postpaki peale arvatud toimingmaks (§ 769), kuna tollimaksud 
ja pakkemaks maha kustutatakse (§ 795). Virkmaks, mis saadetise peale arvatud on 
§§ 639, 641, 644 määruste põhjal, jääb igaliiki saadetise peale püsima. Eeltähen
datud maksud tasutakse XIII peatükis §§ 406—408 ettenähtud viisil. Kui 
adressaat nõus on tema poolt vastuvõtmata jäetud ja tagasisaadetava saadetise 
peale arvatud makse ära tasuma, kustutatakse nad saadetiselt maha.

703. Enne kui mingil põhjusel väljastamatuks jäänud postisaadetisi või Tehtavad märked, 
rahatransferte lähteasutusele või lähteametkonnale tagastada, peab tagasisaatev
asutus nende saadetiste eesküljel (postpakkidel — ka pakikaardi peal) väljastama- 
tuse põhjuse selgesti ja lühidalt ära tähendama järgmisel kujul, kusjuures välis- 
maaüste saadetiste tagasisaatmisel see märge tehakse prantsuse keeles : tundmata — 
inconnu, keeldunud — refusé, reisil —en voyage, ära sõitnud —parti, ei ole 
nõutud —non réclam é, surnud — décédé, või mingi muu sarnase sõna abil.
Kui tegemist on välismaaliste saadetistega, võib väljastamatuse põhjuse märge kan
da tõlget eesti keeles. Selle märke käsitsi äratähendamise asemel võib saadetise 
peale vajutada vastava templi jäljendi või peale kleepida vastava tekstiga trükitud 
lipiku. Tagastatavale saadetisele võib ka muid märkeid juurde lisada, mida tagasT 
tav asutus tarvilikuks peab. Raha- ja pakikaartidel tehakse ülaltähendatud märge 
lõigendi peale sellele poolele, kus ruumi.

Peale selle peab sihtasutus läbi kriipsutama esialgse sihtkoha ja juurde lisama 
lähteasutuse kuupäeva templi jäljendi kõrvale märke: „Tagasi“, välismaalisele 
saadetisele: „Retour“ . Ta peab peale selle oma kuupäeva templi kirjade või raha- 
japakikaartide tahaküljele ning postkaartide eesküljele vajutama.

Talitamisviisid saadetisliikide järgi.
704. Väljastamatud kirjapostisaadetised saadetakse viibimata lähtekohta Kirjaposti saadetised. 

tagasi. See tagasisaatmise kohustus ei käi saadetiste kohta, mis XIII peatüki
määruste kohaselt adressaatidele j ärele saadetakse.



Laevadel, vaguneis 
postitatud.

Saatja ei ole lähte
kohas.

Konsuleilt tagasian- 
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Väärtkirjad.
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Postpakid. 
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saatmine.

Väärtuseta trükitooted tagastatakse ainult siis, kui saatja on saadetise välis- 
poolel märke läbi nõudnud selle tagasisaatmist. Ei tagastata ainult neid trüki- 
tooteid, mille väärtusetuse kohta kahtlust ei ole.

Märge. On soovitav, et saatjad trükitoodete peale, mille tagas
tamisest väljastamatuse korral nad huvitatud on, kuid mille väärtuslikkus 
hõlpsasti kindlaks tehtav ei ole, teeksid vastava märke, näit. „Väljastamatuse 
korral tagasi saata saatjale", või välismaalise trükitoote peale „En eas de 
non-remise renvoyer à l’expéditeur" ehk vastav märge mingis muus siht- 
maal tuntud keeles.
705. Sisemaalised väljastamatud kirjaposti lihtsaadetised, mis laevadel 

või postvaguneis postitatud ja milledel ära tähendatud ei ole saatja aadressi, saade
takse sihtasutusest otseteed Tallinna peapostkontorisse lõpulikuks hoidmiseks 
ning pärast seda avamiseks ja vastaval korral hävitamiseks.

706. Kui väljastamatu postisaadetise ümbriku peal on saatja aadress ära 
tähendatud, siis saadetakse saadetis tagasi nimelt selle aadressi järgi, kuigi ta ei 
vastaks saadetise lähtekohale. Seejuures käsitatakse järgmise paragrahvi (707) 
määrusi.

707. Kui Eestis postile antud ja Eestisse ka adresseeritud kirjaposti- 
saadetiste saatjateks on mingü teisel maal elutsevad isikud ja kui neid saadetise 
väljastamatuse tõttu saatjaile tagasiandmiseks välismaale tuleb saata (välja arva
tud Lätisse ja Leedusse), kujunevad need saadetised välismaalise vahetuse saade
tisteks ja nendega talitatakse järelesaatmise kohta käivate määruste järgi (§§ 409 
ja järgmised).

708. Merimeestele ja teistele isikutele konsuli hoolde (§ 628) adressee
ritud välismaaliste kirjapostisaadetistega, mis konsuli poolt kohalikule posti- 
asutusele kui väljanõudmata saadetised tagasi antakse, peab talitatama nii, nagu 
see väljastamatute kirjapostisaadetiste kohta üldiselt on ette kirjutatud. Konsuli 
käest nende kirjapostisaadetiste eest võetud takside summa (näit. kui tegemist 
oli juurdemaksuliste saadetistega) peab temale samal ajal kohaliku postiasutuse 
poolt tagasi maksetama.

709. Väljastamatud avaldatud väärtusega kirjad käivad väljastamatute 
kirjapostisaadetiste suhtes maksvate määruste alla. Avaldatud väärtusega kirjad, 
mis mingisugusel põhjusel on väljastamatuks jäänud, peab tagastatama nii ruttu 
kui võimalik, kõige hiljem aga 700. paragrahvis kindlaksmääratud tähtaegade kest
vusel. Iga välismaaline väärtkiri, mille adressaat on ära reisinud niisugusele välis
maale, kellega väärtkirjade vahetust ei toimetata, tuleb kui väljastamatu saadetis 
viibimata lähtemaale tagasi saata väljaandmiseks saatjale. Sama kord maksab 
väärtkastikeste suhtes.

710. Kui pakki tema aadressi järgi väljastada ei saa, kuid juhatust väljas
tamatuse juhuks ette antud ei ole (§§ 187, 188), samuti kui saatja poolt pakikaardil 
ja paki enese peal ära tähendatud on väljastamatuse juhuse jaoks üks või mitu 
nõudmist või juhatust ning nende täitmise tagajärjeks ei olnud paki väljastamine 
(või kui antud juhatust postil ei ole võimalik täita), saadetakse sisemaalise paki 
kohta lähteasutusse väljastamatuse teade, välismaaline seesugune pakk aga saade
takse ise lähtemaale tagasi, välja arvatud juhtumine, kui välismaalise paki saatja 
oli etteantud juhatusega nõudnud väljastamatusest teatada; viim asel juhtum i
sel saadetakse ka välism aalise postpaki kohta väljastam atusteade. 
Eeltähendatud toimingud viiakse täide pärast 700. paragrahvis kindlaksmääratud 
tähtaja möödumist, sihtasutusse paki päralejõudmise päevale järgnevast päevast 
arvates. Kui juhatatud on veel teine adressaat, siis viimase jaoks ootelpidamise 
tähtaeg on sama, mis esimese adressaadi jaoks maksvusel. Kui aga väljastamatus 
varem selgub, viiakse eeltähendatud toimingud täide viibimata ja enne neid täht
aegu.

Märge. Välismaades on postpakkide saatjad, samuti nagu Eestist 
välismaale saatmisel (§ 188), kohustatud ära märkima paki postileandmisel 
pakikaardi tahaküljele ja paki enese peale juba ette oma juhatuse, kuidas 
nende saadetistega väljastamatuse korral talitada.



711. Kui välismaaline pakk lähtekohta tagasi on saadetud, ilma et valmis
tatud oleks eelmises paragrahvis (§ 710) ettenähtud väljastamatuse teadet, kuna 
seda väljastamatuse juhuks etteantud korraldusega nõutud oli, on sihtamet- 
kond kohustatud tagasisaatmise kulud oma kanda võtma.

712. Samuti (§ 710) seatakse kokku. väljastamatuseteade, et lähteasu- 
tusele või lähteametkonnale teadustada hukkumise, varguse või igasuguse muu 
sedaliiki põhjuse tõttu väljastamatuks jäänud sise- või välismaaliste postpakkide
üle. # .

713. Väljastamatusteate vahetamine pole üldse lubatud, km tegemist 
on pakkidega, mis pärit on järgmistest Stokholmi rahvusvahelise postpakkide

• kokkuleppega ametlikult mitte ühinenud maadest: Nõukogude Venemaa, Amee
rika Ühisrngid ja tema päralt olevad saarestikud, Suur-Britannia ja Iiri, Palestiina, 
Lõuna-Aafrika Liit, Edela-Aafrika ning muud Briti asumaad, välja arvatud Briti 
India (§ 190). Posti peavalitsus teatab tarbekorral täiendavad andmed postiasu- 
tustele seesuguste maade kohta.

714. Sisemaalise väljastamatu postpaki kohta saadetav väljastamatus- 
teade (§ 710) seatakse kokku sellekohasel sisemaalisel tähikul (kavand nr. 27) 
ja läkitatakse ametkirjas otse lähteasutusele. Pakikaarti ligi ei panda. Teates peab 
ära tähendatud olema pakisaatja täielik  aadress.

715. Kui välism aalise paki saatja pakikaardi tahaküljele ja ka pakile 
enesele tehtud märke abil nõudnud on, et paki väljastamatuse korral selle üle 
teatataks (§ 710), saadab sihtasutus lähteametkonnale ametkorras ja ilma kaas-

• kirjata, posti peavalitsuse kaudu edasiteatamiseks lähteametkonnale, siialisatud 
kavandile (lisa nr. 28) vastava väljastamatuse teate, pärast seda kui sihtasutus tähiku 
tarvilikult täitnud on. Algusline pakikaart pannakse välismaalisele väljastamatus-
teatele ligi. . .

716. Väljastamatusteade peab näitama vastaval korral tolli (kui pakk on 
välismaalt) ja muude maksude summat, millega pakk juba koormatud ja nende 
maksude summat, millega teda veel võiakse koormata pikendatud ladusolemise 
eest. Kui lunalise paki saaja soovib saadetist välja lunastada vähema summa maks
mise vastu, kui lunana märgitud, märgitakse väljastamatusteatesse ka see paku
tav summa. Samuti märgitakse ära, kui adressaat on nõus vastu võtma saadetist 
täiesti ilma luna- või tolli- jne. maksudeta.

Vahetuses milliste maadega saatja tolli- jne. maksude tasumise oma kanda 
võtta võib, vt. § 212 ja andmeid taksitabelis.

717. Kui pärast väljastamatusteate ärasaatmist pakisaaja nõus on pakki 
vastu võtma või võimalikuks saab pakki vastaval korral järele saata, talitatakse selle 
kohaselt kuni saatjalt korraldust veel jõudnud ei ole. Enne saatja korralduse 
päralejõudmist sündinud väljastamise või järelesaatmise kohta saadetakse lähte
asutusele ning, kui tegemist on välismaalise pakiga, süs posti peavalitsuse kaudu 
ametiasutusele, kellele väljastamatusteade adresseeriti, viivitamata teade saat
jale edasiteatamiseks. Niipea kui saatja juhatused pärale jõuavad, on ainult need 
viimased maksvad ja täitatulevad.

718. Viibimata pärast sihtasutusest väljastamatusteate päralejõudmist 
väljastamatu postpaki üle saadab lähteasutus pakisaatjale kutselehe, millega palub 
teda ilmuda postiasutusse oma juhatust andma. Kutselehel tähendatakse ära vasta
val korral ka need tingimused, mil adressaat saadetise vastu võtaks (§ 716).

719.— Pakisaatja juhatused peavad antama selgesti ja täpselt ning saatja 
poolt alla kirjutatama. Ei ole lubatud ühtki muud nõudmist kui need, mis §§ 721 
ja 722 allpool ette nähtud, ega lisada isiklikke teateid adressaadi jaoks. Ometi 
võib mingile esimesena näidatud juhatusele lisada veel vastava teise juhatuse, 
näit.: „pakki tuleb veel kord pakkuda adressaadile. Uue keeldumise korral
palun väljastada (kellele)“ . Lunalise paki lunasummat võib ainult vähendada või 
kustutada, mitte aga suurendada või lunata pakki tagantjärele koormata lunaga. 
Kui lunasummat vähendati, peab § 396 kohaselt valmistatama uus lunatransferdi 
tähik. Kui nõutakse, et saadetis adressaadile väljastataks ilma tolli- jne. maksu
deta, talitatakse § 219 kohaselt.

720. Kui nõutakse (§ 719) paki tagasisaatmist, teatatakse juhatuse and
mise juures saatjale arvatavate maksude suurus, mis tagasisaatmisega seotud.
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Juhatused sisem aalise 
paki kohta.

Juhatused välism aa
lise paki kohta.

Täiendav seletus.

Teate maks.
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Eriti välismaalise paki saatjale umbkaudseks teadmiseks tähendatagu, et tagasi- 
saate postimaks on sinnasaate postimaksu suurune, sest pakk saadetakse tagasi 
võimalikult esialgset teed kaudu; toimingmaks ja kojukättekandmise maks ei 
tõuse harilikult üle y2 või 1 kuldfrangi; laduraha ei või tõusta üle 5 kuldfrangi; 
tollimaksud kustutatakse harilikult alati maha, tagasitulnud pakid Eestis tolli
maksu alla ei kuulu.

721. Vastuseks väljastamatuse teate peale võib saatja sisemaalise 
postpaki suhtes nõuda :

a) et esialgsele adressaadile veel kord teade (kutse) saadetaks;
b) et paki aadress parandataks või täiendataks;
c) et pakk teisele adressaadile väljastataks või teise kohta edasi saadetaks, 

kas esialgsele adressaadile või teisele isikule väljastamiseks (sisemaalise paki 
järelesaatmine välismaale ei ole lubatud, vt. § 421);

d) et lunaga koormatud pakk välja antaks teisele isikule — äratähendatud 
luna summa tasumise vastu, või et ta väljastataks esialgsele adressaadile või 
mõnele teisele isikule ilma lunasummat nõudmata, või algusliselt tähendatud sum
mast madalama summa vastu;

e) et pakk talle viibimata tagastataks;
f) et pakk müüdaks tema kasuks või kahjuks, või sellega talitataks kui loo- 

vutatuga.
722. Vastuseks väljastamatuse teate peale võib saatja välismaalise 

postpaki suhtes nõuda: i
a) et esialgsele adressaadile veel kord teade (kutse) saadetaks;
b) et paki aadress parandataks või täiendataks;
c) et pakk teisele adressaadile väljastataks või teise kohta edasi saadetaks, 

kas esialgsele adressaadüe või teisele isikule väljastamiseks;
d) et lunaga koormatud pakk välja antaks teisele isikule — äratähendatud 

luna summa tasumise vastu, või et ta väljastataks esialgsele adressaadile või 
mõnele teisele isikule ilma lunasummat nõudmata, või algusliselt tähendatud sum
mast madalama summa vastu;

e) et pakk väljastataks esialgsele adressaadile või mõnele muule isikule ilma 
tollimaksude või muude maksude võtmata, milledega ta koormatud. Sel juhtumi
sel peab §§ 212—214 ettekirjutustele vastavalt frankosedel kokku seatama;

f) et pakk talle viibimata tagastataks;
g) et pakk müüdaks tema kasuks või kahjuks, või sellega talitataks kui loovu- 

tatuga.
723. Kahe eelmise paragrahvi (§§ 721, 722) p. a juurde olgu tähendatud, 

et ühes juhatuse andmisega lubatud on alguslise aadressi täiendamine või paranda
mine, kui see ebatäpne või ebaõige oli; kui p. c kohaselt nõutakse järelesaatmist, 
võib saatja nõuda väljastamist alguslisele adressaadile või uuele isikule. Järele- 
saatmise kulud peab saatja tasuma, kui neid mitte saaja poolt ei tasuta (§ 702). 
Järelesaatmise juures maksvate kitsenduste kohta tuleb saatjaid nende palve 
kohaselt informeerida, s. t. kui näit. välismaalist lunalist pakki või frankopakki 
jne. ei saa järele saata uuele sihtmaale seepärast, et Eestil selle maaga vastavad ope
ratsioonid sisse seadmata (vt. pt. XIII). Kui saatja paki müümist soovib või 
saadetisest loobub, sus peab ta kirjaliku kohustuse andma, et oma kanda võtab 
need postimaksud, kustutamata tollimaksud, lisamaksud jne., mille katmiseks 
müügist saadud raha ei jätkuks.

724. Saatjalt võetakse §§ 714 ja 715 tähendatud väljastamatusteate täbiku 
täitmisele tema poolt asumise silmapilgul väljastamatusteate maksu vastavalt 
sise- võf välismaalise tariifi kohaselt. See maks kleebitakse postmarkides väljas- 
tamattusteate vastaspoole peale ja kustutatakse postitempliga. Seda maksu tuleb 
võtta ka sus, kui saatja korralduse järelduseks on aadressi muutus. Pakist loobu
mise korral seda maksu ei võeta.

725.— Lähteasutusel tuleb juhatuse võtmisel pakisaatja isik tõestada, kas 
posti kviitungi ettenäitamist nõudes või mõnel muul teel; igatahes jääb lähte- 
asutuse kanda vastutus selle eest, et korralduse (juhatuse) tegija ja pakisaatja üks 
ja sama isik on.



Saatja juhatus antakse väljastamattusteate tagaküljel. Väljastamattus- 
teade saadetakse teda kokkuseadnud asutusele ametkirjana tagasi ühes saatja 
korraldustega ja, kui tegemist on välismaalise pakiga, pakikaardiga. Väljasta- 
mattuse teadete vahetus peab kõigi huvitatud asutuste poolt nii ruttu kui võimalik 
toimetatama. Kui aga pakisaatja ei ilmu 14 päeva jooksul /7-me päeva pärast 
saadetakse teine kutse/ lähteasutusse juhatuse andmiseks, siis saadab lähteasutus 
väljastamattusteate tagasi sellekohase märkega. Kui saatja keeldus eelmises 
paragraafis tähendatud maksu tasumast, saadetakse teade tagasi märkega, nagu 
oleks ta juhatust andmast keeldunud.

726. Kui saatja annud on § 721. p. p. a, b, c, d või § 722. p. p. a, b, c, d, 
e all tähendatud juhatused, loetakse seda nii, et saadetise suhtes sihtkohas uuesti 
maksvad on § 700 tingimused ja tarvilikul korral ootelpidamise tähtajad.

727. Kui saatja poolt väljastamatuse teatel antud juhatuse või juhatuste 
täitmisele vaatamata pakk ikkagi väljastamatuks jääb, saadetakse see lähteasutusse 
tagasi 14päeva pärast, väljastamattusteate sihtasutusse tagasijõudmise päevast arva
tes, või varem, kui selgunud on, et väljastamist võimata on teostada, ja viibimata, 
kui saatja viibimata tagasisaatmist palunud on.

728. Iga välismaalise pakiga, mille adressaat ära sõitnud on mingile teisele 
maale, kes üldisest rahvusvahelisest postpakkide vahetamise kokkuleppest osa 
ei võta, tuleb talitada kui väljastamatu pakiga ja ta saadetakse lähtemaale agasi, 
välja arvatud juhtumine, kui esimese sihtkoha ametkonnal võimalik on paki 
edasisaatmist teostada erikokkuleppe põhjal sisseseatud pakkidevahetuse korral.

729. Kui saatja märkinud on nõudmise mis 721. ja 722. paragrahvis ette 
nähtud ei ole ja kui seda võimalik ei ole täita, saadetakse sise- või välismaaline 
pakk viibimata tagasi lähteasutusele ilma uut teadet valmistamata. Samuti on 
lugu, kui saatja keeldunud on maksmast 724. paragrahvis ettenähtud maksu, välja 
arvatud pakist loobumise juhtumine, või kui ta annud on lubamata juhatuse, 
näit. kui välismaalise paki suhtes nõutakse väljastamist tolli, jne. maksudeta 
läbikäimises maaga, kellega seda operatsiooni ei toimetata.

730. Kui ühe kuu jooksul, väljastamatusteate saatmise päevast arvates, 
sihtasutus tarvilikke juhatusi saanud ei ole (s. t. kui saatja väljastamatusteate 
peale vastust andma ei ole ilmunud ja viibimise tõttu teade ei ole lähteasutusest 
veel tagasi jõudnud), saadetakse pakk lähteasutusele tagasi. See tähtaeg piken
datakse nelja kuu peale läbikäimistes ookeanitaguste maadega. Tagasijõudmata 
välismaalise pakikaardi asemele lisab sihtasutus pakile pakikaardi duplikaadi, 
mille ta pakil ja dokumentidel leiduvate andmete põhjal valmistab.

731. Pakke, mida adressaatidele väljastada ei saadud ja millest saatjad 
loobunud on, ei saadeta lähtekohta tagasi. Kui sisemaalise postpaki suhtes saatja 
väljastamatusteates juhatanud on, et pakist loobub, või palunud on pakki müüa 
oma kasuks või kahjuks, saadab sihtasutus paki viivitamata otse Tallinna peapost
kontorisse, kus ta müügile võib tulla ühes lõpulikult väljastamatuks jäänud muude 
postisaadetistega ka enne 2-kuulist tähtaega, mille jooksul Tallinna peapostkon
toris harilikult hoitakse lõplikult väljastamatuid postisaadetisi (§ 751). Välis
maadest pärit olevad loovutatud või müügile määratud postpakid saadetakse välis- 
vahetusasutusse, kust kaudu nad Eestisse pärale jõudsid; nende müüki toimetatak
se §§ 797 ja 798 juhatatud korras. Eeltähendatud korras talitatakse samuti nende 
sise- või välismaaliste väljastamatute pakkidega, mille suhtes saatjad juba alguses 
paki postileandmisel juhatuse ette annud on, et väljastamatuse korral loobuvad 
pakist või paluvad müüa nende kasuks või kahjuks. Paki saatmise eest sihtasu
tusest Tallinna peapostkontorisse või välisvahetusasutusse arvatakse nii sise- kui 
välismaalise paki peale saatekulu (ainult kaaluraha) sisemaalise tariifi järgi.

732. Maksva üldise rahvusvahelise postpakkide kokkuleppega ühinenud 
maade postivalitsused kohustuvad oma maa tolhvalitsuste juures samme astuma 
selleks, et tollimaksud kustutataks välismaaliste postpakkide pealt, mis lähte
maale tagasi saadetakse, milledest saatjad loobunud, mis sisu täieliku rikkenemise 
tõttu hävitatud või mis kolmandale maale järele saadetud. Nad peavad samal 
viisü toimetama, kui asi puutub nende talituses kaotsüäinud, varastatud või 
rikutud pakkidesse. Eestist lähtemaale tagasi saadetavate pakkide pealt tolli
maksude kustutamise kord on XX peatükis (§ 795) toodud. Missugused
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välismaad vastaval juhtumisel kustutavad tolli- või muud mittepostimaksud, 
on näha välismaaliste postpakkide taksitabeli (§ 158) lõppu lisatud sellekoha
sest maade nimekirjast.

733. Nii sise- kui välismaaüsed transferdid on nende väljalaskmise 
kuule järgneva esimese kuu möödumiseni maksvad. Välismaaliste transfertide 
suhtes pikendatakse seda tähtaega veel nelja kuu võrra läbikäimistes väljas
pool Euroopat olevate maadega. Mõne välismaa suhtes maksvuselolevad eri
sugused tähtajad on 738. paragrahvis toodud.

734. Välismaalisi transferte võib pärast selle (733) tähtaja möödumist 
välja maksta ainult tähtajalise viisa põhjal, mis nende väljalaskja ametkonna 
poolt sihtametkonna palve peale on antud. Tähtajaline viisa annab transferdile 
uue maksvuskestvuse, mis võrdub älgultähendatud tähtajale. Tähtajaline 
viisa peab kirjutatama transferdi enese peale. Juhtumisel kui maksvuse tähtaja 
möödaminek tingitud ei ole posti veast, võetakse tähtajalise viisa eest samasugust 
maksu, nagu seda kirjapostisaadetise järelepärimise eest võetakse.

735. Transferdid, mille vastuvõtmisest keelduti, samuti need, mille adres
saadid tundmata, ära on sõitnud ilma aadressi jätmata, või ära reisinud on 
maadesse, kuhu järelesaatmist võimalik ei ole toimetada, saadetakse lähte
asutusele viibimata tagasi, sealjuures välismaalised transferdid — Tallinna 
peapostkontori kaudu.

Transferdid, mille väljamaksmist hariliku maksvustähtaja jooksul nõutud 
ei ole, saadetakse samal viisil lähteasutusele või lähteametkonnale tagasi. 
Transferdid, mida adressaatidele mingil põhjusel välja maksta ei saadud, 
tulevad saatjale tagasi maksta (vt. § 744).

736. Kui millegi pärast ametlik väärtkiri, millega rahakaardi järgi kont- 
rollpostkontorist raha edasi saadeti postiagentuuri kaudu (§ 575), postiagentuuris 
väljastamatuks jääb, saadetakse väärtkiri postiagentuurist kontrollpostkontorisse 
viibimata tagasi, väärtkirja ümbriku tagaküljel märget tehes väljastamatuse 
põhjuse üle.

737. Andmete põhjal, mis leiduvad postiagentuurilt väljastamatuse tõttu 
tagasi saadud ametliku väärtkirja ümbrikul, millega rahakaardi järgi kontroll- 
postkontorist raha edasi saadeti postiagentuuri kaudu (575), kui ka rahakaardi 
lõigendil olevate andmete põhjal, seab kontrollpostkontor rahakaardi dupli
kaadi kokku, millele rahakaardi lõigend juurde pannakse, ja toimetab tagasi- 
või järelesaatmist üldises korras.

738. Vahetuses Nõukogude Venemaaga on transferdid maksvad nende 
postileandmise kuule järgneva 3 kuu jooksul, vahetuses Am. Ühisriikidega ja 
Suur-Britanniaga või viimaste vahetalitusel muude maadega — 12 kalendrikuu 
jooksul, lähtekohas väljalaskmise kuust arvates. Kui transferti selle aja jooksul 
välja maksta ei saa, saadab sihtpostiasutus selle Tallinna peapostkontorisse, 
ühtlasi väljastamatuse põhjuse kohta transferdi tahaküljele märget tehes. 
Tallinna peapostkontor arvestab seesuguste iganenud transfertide järgi kuuluvad 
summad tagasi lähtemaa korraldusse — raha tagasimaksmiseks transfertide 
saatjaile.

739. Mingil põhjusel lähtekohta tagasi saadetavate lunaga koormatud saa
detiste juurde kuuluvad transferdid peavad seatud korras ära hävitatama posti- 
asutuse poolt, kes saadetise tagastamist toimetab.

Tagasiandmine saatjaile.
740. Postisaadetised, mida lähteasutus pärast postilevõtmist ei või lubada 

edasi toimetada, samuti need, mis väljastamatutena või muul põhjusel on 
tagasi saadetud, antakse tagasi saatjaile, kui need teada on või kui võimalik 
on neid avalikuks teha postisaladust rikkumata. Väljastamatuse põhjus peab 
olema saadetise peal ära märgitud käsitsi või vastava lipiku pealekleepimisega. 
Tähele pannes §§ 748 ja 750 määrusi, tulevad väljastamatud saadetised saat
jaile tagasi anda võimalikult nende esialgses kestas, ilma avamata ja alguslist 
kinnindamisviisi puudutamata. Väljastamatuid saadetisi ei pea postiasutustes 
avalikult välja pandama.



741. Tagasiandmine sünnib samade abinõudega ja korra järgi, nagu 
harilikkude saadetiste väljastamine, s. o. kojukandmise abil, kutselehtedega kut
seid saates jne., kusjuures registreeritud saadetised ja sissemakstud rahasummad 
tagasi antakse ainult allkirja vastu ja saatjalt saadetise vastuvõtmisel postiasutusest 
välja antud postikviitung tagasi nõutakse.

742. Kui tagasiantava väärtsaadetise väärtus või rahasumma suurus ei 
ulata üle 10.000 marga ja saatjal kviitungit ette näidata ei ole, võib saadetis 
väljastatud saada ainult sel tingimusel, et saatja kirjalikult ette toob vastavad 
andmed (§ 374), mis tema poolt saadetise postileandmist tõendavad, ja et ta 
saadetise eest igasuguse ainelise vastutuse enda peale võtab ning selle üle vas
tava allkirja annab. Samuti on ta kohustatud oma isikut kindlaks tegevaid 
dokumente ette näitama.

743. Väärtsaadetiste ja rahatransfertide summade tagasiandmise korral, 
millede väärtus või summa on üle 10.000 marga ja milledel saatja nimetus 
ja aadress ei ole ära tähendatud ning kui isikul, kes end on saatjana üles annud, 
puudub postikviitung, avaldab posti peavalitsus selle isiku kulul ja soovil kuulu
tuse „Riigi Teatajas4', et seesugune saadetis tagasi antakse sellele isikule ilma 
postikviitungit ette näitamata. Kui 3 kuu jooksul pärast kuulutuse avaldamist 
ei ilmu teist nõudjat, antakse nõudnule ja viimase poolt isikutunnistuse ette
näitamisel saadetis teedeministri loaga välja ning sealjuures võetakse talt all
kiri kohustusele, et ta saadetise väärtuse või summa suuruses võtab enda 
peale vastutuse igasuguse teiste isikute poolt juhtudavõiva nõudmise suhtes. 
Allkiri, mis varustatakse märkega — missuguses „Riigi Teatajas44 ilmus kuu
lutus, jäetakse postiasutusse ühes saadetise ümbrikuga või rahakaardi lõigendiga.

744. Väljamaksmata transfertide tagasimaksmist saatjaile toimetatakse 
niipea kui lähteasutus tagasi saab need transferdid ning, kui tegemist on tele- 
graafiliste transfertidega, niipea kui lähteasutus tagasi saab sisemaaliste rahate- 
legrammide juurde kuuluvad transferttähikud või välismaaliste rahatelegrammide 
juurde kuuluvad sissemaksmisteated. Läbikäimises Am. Ühisriikidega toimeta
takse tagasimaksmist transferdi väljalaskja maa poolt pärast vastava volituse 
saamist sihtmaa käest.

745. Väljastamatud postisaadetised väljastatakse saatjaile pärast takside 
äramaksmist, millega neid saadetisi ärasaatmisel, päralejõudmisel või läbikäi- 
guteel, järelesaatmise tõttu väljaspool esimest läbikäiguteed, koormati. Mis 
postpakkidesse puutub, on saatjad kohustatud tasuma saate ja muud kulud, 
mis postiametkonnal või ametkondadel saamata on jäänud pakkide väljasta- 
matajäämise tõttu, isegi siis kui pakkidest on loobutud, või nad ära müüdud 
või hävitatud on. Need kulud nõutakse lähteametkonnalt tagasi, kui tegemist 
on välismaaliste pakkidega.

746. Kui täiesti frankeerimata või puudulikult frankeeritud äripaberid, 
kaubaproovid, trükitooted ja makstud vastusega postkaardid (§31) olid lähte- 
asutusest kogemata edasi saadetud ja kui neile sihtkohas sisemaal või välismaal 
on juurdemaksu arvatud, kuid nad tagasi saadetud on adressaatide keeldumisel 
vastu võtmast, tulevad need juurdemaksu märked enne saadetise saatjale tagasi
andmist maha kustutada pärast seda, kui postiasutuse ülem kindlaks teinud 
on, et saadetis tõesti puudulikult frankeeritud on olnud. Samuti tuleb talitada 
kogemata edasi saadetud saadetistega, mis kaalu lubatud ülemmäärast üle- 
tõusu või mittelubatavate äratähendamiste tõttu sihtkohas sisemaal või välis
maal juurdemaksu alla pandud on (näit. kui trükitooteks arvatud saadetisele 
on märkeid ja pealekirjutusi tehtud, mis sihtasutust õigustab seda saadetist 
pidama postkaardiks või kirjaks).

747. Lähtekohta tagastatud postisaadetise võib saatjale ainult tema 
sellekohase teadaande põhjal järele saata. Saatja nõudmised selle kohta, et 
niisugune saadetis adressaadi uude elukohta lähtekohast uuesti järele saadetaks 
või teisele isikule väljastataks, jäävad postiasutuse poolt rahuldamata.

Tagasiandmise kord.

Väärtuslikud saade
tised.

Puuduv postikviitung.

Transferdid.

Maksude tasumine.

Mittenõuetavad
juurdemaksud.

Järelesaatmine ainult 
saatjale.



Avamine.

Uuesti frankeerimine.

Saatm ine Tallinna 
peapostkontorisse.

Hoidmine.

Saadetiste väljanõud
m ine.

Sisuga talitam ine.

Välism aalised loovu
tatud postpakid.

Rahakaardid.

Raha ja väärtuste ta
gasinõudmine.

748.. Väärtkirjad ja postpakid, mida adressaadid halva pakkimise või 
puuduliku kaalu pärast on välja võtmata jätnud ja mis saatjaile tagasi saadetakse 
(vt. §§ 515 ja 525), võivad saatjaile ettenäitamisel nende nõudmise peale avatud 
saada saadetise sisu kontroleerimiseks, kuid ainult sel tingimusel, et saatja 
kirjalikult selle saadetise sisu täpselt ära näitab ja saadetise järelevaatamiseks 
kahtlust äratavad põhjused ette toob.

Samasugune kord on maksev ka igasuguse teise tagasisaadetava väärt- 
kirja või postpaki tagasiandmise juures, kui selle sisu korrasolek kahtlust äratab.

Märge. Ka selles paragrahvis tähendatud postisaadetiste tagasi
andmisel postimakse saatjale tagasi ei makseta.
749. Igaliiki postisaadetised, mis väljastamatutena olid tagastatud ja 

saatjaile tagasi antud ning mis uuesti postile antakse saatmiseks, peavad uuesti 
frankeerifama.

Viimane hoid ja lõpptalitus Tallinna peapostkontoris.^
750. Väljastamata postisaadetised, mis sihtkohast (ka välismaadest) tagas

tatud on lähtekohta, kuid mida saatjaile ei saadud mingil põhjusel tagasi anda, 
saadetakse pärast vähemasti 30-päevalist lähtekohas ootelpidamist Tallinna 
peapostkontorisse hoiule. Samuti talitatakse saadetistega, mis mitmesugustel 
põhjustel on pidanud jääma lähteasutusest edasi saatmata ja mida ei ole korda 
läinud anda tagasi nende saatjaile. Sisemaaliste väljastamatute ja saatjate 
poolt loovutatud postpakkide saatmise kohta Tallinna peapostkontorisse otse 
sihtkohast vaata § 731.

751. Tallinna peapostkontoris kantakse väljastamatud registreeritud posti
saadetised selleks tarvitatavaisse eri raamatuisse, kuna lihtsaadetisi raamatusse 
ei kanta. Seesugused registreeritud ja registreerimata saadetised hoitakse alal 
peapostkontoris 2 kuud.

752. Väljastamatud postisaadetised võivad 2 kuu jooksul, Tallinna pea
postkontorisse saatmise päevast*arvates, saatja poolt välja nõutud saada, kui 
saatja sellekohase kirjaliku teadaandega esineb ja postikviitungi ettenäitamisega 
või muude tõenduste abil kindlaks võib teha, et nõuetav saadetis tema poolt 
on postile antud.

Igaliiki väljastamatud postisaadetised, mille kahekuuline hoiuaeg möö
dunud, võetakse avamisele. Seesugust avamist toimetatakse vähemasti 2 korda 
aastas. Kirjad ja üldse kõik kirjalikud teated, millel dokumentlikku väärtust 
ei ole, hävitatakse põletamisteel ühes nende ümbrikkudega; dokumendid, nagu 
näiteks isikutunnistused, attestaadid, igasugused muud tunnistused jne. saa
detakse siseministeeriumisse politsei osakonna korraldusse; raha, samuti hoiu
panga- ja muud väärtpaberid, antakse Eesti Panka hoiule; kõik tarbeasjad ja 
ained, millel vähegi väärtust, müüakse ära oksjoni teel ja sellest saadud raha 
antakse riigi sissetulekuks, maha arvates postiametkonna tuluks seda osa, mis 
saadetiste saatmise juures postimaksuna vähem on makstud või täiendavate 
kuludena saadetise peale arvatud.

753. Välismaadest saadetud postpakid, mis väljastamatuteks jäänud ja 
kui nende saatjad neist loobunud, võib otse tolliasutus müügüe lasta. Selle 
juhtumise jaoks on talituskord XX peatükis, §§ 797 ja 798, ette nähtud.

754. Lõplikult väljastamatud rahatransferdid hoitakse alal 10 aastat, 
transferdi postileandmise päevast arvates; kui selle aja jooksul nende väljamaks
mist nõutud ei ole, hävitatakse nad ära.

755. Saatjal on õigus 10 aasta jooksul, saadetise postileandmise päevast 
arvates, tagasi nõuda raha ning protsent- ja väärtpabereid, mis väljastamatute 
postisaadetiste seest välja võetud. Samuti võib ta väljastamatute saadetiste 
seest leitud asjade müügist saadud raha ja rahakaartide järgi välja maksmata 
jäänud raha tagasimaksmist nõuda.



Viies jagu.
XX peatükk.

Eesti tollirevisjoni teostamise kord välismaaliste postisaadetiste saat
misel ja saamisel.

756. Tolliseadustiku (IV jagu, täht A §§ 295—325 ja muud para" 
grahvid, „Riigi Teataja" nr. 45/46 — 31.märtsist 1923 a.) põhjal käivad välis- 
maalises vahetuses postisaadetised tollirevideerimise alla, kui nad sisaldavad 
tollialuseid asju. Postikaudu sisse ja välja veetavate kaupade ja asjade tollist 
läbilaske kord tolliseadustiku järgi on all järgnevais paragrahves toodud ja tolli- 
tamise nõuete täitmisega seotud postitalituskorraga ühtlasi täiendatud.

757. Välismaadest sissetulevad ja välismaadesse minevad postisaadetised, 
nagu postpakid ja ristpaelad, niisama tarbekorral ka kinnised kirjad, võetakse 
postiasutustes (n. n. välisvahetusasutustes) tollirevideerimisele tolliametnikkude 
kaudu, keda sinna komandeeritakse või eriti määratakse. Tollidirektori kokku
leppel posti peavalitsusega toimetatakse Eestisse päralejõudvate kui ka Eestist 
saadetavate postisaadetiste tollirevideerimist peaasjalikult Tallinn-Välis- 
pakkide postkontoris, kus selleks tollijaoskond tegutseb. Peale selle toimetatakse 
Venemaaga vahetuses osa posti tollirevideerimist Narva postkontoris ning teata
vate saadetisliikide läbikontroleerimist tollivalitsuse esitajate poolt ka muudes 
postiasutustes, nagu Tallinna peapostkontoris ja Valgas postvagunis (Tollis. 
§§ 295, 302).

Märge. Postpakkide tollitamise kord tuleb lugeda ka väärtkasti-
keste kohta käivaks (§150).
758. Niisugused postisaadetised, mis sisaldavad ilma tollita või vähese 

tolliga Eestist välja veetavaid asju (kui silmanähtavalt tegemist* ei ole saatmisega 
kauplemise otstarbeks), on vabad tollirevideerimisest ja ‘ iseäraliste tunnistuste 
ettepanemisest toiduainete peale ning lastakse postisaadetistes välismaale otse
kohe posti välisvahetusasutuse poolt, ilma tolliasutusele revideerimiseks ette 
näitamata. Niisugusteks loetakse kõik asjad — välja arvatud asjad, mis tähen
datud on X peatüki 347. paragrahvis (,,Välismaadesse väljaveoks keelatud asjade 
nimikiri Eesti tollitariifi järgi") ja 348. paragrahvis (,,Nimekiri asjade kohta, 
mis väljaveol Eesti tollitariifi järgi tollile alluvad või iseäraliste tunnistuste 
põhjal välja lastakse"). Tollil on õigus ka seesuguseid tollirevideerimisest vabu 
postisaadetisi kontroleerimisele võtta. (Tollis. § 295 märge 2).

759. Postpakkide (ja väärtkastikeste) saatmisel ei tohi tolliseletises (§ 184) 
vale andmeid näidata paki vabakssaamiseks tollirevideerimisest; meie välis- 
vahetusasutuses tolliesitajate poolt kontrolli puhul võiakse valede andmete näita
mise eest tollitrahvid saatjale määrata. Kui aga tolliseletises valesti näidatud 
sisuga saadetis välismaale pääsekski, siis tuleb meeles pidada, et ta välismaal 
tollimääruste põhjal konfiskeeritakse või langeb tollitrahvide alla, kuna sisse
veetavad postpakid ja väärtkastikesed igas riigis kõik tollivaatele alluvad.

760. Kõigil postpakkidel peavad kaasas olema saatja kirjalikud tolli- 
seletised (tollideklaratsioonid, vt. §§ 184 ja 194), välismaadest tulevail — 2 eksemp
laris (üks adressaadile väljastamiseks, teine tolliasutuse jaoks),, Eestist välis
maale minevail — välismaaliste postpakkide taksitabeli (§ 158) 6. lahtris näidatud 
arvul. Iga välismaale saadetava postpaki kohta peab peale selle veel olema üks 
Hsaeksemplar tolliseletist Eesti välisvahetusasutuse jaoks ja, kui niisugune pakk 
tollirevideerimisele allub, siis veel 1 eks. tolliasutuse või statistika büroo jaoks. 
Nende deklaratsioonide vorm ja sisu peab vastama rahvusvahelistele posti- 
määrustele (tollideklaratsioonide tähikud on postkontoreis saadaval), kusjuures 
aga neis deklaratsioones tingimata peavad olema ära tähendatud saadetavad 
kaubad ja asjad: omaduse poolest, kaubanduslise nimetuse kohaselt, hulga poo
lest, kaalu või arvu äratähendamisega ja hinna järele välismaa või eesti valuutas 
(Tollis. § 296; vt. VI peatükis §§ 196 ja järgmised).

Eeltoodu on maksev ka väärtkastikeste vahetuse kohta, kooskõlas §§ 143 
ja 151 määrustega.

Määrused tollitam ise 
korra kohta.

Tollim isele alluvad 
saadetised.

Tollivabalt välja vee
tavad saadetised.

Postpakid.
Väärtkastikesed.

Tolliseletised.



Kirjad.
Ristpaelad.
Väärtkirjad.

Postpakid puudulik
kude tolliseletistega.

Postiametkonna jä
relvalve ja vastutus.

T ollirevideerim ine 
adressaadi või saatja 

juuresolekul.

Kutse saatmine.

761. R istpaelu  ja k inniseid  kirju võib sisse ja välja vedada ilma 
saatjate eriliste deklaratsioonideta. Kinnistes kirjades või kirjade tariifi järgi 
f rankeer itud  kirjaposti saadetistes üldse võib Eestist tollialuseid (Eesti vöi 
sihtmaa tollile alluvaid) asju saata neisse välismaadesse, kes lubavad tollialuseid 
asju kirjade kujul sisse vedada (vt. lisa nr. 36); seesugused saadetised peavad 
varustatud olema lipikuga Dter või Dquater (vt. §§ 51—53), viimasel puhul 
peab kirjale ka tollideklaratsiooni külge siduma. Samasugune kord maksab 
ka väärtkirjade vahetuses vastavate maadega, vt. § 129. Samuti võib väärt
kirjades ja kirjadetariifi järgi frankeeritud kirjapostisaadetistes välismaadest 
Eestisse sisse vedada tollialuseid asju, kui saadetis varustatud on eeltähendatud 
lipikuga DteT või Dquater, või muu vastava märkega. Kui aga kinnistesse 
kirjadesse tollile alluvaid või keelatud asju on pandud, ilma et nende sissepane- 
mise kohta kirjaümbrikul pealekirjutust oleks, võetakse tarvitusele tolliseadustiku 
§§ 309—311 (vt. käesol. määr. §§ 777—779) määrused. (Tolli s. § 297).

Märge. On soovitav, et linnades, kus postiasutuse juures tolli- 
revideerimist toimetatakse, saatjad, kelle kinnistes kirjades Eesti tolli- 
revideerimisele alluvaid asju on, ueed kirjad isiklikult tolli revideerimisele 
annaksid.
762. Välismaadesse Eestist minevad postpakid, millell kaasas ei ole 

seaduslikke tolliseletisi, ja kui neid tolliseletisi vea Õiendamiseks võimalikult 
varsti ei esitata, antakse välisvahetusasutuse korraldusel saatjaüe tagasi või saade
takse lähtekontorisse saatjale tagasiandmiseks; välismaadest tulevad postpakid 
aga, millel kaasas ei ole seaduslikke tolliseletisi, jäetakse välismaade üleandvate 
asutuste käest vastu võtmata.

Kui välismaalt saadetud postpakid, millel kaasas ei ole tolliseletisi või 
on kaasas puudulikud tolliseletised, juba Eesti välisvahetusasutusse on jõudnud, 
kus tollirevideerimist toimetatakse, siis ei saadeta nad mitte väljamaale tagasi, 
vaid võetakse revideerimisele tolliseadustiku §§ 309—311 (vt. käesol. määr. 
§§ 777—779) ettenähtud tagajärgedega (Tolli s. § 298).

763. Välismaadest tulnud postisaadetiste edasivedu piiriäärsest vastu
võtmise punktist välisvahetusasutusse, kus nende tollirevideerimine toime pan
nakse, kui ka nende tagasisaatmine välismaadesse, niisama Eestist minevate 
postisaadetiste edasivedu, pärast nende revideerimist tolliasutuse poolt, kuni 
välismaale läbilaskmise kohani, sünnib postiametkonna otsekohese järelevalve 
ja vastutuse all (Tolli s. § 299).

764. Välismaalt tulnud postisaadetiste adressaadil on õigus nõuda, et 
nende saadetiste revideerimine ette võetaks tema juuresolekul, mille jaoks ta 
vastavale postiasutusele kirjaliku teadaande esitab, kas üheainsa juhtumise kohta 
või aga terve jqoksva kalendriaasta peale kõigi tema nimele tulevate postisaade
tiste kohta. Niisama võib ka postisaadetise Eestist saatja (saadetise postileand- 
mise juures) esineda nõudmisega, et saadetis tema juuresolekul revideeritaks 
(Tolli s. § 300).

Seesugused nõudmised käivad tempelmaksu alla harilikus korras. Kui 
nad ei ole otse välisvahetusasutusse antud, vaid mingisse muusse postiasutusse, 
saadab viimane ametkorras nõudmised vastavale välisvahetusasutusele täit
miseks edasi (vt. § 757).

765. Välismaalt päralejõudnud saadetise adressaadile või postisaadetise 
Eestist saatjale, kes on esinenud nõudmisega, et need saadetised nende juures
olekul revideeritaks (§ 764), saadab posti välisvahetusasutus, kus tollirevideeri- 
mine toime pannakse, teadaande revideerimise päeva ja tunniaja kohta. Kui 
Eestist saadetav postisaadetis niisuguses postiasutuses postile antakse, kus tolli
revideerimist toimetatakse, antakse saatjale sellekohane teade kohe saadetise 
postitamise juures. Teadaandmist toimetab välisvahetusasutus hariliku posti 
kutselehe abil. Kui sama adressaadile või sama saatja poolt on korraga rohkem 
kui üks tollirevideerimisele alluv postisaadetis, võib seda teadaandmist toimetada 
kõigi saadetiste kohta ühise teatega ehk kutselehega, eraldi saadetavate ja eraldi 
välismaadest päralejõudnud postisaadetiste kohta, kui adressaat või saatja soovi 
avaldanud ei ole iga saadetise kohta eraldi kutset saada (Tolli s. §.301).

Märge. Selles paragrahvis ettenähtud viisil talitatakse välismaadest



tulnud postisaadetistega ka siis, kui neil enestel või kaasasolevad tolli- 
seletistel (või pakikaardü) saatja poolt pealekirjutus on tehtud, et posti
saadetis revideeritaks ainult adressaadi juuresolekul (To)li s. § 301).
766. Kui eelmises paragrahvis (765) nimetatud isikud, pärast neile teist

kordse kutse saatmist (teine kutse saadetakse 7-dal päeval pärast esimese kutse 
saatmist) 7 päeva jooksul tollirevideerimisele ei ilmu või omaltpoolt teadaannet 
ei esita, et tollirevideerimine nende äraolekul toime pandaks, loetakse see 
adressaadi keeldumiseks välismaalt päralejõudnud saadetist vastu võtta ja see
suguse saadetisega talitatakse kui väljastamatuga (pt. XIX). Eestist saadetavad 
saadetised aga antakse sel korral tagasi saatjale või saadetakse lähtekontorisse 
saatjale tagasiandmiseks (§ 796), kusjuures postimaksud tagasimaksmisele ei 
kuulu (Tolli s. § 301).

Märge. Välismaalt tulnud postpakid käivad seesugusel korral 
välisvahetusasutuses ootelpidamise eest ladumaksu alla, arvates teist
kordse kutse väljasaatmispäevale järgnevast päevast (§ 695).
767. Tollirevideerimiseks on posti välisvahetusasutused kohustatud ette 

panema kõik välismaadest tulevad kui ka välismaadesse saadetavad postpakid 
(kui ka väärtkastikesed) ja ristpaelsaadetised (välismaadesse saadetavad — 
ainult sedavõrd, kui iseäralisi erandeid ei ole tehtud tollisead. § 295 2-ses mär
kes ettenähtud korras, vt. käesoleva määrustiku § 758). Kinnised kirjad aga 
(ka väärtkirjad) pannakse ette tollirevideerimiseks ainult niisugustel kordadel:
a) kui neisse on pandud, kirjaümbrikul oleva lipiku või pealekirjutuse järgi 
otsustades, tollile alluvaid või keelatud asju, ehk b) kui kahtlus tekib, et neis 
niisuguseid asju võib olla.

Viimasel juhtumisel (b) aga peab välismaalt tulnud kinnise kirja adres
saati (või välismaale mineva kinnise kirja" saatjat, kui tema elukoht teada on) 
tingimata kirja avamise juurde kutsuma ja kirju võib avada adressaadi (või saatja) 
või nende volinikkude äraolekul ainult siis, kui nad määratud tähtjaks ei ilmu 
(Tolli s. § 303).

768. Tollirevideerimisele alluvad postisaadetised esitatakse posti välis- 
vahetusasutuse poolt viivitamata pärast päralejõudmist tollirevideerimiseks. 
Kui saadetised 2 päeva jooksul, revideerimiseks esitamise päevale järgnevast 
päevast arvates, läbi revideeritud ja tagasi antud ei ole, teatab välisvahetus- 
asutus seesugustest juhtumistest põhjuste seletamisega posti peavalitsusele 
viibimata.

769. Kõik tollirevideerimise juures tarvisminevad abinõud, nagu kaalud 
ja teised mõõtmisrüstad, niisama tööjõud ja m aterjalid  postisaadetiste 
avamiseks ja uuesti kinnipakkimiseks, muretseb postiametkond. Üldiste rahvus
vaheliste määruste põhjal ja tolliseadustiku § 304 põhjal on postitariifis posti- 
ametkonna sellekohaste kulude tasuks postisaadetiste adressaatidelt või saatjailt 
võtmiseks järgmised eri maksud ette nähtud: tollim ise toim ingm aks ja 
tollimise pakkemaks.

Neid makse võetakse järgmiselt: välismaadest päralejõudvad postpakid 
ja väärtkastikesed, kui neid tollimiseks avati, käivad toimingmaksu ja pakkemaksu 
alla; välismaale saadetavad — ainult pakkemaksu alla, mida võetakse ainult siis, 
kui need saadetised tollimiseks avatakse. Välismaadesse saadetavad kirjaposti- 
saadetised (kirjad ja ristpaelad) ning väärtkirjad ei käi ei toimingmaksu ega 
pakkemaksu alla, välismaadest päralejõudvad — käivad ainult toimingmaksu 
alla ja ainult järgmistel juhtumistel: a) kui neil lipiku abil (§§ 51—53 ja 129) 
või muu pealekirjutuse abil ära tähendatud on, et neisse paigutatud on tolli- 
aluseid asju, b) kui nad tollialuste asjade sisaldamise üle varustatud ei ole vastava 
lipikuga või pealekirjutamisega, kuid tollimisel neis leiti tollialuseid asju ja neile 
tollimaksud määrati.

Märge. Postisaadetistes leiduvate kaupade varustamise eest tolli- 
märkidega võetakse vastavat maksu tollimääruste põhjal.
770. Välismaaliste postpakkide tollirevideerimiseks avamist peab toi

metatama nü, et läbi lõigatakse kest (kui kest on riidest või sellesarnasest mater
jalist) mitte õmbluse kohast, vaid terve koha pealt, kusjuures pitserid peavad 
täiesti terveks jääma.
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771. Eestist mineva postpaki või väärtkastikese saatmisel, mille sisust 
arvata on, et see tollimaksude alla käib, nõuab lähteasutus saatjalt tollimise 
pakkemaksu etteäramaksmist, mille väärtuses postmarke kleebitakse vahetus- 
asutuse jaoks määratud tolliseletise eksemplarile ja postitempliga kustutatakse. 
Juhtumisel, kui saadetise avamisel leitakse, et sisu tollimaksudele ei allu, 
saadetakse seesugune pakk või väärtkastike viivitamata edasi, kuid ettemakstud 
pakkemaks tagasimaksmisele ei kuulu.

772. Postisaadetiste' tollirevideerimist toimetab tolliametnik, postiamet
niku juuresolekul, tolliseadustikus sisse- ja väljaveetavate kaupade kohta ette 
nähtud üldiste määruste järgi, kusjuures postpakkide ja väärtkastikeste tolli- 
seletised (tollideklaratsioonid) revideerimisdokumentidena ühetaolisteks loe
takse faktuuride ja spetsifikatsioonidega. Revideerimisel saadud andmed kannab 
tolliametnik erilistesse tollirevideerimise raamatutesse ettenähtud vormi järgi 
(Tolli sead. lisa nr. 19), mis peetakse eraldi sisseveetavate ja eraldi väljaveetavate 
postisaadetiste jaoks, kusjuures- ta ühtlasi kopeerpaberi läbi 2 duplikaati revi- 
deerimisaktist valmistab (Tolli s. § 305).

773. Revideerimisaktide järgi arvab tolliametnik välja ja tähendab neis ära 
kõik osuvad tollimäksud, niisama märgib ta üles, kui seda tarvis on, postisaade
tiste väljastamise või edasisaatmise erilised tingimused, nagu vastavate lubade 
esitamine, kaupade tolli- või proovikoja märkidega varustamine, jne. Pärast 
seda kirjutavad revideerimisaktile alla niihästi tolliametnik kui ka postiametnik, 
kes tollirevideerimise juures oli (Tolli s. § 306).

M ä r g e  1. Postisaadetistel kaasas olevatest tolliseletistest (tollidek
laratsioonidest) lisatakse üks algupärase revideerimisakti juurde (Tolli s. 
§306).

M ä r g e  2. Kui adressaat revideerimise juures viibides lõpulikult 
keeldub postisaadetist vastu võtmast, pitseerib tolliametnik saadetise 
tollipitsatiga kinni ja kirjutab revideerimise aktile märke saadetise mitte
vastuvõtmise üle. Saadetis saadetakse väljastamatuks jäänud saadetiste 
korras väljamaale tagasi.
774. Kui tolliametnik käsutab asjade saatmist proovikotta, antakse proovi

koja määratud proovimisajast adressaadile välisvahetusasutuse poolt kutselehel 
teada, kui adressaadi elukoht on Tallinnas. Seesugusel korral õiendab adressaat 
proovimaksu ise proovimise juures. Teistsugusel korral aga (kui adressaat ei ela 
Tallinnas või ei ilmu proovimise juurde) annab proovikoda asjade välisvahetus
asutuse tagasiandmisel proovimaksu suuruse kohta teate, missugune summa 
tolliametniku poolt tollimaksude hulka tollirevideerimisaktis eriti üles võetakse 
ja sihtkontoris akti duplikaadi järgi adressaadilt kasseeritakse. Väljastamatu saa
detise välismaale tagasisaatmisel nõutab välisvahetusasutus, et tasumata proovi- 
mismaksud saadetiselt võimalikul korral kustutataks, nagu tollimaksudki. (Vt. 
Prooviseadus, ,,R. T.cc nr. 74 — 1924 a.)

775. Kui postisaadetise revideerimisel leitakse ainult tollile mittealluvaid 
sisse- ja väljaveoks lubatud asju, või kui toll igal üksikul juhtumisel (s. o. iga üksiku 
paki, ristpaela või kirja jne. pealt, samuti niisuguste saadetiste kogu pealt, mis 
ühel ajal revideeritakse ning ühe ja sama saatja poolt ühele ja samale adressaadile 
on adresseeritud) ü le  25 ma r g a  ei t õ u s e ,  siis ei valmistata revideerimisakti, 
vaid tehakse tolliseletistel (tollideklaratsioonidel) või postisaadetistel enestel 
(ristpaeltel ehk panderollidel ja kirjadel) tolliametniku poolt märge: ,,tollimaksu- 
dele ei allu" (Tolli s. § 307).

Postpaki pealt postiametkonnale sissenõudmiseks kuuluv toimingmaks ja 
pakkemaks (§ 769) märgitakse sel korral pakikaardi peale.

776. Kui postisaadetises revideerimisel leitakse asju, mis on täiesti või 
osalt vigastatud ehk rikutud (mehaaniliselt, nii et võimalik on saadetise sisu 
ümber pakkida ja edasi saata), siis peab see täpselt olema ära tähendatud revi- 
deerimisaktis. Sealjuures võetakse välja ja hävitatakse ära rikkiläinud ained, 
mis saadetise muule sisule võivad kahju tuua; kui aga postisaadetis ainult niisu
guseid päris rikkiläinud aineid sisaldab, siis hävitatakse kogu saadetis. Hävitamise 
kohta peab kokku seatama eriline protokoll (akt) posti- ja tolliametnike allkirjadega, 
mis revideerimisaktile ja ärakirjades tema mõlemale duplikaadile juurde lisa-



takse. Kogu saadetise hävitamise korral saadetakse üks neist protokolli ärakir
jadest välismaalt tulnud postisaadetise adressaadile [(või Eestist saadetava posti
saadetise saatjale), kuna teine ühes pakikaardiga (kui tegemist on postpakiga) 
posti peavalitsusse saadetakse edasisaatmiseks lähtemaale ja saatjale teatami
seks (kui tegemist on Eestist mineva saadetisega — jääb teine protokolli ärakiri 
ja vastaval korral pakikaart peavalitsusse hoiule) (Tolli s. § 308).

Mä r g e .  Hävinenud või hävitatud asjade pealt tolli ei võeta.
777. Kui postpakis (või väärtkastikeses) revideerimisel tollile alluvaid 

asju leitakse, mis on tolliseletistes hoopis tähendamata (või kui viimaseid sugugi 
ei ole olemas), samuti kui need asjad tolliseletistes ei ole ära tähendatud oma õige 
kaubanduslise nimetuse all või on deklareeritud ebaõigelt hulga ehk hinna poolest 
ja sealjuures, niihästi esimesel kui ka teisel juhtumisel, tollimaksude kahjuks, 
siis arvatakse peale tolli nende asjade pealt veel lisatolli 3% suuruses osuvast 
tolli summast. Samasugust lisatolli arvatakse ka tollile alluvate asjade pealt, mis 
leitakse kinnistes kirjades ilma vastava pealekirjutuseta kirjaümbrikul nende asjade 
paigutamise kohta kirja sisse (Tolli s. § 309).

778. Kui revideerimisel postisaadetistes (pakkides, väärtsaadetistes, rist- 
paeltes ja kirjades) leitakse tollile alluvaid asju ümbrikkude kahekordses põhjas 
ehk õõnsais seintes, või aga üldse peidetult mõne muu iseäralise kavaluse abil, 
siis niisuguste postisaadetistega toimetatakse salakaubamääruste järgi, mis tolli- 
seadustiku VII jaos ette nähtud (Tolli s. § 310).

779. Kui revideerimisel postisaadetistes (pakkides, väärtsaadetistes, rist- 
paeltes ja kirjades) leitakse tolli mõttes sisse- või väljaveoks keelatud asju, toime
tatakse nendega järgmiselt:

a) keelatud asjad ristpaeltes, niisama postpakkides ja väärtkastikestes, kui 
nad õieti ära on tähendatud kaasasolevates tolliseletistes (tollideklaratsioonides), 
ja ka kinnistes kirjades, kui nende sissepaneku kohta kirjaümbrikul lipik leidub 
või pealkiri on tehtud, saadetakse tagasi välismaale või antakse tagasi saadetise 
Eestist saatjale. Sel korral tuleb tagasi saata või tagasi anda terve postisaadetis. 
Kui aga keelatud asjad ainult väikse osa postisaadetise sisust moodustavad, võib 
välismaalt tulnud saadetise adressaat nõuda, posti välisvahetusasutuse poolt 
tarvilikul korral saadetud teate tagajärjel, et nad välja võetaks ja ära hävitataks 
(kusjuures ta siis saadetise ülejääva sisuga vastu võtab); niisama võib saadetise 
Eestist saatja nende väljavõtmist ja hävitamist nõuda või aga paluda, et nad välja 
võetaks ja temale tagasi antaks kas otsekohe vahetusasutusest, kus tollirevideeri- 
mine toime pandi, või et nad posti vahetusasutuse poolt temale kätte saadetaks 
tema oma kulul; b) keelatud asjad, mis hoopis ei ole ära tähendatud postpakkidel 
ja väärtkastikestel kaasasolevates tolliseletistes (tollideklaratsioonides) või on ära 
tähendatud nendes tolliseletistes ebaõige nimetuse all (ehk kui pakkidel ja väärt
kastikestel tolliseletisi üldse kaasas ei ole), niisama keelatud asjad, mis ei ole ära 
tähendatud erilises pealkirjas või lipiku abil kinnistel kirjadel — konfiskeeritakse 
tolliseadustiku VI jao määruste järgi; c) kui leitakse keelatud asju ümbrikkude 
kahekordses põhjas, vahel ehk õõnsais seintes või aga üldse peidetult muu iseära
lise kavaluse abil, toimetatakse postisaadetisega salakaubamääruste järgi, mis ette 
nähtud on tolliseadustiku VII jaos (Tolli s. § 311).

M ä r g e .  Niisuguste asjade konfiskeerimine ja hävitamine, mille 
postikaudu saatmine postimääruste järgi keelatud on (vt. pt. X), sünnib 
viimaste määruste põhjal (vt. §§ 352—356), kusjuures vastavad aktid 
(protokollid) tolliametniku juuresolekul kokku seatakse (Tohi s. § 311).
780. Pärast revideerimisakti kokkuseadmist (§§ 772 ja 773) annab tolli

ametnik posti välisvahetusasutusele üle mõlemad revideerimisakti duplikaadid. 
Neisse duplikaatidesse kannab posti välisvahetusasutus sisse templiga ehk peal- 
kirjutusega oma maksud, kui neid võtta tuleb, nagu tollitamise toimingmaks ja 
pakkemaks (§ 769), vastaval korral tollimärkidega varustamismaks tolliametniku 
andmete järgi, ladumaks ja, kui tekimist on välismaalt tagasi- või järelesaatmisega, 
siis jällesaatmisest tingitud saadetisellasuvad maksud, jne. ; Eesti piirides postpaki 
lärelesaatmisel märgib järelesaatja postiasutus sinna veel vastava sisemaalise 
järelesaatmise maksu (§ 425). Üks duplikaatidest on määratud väljaandmiseks
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adressaadile või saatjale, teine aga arvestamiseks postiasutuses (meie siht- või 
lähtekontoris) (Tolli s. § 312).

781. Ülemalnimetatud korras revideeritud postisaadetisi võib enne nende 
väljaandmist adressaadile (ehk enne sihtkontorisse edasisaatmist), või vastavail 
korril enne nende edasisaatmist välismaale, võtta kontrollrevideerimisele kõrge
mate tolliametnikkude ja üldse selleks volitatud isikut epoolt väljaselgitamiseks, kas 
nad vastavad tolhrevideerimisaktidele ja üldse seaduslikult välja lastakse. Kont- 
rollrevideerimine sünnib tolliseadustiku §§ 223—227 ettenähtud määruste järgi 
(Tollis. §313).

782. Pärast revideerimisakti duplikaatide kättesaamist tolliametnikult toi
metab posti välisvahetusasutus välismaalt tulnud ja revideeritud postisaadetise 
edasi tema aadressi järgi, silmas pidades tolliametniku poolt äratähendatud erilisi 
tingimusi saadetise väljalaskmise kohta ja tolliasutuse ees vastutust kandes nende 
tingimuste täitmise eest (Tolli s. § 314).

M ä r g e :  Asjade varustamine tollimärkidega, kui see tarvilik, sün
nib enne revideerimisakti duplikaatide väljaandmist ja toimetatakse või
malust mööda posti välisvahetusasutuses eneses ilma asju tolliasutusse saat
mata (Tolli s. § 314).
783. Pärast vahetusasutusest revideerimisakti duplikaatide päralejõudmist 

saadab posti lähteasutus saadetise saatjale, või sihtasutus — adressaadile kutselehe, 
milles peab ära tähendatama maksude suurus tolliasutuse ja postiametkonna heaks, 
nõuetavad dokumendid (iseäralised load, jne.) ja aja kestvus, kuni saadetis adres- 
saadiootel peetakse. Saatjale või adressaadile välja antavale revideerimisakti dup
likaadile teeb postiasutus summade tasumise ja adressaadile saadetise väljaandmise 
kohta ametliku märke.

784. Eestist minev postisaadetis lastakse välja üle piiri ja välismaalt tulnud 
postisaadetis antakse välja adressaadile ainult pärast kõigi nende eest osuvate 
tolli-(japroovimis)ning postimaksude äratasumist (Tollis. §315).

785. Vastu võttes välismaalt tulnud postisaadetist, nulle peale tollimaksud 
on arvatud, on adressaadil, kui ta tollirevideerimise juures ei olnud, õigus nõuda, 
et saadetis postiasutuses lahti võetaks sisu kontroleerimiseks ja revideerimis
akti duplikaadiga võrdlemiseks (Tolli s. § 316). Seda võib teha ainult pärast 
saadetise vastuvõtmises allakirjutamist ja kõigi (ka tolli) maksude õiendamist 
adressaadi poolt, kusjuures § 515 p. a määruse järgi tuleb käia.

786. Kui postisaadetise saatja või adressaat tollirevideerimise andmetega 
rahul ei ole, võib ta revideerimisakti peale edasi kaebada. Selleks peab ta mitte 
hiljem kui 7 päeva jooksul, pärast talle saadetise kohta kutselehe saatmist, kirja
liku protesti (avalduse) esitama sellele postiasutusele, kust postisaadetis temale 
väljastatakse või kust ta teadaande sai maksude äratasumise jaoks (kui tegemist 
on Eestist saadetava postisaadetisega). Kui tollirevideerimine mitte selles posti; 
asutuses ei olnud toime pandud, saadetakse protest ühes postisaadetisega (kui 
tegemist on välismaalt tulnud saadetisega), kui seda tarvis on (s. o. kui kaebus ei 
puutu mitte ainult maksude väljaarvamisse saadetises leiduvate asjade eest, vaid 
ka nende tariifikohasesse atesteerimisse), sellele posti välisvahetusasutusele, kus 
tollirevideerimine toime pandi. Antud protesti kohta saadab vahetusasutus teate 
tolliasutusele, kelle poolt siis korraldus tehakse maksude väljaarvamise kontro; 
kerimiseks või terve postisaadetise sisu kontrollrevideerimisele võtmiseks (Tolli 
s. § 317). Adressaat võib niisugust nõudmist avaldada ainult enne saadetise 
vastuvõtmist.

787. Kui adressaat arvab, et asjade jaoks ebavastavaid tariifi norme on 
tarvitatud tolli väljaarvamiseks ja ta seepärast nõuab uut revideerimist (kontroll- 
revideerimist) ning selleks saadetise tagasisaatmist (§ 786) tolliasukohalisse välis- 
vahetusasutusse (kui sihtasutus ei ole ühtlasi ka vahetusasutus), peab ta postpaki 
postisaatetaksi, s. o. kaaluraha paki raskusele vastavalt sisemaalise postitariifi 
kohaselt, kuid k a h e k o r d s e s  s u u r u s e s  (s. o. kahe otsa eest =  edasi-tagasi 
saatmine) postkontoris ette ära tasuma. Seda saatemaksu ei võeta kirjaposti saade
tiste ja väärtkirjade ning väärtkastikeste eest. Eeltähendatud taksi suuruses 
kleebitakse postmarke pakikaardi peale ja kustutatakse postitempliga.



788. Saadetise kontrollrevideerimise nõudmise puhul (§ 786) peab posti- 
asutusele antama ligikaudu järgnevasisuline kirjalik avaldus (protest) tolliasutuse 
nimele :

„................................cc Tolliasutusele.
Palun, et tolliaktis .............................................nr...............nimetatud kaup Eesti

(kuupäev ja aasta)
Vabariigi tollitariifi nr.......................... ...järgi takseeritaks.

Postisaadetise saatmise postikulu olen tasunud ja siinjuures vastavaväärtu- 
sega tempelmark.

(Kuupäev ja allkiri)“
789. Avalduse vastuvõtmise kohta teeb postiasutus adressaadi kutselehele 

märke ja, kui tegemist on postpakiga, märgib sinna ka ette-sissenõutud posti- 
maksu suuruse (§ 787) ning annab adressaadile kutselehe tagasi, missugune kutse- 
leht sel korral kviitungi aset täidab. Avaldusprotestile vajutatakse üles äärele posti
templi jäljend ja saadetakse postiasutuse poolt ühes saadetisega ja juuresolevate 
dokumentidega (tolliakti duplikaadid, tolliseletis, pakikaart jne.) vahetusasutusse 
tagasi. Kui sihtasutus on ühtlasi välisvahetusasutus (Tallinn, Narva) ei võeta 
postpaki eest posti saatetaksi ja ei kõneleta sellest avalduses, ega tehta vastavat 
märget kutselehes.

790. Kui tegemist on kontrollrevideeritud (§ 786) postpakiga, võetakse 
tollimise pakkemaksu ja välismaalt päralejõudnud postpaki eest ka toimingmaksu 
(§ 769) teistkordselt, mis vahetusasutuse poolt üles tähendatakse tollirevideeri- 
mise akti duplikaatidele algusüsel revideerimisel märgitud maksude juurde, kuid 
neid teistkordseid maksusid ei võeta, kui kontrollrevideerimisel adressaadi või 
saatja protest täielikult või osaliseltki rahuldati. Viimasel juhtumisel maksetakse 
sihtkontoris tagasi ka kontrollrevideerimisele saatmise eest postpaki pealt ette 
võetud posti saatetaks (§ 787).

Kui adressaat pärast kontrollrevideerimist keeldub saadetist vastu võtmast, 
talitatakse sellega kui väi j astamatuga, kusjuures postpakkide eest ettevõetud saate
taksi tagasi ei makseta, — ka siis mitte, kui protest rahuldamist leidis. Lähtemaale 
seesuguse postpaki tagasisaatmisel aga kustutatakse mõlemakordne pakkemaks ja 
teistkordne toimingmaks.

791. Kui välismaalt tulnud postisaadetiste adressaat, tollirevideerimise 
akti duplikaati läbi vaadates ja tolliseletisega või paki avamise korral (§ 785) selle 
sisuga võrreldes, otsusele jõuab, või kui saadetise Eestist saatmise korral saatja 
tollirevideerimise akti duplikaati läbi vaadates leiab, et saadetis tollimaksudest 
vaba olema peaks, või kui ta seda vabastada palub, või kui maksud ekslikult on 
välja arvatud, siis võib tollirevideerimise akt postiasutuse vahetalitusel kirjavahe
tuse teel tolliasutuse poolt tolliseletise järgi kontroleeritud saada, milleks tolli
revideerimise akti duplikaadid ja tolliseletis ühes adressaadi kirjaliku avaldusega 
(mis tempelmargiga tasutud) postiasutuse poolt ametliku kirja juures posti välis- 
vahetusasutusele saata tulevad, ilma et saadetist ühes saadetaks. Lihtsad tolli
revideerimise akti vead arvude kokkuarvamises jne. õiendatakse samuti ametliku 
kirjavahetuse teel sihtasutuse võilähteasutuse ja vahetusasutuse vahel, kuid ilma et 
adressaadi käest tempelmaksuga tasutud kirjalikku avaldust võetaks.

792. Maksude väljaarvamise kontroleerimise ja kontrollrevideerimise 
andmed (§§ 786, 791) kinnitatakse tollinõukogu poolt, kelle otsused kaebajale 
postiasutuse kaudu kuulutatakse. Tollinõukogu otsuse peale võib edasikaebusi 
esitada tolliseadustiku §§ 218—222 ettenähtud üldiste määruste korras, selle eran
diga, et edasikaebamise tähtajad piiratakse 7 päevaga (Tolli s. §§ 318,319).

793. Tollist osaliselt või täielikult vabastamine erilistel tingimustel on ette 
nähtud tolliseadustikus, § 234 p. c ja § 235. Rahaministril on õigus eri juhtumistel 
tollist vabastada Punase Risti, riikliste, kogukondliste, heategeüste, õpe- ja tea- 
dusliste asutuste, või eraisikute päralt olevaid asju. Iseäranis mõjuvatel põhjustel 
võib Vabariigi Valitsus rahaministri ettepanekul asju tollist, lisatollist ja muudest 
tollimaksudest vabastada ka teistel juhtumistel. Erandina võib tollidirektor tol
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Talitamine protestiga 
ja saadetisega.

Teistkordne toim ing
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Ettenõutud saatetaksi 

tagasimaksmine.

Loobumine saadeti
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Vabastamise palve.

Saadetiste tagasisaat
m ine välismaale.

Saadetise tagasiand
m ine saatjale.

list (ja lisatollist) vabastada vanu kanderiideid ja muid vanu asju, mis Eesti ela
nikele välismaal elavate sugulaste poolt saadetakse, kui saajatel oma varanduslise 
seisukorra tõttu võimalik ei ole määratud tolli maksta (Tolli s. § 236). Kergenduste 
tingimused asjade tollist läbilaskmisel eraisikuile, diplomaatlikele esindajaile ja 
mitmesugustele asutustele on ette nähtud tolliseadustikus, §§ 350—364, või eriti 
avaldatud määrustes.

794. Tollistvabastamise palved seatakse kokku näit. siintoodud kava järgi 
ja varustatakse tempelmargiga. Tollirevideerimise akti duplikaatest i§ 772) 
lisab postiasutus teise eksemplaari palvekirjale juure. Pärast palve läbivaatamist 
tagastab tolliasutus akti uuesti postiasutuse korraldusse.

K a v a n d .

Tolüdirektorile.
Kodaniku  ....................
kes elutseb ...........................

P a l v e  
tollist vabastamise asjas.

Palun minu nimele tulnud ...............................................................  ™
jgjnule...................................poolt kingltud ja mitte kaubanduslikuks otstarbeks ei
minu omandus on
ole määratud, tollimaksudest vabastada järgmistel põhjustel:

Lisatud on :
1) ärakiri tollirevideerimise aktist,
2) politseitunnistus minu varandusliku seisukorra üle.

(Asukoht ja kuupäev)
(Allkiri).

795. Kui välismaalt tulnud ja tollimaksuga koormatud postisaadetise 
adressaat keeldub saadetise vastuvõtmisest, või kui saadetist temale ei väljastata 
osuvate maksude tasumatajätmise või nõuetavate eriliste lubade ettepanemata 
jätmise tõttu, või üldse teistel seaduslikel põhjustel, niisama kui postimäärustes 
ettenähtud ootelhoidmise tähtaeg (§ 700) mööda on läinud (kui tähtaja möödalask
mine ei ole tingitud kõrgema astme otsuse äraootamisest adressaadi kaebuse kohta) 
— sus tuleb niisugune postisaadetis kui väljastamatu tagasi saata välismaale selle 
vahetusasutuse kaudu, milles tollirevideerimine toime pandi. Viimane saadab 
teate tolliasutusele, kelle poolt korraldus tehakse saadetise sisu kontroleerimiseks 
ja vastavatel kordadel tolli- ja muude märkide mahavõtmiseks, kui nad asjadele 
olid peale pandud. Kui tollimärkidega varustamisemaks tasutud, ei makseta seda 
tagasi.

Postisaadetise välismaale ärasaatmisest teatab pärast seda posti vahetusasutus 
tolliasutusele, temale ühe eksemplari revideerimisakti duplikaatidest tagasi 
saates vastava märkega sellel duplikaadil, et saadetis on tagasi läinud (Tolli s. 
§320).

796. Kui Eestist mineva postisaadetise eest, mis tolliasutuse poolt revidee
ritud ja mille kohta revideerimisakt kokku seatud, saatja tolli- ja vastaval korral 
muid maksusid ära ei tasu 7 päeva jooksul, teistkordse kutse saatmisele järgnevast 
päevast arvates (teine kutse saadetakse 7-me päeva järele pärast esimese kutse 
saatmist), või saadetis mingil muul põhjusel välismaale edasi ei saadeta, siis teatab 
posti välisvahetusasutus sellest niisama (§ 795) tolliasutusele, temale ühe eksemp
lari lähteasutusest tagasi saadetud revideerimisakti duplikaatidest vastava peal- 
kirjutusega tagasi saates. Niisugune saadetis antakse §§ 740 ja 741 korras posti
asutuse poolt tagasi tema saatjale; vahetusasutusest lähteasutusse tagasisaatmise 
eest täiendavat postimaksu ei võeta ja postileandmisel välistariifi järgi yõetud 
postimaksud tagasimaksmisele ei kuulu. Kui saatja seesugust saadetist vastu ei 
võta või kui saadetis temale üldse tagasi andmata jääb, toimetab lähteasutus see



suguse postisaadetisega, nagu sisemaalise lõplikult väljastamatu saadetisega 
(Tollis. §321).

797. Kui välismaalt tulnud ja tollimaksuga koormatud postisaadetise vas
tuvõtmisest niihästi adressaat kui ka välismaalt saadetise saatja keelduvad, saa
detakse postisaadetis vahetusasutusse ja antakse üle sellele tolliasutusele, kelle 
poolt revideerimine toime pandi. Niisugune saadetis määratakse tolliasutuse 
poolt müügile tolliseadustiku §§ 274—294 ettenähtud üldiste määruste korras 
(Tolli s. § 322). See käib välismaadest tulnud postpakkide kohta, sest muud- 
liiki saadetised, kui adressaat vastuvõtmast loobunud, saadetakse alati tagasi 
lähtemaale. Niisama antakse üle tolliasutusele postisaadetised või osad nende 
sisust, mis on tunnusatud konfiskeeritavaiks, et nendega toimetada tolliseadus
tiku vastavais jagudes äratähendatud korras (Tolli s. § 323, vt. ka § 356).

798. Müügi kohta (§ 797) seatakse kokku protokoll. Protokolli ärakiri ja 
pakikaart esitatakse posti peavalitsusse lähtemaale edasisaatmiseks ja saatjale 
teatamiseks. Müügist saadud rahast tulevad kõige pealt katta pakil lasuvad maksud, 
tollimaksud ühes arvatud, kuna ülejäägiga või puudujäägiga talitatakse järgmiselt:

I. Kui tegemist on postpakkidega, millest nende välismaalised saat
jad lõpulikult loobunud, jääb ülejääv summa tolliasutuse korraldusse või antakse 
sama protokolli juures vahetuspostiasutusele riigisissetulekuisse andmiseks, kuid 
igal juhtumisel olgu aga protokollis ülejäägiga talitamise kohta vastav märge; 
kui loovutatud pakkide müügist saadud summa maksude katmiseks ei jätku, nõu
takse puudujääk lähteametkonnalt.

II. Muudel juhtumistel (kui saatja käsib müüa oma kasuks või kahjuks, 
jne.) kuulub ülejääk saatjale, kuna katmata jäänud kulud temalt sisse nõutakse.

Niisugustel juhtumistel talitatakse järgmiselt:
a) kui müügikorral pärast paki peal lasuvate maksude mahaarvamist müü

gisummast ülejääki on, esitatakse see ülejääk ametliku transferdiga posti peavalit
susse, kes selle saatjale otsekohe edasi saadab asjaolu lühikese kirjeldusega ja pro
tokolli ühes pakikaardiga lähtemaa ametkonnale saadab, märget tehes, et ülejääk 
saadetud on pakisaatjale;

b) kui paki peal lasuvad maksud täielikult või osalt tasumata jäänud on, 
teatatakse sellest protokolli ärakirjas posti peavalitsusse, kes võlasumma sisse 
nõuab paki saatjalt lähtemaa kaudu.

M ä r g e .  Läbikäimises maadega, kes rahvusvahelise postpakkide 
kokkuleppega ühinenud ei ole (N. Venemaa, Suur-Britannia ja Ameerika 
Ühisriigid ühes arvatud), katmata jäänud kulusid saatjalt sisse nõuda ei saa, 
— need kulud jäävad sihtmaa kahjuks.
799. Kui Eestist välismaale saadetud postisaadetis Eestisse tagasi veetakse, 

tuleb niisugune saadetis samuti tolliasutusele esitada. Kui niisugusel postisaa
detisel Eesti saatja või postiasutuse, või tolliasutuse plommid ehk pitserid puutu
mata leitakse, võib teda välja lasta takistamata — väljastamiseks saatjale, mille 
kohta tolliametnik saadetisel enesel või tolliseletisel, kui ta olemas, märke teeb. 
Kui postisaadetisel ei ole ülaltähendatud kindlustusmärke või kui nad vigastatud 
pn, või üldse miski kahtlus tekib, siis revideeritakse postisaadetis üldises korras 
ja tema sisu võrreldakse kaasasolevate tolliseletistega ja teiste dokumentidega, 
kui nad olemas. Postisaadetise ilma tollita ja takistamata läbilaskmine sünnib 
niisugusel korral ainult tollinõukogu otsuse põhjal.

M ä r g e .  Väljaveotolli tagasimaksmine tagasisaadetud postisaade
tise eest võib sündida ainult saatja erilisel palvel tolliseadustiku üldiste 
määruste põhjal. Sarnased palved antakse rahaministri nime peale tolli
asutuse kaudu, milles revideerimine toime pandi (Tolli s. § 324).
800. Kui pärast tollirevideerimist kuni adressaadile väljastamiseni või 

välismaale saatmiseni postisaadetis või tema osa kaotsi läheb, siis kannab posti- 
ametkond peale vastutuse adressaadi ja saatja ees ka vastutust tolliasutuse ees ja 
on seepärast kohustatud kõik kaotsiläinud asjade eest osuvad tollimaksud tasuma. 
Niisugusest vastutusest tolliasutuse ees vabastatakse postiametkond, kui kaotsi
minek sündis loomulikel või paratamata põhjustel, nagu vedelate kaupade kahane- 
mme, puistekaupade pudenemine, tulikahjud, jne., mille kohta vastav postiasutus, 
tarbekorral politseiametniku juuresolekul, maksvate postimääruste kohaselt kokku

Loovutatud saadetiste 
müük.

Talitamine müügist 
saadud summadega.
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seadma peab vastava protokolli. Nende protokollide ärakirjad antakse üle sellele 
tolliasutusele, kelle poolt postisaadetise revideerimine toime pandi (Tolli s. § 325), 
Niisugusest protokollist saadetakse üks ärakiri ka posti peavalitsusele ja teine välis
maalt tulnud saadetise adressaadile või välismaale mineva saadetise saatjale.

Kui adressaat sarnase saadetise vastuvõtmisest või saatja saatmisest keeldub, 
siis õiendatakse asi kirjavahetuseteel posti peavalitsuse kaudu.

KUUES JAGU.
Posti erioperatsioonid.

XXI peatükk.
Ajalehtede tellimine. Välismaade ajalehtede postiabonement.

Kodumaa ajalehed.
801. Eestis ilmuvate ajalehtede ja ajakirjade peale võetakse vastu telli

misi kõigis Eesti postkontoreis ja postiagentuures.
802. Tellimisi võetakse vastu ainult nende perioodiliste väljaannete peale, 

mille talitused posti peavalitsusele vastava kirjaliku teadaande ja tellimistingi- 
mused (väljaande nimetus, ilmumiskoht ja aadress, ilmumissagedus, tellimistäht- 
ajad, hind) avaldanud on tellimiste vastuvõtmiseks postiasutustes. Posti peava
litsus teatab ringkirjadega need andmed postiasutustele, kes kõigi nende ajalehtede 
ja ajakirjade kohta nimekirja peavad ühes tellimistingimuste adnmetega. Nende 
andmete põhjal peab tellijaile postiasutustes teateid antama.

803. Tellijailt võetakse tellimise hind ilma igasuguse lisamaksuta. Telli
mise ja raha vastuvõtmise üle antakse tellijale maksuta kviitung. Tellimine saa
detakse lehetalitusele viibimata ära.

804. Tellijate poolt sisse makstud tellimissummast võetakse riigi kasuks 
vahetasu tariifis kindlaks määratud suuruses. Lehetalitusele kuuluv summa saade
takse ära talle ametliku rahakaardiga.

805. Postiametkond ei vastuta tellijate eest nende poolt tellitud ajalehtede 
ja ajakirjade mitte õigel ajal või korratu väljasaatmise eest, või ilmumise katke
mise korral numbrite saamatajäämise eest. Küsimustega, järelepärimistega ja 
nõudmistega selles asjas tuleb tellijail vastaval korral pöörduda lehetalituste poole 
otsekohe, ilma et postiasutused osa võtaksid sellest kirjavahetusest.

806. Nii postivahetalitusel kui ka muul teel tellitud sisemaaliste ajalehtede 
ja ajakirjade postileandmine nende talituste poolt laialisaatmiseks sisemaalistele 
tellijaile ja viimastele kättetoimetamiseks edasisaatmine sünnib XXVIII peatükis 
määratud korras.

Välismaade ajalehed.
807. Kõik Vabariigi postkontorid võtavad vastu publikult tellimisi ajaleh

tede, ajakirjade ja muude perioodiliste väljaannete peale, mis ilmuvad kõigis neis 
välismaades, kelledega posti peavalitsus ajalehtede vastastikku aboneerimise kohta 
kokku on leppinud, ja nimelt niisuguste ajalehtede, ajakirjade ja perioodiliste 
väljaannete peale, mille väljaandjad nõusoleku on avaldanud kasutada posti 
vahetalitust rahvusvahelises ajalehtede aboneerimises. Postkontorid võtavad 
vastu samuti tellimisi kõigi teiste kaugemate maade ajalehtede peale, mis mõnel 
eelmainitud välismaa ametkonnal võimalik on meile aboneerimiseks muretseda.

Aboneerimise suhtes loetakse perioodilised väljaanded, nagu ajakirjad, 
kuukirjad ja harvem ilmuvad väljaanded, sarnasteks ajalehtedele, ja kus järgnevais 
paragrahves kõne on ajalehtedest, seal mõeldakse ühtlasi ka muid perioodilisi 
väljaandeid.

808. Ei ole lubatud aboneerida ajalehti, mille edasisaatmine ja levita
mine Eestis keelatud (vt. ka § 524).

809. Välismaade postivalitsustelt saadud nimekirjade järele seab posti 
peavalitsus nende maade ajalehtede nimekirjad või tariifi kokku. Nimekirjades 
sisalduvad järgmised andmed: ajalehe nimetus, ilmumiskoht ja ilmumissagedus,



tellimistähtajad ja aboneerimishind ning lehe üksiku numbri keskmine raskus 
grammes. Nimekirjad saadetakse postkontoreile tellimiste vastuvõtmiseks, neid 
täiendatakse ja parandatakse peavalitsuse ringkirjadega, nende põhjal peab telli
jaile (aboneerijaile) teateid antama.

810. Nimekirjad sisaldavad ainult tähtsamaid ajalehti. Kui tellija poolt 
soovitavat ajalehte nimekirjas ei leidu, küsib postkontor ametkirjaga peavalitsusest 
järgi, kes nimekirjas puuduva ajalehe kohta teUimistingimused teatab või vastava 
välismaa ametkonnalt need andmed teatamiseks nõuab.

811. Abonemendid algavad : ühe aasta peale, 1. jaanuaril; kuue kuu peale, 
1. jaanuaril ja 1. juulil; kolme kuu peale, 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. ok
toobril. Erandid sellest korrast on lubatud nende väljaannete suhtes, mis ilmuvad 
vaheaegadega või ajutiselt; neid aboneeritakse nende ilmumise aja peale, ilma et 
siin ülal toodud kuupäevadega seotud ollakse. Samuti, kui postivalitsused eriti 
on kokku leppinud, et lubada aboneerimisi kahe nädala, ühe kuu, poolteise kuu, 
kahe kuu ning kahe ja poole kuu peale, siis kantakse ka need erandlikud tellimis
tähtajad nimekirjadesse. Tellimisi abonementide peale võib ainult ametlikes 
nimestikes kindlaksmääratud ajajärkude peale vastu võtta.

812. Abonentidel, kes oma tellimist õigel ajal ei ole annud, ei ole mingit 
õigust numbrite peale, mis aboneerimise algusest saati ilmunud. Kui aga need 
abonendid soovi avaldavad võimaluse korral saada ka juba ilmunud numbreid, 
peavad postiasutused abiks olema, et see soov võimalust mööda täitmist leiaks.

Et postil oleks võimalik ajalehte tellimistähtaja algusest peale korralikult 
abonendile kätte toimetada, on tatvilik, et lehetellimine või selle uuendamine 
sünniks aegsasti, ja "mitte hiljem kui kaks nädalat enne tellimistähtaja 
algust.

813. A b o n e e r i m i s h i n d  koosneb a l g h i n n a s t  ja l i s a m a k 
sust :  a) alghind on lehti saatva välismaa rahas väljendatud. Selle on teatanud 
välismaa postivalitsus omamaa, ajalehtede nimekirjas ja see kuulub väljamaa aja
lehe talitusele (millest välismaa postiamekond ajalehtede saatmise postikulud maha 
arvab). Alghind arvatakse tellimise vastuvõtja postkontori poolt eesti rahasse 
ümber kursi järgi, mis raha- ja teedeministri poolt määratud korras posti peava
litsuse poolt kindlaks määratud ja selle jaoks postkontoreile teatatud; b) lisamaks, 
mis eesti rahas väljendatud, kuulub siin ajalehtede kättetoimetamise eest riigi 
sissetulekuks.

Tellimise juures tuleb aboneerimishind kogu tellimistähtaja eest ette ära 
tasuda, mille üle postikviitung välja antakse.

814. Posti peavalitsusel on õigus aboneerimishinna kõrgenduse puhul, 
kui see pärast lehetellimise vastuvõtmist ja selle tellimistähtaja kohta maksma pan
nakse, hinnavahet abonendilt täiendavalt sisse nõuda.

815. Harilikus postiabonemendi korras tellitud ajalehed saadetakse välis
maa vastava vahetusasutuse poolt Tallinna peapostkontori juures asuvasse Aja
lehtede Büroosse, kes nad edasi saadab sihtasutustesse abonentidele väljastamiseks. 
Kui vastavate maade postivalitsustega kokku lepitud, võivad ajalehed välismaalt 
ka otse sihtasutusse saadetud saada (mitte Ajalehtede Büroo kaudu).

816. Kui ajalehtede vahele pandud on hinnakirjad, prospektid, kuulutused 
jne., mis ei ole ajalehe lahutamata osa, peavad need frankeeritud olema trüki- 
toodete takside järgi; see taks tasutakse lehetalituste poolt postmarkides või 
frankeerimismasina jäljendite abil lehesideme või ümbriku peal, või aga lehe va
hele pandud trükitoote enese peal.

817. Tellijaile välismaadest postiabonemendi korras pärale jõudvate ajaleh
tede väljastamine sihtpostiasutustes sünnib muu korrespondentsiga ühistel alustel, 
s. o. linnades kirjakandjate abil (abonentideüle seks kokkuseatud registri järgi) 
või isiklikkude nimekastide (nimepiletite) kaudu ja maa-asutustes abonendi enese 
või tema usaldatud isiku poolt postilt ajalehe äraviimisega või kättetoimetamisega 
muul viisil, mida tarvitatakse muu korrespondentsi kättetoimetamiseks; viimasel 
juhusel varustatakse ajalehed abonendi täieliku aadressiga. .

818. Oma elukoha muutmise puhul võivad abonendid nõuda, et ajaleht 
nende uue aadressi järgi saadetaks, kas Eesti piirides või mõnele välismaale, kui 
see maa Eestiga otseteed toimetab ajalehtede aboneerimistalitust.

Aboneerimise täht- 
ajad..

Õigel ajal tellim isest.

Anoneerimishind.
Kviitung.

Hinnavahe nõudmine.

Lehtede saatmine.

Lehel vahele pandud 
kuulutused jne.

Väljastamine.

Järelesaatmine.



Järelepärimised. 
V äärnähtused.

Vastutus.

T agasimaksmine.

Eesti lehtede abonee- 
rim ine välismaades.

Edasiantud ajalehe 
abonemendid. 

Eesti lehed välja
maale.

Aadressi muutmise eest tasub tellija veerandaasta pealt tariifikohase taksi.
819. Kui abonent elukohta muudab Eesti piirides, tuleb eelmises para

grahvis (818) nimetatud aadressimuutmise nõudmine aegsasti anda kas oma endise 
või aga uue asukoha postkontorile, kes selle Ajalehtede Büroole (Tallinna pea
postkontori juures) saadab.

Kui aga abonent asub välismaale, kellega Eesti otseteed toimetab ajalehtede 
aboneerimist, peab ta avalduse andma uue sihtkoha postiasutusele. Ümberpöör
dult, kui ta seesuguselt välismaalt asub Eestisse, tuleb tal ajalehe aadressi muut
mise sooviga esineda siin oma asukoha postkontorile.

Ülaltoodud määrus on maksev ka sisemaale tellitud sisemaaüste ajalehtede 
kohta, mille abonement mõne teise lepinguosalise maa peale üle kantakse.

820. Kui abonent elama asub maale, hellega ajalehtede aboneerimistali- 
tust vastastikku otseteed ei toimetata, saadetakse numbrid adressaadi isikliku 
aadressi peale ja ristpaelsaadetiste (trükitoodete) taksi järgi korrapäraselt frankee- 
ritult kätte kas väljaandja või esimese sihtasutuse poolt, kusjuures abonent saatjale 
frankeerimiskulud ette ära peab õiendama; taksi suhtes maksab 50% alandus, 
kui selle välismaaga läbikäimises § 27 määrus maksev on.

821. Postiasutused on kohustatud, ilma et abonendil kulu kanda tuleks, 
käiku andma iga põhjendatud kaebusele hilinemiste või abonemendi talituses ette 
tulla võivate igasuguste muude korratuste üle.

Hilinemised, saatmise katkemised, võõriti süütamised või igasugused muud 
ebakorrapärasused, kui nad aboneerimise talituses ette tulevad, teatatakse viivi
tamata, kas vahetusasutusele või vastaval korral lähteasutusele, tähtsamad või 
korduvad juhtumistel aga posti peavalitsusele. Järelepärimistele tuleb viivitamata 
käik anda.

822. Postiametkond ei võta enda peale mingit vastutust väljaandjate peal 
lasuvate kohuste ja kohustuste eest ega lehetalituse süü läbi tekkinud korratuste 
tõttu ajalehe korratu kättetoimetamise eest. Postivalitsused ei ole kohustatud 
mingisugust tasu maksma juhtumisel, kui ajaleht aboneerimisajajärgu jooksul 
seisma jääb või tema ilmumine katkeb. Ometi, kui mingi ajalehe ilmumine lehe 
talituse poolt katkestatakse või seisma jäetakse, on postivalitsus abonentidele 
igapidi abiks, et nede lehehind sede aja eest, md leht saatmata jäi, võimalust mööda 
tagasi maksetaks.

823. Kui postiabonemendi vahetalitusel välismaadest tellitud ajalehe või 
perioodilise väljaande ümumine katkeb, või väljaandja nende saatmise postiabo
nemendi vahetalitusel lõpetab, ning seesugused tellimised postiabonemendi poolt 
kustutatakse, siis maksetakse tellimishind — alghind ja postimaks (§ 813) — abo
nendile tagasi, kui alghind välismaale veel ära tasutud ei ole. Tagasimaksmine 
sünnib selle aja eest, md leht abonendüe saatmata jäänud. Kui aga alghind välis
maale juba ära tasutud on, maksetakse tellijale tagasi postimaks, kuna alghind 
tagasi maksetakse siis, kui see välismaalt tagasi saadud; alghinna tagasimaksmine 
sünnib tagasisaamise ajal maksva transfertsummade ümberarvamise kursi järgi 
(väljamaksetavate transfertide kurss) eesti rahasse ümber arvatult.

824. Vastavate välismaade postiasutustes võetakse vastu postiabonemendi 
korras samuti tellimisi Eestis ümuvate ajalehtede peale. Nende tellimiste täitmi
seks ajalehtede võtmine meie lehetalitustelt ja välismaadesse saatmine ning selle 
üle arvete õiendamine lehetalitusega sünnib eri korra järgi ja toimetab seda Tal
linna peapostkontori juures asuv Ajalehtede Büroo.

Väljaandjate poolt otsekohe kogutud abonemendid välismaadest.
825. Välismaade ajalehtede postiabonemendi talituses võivad postivalitsu

sed omavahelisel kokkuleppel volitada ajalehtede ja ajakirjade väljaandjaid omalt 
poolt koguma abonente (tellijaid) sel teel, et nad otsekoheste lehetellijate aadres
sid üle annavad ajalehe ilmumiskoha postiasutusele. Seda korda võib tarvitada 
ainult süs, kui tellija sedeks nõusoleku avaldab. Sel juhusel kasseerib ajalehe 
väljaandja ise aboneerimise hinna tellijalt sisse ja tasub sedest, ajalehe ostuhinda



enesele jättes, aadressi üleandmisel lähtepostiasutusele ära kõik asjaosalistele 
postiametkondadele kuuluvad maksud (§ 832). Seesugused abonemendid nimeta
takse «edasiantud ajaleheabonementidefcs“ . Missuguste välismaadega edasian
tavate ajaleheabonementide talitust toimetatakse, selle kohta võivad ajalehtede tali
tused teateid saada postiasutustest.

826. Ajalehe väljaandja või talitus, kes välismaalt on tellimised otseteed 
saanud, annab need tellijate nõusolekul postiabonemendi talitusele üle. Seks 
saadab ta lehe ilmumiskohapostiasutusele kaks oma poolt muretsetud eritähikut, 
k u mma s t k i  k a k s  e k s e m p l a r i :

1) S a a t e l e h e  — Feuille de livraison — tähiku kavand nr. 29 — iga 
sihtpostiasutuse (lehetellija elukohas) jaoks eraldi eksemplarid, kuhu on märgitud 
selgesti ja täpselt, tähestiku järjekorras, tellijate liignimed, nimed ja aadressid; 
ühele saatelehele kirjutatakse ainult ühenimelise ajalehe ühepikkuse tähtajaga 
tellimised.

2) K o k k u v õ t t e l e h e  — Relevé récapitulatif— tähiku kavand nr. 30 
— vahetusasutuste jaoks, kuhu on märgitud välismaade järele liigitatult ja siht- 
postiasutuste tähestikulises järjekorras kõik saatelehed.

827. Saatelehed ühes nende külge kinnitatud kokkuvõttelehtedega antakse 
ajalehetalituse poolt tellimiste üleandmise puhul lähtepostkontorile (ajalehe 
ilmumise kohas) igakord vähemasti 3 päeva enne ajalehtede esimest väljasaatmist, 
et aega oleks teatavaid eksemplare neist tähikuist Ajalehtede Büroo kaudu välis
maale ette saata.

Saatelehed ja kokkuvõttelehed valmistatakse ainult ükskord iga uue edasi
antava tellimise puhul.

828. Selle korra järgi saadetavad ajalehed antakse postile frankeerimata, 
iga sihtpostiasutuse jaoks erikimbus tugeva ristpaela all, mis kannab ajalehe enese 
jasihtpostkontori nimetust ning eksemplarid^ arvu, näiteks:

«PÄEVALEHT" 21 eks.
Ber l i n .

Sel vnsil postiasutusse antud ajalehed saadab postiasutus edasi otseteed 
välismaa sihtpostiasutusse (üma Ajalehtede Büroosse saatmata).

829. Edasiantud ajaleheabonemendi korras postileantud ja sihtposti
asutusse päralejõudnud lehed väljastatakse seal nende abonentidele üldises korras.

830. Kuna väljaandjad mõnikord (rahakursi langemise tõttu jne.) võimata 
või raske on ajalehti samadel tingimustel edasi saata, on neü õigus jäetud soovi- 
korral kas mõne üksiku või kõigi lehtede saatmist lõpetada. Sel korral saadab 
lehe väljaandja lähtepostiasutusele postkaardikujulise teate (kavand nr. 31) ja 
lähtepostiasutus, pärast äramärkimist, saadab selle kaardi otseteed sihtpostiasu- 
tusele. Väljaandjalt kasseeritud postimakse abonemendi enneaegse lõpetamise 
puhul tagasi ei makseta.

831. Võib juhtuda, et ajalehe tellija surma, teadmata kuhu ärasõidu, lehe 
vastuvõtmisest keeldumise tõttu jne. ajaleht väljastamata jääb. Niisugusel korral 
seab sihtasutus kokku erisuguse kavandi kohase ametliku postkaardi ja saadab 
selle o t s e t e e d  l ä h t e a s u t u s e l e .  Viimane annab sellest lehe väljaand
jale väljastamise lõpetamiseks kohe teada. Väljastamata jäänud numbrid jäävad 
harilikult sihtasutusele, väärtuslikumad ajakirjad aga tulevad väljaandja nõudmise 
peale temale maksuta tagasi saata.

832. Väljaandja, kes tellimise postiabonemendi talitusele üle annab, on 
kohustatud tasuma ajalehe ilmumiskoha postiasutusele (lähteasutusele) vastavaid 
makse. Eestis ümuvate ajalehtede väljaandjailt võetakse:

1) postitariifis ettenähtud vahetalitusmaksu;
2) eesti postimaksu — mis ajalehtede laialisaatmiseks on postitariifis ette 

nähtud;
3) transütmaksu — postikonventsiooni alusel, kui tegemist ei ole naaber

maadega;
4) sihtmaa postimaksu vastava sihtmaa andmete järgi.

Ajalehtede väljaand
jate või talituste ko

hused.

Lehtede edasisaat
mine.

Väljastamine.

Lõpetatud abone
ment.

Väljastamatud aja
lehed.

Maksud.



Maksude õiendamine.

Välismaade lehed 
Eestisse. 

Väljastamine.

Üldise korra määrus
te tarvitam ine.

Kassangu talitus (ser
vice de recouvre

ments). 
Operatsioone toim e
tajad postiasutused.

Kasseerimissaadetis.

Välismaadega läbi
käimine.

Kasseerimiseks luba
tavad väärtused.

Sum m a väljenda
mine.

Sum m a ülem määr.

Tähendatud maksud arvab välja ja võtab ajalehe väljaandjalt vastu lähte- 
asutus, kusjuures sihtmaarahas väljendatud maksud Eesti rahasse ümber arva
takse kursi järgi, mis maksev on hariliku postiabonemendi talituses samalt maalt 
tellitavate ajalehtede alghindade ümberarvamisel. Need maksud kasseeritakse 
alati t e r v e t e  k u u d e  eest sisse, kuigi lehesaatmine alles kuu keskel või 
lõpul algaks.

833. Ajalehe väljaandja või talitus maksab edasiantud tellimiste pealt ter
vete kuude viisi ära kõik asjaosalistele postiametkondadele kuuluvad ja § 832 
nimetatud maksud lähtepostkontorile ühelajal saate- ja kokkuvõttelehtede edasi
andmisega.

834. Edasiantud ajalehe abonemendi korra järgi vastavaist välismaadest 
otseteed Eesti sihtkontorisse pärale jõudnud ajalehed ja ajakirjad väljastatakse 
samal viisil, nagu hariliku postiabonemendi ajalehedki (§ 817). Et eeltähendatud 
ajalehed ja ajakirjad saabuvad kimbus ilma tellijate aadressideta, käsitatakse nende 
väljastamisel saatelehti (§ 826), mis välismaalt varem pärale jõudnud.

835. Kõiges muus, näit. puuduvate ajalehtede järelenõudmisel, ajalehtede 
järelesaatmisel tellija .aadressi muutmise puhul jne., tuleb talitada harilikus posti 
abonemenditalituses maksvate määruste järgi.

XXII peatükk.
Posti kassangu talitus.

S i s s e j u h a t a v a d  m ä ä r u s e d .
836. Posti kassangu talituse abil on huvitatud isikuile (füüsilistele ja jurii

dilistele), nende seas riigi- ja omavalitsuse- ning eraasutustele võimaldatud teistelt 
isikuilt ja asutustelt saadaolevaid summasid või makse kasseerida (oma kasuks sisse 
nõuda) postkontorite vahetalitusel Vabariigi kõigis linnades ja kohtades, kus post
kontorid tegutsevad. Posti peavalitsuse ülem määrab, missugused postiagentuurid 
peale postkontorite osa võtavad kasseerimiste operatsioonide toimetamisest.

837. Summade või maksude kasseerimist (§ 836) postikassangu korras 
toimetavad postiasutused vastavate väärtuste (hinnaliste dokumentide või pabe
rite) põhjal (§ 840). Need väärtused antakse maksmise ehk väljalunastamise sil
mapilgul võlakohuslasele (maksukohuslasele) postiasutuse poolt üle. Huvitatud 
isiku või asutuse poolt nende väärtuste saatmine postiasutusele — saatja või väär
tuse omaniku kasuks võlgnikult summade või maksude kasseerimiseks — sünnib 
kasseerimissaadetisega.

838. Kui huvitatud isikul või asutusel vaja on kasseerida lasta summasid, 
mille kohta tal võlakohuslasele üle anda ei ole vastavaid väärtusi, ei toimetata 
kasseerimist posti kassangu talituse korras, vaid see isik või asutus võib saadaolevat 
raha nõuda lunalise kirjapostisaadetisega (lunalise kirjaga või lunalise postkaardiga, 
jne., vt. pt. VIII), mis võlakohuslase nimele otse adresseeritud.

839. Välismaalises läbikäimises on väljalunastamisele (kasseerimisele) 
tulevate väärtuste saatmine välismaa postiasutustesse lubatud ainult sus, kui 
Eesti ja vastava välismaa postiametkondade vahel posti kassangu talitus sisse on 
seatud.

840. Kasseerimiseks on lubatud: kviitungid, kviteeritud arved, faktuurid, 
maksukäsud, võlakohustused või võlatähed ja tšekid, vekslid, intresside ja divi
dendide kupongid, kustutatud väärtpaberid, samuti konossemendid, kinnitus- 
polüsid jne. ning üldse igasugused kaubanduslikud ja muud väärtused (hinnalised 
dokumendid ja paberid), mis harilikus kasseerimise korras tasumisele tulevad 
ilma kuludeta ja mida võimalik on vastavaisse ümbrikesse paigutada.

841. Sisemaalises talituses peab kasseerimiseks kuuluvate väärtuste summa 
väljendatud olema Eesti Vabariigi rahas: Välismaalises läbikäimises väljendatakse 
kasseerimiseks kuuluvate väärtuste summa — kasseerimist toimetava maa rahas, 
kui vastava välismaaga selle kohta teisiti ei ole kokku lepitud.

842. Sisemaalises talituses ei või kasseerimiseks kuuluv kogusumma iga 
saadetise kohta tõusta üle selle ülemmäära, mis postitariifis kindlaks määratud,



kuid see summa on piiramata, kui kasseeritud summa määratud on heakskirju- 
tamiseks posti jooksvale arvele. Välismaalises talituses ei või kasseerimiseks mää
ratud kogusumma tõusta saadetise kohta üle selle ülemmäära, mis sihtmaa poolt 
posttransfertide väljalaskmiseks lubatud, kui postivalitsused ühisel nõusolekul 
kõrgemat ülemmäära tarvitusele võtnud ei ole.

843. Üks ja sama saadetis võib sisaldada mitu väärtust (hinnalist doku
menti), mis sihtpostiasutuse poolt ühelt või mitmelt maksukohuslaselt ühe ja 
sama isiku kasuks kasseerida tulevad.

Kuid need väärtused ei tohi rohkem kui viiele eri maksukohuslasele määratud 
ega mitmesugustel maksutähtpäevadel kasseeritavad olla.

Saadetiste valmistamine postileandmiseks.
(Saatja kohused.)

844. Et kasseerimiseks vastu võetud saada, peavad väärtused :
a) kandma kasseerimiseks kuuluva summa ülestähendamist ladina kirja

tähtedega, kooskõlas §§ 841 ja 842 määrustega. Intresside ja dividendide kupon
gide jaoks välismaalises läbikäimises jätkub summa äranäitamisest numbritega. 
Kasseerimisele kuuluv summa peab ära tähendatud olema ühesainsas summas. 
Takside, maksude, tempelmaksude jne. arve, kui saatja seda tarvilikuks peab, 
tuleb kokku seada kasseerimissaadetise lisade või erinimekirja (§ 846) peal ;

b) näitama maksukohuslase nime ja aadressi ;
c) kandma, tarvilikul korral, dokumendi järgi raha vastuvõtmistõendusena 

saatja allkirja; välismaadest Eestisse kasseerimiseks saadetavate l i h t  k v i i t u n 
gi t e jaoks võib selle allkirja asemel, kui see lähtemaa seaduste vastu ei käi, 
tarvitada templijäljendit või võlausaldaja nime trüki abil äranäitamist;

d) tempelmaksuga tasutud olema (välismaalises läbikäimises lähtemaa 
tempelmaksuga tasutud olema), kui nad selle maksu alla käivad.

845. Kasseerimiseks kuuluvad väärtused, mis ühe ja sama saadetise moo
dustavad, peavad kantama määrustiku lõppu lisatud kavale vastava sisukirja 
(bordereau) e s i m e s s e  o s s a  vastavate lahtrite kohaselt; sisukirja t e i s e s  
osas tulevad saatjal (nõudjal) täita ainult need kohad, mis sisukirja II osa tähiku 
enese peal temale täitmiseks juhatatud. S i s e m a a l i s e s  l ä b i k ä i m i s e s  
peab s a a t j a  p e a l e  s e l l e  v e e l  s i s u k i r j a  I o s a  t a g a k ü l j e l  
l o e t l e ma  v ä ä r t u s e d  n e n d e  n i m e t u s t e  j ä r g i  j a  n i i ,  k u i  
v õ l a k o h u s l a s i  o n  m i t u  (§ 843), e t  ig a  v õ l a k o h u s l a s e  j a o k s  
määratud väär tused  oleksid omaette  grupis  (1., 2., 3., 4., 5. grupp), 
kooskõlas sisukir ja  I osa eeskülje andmetega ja samas võlakohus- 
laste järjekorras.  Määrustikku lõppu paigutatud lisa nr. 32, I ja II osa, 
on sisemaalise saadetise sisukirja kavand ning lisa nr. 33, I ja II osa, — välis
maalise saadetise sisukirja kavand.

846. Intresside või dividendide kupongid, mis ühe ja sama liigi väärt
paberite juurde kuuluvad ning ühelt ja samalt maksukohuslaselt sisse kassee
rida tulevad, peavad enne eelmises paragrahvis (845) tähendatud sisukirja kand
mist kantud olema erilisse lihtsalt käsitsi valmistatud nimekirja, ära tähendades 
väärtpaberite nimetuse, nende nr .nr. (kui sarnased olemas) ja nõuetava summa; 
peale selle tuleb kokku võtta nõudmise kogusumma ning väärtpaberid kin
nitada selle nimekirja külge. Samased erinimekirja kantud väärtpaberid loe
takse üheksainsaks väärtuseks (hinnaliseks dokumendiks) kasseerimise jaoks.

847. Alltähendatud kasseerimisväärtuste ja nende lisade suhtes tuleb tar
vitada järgmist korda:

a) kvii tungid  kirjade kujul, milledel ei ole isikliku kirjavahetuse ise
loomu, võivad sisaldada sissejuhatuse (nagu kirjadel) ja lõpplause (näit. viisakuse- 
lause ju allkiri);

b) lo ter i ip i le t id  on lubatud ainult sisemaalises talituses ja üksnes siis, 
kui tegemist on loteriidega, mis vastavate kompetentsete võimude poolt lubatud;

c) va lm iskir ju ta tud  sissemaksukaardid  võib juurde lisada neile 
sisemaalistele kasseerimissaadetistele, millede summad posti j oaks väile arvetele 
peavad kantama.

Väärtuste arv.

Väärtuste vastuvõtu 
tingimused.

Saadetise sisukiri.

Erinimekiri.

Erikord.



Keelatud.

Nõudja erikorraldu- 
sed.

Erikäskjalaga saat
mine.

848. Keelatud on :
a) väärtuste peale jnärkeid teha, mis otsekohe neide dokumentide kohta 

ei käi;
b) neile väärtustele kirju või märkeid juurde lisada, mis võlauskujajavõla- 

kohuslase vahel kirjavahetuse aset täita võivad või isikliku iseloomuga teateid 
võlakohuslase jaoks sisaldavad, kui ka lisada dokumente, mis ei ole kasseeri
miseks määratud või oma iseloomult ei kuulu väärtuste lisaks või tõendavaks 
dokumendiks;

c) saatesisukirjale muid märkeid teha, peale nende, mida selle tekst tar
vilikuks teeb; see käib ka erinimekirja suhtes § 846 määrusega ette kirjutatud 
teksti kohta. Erandid märgete kohta on toodud §§ 844 ja 847 ning 851—855.

849. Keelatud on kokku seada mitut kasseerimissaadetist ühe ja sama 
väärtuse (hinnalise dokumendi) kohta, mille summa üle ulatab tariifis kindlaks 
määratud ülemmäärast, nii et sissenõudmisele kuuluv väärtus juurde lisatakse 
ühele kasseerimissaadetisele, kuna teised kasseerimissaadetised saadetakse, ilma 
et lisa oleks juurde pandud. Kasseerimise jaoks lubamata väärtusteks loetakse 
samuti seesugused dokumendid või nende lisad, millede kuju või iseloom ei 
võimalda saatmist kasseerimisümbrikus (§ 856).

850. Keelatud märkeid või ülestähendusi, mis sisukirja või väärtuste 
peale on tehtud, arvesse ei võeta.

Lahusolevate ülestähendustega või kirjadega talitatakse nagu frankeeri- 
mata kirjapostisaadetistega, välismaalises läbikäimises — nagu kirjapostisaade- 
tistega, mis hinnaliste dokumentide lähtemaalt on saadud. Nad antakse adressaa
tidele välja ainult nõuetava juurdemaksu taksi tasumise vastu, s. o. vastuvõtjalt 
nõutakse kirjataksi järgi puuduv summa kahekordselt, kuid mitte vähem kui 
tariifis kindlais määratud alammäär iga kirjavahetuse objekti eest; keeldumise 
korral loetakse nad väljastamatuteks saadetisteks ning tagastatakse lähteasutusse 
— saatjalt juurdemaksu sissenõudmiseks (§ 882).

• 851. Nõudja võib sisemaalise kasseerimissaadetise sisukirja I osa mär
gete lahtris juhatada talitamisviisi, mis teha kasseerimiseks määratud summa 
mittemaksmise korral, nimelt:

a) väärtused viibimata tagasi saata pärast tagajärjetut võlakohuslasele 
esitamist;

b) edasi anda väärtused kellelegi kolmandale isikule (sissenõudmiseks, 
protesteerimiseks jne.), kes ühtlasi ära tähendatakse.

Nõudjale soovitatakse oma korraldused vormuleerida järgmiselt:
a) „viibimata tagasi saata“ ;
b) „edasi anda N.N-le44; „edasi anda N.N-le protesteerimiseks44 ; „edasi 

anda N.N-le kohtusse andmiseks44.
Tähe b all mainitud juhtumistel peab nõudja ette ära tasuma tariifis kindlaks 

määratud eri maksu, mis postmarkides kleebitakse sisukirja I osa peale ja mis 
posti kasuks jääb ka sel juhtumisel, kui kasseerimisele kuuluva summa ära- 
maksmise tõttu vaja ei ole käiku anda etteantud korraldusele.

852. Kui tegemist on sisemaalise kasseerimissaadetisega, mis adressee
ritud on postiasutusse, kus ei ole võlakohuslasele dokumentide ettenäitamist 
laialikandja postiljoni abil, või kui võlakohuslase elukoht on väljaspool posti- 
asutuse kirjade laialikande piirkonda, võib saatja vastava märke abil, mis teha 
tuleb sisukirja I osa märgetelahtris, nõuda, et väärtused talle tagasi saadetaks 
või kolmandale isikule edasi toimetataks te a tu d  täh ta jaks, kui võlakohus- 
lane talle saadetud kutselehe põhjal ei ilmu neid välja 'lunastama selle tähtajani.

853. Kui sisemaal kasseerimiseks kuuluvad väärtused peavad sihtkohas 
võlakohuslasele kätte toimetatama erikäskjalaga, peab sisukirja I osa märgete
lahtris tehtud olema hästi silmapaistev märge „Virk“ (pt. IX, §§ 289—302). 
Virkmaks peab postmarkidega tariifi kohaselt tasutud olema sisukirja peal, 
eeltähendatud virk-märke kõrval. Seesuguste kasseerimissaadetiste esitamine 
võlakohuslasele sihtkohas sünnib sama korra kohaselt ja summa ülemmääradeni, 
nagu virktransfertide kättetoimetamine.



854. Kui kasseeritud summa peab kantama nõudja käsutuses olevale 
posti jooksvale arvele, peab sellekohane märge ja jooksva arve number kasseerimis- 
saadetise sisukirja I osa märgetelahtris ära tähendatud olema.

855. Väärtused, millele vastaval korral juurde on pandud neid tõenda
vad dokumendid (faktuurid, konossemendid, vastuarved, protestiaktid jne., 
mis ainult maksmise korral välja anda tulevad), paigutatakse, ühes saadetise 
sisukirja mõlema osaga (I ja II osa), määrustiku lõppu lisatud kavale vastavasse 
ümbrikusse (lisa nr. 34 — ümbriku kavand sisemaalise läbikäimise jaoks ja 
nr. 35 — ümbriku kavand välismaaüse läbikäimise jaoks). See ümbrik peab 
kandma, peale saatja täpse nime ja aadressi, ka sihtpostiasutuse äratähendamist 
järgmisel viisil:

a) sõna «Tähitatud” või «Recommandé” ;
b) saatja nimi ja täielik aadress;
c) selgesti loetavate tähtedega ümbriku keskel sõnad: „V äärtused  kas

seerimiseks” (sisemaalise saadetise ümbrikul) või «Valeurs à recouvrer” 
(välismaalise saadetise ümbrikul);

d) postiasutuse nimetus, kes summad peab sisse nõudma (vt. ümbriku 
kavandeid).

Lisad peavad selle hinnalise dokumendi külge kinnitatud olema, mille 
juurde nad kuuluvad.

856. Kasseerimissaadetise sisukirja-tähikud (§ 845) ja ümbrikud (§ 855) 
on postiasutustes müügil kindlaksmääratud hinna eest. Neid võib valmistada 
ka eraviisil, kuid tingimusega, et nad kausta ja teksti ning paberisordi ja värvi 
poolest ei erineks postiametkonna valmistatud tähikuist. Keelatud ei ole ümbriku 
peal kogu teksti kirjutada ka käega, kuid pealekirjutused tulevad teha täiesti 
samas korras, nagu eelmises paragrahvis (855) juhatatud. Ümbriku kaust peab 
olema 114 x 162 mm.

857. S i s e m a a l i s e  kasseerimissaadetise eest peab saatja ette ära tasu
ma tariifis kindlaks määratud e t t e n ä i t a m i s t a k s i ,  mille suuruses peavad 
postmargid kleebitama sisukirja I osa esikülje ülemisele äärele või märgete 
lahtrisse; k u i  v õ l a k o h u s l a s i  o n m i t u (§ 843), p e a b  e t t e n ä i t a -  
mistaks t a s u t u d  o l e m a  n i i  m i t m e  k o r d s e l t ,  m i t u  on  võ l a -  
kohus l a s t .  (Puuduva taksi suhtes vt. § 860.) Sisukirja peal ettetasutavate 
muude maksude kohta vt. §§ 851 ja 853. V ä l i s m a a l i s e  saadetise pealt 
ettenäitamistaksi ette ei võeta. Sihtkohas nõuetavaist või saatjalt pärastpoole nõue- 
tavaist mõnesugustest taksidest on kõne paragrahves 850, 877—879, 882, 885 ja 
894. Kasseerimiseks määratud väärtusi sisaldav sise- või välismaaline saadetis 
(ümbrik) kinnindatakse (kleebitakse kinni) saatja enese poolt ja antakse postile 
luugi juures t ä h t s a a d e t i s e n a ,  mis sise- või välismaalise (kuidas juhtumine 
on) sama raske t ä h t k i r j a  t a k s i  järgi täielikult frankeeritud ja saatja poolt 
otsekohe sellele postiasutusele adresseeritud, kes summade kasseerimist peab 
toimetama-. Kui'saadetise postileandmisel saatja nõuab postikviitungi, märgib 
postilevõtja postiteenija kvütungis sõna «kassang” .

M ä r g e .  Käesolevas paragrahvis tähendatud kord maksab ka koha
likkude kasseerimissaadetiste suhtes.
858. Kui kasseerimissaadetis postkastist leitud ja korrapäraselt frankeeritud 

on, talitatakse temaga, nagu oleks ta luugi juures postile antud. Frankeerimata 
või puudulikult frankeeritud saadetistele käiku ei anta; nad antakse saatjale tagasi.

S i h t k o h a s  k o n t r o l l i m i n e ,  e t t e n ä i t a m i n e ,  k a s s e e r i m i n e .
859. Sihtkohas kasseerimissaadetise vastuvõtmise üle postiasutuse juhataja 

kirjutab alla üldises korras. Pärast seda avab ta postiametniku või muu postitee
ga juuresolekul kasseerimissaadetise ning kontrollib sisukirjale juurde lisatud 
väärtuste arvu ja summa (ja võrdleb sisukirja I osa ülestähendustega) ning märgib 
kontrollimise tulemuse sellele sisukirjale (I osa viimasesse lahtrisse), näit. : «Doku
mendid on sisukirjaga kooskõlas” . See märge kinnitatakse allkirjaga ja kuupäeva
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Ümbrikusse paiguta
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Postikviitung.
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postitempli jäljendi juurevajutamisega. Sisemaalise saadetise suhtes kontrollitakse 
ka sisukirjal tasutud ettenäitamistaks ja vastaval korral muud maksud (§§ 851, 
853,857) ning postmargid kustutatakse postitempli jäljendiga.

Märge. Posti peavaütsuse ülem võib käesolevas paragrahvis tähen
datud toimingute täitmise panna erandina ka kontori ülema abi või vastava 
eriametniku peale.

Talitam ine puuduste 860. Kui võrdlemise juures (§ 859) osutub, et sisukirjas ülestähendatud
ilmsikstuiekui. väärtustest midagi puudub või mõne muu väärnähtuse või puuduliku aadressi 

tõttu mõnda neist ei saa võlakohuslasele tasumiseks ette panna, tuleb sisukirja 
I osa viimases lahtris vastav märge teha, võimalikult põhjalikult ära tähendades 
puudusi. Märge kirjutatakse alla ja varustatakse kuupäeva postitempli jäljen
diga. Ühes sellega ,seatakse puuduste üle vastav akt kokku, mis üsatakse sisukirja 
I osa juurde, kuna akti ärakiri saadetakse lähtekoha postiasutusele. Akti number 
märgitakse sisukirjas kontrollimise märke alla. Akti sisust teatab lähteasutus 
saadetise saatjale. Korras leitud olevad väärtused kasseeritakse sihtasutuses 
süski sisse, s. t. toimetatakse ainult nende võlakohuslaste jaoks määratud väärtuste 
kasseerimist, kellele määratud väärtused kõik korras leiti olevat.

Kui sisemaaüse saadetise ettenäitamismaks (§ 857) puudulikult tasutud on, 
toimetatakse süski kasseerimist ja puuduv maks võetakse kasseeritud ja saatjale 
kuuluvast summast maha ning nimelt puuduva maksu kahekordses suuruses 
või vastaval korral juurdemaksu alammäära suuruses. Kui saadetise järgi üldse ei 
ole kasseeritud summe, koormatakse saadetis juurdemaksuga — saatjalt sissenõud
miseks. Kui puudulikult tasutud on §§ 851 ja 853 tähendatud maksud, jäävad 
vastavad erikorraldused täitmata.

861. Väärtused, mida puudulikkuse pärast (§ 860) ei saa ette panna võla
kohuslasele, hoitakse alal kuni lähteasutusest sinna saadetud akti põhjal korraldus 
pärale jõuab või kuni korrasleitud dokumentide järgi summade kasseerimiseni, või 
vümaste väljalunastamatuse selgumiseni. Pärast seda saadetakse nad ühes sisu
kirja II osaga ja, vastaval korral, ühes võlakohuslasele ette pandud, kuid lunasta
mata jäänud väärtustega tagasi lähtekohta (§ 881). Sisukirja II osa lõpul tuleb ära 
näidata ka nende hinnaüste dokumentide hulk, mida võimalik ei olnud võlakohus
lasele esitada, ja nende üle kokku seatud akti number.

862. Kui kasseerimissaadetises saadetud on kas ainult üks või aga mitu 
dokumenti ja need kõik tunnustatud on sarnasteks, mida aadressi puudulikkuse 
või mõnel muul põhjusel ei saa võlakohuslasele ette panna, saadetakse need vübi- 
mata tagasi lähtekohta ühes nimekirja II osaga. Paragrahvis 860 ettenähtud akti 
sarnasel juhtumisel kokku ei seata, kuid eelmise paragrahvi (861) lõpus ettenähtud 
märge sisukirja II osas tuleb teha. Sisukirja I osa, millele vastavad märked 
tehtud, jääb sihtkoha postiasutusse.

Maksutähtaeg. 863. Väärtused tulevad maksukohuslastele ette näidata nüpea kui võimalik
ning vastaval korral maksutähtpäeval.

Ettenäitamisel väljalunastamata jäänud väärtused, mille väljalunastamisest 
maksukohuslased isikükult ja seaduslikus korras keeldunud ei ole või kui nad 
väärtusi ootele jätta palunud on, jäetakse asjaosaliste korraldusse 7-päevalise täht
aja jooksul, arvates ettenäitamise päevale või kutselehe väljasaatmise päevale järg
nevast päevast. Sisemaaliste  kasseerimissaadetiste suhtes pikendatakse see 
tähtaeg 14 päevani, kui võlakohuslane elutseb väljaspool postiasutuse kirjade 
laialikandmise piirkonda või kui postiasutuses üldse ei ole laialikandmist sisse 
seatud. Maksukohuslastele antud või neüe saadetud kutselehe abü (§ 865) teata
takse, et nad võivad selle tähtaja jooksul postiasutusse tulla väärtusi välja lunastama. 
Tähtajaüste dokumentide (näit. vekslite) suhtes ei saa post pikendada maksmise 
tähtpäeva. Kui väärtuste peal ära tähendatud maksmistähtpäev on pikem kui eeltä
hendatud tähtajad, hoitakse väärtused nende peal ära tähendatud tähtpäevani alal. 
Kui aga saatja sisukirja I osa peale (märgete lahtris) tehtud märke abü palunud on, 
et väärtused pärast tagajärjetut ettenäitamist temale vübimata tagastataks või 
isikuile, kes seks nimepidi ja aadressi äratähendamisega määratud, vübimata kätte 
toimetataks — täidetakse see korraldus, kusjuures nende saadetiste suhtes, 
mille kohta väärtuste eneste ettenäitamise asemel saadetakse posti kutseleht, see



korraldus igal juhtumisel täide viiakse pärast 5-päevalist ootelpidamist. Kui aga 
saatja määranud on kindla tähtpäeva (§ 852) talle dokumentide tagasisaatamiseks 
või nende edasitoimetamiseks kolmandale isikule, täidetakse see korraldus sel 
tähtpäeval.

864. Pragrahv 863 nimetatud tähtaegade hulka arvatakse ka pühapäevad 
või riigi poolt tunnustatud puhkepäevad, mil postioperatsioonid piiratud või 
post täiesti suletud on; kui maksmiste tähtpäev langeb seesugusele päevale, loe
takse tähtaeg pikendatuks esimese järgneva äripäevani, mil siis võib väljalunas- 
tamist toimetada. Kutselehed saadetakse harilikul viisil.

865. Kasseerimissaadetise suhtes võlakohuslasele antava või saadetava 
kutselehe peal peab sihtpostiasutuse poolt ära tähendatama peale posti järjenumbri 
veel: võlakohuslase ees- ja liignimi või nimetus ja tema täielik aadress, ning et 
teda kutsutakse välja lunastama selle ja selle saatja maksunõudmist seesuguse 
summa peale, ning et need väärtused (hinnalised dokumendid) peavad välja lunas
tatama sel ja sel tähtpäeval või nii ja nii mitme päeva jooksul, selle kutse väljakir
jutamise päevast arvates. Peale selle tähendatakse ka kutselehe peal ära nõudja 
erikorraldused, nagu „viibimata tagasi saata“, „edasi anda N. N-le“, jne.

866. Sihtpostiasutus, kus kirjade laialikandmine sisse seatud, esitab postil
joni abil (näitab või paneb ette) kasseerimiseks määratud hinnalised dokumendid 
väljakandmise piirkonnas elutsevale võlakohuslasele või tema asetäitjale — maks
mise tähtpäeval või, kui see kuupäev ära tähendatud ei ole või juba möödunud on, 
— kohe järgmisel pärast kasseerimissaadetise päralejõudmist posti laialikandmisel. 
Ühes dokumentide esitamisega antakse võlakohuslasele postikutselejit selle kas- 
seerimisnõudmise kohta (§§ 863, 865). Kasseerimissaadetise kohta, mille summa 
ületab kojukantavate saadetiste suhtes tariifis kindlaks määratud ülemmäära, 
saadetakse dokumentide kojukandmise asemel ainult kutseleht. Erikäskjalaga 
kättetoimetamise kohta vt. § 853.

867. Esitamise (ettenäitamise) silmapilgul peab võlakohuslase tähelepanu 
eriti juhitama märgetele, nagu „viibimata tagasi saata“, „edasi anda N. N-le“, 
jne. Kui väärtuste järgi esitamise ajal raha kasseerida ei saadud ja need § 863 
määruste kohaselt jäetakse võlakohuslase korraldusse, viib postiljon nad tagasi 
postiasutusse. Võlakohuslasele jätab postiljon kutselehe, müles ootelpidamise täht
aeg ja kõik muud teated (§ 865) ära tähendatud. Ettenäitamise tagajärg märgitakse 
sisukirja I osa tahaküljele. Kui võlakohuslane kindlasti keeldub vastu võtmast, 
palutakse teda tõendada seda oma allkirjaga sellekohase seletuse all, mis postiljoni 
poolt teha tuleb kutselehe tähiku tagaküljel. Ühes sellega käsitatakse vastuvõt
mise või keeldumise tõendamiseks sama korda, mis postisaadetiste väljastamisel 
üldiselt ette nähtud.

868. Kui kirjade laialikandmise piirkonnas elutsev adressaat kirjaliku aval
dusega seda soovinud on, ei esitata talle postiljoni abil koju kätte tema aadressi 
järgi pärale jõudvaid ja kojukandmiseks kuuluvaid kasseerimissaadetisi, vaid talle 
saadetakse maksuta koju kätte kutseleht üldises korras, milles ära on tähendatud, 
missuguse aja jooksul kasseerimissaadetis postiasutuses hoitakse tema käsutuses 
(§ 863). Kuid see èi käi kasseerimissaadetiste kohta, mille suhtes ette on kirju
tatud kindel maksmise tähtpäev, või mis kannavad märget „edasiandmiseks 
N. N-le protestiandmiseks või kohtusseandmiseks“ ; need peavad alati esitatama 
laialikandjate (postiljonide) abil, kui laialikandmine sisse seatud ja kui saadetise 
summa ei ületa kojukandmise jaoks kindlaksmääratud ülemmäära.

869. Kui võlakohuslane elutseb väljaspool postiasutuse laialikandmise piir
konda või kui laialikandmist üldse ei ole, saadetakse võlakohuslasele posti kutseleht 
otsekohe pärast kasseerimissaadetise päralejõudmist harilikus kutselehtede saatmise 
korras (kui nõutud ei ole erikäskjalaga kättetoimetamist). 7 päeva pärast saadetakse 
üldise postitalituse korras teistkordne kutseleht, kui võlakohuslane veel ei ole 
ilmunud.

870. Postiagentuuridele (§ 836) adresseeritud kasseerimissaadetised tulevad 
sihitada vastavaile kontrollpostkont&reile, kes nendega talitavad samuti, kui oleksid 
need saadetised neile ensetele adresseeritud olnud. Väärtuste järgi' summade 
kasseerimist toimetatakse samal viisil, nagu postiagentuuridesse adresseeritud 
lunaliste saadetiste luna kasseerimist.

Kutselehed.

Ettenäitamine.

Järeleilm umise teade.

Postiagentuuridesse 
adresseeritud saade

tised.



Kolmandale isikule 
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871. Kui sisukirjale tehtud märke abil (§ 851) korraldatud on väärtused 
edasi anda kolmandale isikule, toimetatakse seda edasiandmist kõigi lisadega -  
ja ühes sisukirja II osaga või ühes väljavõttega sisukirja II osa tagaküljelt väärtuste 
loetluse kohta (sisemaalises talituses) — tähitatud korras, kuid ilma maksuta, 
Kui kolmandale isikule edasitoimetamiseks määratud väärtusi m ingil põhjusel, 
näit. võlakohuslase ärasõidu või surma tõttu ei ole võimalik võlakohuslasele esitada 
esimeses sihtkohas või kui neid maksmise tähtpäeval välja ei lunastata, peavad 
need saadetised viibimata edasi antama äratähendatud kolmandale isikule. Edasi
andmist toimetatakse teatud tähtpäeval, kui seda § 852 korras nõutud on.

Postiasutused peavad nõudjale (saatjale) viibimata ja maksuta teatama kas- 
seerimissaadetise edasiandmisest kolmandale isikule; see teatamine sünnib kirja
postisaadetiste jaoks tarvitatava väljastusteate abil, milles ära tähendatakse edasi
andmise kuupäev ja isik, kellele edasiandmine sündis.

872. Kui sisukirjal märget „edasi anda N. N-le“ kandev kasseerimissaa- 
detis pärale jõuab sihtpostiasutusse pärast kohustuse (maksmise) tähtaja möödu
mist ja kui ta esimese esitamise puhul välja lunastamata jääb, saadetakse ta lähte- 
asutusse otsekohe tagasi, seletava märkega varustatult. Samuti, kui see kolmas 
isik vastu võtmast keeldub või kui mingil põhjusel (näit. selle kolmanda isiku 
puudulik äratähendamine) seda võimalik ei ole talle edasi anda, tagastatakse see 
lähteasutuSse, põhjuste äratähendamisega. Tagasisaatmine sünnib samas korras, 
nagu väljalunastamata jäänud väärtuste tagasisaatmiseks üldiselt ette nähtud 
(§ 894).

873. Kohtu poolt maksujõuetuks tunnustatuile (kui see postiasutusele teada 
on) ettepanemiseks määratud kasseerimissaadetistega talitatakse maksujõuetuse 
kestvusel järgmiselt:

a. kasseerimissaadetisi, mille peal nõud ja ei ole eri korraldusi ära tähendanud, 
ei tule esitada võlakohuslasele, vaid nad saadetakse tagasi lähtekohta, 
ühes vastava märkega ;

b. kasseerimissaadetised, mis kannavad üht märgetest „edasi anda N. N-le 
.protesteerimiseks" või ,,edasi anda N. N-le kohtusse andmiseks", esi
tatakse võlakohuslasele ja, mittemaksmise korral, talitatakse nendega 
nõudja korralduse kohaselt.

874. Tempelmaksu seaduse ja selle täiendavate määruste põhjal valmistab 
posti peavalitsus postiasutuste jaoks, käsitamiseks postikassangu talituse alal, eri 
väljavõtte (juhtnöörid) järgmiste andmetega: tempelmaksu alla käivad väärtused 
või hinnalised dokumendid (liikide loetlus), väärtused või dokumendid, mis ei 
käi tempelmaksu alla (liikide loetlus), tempelmaksu tasumise kord, tempelmarkide 
kustutamine, tempelmaksu tasumise kontrollimine ja muud tarvilikud juhatused. 
Väärtused või hinnalised dokumendid, kui nad tempelmaksude alla käivad, peavad 
saatjate eneste poolt täiel määral tempelmaksustatud olema. Pealekleebitud tempel- 
margid, kui nad tarvüikult kustutatud ei ole, kustutatakse sihtpostiasutuse poolt. 
Tempelmaksu tagasimaksmist posti poolt ei toimetata mingil juhtumisel. Kui 
seaduslik tempelmaks sisemaalise postikassangu talituse dokumentidel või nende 
lisadel puudub, toimetab post küll väärtuste või dokumentide põhjal kasseerimist, 
kuid teatab puuduoleva tempelmaksu üle vastavale ametiasutusele.

875. Välismaalt päralejõudnud ja Eesti sihtpostiasutuses kasseeritud 
väärtuste ja nende lisade üle peab kasseerimist toimetanud postiasutus teatama 
vastavale ametiasutusele. Kasseeritud summade ärasaatmine saadetise saatjale aga 
sünnib kasseerimis saadetise likvideerimise harilikus korras (§§ 877—884). 
Väljalunastamata jäänud välismaaliste väärtuste üle teadet vastavale ametiasu
tusele ei saadeta.

Märge. Kui tegemist on Eestist välismaale kasseerimiseks saadetud 
väärtustega, võib selle välismaa sihtpostisutus, kes väärtuste ettenäitamist 
või kasseerimist toimetas, sellele sihtmaale kuuluvad tempelmaksud maha 
arvata kasseeritud summast, või kui kasseeritud summasid ei ole, saatjalt need 
maksud sisse nõuda Eesti postitalituse kaudu, kui selle välismaa seadus
andlus selle tarvilikuks teeb.



876. Kasseerimisümbrikns leiduvad väärtused ja vastaval korral tõendavad 
dokumendid (§ 855) antakse võlakohuslasele või tema volinikule välja väärtuste või 
lisade peal ära tähendatud ja kasseerimiseks kuuluva summa äramaksmise vastu. 
Iga väärtus peab täielikult ja korraga välja lunastatama, vastasel korral loetakse 
see maksmast keeldumiseks. Ühe ja sama võlakohuslase poolt osalised maksmised 
või jaokaupa maksmised ei ole lubatud. Hinnalised dokumendid, mille kohta 
võlakohuslasele kutseleht on jäetud või saadetud, tulevad postiasutuses välja 
lunastada väärtoperatsioonide jaoks määratud tundidel. Dokumentide jne. 
vastuvõtmise üle antakse allkiri kutselehel järgmiselt: ,,Nii ja nii palju väärtusi 
(hinnalisi dokumente või väärtpabereid) vastu võtnud (vastaval korral „volituse 
põhjal") ning nii ja nii palju olen maksnud"; selle järele tuleb märkida kuupäev ja 
anda allkiri.

Saadetiste likvideerimine.
877. Kasseeritud summad, mis ühe ja sama sisem aalise saadetise 

kohta käivad, saadetakse võlanõudjale kätte posttransferdi abil või nad makse
takse, soovikorral, posti jooksvale arvele sissemaksukaardiga. Posttransferdi 
taks või jooksvale arvele sissemaksutaks võetakse saatmiselekuuluvast summast 
maha. Transferdi taks või jooksvale arvele sissemaksu taks arvatakse kasseeri
tud summa pealt, millest vastaval korral maha arvatud on puudunud ette- 
näitamistaks, kooskõlas § 860 määrusega, ja muud saadaolevad taksid, mis saatja 
poolt tasumata jäänud.

Saatjale adresseeritud posttransferdi või sissemaksukaardi lõigendil mär
gitakse võlakohuslaste nimed ja neilt kasseeritud summad, ning posttransferdi 
või sissemaksukaardi taks.

878. Välism aalises talituses võetakse sihtpostiasutuses kasseerimise 
toimingutega seotud e rita k se :

1) postiasutus, kes kaseerimist toimetab, võtab iga väljalunastatud väär
tuse (hinnalise dokumendi) summast maha tariifis kindlaks määratud kassee- 
rimismaksu;

2) iga väärtus, mis väljalunastamiseks ette näidatud ja välja lunastamata 
on jäänud, käib ettenäitam ism aksu alla, mis samuti pöstitariifis kindlaks 
määratud.

Selle maksu alla ei käi väärtused (hinnalised dokumendid), mis mingi
suguse korratuse või aadressi vea tõttu saatjale tagasi saadetakse, ilma et kassee
rimisele või ettenäitamisele oleksid tulnud.

879. Välismaalise talituse korras kasseeritud summad, mis ühe ja sama 
saadetise kohta käivad, saadetakse väärtuste saatjale kätte posttransferdi abil, 
pärast seda kui maha on arvatud:

a. kasseerimismaks ja, vastaval korral, väljalunastamata jäänud hinnaliste 
dokumentide ettenäitamismaks;

b. posttransfertide harilik taks, mis kogu kasseeritud summa pealt arva
takse, millest a all näidatud maksud maha on arvatud.

Välismaalises läbikäimises on postikassangu transferdid lubatud kuni 
summa ülemmäärani, mis postivalitsuste poolt vastu võetud (§ 842). Aval
datud soovi põhjal toimetatakse kasseeritud summade sissemaksmist saatja 
käsutuses olevale posti jooksvale arvele saadetise sihtmaal, kui postivalitsused 
seesuguse korra kohta on kokku leppinud.

880. Kui saatja nimi ja aadress nii ümbrikul kui ka sisukirjal ja väär
tuste eneste peal ei seisa ja kui sihtasutusel kasseerimise ajal korda ei läinud 
tuaksukohuslaselt tarvilikke teateid saada, mis summa kättetoimetamist trans
ferdi abil võimaldaks, teatab sihtasutus sellest kirjalikult lähteasutusele ning 
toimetab summa kasseerimist ja tasumist eelmistes paragrahvides ette nähtud 
korras; transferdisumma saajana märgitakse transfercüle lähteasutus.

881. Kasseeritud summade likvideerimiseks väärtuste saatja nimele 
ferand, vt. § 880) välja lastud transferdid, kui nad sisem aalise kasseerimis
saadetise kohta käivad, saadetakse lähteasutusse transfertide saatmise harilikus 
korras, kus nad aadressi järgi välja maksetakse üldises korras. Välja lunastamata 
jäänud väärtused, ühes neile juurde pandud sisukirja II osaga, mille peal, koos-
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kõlas § 883 määrustega, arve õiendamine toimetatud, saadetakse lähteasutusse 
siialisatud kavale (lisa nr. 36) sarnases või analoogilises ümbrikus, arpetliku 
tähituse all. Kui kiri sisaldab väljalunastamata väärtusi, tulevad üleliigsed sõnad 
ümbrikul läbi kriipsutada. Kui tegemist on välismaalise kasseerimissaade- 
tisega, sünnib likvidatsiooni saadetiste vahetus vahetusasutuste (meil Tallinna 
peapostkontori) kaudu, kusjuures viimane sellesse saadetisse paigutab ka lik
vidatsiooni transferdi. Vt. ka § 861.

Likvidatsiooni transferdid peavad pealmikus kandma märget ,,Kassang“ 
(sisemaalises talituses) või „Recouvrement“ (välismaalises talituses).

882. Kui välismaaliselt  saatjalt takse sisse nõuda tuleb väljalunas
tamata jäänud väärtuste ettenäitamise eest (kui ühtki dokumenti kasseeritud 
ei ole ja nõudjale kuuluvaid summasid postiasutuses ei ole), varustatakse ümbrik 
(§ 881) templi T-jäljendiga ja märgitakse takside kogusumma (ühekordselt) 
silmapaistvate numbritega ümbriku eesküljele. Samuti templi T-jäljendiga mär
gitakse ümbrik, kui sise- või välismaalises läbikäimises väärtustele juurde pandud 
olid kirjalikud teated ja need juurdemaksu sissenõudmiseks tagasi saadetakse 
(§ 850) või kui sisemaalise saadetise puudulikult tasutud ettenäitamistaks/tuleb 
sisse nõuda saatjalt juurdemaksuna (§ 860).

883. Sisukirja II osa, mille peal arve õiendamist toimetatakse (§ 881), 
peab sisaldama nimelt:

a) sissekasseerija postiasutuse kuupäevatempli jäljendi;
b) saatja nime ja aadressi ning postileandmise kuupäeva;
c) võlakohuslaste nimed;
d) transferdi summa ja kulude üksikasjaliku summa; nende kahe summa 

kogusumma peab kasseeritud väärtuste summale võrduma;
e) kasseeritud väärtuste summa ja väljaluiiastamata jäänud väärtuste 

summa; need kaks summat kokku peavad postileantud väärtuste täpse summa välja 
tegema.

Kasseerija asutus (enne transferdi või sissemaksukaardi kokkuseadmist) 
täiendab andmed, mis saatja on välja jätnud ja kriipsutab need läbi, mis üle
arused on.

Puuduvad arveõiendamise sisukirjad tulevad järele nõuda, ebakorrapärased 
tagasi saata, otse asutusest asutusse.

Jooksvale arvele känd- 884. Juhtumisel, kui kasseeritud summad on posti jooksvale arvele kii-
mine* jutatud, peab arveomanikule määratud heakskirjutamise teade kandma sõna

„Kassang“ või „Recouvrement“ . Kasseerija asutus kirjutab peale selle kas- 
seerimissaadetise sisukirja II osale, arveõiendamise alla, järgmise märke:,,Kantud 
jooksvate arvete büroos peetava jooksva arve N.... kreditisse“ võ i,,Porté au cré
dit du compte de chèques post aux Nr tenu par le bureau de chèques de..
(jooksvate arvete büroo nimetus)“ .

Likvidatsiooni toi- 885. Lähteasutusse tagasi jõudnud (§§ 881, 861, 862, 872) väärtused jä
mingud lähteasutu- sisukiri (II osa) väljastatakse saatjale tähtkirjade väljastamise korras. Raha-

ses* transferdi väljamaksmine sünnib üldises transferttalituse korras. Kui ümbriku
peale on vajutatud juurdemaksu T-tempel (§882) ja saatjalt sisse nõuetav sumcu 
ära tähendatud on, tuleb vastaval korral ka kutselehe peal ära tähendada, mi-; 
sugune summa tuleb väärtuste tagasisaamisel tasuda. Väärtused ja sisukiri 
antakse saatjale välja ainult pärast postiametkonnale kuuluvate summade tasu
mist.

Kui "saadetises tagastatakse ainult sisukiri (II osa),, ilma väärtusteta, väl
jastatakse see ikkagi allkirja vastu üldises korras.

886. Tagastatud ning nõudja poolt välja võtmata (väljastamatud) väär
tused ja sisukiri (II osa) hoitakse lähtekoha postiasutuses alal, nagu tagastatud 
tähtsaadetised. Tähtaja möödumisel kinnindatakse väärtused ühes sisukirjaga 
ametlisse tähtkirja ja läkitatakse Tallinna peapostkontorisse hoiule, kus nad 
pärast hoiuaja möödumist hävitatakse tähtsaadetiste hävitamise üldises korras. 
Väärtuste saatjale pärale jõudnud postikassangu transferdid, kui nad ühe kuu 
jooksul välja võetud ei ole, saadetakse otseteed Tallinna peapostkontorisse (mitt£ 
kokkuseadja postiasutuse kaudu).



887. Transfertide järgi, mis kooskõlas § 880 määrusega saadetakse väär
tuste lähtekoha postiasutuse nimele, ei pea postiasutuse ülem raha välja võtma, vaid 
tuleb püüda teada saada väärtuste saatjat ja ära oodata tema ilmumist. Kui 
saatja teada on või tema aadress teada saajakse, kutsutakse saatjat kutselehega. 
Viimase ilmumisel ja tema isiku kindlakstegemise järele kirjutab postiasutuse 
ülem transferdi tahaküljele märke, et postikassangu talituse järgi raha kuulub 
sellele ja sellele ning viimane kirjutab raha vastuvõtmises alla.

Kui saatja ühe kuu jooksul raha järele ei ilmu või võimata on kindlaks 
teha, kes on saatja, saadetakse transfert Tallinna peapostkontorisse hoiule, hoiule- 
saatmise põhjuse üle märkega varustatult.

Tagasinõudmine. Järelesaatmine. Tagasisaatmine. Järelepärimised.
Vastutus.

888. Niikaua kui kasseerimisele tulevaid väärtusi sisaldava saadetise siht
asutus neid väärtusi käest ära annud ei ole, võib saatja otse sihtasutuse poole 
pöörduda ja kirjapostisaadetiste jaoks XII peatükis kindlaksmääratud tingimus
tel saadetise või ühe ehk mitu temas sisalduvat väärtust (hinnalist dokumenti) 
tagasi võtta või saadetise sisukirja andmeid eksituse korral parandada lasta. 
Kuid igale sellekohasele nõudekirjale peab sisukirja duplikaat ligi pandud olema. 
Sarnasel juhtumisel parandab sihtasutus vastavalt sisukirja I osa ja lisab saatja 
nõudekirja niiviisi parandatud sisukirjale juurde.

889. Kui kasseerimissaadetiste tagasisaatmine lähtekohta tingitud oli 
nõudja eksitusest ja kui nad pärast seda uuesti saadetakse kasseerimiseks, siis 
loetakse nad uuteks saadetisteks ja tuleb nende eest ka taks uuesti tasuda.

890. Ühe või mitme adressaadi (võlakohuslase) elukoha muutmise korral 
või võlakohuslase nõudmise peale toimetatakse kasseerimiseks määratud väär
tuste järelesaatmist vastavasse teise postiasutusse riigi piires tingimusel, et neile 
tehtud ei ole ühtegi märget „viibimata tagasi saata“, „edasi anda N. N-le pro- 
testiandmiseks", „edasi anda N. N-le kohtusseandmiseks", ja et neid võimalik 
oleks uues sihtkohas kasseerida § 863 määratud tähtaja jooksul. Välismaalises 
läbikäimises toimetatakse järelesaatmist ainult esialgse sihtmaa piires. Sise
maalise ta litu se  kasseerim issaadetisi või v äärtu si ei või välis
maadesse järele saata. Samuti talitatakse väärtustega, mis adresseeritud 
on isikule, kes elutseb teise postiasutuse tegevuspiirkonda kuuluvas kohas.

891. Kui saadetis koosneb väärtustest, mis kõik asutuse poolt, kes nad 
saab, kasseerimata jäävad, saadetakse see lähteasutusse tagasi (§ 862J; kui aga 
kõik võlakohuslased kuuluvad mingi teise postiasutuse tegevuspiirkonda (välis
maalises läbikäimises — sihtmaa mingi teise postiasutuse tegevuspiirkonda), 
sülitatakse saadetis sesse asutusse. Kui sihtasutus üht osa saadetisse paigu
tatud väärtustest kasseerida ei saa, saadetakse need saatjale tagasi, kuna muude 
väärtuste kasseerimisele asutakse.

892. Väärtuste järelesaatmiste eest mingit täiendavat taksi ei võeta. 
Järelesaatmiseks kuuluvad väärtused saadetakse järelesaatja postiasutuse poolt 
edasi saatekirja juures j a  kasseerimisümbrikus ametliku kirjana, ära näidates 
võlakohuslase aadressi. Ümbriku peale kirjutatakse,,Väärtused kasseerimiseks" — 
sesse ja sesse postiasutusse sellest ja sellest postiasutusest. Sisukirjas tehakse 
järelesaatmise üle märge.

893. Kui järelesaatmisele tulevad kõik kasseerimiseks määratud väärtu
sed, mis ühe ja sama saadetise moodustavad, toimetab asutus, kellel on või
malik neid kasseerida, nõnda, nagu oleksid hinnalised dokumendid talle algus
liselt adresseeritud olnud. Saadetise sisukiri varustatakse tema poolt märkega
sjärele saadetud ..................... postiasutuse poolt" («Réexpédié par le bureau
de ................. “ ) .  (selle ja selle)

Kui ainult osa ühte saadetisse asendatud väärtustest järele saadetakse 
(kõik ühe võlakohuslase dokumendid, kõik kahe jne.), peab asutus, kellele üles
andeks on tehtud nende kasseerimist toimetada (uus sihtasutus), kasseeritud
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summa või välja lunastamata jäänud väärtused saatma ilma kuludeta sellele 
asutusele, kellele sisukiri oli adresseeritud; see viimane asutus on üksi kohus
tatud saatjaga arveid õiendama.

894. Väärtused, millede järgi kasseerimist 863. paragrahvis kindlaks 
määratud tähtaegadel või mingil muul põhjusel (vormilikult keeldumine maksmast, 
maksmiseks mitteilmumine jne.) teostada ei saadud või missuguseid äratähen- 
datud kolmandale isikule kätte toimetada ei võidud, saadetakse tagasi lähte- 
asutusse. Tagasisaatmine sünnib sellekohases eriümbrikus ja maksuta (§ 881). 
Väärtused antakse võlanõudjale tagasi allkirja vastu (885). Tagastamise (välja
lunastamata jäämise) põhjus peab ära tähendatud olema väljastamata jäänud 
kirjapostisaadetiste suhtes ettekirjutatud viisil (§ 703), näit. „keeldunud“, „ välja
lunastamatacc, jne. See märge tehakse väärtustele (hinnalistele dokumentidele) 
selle jaoks juurde lisatava sedeli peal, või väärtuste sisukirja teise osa peal, ilma 
muude ülestähendusteta. Väärtuste kasseerimist toimetav postiasutus ei ole 
kohustatud saatja õiguse kaitseks mingit abinõu tarvitusele võtma või aktiga 
(protokolliga) konstateerima nende dokumentide mitteväljalunastamist. Saamata- 
jäänud maksude sissenõudmise .viisi kohta vt. § 882.

895. Kasseerimiseks määratud väärtusi sisaldavate saadetiste kohta toi
metatakse järelepärimisi samas korras nagu toimetatakse järelepärimisi kirja- 
posti saadetiste üle. Saatja peab juurde lisama duplikaadi sisukirjast, mis väär
tustele oli juurde pandud, missugune duplikaat ühes järelepärimisega saadetakse 
sihtasutusse.

896. Kasseerimiseks määratud väärtusi sisaldava tähtsaadetise kaotsi
mineku korral vastutab postitalitus saatja ees tingimustel, mis tähtsaadetiste 
suhtes §§ 982—984 määrustega kindlaks on määratud.

Samuti on lugu, kui tegemist on tagasisaadetavaid väljalunastamata 
väärtusi sisaldava saadetise kaotsiminekuga.

897.. Väärtuste kaotsimineku korral pärast neid sisaldava kirja avamist, 
kas kasseerimist toimetavas või saatjale tagastamist teostavas asutuses, on 
postiametkond kohustatud ainult tekkinud kahju tõelikku summat saatjale tasuma, 
ilma et see summa eelmises paragrahvis (§ 896) ettenähtud kahjutasust võiks 
üle tõusta.

898. Korrapäraselt kasseeritud summad, pärast 877.—879. paragrahves 
ettenähtud takside mahaarvamist, olgu nad posttransfertideks ümber arvatud 
või mitte, või posti jooksvale arvele kantud, on hinnaliste dokumentide saat
jale kindlustatud tingimustel, mis posttransfertide või posti jooksvate arvete 
talitust korraldavate määrustega saatja kasuks kindlaks on määratud.

899. Paragrahvide 1000—1002 määrusi, mis lunaliste saadetiste kohta 
käivad, tarvitatakse postikassangu kohta selles, mis puutub kahjutasudesse ja 
nende maksmise tähtaegadesse. Samuti paragrahvide 1005 ja 1006 määrused, 
mis kahjutasu käsitavad, käivad ka postikassangu saadetiste kohta.

900. Postiametkond ei võta enda peale mingit vastutust hilinemiste suhtes:
a) väljalunastamiseks määratud väärtuste edasitoimetamisel või ette

näitamisel;
b) kasseeritud summade ärasaatmisel.

XXIII peatükk.
Posti jooksvate arvete talitus.

Sissejuhatavad määrused.
901. Posti jooksvate arvete talituse abil on huvitatud isikuile (füüsilis

tele ja juriidilistele), nende seas riigi- ja omavalitsuse- ning eraasutustele, või
maldatud pidada posti peal oma käsutuses rahasummasid jooksval arvel. Arvel
olevate summade pealt maksetakse arveomanikule postitariifis kindlaksmääratud
%%•



902. Posti jooksvate arvete, s. o. omanikkude isikarvete pidamine ja jooks
vate arvete suhtes asjaajamine sünnib posti jooksvate arvete büroos, Tallinnas. 
Jooksvale arvele sissemaksmist võib toimetada jooksvate arvete büroos ja igas 
postkontoris. Arvelt raha väljamaksmist toimetatakse samuti jooksvate arvete 
büroos või viimasele adresseeritud nõudmise peale (§ 939) igas postkontoris. 
Summade ülekandmisi ühelt arvelt teisele toimetab ainult jooksvate arvete büroo 
talle antud või saadetud nõudmise põhjal (§.§ 937—939 ja 951). Posti peavalit
suse ülem määrab, missugused postiagentuurid peale postkontorite osa võtavad 
posti jooksvate arvete operatsioonide toimetamisest.

903. Postiasutused toimetavad jooksvate arvete operatsioone posti pea
valitsuse ülema poolt seks eriti kindlaks määratud tunniaegadel. Kui postiasu- 
tusel sularahast puudus, on tal õigus väljamaksmist edasi lükata kuni kassa toe- 
tise saamiseni.

904. Posti jooksva arve avada omale ja esineda selle omanikuna võib 
iga õigus- ja teguvõimeline isik, samuti kaubamaja, firma, ühing, selts., era- 
või ametiasutus — Eestis või välismaal. Kui jooksvate arvete talituse tingimused 
seda võimaldavad, võib igale täielikkude kodanikuõigustega isikule, samuti 
kaubamajale, asutusele jne. avada mitu posti jooksvat arvet, näit. üks isiklik 
arve ja üks arve selle isiku ettevõtte jaoks, või ettevõttele mitme osakonnaga — 
eri arve iga osakonna jaoks. Ühinguile, vabrikuile, pankadele jne. ühe või mitme 
arve avamist võivad nõuda ainult nende ühingute või asutuste seaduslikud esin
dajad.

905. Hoolekande all olevaile täisealistele isikuile võib posti jooksvaid 
arveid avada ainult hooldajate nõusolekul. Abielus olevail naistel arve avamiseks 
ei ole tarvis mehe nõusolekut. Alaealistele isikuile jooksvaid arveid avades on 
jooksvate arvete bürool õigus küsida vanemate või eestkostjate nõusolekut.

906. Posti jooksva arve avamiseks peab vastaval ametlikul tähikul kokku 
seatud ja alla kirjutatud sooviavaldus antama või adresseeritama postiasutusse, 
või otse — jooksvate arvete büroosse. Kui soovitakse avada mitu arvet (§ 904), 
peab iga arve kohta antama eraldi avaldus. Postikaudu võib selle avalduse saata 
frankeeritud liht- või tähtkirjas. Niisugused frankeeritud lihtkirjad saadetakse 
postil edasi registri juurde'kirjutatult, kui saatja on ümbriku peal tähendanud: 
«Posti jooksva arve avamise avaldus“ .

Arveavamise avaldustähikud on postiasutustes maksuta saadaval; posti
asutusest või jooksvate arvete büroost võib neid ka tellida frankeeritud kirjaga. 
Nad saadetakse kätte tasuta.

907. Avalduse andja allkiri peab olema tõestatud. Avalduse andmisel 
otse postiasutusse ja kui isik postiasutusele tuntud on, toimetab see postiasutus 
allkirja tõestamist; muudel juhtumistel peab allkiri avalduse peal tõestatud 
olema notaariuse, politsei või omavalitsuseasutuse poolt.

Jooksev arve peetakse omaniku nime, või* firma ehk asutuse nimetuse all 
ja on järjekorra numbriga varustatud. Sooviavaldaja nimi või asutuse ehk. ette
võtte nimetus ja aadress peavad avaldustähikul ära tähendatud olema niisuguse 
täpsusega, et hiljem mingit arusaamatust ette ei tuleks.

908. Arveavamise avaldus vaadatakse jooksvate arvete büroos läbi. See 
voiakse tagasi lükata:

a) kui bürool teada on, et sooviavaldaja on maksujõuetuks kuulutatud;
b) kui karta on, et jooksvat arvet kasutama saajakse kuritahtlikkude või 

rahvamajandusele kahjulikkude eesmärkidega.
Kui posti jooksva arve avamise sooviavaldus vastu võetud, teatab jooks

vate arvete büroo sellest avalduseandjale kirjalikult. Pärast seda peab avalduse
g a  jooksvate arvete büroosse sisse maksma või rahatransferdiga saatma 913. 
Paragrahvis tähendatud puutumatu alammäära kui ka tšekiraamatu hinna 
rang allpoolnimetatud tähiku peal andma või saatma oma allkirja proovi. Kui 
avalduseandja soovib lubada ka teatud teistele isikuile käsutada oma arvel ole

Jooksvate arvete bü
roo ja postiasutuste 

funktsioonid.

Arve avam ise õigus.

Sooviavalduse esita
mine.

Allkirja tõestamine. 
Arve nimetuse and

med.

Sooviavalduse vastu
võtmine, sellega seo

tud toimingud.



Arve avamine.

Summade käsutajad.

Tšekkide hoidmine.
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määr.

Sum made määrad.
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vaid summasid, peab ta teatama ka nende teiste isikute nimed, kes õigustatud or 
tšekke alla kirjutama, ning juurde lisama ka viimaste allkirjade proovid, ei 
tarviduse korral võiks allkirju võrrelda. Allkirjade proovi jaoks antakse arveoma- 
nikule eri tähik 2 eksemplaris, mis arveomaniku poolt alla kirjutada tulevad 
Allkirja tõestamist ei ole enam vaja. Postiametkond ei ole kohustatud kontrol
lima neile täbikuile tehtud nende teiste isikute prooviallkirjade autentsust, kuna 
arveomaniku allkiri proovilehel võrreldakse j. a. büroos allkirjaga, mis soovi
avalduse tähiku peal.

909. Pärast eeltähendatud (§ 908) toimingute täitmist avab jooksvate 
arvete büroo arve ja saadab arveomanikule tšekiraamatu välja. Nende tšekkide 
abil sünnib arvel olevate summade käsutamine (§§ 932, 937, 938). Kui tšekiraa- 
mat ära tarvitatakse või ka varem, tellib arveomanik jooksvate arvete büroosi 
uued tšekiraamatud. Samuti teistel isikuil, kel õigus on tšekke alla kirjutada, 
on õigus ka tšeki tähikuid või raamatukesi jooksvate arvete büroolt välja tellida 
kui arveomanik eelmises paragrahvis nimetatud allkirjatähikul teisiti tähenda
nud ei ole.

910. On lubatav kohe sooviavaldusega ühel ajal sisse maksta või saata 
jooksva arve summa puutumatut alammäära ja tšekiraamatu hinda (§ 908) ning 
teatada allkirja või allkirjade proovid. Sel korral, kui takistusi ei ole, avatakse 
arve kohe ja saadetakse arveomanikule tšekiraamat välja.

Allkirja proovide tähiku võib sel korral saada postiasutusest. Neid võib 
ka kirjalikult tellida postiasutusest või jooksvate arvete büroost. Need tähikud 
saadetakse maksuta.

911. Antud allkirja proovid (§908) jäävad jõusse nende kirjaliku annullee
rimiseni arveomaniku poolt. Kui allakirjutajate koosseisus muutusi juhtub, 
saadab arveomanik uued allkirjade lehed.

Jooksval arvel olevaid summasid võivad peale arveomaniku enese käsutada 
ainult need isikud, keda arveomanik arve avamisel või pärastpoole on selleks 
määranud. Postiametkond ei ole vastutav kahjude eest, mis tekkida võivad sellest 
asjaolust, et arveomaniku või allakirjutamiseks õigustatute juriidilises olukorras 
või viimaste koosseisus muutusi on olnud, millest õigel ajal kirjalikult teatatud 
ei ole jooksvate arvete büroole.

912. Arveomaniku kohustus on selle eest hoolitseda, et tšekiraamatukesed 
ei satuks võõrastesse kätesse. Kahjud, mis selle läbi tekkida võivad, langevad 
arveomaniku kanda, kui ta jooksvate arvete büroole õigel ajal ei teatanud tšekkide 
kaotsiminekust ja ei saanud kinni pidada väljamaksmist või mahakirjutamist.

913. Jooksva arve avamiseks maksetakse sisse alammäärana 1000 marka, 
kusjuures see alammäär jääb arvele puutumatuna summana kuni arve likvi
deerimiseni. Postiametkonna ja teistelt riiklikelt asutustelt, samuti ka omavalit- 
suseasutustelt ei nõuta eeltähendatud alammäära sissemaksmist ja arvelpidamist.

Summa, mis arvel võib olla, on piiramata. Sissemaksetav või väljamakse- 
tav, samuti jooksvalt arvelt üle kantav summa ei või olla vähem kui 25 marka.

914. Iga posti jooksva arve omanik Eestis võib summasid oma arvelt üle 
kanda lasta mingile posti jooksvale arvele, mida peetakse välismaal, kui Eesti 
postiametkond toimetab selle välismaa postiametkonnaga posti jooksvate arvete 
operatsioone. Samuti võib vastaval välismaal posti jooksva arve omanik summasid 
oma arvelt üle kanda lasta Eestis peetavale mingüe posti jooksvale arvele.

Ülekannete operatsioonide toimetamisel läbikäimises välismaadega on 
posti peavalitsusel Õigus summa ülemmäära ülekannete kohta, mida arveomanik 
ühe päeva või määratud aja jooksul võib üle kanda, piirata summani, mis vas
tava välismaaga rahatransfertide vahetuses maksvusel on.

915. Jooksvate arvete büroo peab nimestikku arveomanikkude üle, mida 
posti peavalitsus tarvidust mööda välja kuulutab (avaldab).

Posti jooksvate arvete operatsioonide toimetamises välismaadega võivad 
arvete omanikud omandada Eesti postiametkonna kaudu, kes nende arveid peab, 
teiste postiametkondade poolt avaldatud arveomanikkude nimestikke maksu eest.



916. Jooksva arve kreditisse kantakse summad, mis arveomanik või 
keegi kolmas isik sisse maksab, samuti ka need summad, mis üle kantakse arvele 
teistelt arvetelt; debetisse kantakse summad, mis tšekkide järgi maksetakse 
arveomanikule või kolmandaile isikuile ehk arvelt maha kirjutatakse ülekandmi
seks teiste arveomanikkude arvetele. Väljamaksmisteks või ülekandmisteks arvelt 
maha kantud summad, mida võimalik ei ole välja maksta või üle kanda, kir
jutatakse uuesti selle arve kreditisse, mis nende summadega oli debiteeritud.

917. Jooksvale arvele summade sissemaksmistest v.õi arvelt summade 
väljamaksmistest ning summade ülekandmistest ühelt arvelt teisele teatab jooks
vate arvete büroo arveomanikule arvemuutusteate abil, millele juurde lisatud on 
vastaval korral sissemaksukaardi lõigend (§ 921) või tšekikupong (§§ 936, 951) 
või krediteerimisteade (§ 953), või debiteerimisteade (§§ 941, 951). Teatamine 
sünnib igakord, kui operatsioone on olnud, — tööpäeva lõpul. Eeltähendatud 
teated saadetakse maksuta.

Aasta läbikäik saadetakse arveomanikule tema soovil üks kord aastas mak
suta, kus peale krediti ja debeti üldsummade märgitud on ka saldo aasta lõpul, 
juurdearvatud %% ja saldo uueks aastaks. Kui arveomanik 2 nädala jooksul 
õiendust ei esita, loeb jooksvate arvete büroo oma saldo õigeks. Isikud, kel õigus 
on käsutada arvel olevaid summasid, võivad tariifis kindlaks määratud maksja eest 
saada erakorraliselt nõutud atveseisu (saldo) tõenduse kui ka arve üle "välja
võtteid möödunud aja eest kuni 3 aastani.

Sissemaksmised.
918. Posti jooksvale arvele sissemaksmisi toimetatakse:
a) sisse makstes raha sissemaksukaartidega,
b) üle kandes rahatransferte ja . väljamaksukaarte jooksvale arvele,
d) arvele üle kandes (heaks kirjutades) "summasid, mis teistelt arvetelt maha 

kantud.
Ühelt arvelt maha kantud summade heakskirjutamist teisele arvele toi

metatakse §§ 951—956 määratud korras.
919. Sissemaksukaartidega võib sisse maksta piiramata (vt. ka § 913) 

summat nii oma kui ka teise isiku arvele; ometi postiagentuurides, kus need 
operatsioonid sisse seatud (§ 902), sissemaksetavate summade kohta on maksvusel 
posti peavalitsuse ülema poolt kindlaksmääratud ülemmäärad. Ühe sissemaksu- 
kaardiga võib sisse maksta ainult ühele arvele. Sisse maksta võib jooksvate arvete 
büroos ja igas postkontoris või postiagentuuris, kui viimastes need operatsioonid 
sisse seatud. Sissemaksmise juures tasutakse postimaks tariifi kohaselt. Sisse
maksmise kohta telegraafiteel — vt. §922.

Välismaal peetavale arvele ei saa sissemaksukaardiga Eestist raha sisse 
maksta; välismaale võib mingile jooksvale arvele sissemaksmist toimetada hari
liku välismaalise maksulise posti või telegraafilise rahatransferdi abil.

920. Sissemaksukaart, juurde arvates lõigendit ja kviitungit, täidetakse 
enne postileandmist. Täita võib trükkides kui ka kirjutada tindiga või masinaga. 
Summa näidatakse Eesti rahas täites markades ja korratakse sõnadega. Paran
dused, väljakraapimine, ülekirjutamised, ka kui need tõestatud oleksid, pole 
lubatud. Maksja võib tarvitada sissemaksukaardi lõigendit sõnumite jaoks 
ühisel alusel posttransfertide lõigenditega. Raha otstarbe äratähendamine (näit. 
«veksli katteks", ,,üürirahacc, jne) ei ole postiametkonna jaoks mõõduandev 
Nng ei pane talle mingit eri kohustust peale. Raha vastuvõtmise^üle post annab 
'̂iitungi, mis sissemaksukaardi küljes.

Sissemaksukaartide tähikud (kavand—lisa nr. 37) on postiasutustes saada
nal kindlaksmääratud hinna eest. Sissemaksukaardid võib jooksvate arvete 
büroo trükkida arveomanikule eri maksu eest — arveomaniku arve numbriga, 
Sinetusega ja aadressiga.

921. Sissemaksukaardi summa kantakse jooksvate arvete büroo poolt 
sissetulekuks (kredit) sellele arvele, mis sissemaksukaardis näidatud. Kaardi

Kredit.
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Aasta läbikäigust. 
Arveseisu tõendus. 
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lõigend saadetakse jooksvate arvete büroo poolt arvemuutusteate juures (§ 917) 
sellele arveomanikule, kelle arvele summa kanti.

922. Kui jooksvale arvele postiasutuses sisse maksetav summa peab jooks
vate arvete büroosse saadetama telegraafiteel (§ 919), seatakse sissemaksukaart 
kokku harilikul viisil (§§ 919, 920) ning sissemaksja kirjutab sissemaksukaardi 
pealmikusse hästi silmapaistva märke «Telegraafiline*', mis sissemaksuasutuse 
poolt värvilise joonega alla kriipsutatakse ja mille juurde telegrammi number 
märgitakse. Posti peavalitsus võib tarvitusele määrata ka erisugused telegraafi- 
liste sissemaksukaartide tähikud. Sissemaksja tasub peale postikulude (§ 966 
p. 1) rahatelegrammi kulud, nagu hariliku telegrammi sõnade arvu järgi.

923. Rahatelegrammi (§ 922) kokkuseadmisel jooksvate arvete büroo 
nimele tarvitavad postiasutused sama korda, mis telegraafiliste transfertide kokku
seadmise suhtes ette nähtud. Arvele kirjutamist toimetab jooksvate arvete 
büroo viibimata pärast rahatelegrammi kättesaamist; saaja arveomanikule teatab 
ta sellest arvemuutusteate abü, mis arveomanikule kätte toimetatakse hariliku! 
viisil (§ 917) ühes rahatelegrammi ärakirjaga. Rahatelegrammi ise jääb jooksvate 
arvete büroo kätte.

924. Rahatelegrammile- (§ 923) täiendavalt saadetakse sissemaksukaart 
ise ka jooksvate arvete büroole; lõigendit saajale kätte ei toimetata. Saaja arve- 
omaniku jaoks sissemaksukaardi lõigendi peale võib sõnumina kirjutada sõnu, 
kui soovitakse järgmises paragrahvis (925) tähendatud telegraafilist teadet; 
sel korral paigutatakse need sõnad telegraafilise teate lõppu.

925. Kui saatja raha sissemaksu postiasutusse ära maksab vastava tele
grammi taksi, võib ta nõuda, et sissemaksuasutus telegraafiteel teate saadaks 
arveomanikule, kelle arvele sissemaksmine tehti. Sellesse telegrammi paigu
tatakse sõnamaksu eest ja saaja arveomaniku jaoks ka need sõnad, mida sisse
maksja soovib omalt poolt sõnumifta juurde lisada või mis eelmise paragrahvi 
(924) määruse kohaselt lõigendile kirjutati. Sissemakstud summa kantakse 
jooksvate arvete büroos arveomaniku isiklikule arvele (kredit) harilikus korras,

926. Kui sissemaksukaardi summat mõnesugustel põhjustel võimalik 
ei ole arvele kanda, sus saadab jooksvate arvete büroo rahasaatjale teate — sisse- 
maksukaardil tähendatud aadressi järgi.

.927. Sissemaksjal on õigus nõuda makstud summa tagasimaksmist selle 
ajani, kuni summa veèl ei ole saaja arvele kantud. Sellekohased nõudekirjad 
tulevad esitada samas korras, nagu see ette nähtud on ülekannete ja väljamaks1 
miste käskude annulleerimise juhtumise jaoks 957.—962. paragrahves.

Raha tagasimaksmise korral — ei makseta tagasi sissemaksukaardi postile- 
andmisel tasutud postimaksu.

928. Summad, mis posti rahatransfertidega ja väljamaksukaartidega tule
vad arveomaniku nimele, samuti summad, mis lunaliste- ja kasseerimissaade- 
tiste järgi kasseeritud ja temale väljamaksmiseks kuuluvad, kantakse tema jooks- 
vale arvele, kui ta ei ole nõudnud harilikku väljamaksmise korda.

929. Kui ühe või mitme transferdi või väljamaksukaardi summa on tar
vis kanda jooksvale arvele (§§ 928, 931), siis transferdi või väljamaksukaardi 
sihtpostiasutus saadab jooksvate arvete büroole üks kord päevas ametliku sisse
maksukaardi, mille summa peab kokku minema arveomaniku arvele kantavate 
transfertide ja Väi jamaksukaartide kogusummaga. Selleks tarvitatakse harilikke 
sissemaksukaardi tähikuid.

930. Jooksvale arvele kantavad transferdid ja väljamaksukaardid (§§ 
928, 929, 931) kannab sihtpostiasutus sellekohasesse nimestikku, mille ärakirja 
ta ühes transfertide ja väljamaksukaartide lÕigenditega maksuta saadab saaja 
arveomanikule. Raha kättesaamise allkirja asemel tehakse postiasutuse poolt 
jooksvale arvele kandmise ja sissemaksukaardi kokkuseadmise üle vastav märge



transfertidel või väljamaksukaartidel, ühes sissemaksukaardi numbri ja kuu
päeva äratähendamisega.

931. Kui saatja adresseerib transferdi otse saaja arvele, siis tähendab 
ta transferdi aadressi asemel : krediteerimisele kuuluva posti jooksva arve omaniku 
nime, selle arve numbri ja välismaale jooksvale arvele saatmise korral veel ka 
jooksvate arvete büroo nime välismaal (kes seda arvet peab) järgmiselt:

„Kanda posti jooksvale arvele nr   kasuks hr-le .................
................................. (kus)....................................................... “

(arveomaniku. asupaik)

Välismaalises läbikäimises tehakse see prantsuskeeli :
„A verser au compte de chèques postaux
No.......................................... à   en faveur de

(asutuse nimetus, kus arvet peetakse)

M à     “
(arveomaniku asupaik)

Sarnased transferdid kantakse jooksvale arvele §§ 928—930 ettenähtud korras.

Jooksvate arvete tšekid.
932 Posti jooksva arve omanik võib igal ajal tšeki (§ 909) väljakirjutamise 

läbi vabalt käsutada oma arvel olevate summadega, kuni tagatisena arvel oleva 
puutumatu alammäärani (§ 913); vt. ka § 914. Tarvitada võib ainult posti pea
valitsuse poolt valmistatud tšekke (kavand •— lisa nr. 38), mis arveomanikule 
raamatukestesse brošeeritult tellimise peale välja saadetud on jooksvate arvete 
büroo poolt. Tšekiraamatukese hinna tasub arveomanik või see kantakse tema 
arve debetisse.

933. Tšeki võib igasuguse summa peale välja kirjutada arveloleva summa 
piirides; sealjùures tuleb §§ 913 ja 914 määrusi tähele panna. Tšekk täide
takse eesti keeles ja nii, nagu tšeki trükitekst nõuab. Tema täitmine võib sün
dida trükkides, masinaga kirjutades või käega kirjutades tindiga või tintpliiatsiga. 
Allkiri peab aläti kirjutatud olema käega — tindi abil või tintpliiatsiga. Iga 
tšekk peab kandma väljalaskmise kuu nimetust tähtedega kirjutatult, ja kuu
päeva ning aasta arvu — numbritega. Summa näidatakse sisemaalises talituses 
täites markades ja tuleb sõnadega korrata. Tšekid, mis kannavad väljakraapimise 
jälgi või millede summad ja numbrid on maha kriipsutatud, parandatud jne., 
ei loeta maksvaks, ka kui need parandused tõestatud oleksid.

934. Tšeki summad, mis välismaale ülekandmisele kuuluvad, võivad ära 
tähendatud olla kas eesti rahas või vastavas välismaa rahas ; rahaüksuste alljaotuse 
nimetust (pfennigid, sentümid jne.) sõnadega ei korrata.

Raha- ja teedeministri poolt välismaaliste rahatransfertide (§ 237) summade 
ümberarvamiseks kindlaks määratud alustel määrab posti peavalitsus ise kindlaks 
kursi, mille järgi jooksvate arvete büroo välismaalise ülekande korral eesti raha 
ümber arvab sihtmaa rahasse või sihtmaa rahas näidatud summa arvestab eesti 
rahas. '

935. Kui tšeki peaosas summa sõnadega ja mumbritega äratähendamine 
ühtlane ei ole, siis maksetakse välja või kantakse arvelt maha see summa, kumb 
vähemana on näidatud.

936. Ühes tšeki (välja arvatud kogutšekk) kokkuseadmisega peab tšeki 
küljes olev kupong debiteeritava arve omaniku poolt täidetama kõigi andmetega, 
mis kupongi tekst nõuab. Selle kupongi tagakülge võib ta kasutada teadete või 
sõnumite kirjutamiseks saajale, kelle arvele summa kantakse või kellele summa 
välja maksetakse.

937. Posti jooksval arvel olevate summade käsutamine seisab kas sularaha 
väljamaksmises või aga ühelt arvelt teisele arvele rahasumma ülekandmises. 
See käsutamine sünnib ainult posti jooksvate arvete tšekkide abü. Tšeki võib 
välja kirjutada järgmisel viisü;
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Tšekkide saatmine 
postikaudu.

Tšekkide tähtaeg.
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Väljamaksmine pos
tiasutuste kaudu.

a) saaja nime ära tähendamata — sularaha väljamaksmiseks ettepandud 
tšeki vastu. Sel korral jäetakse tšeki tagakülg täitmata. Niisugused tšekid makse
takse ettenäitajale välja ainult jooksvate arvete büroo kassas Tallinnas. Need 
tšekid kutsutakse n i m e t u t š e k k i d e k s  e h k  k a s s a  t š e k k i d e k s ;

b) rahasaaja nime ja aadressi tšeki tagaküljel seks määratud kohal ära 
tähendades. Seesugune tšekk toimetatakse jooksvate arvete büroosse kas posti
kaudu (§ 939) või muul viisil ja tema järgi sünnib väljamaksmine 941.—950. 
paragrahves juhatatud korra kohaselt;

c) saaja arveomaniku nime ja arve numbrit tšeki tagaküljel seks määratud 
kohal ära tähendades. Sel korral nimetatakse see tšekk ü l e k a n d e t š e k i k s .  
Seesugune tšekk toimetatakse eelmises punktis (b) ettenähtud korras jooksvate 
arvete büroossè ja tema järgi sünnib summa ülekandmine 951.—956. paragrahves 
juhatatud korras ühe (üksiktšekk) või mitme (kogutšekk) teise arve kastiks.

938. Eelmise paragrahvi (937) p. a all tähendatud tšeki (kassatšeki) võib 
teha p.p. b ja c all tähendatud korras kas postiasutuses väljamaksetavaks tšekiks 
(p.b) või sisemaaliseks ülekandetšekiks ( p. c); seda võib teha kas otse tšeki välja
kirjutamise juures või ka pärastpoole, vastaval korral ka tšeki uue valdaja poolt. 
Punktide b ja c all tähendatud tšekke kutsutatakse ka ni mel i s t eks  t šekki 
de ks .  Nimelist tšekki ei või pealekirjutuse *(indossamendi) abil edasi anda 
kolmandale isikule.

M ä r g e .  Nimelisi tšekke võib teistele isikuile välja maksta hari
liku volitamise korras.
939. Jooksvate arvete büroosse postikaudu saatmisele võivad tulla ainult 

nimelised tšekid (§ 937 p.p. b ja c). Need antakse postile harilikes ümbrikes 
hariliku postitaksi järgi ning saadetakse postikaudu edasi saadetise liigile vasta
valt (frankeeritud liht- või tähtkirjad). Posti peavalitsusele on lubatud valmis
tada sellekohased tarviliste trükitud pealekirjutustega eriümbrikud ja müüa 
neid kindlaksmääratud taksi eest — nimeliste tšekkide saatmiseks jooksvate 
arvete büroole postikaudu. Seesuguseis ümbrikes postileantud saadetised 
saadetäkse postil edasi erikorras ja postimaksust vabadena, kui arveomaniku 
nimi või firma ja tema jooksva arve number on ümbrikul ära tähendatud.

Kui n i m e t a  tšekid saadetakse omanikkude vahel postikaudu liht- või täht- 
kirjades (kinnitamata), siis kõigi tagajärgede eest vastutab saatja. Seepärast 
on soovitav omanikkude vahel nimetuid tšekke saata väärtkirjades.

940. Tšekid näidatakse ette või toimetatakse kätte jooksvate arvete bü
roole (§§937—939) hiljemalt 30 päeva jooksul, nende väljakirjutamise päevast 
arvates.

Pärast selle tähtaja möödumist ei või neid välja maksta ilma arveomaniku 
nõusolekuta.

Väljamaksmised.
941. Jooksvate arvete büroosse esitatud väljamaksutšeki põhjal (§ 937 

p.p. a ja b ning § 938) kirjutab büroo, pärast tšeki kontrollimist ja õigekstunnis- 
tamist, vastavalt arvelt summa maha ja teatab debiteeritud arve omanikule sellest 
arvemuutusteate abil (§ 917), millele ühtlasi lisab n. n. debiteerimisteate. Raha 
väljamaksmine sünnib allpooltähendatud korras.

942. Nimetu- ehk kassatšeki (§ 937 p. a). ettenäitamisel jooksvate arvete 
büroo kassas Tallinnas, maksetakse see tšekk ettenäitajale välja. Ka nimelise 
tšeki (§ 937 p. b ja § 938) omanik võib selle tšeki ettenäitamisel nõuda raha välja
maksmist otse jooksvate arvete büroo kassas.

Raha vastuvõtja annab tšeki tagaküljel oma allkirja — raha kättesaamise 
kohta.

943. Nimelise tšeki (§ 937 p .b  ja § 938) saamisel jooksvate arvete büroos, 
saadab viimane selle (kui ta eelmise paragraafi põhjal ei tule ettenäitajale välja 
maksta büroo kassas), tšeki tagaküljel näidatud aadressi järgi, sihtpostiasutusse 
raha väljamaksmiseks. Seesugune väljamaksutšehk loetakse väljamaksukaardiks 
(§ 948). Postimäärustes ettenähtud talitusvüs posttransfertidega, pärast nende 
päralejõudmist sihtkohtades, käib ka väljamaksutšekkide ja väljamaksukaartide 
kohta. Postiagentuuridesse aadressi järgi edasisaatmine sünnib kontrollpost-



kontorite kaudu, nagu transfertide edasisaatmine. Nimeline postitšekk võib 
kokku seatud olla ka arveomaniku enese nimele.

944. ICui, väljamaksutšekk (ehk väljamaksukaart) peab sihtkohas eri
käskjalaga adressaadile kätte toimetatama, peab ta varustatud olema märkega 
„Virk“ ja vastama pt. IX, §§ 289—302 nõudmistele. Virkmaks, kui ta postmar
kides ära tasutud ei ole väljamaksutšeki (või väljamaksukaardi) peal, kantakse 
debiteeritava arve debetisse.

945. Jooksvate arvete büroo korraldab tšeki summa väljamaksmist tele
graafiteel, kui büroos saadud tšeki tagaküljel tehtud on märge ,,Välja maksta 
telegr. teel". See märge kirjutatakse tšeki saatja või büroosse andja poolt tšeki 
tahaküljele ülal nurgas ja kinnitatakse selle allkirjaga, kes seda nõudis. Viimane 
tasub ka telegrammi kulud; need kulud võib ka maha kanda tšeki väljakirjutaja 
arvelt, kui ta ise on telegrammi saatmise nõudja; muul juhtumisel võib jooksvate 
arvete büroo kulud maha arvata tšeki enese summast. Sel korral olgu tšekk 
varustatud märkega „Kulud katta tšekisummast".

Jooksvate arvete büroo poolt rahatelegrammi kokkuseadmine ja sihtasutuses 
väljamaksmine sünnib samade määruste järgi, mis telegraafiliste transfertide 
suhtes maksvusel.

946. Kui väljamaksu tšekk on määratud väljamaksmiseks välismaal, saadab 
jooksvate arvete büroo selle raha välismaalise posttransferdiga või väärtkirjas. 
Saatekulud tasub tšekiandja või need kulud kirjutatakse tšeki väljakirjutaja arvelt 
maha, kui viimane on ühtlasi tšekiandja. Tšeki andja võib kirjutada ka tšeki 
tagaküljel parempool ülal oma allkirjaga kinnitatud märke: «Postikulud tasub 
saaja**; sel korral arvab jooksvate arvete büroo need kulud tšeki summast maha.

Arveomanik võib tšeki juurde lisada välismaalise kokkuseatud posttrans- 
ferdi, kusjuures ta võib tarvitada transfertkaardi lõigendit. oma kirjalikkude 
sõnumite jaoks — saatmisel maadesse, kuhu see vastava rahvusvahelise kok
kuleppega ette nähtud. Tšeki tagaküljel (ülal) märgitakse siis: «Posttransfert 
juurde lisatud". Soovides saata raha telegraafiteel, talitatakse § 945 järgi, kui 
telegraafilist  ̂transfertide talitus vastava välismaaga sisse seatud on.

947. Ühes s i s e m a a l i s e s  tšekis, välja arvatud tšekk märkega «Välja 
maksta telegr. teel" (§ 945), võib koondada väljamaksud mitmele isikule. Alla
kirjutatud nimekiri 2 eksemplaris lisatakse tšekile juurde samas korras, nagu 952. 
paragrahvis koguliste ülekannete jaoks juhatatud. Maks arvatakse nimestikku 
kantud iga väljamaksu pealt (§ 966 p. 2).

Pärast arve debiteerimist vajutatakse ühele nimekirja eksemplarile jooks
vate arvete büroo tempel ja see eksemplar saadetakse ärveomanikule tagasi 
arvemuutusteate juures; debiteerimisteadet sel korral ei saadeta.

948. Kogulise väljamaksutšeki tarvitamise korral peab debiteeritava arve 
omanik eelmises paragrahvis (947) tähendatud nimekirjale juurde lisama vastavalt 
täidetud n. n. väljamaksukaardid — iga saaja jaoks. Nende kaartide tähikuid 
(kavand — lisa nr. 39) võib kindlaksmääratud hinna eest saada postiasutustest. 
Väljamaksukaardi lõigendit võib debiteeritava arve omanik tarvitada sõnumite 
kirjutamiseks vastavale rahasaajale. Üksiktšeki korral aga loetakse see tšekk 
ise väljamaksukaardiks, pärast seda kui ta jooksvate arvete büroo poolt on läbi 
kontrollitud ja õigeks tunnistatud. Kui kogulise väljamaksu tšeki nimekirjale 
väljamaksukaardid juurde lisatud ei ole, valmistab jooksvate arvete büroo need 
kaardid tariifis kindlaksmääratud maksu eest, mis debiteeritavalt arvelt maha 
kantakse.

949. Ära makstes telegrammi taksi võib jooksva arve omanik nõuda, et 
rahasaajale jooksvate arvete büroo poolt telegraafiteel teatataks — tema nimele 
)a aadressi järgi väljamaksukaardi väljalaskmisest. Selle jaoks peab tšeki taha
küljele tehtud olema märge «saajale telegraafiline teade". Telegrammi maks 
kirjutatakse nõudnu arve debetisse. Väljamaksukaardi edasisaatmine ja sihtkohas 
väljamaksmine sünnib postiteel harilikus korras.

950. Kui arveomanik soovib saada teadet — saajale summa väljamaks
mise kohta, peab ta tšekile, ja kui väljamaksukaardid juurde lisatakse (§ 947) 
— väljamaksukaartidele, ülesse äärele tegema hästi silmapaistva märke «Välja- 
maksmisteade". See käib sama postimaksu alla, mis rahatransferdigi väljamaks-
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misteade ja selle postimaksu summa kantakse nõudja arveomaniku debetisse, 
kui ta postmarkidega seda ette tasunud ei ole.
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Ülekandmised.
951. Jooksvate arvete büroosse esitatud ülekandetšeki põhjal (§ 937 p. c 

ja § 938) kirjutab büroo vastavalt arvelt summad maha ja kannab saaja arvele. 
Pärast arvelekandmist (heakskirjutamist) saadab ta tšekile lisatud tšekikupongi 
edasi saaja arveomanikule arvemuutusteate juures (§ 917), kuna debiteeritud 
arve omanikule büroo saadab samuti arvemuutusteate, millele ühtlasi lisab 
n. n. debiteerimisteate.

952. Ühes sisemaalise ülekande tšekis, välja arvatud tšekid märkega 
,,telegr. teade“ (§ 955), võib ühendada ülekanded mitmele arvele. Sel juhtumisel 
..lisatakse tšekile arveomaniku poolt alla kirjutatud nimekiri, mille kogusumma 
peab tšeki summale võrduma. Kogutšekile alla ei kirjutata, vaid allkirja kohal 
teeb arveomanik märke: ,,vaata nimekiri". See nimekiri lisatakse tšekile arve
omaniku poolt 2 eksemplaris, kusjuures ühele eksemplarile pärast vastavate 
arvete krediteerimist vajutatakse jooksvate arvete büroo tempel ja see eksemplar 
saadetakse arveomanikule tagasi arvemuutusteate Juures. Debiteerimisteadet 
sel korral ei -saadeta.

953. Kogulise tšeki tarvitamise korral peab debiteeritava arve omanik 
eelmises paragrahvis (952) tähendatud nimekirjale lisama lahus kupongid ehk 
n. n. krediteerimisteated iga üksiku ülekande jaoks. Krediteerimisteated (kavand— 
lisa nr. 40) peavad kokku seatama samas korras, nagu üksiktšekkide kupongid 
(§ 936) ja neile teateile võib tahaküljele kirjutada sõnumeid vastava saaja jaoks; 
jooksvate arvete büroo saadab need teated arvemuutusteate juures saaja arve
omanikule edasi. Krediteerimisteadete tähikuid saab igast postiasutusest selle
kohase nõudmise peale. Kui arveomanik krediteerimisteateid juurde ei 
lisa, valmistab jooksvate arvete büroo need teated kindlaksmääratud maksu 
eest, mis arveomaniku arve debetisse kantakse.

951. Läbikäimises välismaadega on lubatud ainult üksiktšekid, kus
juures tšekikupongi ei täideta, vaid tšekile selle asemele juurde lisatakse n. n. 
ülekandeteade (avis de virement), mis täita tuleb nagu tekst nõuab. Selle teate 
(lisa nr. 41) tagakülge võib saatja tarvitada saajale sõnumite kirjutamiseks. 
Kui välismaalise ülekande summa on eesti rahas näidatud, toimetab jooksvate 
arvete büroo ümberarvamist (§ 934) ning kirjutab ülekande teatele punase tindiga 
ülekande summa sihtmaa rahas.

955. Kui saatja soovib, et jooksvate arvete büroo raha ülekandmisest 
teataks rahasaajale sisemaal telegraafiteel, siis kirjutab ta tšeki tahaküljele ülesse 
nurka hästi silmapaistva märke: ,,saajale telegr. teade".y Krediteeritud arve- 
omanikuie teatab siis jooksvate arvete büroo krediteerimisest telegraafi teel, 
kusjuures telegrammi paigutab ka need sõnumid, mis kupongil olemas. Kupong 
ise saadetakse rahasaajale harilikus korras ühes arvemuutusteatega (§ 917). Tele
grammi saatekulu kantakse saatja arveomaniku debetisse.

956. Debiteeritava arve omanik võib saada tõenduse selle kohta, kelle 
arvele tema korraldusel krediteerimine tehtud. Debiteeritavate arvete omanikud, 
kes sarnaseid teateid saada soovivad, peavad tšekile juurde lisama sellekohase 
täidetud eritähiku (kavand—lisa nr. 42). Debiteerimisteadet sel korral ei saadeta.

Tšekikäskude annulleerimine. Järelepärimised.
ülekande tšeki an- 957. Debiteeritava arve omanik võib ülekannete käske (tšekke) annullee-
nuileerim ise nõude- rida (kinni pidada ja tagasi saada), niikaua kui ülekande käsk jooksvate arvete

kirja esitam ine. büroos veel täitmisele pole võetud. Annulleerimisnõuded peavad antama kirja
likult ja adresseeritud olema jooksvate arvete büroole. Sisemaalise ülekande 
annulleerimist võib nõuda ka tõestatud allkirjaga telegrammi abil, mis jooksvate 
arvete büroole adresseeritud. Allkiri tõestatakse telegraafimääruste kohaselt.



958. Välismaalise ülekande aimulleerimisnõude saamisel jooksvate arvete 
büroos seab büroo tagasinõudmise teate kokku. Selle teate võib edasi saata 
vastavale välismaale kas posti- või telegraafiteel. Edasisaatmist postiteel toime
tatakse tähtkirjaga. Selle kirja frankeerimine sünnib debiteeritud arve omaniku 
kulul. See kiri saadetakse jooksvate arvete büroo poolt sihtmaa vahetusasutusele.

959. Kui välismaalise'ülekande kirjalikus annulleerimisn0ud.es (§ 957) 
telegraafitee tarvitamist on palutud, saadetakse makstud amettelegramm jooks
vate arvete büroo poolt otse sihtasutusele, kes jooksvat arvet peab. See tele
gramm peab kohe kirjaga tõendatama. Telegrammi ja tõenduskirja kulud kannab 
debiteeritud arve omanik.

960. Annulleerimisnõuetele ei anta käiku, kui nad on kokku seatud 
ja edasi saadetud teistsuguses korras kui see, mis eelpool tähendatud.

961. Kui sisemaaline annulleerimisteade jooksvate arvete büroosse või 
välismaaline annulleerimisteade sihtasutusse liig hilja pärale jõuab, nii et teda 
võimalik ei ole täita, teatatakse sellest kohe: sisemaal arveomanikule ja välis
maalises läbikäimises — asutusele, , kust annulleerimisnõue välja läsk; sellest 
tagajärjest teatab see asutus viibimata arveomanikule. Kui telegraafiline vastus 
makstud, teatatakse tagajärgedest telegrammiga.

962. Debiteeritud arve omanik võib eelmistes paragrahvides (957—961) 
juhatatud korras postiteel või telegraafimääruste kohaselt tõestatud allkirjaga 
maksulise telegrammi abil annulleerida (kinni pidada) väljamaksutšeki või 
väljamaksukaardi kuni tema väljamaksmiseni. Väljamaksu ~ seismapanekuga 
ühenduses olevad kulud kirjutatakse arveomaniku arvelt maha.

963. Debiteeritud arve omanik võib järelepärimise teel teadet nõuda, 
kas ülekande või väljamaksu käsk täidetud on. See järelepärimine adresseeritakse 
jooksvate arvete büroole.

964. Järelepärimise eest ülekande või väljamaksu käsu (tšeki) üle võe
takse sama maksu, mida kirjapostisaadetise järelepärimise eest võetakse.

See maks maksetakse tagasi, kui ülekande või väljamaksu käsk postitalituse 
vea tõttu täide ei ole viidud.

965. Järelepärimine on lubatud ainult ühe aasta jooksul, ülekande või 
väljamaksu käsu andmise päevale järgnevast päevast arvates.

Taksid. Maksud. Protsendid arvelolevate summade pealt.
966. Jooksvate arvete operatsioonide pealt arvatakse maksvuseloleva 

postitariifi kohaselt takse:
1) sissemaksu eest sissemaksukaartidega;
2) raha väljamaksmiste eest:

a) kindlat taksi iga väljamaksu eest ja
b) proportsionaalset taksi — väljamaksu summa suuruse järgi.

Punkt 1-se all tähendatud taksi tasub raha sissemaks ja. Punkt 2-se all 
tähendatud taksi tasub debiteeritava arve omanik. Selle taksi summa kantakse 
tema arve debetisse. Punkt 2-se all tähendatud maksu ei tule maksta summade 
pealt, mis välismaale saadetakse saatja kulul frankeeritud transfertidega või 
väärtkirjadega.

Peale selle võetakse kindlaksmääratud taksi eritööde eest või teadete kokku
seadmise eest, millest käesoleva peatüki vastavais paragrahves kõne (§§ 917, 
948, 953 j. m.).

967. Arvelt summade mahakandmist ja heakskirjutamist teisele arvele 
toimetatakse maksuta. Samuti igast taksist vabad on postitalituse kohta käivad 
petlikud ülekanded, mis postivalitsuste või postiasutuste vahel vahetatakse 
lätikäimises sisemaal või välismaadega. Väljamaksmata tšekkide ja väljamaksu- 
kaartide summad krediteeritakse maksja arvele tagasi tasuta.

Jooksvate arvete büroo ja postiasutuste postisaadetised posti jooksvate 
arvete asjades loetakse postiametkonna ametliku (maksuta) kirjavahetuse hulka 
kuuluvaiks. Igast taksist vabad on ka märkega ,,Extrait de compte de chèque

Välismaalise ülekan
de annulleerimine: 

postiteel;

telegraafiteel.

Ebakorrapärased
nõuded.

Väljamaksu tšeki 
annulleerimine.

Järelepärimised.

Taksid operatsioo
nide pealt.

Taksist vabaolek.



Kõrvalised maksud. 
Tasuta tähikud.

Postimaks arveoma- 
nikkude postisaade

tiste eest.

Protsendid.

Õigus arvet likvidee
rida.

Talitam ine pärastiste 
sissemaksudega.

Talitam ine arveoma
niku surma puhul.

Arvesum m a minek 
riigi kasuks.

J. a. talituse kapitalide 
mahutamine.

Posti saladus.

Vastutus.

postal“ (väljavõte posti jooksvast arvest) vamstatpd kirjad, mis adresseeritud 
on jooksvate arvete büroo poolt nende arvete omanikele vastavasse välismaasse, 
samuti mis välismaade postitšekkide ehk jooksvate arvete büroode poolt adres
seeritud on nende arvete omanikele Eestisse.

968. Posti peavalitsuse ülem määrab maksud arveomanikkude nimestikkude 
ja nende lisade eest ning tšekiraamatukeste ja muude maksuliste tähkute eest, sa
muti ka kõigi arveomanikkude tellimiste järgi tehtud trükitööde eest.

Avaldused arvete avamiseks, prooviallkirjade lehed, tähikute tellimislehed, 
jne. antakse jooksvate arvete büroost või postiasutustest hinnata.

969. Arveomanikkude postisaadetised jooksvate arvete büroole võivad ilma 
postmarkideta olla, kui tarvitatakse postiametkonna poolt valmistatud eriümb- 
rikke (§ 939), mis müüakse kindlaksmääratud taksi eest. Tarvitades harilikku 
ümbrikku, maksetakse postikulud postisaadetiste üldise taksi järgi.

970. Arvel oleva summa pealt arvatakse arveomaniku tuluks intressi 
— tariifis kindlaks määratudfprotsendi järgi aastas. %% kantakse arvele iga 
aasta lõpul.

Arvete likvideerimine.
M i t m e s u g u s e d  m ä ä r u s e d .

971. Arveomanikul on' õigus igal ajal nõuda oma jooksva arve likvideeri
mist ja 913. paragrahvis tähendatud alammäära väljamaksmist. Samuti on 
jooksvate arvete talitusel õigus teatava isiku või ettevõtte arvet igal ajal likvideerida, 
kui arveomanik seaduste vastu talitab, nagu — täie teadmisega annab välja 
tšekke summade peale, mida tema arvel ei ole, jne. Sissemaksud, mis pärast 
arve likvideerimist tulevad, saadab jooksvate arvete büroo, kinni pidades 
postimaksu, endisele arveomanikule posttransferdiga, kui bürool tema aadress 
teada on.

972. Arveomaniku surma korral sulutakse tema’ arve sellest ajast peale, 
mil ametlik tõendus surma üle esitatakse jooksvate arvete büroole. Päranduse 
tombu hooldaja poolt jooksvate arvete büroole esitatud vastava nõude põhjal 
võib arve lahti hoida veel 6 kuud pärast omaniku surma.

973. Arveomaniku surmaga kaotavad jõu kõigi isikute volitused, kes 
võisid alla kirjutada selle jooksva arve. tšekke. Need õigused võivad uuendatud 
saada päranduse tombu hooldajate nõudmisel.

974. Kui arveomanik andis avalduse jooksvate arvete büroole, et arve 
ülejääk pärast tema surma välja makstaks teatud isikule või asutusele, siis vii
masele maksetakse raha välja.

975. Kui pärast arveomaniku surma päranduse tombu hooldaja ei nõua 
arve edasipidamist, sulutakse arve ja summad, mis arvele edaspidi tulevad, 
saadetakse tagasi.

976. Kui jooksval arvel olevate summadega 10 aasta jooksul ei ole tehtud 
mingit operatsiooni, siis arve likvideeritakse ja arvel olev summa kantakse riigi 
tuludeks.

977. Vabad summad jooksvate arvete operatsioonidest, mida ei tarvitata 
kassade jaoks, maksetakse Eesti Panka jooksvale arvele.

978. Jooksvate arvete operatsioonid hoitakse postiasutuste poolt täie
lises saladuses. Andmeid nende kohta antakse ainult rahaomanikule enesele 
või tema volinikule, välja arvatud postimäärustes otsekohe ettenähtud juhtu
mised, nagu jooksvate-arvete omanikkude nimekirjade avaldamine, jne.

979. Sissemaksukaartidega sisse makstud summade eest, samuti ka jooks
vate arvete operatsioonide õige täitmise eest postiametkond vastutab samade 
määruste järgi, mis maksvusel on posttransfertide suhtes.

Postiametkond on vastutav vigade eest, kui need jooksvaile arvetele üle
kannete heakskirjutustes postitalituse poolt tehtud on, kui ka välismaadega 
toimetatav ais posti jooksvate arvete operatsioonides postitalituse poolt tehtud 
ekslikkude ülestähenduste eest teistele postivalitsustele saadetavais ülekannete 
nimestikes. Vastutus on ülekande summaga piiratud. Postiametkond ei võta



enda peale mingit vastutust hilinemise eest, mis väljamaksu käskude täitmisel 
või ülekandekäskude ülekandmisel ja täitmisel tekkida võivad. Vt. ka §§ 911, 
192, 939.

980. Käesoleva peatüki määruste võimalikud edasised muudatused käi
vad ka nende jooksvate arvete kohta, mis olid juba avatud kuni muudatuste 
jõüsseastumiseni.

Seitsmes jagu.
XXIV peatükk.

Posti vastutavus postisaadetiste ja operatsioonide eest.
981. Postiametkond ei võta enda peale mingit vastutust kirjaposti liht- 

saadetiste kaotsimineku, sisu puudumise või rikkumise korral, samuti väljastus- 
teadete ja väljamaksmisteadete ning tellijaile laialisaadetavate ajalehtede ja aja
kirjade kaotsimineku või väljastamatajäämise korral. Samuti ei ole vastutust 
eeltähendatud saadetiste hilinemiste eest nende postilevõtmisel, edasiläkitamisel 
ja kättetoimetamisel adressaatidele.

Ometi on postiametkond kohustatud kõigi ta käsutuses olevate abinõudega 
tegutsema, et postisaadetiste postilevõtmine, edasiläkitamine ja adressaatidele 
kättetoimetamine oleks igapidi korralik.

982. Järgnevas paragrahvis (983) ettenähtud juhtumised välja arvatud, 
vastutab postiametkond tähtsaadetise kaotsimineku eest, kui tähtsaadetis on 
postiasutuses postile antud või raamatusse ehk dokumentidesse kirjutatud. Sel
lest välja minnes, on saatjal õigus kahjutasu saada, mille summa on iga kaotsi
läinud saadetise pealt järgmiselt kindlaks määratud :

a) sisemaaline saadetis ................................................. 1000 marka;
b) Lätisse või Leedusse adresseeritud saadetis........................ 15 kuldfranki;
c) välismaaline saadetis (välja arvatud Lätisse, Leedusse) ...50 kuldfranki.
Kui saatja järelepärimise eest kuuluvad maksud ära tasus ja kui see järele

pärimine postitahtuse vea läbi esile kutsuti, maksetakse ka need maksud tagasi.
Kahjutasu maksetakse välja a d r e s s a a d i l e ,  kui viimane seda nõuab 

ja ära näitab, et saatja ennast oma õigustest lahti on öelnud tema kasuks.
983. Postiametkond on vabastatud igast vastutusest tähtsaadetiste kaotsi

minekul :
a) vääramata võimu (force majeure) juhtumise korral;
b) kui ta saadetiste üle aru anda ei suuda talitusdokumentide hävinemise 

tagajärjel, missugune^dokumentide hävinemine tingitud oli vääramata võimu 
juhtumisest;

c) kui on tegemist saadetistega, mille sisu X peatükis 326, 332. ja 333. 
paragrahvis ettenähtud keeldude alla kuulub;

d) kui saatja mingisugust nõudmist või järelepärimist ei ole avaldanud ühe 
aasta jooksul, saadetise postileandmise päevale järgnevast päevast arvates.

Samuti ei kanna postiametkond vastutust tähtsaadetise sisu puudumise või 
rikkumise korral, ega saadetiste hilinemiste eest.

984. Kui tegemist on väljaspool Postiliitu olevaisse maadesse adresseeri
tud või sealt pärit olevate, või nende maade kaudu transiidis saadetavate välis
maaliste tähtsaadetistega, talitatakse vastutuse suhtes järgmiste määruste kohaselt:

a) transponeerimisel Liidu piirkonnas kaotsiläinud saadetise eest makse
takse kahjutasu üldisel alusel;

b) transponeerimisel väljaspool Liidu piire kaotsiläinud saadetise eest 
kahjutasu ei makseta või kui maksetakse, siis tingimuste järgi, mis Liitu kuuluv 
postiametkond, kes vahetalitust toimetab, teada annud on.

985. Välja arvatud 987. ja 988. paragrahvis ettenähtud juhtumised, on 
postiametkond vastutav avaldatud väärtusega kirja või kastikese kaotsimineku, 
varguse või rikkumise eest.

Muudatused jooks
vate arvete talituse 

määrustes.

Lihtsaadetiste jne. 
eest vastutusest va- 

baolek.

Tähtsaadetiste eest 
vastutuse ulatus.

Väärtkirjade ja väärt- 
kastikeste eest vastu

tuse ulatus.



Postpakkide eest vas
tutuse ulatus.

Väärtsaadetise saatjal on õigus kahjutasu saada : saadetise täieliku kaotsi
mineku, varguse või rikke korral — avaldatud väärtuse summa suuruses, ja 
sisu osalise kaotsimineku, varguse või rikke korral — tõelisele kahjusummale 
vastavas suuruses, ilma et kahjutasu viimasel juhtumisel üle võiks tõusta aval
datud väärtuse summast. Kaudseid kahjusid ehk saamatajäänud tulusid arvesse 
ei võeta.

Kahjutasu maksetakse välja a d r e s s a a d i l e ,  kui viimane seda nõuab, 
kas pärast tingimuse ülesseadmist rüüstatud või rikutud saadetise vastuvõtmisel 
(§ 515 p. a), või aga ära näidates, et saatja ennast oma õigustest lahti on öelnud 
tema kasuks.

986. Väärtkirja või -kastikese kaotsimineku või tema sisu täieliku hävi
nemise korral ja kui saatjale tasu maksetakse, on viimasel peale selle õigus 
saatmiskulude tagasisaamiseks. Kui järelepärimise põhjuseks postitalituse eksi
tus oli, maksetakse samuti ka järelepärimise maksud tagasi. Kinnitusmaks 
jääb igal juhtumisel postiametkonnale.

987. Postiametkond on väärtsaadetiste suhtes vabastatud igast vastutusest:
a) vääramata võimu (force majeure) juhtumise korral;
b) kui ta saadetiste üle aru anda ei või talituse dokumentide hävinemise 

tagajärjel vääramata võimu mõjul;
c) kui kahju sündinud on saatja eksituse või hooletuse läbi või tingitud 

on saadetava asja iseloomust;
d) kui on tegemist saadetistega, mille sisu X peatükis 335., 337.. ja 338. 

paragrahvis ettenähtud mingi keelu alla käib;
e) kui on tegemist saadetistega, mille suhtes oli toime pandud pettuslik, 

saadetise sisu tõelisest väärtusest kõrgema väärtuse avaldamine;
f) kui on tegemist saadetistega, mille suhtes ei ole esitatud mingit 

järeleotsimise nõudmist (järelepärimist) ühe aasta jooksul, saadetise postile- 
andmise päevale järgnevast päevast arvates;

g) kui on tegemist välismaaliste saadetistega — peale selle veel mere
transpordi suhtes, kui lepinguosaliste maade postivalitsused on teatanud, et 
neil võimalik ei ole oma peale vastutust võtta nende poolt kasutatud laevadel 
veetavate väärtuste eest.

988. Samuti (§ 987) ei võta postiametkond enda peale mingit vastutust, 
kui kinniselt postile võetud väärtkirjade väljastamisel selle ümbrik ja pitserid 
välispidiselt terved leitakse olevat ja kui saadetise raskus vastab raskusele, mis 
saadetise postileandmisel üles on märgitud.

Ka ei vastuta postiametkond väärtsaadetiste hilinemiste juhtumiste eest 
nende edasisaatmisel või kättetoimetamisel..

989. Välja arvatud 999. paragrahvis ettenähtud juhtumised, vastutab 
postiametkond postpakkide kaotsimineku, varguse või rikkumise eest. Post
pakkide saatjal on õigus kahjutasu saada, mis kaotsiläinu, varastatu või rikutu 
tõelisele summale vastab. See kahjutasu ei või suurem olla järgmistest mää
radest:

a) sisemaalise tähtpostpaki eest .....................................  1.000 marka,
b) välismaale adresseeritud lihtpostpaki eest raskusega

kuni 1 kilogrammini  ..................................... 10 kuldfranki,
1 kuni 5 kilogrammini  ..................................... 25 kuldfranki,
5 kuni 10 kilogrammini.................................................40 kuldfranki,

c) avaldatud väärtusega postpaki eest ei või kahjutasu kõrgem olla avaldatud 
väärtuse summast.

Kaudseid kahjusid või saamatajäänud tulusid arvesse ei võeta.
Post kannab vastutust ka kahjude eest, mis posti süü läbi hilinenud edasi

saatmisest või kättetoimetamisest tekkinud on, kui saadetis hilinemise taga
järjel oma väärtuse on täielikult või osaliselt kaotanud.

Teatavate välismaade suhtes on kahjutasu maksmise jaoks erandlikud või 
täiendavad määrused paragrahvides 993—998 ette nähtud.

990. Kahjutasu (§ 989) maksetakse välja a d r e s s a a d i l e ,  kui ta seda 
nõuab, kas pärast seda kui ta rüüstatud või rikutud paki vastuvõtmisel tingimu-



sed oli üles seadnud (§ 515 p. a), või kui ta ära näidata saab, et saatja oma õigus
test lahti on öelnud tema kasuks.

991. Kahjutasu (§ 989) arvatakse sama liiki kaupade jooksva hinna järgi 
(sisu osalise kaotsimineku, varguse või rikke korral ning väärtpakkide sisu tõe
lisest väärtusest kõrgema väärtuse kuritahtlikult avaldamise korral), mis selles 
kohas, kus kaup saatmiseks vastu võeti, sel ajal maksev oli. Jooksva hinna puu
dumisel arvatakse kahjutasu samadel alustel hinnatud kauba hariliku väärtuse 
järgi.

992. Sel juhtumisel, kui kahjutasu paki kaotsimineku, täieliku hävinemise 
või paki varguse eest maksta tuleb, on saatjal peale selle õigus saatetakse tagasi 
saada. Sama kord maksab ka adressaatide poolt halva seisukorra pärast vastu
võtmata jäänud saadetiste suhtes, kui halb seisukord postiametkonna süüks 
langeb ja selle vastutuse esile kutsub. Kui järelepärimise põhjuseks oli posti- 
talitusline eksitus, maksetakse ka järelepärimise maksud tagasi.

Kinnitusmaksud jäävad kõigil juhtumistel postiametkonna kasuks.
993. Läbikäimises Lätiga ja Leeduga maksetakse kahjutasu, mis kaotsi- 

läinu, varastatu või rikutu tõelisele summale vastab, kuid ilma et see kahju
tasu kõrgem oleks:

a) lihtpaki eest raskusega
kuni 5 kilogram m ini...................................................25 kuldfrangist,
5 kuni 10 kilogrammini..................  40 kuldfrangist,
10 kuni 15 kilogram m ini 50 kuldfrangist,
15 kuni 20 kilogram m ini............................................60 kuldfrangist,

b) väärtpaki eest — avaldatud väärtuse summast.
994. Läbikäimises Soomega, Rootsiga, Norraga, Daaniga maksetakse 

kahjutasu, mis kaotsiläinu, varastatu või rikutu tõelisele summale vastab, kuid 
ilma et see kahjutasu kõrgem oleks:

a) lihtpaki eest raskusega
kuhi 1 kilogram m ini................................................... 10 kuldfrangist,
1 kuni 5 küogrammini   25 kuldfrangist,
5 kuni 10 kilogrammini............................................... 40 kuldfrangist,
10 kuni 15 kilogram m ini 55 kuldfrangist,
15 kuni 20 kilogram m ini 70 kuldfrangist,

b) väärtpaki eest — avaldatud väärtuse summast.
M ji r g e. Samasugused vastutuse määrad on maksvusel raske

kaaluliste (10—15 kg ja 15—20 kg) pakkide eest ka läbikäimises mitme 
muu kaugema maaga, kellega seesuguste pakkide vahetus samasugustel
tingimustel käimas (Poolaga, Tshehoslovakkiaga j. m.).
995. Läbikäimises Nõukogude Venemaaga maksetakse kahjutasu, mis 

postpakis kaotsüäinu, varastatu või rikutu tõelisele summale vastab, kuid see
kahjutasu ei või ühelgi juhtumisel suurem olla kolmest kuldfrangist — liht
paki kilogrammi eest, ja avaldatud väärtuse summast — väärtpakkide eest. 
Kahjutasu maksetakse välja lähtemaal.

996. Läbikäimises Ameerika Ühisriikidega on tähitatud ilma väärtust aval
damata (lubatud ainult otsevahetuses, vt. Postpakkide taksitabel) postpaki saat
jal õigus kahjutasu saada kaotsiläinud või rikutud asjade tõelise väärtuse suuruses, 
kuid mitte üle 50 kuldfrangi.

997. Läbikäimises Suur-Britanniaga maksetakse kahjutasu, mis post- 
Pakis kaotsüäinu või rikutu tõelisele summale vastab, kuid ilma et see kahju
tasu kõrgem oleks 25 kuldfrangist kuni 5 kg kaaluva lihtpaki eest, 40 kuldfrangist 
kuni 10 kg kaaluva lihtpaki eest, ja avaldatud väärtuse summast — väärtpaki 
eest.

998. Erisuguseid määrusi tarvitatakse järgmistesse maadesse adresseeritud 
Postpakkide kaotsimineku või rikkumise puhul:
Belgia K o n g o  Mingit vastutust postpakkide eest, mis adresseeritud on
(Congo be l ge ) .  Katanga’sse.

Pakid Lätisse ja Lee
dusse.

Pakid Soome, Rootsi, 
Norra, Daam j. m.

Pakid N.-Venesse.

Pakid Ameerika Ühis- 
riikidesse.

Pakid Suur-Britan- 
niasse.

^Erandid m itm esu
guste välismaade 

' suhtes.



B o l i i v i a  Mingit vastutust Inglise postiametkonnas — Inglismaa
( Bol i v i e ) .  kaudu saatmisel.

B r i t i  a s u m a a d  Suur-Britannia maa-alad, kes iseseisvate postimaadena
j n e. Postiliitu kuuluvad (näit. Egiptus) ja üldise rahvusvahe

lise postpakkide kokkuleppega ühinenud on, vastutavad 
selle postpakkide kokkuleppe alustel (§ 989 ja järgnevad). 
Muud Suur-Britannia alla kuuluvad maa-alad vastutavad 
ainult väärtpakkide eest, kuhu need saatmiseks lubatud, 
kuna lihtpakkide eest vastutust ei ole; seesugustel kor
dadel maksetakse vastaval korral kahjutasu lihtpakkide 
eest saatjale ainult siis, kui kaotsiminek või rikkumine 
juhtus Eesti või niisuguste vahepealsete maade pinnal, 
kes lihtpakkide eest vastutust kannavad.

E r a n d i n a  maksetakse aga järgmistes Suur-Britannia maa-alades ka 
lihtpakkide kaotsimineku või rikkumise eest kahjutasu, kuid ilma et see kahjutasu 
kõrgem oleks 25 kuldfrangist (1 naelsterling) kuni 5 kg kaaluva paki eest ja 40 
kuldfrangist kuni 10 kg kaaluva paki eest:
Ascension
Bahama-saared
Borneo (nimelt Briti Põhja Borneo) 
Brunei
Ceylon (kuid mingit vastutust post

pakkide rikkenemise puhul, kui 
nad sisaldavad vedelaid aineid või 
katkiminevaid, samuti kergesti rik- 
kiminevaid asju)

Küprus (Chypre)
Kuldrand (Côte d’Or) (kuid mingit 

vastutust Kuldranna sadamais sisse- 
või väljasõidul, samuti kui pakk 
adresseeritud on Aschanti-piirkon- 
na kohtadesse, mis üle 3 inglismiili 
raudteest eemal on)

Falklandi saared
Gambia
Gibraltar
Briti Guyana (Guyane britannique) 
Briti Honduras 
Briti Somaliland

Hongkong
Briti Lääne-India (välja arvatud 

Türk-, Caicose ja Caymani saared)
Kenya ja Uganda
Malai Ühendatud Riigid (välja arva

tud Johore, Kedah, Kelantan, Per- 
lis ja Trengganu)

Malta
Mauritius
Messopotaamia (Irak)
Nigeria (kuid mingit vastutust vee- 

õnnetuste puhul paadipostiga)
Palestiina ilma Tagajordanniata
St. Helena
Seychelli saared
Sierra Leone
Straits Settlements
Tanganyika territoorium
Terre-Neuve
Zanzibar

Austraalia Liit 
(Commonwealth) 

Uusmerimaa (Nou
velle-Zélande)

K a m e r u n  (Camé- 
roun)

a) prantsuse vöö

b) inglise vöö.

Erandid väärtpakkide suhtes:

[ Mingit vastutust lihtpakkide eest ja niisuguste väärt- 
I pakkide eest, mis vedelaid või poolvedelaid, samuti hõlp
sasti rikkiminevaid või katkiminevaid aineid ja asju sisal- 

1 davad.

Mingit vastutust rikkumiste eest, mis tekivad pakkide 
|  transponeerimisel väljaspool mahalaadimise sadamat.

( Mingit kahjutasu rikkumiste eest, mida võib vesi teha 
| sihtkohas pakkide transporteerimisel kandjate abil.



G r ö ö n i m a a .  — Vastutas püsib ainult selle momendini, mil pakk Kopen- 
haagenis üle antakse Grööni kaubanduslisele asutusele.

H o n d u r a s
(Vabariik).

L i b e e r i a .  Mingit vastutust saatmisel üle Inglismaa.
S a mo a .
T a h i t i .

Me k s i k o .  — Mingit vastutust.
Togo (inglise posti- J Vastutus, nagu Kuldranda saadetavate pakkide eest, vt. 

asutus). — \ Briti asumaad ülalpool.
999. Postiametkond on postpakkide suhtes vaba igasugusest vastutusest:
a) vääramata võimu (force majeure) juhtumise korral;
b) kui ta talituse dokumentide hävinemise tõttu vääramata võimu juhtu

mise tagajärjel pakkide üle aru anda ei suuda;
c) kui kahju sündinud on saatja eksituse või hooletuse tagajärjel, või tin

gitud on saadetava asja iseloomust;
d) pakkide suhtes, mille sisu X. peatükis 339.—343. paragrahvis ette

nähtud mingi keelu alla käib;
e) pakkide suhtes, mille saatmisel oli toime pandud pettuslik, saadetise 

sisu tõelikust väärtusest kõrgema, väärtuse avaldamine;
f) pakkide suhtes, mille kohta mingit järelepärimise või järeleotsimise 

nõudmist ei ole esitatud üheaastase tähtaja jooksul, paki postileandmise päevale 
järgnevast päevast arvates;

g) sõjavangide postpakkide kohta, vt. pt. XXIX, §§ 1115, 1116.
1000. Lunaga koormatud tähtsaadetiste kaotsimineku ning lunaliste 

väärtkirjade, -kastikeste ja postpakkide kaotsimineku, varguse või rikke korral 
on postiametkond vastutav eeltoodud paragrahvides vastavalt tähtsaadetiste 
või väärtsaadetiste ning postpakkide eest kindlaks määratud vastutuse tingimuste 
kohaselt.

1001. Adressaadilt korrapäraselt kasseeritud summad, vaatamata sellele, 
kas nende kohta posttransferdid kokku seati või nad posti jooksvale arvele sisse 
makseti, kindlustatakse saatjale tingimuste kohaselt, mis posttransfertide talituse 
ja posti jooksvate arvete talituse kohta käivate määruste läbi sissemaksja heaks 
kindlaks on määratud.

1002. Kui lunaline saadetis väljastati adressaadile ilma lunasumma kassee
rimata, on saatjal õigus kahjutasu saada, tingimusel, et järelepärimine postile 
antud on ühe aasta jooksul, saadetise postileandmise päevale järgnevast päevast 
arvates, ja et mittekasseerimise põhjuseks ei olnud saatja enese eksitus või hooletus, 
või aga tingimusel, et saadetise sisu X peatükis vastava saadetisliigi jaoks ette näh
tud mingi keelu alla ei käi. Sama kord maksab ka siis, kui adressaadilt kasseeritud 
summa väiksem on, kui näidatud lunasumma, või kui kasseerimist pettuslikult 
toimetati. Kahjutasu ei või ühelgi juhtumisel lunasummast üle tõusta.

1003. Edasitoimetamiseks postile võetud ja aadressi järgi väljamaksmiseks 
või väljastamiseks määratud transfertsummad, lunasummad, väärtsaadetistes 
sisalduv raha, väärtasjad või muud väärtused ei kuulu kohtu asutuste poolt välja 
antud täitmislehtede järgi kinnipidamisele ega aresti alla.

1004. Posti vastutus tähtsaadetiste, väärtkirjade (kui ka väärtkastikeste) 
ja postpakkide ning lunasummade eest lõpeb siis, kui need saadetised kätte on 
toimetatud või lunasummad väi j a on maksetud XVI — XIX peatükis väljastamise 
jaoks ettekirjutatud tingimuste ehk nõuete järgi (välismaaliste saadetiste suhtes— 
sihtmaal jõus olevate tingimuste ehk nõuete järgi) ning kui väärtsaadetiste ja post
pakkide Õigustatud saajad on saadetised vastu võtnud, ilma et nad tingimusi 
(§515 p. a) oleksid üles .seadnud. Ometi jääb väärtkirjade ja väärtkastikeste 
suhtes vastutus püsima, kui adressaat, korrapärase väljastamise peale vaatamata, 
v 1 i b i m a t a esineb kahjutasu nõudmisega.

«Nõudmiseni" adresseeritud või adressaatide käsutada hoitavate igaliiki 
saadetiste eest lõpeb vastutus, kui saadetis väljastatud on isikule, kes jõusolevate

Vastutusest vabaolek.

Lunaliste saadetiste 
eest vastutus.

Korrapäraselt kassee
ritud lunasummade 

kindlustus.

Kahjutasu luna sisse
nõudmata jäämise ja 
puuduliku või pettus- 
liku sissenõudmise 

korral.

Aresti alla mittekuu
lumine.

Vastutuse lõpp täht
saadetiste, väärtsaa
detiste ja postpakkide 

eest.



Kahjutasu maksmise 
tähtaeg. 
Õigused.

Rahatransfertide eest 
vastutus. 

Kahjutasu maksm ise 
tähtaeg.

T r a n sfe r t-  ja  lu n a 
su m m a d e  h ilin e m in e .

K õ rv a le sa ttu n u d , 
k a o ts ilä in u d  v õ i h ä v i

n en u d  tr a n sfe rd id .

määruste (sihtmaa jõusolevad määrused, kui tegemist on välismaalise saadetisega) 
järgi enda isiku kindlaks tegi, ning keÜe nimed ja elukutse aadressi andmetega 
kooskõlas on. See käib ka nõudmiseni adreseeritud rahatransfertide väljamaksmise 
kohta.

1005. Kahjutasumaksmine, kui vastutus oli esile kutsutud, peab sündima 
nii ruttu kui võimalik, tähtsaadetiste ja väärtkirjade (ka väärtkastikeste) eest kõige 
hiljem kuue kuu jooksul ning postpakkide eest kõige hiljem ühe aasta jooksul, 
nõudmisavaldamise päevale järgnevast päevast arvates. Välismaaliste tähtsaade
tiste ja väärtsaadetiste suhtes pikendatakse kuuekuuline tähtaeg läbikäimistes 
ookeanitaguste maadega üheksa kuu peale.

Välismaaliste saadetiste eest kahjutasu õiendamisega võib erakorraliselt 
viivitada üle eeltoodud tähtaegade, kui vastutuse küsimust—kas saadetise kaotsi
minek, rüüstamine ehk rike mitte vääramata võimu läbi või muudel postitalitusse 
mittepuutuvatel põhjustel ei ole sündinud — asjaosaliste postivalitsuste vahel 
ei ole jõutud otsustada.

Käesoleva paragrahvi määrused saadetiste eest toimetatava kahjutasumaks- 
mise tähtaegade üle on maksvad ka kasseeritud lunasummade või lunaliste saade
tiste eest kahjutasumaksmise kohta.

1006. Kahjutasu maksmise läbi ning selle summa piirides omab posti- 
valitsus kahjutasusaanud isiku õigused selle postisaadetise suhtes igasuguseks 
juhtudavõivaks nõudmiseks —olgu kas adressaadi või saatja, või aga kolmandate 
isikute vastu.

Kui kadunuks arvatud saadetis pärastpoole siiski täielikult või osaliselt 
üles leitakse, peab isikule, kellele kahjutasu on makstud, teatavaks tehtama, et ta 
õigustatud on saadetist omandama, kui ta makstud kahjutasu summa tagasi mak- 
sab.

1007. Rahatransfertidega raha saatmiseks postile sisse makstud summad 
on ettekirjutatud tähtaja kestvusel saatjaüe kindlustatud künni silmapilguni, mil 
transferdid on korrapäraselt välja makstud. Vt. ka § 1004 lõpplause. Pärast ühe
aastase tähtaja möödumist, mis järelepärimise avaldamise jaoks ette nähtud, ei 
ole postiametkond ebaõigete väljamaksmiste eest enam vastutav. Postiagentuu- 
rides postile antud rahatransfertide suhtes on 264. paragrahvis kõne juhtumisest, 
mil postiametkond vastutusest vabaneb.

M ä r g e .  Läbikäimises N . - V e n e m a a g a  lõpeb postiametkonna 
vastutus ebaõigete väljamaksmiste eest tähtaja möödumisega, mis trans
ferdi otsimiseks kooskõlas 445. paragrahviga kindlaks määratud (12 kuud 
pärast posttransferdi maksvuse tähtaja möödumist), kui saatja ei ole selle 
aja jooksul kahjutasu nõudmisega esinenud. Läbikäimises Ame er i ka  
Üh i s r i i k i de ga  on selleks tähtajaks kaks (2) aastat, transferdi kokku
seadmise päevast arvates, kuid postiametkond ei maksa kahjutasu, kui eba
õige väljamaksmine tingitud oli saatja poolt näidatud puudulikust aadressist,
1008. Kui transferdi väljamaksmist õigeks ei tunnustata, ja kuivõrd 

see postitalituse vastutusega seotud on, peab nõudjat rahuldama nii ruttu kui 
vähegi võimalik, kõige hiljem aga kuuekuulise tähtaja jooksul, nõudmiseaval* 
damise päevale järgnevast päevast arvates. Välismaaliste rahatransfertide suh
tes pikendatakse seda tähtaega üheksa kuuni läbikäimistes ookeanitaguste maadega.

Kui tegemist on välismaalise transferdiga, võib tasumisega erakorraliselt 
üle eeltähendatud tähtaja viivitada, kui vaatamata kõige hoole peale, millega 
postivalitsused juhtumist juurdlenud on, sellest tähtajast vastutuse kindlaks* 
määramiseks ei jätkunud.

1009. Postiametkond ei kanna vastutust hilinemiste eest lunasummade 
postilevõtmisel (lunasummade kasseerimisel), samuti luna- ja transfertsummade 
edasisaatmisel ja nende väljamaksmisel õigustatud saajaile.

1010. Kõrvalesattunud, kaotsiläinud või hävinenud transfertide asemele 
võib postiametkond (lähteametkond, kui tegemist on välismaalise transferdiga) 
saatja või adressaadi nõudmisel valmistada sisemaaliste transfertide duplikaadid 
või välismaaliste transfertide suhtes n. n. maksmisvolitused, pärast seda.m  
ta (sihtametkonnaga ühiselt, kui tegemist on välismaalise transferdiga) kindlaks



teinud on, et transfert ei välja makstud, ega tagasi makstud, kui ka järele saa
detud ei ole. Kui eeltähendatud nõudmisega esineb saatja, peab ta nõudekirja 
ühes postikviitungiga andma sellesse postiasutusse, kus transfert oli postile 
võetud.

Transferdi duplikaadid või maksmisvolitused ei käi mingi taksi alla. Nende 
maksvuse kestvus on samasugune kui transfertidelgi. '

1011. Kui transfert on kõrvale sattunud, kaotsi läinud või hävinenud, 
ja kui nõutakse ühelajal selle tagasimaksmist saatja poolt ja väljamaksmist adres
saadi poolt, peab luba antama esimese kasuks.

1012. Kui kõrvalesattunud, kaotsiläinud või hävinenud transferdi saatja 
selle tagasimaksmist nõuab, peab ta oma nõudmise toetuseks postikviitungi 
esitama. Kui tegemist on välismaalise transferdiga, annab lähteametkond 
nõusoleku tagasimaksmiseks pärast seda, kui talle kindlaks tehtud on, et siht- 
ametkond transferti välja maksnud ei ole ega ei maksa. Tagasimaksmine sünnib 
§ 744 korras.

1013. Paragrahv 742 ja 743 määrused käivad ka nõudmiste kohta, mis 
kaotsiläinud rahatransfertide summade tagasimaksmisse või seesuguse trans
ferdi duplikaadi ehk maksmisvolituse väljalaskmisse puutuvad, kui nõudjal 
ei ole ette näidata postikviitungit või kui ta mingil muul viisil selgeks ei suuda 
teha, et tema on tõelik saatja.

1014. Kui transfert posti süü tõttu oma sihti ei saavuta ja seepärast peab 
tagasi maksetama saatjale, on viimasel õigus tagasi saada transferdi postimaksu 
(saatetaksi).

1015. Vahetuses S u u  r-B r i t a n n i a g a  ja viimase vahetalitusel 
muude maadega rahatransferdi kõrvalesattumise või kaotsimineku puhul las
takse välja duplikaat s a a j a  kirjaliku nõudmise põhjal, missugune nõudmine 
peab sisaldama tarvilikke üksikasju ja esitatama selle maa rahatransfertide vahe
tuse peaasutusele (Eestis posti peavalitsusele), kus algtransfert pidi välja makse
tama.

Kui põhjust ei ole arvata, et algtransfert postikaudu edasisaatmisel ka
duma läks, võtab duplikaadi väljalaskja asutus samasugust maksu, nagu sise
maalise korra järgi sarnasel puhul võetakse. S a a t j a l t  sarnaseid üksikasu 
sisaldava nõudekirja saamisel tehakse korraldused rahatransferdi väljamaks
mise seismapanemiseks.

1016. Kui telegraafiteel saadetud raha ei saadud sihtkohas välja maksta 
posti-telegraafi ametkonna süü läbi, s. o. telegrammi sihtkohas mittesaamise, 
teel moonutamise või hilinemise pärast, siis maksetakse rahatelegrammi saat
jale, tema kirjaliku nõudmise peale, rahatelegrammi saatmise eest maksetud taks 
tagasi.

Edasisaatmiseks vastuvõetud rahasumma aga maksetakse välja nagu hari
lik posttransfert, välja arvatud juhtumine, kui sihtkohas enne selle väljamaks
mist saajakse saatjalt vastupidine korraldus.

1017. Posti erioperatsioonide: postikaudu ajalehtede tellimise ja aboneeri
mise, postikassangu talituse ja posti jooksvate arvete operatsioonide eest posti
ametkonna vastutamise kord on toodud vastavalt peatükes XXI (§§ 805 ja 822), 
XXII (§§ 895—900) ja XXIII (§ 979). Vastaval korral kahjutasu nõudmise 
ja tasu väljamaksmise suhtes tarvitatakse käesolevas peatükis määratud üldist 
korda, kui vastava erioperatsiooni kohta käivas eeltähendatud eripeatükis teisiti 
määratud ei ole.

1018. Järelepärimisi saadetiste ja summade tagaotsimise kohta või kahju
tasu nõudmisi on lubatud postiasutusse esitada ainult ühe aasta jooksul, saa
detise postileandmise päevale järgnevast päevast arvates. Kui nimetatud tähtajaks 
postiasutusele anti järelepärimine saadetise tagaotsimise üle, on lubatud vasta
val korral kahjutasu nõudmist esitada ühe aasta jooksul, sellest päevast arvates, 
®il saatjale või adressaadile tema järelepärimise puhul ette võetud juurdlusel 
selgunud tagajärgedest teatati. Kui need tähtajad mööda lastud, vabaneb post 
vastutusest. Väljastamata jäänud saadetiste ja summade kohta, mida võimalik 
ei olnud tagasi anda nende saatjaile, on tagasinõudmise tähtajad XIX peatükis 
(§§ 754, 755) toodud.

Vastutusest ajalehte
de -  postiabonemendi, 
postikassangu ja posti 
jooksvate arvete tali

tustes.

Kahjutasu nõudmise 
kord.



Kuldfrangi ekviva
lent.

Kahjutasu väljamaks
m ine väärtsaadetiste 

eest.

Postimaksu vahen
dite valm istam ine ja 

müük.

Müük kirjakandjate 
ja automaatide abil.

Eraviisil müük.

1019. Nõudekirjad kahjutasu saamiseks tulevad anda posti peavalitsusele, 
juurde lisades postikviitungi (kui saadetise postUeandmine sündis kviitungi vastu) 
ehk selle kinnitatud ärakirja või kinnitatud väljavõtte eri postiraamatust või 
registrist (pt. XXVII).

Saatja soovil maksetakse kahjutasu tema asemel teisele isikule.
Nõudekirjad valmistatakse liht paberi lehel ja kõigi saadetisse puutuvate 

asjaolude kirjeldamisega.
1020. Nõudekirja vastuvõtmise puhul antakse saadetise saatjale, tema 

nõudmisel, postiasutuse poolt sellekohane kviitung, milles ära tähendatakse 
saadetise liik, postinumber, postileandmise kuupäev, lähtekoht ja sihtkoht, 
saatja ja adressaadi aadressid ning vastaval korral saadetise avaldatud väärtuse 
summa ja kas saatja esitas ühtlasi postikviitungi (või selle ärakirja, § 1019), 
Nõudekirjad kahjutasu maksmise kohta ei käi postimaksu alla.

1021. VälismaaJiste tähtsaadetiste, väärtsaadetiste ja postpakkide suhtes 
kuldfrankides näidatud kahjutasu määrad arvatakse eesti saatjaile väljamaksmiseks 
eesti rahasse kursi või võrrendi järgi, mis raha- ja teedeministrite poolt selle 
jaoks maksma pandud korra põhjal kindlaks määratud.

1022. Kui kaotsiläinud, rüüstatud või rikutud väärtsaadetise suhtes 
esitatakse kahjutasu nõudmine ja nõudjal ei ole postikviitungit ning kui saade
tise allesjäänud pealekirjutuse andmete põhjal (aadress kas pakikaard.il, või 
saadetise ümbrikul, allkiri sisukirjal või pakki pandud kaubaarvel ehk väärt- 
kirjas leiduval kirjal, jne.) nõudja ei saa kindlaks teha, et tema on saadetise saatja 
või et tema volitaja on tõelik saatja, siis talitatakse § 743 määruse kohaselt 
Sealjuures, kui kahjutasu summa on alla 10.000 marga, võib nõudja soovil 
väljamaksmist toimetada ka ilma „Riigi Teatajas “ kuulutamata, kuid muude 
§ 743-das ettenähtud tingimuste täitmisel ja mitte varem kui ühe aasta pärast, 
saadetise postileandmisele päevale järgnevast päevast arvates. Viimasel puhul 
peavad ka § 742 tingimused täidetud olema.

Kaheksas jagu.
Mitmesugused määrused.

XXV peatükk.
Postimaksu vahendid ja müüdavad artiklid.

1023. Postmargid ja muud postimaksu vahendid, nagu pealetrükitud 
postmargikujutusega postkaardid, ristpael sidemed jne. valmistab posti pea
valitsus ja nad on postiasutustes müügil nende taksiväärtuse hinnaga. Peale 
selle on postiasutustes müügil rahvusvahelised vastuskupongid. Taksi väärtusele 
võib lisada vastava hinnalisa—margikujutusega trükitud ristpaelsidemete, post
kaartide, ümbrikkude jne. valmistuskulude katteks.

1024. Postimaksuvahendeid saab igasugusel hulgal osta postiasutustes* 
nende lahtioleku harilikel tundidel. Suurte tellimiste puhul võivad vähemad 
po§tiasutused vajaliku tähtaja määrata, mil nad jõuavad postimaksuvahendid 
välja tellida, et ostjat rahuldada. Müüki toimetatakse sularaha eest. Heatege
vaks või muuks sarnaseks otstarbeks välja lastud postmarkide müügihinna, hea
tegevaks otstarbeks mineva hinnaosa, jne. üle teatatakse vastavate eri teada
annetega. Vastuskupongide kohta vt. §§ 54—57.

1025. Posti peavalitsus võib rohkem tarvitatavate väärtustega postmarkide, 
samuti postkaartide (sisemaaliste) müügi sisse seada postiasutuste kirjakandjate 
abil postisaadetiste kojukandmise juures adressaatide kodus, ja tänavail, kus 
seda tarvilikuks peetakse, samuti automaat-müüjate abü postiasutustes, vaksali
tes jne.

1026. Maksvuselolevate postimaksuvahendite müüki võivad vabalt toi
metada ka eraisikud või -asutused.



1027. Postiasutustel ei ole lubatav toimetada postmarkide kustutamist, 
mis kleebitud on kirjade, piltpostkaartide jne. peale, kui nad postiasutusele 
ette pannakse ainult kustutamise (tembeldamise) jaoks. Samuti on keelatud 
toimetada postmarkide kustutamist, mille sort või tüüp on tarvitamisest kõrval
datud.

1028. Väljaandmiseks (trükkimiseks) kuuluvate postimaksuvahendite sor
did taksiväärtuste järgi määratakse maksvate postitariifi takside nõuetele vasta
valt. Nende värvid peavad vastama üleilmlise postikonventsiooniga margi- 
tüüpide jaoks kindlaks määratud värvidele.

1029. Missugustes taksiväärtustes postimaksuvahendid valmistatakse ja 
müügile lastakse, missugused väljaanded on maksvusel ja missugused tarvitusest 
kõrvaldatud — selle kohta avaldatakse „Riigi Teatajas" igakord määrused üldi
seks teadmiseks..

1030. Müüdud postmarke ja muid postimaksuvahendeid ei vahetata 
tagasi ei raha ega postimaksuvahendite vastu; seesama maksab postiasutustest 
müüdud muude artiklite kohta, kus neid müüakse. Rahvusvaheliste vastus
kupongide ümbervahetamine postmarkide vastu sünnib III peatükis määratud 
korras (§§ 56, 57).

1031. Peale postimaksuvahendite on postiasutustes müügil mitmesugused 
ametlikud väljaanded (näit. posti määrustik, välismaaliste postpakkide taksi- 
tabel, postitariifi raamatukesed jne), ning „eraartiklite“ nimetuse all mitme
sugused ametlikud tähikud (näit. pakikaardid, tolliseletised, rahakaartide tähi- 
kud jne.), samuti publiku tarvituseks määratud tarbematerjalid (näit. kirja
paber, ümbrikud, piltpostkaardid jne.). Müügilolevate artiklite hinnad määrab 
kindlaks posti peavalitsus.

1032. Postiasutustes toimetatakse tempelmarkide ja vekslipaberi müüki. 
Vastavad avansid ning müügitoimetamiseks juhtnöörid annab postiasutustele 
riigikassa — posti peavalitsuse teadmisel.

1033. Eesti Panga ülesandel toimetavad postiasutused väärtpaberite 
müüki ning kuld- ja hõberaha ülesostmist. Tähendatud operatsioone toimeta
takse neis postiasutustes, mis posti peavalitsuse poolt kokkuleppel Eesti Pangaga 
seks määratud. Juhtnöörid nende operatsioonide toimetamiseks annab samuti 
posti peavalitsus kokkuleppel Eesti Pangaga.

XXVI peatükk.
Postimaksude tasumine.

Frankeerimine postmarkide abil.
1034. Välja arvatud ajalehed ja muud perioodilised väljaanded, mis 

talituste poolt saadetakse alatistele tellijaile (pt. XXVIII) või mis saadetakse posti
abonemendi korras (pt. XXI), võib kõigi postisaadetiste frankeerimist (§§ 6 ja 7) 
toimetada postmarkide pealekleepimise (märgistamise) abil saadetistele (post- 
pakkidel — pakikaardile) või selle asemel vastavate saadetiste saatmiseks tarvi
tada posti peavalitsuse väljaandmisel trükitud margikujutusega ümbrikke, post
kaarte, aadress-sidemeid jne.

1035. ' Kui postisaadetis on postimaksuvahendite abil fränkeeritud kõrgema 
summa väärtuses kui postitakside järgi vaja, ei ole ei saatjal ega adressaadil õigust 
nõuda vahe tagasimaksmist.

1036. Paragrahvis 1034 tähendatud postmargid ja muud postimaksu
vahendid on maksvad nii sise- kui välismaaliste saadetiste frankeerimiseks ja 
ainult siis, kui nad on maksvuselolevate väljaannete (margisortide) liigist. See 
käib ka ajutiste postmarkide kohta, nagu postmargid heategevaks otstarbeks, 
mälestuseks jne., mis seaduslikult välja antud on teatava tähtajalise maksvusega. 
Teatavate eri- või lisatakside tasumiseks tarvitatakse erisuguseid postmarke, 
kui nad seks otstarbeks välja antud, näit. lendpostmargid lisataksi tasumiseks 
lendpostisaadetiste pealt.

Kui kustutamine ei 
ole lubatav.

Postimaksuvahendite
väljaand.

Postimaksu vahen
deid ei vahetata üm 

ber.

Muud müüdavad ar
tiklid. 

Eraartiklid jne.

Tempelmargid, veks- 
lipaber.

Väärtpaberid jne.

Harilik frankeeri
mine.

Ülemääraselt fran
keerimine.

Maksvad postmargid.
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1037. Loetakse maksvusetuks ja ei ole postisaadetiste frankeerimiseks 
lubatavad:

1) eesti postmargid (või postimaksuvahendid üldse), mille tüüp on 
tarvituselt kõrvaldatud, samuti välismaade postmargid Eestist saadetavate saade
tiste frankeerimiseks (erand vastuspostkaartide suhtes, vt. §§ 68—70);

2) trükitud margikujutused ja frankeerimismasinate jäljendid, mis ümbri
kest, postkaartisest ja ristpaelsidemeist välja lõigatud, kuigi margikujutuse 
peal ei ole kustutamise jälgi. Välismaalt tulnud saadetised, kui nad frankeeritud 
on välismaa postimaksuvahenditega- ja ei kanna T-templi jäljendit, tulevad 
lugeda õieti frankeerituteks; N

3) lendpostmargid, kui nad tarvitatud on hariliku postimaksu tasumiseks; 
lendpostmargid on maksvad ainult lennu eest võetava lisataksi tasumiseks;

4) tempelmargid ja muud mittepostmargid;
5) eraasutuste või eraisikute margid märkega ,,taks“ ehk ,,taxe“, ,,franco", 

„porto“, jne. Seesuguste mittepostmarkide paigutamine postisaadetiste peale 
ei ole üldse lubatav; muudliiki era marke ehk märke (reklaammärgid jne.) 
võib tarvitada ainult saadetiste tagaküljel;

6) postmargid, mis määritud või pleegitud on, või mis kleebitud on 
saadetise mõlemale poolele üle serva, samuti postmargid, mis joonistuse küljel 
kaetud on liimi või lakiga, või kustutatud on eraisikute ja kaubafirmade templi
tega, kui ka augukestega ehk perforatsiooni märkidega läbi tikitud või juba 
tarvitusel olnud postmargid. Välismaadest pärale jõudnud postisaadetised või
vad margistatud olla postmarkidega, mis perforatsiooni märkide abil läbi tiki
tud, kui vastava välismaa postiametkond lubab seesugust markide eritlemis-
yiisi ; _ .

7) postmargid, mis osaliselt on üksteise peale kleebitud kui ka postmargid, 
millel osad puuduvad, nii et selgeks teha ei või, kas nad juba tarvitusel olnud 
või ei ole.

Maksvuseta postmarke ei pea kustutatama, vaid maksvusetuse äratähen
damiseks märgitakse nende kõrvale null (0). Eeltähendatud markidega varus
tatud saadetised koormatakse juurdemaksuga.

1038. Postmargid peavad kleebitama võimalikult saadetise aadressikülje 
ülemisse parempoolsesse nurka või ametlikkude tühikute peal selleks määratud 
kohale (pakikaardile, rahakaardile jne.), kusjuures tähele pandagu, êt nad hästi 
oleksid külge kleebitud. Taksikohaselt saadetise frankeerimiseks võib tarvitada 
kas vastava väärtusega üht postmarki või aga mitut postmarki, millede kogu
väärtus vastab taksi suurusele; viimasel juhusel olgu arvu poolest marke või
malikult kõige väiksem arv. Kui margikujutusega varustatud ümbriku või 
postkaardi jne. margikujutuse väärtus on madalam, kui vastava saadetise eest 
kuuluv postitaks, kleebitakse puuduva summa suuruses postmarke juurde ja 
nimelt trükitud margikujutuse kõrvale.

1039. Postmarkide pealekleepimisel tuleb veel järgmisi reegleid silmas
pidada:

1) sideme all saadetavate trükitoodete peale kleebitud postmargid ei J 
pea kokku kleepima sidet ja trükitoodet;

2) loetakse korrapäraseks, kui huvitatud isikud (turistid jne.) pilt' 
postkaardi frankeerimiseks määratud postmargi kleebivad pildipoolele;

3) kui saadetised varustatud on lendava (ripneva) lipiku peale kirjuta
tud aadressiga, peavad postmargid kleebitama selle aadressi peale (võimalikult 
aadressipoolsele küljele) ja kui nad ei mahu sellele aadressile ega saadetise enese 
peale,* siis tulevad postmargid kleepida selle jaoks eriti külge seotud kartong* 
lipiku peale;

4) väärtkirjade ja -kastikeste peale kleebitud postmargid peavad paigu
tatud olema üksteisest ümbes poole sentimeetri kaugusele;

5) posti rahakaartide (transfertide) peale kleebitavad postmargid ei pea 
puutuma ega katma ei adressaadile määratud kaardilõigendit ega kaardil leidu
vaid ja väljamaksmisel või kontrollimisel vajalikke käega kirjutatud või trükitut} 
ülestähendusi. Tarvilikul korral võivad postmargid paigutatud olla rahakaardi 
peaosa tahaküljele;



6) telegraafiliste transfertide suhtes kleebivad lähteasutused postmargid 
sisemaalise rahakaardi peale ja välismaalise telegraafilise transferdi sissemaksu 
teate peale.

Frankeerimine masina abil.
1040. Frankeerimismasinat postisaadetiste frankeerimiseks, s. o. posti- Frankeerimismasina 

maksu osutavate frankeerimisjäljenditega varustamiseks ja taksisumma tasumiseks tarvitamise õigus, 
arve järgi sularahas, võib tarvitada ainult posti peavalitsuselt hangitud loaga.
Kes soovib oma postisaadetiste frankeerimiseks masinat tarvitada, peab ise 
ostma omale selle masina. Frankeerimismasinaid võib kasutada igaliiki posti
saadetiste, kuid ainult masinaomaniku enese saadetiste, frankeerimiseks.

1041. Frankeerimismasinaid valmistama ja müüma on õigustatud ainult 
vabrikud ning kaubamajad, kellele posti peavalitsuse poolt vastav luba 
antud. Posti peavalitsus kuulutab „Rngi Teatajascc, missugused frankeerimis- 
masinate süsteemid Eestis postisaadetiste frankeerimiseks lubatud on.

1042. Sooviavaldus frankeerimismasina tarvitamise loa saamiseks peab 
antama posti peavalitsuse nimele postiasutuse kaudu, kus sooviavaldaja hakkab 
oma saadetisi frankeerimismasina jäljenditega varustatult postile andma. See 
postiasutus töötab süs kontrollasutusena. Ta saadab selle sooviavalduse oma 
seisukoha avaldamise juures posti peavalitsusse.

1043. Kui sooviavaldajale frankeerimismasina tarvitamiseks luba antud, 
teatab sellest posti peavalitsus sellele postiasutusele, kes selle frankeerimismasina 
tarvitamise suhtes kontrollpostkontori funktsioone teostama saab, kui ka masina 
hankijale.

1044. Niipea kui sooviavaldaja on müügikohast frankeerimismasina 
vastu võtnud, tuleb kontrollpostkontori ülem, või selles asjas ülema aset täitma 
Õigustatud muu ametnik, ja teeb kindlaks, et masin on heas korras ja et § 1048 
tähendatud lugijad on asetatud näitama mille.

Leitakse masin korras olevat, sulub (lukutab) ametnik masina ja paneb 
võtmeaugu ette kindlustusmärgi, millel on kontrollpostiasutuse päevatempli 
jäljend ja ametniku allkiri, või plombeerib masina. Tähendatud ametnik võtab 
oma hoolde masina võtme, mis postiasutuses hoitakse, nii et see teistele isi
kuile kättesaadav ei oleks, ja seab vastavas eksemplaaride arvus tõestuse kokku 
selle üle, et masin on korras, missugune tõestus ühtlasi õigustab tarvitama masi
nat. Üks eksemplar sellest tõestusest antakse masina pidajale ja teine eksemp
lar saadetakse posti peavalitsuse arveojsakonnale. Ärakiri sellest tõestusest 
saadetakse masinate müügikohale.

1045. Frankeerimismasinatega tehtud jäljendeil on nimetus ,,Eesti (Es- F ra n k eer im isjä ljen -  
tonie)“, taksiväärtus araabia numbreis, masina ja tema seeria number ning pare- ,
mai- ja vasakulpool taksisummat tähed „PP“ (port payé =  maks makstud). Posti lsee '
peavalitsusel on Õigus muutmisi ette võtta eeltähendatud andmete äratähenda- 
mise vnsis, rippumisi masina süsteemist või muust tegelikust vajadusest.

1046. Kuna frankeerimismasinad töötavad posti peavalitsuse otsekohese 
kontrolli all, valmistab vümane klišeed ja annab postiasutuste kaudu masina- 
omanikele tarvitamiseks tarüfis ette nähtud tasu eest. On keelatud kasutada 
muid klišeid peale nende, mis posti peavalitsuse poolt antud. Palved klišeede 
vahetamise või uute klišeede saamise üle tulevad adresseerida kontrollposti- 
asutusele (lähtekoha postiasutusele), kes nad posti peavalitsusse edasi saadab.
Kulunud klišeid vahetada või uusi asemele panna võib ainult postiametkonna 
järelevalvel. Tarvitamisest kõrvaldatud klišeed võetakse masinatarvitaja käest 
ära ja saadetakse posti peavalitsusse hävitamiseks.

1047. Klišeede joonistused määrab kindlaks posti peavalitsus ja valmistab 
riigi trükikojas klišeed masinaomanikule tarvitada andmiseks. Klišeed valmis
tatakse nende takside jaoks, missuguseid masinaomanikud soovivad — taksisum- 
masid väljendavate numbritega, nagu maksvuselolevad postmargid.

Frankeerimist võib toimetada ka mitme kõrvutilöödava erijäljendiga, 
näiteks 30 mk. võib märkida 20 +  10, 40 mk. — kaks korda 20., jne.
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1048. Frankeerimismasinad on varustatud lugijatega, mis erilaadi on 
iga üksiku lubatud süsteemi jaoks. Omanikule on keelatud puudutada masina 
sisemist mehanismi või seda avada; ka ei tule temale seks võtit anda. Iga masin 
kannab oma erinumbrit. Lugijate numbrite kontrollimise kohta vt. § 1056.

1049. Frankeerimismasinate jäljendeid tuleb tarvitada ainult seesuguste 
saadetiste frankeerimiseks, mis hästi hõlpsad on masina abil frankeerida.

1050. Kasutatavad ümbrikud, kaardid, ristpaelad, pealekleebitavad või 
küljesripnevad lipikkaardid, jne. peavad trükitult kandma frankeerimismasina 
omaniku, asutuse, äri või isiku nimetust ja aadressi. Puudub see, ei ole fran- 
keerimisjäljend maksev. Selles aadressis võib ära tähendada omaniku isikliku 
nimekasti (nimepileti) numbri, telefoni-numbri, jooksva arve numbri, jne. Fran- 
keerimisjäljend, mis tehtud peab olema ainult postiasutusest ostetud sellekohase 
värviga, tuleb selgesti vajutada adressikülje ülemisele parempoolsele nurgale

1051. Frankeerimisjäljendiga varustatud ümbrikud või kaardid, mis 
vastuseks on määratud ja frankeerimismasina omaniku aadressi kannavad, luba
takse ainult sisemaalises talituses. Nad peavad otsekohe aadressi all kandma 
masina numbrit, näiteks: „Aktsiaseltsile Eesti Lloyd, Tallinn, fr. mas. (fran- 
keerimismasin) nr. 101“ .

1052. Ristpaelteja suurte ümbrikkude frankeerimiseks frankeerimismasina 
abil on masinaomanikule lubatud tarvitada pealekleebitavaid lipikuid, millele 
frankeerimisjäljendid on vajutatud enne lipikute kleepimist saadetiste peale. 
Lipikud peavad varustatud olema pealetrükitud äär joonega ja küllalt suured 
olema, et võimaldada ühe või kahe frankeerimisjälj endi ja nende kõrvale posti
asutuse templi vajutamist; peale selle peavad nad kandma masinaomaniku firma 
selget nimetust. Lähteasutuse postitempli pealelöömise koht peab märgitud 
olema täppidest sõõriga, mille ümber on sõnad „Postitempel“ . Lähteasutuse 
(kontrollpostiasutuse) päevatempel vajutatakse lipikule seks otstarbeks, et neid 
lipikuid pärastpoole uuesti ei saaks tarvitada postisaadetiste frankeerimiseks.

1053. Üldiselt võib frankeerimisjäljenditega varustatud saadetisi postile 
anda ainult ses postiasutuses, kelle ülesandeks on masina kontrollimine. Erandid 
on lubatud ainult posti peavalitsuse loaga. Tungiva tarviduse puhul on lubatud 
üksikuid saadetisi erandina ka postvaguneisse ära anda. Mis puutub kirjade 
laskmisse postkastidesse, siis tuleb masinaomanikul selle kohta kokku leppida 
kontrollpostiasutusega.

1054. Lähtepostiasutuse (kontrollpostiasutuse) ülesandeks on frankeeri- 
misjäljendite abil frankeeritud saadetiste kontrollimine — et masinatarvitamine 
ei ole sündinud määruste vastaselt, et jäljendite numbrite summa ei ole vähem 
kui kuuluv postimaks ja üldse et ametkond kahju eest kaitstud on. Erilist tähele
panu tuleb juhtida jäljendite numbritele. Kontrollasutustes peab tembeldamise 
kohal (seinal) üles pandud olema asutuse kontrolli all olevate masinate omanikkude 
nimekiri ühes masinanumbrite äratähendamisega. Kõigist väärnähtustest pea
vad postiteenijad kontrollpostiasutuse ülemale ette kandma, kes asjast edasi 
teatab posti peavalitsusele.

1055. Segaseid või ainult osalt paistvaid, samuti ka teist värvi (mis ei 
ole ametliku ja postiasutusest ostetud värviga vajutatud) jäljendeid ei loeta maks
vaks frankeerimise jaoks. Seesugused saadetised antakse tagasi nende saatjaile. 
Postkastidest (§ 1053) välja võetud seesuguste saadetistega talitatakse vastaval 
korral, nagu frankeerimata või puudulikult frankeeritud saadetistega, kui 
võimalik ei ole neid tagasi anda saatjaile. Vnmast nimetatud korda tuleb tarvi
tada ka frankeerimisjäljenditega frankeeritud nende postisaadetiste suhtes, 
mis postkastist välja võetud, kuid millel leiduvad frankeerimisjäljendid vähema 
summa välja teevad, kui postimaksuks vaja. Postiasutuse kuupäevatempli jäl
jend vajutatakse frankeerimisjälj endi kõrvale, võimalikult vasakule poole; see 
reegel ei käi nende asutuste kohta, kus postisaadetiste tembeldamine sünnib 
elektertembeldamismasina abil.

1056. Masinate lugijate poolt näidatavad arvud märgitakse üles kontroll- 
ametniku poolt vähemasti üks kord kuus ja hulgalise frankeerimise puhul veel 
sagedamini. Kontrollametnik vaatab hoolega järele, kas masina lukk puudutamata



on, ja peab selgusele jõudma,' kas mitmesuguste lugijate arvude summa võrdub 
üldlugija poolt näidatavale arvule. Arvud märgitakse sellekohasele eri tähikule.

1057.  ̂ On kontrollametnik löödud frankeerimistemplite arvu ja kogu
väärtuse kindlaks teinud, saadab postiasutus nende kohta masinaomanikule 
vastaval tähikul kokku seatud arve. Erilugijate jäljendite arvu ja üldlugija või 
kontrollmasina arvu vahel leitud lahkuminekud kantakse arvesse tarvitatud 
kõige kõrgema taksi järgi (kas erilugijate või aga üldlugija andmete järgi), kui 
tõelist taksisummat ei saa täpselt kindlaks teha. Kontrollametniku poolt lugijate 
arvude kohta tehtud märgete täpsus tuleb õigeks tunnistada masinaomaniku 
või tema poolt volitatud isiku allkirjaga tähiku algeksemplaril ja kahel ärakirjal. 
Üks ärakiri jääb masinaomaniku kätte. Pärast viimast arvude ülesmärkimist 
juurdetulnud frankeerimissumma pealt,s. o. löödud jäljendite koguväärtusest, 
võetakse protsentideks ja kontrollimise kulude katteks frankeerimismasina oma
nikult lisataksi 5%. See lisataks lisatakse frankeerimiste igakuulise summa juurde; 
selle lisataksi alammäär on 100 marka.

1058. Kui kontrollpostiasutuse esitaja või ametnik tuleb masinaomaniku 
juurde masina töötamist või tarvitamist kontrollima, või lugijate arvusid üles 
tähendama, peab ta ette näitama kontrollpostiasutuse poolt välja kirjutatud tun
nistuse, mis teda selleks tegutsemiseks õigustab.

1059. Postile võlgu olev summa tuleb sularahas ära maksta kolme päeva 
jooksul. Posti peavalitsus võib frankeerimismasinate omanikelt nõuda tagatise 
sissemaksmist.

1060. Kui postitarvitajate maksuvõime kahtlust äratab või kui takse ja 
makse kindlaksmääratud tähtajal ära ei tasuta, võiakse nõuda umbes kuuarve 
summale vastava tagatise sissemaksmist, kas sularahas, väärtpabereis või mõne 
maksuvõimelise panga või kinnitusseltsi kindlustuskirja näol. Keeldutakse 
tagatise maksmisest — lõpetatakse krediit, ning taksid ja muud maksud tule
vad igakord tasuda sularahas või postmarkide pealekleepimise abil saadetistele.

1061. Kui jäljenditelugijate ja üldlugija vahel lahkuminekud tekivad, 
jäljendid segased on või ainult osalt välja tulevad, lugijate kaitseklaas katki on 
tehtud või masinas miski teinë rike on juhtunud, ei tohi omanik masinat enam 
tarvitada, vaid on kohustatud sellest kontrollpostiasutusele kohe teatama. Tuleb 
masin parandamiseks vabrikusse või töökotta saata, nõuab kontrollpostiasutus 
tasumata maksud sisse ja klišeed võetakse tagasi. Frankeerimismasina omanik 
võib posti peavalitsuse loaga saada mujalt ajutiseks tarvitamiseks asemasina 
rikkiläinud masina asemele. Sel juhusel asetatakse paranduseloleva masina 
klišeed asemasinasse. Postivalitsus ei võta oma peale mingit frankeerimismasi
nate parandamise või veokulu. Mis puutub uuesti tarvituselevõtmisse, siis 
alluvad parandatud või asemasinad samadele määrustele, nagu uued masinadki.

1062. Frankeerimismasina omanik on posti peavalitsuse ees vastutav 
igasuguse frankeerimissummade kaotsimineku eest, mis tekib lugijate eba
täpsest ja valesti käigust või korratumast, hooletumast või kuritahtlikust masi- 
nakäsitamisest.

1063. Kui frankeerimismasina omanik posti peavalitsuse vastavaist ees
kirjadest ja korraldustest üle astub, hiljaks jääb frankeerimissummade maks
ulisega, jne. või posti võimudele takistusi teeb, on posti peavalitsusel õigus temalt 
frankeerimismasina kasutamise luba ära võtta.

1064. Frankeerimismasinate jäljendite võltsimise ja järeletegemise kor
ral, samuti ka masina lubamatu käsitamise teel püstitaksidest kõrvalehoidmise 
korral võetakse süüdlane vastutusele seaduses ette nähtud korras.

1065. Puuduliku või vigase, kuigi osaliselt veel loetava jäljendiga ümbri
kud, postkaardid jne., mis selle tõttu tarvitamata jäetud (§ 1055), jäävad masina- 
tarvitaja kahjuks. Omanikkude eneste kohus on muretseda omale head masi- 
nad. Rikete üle teatamise kohta vt. § 1061.

1066. Frankeerimismasinate tarvitamise korra suhtes on posti peavalit
suse ülemal Õigus asja täiustamiseks vajalikke juhtnööre anda.

Arve kokkuseadmine.

Maksmine.

Tagatise maksmine.

Korratused jne.

Vastutus.

Luba äravõtmine.

Karistus.

Vigased jäljendid.



Registreeritud saa
detised.

Ajalehtede vahele pai
gutatud reklaamid.

Eri kord riigi- ja om a- 
valitsuseasutuste pos
tisaadetiste postile- 

andmiseks.

Postiraam atu regist
reerim ine.

Saadetiste postilevõt- 
m ise kord.

Postimaksu registree
rim ise leht.

Frankeerimine sularahas.
1067. Posti peavalitsusel on õigus sisse seada registreeritud postisaadetiste 

postilevõtmist postimaksu tasumisega sularahas, selle kohta erikorda maksma 
pannes.

1068. Sularahas tasutakse lehetalituste poolt laiali saadetavaile ajalehtedele 
või ajakirjadele ligi pandud kuulutuste ja reklaamlehtede pealt kuuluvad posti- 
maksud (§§ 816, 1102), kooskõlas §§ 1103 ja 1104 määrustega.

XXVII peatükk.
Saadetiste postileandmine postiraamatute või eriregistrite järgi.

Ametasutuste postiraamat.
1069. Riigi- ja omavalitsuseasutuste ametlikud postisaadetised antakse 

postile üldises korras ja üldiste postitakside järgi frankeeritult. Ometi võivad 
need asutused oma ametlikke sisemaalisi kirjaposti liht-ja tähtsaadetisi postile 
anda ka v õ l a  p e a l e  — ilma frankeerimata. Seesugused saadetised antakse 
postile ametasutuse postiraamatu kaudu (kavand nr. 3 — allpool tekstis). Võlgu 
postile antavail ametlikel, kirjadel peab ümbriku eesküljel olema templijäljend 
asutuse nimetusega ja kirja nr.

M ä r g e .  Eesti Punase Risti peavalitsusel on Õigus oma postisaade
tisi võlgu postile anda samadel tingimustel, nagu riigi- ja omavalitsuse- 
asutustel.
1070. Postiraamatud (kavand nr. 3), mille järgi ametasutuste saade

tisi postile antakse, märgitakse postiasutuse poolt, esimesel saadetiste postile- 
võtmise korral, vastavasse nimekirja, viimase järjenumbrit ka postiraamatu esi
mesel leheküljel üles tähendades ja kuupäeva postitempliga tõestades. See 
ametasutuste postiraamatute registreerimiseks postiasutustes peetav nimekiri, 
mille kavand (nr. 1) siin tekstis toodud, valmistatakse postiasutuste eneste poolt,

Kavand nr. 1.
Ametasutuste postiraamatute nimekiri.

Järje nr. nr.
Registreerimise

aeg
(aasta ja kuupäev)

Ametasutuse või 
isiku nimetus Märked

1071. Saadetised tulevad postile anda postiraamatusse ühekaupa sisse* 
kirjutatult. Postilevõtja ametnik kaalub tarviduse korral saadetised ära, võrd
leb postiraamatus sissekirjutusega ning märgib kuuluva postimaksu vastavasse 
lahtrisse, teeb postimaksu kokkuvõtte ja märgib raamatu viimases lahtris maksu
summa veel kirjatähtedega. Samuti viimasesse lahtrisse kirjutab ta oma all
kirja ja vajutab postitempli.

Postimaksu tasumise kontrollimiseks märgib postilevõtja ametnik vastu
võetud saadetiste koguarvu ja postimaksu summa peale selle veel postiasutuse



registreerimise lehele, kusjuures iga postiraamatu omaniku kohta erilehte pee
takse siin tekstis toodud kavandi nr. 2 kohaselt.

Kavand nr. 2.

....................................  postiasutus.

Ametlikkude postisaadetiste postimaksu registreerimise leht.

(asutuse või isiku nimetus)

Postiraamat registreeritud ...........................  192....a. Nr.

Kuu
päev

Saade
tiste
arv

Posti
maksu
summa

mk.

Kuu
päev

Saade
tiste
arv

Posti
maksu
summa

mk.

Kuu
päev

Saade
tiste
arv

Posti
maksu
summa

mk.

1072. Ametlikke postisaadetisi võetakse postile võlgu ainult postkontoreis. 
Postiagentuures võla peale vastuvõtmist ei toimetata. Saadetisi võib raamatu 
järgi postile anda ainult selles postiasutuses, kus raamat registreeritud. Üht 
raamatut mitmes postiasutuses registreerida ei või.

1073. Ametasutus või -isik, kes saadetisi võlgu postile annab, on kohus
tatud postimaksu ilma nõudekirja ootamata postkontorile ära tasuma iga möödu
nud poolaasta eest, posti peavalitsuse poolt kindlaks määratud tähtajaks. Vas
tasel korral ja posti peavalitsuse loaga lõpetatakse temalt kirjaposti saadetiste 
võlgu postilevõtmine.

1074. Tasutud postimaksu summade vastuvõtmises antakse maksjale 
kviitung. Postiraamatus ja registreerimislehes teeb postiasutus pooleaasta kokku
võtte all võlatasumise kohta märke, kviitungi ja kuupäeva äratähendamisega.

1075. Frankeeritud liht- ja tähtkirjaposti saadetisi võib postile anda 
ametasutuse postiraamatusse sisse kantult; sel korral postiraamatusse postimaksu 
suurust ei märgita ja postiasutuse registreerimise lehesse saadetist ei registreerita.

Seesama maksab ka ametasutuste poolt postile antavate käsiposti saadetiste 
kohta, kui nad postile antakse ametasutuste postiraamatu järgi (§§ 315—325).

1076. Ametasutuste postiraamatute järgi postile antud sisemaalised kirja
posti liht- ja tähtsaadetised (ka postpakid) nii frankeeritult kui ka võlgu postile 
antud — käivad postil edasisaatmise ja aadressi järgi kättetoimetamise suhtes 
harilikkude liht- ja tähtsaadetiste kohta maksvate määruste alla.

1077. Tähtsaadetiste saatmisel märgib postiasutus postiraamatu vastavas 
lahtris ära veel saadetise postinumbri (posti sisendusregistri järje nr.). Posti- 
raamatus ametniku poolt antud allkiri ühes postitempliga ja postinumbri ära
tähendamisega täidab tähtsaadetise kviitungi aset. Tähtsaadetised peavad posti
raamatusse sisse kantama eraldi lihtsaadetistest; pakkide saatmise korral märgi
takse sisendusregistri numbri juurde veel sõna „pakk“.

Võlguoleva posti
maksu tasumine.

Frankeeritud saa
detised.

Käsiposti saadetised. 

Üldine kord.

Tähtsaadetised.



Ametasutuse posti
raamatu kavand.

Lubamatu postita- 
m isviis.

Saadetiste postile- 
andmine eri postiraa
matu või registri abil.

1078. Ametasutuste poolt võlgu postile antavate saadetiste postiraamatud 
peavad valmistatama siin tekstis toodud kavandi (nr. 3) kohaselt ja saadetiste 
sissekirjutamist tuleb toimetada nii, nagu kavandis näite varal juhatatud:

Kavand nr. 3.
Ametasutuse postiraamat.

(asutuse või isiku nimetus)

Registreeritud ...........................  19...  a. Nr.

Aa
sta

 j
a 

ku
up

äe
v

Vä
lja

läi
nu

d 
pa


be

rit
e 

jär
je 

nr 
.n

r.

K e l l e l e Kuhu

Sa
ad

eti
ste

 
arv

 
J

Po
sti

m
ak

s 
ig

a 
jL 

ük
sik

u 
sa

ad
e

tis
e 

ee
st

Si
se

nd
us

re
gi

str
i 

jär
je 

nr
.

Postiametniku 
allkiri postimaksu 
suuruse ja saade
tiste postilevõt- 

miseüle ning pos
tiasutuse tempel

Lihtsaadetised.
1926. 1875 Kohila vallaval. Kohila 1 10 sada viisküm-
26 ..VI 1877 Vigala „ Vigala 1 15 mendseitse marka

1879 Kirna „ Türi-Alliku 1 20 (allkiri)
1880 Alliku „ Kärevere 1 • 2

Postiasutuse
Kokku : 4 tempel.

T ähtsaadetised .

1876 Põllutoöministee- A^n
(allkiri)

riumile . . . . Tallinn 1 110
pakk Postiasutuse

1878 Omavalitsuse as tempel.
jade peavalitsusele Tallinn 1 — 438

Kokku : 2 157

1079. Ametasutuste väärtkirjade, väärtpostpakkide, rahatransfertide ja 
lunaliste postisaadetiste postileandmine ei või sündida võla peale ega võlgu 
postile võetavate saadetiste postiraamatu kaudu (kavand nr. 3). Nad peavad 
postile antama kas harilikus korras muu publiku poolt postile antavatega üldisel 
alusel ja hariliku postikviitungi vastu või aga eri postiraamatu või registri kaudu, 
millest kõneldakse järgmises paragrahvis.

Eri postiraamat või register.
1080. Ametasutused, samuti ärid ja ettevõtted võivad oma postisaade

tisi postile anda (§ 10) registri ehk eri postiraamatu kaudu (kavapd nr. 4). See 
pole keelatud ka muile saatjaile. Saadetised peavad olema tariifi kohaselt täie
likult frankeeritud (mitte võlgu postitamiseks).

M ä r g e .  Eri postiraamatu järgi võib postile anda igaliiki või ainult 
teatud üht või milmet liiki saadetisi; võib’tarvitada iga saadetisliigi jaoks 
omaette eriraamatut.



1081. Eri postiraamatud on postiasutustes müügil ja on valmistatud Eri postiraamatu ka- 
järgmise kavandi kohaselt: vand.

Kavand nr. 4.
Postiraamat.

Raamatu omanik.....................................................................................................
Aadress

Aasta, 
kuu j a päev

Saadetiste 
liik 

(ka luna 
summa

Ke l l e l e Kuhu
Summa

või
väärtus

Sisendus
registri 

järje nr.nr.

Postiametniku 
allkiri ja postitempel

I I !  Il I I II
1082. Eelmisis paragrahves (1080, 1081) nimetatud eri postiraamatu Määrused raamatu 

(või vastaval korral registri) tarvitamisel maksavad järgmised määrused: võiregistrHarvitami-
1) sesse raamatusse kirjutatakse tähtsaadetised, väärtkirjad, postpakid, 

lunalised saadetised, rahatransferdid (rahakaardid) ;
2) enne postileandmist kirjutatakse saatja poolt kõik saadetised raamatusse, 

nagu seda raamatu lahtrid nõuavad;
3) iga liigi saadetised tulevad sesse raamatusse kanda omaette ühte- 

koondatult järjestikku, näiteks : kõik tähtsaadetised, siis pakid, siis rahakaardid jne.;
4) kõik saadetised, mis raamatusse sisse kirjutatud, antakse ühes raa

matuga postile;
5) pärast sissekirjutuste läbikontrollimist märgib postilevõtja ametnik 

raamatusse saadetiste posti sisendusregistri nr.nr., teeb oma allkirja ja vajutab 
sinna juurde postitempli jäljendi ning annab saatjale raamatu "tagasi;

‘ 6) eelmises punktis tähendatud märked täidavad postikviitungi aset.
Sel viisil postile võetud saadetiste kohta harilikku postikviitungit ei anta;

7) saatjale saadetiste tagasiandmise korral teeb postiametnik raamatusse 
sellekohase märke;

8). raamatu omanikul on õigus saadetisi ka üldises korras postile anda;
 ̂ 9) valesti kirjutatud sissekanded tulevad tindiga läbi kriipsutada ja õiged

JÇmad või numbrid peale kirjutada. Maha kratsida ja määrida on keelatud, 
lehtud parandused tulevad ametniku allkirjaga kinnitada;

10) selle raamatu järgi võib saadetisi igas postiasutuses postile anda;
11) saadetiste liigi äratähendamiseks tarvitatakse järgmisi lühendeid: 

mit = lihtsaadetis, täht =  tähtsaadetis, v =  väärtkiri, p =  pakk, r =  rahakaart.
1083. Kui saadetised postile antakse registri juures, valmistatakse re

gister (nü nagu lahtrid raamatu kavandis nr. 4 näidatud) kahes eksemplaris, 
millest üks eksemplar posti sisendusregistri järjekorra numbritega, postitempli 
jäljendiga ja vastuvõtja ametniku allkirjaga varustatuna tagasi antakse saatjale,

,a leine eksemplar jääb postiasutusse. Kui tarvitatakse registrit, peab iga 
saadetisliigi jaoks olema omaette register.

1084. Käesolevas peatükis ettenähtud korda võib posti peavalitsus täien
dada ja muuta.



XXVIII peatükk.

Tingimused ajaleh
tede taksi kasutami

seks.

Ilmumiskoht.

Lisanumbrid, proovi
numbrid, börsitea- 

ted.

Trükitoodete taksist 
vabad lisad.

Sooviavalduse
m ine.

and-

Ajalehtede laialisaatmine sisemaal ja postimaksu õiendamine.
1085. Kodumaa ajalehed ja ajakirjad ning muud perioodilised välja

anded, mille peal nende tellimise hind ja ilmumise tähtaeg ära tähendatud, 
võetakse nende talitustelt postile ja saadetakse tellijaile sisemaal kättetoimeta
miseks laiali erisuguse alandatud maksu eest (§ 28) sellekohase taksi järgi tin
gimusel, et talitused niisuguste saadetiste postileandmise juures täidaksid 
allpool nimetatud nõudmised.

M ä r g e .  Ajalehtede ja ajakirjade tellimiste toimetamisest on kõne
XXI peatükis.
1086. Ajalehtede odavat saatetaksi ei või tarvitada järgmistliiki välja

annete saatmisel:
1) mis ilmuvad harvem kui 1 kord veerandaastas,
2) mis üksikult kaaluvad üle 250 g,
3) mis peaasjalikult sisaldavad ainult ärikuulutusi ja reklaame ning selle

jaoks välja antaksegi,
4) mis postile antakse vähemas arvus kui 100 eksemplari sama numbrit,
1087. Ajalehed ja muud perioodilised väljaanded, mis määratud on 

saatmiseks ajalehe taksi järgi (§ 1085), peavad tiitellehekülje pealmikus hästi 
silmapaistvalt kandma väljaande nimetust, väljaandmise kohta, ilmumise kuu
päeva ja lehenumbrit, samuti ilmumissageduse tingimusi. Käsitsi tehtavaid 
täiendusi või muid pärastpoole tehtud lisandusi arvesse ei võeta.

1088. Ajalehtede taksi järgi saadetavad ajalehed ja muud perioodilised 
väljaanded peavad postikaudu saadetama nende ilmumise järgi katkematult,

1089. Ilmumiskoht peab trükitud olema rasvaste tähtedega pealmikus 
vasakpoolses ülemises nurgas, kui koha nimetus ei sisaldu juba lehenimetuses 
eneses. Üldise reeglina loetakse lehe postileandmise koht tema ilmumiskohaks, 
Kui ajalehed või muud väljaanded saadetakse ümbrikus (lahtises), peab lähte
koht ümbriku peal aadressipoolsel küljel ära tähendatud olema.

1090. Ajalehtede taksi tarvitatakse veel järgmistel kordadel:
a. proovilehtede ehk proovinumbrite korral, kui neil on lehenumbri 

harilik ja täielik kuju ja kui nad kannavad adressaadi isiklikku aadressi, vaatamata 
sellele, kas nad tellimiseks kutset sisaldavad või mitte. Seesugusteks proovi
numbriteks ei loeta propoganda lehti, mis välja antakse silmanähtavalt ärilise 
reklaami otstarbel;

b. börsiteated, kui nende numbreid katkemata järjekorras saadetakse,
1091. Väljaande numbri lahutamatuks ja tema kaalu hulka käivaks osaks, 

mille eest täiendavalt ei võeta trükitoodete taksi, loetakse:
a) ajalehe või muu väljaande numbri osad, kui nad kaasandeina lehe 

või ajakirja väljaandja poolt juurde pannakse vastavale lehenumbrile ja kui nad 
pealmikus kannavad väljaande täielikku nimetust ehk sellekohase sedeliga varus
tatud on, või kui muul viisil näha on, et nad moodustavad pealehe enese järje 
või lisa; seesugused lisalehed võivad olla ka kuulutustega ning värvilisel, läiki
val või luksuspaberil; . .

b) trükitud tekstiga ja kuulutusi mitte sisaldavad lisad, nagu vihud või
raamatud ning igasugu kirjanduslikud ja kunstilised tooted, mis ajalehe voi
ajakirja hariliku tellimise täitmiseks saadetakse ja pealehe pealmikus või 
mise tingimustes nimetatud on;

c) kunsti lehed—perioodilistes väljaannetes (näit. papile kleebitud) -  
teksti täienduseks või illustreerimiseks.

Seesugused lisad (p.p. a, b, c) käivad hariliku ajalehtede taksi alla.
1092. Väljaandja, kes soovib tema poolt välja antavat ajalehte või aja

kirja ajalehtede taksi järgi laiali saata, peab ilmumise ehk postileandmise koha 
postiasutusele kirjaliku teadaande andma, milles tarvilikud andmed lehe või 
ajakirja kohta toodud ja kust näha, kas need vastavad postimääruste nõueta
vade tingimustele. Kui väljaandja lehe suhtes muudatusi teeb, peab igast muu
tusest uuesti postiasutusele teatatama.



1093. Ajalehed või ajakirjad peavad postile antama seks parajal ajal, 
et postiasutusel aega jääks kontrollimiseks, arvestamiseks ja laialisaatmisega 
seotud muudeks toiminguteks. Postileandmise aja kohta tuleb väljaandjal kokku 
leppida postiasutusega. Samuti on lugu, kui soovitakse lehti postile anda otse 
postvagunisse.

1094. Ajakirjad ja ajalehed antakse postile pabersideme all, viimasele 
pealekleebitud lipikul ära tähendades väljaande nimetust, tellija aadressi ja siht- 
postiasutuse nimetust. Ometi võib ajalehti postile anda ka sidemeta. Sel korral 
tuleb aadressi lipik kleepida väljaande enese peale pealpoole väljaande nimetust.

1095. Ajakirjad ja ajalehed võetakse postile kaaskirjade juures, mis kahes 
eksemplaris kokku seatud ja millele (kui postileandmise koha postiasutus 
sorteerimise hõlbustuseks selle tarvilikuks peab) sihtkohtade nimetused paigutatud 
on selles järjekorras, nagu lähtepostiasutuse poolt juhatatud. Kaaskirjades peab 
postileantavate lehtede või ajakirjade arv ära näidatud olema.

1096. Väljaannete eksemplarid seotakse postileandmisel aadresside järgi 
ja traktidele vastavalt pakkidesse ehk kimpudesse, igale kimbule ära tähendades 
sihtkohta ja kimbusolevate eksemplaride arvu.

1097. Ühe ja sama tellija nime peale võib ühise sideme all saata mitu välja
ande eksemplari, kuid nimetatud kimpude suurus, ei tohi ulatada üle 45 senti
meetri x 45 sentimeetri.

1098. Ajakirjade ja ajalehtede edasisaatmise kui ka kättetoimetamise eest 
võetakse postimaksu iga üksiku numbri pealt selle raskuse järgi. Selle jaoks peab 
lehetalitus lehtede postilearidmise kaaskirjas (§ 1095) numbri raskuse ära tähen
dama ja kontrolli otstarbeks postiasutusele andma ühe eksemplari maksuta. 
Kaaskirjade põhjai sünnib kuuluva postimaksu arvestamine.

1099. Ajalehtede laialisaatmise eest kuuluva postimaksu maksavad talitu
sed 10 päeva viisi ette ära mitte hiljem, kui igal 1-sel, 11-dal ja 21-sel kuupäeval, 
kusjuures sissemaksetava summa aluseks võetakse eelmise kuu postimaksu summa. 
Kui vastav postimaks nimetatud tähtaegadeks tasutud ei ole, jäävad ajalehed 
postile võtmata kuni arvete õiendamiseni. Ajakirjade, s. o. nädalakirjade, kuukir
jade jne. eest peab postimaks õiendatama kas ette, mis vabadel tähtaegadel võib 
sündida, või selle võib õiendada otsekohe postileandmise silmapilgul, kui posti- 
leandmine sünnib postiasutuse üldistel töötundidel ta lahtioleku ajal. Raha vastu
võtmises annab postiasutus kviitungi.

M ä r g e .  Ajalehtede esimesel ilmumisel tasutakse postimaks esi
mese 10 päeva eest ligikaudses summas ja andmete järgi, mis talitus ajalehe
kohta teab ette tuua.
1100. Väljaande ajutiselt seismajäämise või selle ilmumise lõpetamise 

korral maksetakse ajakirjade ja ajalehtede laialisaatmiseks ette maksetud rahasum- 
niade ülejääk talitusele tagasi.

1101. Uutele tellijaile lubatakse saata ennem ilmunud ajakirju ja ajalehti 
jooksva tellimisaasta eest. Ajalehed ja ajakirjad möödunud ilmumisaasta eest, 
kui nad postile antakse alles pärast ilmumisaasta viimase numbri hulgalist posti- 
kaudu laialisaatmist, käivad trükitoodete takside alla, kuid 50% alandusega — 
kooskõlas § 27 määrusega.

1102. Ajalehtede ja ajakirjade kaasas lubatakse laiali saata kuulutusi, 
katalooge, prospekte, hinnakirju, brošüüre, proovinumbreid teistest väljaanne
test jne. Kuid need ajalehe vahele pandud kõrvalised lisad, mis tema lahutamata 
osa ei ole, käivad täiendavalt trükitoodete (ristpaelte) takside alla. Trükitoodete 
50%-line taksialandus seesuguste lisade suhtes maksev ei ole.

1103. Kui lehe väljaandja soovib oma lehe juures laiali saata lisasid, mis 
trükitoodete taksi alla käivad, peab ta sellest laialisaatmise koha postiasutusele 
teatama ja ära maksma trükitoodete eest kuuluva taksi, rippumata ajalehe enda 
taksidest. Vastasel korral ei või ajalehti ja neid lisasid laiali saata. Trükitoodete 
taks tuleb tasuda sularahas ja ette.

1104. Kui eeltähendatud (§ 1103) kõrvalisi lisasid ajalehele või ajakirjale 
sama saatja poolt juurde pannakse hulgalises eksemplaride arvus, võetakse nende 
pealt trükitoodete taksi kogukaalu eest.

Lehtede postileand
m ise aeg.

Postileandmise kord. 
Side, lipik.

Kaaskirjad.

Pakkimine edasisaat
m ise jaoks.

Ajalehtede postimak
su arvestamine. 

Lehe eksemplar proo
viks.

Postimaksu õienda
mine.

T agasimaksmised.

Komplektid varem- 
ilmunud lehtedega.

Ajalehtede vahele 
pandud kõrvalised 

triikitooted.

Trükitoodete taksi- 
tasumine.



Lisade eksemplarid 1105. Väljaandja peab postiasutusele kontrollimise otstarbeks andma 2
prooviks. eksemplari igast trükitoodete taksi alla käivast lisast.

Saatemaksust vaba- 
olek (Franchise de 

port).

Posti - t .-1. sisem aali- 
sed ametsaadetised.

Valis maalised am et
saadetised.

Transfertide vahe
tuses N.-Venemaaga.

Aj alehtede-abone- 
mendi, posti kassangu 
ja posti jooksvate ar

vete talitused.
Ametsaadetiste

gim usist.
tin-

Kutselehed, teatele
hed j. m.

Sõjavangide posti
saadetised.

XXIX peatükk.
Maksuvabad saadetised.

1106. Vabadena kõigist postimaksudest op lubatud saata posti, telegraafi, 
telefoni ja raadiotelegraafi talitusse puutuvaid s i s e m a a l i s i  k i r j a p o s t i -  
s a a d e t i s i ,  v ä ä r t k i r j u ,  p o s t p a k k e  ja p o s t t r a n s f e r t e, mis 
vahetatakse posti-telegraafi-telefoni peavalitsuse ja tema ametkonna asutuste 
vahel või nende asutuste eneste vahel, samuti neid, mis peavalitsuse ja ametkonna 
asutuste poolt ametihuvides saadetakse ametkonda mitte kuuluvaile asutusile 
ja isikuile, kui ka neid, mis postimääruste läbi mujal eriti ära määratud.

1107. Kõigist postimaksudest vabadena on lubatud saata p o s t i t a b -  
t u s s e  puutuvaid v ä l i s m a a l i s i  k i r j a p o s t i s a a d e t i s i ,  mis vahe
tatakse kas postivalitsuste või nende valitsuste ja Üleilmlise Postiliidu Rahvus
vahelise Büroo vahel, või Postiliitu kuuluvate maade postiasutuste vahel ning 
nende asutuste ja postivalitsuste vahel, kui ka neid, mille maksuvaba transpor- 
teerimine ära määratud on mujal postimääruste või Üleilmliste Postikonvent- 
siooni, Kokkulepete või nende juurde kuuluvate määrustikkude läbi.

1108. Kõigist postimaksudest vabad on postitalituse kohta käivad v ä 1 i s- 
m a a l i s e d  a v a l d a t u d  v ä ä r t u s e g a  k i r j a d ,  mis postivalitsuste 
eneste vahel või nende valitsuste ja Rahvusvahelise Büroo vahel vahetatakse.

1109. Igast maksust vabad on p o s t i t a l i t u s s e  puutuvad välis- 
m a a l i s e d  r a h a t r a n s f e r d i d ,  mis postivalitsuste või neile valitsustele 
alluvate asutuste vahel vahetatakse, samuti ka postivalitsuste transferdid, mis 
Üleilmlise Postiliidu Rahvusvahelisele Büroole määratud ja ümberpöördult.

Ilma maksu võtmata välja lastud transferdid peavad pealmikus kandma 
sõnu „En franchise de taxe“ (Taksidest vaba), kuna küljeloleva lõigendi tagaküljel 
peab ära tähendatud olema rahasaatmise põhjus.

1110. Igasugusest maksust vabad on ametlikud rahatransferdid, mida 
p o s t i - t e l e g r a a f i -  j a  t e l e f o n i t a l i t u s e  asjus vahetatakse ühelt
poolt Eesti ja teiselt poolt Nõukogude Venemaa postivalitsuste või neile alluvate 
postiasutuste vahel. Samuti sünnib kõik ametliku iseloomuga kirjavahetuse saat
mine, mis puutub posttransfertidesse, mõlema maa postivalitsuste ja postiasutuste 
vahel maksuta, n i i  p o s t i -  k u i  ka  t e l e g r a a f i t e e l .

1111. Ajalehtede-abonemendi, posti kassangu ja posti jooksvate arvete 
talituste alal postimaksust vabaolek teatud ametlikkude saadetiste või toimingute 
suhtes on postimäärustes vastaval kohal ette nähtud, vt. pt.pt. XXI—XXIII

1112. Posti-t.-t. ametkonna ametsaadetiste suhtes maksavad peale taksist- 
vabaoleku veel muud soodustused ja eritingimused, mis saadetiste vastavate lii
kide kohta käivais peatükes toodud. Sisemaaliste ametlikkude transfertide ja 
pakkide jaoks võib postivalitsus välja anda erisugused amettransfertide tähikud 
ja ametpakkide kaardid. Harilikkude transferdi ja pakikaardi tähikute tarvitamise 
korral varustatakse need märkega „A m e 11 i k“ .

1113. Postikaudu saadetakse maksuvabalt edasi ja toimetatakse aadressi 
järgi kätte kutselehed ja mitmesugused teatelehed, mis puutuvad postitalitusse 
ja operatsioonide toimetamisse ning postiasutuste poolt saadetakse postimääruste 
täitmiseks.

1114. Riigi- ja omavalitsuseasutuste nõudekirjad sisemaaliste postisaa
detiste tagasinõudmise või aadressi muutmise ja järelepärimiste (järeleotsimiste, 
üle on maksust vabad.

1115. Lunalised saadetised välja arvatud, on Üleilmliste postikonvent- 
siooni ja Kokkulepete määruste põhjal välismaalised kirjapostisaadetised, väärt- 
kirjad, väärtkastikesed, postpakid ja posttransferdid, mis sõjavangidele a d r e s s e e r i
tud või nende poolt saadetakse, vabad kõigist postimaksudest nii lähte- ja siht-



maal kui ka vahepealsetes maades. Eriti maksab seesuguste postpakkide suhtes 
kord, et kuna nende eest ei võeta postimaksusid, siis ei makseta ka kahjutasu nende 
kaotsimineku, varguse või rikke korral.

1116. Eelmises paragrahvis (1115) tähendatud kord maksab ka sõjavangide 
kirjapostisaadetiste, väärtkirjade, väärtkastikeste, postpakkide ja posttransfertide 
suhtes, mis saadetakse teadeteandmise büroode poolt või saajakse neis büroodes 
ehk saadetakse või saajakse nende büroode vahetalitusel, missugused bürood 
seesuguste isikute jaoks tarbekorral asutatakse sõdivais maades või neis erapoole- 
tuis maades, kes sõdijaid oma territooriumile vastu on võtnud.

Erapooletul maal vastu võetud ja interneeritud sõdijad loetakse pärissõja- 
vangidega ühesugusteks kõiges selles, mis puutub eelmainitud määruste tarvita- 
misse.

XXX peatükk.
Lõppmäärused.

1117. Publiku tarvituseks määratud on järgmised käesoleva määrustiku 
lõppu lisatud kavandeile vastavad tähikud:
kavand nr. 2 (Dter ja Dquater) =  to lli lip ikud välismaalises läbikäimises — 

kirjapostisaadetiste ja väärtkirjade jaoks;
„ nr. 3 (B) =  to llise le tis  (tollideklaratsioon) väärtkastikeste  juurde 

kui ka ühes Dquater lipikuga tarvitamisel tollialuste asjadega 
kirjapostisaadetiste ja väärtkirjade juurde;

„ nr. 6 =  pakikaart sisem aaline;
„ nr. 7 (B) =  pakikaart välism aaline;
„ nr. 8 (C) =  to llise le tis  (tollideklaratsioon) välism aaliste post

pakkide juurde;
„ nr. 10 =  p o sttran sfert ehk posti rahakaart sisem aaline;
„ nr. 11 (A) =  sama kaart välism aaline;
„ nr. 12 =  lu n a trän sfert sisem aaline — kirjapostisaadetiste, väärt

kirjade ja postpakkide jaoks;
„ nr. 13 =  sisem aalise lunalise paki kaart ühes lunatransferd iga;
„ nr. 14 (Dbis) =  lu n a tran sfert välism aaline — kirjapostisaadetiste

ning väärtkirjade ja väärtkastikeste jaoks;
„ nr. 15 (H) =  lu n a tran fe rt välism aaliste lunaliste  postpakkide 

jaoks;
» nr. 16 =  väljastusteade või väljam aksm isteade sisem aaline — 

kirjapostisaadetiste, väärtkirjade ja postpakkide ning rahatrans
fertide jaoks;

» nr. 17 (C) =  väljastusteade või väljam aksm isteade välismaaline 
— kirjapostisaadetiste, väärtkirjade, väärtkastikeste ja postpakkide 
ning rahatransfertide jaoks;

,3 nr. 18 =  tagasinõudm ise või aadressim uutm ise nõudekiri
sisem aaline — kirjapostisaadetiste, väärtkirjade ja postpakkide 
ning rahatransfertide jaoks;

33 nr. 19 (J) =  sama välism aalises läb ikäim ises— kirjapostisaade
tiste, väärtkirjade, väärtkastikeste ja postpakkide ning rahatrans
fertide jaoks;

33 nr. 20 =  järelepärim ine sisem aaline — tähtsaadetiste, väärtkirjade, 
postpakkide ja rahatransfertide üle;

3, nr. 21 =  sama välism aalises läbikäim ises — lihtkirjapostisaade- 
tiste üle;

33 nr. 22 (I) =  sama välism aalises läbikäim ises — tähtkirjapostisaa- 
detiste ning väärtkirjade ja väärtkastikeste üle;

33 nr. 23 (N) =  järelepärim ine välism aalise postpaki üle;
33 nr. 24 (C) =  järelepärim ine välism aalise rahatransferd i üle;
53 nr. 27 =  väljastam atusteade sisem aalise postpaki üle;
33 nr. 28 (J) =  väljastam atusteade välism aalise postpaki üle;

Tähikud publiku tar
vituseks.



Määrustiku lisade 
m uutm ised.

Välism aalise postita- 
lituse määrustest.

Postitalituse sisem ise 
korra määrustest.

Määrustiku m aksma
panek.

Seniste m ääruste tü
histamine.

kavand nr. 32 =  kasseerim issaadetise sisuk iri I ja I I  osa — sisemaali- 
ses läbikäim ises;

,, nr. 33 =  kasseerim issaadetise sisuk iri I ja I I  osa — välismaa-
lises läbikäim ises; 

j, nr. 34 =  kasseerim issaadetise ümbr i k  sisem aaline;
j, nr. 35 (B) =  kasseerim issaadetise ümbr i k  välism aaline;
j, nr. 37 =  posti jooksvale arvele sissem aksukaart sisemaali-

ses läbikäim ises;
33 nr. 38 =  posti jooksva arve tšekk;
3, nr. 39 =  posti jooksva arve väljam aksukaart;
,3 nr. 40 =  posti jooksva arve krediteerim isteade;
,3 nr. 41 =  posti jooksva arVe ülekande-teade välismaalises läbikäi

mises;
j, nr. 42 =  posti jooksva arve krediteerim istõendus.

1118. Käesoleva määrustiku lõppu paigutatud kavandeile vastavate tähi- 
kute tekstis ja kokkuseades on posti peavalitsuse ülem õigustatud tegema tarbe
korral muudatusi iseseisvalt; samuti on posti peavalitsuse hooleks iseseisvalt teha 
vajalikke parandusi või täiendusi määrustiku lõppu lisatud nimekirjades.

1119. Mis käesolevas määrustikus välism aalise postitalituse suhtes 
ette nähtud ei ole, selles osas tuleb talitada maksvate rahvusvaheliste konventsioo
nide, kokkulepete ja määrustikkude järgi või vastavate välismaadega sõlmitud või 
sõlmitavate erilepingute ja kokkulepete määruste järgi ja vastaval korral nii, kuidas 
välismaade postivalitsustega kokku lepitud. Ses mõttes on posti peavalitsuse üle
mal õigus välismaalisse postitalitusse puutuvaid täiendavaid korraldusi iseseis
valt maksma panna, kui nad kooskõlas on vastavate lepingutega ning Postiliidu 
Rahvusvaheliselt Büroolt või välismaade postivalitsustelt saadud andmetega ja 
teadetega.

1120. Posti peavalitsuse ülema kohuseks on käesoleva määrustiku täit
mise üle valvata ja postiasutustele tarbekorral juhatusi anda. Posti peavalitsuse 
ülema isiklikul vastutusel töötatakse välja ja pannakse tema poolt maksma täien
davad instruktsioonid ja juhtnöörid postitalituse sisemise asjaajamise korra kohta, 
nagu postisaadetiste ja operatsioonide registreerimine, saadetiste sihitamine, pos
tide knmindamine, edasitoimetamine, sihtkohas arvele võtmine, saadetiste, pos
tide, summade ja väärtuste hoidmine, sisemise asjaajamise raamatute ja tähikute 
väljatöötamine ja vahnistamine, ametkonna asutuste majapidamine, asutustes 
arvepidamise kord jne., kooskõlas seadustega ja määrustega ning kuivõrd nende 
täiendavate instruktsioonide ja juhtnööride maksmapanemine ei kuulu kõrge
mate instantside võimkonda.

1121. Käesolev määrustik pannakse maksma ja võetakse tarvitusele Vaba
riigi postiasutustes 1. juunist 1927, välja arvatud XXII ja XXIII peatüki mää
rused; viimased hakkavad maksma sellekohase erimääruse põhjal.

1122. Käesoleva määrustiku maksmahakkamisega ühelajal loetakse tähis
tatuks kõik seni maksvusel olnud veneaegsed postimäärused ja järgmised posti
talituse kohta maksma pandud eestiaegsed teedeministri määrused:

1) käsiposti tarvitamise kohta (Teedeministeeriumi määrus), „Riigi Teataja" 
nr. 16 — 1919 a., Ihk. 124;

2) ametlikkude saadetiste postileandmise kohta (Teedeministeeriumi mää
rus), „R. T.“ nr. 177/178 — 1920 a., Ihk. 1410, „R. T.“ nr. 2 — 1919 a.. Ihk- 
10, ,,R. T.“ nr. 67/68 — 1920 a.. Ihk. 536;

3) riigi- ja omavalitsuseasutuste ametlikkude saadetiste postile andmise 
korra kohta, ,,R. T.“ nr. 135 — 1922 a., Ihk. 657; (

4) täiendav määrus ametliste tähtsaadetiste postile andmise kohta, „R. T.“ 
nr. 134 — 1923 a., Ihk. 909;

5) posti ametpakkide kohta, ,,R. T.“ nr. 123 — 1923 a., Ihk. 868;
6) ametliste postkaartide kohta, ,,R. T.“ nr. 116 — 1923 a., Ihk. 833;
7) sisemaaliste takside järgi vahetatavate tähitud postisaadetiste kaotsi

mineku puhul maksetava tasu kohta (Teedeministeeriumi määrus), „R. T.“ 
nr. 71 — 1923 a., Ihk. 557 (õiendus „R. T.“ nr. 77 — 1923 a., Ihk 589);



8) tähitud postisaadetiste kaotsiminekul maksetava kahjutasu summa muut
miseks, „R. T.“ nr. 127/128 — 1925 a., Ihk. 873;

9) Eesti-Läti-Leedu vahehses vahetuses kaotsiläinud postpakkide eest 
maksetava kahjutasu normide kohta, ,,R. T.“ nr. 54 — 1923 a.. Ihk. 478;

10) posti vastutuse kohta välismaaliste postisaadetiste eest (Teedeminis
teeriumi määrus), „R. T.“ nr. 159 — 1922 a., Ihk. 780;

11) ladumaksu üle postpakkide hoidmise eest postiasutustes, ,,R. T.“ 
nr. 125 — 1922 a., Ihk. 618, ja täiendavad määrused sama asja kohta, „R. T.“ 
nr. 151/152 — 1922 a., Ihk. 740, ja „R. T.“ nr. 44 — 1924 a., Ihk. 322;

12) sõdurite ja vangide nime peale adresseeritud postpakkide ladumaksust 
vabastamise kohta, „R. T.“ nr. 99/100 — 1923 a., Ihk. 721;

13) välismaaliste postpakkide pitseerimismaksu üle, „R. T.“ nr. 87 — 
1923 a., Ihk. 642;

14) vähsmaadelt pärale jõudnud ja väljastamata jäänud postpakkide ootel- 
hoiu aja kohta, „R. T.“ nr. 146 — 1923 a., Ihk. 969;

15) postimäärustiku osahse muutmise kohta postisaadetiste hoiuaja muut
mise asjus, ,,R. T.“ nr. 14 — 1926 a., Ihk. 117;

16) sõduritele ja madrustele postisaadetiste postilt väljaandmise asjus, 
„R. T.“ nr. 111 — 1923 a., Ihk. 812;

17) Eesti Panga ja tema osakondade vahel postikaudu vahetatavate sula- 
raha-saadetiste kohta, ,,R. T.“ nr. 10 — 1923 a.. Ihk. 41;

18) tselluloiidi ja sellest tehtud asjade postikaudu saatmise üle, ,,R. T.“ 
nr. S7 — 1923 a., Ihk. 641;

19). posti kaudu välismaahses vahetuses ristpaelsaadetistena piltpostkaartide 
saatmise kohta, ,,R. T.“ nr. 131 — 1923 a., Ihk. 898;

20) juurdemaksu postisaadete peale ühe kutselehe väljakirjutamise kohta, 
»R. T.“ nr. 8/9 — 1924 a., Ihk. 126;

21) rahasaatmise kohta rahakaartide (transfertide) kaudu Eesti Vabariigi
piirides, ,,R. T.“ nr. 2 — 1924 a., Ihk. 16;

22) postiagentuurides rahakaartide operatsioonide sisseseadmise kohta, 
»R. T.“ nr. 40 — 1926 a., Ihk- 459;

23) virksaadetiste kohta, „R. T.“ nr. 13/14 — 1925 a., Ihk. 78;
24) rändavposti sisseseadmise kohta, „R. T.“ nr. 47 — 1926 a.. Ihk. 638;
25) raskekaaluhste postpakkide vahetuse kohta välismaadega, „R. T.“ 

nr. 33 — 1926 a., Ihk. 355;
26) väärtkastikeste vahetuse kohta posti kaudu, „R. T.“ nr. 78 — 1926 a., 

Ihk. 905;
27) posti ja telegraafi määrustikkude osahse muutmise ja telefonimaksude 

vastuvõtmise korra kohta, „R. T.“ nr. 143 — 1923 a., Ihk. 945;
28) teedeministri 3. detsembri 1923 a. määruse nr. 4667 (s. o. eelmises 27. 

punktis toodud määruse) osalise muutmise määrus (s. o. saatjale, tema soovil, 
kviitungi väljaandmise kohta), ,,R. T.“ nr. 65/66 — 1925 a., Ihk. 347.

Tallinnas, 7. märtsil 1927 a.
Nr. 2323.

Teedeminister A. Ker em.

Posti peavalitsuse ülem G. Jal lajas.



L I S A D .

Lisa nr. 1, § 55 juurde. 

A.

COUPON-RÉPONSE INTERNATIONAL.

a) Rahvusvaheline vastuskupong, b)
c) Selle kupongi võib kõigis Liidu maades ümber vahetada ühe või 

mitme postmargi vastu, mis välismaale adresseeritud lihtkirja esimese 
raskusastme märgistamiseks tarvis; pärast müügi kuu lõppu on see kupong 
maksev veel kuue kuu jooksul.

Timbre du bureau d’origine. 

Müügiasutuse postitempel.

Timbre du bureau d ’échange.

Ümbervahetaja postiasutuse 
tempel.

(D essin)

(Joonistus)

d) Ce coupon peut être échangé dans tous les pays de l’Union contre 
un timbre-poste ou des timbres-poste représentant le montant de l’affranchis
sement d’une lettre simple à destination de l’étranger; il est valable pen
dant un délai de six mois, non compris celui de son émission.

EESTI — ESTONIE.
(N om  du pa ys  d ’émission).

(Müügimaa nimetus).

a) Pealkirja tõlge kupongi müügimaa keeles.
b) Müügihind müügimaal.
c) See koht on d) teksti tõlke jaoks müügimaa keeles.
d) See seletus korratakse kupongi tagaküljel mitme maa keeles.



Lisa nr. 2£.§§ 51—53 ja 129 juurde.

Douane D-ter.
T o l l

(peut être ouvert d’office)
(võib ametkorras avatud saada)
Nature de marchandise \
Missugune kaup $

Poids l 
Kaal ( " 
Valeur î 
Väärtus j

Douane D-quater. 
T o l l

(peut être ouvert d’office)
(võib ametkorras avatud saada)



Lisa nr. 3, §§ 52, 129, 151 juurde. 

B

D é c l a r a t i o n  en d o u a n e  
T o l l i s  e l e t i s

Déclaration du  
contenu

Sisu äratähendamine

P oids -  Kaal
Observa

tions

Märked

Valeur du contenu 

Sisu väärtus
brut de la boîte

kastikese
bruttokaal

net du contenu 

sisu puhaskaal

l 2 3 4 5

Grammes Grammes

, l e v 192 I? expéditeur,
(millal) saatja

(Dimensioonid : 105 x  148 mm)

Lisa nr. 5, §§ 8—10 juurde. 

POSTIKVIITUNG
postilevõetud postisaadetiste üle.

Sisendus- 
registri Nr.

Saadetiste
liik

Kuhu Kellele Väärtus
Mk.

. . . . j
i

Postitempel Postile võtja allkiri



Lisa nr. 4. Postitalituslised lipikud või lipiktempli jäljendid.

3) Sisemaalise postpaki lipik, § 202:

Välismaalise postpaki ja pakikaardi 
lipik, § 202:

125 a

VILJANDI >
ic
-

6) Virk- või lendsaadetise lipik, 
§§ 295, 309:

Virk. Exprès

Lendpos t
Par Avion



Pakikaardi lõigend 

..........................................  mk.
(Paki väärtus)

Saatja nimi ja aadress :

Saaja nimi ja aadress :
(võib soovi järele kirjutamata jääda)

L äh tek oh a  p o stitem p el

PAKIKAART

(Väärtus sõnadega korrata)

Kellele

Kuhu

A m etm ärked

Raskus .....................  kg.

Kaaluraha . . 

Kinnitusmaks 

Kätteviimine .

Mk. Pn.

Posti Mr............

Lähtekoha postitempel

Kokku . .
M ingisuguseid parandusi kaardi se lle l küljel ei o le  lubatud.

Postm arkide koht.

tnro
pr
crcT 00

c
Q.
fP



Sihtnum ber

N e

Sihtkoha postitempel

Olen selle kaardi eesküljel tähenda tud  paki

.......................   192 a. kätte saanud.

Allkiri :

Riigi trük ikoda (1132-27).

i t

H
tö
>
H
>

(Tagakülg)



<1to.

COUPON
LÕIGEND

Peut être détaché par le 
destinataire.

S e lle  võib adressaat en 
dale lõigata. 

Timbre du bureau d ’ori
gine.

L ähtekoha postitem pel.

Nom  et dom icile  de l’ex
péditeur :

Saatja nimi ja elu koh t :

Timbre de la douane. 
T olliasutuse tem pel.

XX
XX
XX
XX

XX

%XX
KXXX
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX«XX
X
XX
XX
XX
XX

$
X
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX
XX
XX
XX
XX

Numéros d’enregistrem ent 
Sisendusnumbrid

Pays d ’origine ESTONIE. 
Lähtem aa EESTI.

Valeur déclarée  
Avaldatud väärtus

BULLETIN D’EXPÉDITION. PAKIKAART
co lis
pakki
déclarations en  dou ane  
to llise letist
certificats ou  factures 
tunnistust või faktuuri

M ontant du rem boursem ent 
Luna sum m a

Nature de l’em b a l
lage — Pakke laad

A
K ellele

Lieu de destination  
Sihtkoht

( Rue et num éro \  
Tänav ja m ajanum ber /

-C
o

j*
ta

ta ,q

-C
o

= ÈÛ. t/î a. o 
az a.

Poids
Raskus

Droits de dou
ane *) 

Tollim aksud !)

Achem inem ent: — Sihitam ine :

Voie
Tee

Bureau d ’éch an ge  

V ahetusasutus .....

Wn>
V.)7?
c--
cET

r
oo
pa

a>4-.

Cu<T>

t-H
t—(
O
I—I
H
W
>
H
>

') Cadre â remplir par le bureau d'entrée ou par le service de la douane du pays de destination.
1) L a h t e r ,  mille t ä id a b  s ih tm a a  p o s t ia s u tu s  v õ i to l l ia s u t u s .



x;x,x : . XXxxxx
xxxx
X5xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx

x

xX
xx
x
XXxx
XX
XXXXxx
XX
XXxx
XXxx
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

In str u c tio n s  à d o n n e r  p ar l’ex p é d ite u r . 
Juhatused, mis saatja on kohustatud andma.

Pour le cas où la livraison du colis décrit au recto du présent bulletin ne pourrait avoir lieu, je demande1) 
Juhusel, kui selle kaardi eesküljel näidatud pakki ei saa väljastada, palun1)

(Signature de l’expéditeurA 
Saatja allkiri. )

1) L’expéditeur est tenu d’indiquer, au verso du bulletin d'expédition et. sur le colis, la manière dont il doitêtre disposé de son envoi 
en cas de non-livraison. Les dispositions suivantes sont seules admises:

1) Saatja on kohustatud tähendama saatekaardi tagaküljel ja pakil, kuidas tuleb toimetada tema saadetisega väljastamatuse 
korral. On lubatud ainult järgmised korraldused:

a) que le colis soit immédiatement renvoyé;
a) et pakk viibimata tagasi saadetaks;
b) que le colis soit réexpédié au même destinataire dans une autre localité;
b) et pakk järele saadetaks samale adressaadile teisse asukohta;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire (éventuellement sans perception du montant du reüiboursement ou contre paye

ment d’une somme inférieure à celle indiquée primitivement);
c) et pakk kätte antaks kellelegi teisele adressaadile (vastaval korral ka lunata või alandatud lunaga) ;
d) que le colis soit signalé comme tombé en rebut;
d) et paki väljastamatusest teatataks;
e) que le colis soit vendu à ses risques et périls ou traité comme abandonné.
e) et pakk tema, saatja, kasuks või kahjuks ära müüdaks, või loovutataks loetaks.
Les colis pour lesquels l’expéditeur n’a pas donné d’instructions sont renvoyés sans avis après l'expiration du délai réglementaire 

de 15 jours.
Pakid, mille kohta saatja ei ole juhatusi annud, saadetakse ilma nende väljastamatusest teatamata tagasi pärast määrustikus 

ettenähtud kahenädalase tähtaja möödumist.
L’expéditeur qui désire que le colis ne soit pas réexpédié doit l’indiquer par une annotation au recto du bulletin d’expédition et sur 

le colis. Il en est de même s’il désire que le colis lui soit renvoyé dans un délai plus coint que le délai réglementaire de conservation.
Saatja, kes soovib, et pakk adressaadile järele ei saadetaks, peab seda tähendama vastava märkusega saatekaardi eesküljel ja pakil. 

Samuti tuleb talitada ka siis, kui ta soovib, et pakk talle tagasi saadetaks lühema tähtaja jooksul, kui määrustikus alalhoidmiseks ette näh
tud on.

Htacrq
&
BCrq

R É C É P I S S É  DU D E S T I N A T A I R E .  — KÄ T T ES  A A M I S K V I I T U N G.
. . . . .  . (  le colis désigné 1 . . . .Le soussigné déclare avoir reçu < —------ -— ——— — ; au recto du présent bulletin. ̂ les colis désignés )
Allakirjutanu tõendab, et ta on käesoleva pakikaardi eesküljel tähendatud paki(d) kätte saanud.

A
(Kus)

le
(kuupäev)

192

Signature
Allkiri
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Lisa nr. 8, §§ 184 ja 194—200 juurde.

(Eeskülg)
Postile andmise koht: Sihtkoht:

Lieu de départ: EESTI POSTIVALITSUS Ll6U de destuiatlon:
.............................................  Administration des Postes de l’Estonie ......................................

TOLLIDEKLARATSIOON 
Déclaration en douane

Postpakid või väärt- 
kastikesed

Colis postaux ou 
boîtes avec v. d.

Arv
Nombre

Miskuju-
line.

Espèce

Sisu äratähendamine
Désignation du contenu

V ä ä r t u s  
tarvitatava raha
üksuse äratähen

damisega
Valeurs avec in d i

cation précise 
de l ’unité monétaire 

employée

K a al 
P oids

Brutto
Brut

Gramm.

Netto
N et

Gramm.

Kauba lähte- või 
valmistamise maa:
P a y s  d'origine ou 

de iabrication de la 
marchandise:

Saatja — L ’expéditeur:

(Tagakülg)

Tollideklaratsiooni (tolliseletise) täitmise juhatus:
1. Tolliseletis olgu kokku seatud kas prantsuse keeles või selles keeles, mis välismaal, postpakkide tariifi taksi

tabeli 6-da lahtri andmete põhjal sihtmaal peale prantsuse keele veel lubatud on, ja posti poolt nõuetavt 

eksemplaride arvus.

2. Kui postiametnik saadetise sisu teadasaamiseks seda tarvilikuks leiab, peab saatja ühele tolliseletise eksem#
riie eestikeelse tõlke kirjutama.

3. Tolliseletised tulevad saatja poolt andmetega kõigis lahtrites täita.

4. Saadetavad asjad ja kaubad peavad ära tähendatud olema:
a) omaduse suhtes, iga asja või kauba kaubanduslise nimetuse kohaselt;
b) hulga suhtes, kaalu või arvu äratähendamisega;
c) hinna järgi, väljamaa või Eesti rahas. (Võimalikult sihtmaa rahas!)

5. Saadetavate asjade ja kaupade nimetus ei tohi ttldmõisteline ega poolik olla, nagu: confection (valmisriie), galanterif

(pudukaup), parfumerie (lõhnakaup), échantillon (proov), effets usagés (tarvitatud asjad) jne.

6. Kui saadetises on mitmesuguseid asju, siis on tarvilik, et iga asja väärtus ja kaal eriti ara tähendatud oleks.

7. Ekslikult või puudulikult kokkuseatud tolliseletiste tõttu tekkinud kahjude ja kulude eest post ei vastuta.



Coupon
Kupong

L’expéditeur du pakf *}
de la boite*) 

kastikese

avec valeur déclarée de
eest, mille avaldatud väärtuse summa

déposé .........  à ..
ja mis p03tile antud (kus)

pour M
kelle nime peale

à
kuhu

a payé les droits indiqués au verso
tasunud tagaküljel äratähendatud maksud

E
(Recto)

(eeskülg)

Pays d’origine 
Lähtemaa

Timbre du bureau d’origine 
Lähteasutuse postitempel

Bulletin d’affranchissement
Frankosedel

Le colis *) 
pakk 

La boîte *) 
kastike

déclarée de
väärtuse summa

Ne de

expédié
mis saadetud

domicile
elukoht
doit (doivent) être remis
tuleb (tulevad) kätte toimetada

à l’adresse de
(kelle nime peale)

à
(kuhu)

(kust)

par
(kelle poolt)

avec valeur
mille avaldatud

franc
vabana (vabadena)

de
tous droits *) 

kõigist maksudest 
droits de douane *) 

tollimaksudest
*) Biffer le superflu

Ülearune läbi kriipsutada

A renvoyer à la Direction Générale des postes et des télégraphes 
d’Estonie à Tallinn (Réval)
Tagasi saata Eesti posti-telegraafi peavalitsusse, Tallinna.

<1cn

Lisa 
nr. 

9, 
§§ 

213, 
214, 

153 
juurde.



I— 1■<1Oi

(Verso)
(tagakülg)

(doit être imprimé en sens inverse du recto)
(tuleb trükkida eesküljele vastupidises paigutuses)

Détail des droits dus
Üksikasjalised võlguolevad maksud 

(dans la monnaie du pays destinataire) 
(sihtmaa rahas)

Droits de douane----
Tollimaks
Frais de remballage ..
TJuestikinnitegemise kulu ja toi- 

mingmaks
Droits de dédouane

ment ......................
Tollimaksude õiendamise maks
Autres fra is ...............
muud kulud

Total...
Kogusumma

soit *)
ehk

Timbre du bureau d’origine du colis 
paki lähteasutuse postitempel

*) Dans la monnaie du pays d'origine du colis 
paki lähtemaa rahas

Total des frais déboursés
Õiendatud kulude kogusumma

(voir le détail sur le coupon) 
(vaata üksikasju kupongi peal)

Timbre du bureau qui a fait 
l’avance des frais 

Asutuse postitempel, kes kulud 
ette on tasunud (sihtkontor)

dans la monnaie du pays de destination du colis) 
(paki sihtmaa rahas) (à convertir par l’Office d’origine du colis) 

(Lähteametkonnal ümber arvata)

X° du registre 
registrinumber

Date
kuupäev

Registre d’arrivée N°
päralejõudmiseregistri number

Bureau qui a fait l’avance 
des frais 

Asutus, kes kulud ette 
on tasunud

Converti par 
ümber arvatud 

(nom de 1’agent) 
ametniku nimi

Signature de 1’agent 
Ametniku allkiri

Timbre du bureau recouvrant 
Sissenõudja asutuse postitempel

Lisa 
nr. 9, 

§§ 
213, 

214, 
153 

juurde.



Rahakaardi lõigend.

.................... m.  p.
(Kaardi summa)

Saatja nimi ja aadress: 

Saaja nimi ja aadress :
(võib soovi järele kirjutamata jääda)

58XX
XXXX
X
X
XX
XXxx
x,
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXxx
XX
XX
XX

&XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

P O S T I  R A H A K A A R T .

S u m m a ..................... mk. pn.

f l m e t m ä r k e d :

Posti

No.

L ähtekoha kont- 
rolltem pel.

Mingisugused parandused kaardi sellel küljel ei ole lubatud.

H
>

Lisa 
nr. 

103 
§ 

235 
juurde. 

(Eeskülg)



Sõnumite jaoks.
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X
XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XXxx
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

%X
XX
XX
XX
XX

i
XXxx
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
X X

f l m e t m ä r k e d .

Sihtkoha

postitempel

S ihtnum ber

N°.

Olen selle kaardi eesküljel tähendatud  sum m a 

.................................................192..... a. kätte saanud.

Allkiri :



LÕI GEND
mille saaja võib lõigata 

endale
C O U P O N

Peut ê tre  dé tach é p a r  
le destin a ta ire

TRANSFERDI SUMMA 
NUMBRITES 

Montant du  m an da t en ch iffres

Saatja nimi ja aadress:
Désignation de  l ’expéd iteu r  :

Lähteasutuse postitempel 
Timbre du bureau d’origine

-al 19.

Lisa nr. 11̂  § 235 juurde.
(Eeskülg)

EESTI POSTIPEAVALITSUS
ADMINISTRATION DES POSTES D’ESTONIE

RAHVUSVAHELINE POSTTRANSFERT
M A N D A T  D E P O S T E  IN T E R N A T IO N A L

Ümberarvamise 
kurss 

Cours du change

SUMMA
de la so m m e de (Araabia numbritega — 

en chiffres arabes)

Väljamakstud 
summa 

Somme payée

~ÜT

et en caractères latins)
Maksta (kelle) ..............
P a ya b le  à  M.
Sihtkoht ......
L ieu  de  destin a tion  
Saaja aadress 
A d resse  du  destin a ta ire
Sihtmaa ....
P a y s  de  destin a tion

Lähteasutuse 
postitempel 
T im b re  du  

bureau d ’orig in e

® c «
I l ss1? <»

Vastuvõtu number ..................................................
N um éro d ’ém ission
Posüleandmise kuupäev............................................
D a te  d ’ém ission
Lähteasutus ...................................................
B u reau  expéd iteu r  

Transferdi kokkuseadja ametniku allkiri: 
S ig n a tu re  de  l’a g e n t q u i a d ressé  le m a n d a t:

Sissemakstud summa 
S o m m e versée

= mk.= Ê.pn.

Eesti rahas 
En m on n aie eston ien n e

(*) Tähendused, mis sihtametkonnal täita, kui ta ise  toimetab raha ümberarvamist või 
kui ta maksmisteks tarvitab langenud väärtusega paberraha. (Kokkulepe, art. 10).

Indications à remplir par l’office destinataire, lorsqu’il opère lui-même la conversion 
ou qu’il fa it usage-, pour ses payements, de papier-monnaie déprécié. (Arrangement, art. 10).

LÕI GEND
O O U P O N

(Tagakülg)
Koht, kuhu vastaval korral indossament märgitakse

Cadre réservé  au x  en dossem en ts s ’il g  a lieu

R A H A SA A JA  A LLK IRI
QUITTANCE DU DESTINATAIRE

Eesküljel tähendatud summa kätte saanud 
Reçu la somme indiquée d’autre part

Koht...............
Lieu

Saaja allkiri 
Signature du destinataire

Sihtnumber 
Registre d’arrivée

M   ......

Maksja asutuse postitempel 
7 in. bre du bureau payeur

16977666



Lisa nr. 12, § 279 juurde.

Luna rahakaardi lõigend.

Mk. Pn.

Saatja nimi ja aadress:

Saatja postkontor:

(Eeskülg)

Luna rahakaart..
Mk. Pn.l

(Margad sõnade ja pennid numbritega korrata)

Kellele

Kuhu

Lähtekoha postitem pel

Posti Nr.

Ametmärked :

(M ingisuguseid parandusi kaardi sellel küljel ei lubata) 

(Tagakülg)

Sihtkoha postitem pel Sihtnumber

Nr.

Olen selle kaardi eesküljel tähendatud summa 

..."..................................... 192 a. kätte saanud.

Allkiri:

Saadetakse

postkontoris.......................192 a.

vastuvõetud ja (kellele)

(kuhu)

adresseeritud

Nr. lunasumma.

Allkiri:



Lisa nr. 13, § 279 juurde. (Esimene külg)

S5peî ajiumuos

: FRIIV

p n u n s B }  b j b  ’u d .......................q u i

pnUUBS 01}B q ’ B  2 6 X

iq u d  p n iB p u o q B }  i9 ? lïP IS88  ip jB B q  9 q 0 S  u a j o

Bun| b[

õjsf

pdumqjsod uqoqqqig jgqumupqg

: p 0 q  j  b  ui x 0 ra y Vqô  apijpreuusoj

IMETU SE RAHAKAARDI LÕIüEKD
... mk. ..................  pn.
(Kaardi sum m a)

Saatja postkontor :

Lähtekoha postitem pel

Saaja nimi ja aadress:

POSTI A M ETLIN E RAHAKAART

(M argad sõn ad e  ja pennid  num britega korrata)

Kellele

Kuhu

Lähtekoha postitempel P o s t i

N°

(M ingisuguseid  parandusi kaardi se lle l ktlljel e i lubata)



Lunalise paki
kaardilõigend

 .........................  mk.
(P ak i väärtus)

luna ______ , mk............ p.

Saatja nimi ja aadress

Saaja nimi ja aadress
(võib soovi järele kirjutamata jääda)

Lisa nr. 135 § 279 juurde. (Teine külg)

LUNALISE PAKI KAART

Kuhu

Ametmärked :

Raskus ...............klg.
Mk. Pn.

Kaaluraha . ,
Kinnitusmaks
Lunamaks . .
Kätte viimine

Kokku . .

Posti X i  ___

Lähtekoha postitempel

Postmarkide koï

A m e t m ä r k e d :

Sihtkoha postitempel Sihtnumber

No.

Olen selle kaardi eesküljel tähendatud summa 

............................................ 192 a. kätte saanud

Allkiri :

Saadetakse

postkontoris 

vastuvõetud ja (kellele)

(kuhu)

192 L

adresseeritud pakiK? 

lunaraha

Kontori ülem



Lisa nr. 14, § 279 juurde.
D bis Eeskülg (Recto)

Lunatransferdi lõ ip n d
Coupon du m an d a t de 

rem boursem ent

de .............................  p eale
(Numbrites—Montant en chiffres)

pour

Ko.................
postile an tud  

déposé
(millal)
l e ....................... 192
(kus)
à
(kelle poolt)
par M .............................

aadressi jä rg i 
à l’adresse de 

(kellele)
M............................................

(kuliu)
à ......................

Eesti posti peavalitsus — Administration des postes d’E ston ie . 
Rahvusvaheline lunatransfert — Mandat de Remboursement International

summa peale 
de la somme de
(araabia numbritega en chiffres arabes)

, » Mis saadetud (millal)
.......................  Expédié le

Summa sõnadega ladina keele tähtedega — les unités en toutes lettres et en caractères latins;

Saadetise eest 
Pour l’envoi 
Maksta — Payable à M
Sihtkoht — Lien de destination  (kelle!e)...............................
Saaja aadress — Adresse du destinataire 
Sihtmaa — Pays de destination Eesti — Estonie

Ametmärked — Indications de service *) ^VsutusepSsutS’

d’émis
sion ou de 

dépôt

Number — Numéro
Kuupäev — Date
Asutus — Bureau
Maa — Pays

Transferdi kokkuseadja ametniku
allkiri :

Signature de l’agent qui a dressé 
le mandat:

Sissemakstud  
summa 

Somme versée

(Saadetise siht
maa rahas — 

Monnaie du pays 
destinataire de 

l’envoi)

Timbre du bureau d’émission  
ou de dépôt

*) Tähendused, mis saadetise sihtametkonnal piirast lunasumma sissekasseerim ist täita.
Indications à remplir par l’Office destinataire de l’envoi après l’encaissement du montant du remboursement.

D bis Tagakülg (Verso)

(Koht, kuhu vastaval korral indossament märgitakse — Cadre réservé aux endossements, s’il y a lieu)

Adressaadi kviitung—Quittance du destinataire
Eesküljel tähendatud summa kätte saanud — Reçu la somme indiquée 

d’autre part

Koht
Lieu

Le
(M illal)

Sihtnumber 

Registre d’arrivée

JVë...........................

192

Maksja asutuse posti
tempel.

S a a j a  a l l k i r i  : 

S i g n a t u r e  d u  d e s t i n a t a i r e :



Lisa nr. 15, § 279 juurde.
H. (Eeskülg— Recto)

Lunatransfeidi lõigend
Coupon du mandat de 

lunasumma 
remboursement

de ...............  peale
(Numbrites—Montant en chiffres)

postpaki eest
■N®..................

pour le colis
mis postile antud 

déposé
(millal)
le .........................  192
(kus)
à  ...................................................
(kelle poolt)
par M .............................

aadressi järgi 
à l’adresse de 

(kellele)
M ..........................................

(kuhu)
à

Eesti posti peavalitsus — Administration des postes d’Estonie. 
Rahvusvaheline lunatransfert — Mandat de Remboursement International

(araabia numbritega — en chiffres arabes)

(Summa sõnadega ladinakeele tähtedega — les unités en toutes lettres et en caractères latins)

Postpaki N°.................. eest — Pour le colis postal N®............
mis saadetud (millal) — expédié le ..............................................
Maksta (kellele) — Payable à  M .....................................................
Sihtkoht — Lieu de destination....................................................
Saaja aadress — Adresse du destinataire...................................
Sihtmaa — Pays de destination EGSti — EstOllÎ0

Ametmärked — Indications de service *) Tran sferd i väljalaskja 
asutuse postitempel

Transferdi number — Numéro d’émission. 
Postileandmise kuupäev—Date d’émission.
Väljalaskja asutus — Bureau d’émission.......
Väljalaskja maa — Pays d’émission............
Transferdi kokkuseadja ametniku

allkiri :
Signature de l’agent qui a dressé 

le mandat:

Sissemakstud  
summa 

Somme versée

(Paki sihtmaa 
rahas—Monnaie 
du pays destina

taire du colis)

Timbre du bureau 
d’émission

*) Tähendused, mis pàki siht ametkonnal pärast lunasumma sissekasseerim ist täita.
Indications à remplir par l’Office destinataire du colis après l’encaissem ent du montant du remboursement.

H. (Tagakülg- Verso).

(Koht, kuhu vastaval korral indossament märgitakse — Cadre réservé aux endossements, s ’il y a lieu)

Väljamaksmise allkiri—Quittance du destinataire
Eesküljel tähendatud summa kätte saanud — Reçu la somme indiquée

d’autre part

Koht
Lieu

Le
(Millal)

Sihtnumber 

Registre d’arrivée

N i......................

Saaja allkiri:
Signature du destinataire:

192

M aksja asutuse posti
tempel



Lisa nr. 16, § 362 juurde.

(Eeskülg)

Posti Peavalitsus1)

Tähtsaadetis ......................................................  2)
Väärtki ri 
Postpakk

V Ä L J A  S T U S T E A D E
V ÄL JAM AKSMISTE AD E

b (Kellele)
(summa)

Posttransfert (summa)
(saadetise saatja nimi ja aadress)

(lähteasut. nimetus)

..........................................  postiasutuses
(kuupäev) nr all

...................................................................... poolt
ning adresseeritud (kellele)

(Sihtkoht)

!) Täita saatja poolt.

(kulm)....................................................................

') Eeskülg tuleb lähteasutuse poolt täita.
2) Saadetise liik (kiri, trükitööde, jne.).

(Tagakülg)

saadetis
Allakirjutaja tõendab, et transfert ’ m ŝ küljel tähendatud,

väljastatudon korrapäraselt —^välja makstud (millal)............................................. 192
Sihtasutuse tempel

Adressaadi allkiri

Sihtasutuse ametniku allkirix)

*) See teade tuleb adressaadi või sihtasutuse ametniku poolt alla kirjutada ja esimese postiga ta
gastada otse saatjale.



Lisa nr. 17, § 362 juurde.

C
Eeskülg — (Recto)

Eesti Posti Peavalitsus 
Administration des postes d’Estonie *) 
Tähtsaadetis
Envoi recommandé [............... -........... -.......................—■ ] [2]
Postpakk
Colis
Kiri—Kastike—Postpakk 
Lettre—Boîte—Colis
avaldatud väärtusega (summa)
avec valeur déclarée de..........................................................
Posttransfert (summa)
Mandat de poste de.................................................................
mis sisendatud postiasutuses
enregistré au bureau de poste de ...................................
(kuupäev) Nr. all
le .........................................................  sous le No .............
saadetud (kelle poolt)
expédié par M ........................................................................
ja adresseeritud (kellele)
et adressé à M .........................................................................
(kuhu)
à ...............................................................................................

Eeskülg tuleb lähteametkonna poolt täita, 
h Le recto est à remplir par l’Office d’origine.

Saadetise liik (kiri, trükitööde, j.n.e.)
-) Nature de l’envoi (lettre, imprimé etc.)

V Ä L J A S T U S T E A D E
AVIS DE RÉCEPTION

VÄLJAMAKSMISE TEADE 
AVIS DE PAYEMENT

Teate saatja asutuse tempel 
Timbre bu bureau expéditeur 

de l’avis

(Kellele)
') A...................

(Sihtkoht)
(Lieu de destination)

Postitalitus
Service des p ostes ..........................................

(Sihtmaa)
(Pays de destination)

Täita saatja poolt.
>) A remplir par l’expéditeur.

(Tagakülg)
(Verso)

saadetisAllakirjutaja tõendab, et traQSfer|., mis teisel küljel tähendatud,

Le soussigné déclare que mentionné d’autre part
, .. a väljastatud ... .on korrapäraselt —tttt-*--- -,—r—r~ millalvalja makstud

a été dûment le  192....paye
A l l k i r iSihtasutuse tempel 

Timbre du bureau destinataire S i g n a t u r e  1)

.. Adressaadi: Sihtasutuse ametniku:
du destinataire: de l’agent du bureau destinataire:

!) See teade tuleb adressaadi ehk, kui sihtmaa seadlused seda nõuavad, sihtasutuse ametniku j oolt 
kirjutada ja esimese postiga otse saatjale tagastada.

!) Cet avis doit être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le comportent, 
par l’agent du bureau destinataire, et renvoyé par le premier courrier directement à l’expéditeur.



Lisa nr. 18, § 386 juurde.

(Eeskülg)

Tagasinõudmise või aadressimuutmise nõudekiri.

N õudm ine postikaudu.

(Tähik tuleb nõudja kulul saata tähitatud kirjana.)

I. Tagasinõudmine.

Palun tagasi saata ...........................  (kuhu)   lähtepostiasu-

tusse saatjale tagasiandmiseks .....................................nr............... . mis Teie posti
saadetise nimetus)

asutusse saadetud on .................t........ 19  ja mille aadress oli järgmine:..........
(millal)

  .............  19.........
(kuupäev)

Kuupäeva 
posti

tempel. Postiasutuse ülema allkiri.

II. Aadressi muutmine.

Palun asetada järgmised andmed:......... ...........................................................

seniste.........................................................................  asemele...............................
(saadetise nimetus)

   N .............................aadressis, mis Teie postiasutusse saadetud on ....

.......................  19.........ja mille aadress oli järgmine: ..........................................
(millal)

.................................  19.........
(kuupäev)

Kuupäeva 
posti
tempel. Postiasutuse ülema allkiri.



(Tagakülg)

N õudm ine telegraafikaudu. 
(telegramm nõudja kulul)

I. Tagasinõudmine.

Tagastage lähtekohta   N .................. , mis saadefud
(saadetise nimetus)

...................................... aadressiga................................................................................
(täna või kuupäev) (saaja täielik aadress)

On soovitav, et nõudja peale selle ära tähendaks postiasutuse jaoks saadetise 

kirjelduse või tunnused, nagu pitsat, pealekirjutused, saadetise kaust ja värv, jne, 

(millised äratähendamised aga ei tule telegrammi teksti sekka võtta) :

Pitsat .......................................................

Pealekirjutus .......................................................

Saadetise kaust ja värv  .........................

Kirjeldus või iseäraldused ja tunnused......................................................................

Nõudja allkiri.
Postiasutuse ülema allkiri.

Asutuse
tempel.

II. Aadressi muutmine.

Asetage .................................................................... .......... ................................
(niisugused uued andmed)

seniste  ..........................................................................................................  asemele
(niisugused endised andmed)

.......................................................................... N ...................  mis Teie postiasutusse
(saadetise nimetus ehk liik)

saadetud .....................................  aadressiga ............................................................
(millal) (saaja täielik aadress)

On soovitav, et nõudja peale selle ära tähendaks postiasutuse jaoks saadetise

kirjelduse või tunnused, nagu pitsat, pealekirjutus, saadetise kaust ja värv, jne. (milli

sed äratähendamised aga ei tule telegrammi teksti sekka võtta):

Pitsat.......................................................

Pealekirjutus ......................................................

Saadetise kaust ja värv ....................................

Kirjeldus või iseäraldused ja tunnused.....................................................................

Asutuse Nõudja allkiri.
tempel. ^    ... n i . .Postiasutuse ülema allkiri.



L i s a  n r .  1 9 ,  §  3 8 6  ju u r d e .

J. (Eeskülg—Recto)
EESTI POSTIVALITSUS

Administration des postes d’ESTONIE
T A G A S IN Õ U D M IS E  V Õ I A A D R E S S I M U U T M IS E  P A L V E  
DEMANDE DE RETRAIT OU DE MODIFICATION D’ADRESSE *)

N Õ U D M IN E  P O S T IK A U D U  
RÉCLAMATION PAR VOIE POSTALE

(Tähik tuleb nõudja kulul tähitud kirjana ära saata)
(Note à transmettre, sous pli recommandé et aux frais du réclamant)

I. TAGASINÕUDMISE PALVE 
I. DEMANDE DE RETRAIT

Palun tagastada postiasutusse 
Prière de renvoyer au bureau 
saatjale tagasiandmiseks 
pour être remis à l’expéditeur 1
number mis Teie postiasutusse saadetud (kuupäev) 
numéro adressé à votre bureau le 192 
ligilisatud ärakirjaga sarnane on. 
est conforme au fac-similé ci-joint.

(lähtekoht) 
(d’origine) 

^saadetise liik) 
(nature de l’objet) 

ja mille aadress siia 
et dont la suscription

(kuupäev)
» , le 192

Asutuse tempel 
Timbre du bureau

/ ' " ' " ' N
/ N 
1 \ 
1 1 
\ / 
\ / \ /\  ✓\  ✓

Postiasutuse
Le des postes,

II. AADRESSI MUUTMISE PALVE 
II. DEMANDE DE MODIFICATION D’ADRESSE

Palun asetada 
Prière de substituer

à

de 1
(kuupäev)
le

(niisugused andmed) 
(telle indication) 

(niisuguste teiste andmete asemele) saadetise aadressis

(saadetise liik) number , mis Teie postiasutusse saadetud

postiasutusest ja mille aadress siia 
192 du bureau de et dont la suscrintion

ligilisatud ärakirjaga sarnane on. 
est conforme au fac-similé ci-joint.

(kuupäev)
, le 192

Asutuse tempel 
Timbre du bureau

/ ' " " ' N
< i

Postiasutuse
Le des postes,

i i
\ i  \ /\  ✓

» .̂®rviduse järele eesklllg või tagakülg läbi kriipsutada. 
' öirfer le recto ou le verso, suivant le cas.



J. (Tagakülg —Verso)

NÕUDMINE TELEGRAAFI KAUDU 
RÉCLAMATION PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

(Telegramm paluja kulul)
(Télégramme aux frais du réclamant)

I. TAGASINÕUDMISE PALVE
I. DEMANDE DE RETRAIT

Tagastada lähtekohta (saadetise liik) number , mis saadetud
Renvoyer à l’origine ........................................ (tel objet) numéro...................  adressé

täna või (kuupäev) (kellele) (Saaja täielik aadress).
(ce jour ou le  ) à M ...................................................  (Adresse exacte du destinataire).

Pitsat : (Kirjeldus).
Cachet : ............................................................................................................. (Description).
Pealkirjutus : (Saadetise kaust ja värv).
Suscription :  .....................................................................................................(Format et couleur de l’envoi).
Iseäraldused : (Kõiksugu tunnused ja märgid).
Particularités : (Annotations et signes de toute nature).

Asutuse tempel 
Timbre du bureau

(Allkiri) 
(Signature)

Postiasutuse ülem. 
Receveur des postes.

II. AADRESSI MUUTMISE PALVE
II. DEMANDE DE MODIFICATION D’ADRESSE *)

Asetada (niisugused andmed)
Substituer ................................. .................................  (telle indication) à .............................................................

(niisuguste seniste andmete asemele) saadetise aadressis (saadetise liik)
(telle autre indication) sur l’adresse de 1 ..........................................................  (nature de l’objet)

number , mis saadetud (täna või kuupäev) Teie postiasutusse
numéro expédié .............................................................. (ce jour ou le  ) à votre bureau
(kellele) (Saaja täielik aadress)
pour M ...............................................................................................................................  (Adresse exacte du destinataire)

Pitsat : (Kirjeldus).
Cachet : ................................................................................................. (Description).
Pealkirjutus : (Saadetise kaust ja värv).
Suscription:.. (Format et couleur de l’envoi).
Iseäraldused : (Kõiksugu tunnused ja märgid).
Particularités : ....................................................................................(Annotations et signes de toute nature).

Asutuse tempel 
Timbre du bureau

(Allkiri)
(Signature)

Postiasutuse ülem 
Receveur des postes

See palve tuleb täitmisele ainult peale täpse ärakirja saamist postikaudu.
(*) N. B. II ne peut être satisfait à cette demande qu’après réception du fac-similé par la poste.



Lisa nr. 20, § 446 juurde.

p. t. kontori ülemale.

(järelepürija)

kes elutseb

P alve.
............................................. 192 a. a n d s in  m in a .. .................................................................................

(kuu ja piiev)

p.-t. k o n to ris  p o s tile  .....................................................................................................................................................................
(saadetise liik)

.......................................  a ll  a a d r e s s i g a ......... .............................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..  E t  m in u l n im e ta tu d  s a a d e t is e

kättetoim etam ise ü le  te a te d  p u u d u v a d , p a lu n  v ä l ja  s e lg i ta d a  ja  m u lle  t e a t a d a ,  k e lle le  

ja millal on  s e e  v ä l ja  a n tu d  v õ i, v a s t a s e l  k o r r a l ,  k u s  o n  j ä r e l e o t s i t a v  s a a d e t is  h o iu l.

L i s a :  p o s tik v iitu n g i  ä r a k ir i  ja   m k . e e s t  p o s tm a r k e .

(allkiri)

Ä r a k ir i  e h k  v ä l j a v õ t e  k v ii tu n g is t .  

 p .- t .  k . k v ii tu n g i  n r . ..........................

K u h u .................................... .....................................................................................................

Kellele .......................................................................................

V a s tu  v õ tn u d ....................... ................................................. ..........................................

Ä ra k ir i  õ ig e :

A m e tn ik



L is a  n r . 2 0 3 § 4 4 6  ju u rd e . (T a g a k ü lg )

Ü la ln im e ta tu d  s a a d e t is  o n  p o s t i le  a n tu d  ............................................................................. 1 9 2  a,

ja 1 9 2  a .  e d a s i  s a a d e tu d

.................................................................................. 1 9 2  a .

A m e tn ik

........................... .......................................................p o s tk o n to r i  ü le m a le  v ä l ja s e lg i ta m is e k s  ja  järgj

n e v a k s  tä i tm is e k s .

......................................................1 9 2  a . N r . .............................

p .- t .  k o n to r i  ü le m

A m e tn ik



Lisa nr. 21, § 449 juurde.
EESTI P O S T IV A L IT S U S

Administration des postes d’Estonie.
Postiasutus
Bureau d...............................................

H
(Eeskülg)

(Recto)

Lâhteasutuse tempel 
Timbre du bureau 

expéditeur

Kättejõudmata lihtsaadetise üle järelepärimise korraî ettetoodavad teated 
Renseignements à fournir en cas de réclamation d’un envoi ordinaire non parvenu.

I. Järelepärija poolt (saatja või adressaat) 
Par le réclamant (expéditeur ou destinataire)

Küsimused
Demandes

Vastused
Réponses

a) Saadetise liik (kiri, postkaart, ajaleht või muu trükitööde, kauba- 
proov või äripaberid)
Nature de l’envoi (lettre, carte postale, journal ou autre imprimé, 
échantillon ou papiers d’affaires).

b) Saadetisel tähendatud aadress 
Adresse portée sur l’envoi.

c) Missugune on adressaadi täpne aadress?
Quelle est l’adresse exacte du destinataire?

d) Kas saadetis oli suuremahuline?
L’envoi était-il volumineux?

e) Mifo ta sisaldas? (Võimalikult täpne ja täielik äratähendamine) 
Que renfermait-il ? (Signalement aussi exact et complet que 
possible).

f) Postileandmise täpne või ligikaudne kuupäev.
Date précise ou approximative du dépôt à la poste.

S) Saatja nimi ja elukoht.
Nom et domicile de l’expéditeur.

b) Kummale, kas saatjale või adressaadile, peab järelepäritav saadetis 
Kätte toimetatama, kui järelotsimisel tagajärgi on cdnud?
En cas de recherches fructueuses, à qui, de l’expéditeur ou du 
destinataire, doit-on faire parvenir l’envoi réclamé?

II. Saatja poolt Par l’expéditeur

>) Kas oli saadetis frankeeritud ning, jaataval korral, missugune oli 
pealekleebitud postmarkide väärtus?
L envoi était-il affranchi et, dans l’affirmative, quelle était la 
valeur des timbres-poste apposés?

i) Postileandmise kellaaeg ja kuupäev.
Date et heure du dépôt à la poste.

b) Kas sündis postileandmine luugi juures või postkasti laskmise 
Kaudu ?̂  Viimasel korral, kelle poolt?
Le dépôt a-t-il eu lieu au guichet ou à la boîte?

^  ans ce dernier cas, par quelle personne?

®) Lâhteasutuse eriandmed.
enseignements particuliers du bureau d’origine, 
simese vahetalitaja asutuse andmed.

0\ Tenseignements du 1-er bureau intermédiaire.
eise vahetalitaja asutuse andmed.

Kàe<!fonSei?n m̂ents °*u 2_e bureau intermédiaire.
La n r ,eV peak ta§as* saadetama.................. ...................................

esente formule doit être renvoyé à (kellele)



Lisa nr. 21, § 449 juurde.
E E S T I  P O S T IV A L IT S U S

Administration des postes d’Estonie.

Postiasutus
Bureau d ...............................................

H
(Tagakülg) 

(Verso)

III. Adressaadi poolt ettetoodavad teated kättejõudmata lihtsaadetise üle järelepärimise korral. 
Renseignements à fournir par le destinataire en cas de réclamation d’un envoi ordinaire non parvenu.

Küsimused 
Demandes

p) Kas saadetis on adressaadile kätte jõudnud?
L’envoi est-il parvenu au destinataire?

q) Kas korrespondents võetakse harilikult postiasutusest välja või 
toimetatakse ta koju kätte?
Les correspondances sont-elles d’ordinaire retirées au bureau de 
poste ou distribuées à domicile?

r) Kellele see usaldatakse esimesel juhtumisel?
A qui sont-elles confiées dans le premier cas?

s) Teisel juhtumisel, kas see antakse kätte otsekohe adressaadile 
või aga tema teenistuses seisvale isikule, või pannakse ta isiklisse 
kirjakasti? Vastaval korral, kas on see kast hästi suletud ja kas ta 
korrapäraselt tühjendatakse?
Dans le second cas, sont-elles remises directement au destina
taire ou à une personne attachée à son service; ou bien déposées 
dans une boîte particulière? Le cas échéant, cette boîte est-elle 
bien fermée et régulièrement levée?

t) Kas on korrespondentsi kaotsimineku juhtumisi juba sagedasti 
olnud? Jaataval korral, tähendada kaotsiläinud korrespondentsi 
päritolu.
La perte des correspondances s’est-elle déjà produite souvent ? 
Dans l’affirmative, indiquer la provenance des correspondances 
perdues.

u) Sihtasutuse eriandmed.
Renseignements particuliers du bureau de destination.

Käesolev tähik peab tagasi saadetama....................................
La présente formule doit être renvoyée à (kellele)

Vastused
Réponses

Lähteasutuse tempel 
Timbre du bureau 

expéditeur

Kaust: 210X297 mm)



EESTI POSTIVALITSUS
Administration des postes d’ESTONIE

Postiasutus
Bureau d .....................................................

Lisa nr. 22, § 450 juurde.

(Eeskülg)
(Recto)

Lähteasutuse tempel 
Timbre du bureau d’origine

.S’S>
8Šaa oo.S x  >V, &S < E *
îs•prC 00a o ** es ed’O

E

J Ä R E L E P Ä R I M I N E
R É C L A M A T I O N

tähtsaadetise üle
d’un envoi recommandé (.................................................... ..........
ehk väärtsaadetise iile (summa peale)
ou d’un envoi de valeur déclarée de .....:..........................................................
mis sisaldas
contenant ( ...............................................................................................................
ja postile anti (kelle poolt)
déposé par M...............................................................................................................
Nr. ail postiasutuses
sous le N° ................................................. au bureau de .....................................
järele : 
suivante :

(aeg) 
(le) -

) (a) 

-) (b) 

.) (c )

järgmise aadressi 
à l’adresse

ja mille üle väljastusteade nõuti
et faisant l’objet d’une demande d’avis de réception

(d)

(e)

C 0) C'a o
+j o or5 l s S

o \

«à & 3 Sfi•**3
m■3 C « o

— ta

s°

Allakirjutaja tõendab, et ülalnäidatud saadetis on õigustatud saajale korralikult väljastatud 
Le soussigné déclare que l’envoi susmentionné a été dûment livré à l’ayant droit

................................................................................................  Väljastusasutuse tempel
Timbre du bureau distributeur

V ä lja s tu s a s u tu s e  ü le m  
Le chef du bureau distributeur

Allakirjutaja tõendab, et ülalmainitud saadetis
Le soussigné déclare que l’envoi susm entionné..........................................................................................

on veel väljastamata postiasutuses
est encore en instance au bureau de .........................................................................................................................
on tagastatud lähteasutusele (millal)
a été renvoyé au bureau d’origine l e ............................................................................................ ...........................
on järele saadetud (millal)
a été réexpédié l e .................................................................................................  à      (f)
ei ole sihtasutusse pärale jõudnud Sihtasutuse tempel
n’est pas parvenu au bureau de destination Timbre du bureau de destination

S ih ta s u tu s e  ü le m  
Le chef du bureau de destination.

Kiri, kaubaproov, trükitööde jne. 
fa) Lettre, échantillon, imprimé, etc.

Kiri ehk kastike.
(b) Lettre ou boîte.

Võimalikult täielik sisukirjeldus.
(c) Description du contenu autant que possible.

Need read täidetakse saatja enese, ehk tema puudumisel lähteasutuse poolt.
(d) Cadre à remplir par l’expéditeur ou, à défaut, par le bureau d’origine. 

Vastaval korral läbi kriipsutada.
(e) Biffer, le cas échéant.

Täpne ja täielik aadress ära tähendada.
(f) Indiquer l’adresse exacte et complète.



Lisa nr. 22, § 450 juurde.
I

(Tagakülg)
(Verso)

Täita ainult sel iutitumisel. kui eeskäliel ettenähtud otsimised pole suutnud saadetise saatust kindlaks teha.
A remplir seulement dans le cas où le sort de l’envoi n’a pu être établi par les recherches prévues au recto. 

Teisel küljel äratähendatud saadetis paigutati kottsaadetusse vahetusasutuses
L’envoi désigné d’autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d’échange de ............................

(millal) (saadetus) vahetusasutusele
(ju ............................................... 192-.- ( ........... e envoi) pour le bureau d’échange de .........................................

ô'ôo <nr̂à O
i'EC <ü 73 te<u <d
-H  r-5 
pd teS Ö^ cS
ïï3 r s
H s

Ta oli sisse kirjutatud ~\̂ Q 
Il a été inscrit sous le all,

kirjaposti saatelehe Y tabelis või registrilehes. 
du tableau V de la feuille d’avis ou de la liste spéciale.

väärtkirjaposti saatelehes, 
de la feuille d’envoi.

Allkiri
Signature

Teisel küljel äratähendatud saadetis paigutati kottsaadetusse vahetusasutuses 
L’envoi désigné d’autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d échange de 

(millal) (saadetus) vahetusasutusele
du  ............................................. 192...... (...... e envoi) pour le bureau d’échange de

Ta oli sisse kirjutatud APq 
Il a été inscrit sous le d ail,

kirjaposti saatelehe V tabelis või registrilehes. 
du tableau V de la feuille d’avis ou de la liste spéciale.

väärtkirjaposti saatelehes, 
de la feuille d’envoi.

Allkiri
Signature

Teisel küljel äratähendatud 'saadetis paigutati kottsaadetusse vahetusasutuses 
L’envoi désigné d’autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d’échange de 

(millal) (saadetus) vahetusasutusele
du  192......( ...........e envoi) pour le bureau d’échange de

Ta oli sisse kirjutatud ATq 
Il a été inscrit sous le all,

kirjaposti saatelehe V tabelis või registrilehes. 
du tableau V de la feuille d’avis ou de la liste spéciale.

väärtkirjaposti saatelehes, 
de la feuille d’envoi.

Allkiri
Signature

Teisel küljel äratähendatud saadetis paigutati kottsaadetusse vahetusasutuses 
L’envoi désigné d’autre part a été inséré dans la dépêche du bureau d échange de 

(millal) (saadetus) vahetusasutusele
du  192......(............e envoi) pour le bureau d’échange de ........

Ta oli sisse kirjutatud 
Il a été inscrit sous le ail,

kirjaposti saatelehe V tabelis või registrilehes.
du tableau V de la feuille d’avis ou de la liste spéciale.    .  ̂ —  ------

väärtkirjaposti saatelehes, 
de la feuille d’envoi.

Allkiri
Signature

LÕPULIK VASTUS
RÉPONSE DÉFINITIVE

sihtametkonna või, vastaval korral, vahepealse ametkonna poolt, kes otsitava
de l’Office de destination ou, le cas échéant, de l’Office intermédiaire qui ne peut établir la transm gu
järgmisele ametkonnale kindlaks teha ei saa. 
de l’envoi réclamé à l’Office suivant.



Lisa nr. 23, § 455 juurde.

(Eeskülg)

EESTI POSTIPEAVALITSUS N
Administration dos postos cPESTONIE ^ i T y P ÄT̂ TTVTTN̂ Ej

päralejõudmata postpaki või lunatransferdi üle.
RECLAMATION D’UN COLIS POSTAL

ou d’un mandat de remboursement non parvenu.

Lähteasutus :
Bureau de dépôt :
Postileandmise kuupäev : 
Date du dépôt:..................
Välimuse täpne kirjeldus:
Description très exacte de l’extérieur :
Sisenduse N° :
N° d’enregistrement : ....... ........................................................
Saaja aadress (nii täpne, kui vähegi võimalik) :
Adresse du destinataire (aussi exactement que possible) :
Täpselt paki sisu:
Contenu exact : ............................................................................
Kaal :
Poids :

H ®

0 U) 
a.0

S ®
■2 . 2■5 lg Avaldatud väärtus : 2o
æ"a a
5 a

2 a 
3S
a,:S 
o a
a? a n t/îk

Déclaration de valeur:
Lunasumma : 
Remboursement :
Väljastusteate nõudmine :
(Jaataval korral juurde lisada tähed A. R.)
Demande d’un avis de réception : 
(Dans le cas affirmatif, ajouter les lettres A. R.)

Saatja nimi ja aadress :
Nom et adresse de l’expéditeur :
Sihitustee: ära saadetud (millal) vahetusasutuse poolt (kus)
Acheminement : expédié le .......... 192 par le bureau d’échange de ..........................................
vahetusasutusele (kuhu) x r  all pakiposti saatelehe järgi,
au bureau d’échange de ...................................................... sous le JN2  de la feuille de route.
Kuupäev : Allkiri :
Date: ........................................................................  Signature: .................................................................................................

3 0 
* o
~ a 3 a
.. t.

ü à3 S 2 2 
a a

Postipeavalitsuse nimetus
Administration des postes d ....................................................................................................
Ülalkirjeldatud pakk väljastati (millal) (kellele)
Le colis décrit ci-dessus a été remis le ...............................................  192 à
Kuupäev : Allkiri :
Date : ........................................................................  Signature :

Ülalkirjeldatud pakk 
Le colis décrit ci-dessus

Kuupäev : Allkiri :
Date : ........................................................... Signature :



Lisa nr. 23, § 455 juurde. 

(Tagakülg)

Postipeavalitsuse nimetus 
Administration des postes d
Edasi saadetud (millal) 
Réacheminé le

vahetusasutuse poolt (kus) 
192 par le bureau d’échange de

vahetusasutusele (kuhu) u
au bureau d’échange de .................................   sous le JN 2 .
Kuupäev :
Date : .....................................................................................  192

Allkiri : 
Signature :

Postipeavalitsuse nimetus
Administration des postes d .........................................................................
Edasi saadetud (millal)
Réacheminé le ....................................................... 192
vahetusasutusele (kuhu)
au bureau d’échange de .......................................................  sous le
Kuupäev :
Date :   192

all pakiposti saatelehe järgi, 
de la feuille de route.

vahetusasutuse poolt (kus) 
par le bureau d’échange de

Ne ail pakiposti saatelehe järgi, 
de la feuille de route.

Allkiri •. 
Signature :

Postipeavalitsuse nimetus
Administration des postes d ..........................................................................
Edasi saadetud (millal)
Réacheminé le .......................................   192
vahetusasutusele (kuhu) U
au bureau d’échange de ......................................................  sous le JN_
Kuupäev :
Date:   192

vahetusasutuse poolt (kus) 
par le bureau d’échange de

ail pakiposti saatelehe järgi, 
de la feuille de route.

Allkiri : 
Signature

Lõpulik vastus !) 
Réponse définitivex)

9 Sihtametkonna poolt ehk, vastaval korral, vahepealse ametkonna poolt, kes otsitava saadetise järgmi
sele ametkonnale korrapäralist edasiandmist kindlaks ei saa teha.

!) De l’Office destinataire ou, le cas échéant, de l’Office intermédiaire qui ne peut établir la transmission 
régulière de l’envoi réclamé à l’Office suivant.



Lisa nr. 24, § 456 juurde.

C

EESTI POSTI PEAVALITSUS
Administration des postes d’ESTONIE 
Postiasutus
Bureau d ...................................................................

Järelepärimine transferdi üle (mis iüm  : postai või télégraphique) 

Réclamation d’un m andat
Järelepärija nimi ja elukoht 

Nom et domicile du réclamant

(Lähteasutuse poolt täita) ,
(A remplir par le bureau d’origine)

Väljalaskja asutus:
Bureau d’émission:.................................
Väljalaskmise kuupäev :
Date d’émission :.... ..................................
Transferdi number :
Numéro -d’enregistrement : ...............
Summa :
Montant: ...................................................
Saaja nimi :
Nom du destinataire: ...........................
Saaja täielik aadress:
Adresse complète du destinataire:

Sihtasutus :
Bureau de destination :......................
Täiendavad andmed : 
Renseignements complémentaires:

kuupäev
le ........................................................... 192

Allkiri :
Signature :

(Sihtasutuse poolt täita)
(A remplir par le bureau destinataire)

*).
Siin vastas äratähendatud transfert 
Le mandat décrit ci-contre

on saajale õigesti välja maksetud
— a été dûment payé au destinataire

(millal)
le ....................... .................................................
on alles välja maksmata (postiasut. nimetus)

— est encore en instance au bureau

d ............................................................................

on lähteasutusse tagastatud (millal)
— a été renvoyé au bureau d’origine

le............................................ .̂........................... ~

on järele saadetud (millal)
— a été réexpédié le .........................................

kuhu
à .............................................................................

ei ole pärale jõudnud (kuhu) 
n’est pas parvenu au bureau

d ............................................................................

kuupäev
le................................ :....... -.................. 192

Allkiri :
Signature :

*) Üleliigsed tähendused läbi kriipsutada. 
*) Biffer lés indications inutiles.



(Esikülg)

postkontori
postiagentuuri

Kutseleht
Kellele ........................................................... .............................

Aadress........................................................................................

Teie nime peale on tulnud järgmised postisaadetised :

Järje
nr.
siht

asutuses

S a a d e t i s t e Teil tuleb maksta

Märked
Liik Posti

nr. Lähtekoht Väärtus
mk. Mis eest Summa

mk.



Lisa nr. 25, § 588 juurde.

(Tagakülg)

Ette näidatud isikutunnistus, mis välja antud

192  a.

(inissuguse asutuse poolt)

  n r . ..........................  all.

V olitan

(Isikutunnistuse ettenäitaja allkiri)

(keda, ees- ja liignimi)

teisel küljel tähendatud postisaadetisi

vastu võtma.

192 a.

(allkiri)

Allkirja tõestus:

Olen selle kutselehe eesküljel tähendatud.

kätte saanud.

192 a.

(allkiri)



Lisa nr. 26, § 655 juurde.

Posti nimepilet Nimekasti nr.................
kui see pileti juurde antud.

19........  a. peale

postisaadetiste vastuvõtmiseks
.......................................................................... postiasutusest.

(postiasutuse nimetus)

................................................   nime peale.
(pileti omaniku ees- ja liignimi)

Mis liiki saadetised tulevad väljastada:

Pileti omaniku allkiri: ....................................
 ........ “..................................... 19.........  a.

Postiasutuse ülem:

M ä ä r u s e d .

1. Kui piletiomanik registreeritud postisaadetise isiklikult vastu võtab kutselehe 
järgi, kirjutab ta oma nime kutselehe peale — võrdlemiseks nimepiletil oleva 
allkirjaga.

2. Kui piletiomanik kedagi teist volitab vastu võtma registreeritud saadetisi, peab 
esimene posti kutselehele kirjutama volituse ning nimepileti tagaküljele tegema 
allakirjutatud märkuse, ära tähendades, keda ta volitab registreeritud saadetisi 
vastu võtma. Kui vastuvõtmine usaldatakse uuele isikule, peab tehtama uus 
volitav märkus. Kutselehele võib volitaja lüüa ka oma pitsati, kuid sel juhtu
misel peab ka nimepiletil olema seesama pitsati jäljend.

3. Nimepileti ärakaotamise puhul peab sellest kirjalikult teatatama postiasutusse.

Volitused registreeritud saadetiste vastuvõtmiseks.

1. Volitan.................................................... (keda)

2. Volitan j.n.e.

(allkiri)



Lisa nr. 27, § 714 juurde. J - Sisemaaline.

........................................... ...........  postiasutuse

Väljastamatuse teade.
Pakk (pakid) nr................... mis postile antud ..........................................

(kus)
(kelle poolt) .....................................................................................................

(saatja täielik aadress)
asutuses väljastamata järgmisel põhjusel:

a) adressaat keeldub pakki vastu võtmast. *)
b) adressât ei ole pakki nõudma ilmunud. *)
c) adressaat on leidmata, on ära sõitnud, ära surnud. *)
d) aadress on puudulik, adressaadi nimi moonutatud. *)
e) paki aadress ei käi pakikaardiga kokku. *)
f) adressaat keeldub maksmast lunasummat. *)
g) (mõnel muul põhjusel). *) .............................................,.................................

seisab(vad) minu

\  Palun saatjalt juhatust nõuda ja talle teatada, et kui need juhatused mulle 
j \  ühe kuu jooksul, lunalise paki kohta aga 14 päeva jooksul kätte ei jõua, saade- 
l J takse pakk (pakid) tagasi lähteasutusse talle tagasiandmiseks — tagasisaatmise 

\  eest kuuluva saatemaksu (kaaluraha) äratäsumisel.
Posti tempel.

Allkiri
*) Tarvitamata jäänud teated läbi kriipsutada.

V A S T U S .
k oht

Pakk (pakid) tuleb(vad): *)

a) veel kord pakkuda adressaadile.
iljastada .......... ..................

(esialgsele adress
1) ilma et sisse nõuetaks

b) väljastada .........  tänav, maja nr.
(esialgsele adressaadile või teisele isikule)

j  lunasummat, Mk..2) sisse nõudes
ta  . . .................................

(kellele, kuhu)

Saatja ei vastanud temale ette pandud küsimuste peale, sellepärast tuleb(vad) 
pakk (pakid) pärast määrusliku hoiuaja möödumist tagasi saata lähteasutusse. *)

Pakisaatja allkiri.

*) Tarvitamata jäänud teated läbi kriipsutada. Postiasutuse juhataja allkiri.

c) järele i
d) tagasi
e) saatja
f) saatja

( 1
j

Posti tempel.



Lisa nr. 28, § 715 juurde.
______________J ______________

A D M I N I S T R A T I O N  D E S  P O S T E S  d ’ E S T O N I E .
(Colis postaux)

AVIS D E  N O N - R E M I S E
L e   colis dont ci-joint ........................  bulletin d’expédition Nr..........................originaire

d e ...........................................................................................................................se trouve ..............................................
en souffrance à mon bureau pour le motif suivant: 1)

a) Le ...........  colis...................  été refusé par le destinataire.
b) Le ............ colis N°......................................................... pas été réclamé.............
c) Le destinataire est inconnu, absent, parti, décédé.
d) L’adresse est insuffisante.
e) L’adresse du colis n’est pas conforme à celle du bulletin.

(les frais de douane, 
le remboursement.

les autres frais dont le colis est grevé.
g) Le colis est grevé des frais de douane et autres s’élevant au total à

Pour prolongation de magasinage, cette somme sera majorée à raison de.............................................
h) Le destinataire n’a pas d’autorisation d’importation.
Prière de demander les instructions de l’expéditeur et de lui faire connaître que, si ces instruc

tions ne me parviennent pas dans un délai de mois, le colis lui ser réexpédié sous 
suite des frais.
Timbre à date :

Signature

i) Biffer les indications dont il n’est pas fait usage.

R É P O N S E
Le .......  colis doi ...........  être : i)
a) Présenté encore une fois au destinataire primitif.
b) Remis à M ..........................................................................rue....•-............................................Nr.

(destinataire primitif ou une autre personne)
sans perception ) ,

> du montant du remboursement decontre payement 2) .
c) Remis à M ......................................................................... rue.................................................Nr................

(destinataire primitif ou une autre personne) 
sans perception des frais de douane ou des autres frais dont le colis est grevé 3)

d) Réexpédié au destinataire primitif .......»........................... ru e ...................................... Nr.
e) Immédiatement renvoyé ........  au bureau d’origine.
f)  Vendu .......  aux risques et périls de l’expéditeur.
g) Traité comme abandonné ........
L’expéditeur n’ayant pas répondu aux demandes d’instructions qui lui ont été adressées, le 

colis doi être renvoyé à mon bureau à l’expiration du délai réglementaire.
Timbre à date :

Signature

1) Biffer les indications dont il n’est pas fait usage. _ .. j
2) Ajouter un nouveau mandat de remboursement établi conformément aux prescriptions de l’article 18 (Règlement), si > .

montant du remboursement est réduit. [
8) Ajouter un bulletin d’affranchissement établi conformément aux prescriptions de l’article 10 (Règlement). f



Lisa nr. 29, § 826 juurde.

D.
EESTI POSTI-TELEGRAAFI VALITSUS.

Administration des Postes et des Télégraphes d’ESTONIE.

Lehe ilm um iskoha p o s t i 
asutuse tem p e l. 

Timbre du b u re a u  d e  
publication.

SAATELEHT
Feuille de livraison

abonementide juurde, mis kogutud on otsekohe 
des abonnements recueillis directement.

ajalehe ..............................................................................................   poolt,
par l’éditeur du journal

mis ilmub 
paraissant à

sihtasutuse ................................................................................................  jaoks,
pour le bureau de débit de

sihtmaa nimetus.........................................................................
pays de destination

Lähtemaa vahetusasu- 
tuse postitempel. 

Timbre du buneau 
d’échange du pays epxé- 

diteur.

Sagedus : leht ilmub ...........  korda nädalas, kuus, aastas. ^
Périodicité : paraissant ...........  fois par semaine, mois, année. ’

Iga numbri keskmine raskus grammides .
Poids moyen en grammes de chaque numéro ' ........................  g

jäetakse 192......  a. I-se, Il-se, M-da, IV-da 1) veerandi jooksul järgmised abonemendid :
feront fournis pendant le I-er, Il-e, IlI-e, IV-e i) trimestre 192.....  les abonnements suivants:

Järje nr. 
"f. d'ordre.

Tellija nimi 
Nom de l’abonné '

Elukutse
Profession

Aadress, tänav ja nr. 
Adresse, rue et nr.

Eksemplaride
arv

Nombre
d’exemplaires

Märkused
Observations

9 Üleliigsed andmed läbi kriipsutada.
Biffer les indications inutiles.

2) Abonendi tähestikulises järjekorras sisse kirjutada. 
Inscrire les abonnés dans l’ordre alphabétique.

<T̂ h Dimension : ^ > < 2> v S  210 x 297 mm,



Lisa nr. 30, § 826 juurde.

E.
E E S T I  P O S T I -T E L E G R A A F I  V A L IT S U S .

Administration des Postes et des Télégraphes d’ESTONIE.

Lehe ilmumiskoha posti- 
asutuse tempel. 

Timbre du bureau de 
publication.

KOKKU V ÕTTELEHT
R e l e v é  r é c a p i t u l a t i f

ajalehe .............................
par l’éditeur du journal

poolt,

Lähtem aa vahetusasu- 
tuse postitempel. 

Tim bre du bureau 
d’échange du pays expé

diteur.

mis ilmub .... 
paraissant à

Sagedus : ilmub   korda nädalas, kuus, aastas. ^
Périodicité : paraissant ...........  fois par semaine, mois, année.

Iga numbri keskmine raskus grammides 
Poids moyen en grammes de chaque numéro ' gr-

Saadetakse 2) 
Seront fournis

postiabonementi järgmistele sihtasutustele 192.....  a. I-se, Il-se, III-da, IV-da
abonnements-poste aux bureaux de débits suivants pendant le I-re, Il-e, Ilw

veerandi jooksul.
IV-e trimestre 192.....

Järje nr. 
Nr. (Tordre

Sihtasutused 3x 
Bureaux de débit '

Eksemplaride arv 
Nombre d’exemplaires

Märkused
(Tasuda tulevad maksud jne.)

Observations 
(Indication des taxes à bonifier, etc.)

1) Üleliigsed andmed maha kriipsutada. 
Biffer les indications inutiles.

2) Arv üles tähendada.
Indiquer le nombre.

3) Üles tähendada tähestikulises järjekorras. 
Les indiquer dans l’ordre alphabétique.

(Tähiku suunis 148x21 või 210x297 mm)
T i i m a n a i n n



Lisa nr. 31, § 830 juurde. 
Esikülg (Recto)

Väljaandja poolt otsekohe kogutud abonementide lõpetamine. 
Retrait d’abonnements recueillis directement par l’éditeur.

Ajalehe ilmumiskoha postiasutuse märkused. 
Observations du bureau du lieu de publi Lehe ilmumiskoha 

postiasutuse tempel 
Timbre du bureau 

de publicationcation.

Tulevikus saadetakse ainult:
Il ne sera plus fourni à l’avenir que

Postiasutusele 
Au bureau de poste o

eks. väljaandja poolt otsekohe kogu
tud abonementi
exemplaires recueillis directement
par l’éditeur
ekfe. harilikku postiabonementi. 
exemplaires souscrits.

Ametlik. 
Service des postes.

(sihtasutus)
(bureau de poste distributeur)

Tagakülg (Verso)

Eesti posti-telegraafi valitsus.
Administration des Postes et des Télégraphes d’E sto n ie .

Allpool tähendatud abonemente, mis on kogutud otseteed ajalehe 
Les abonnements ci-après recueillis directement par l’éditeur du journal

väljaandja poolt 192.....  a. veerandi,............................. kuu peale ei saadeta enam alates -st.........................
le

P°ur le trimestre ^  mois .............................. 192...... ne seront plus fournis à partir du '
Järje
nr.
No.

d’ordre
Tellija nimi 

Nom de l’abonné
Elukutse

Profession
Aadress, tänav ja nr. 
Adresse, rue et No.

Eksempl. arv 
Nombre 

d’exemplaires
Märkused

Observations

Saal
La

*>!

mise lõpetamise läbi ei muuti 
ïessation de la livraison ne m

Jleliigne maha kriipsutada. 
Biffer les indications inutiles.

arvete seis. 
odifiera en rien la liquidation des compte s.



Posti peavalitsus.

Lisa nr. 32, § 845 juurde.

1. o s a

S I S U K I R I 1)
sissekasseerimisele kuuluvate väärtuste kohta, mis saadetud (antud) on 

hr.
(sihtpostiasutuse nimetus)

postiasutusse pr. poolt,

kes elab
(siin väga täpne aadress tähendada)

Jä
rj

ek
or

ra
nu

m
br

id

Võlakohuslaste) nimed 
ja aadressid

Väärtuste summa 
Eesti rahas M

ak
su

tä
ht

pä
ev

M
är

ke
d 

2) Sihtpostiasutuse
kontroleerimise

tagajärg

1

2

3

4

5

Sihtpostiasutuse tempel

Üldsumma

« 19
(lähtekoha nimetus)

Nõudja

Allkiri:

1) Igasse sisukirja ei tohi kirjutada rohkem kui viielt eri võlakohuslaselt sisse kasseerida tulevad väärtused, 
need väärtused peavad sellesse sisukirja sisse kantama vastavate lahtrite kohaselt, kusjuures sisukirja (I. osa) tagakü lje l 
väärtused peavad loetletud olema oma nimetuse järgi ja nii, kui võlakohuslasi mitu, et iga võlakohuslase jaoks m ää ratu d  
väärtused oleksid omaette grupis (1, 2, 3, 4, 5. grupp), kooskõlas sisukirja eeskülje andmetega ja samas võlakohuslaste 
järjekorras. Sisukirja teises osas (II. osa) tulevad saatjal (nõudjal) täita ainult need kohad, mis sisukirja II. osa tähiku 
enese peal temale täitmiseks juhatatud. . .

2) Kasseerimissaadetise (sisemaalise) eest peab saatja ette ära tasuma tariifis kindlaks määratud ettenäitamistaKsi, 
mille suuruses peavad postmargid kleebitama selle sisukirja (I. osa) eeskülje ülemisele äärele või märgete lahtrisse; ku) 
võlakohuslasi on mitu, peab ettenäitamistaks tasutud olema nii mitme kordselt, mitu on .võlakohuslast. Kui nõutakse väär
tuste edasitoimetamist kolmandale isikule või erikäskjalaga kättetoimetamist, peavad vastavad maksud samal viisil ette ära 
tasutud olema.



Lisa nr. 32, §§ 845, 861, 862, 871, 881, 883—886, 894 juurde.

2. o s a
Posti peavalitsus. Kasseeriva postiasutiise

1 tempel

S I S U K I R I
hr.mis tuleb tagasi saata nõudjale —  ............................................3)

kes elab  ......................................................    8)
(siin väga täpne aadress tähendada)

Allkirjeldatud väärtused on saadetud

. ............. “ ...................................................... 1 9 ...............3)

ei

o t-
£0 h 0 & ö

Võlakohuslaste nimed 3)
Sissekasseerimata

väärtuste
summa

Sissekasseeritud
väärtuste

summa

Mk. Mk.

Kasseeritud väärtuste summa

Maha a r v a ta :
A. puudunud ettenäitamistaks (kahekordselt) ja 

muud saadaolevad taksid (tähendada — mis
sugused), mis saatja poolt tasumata jäänud

.*>................................................................
B. posttransferdi proportsionaalne taks või posti

jooksvale arvele sissemaksmise ta k s.................

Nõudjale kuuluv summa,
mis posttransferdiga saadetud -on nõudja ni

mele ...............................................................................
mis kantud on posti jooksvale arvele 

N ....................................................................................
(arve N ja nimetus)

kasseerimata väärtust, mis siin taga-(mitu)
küljel nimetuse järgi loetletud, on käesoleva 
sisukirja juurde lisatud.



Lisa nr. 33, § 845 juurde.
A.

1. o s a
Eesti postivalitsus
Administration des postes d’Estonie

S I S ü K I R I 1)
B O R D E R E A U ' )

Sissekasseerimisele kuuluvate väärtuste kohta, mis antud on posti asutusse 
des valeurs và recouvrer déposées au bureau de poste

hr. poolt,
pr.

par M.
kes elab

^    (S iin  väga  täpne aad ress tähendada — Indiquer ici l’ad resse très ex a c te )

E -p  o a) o s t. ial! "2A il §â

Võlgnikkude nimed ja 
aadressid

Noms et adresses des 
débiteurs

Väärtuste 
summa 2)

Montant des 
valeurs2)

3 a® *
Märked

Observations

Sihtpostiasutuse 
kontroleerim ise 

tagajärg 
R ésultat d e la véri
fica tion  du bureau 

de destination

1

2

3

4

Üldsumma
Total

 > to „• 19

Nõudja,
Le déposant,

1) Igasse sisukirja ei tohi kirjutada rohkem kui viielt eri võlgnikult 
Sur chaque bordereau ne peuvent être inscrites des valeurs re-
sisse kasseerida tulevad väärtused, 
couvrables sur plus de cinq débiteurs différents.

2) Väärtuste summa peab, kui huvitatud maade vahel vastupidist 
Le montant des valeurs doit, sauf arrangement contraire entre les
kokkulepet ei ole, väljendatud olema sihtmaa rahas.
pays intéressés, être exprimé en monnaie du pays de destination.

Sihtpostiasutuse 
tempel. 

Tim bre à  date do 
bureau destinataire

î
Allkiri:

Signature:

/Suurused: 105 X148 või 148x210 mtt
VDimensions:



Lisa nr. 33, §§ 845, 861, 862, 871, 881, 883—886, 894 juurde.
A

2. o s a
Eesti Posti peavalitsus
Administration des postes d’Estonie,

S I S U K I R I
B O R D E R  E A U

hr.mis tuleb tagasi saata nõudjale pr.
à renvoyer au déposant M.
kes elab ...............................................................................................
d e m e u r a n t  à  (Siin väga täpne aadress tähendada — Indiquer ici l’adresse très exacte)

Allkirjeldatud väärtused on saadetud
Les valeurs ci-dessous décrites ont été expédiées

le  „ .............« .......................... :........................... 1 9 ..............8)

Kasseeriva 
postiasutuse 

tempel. 
Timbre à date 

du bureau 
chargé du re
couvrement. *

E-S o ® V õ l g n i k k u d e  n i m e d  
N o m s  d e s  d é b i t e u r s

3)

Sissekasseerimata 
väärtuste summa

Montant des valeurs 
non recouvrées

Sissekasseeritud väär
tuste summa

Montant des .valeurs 
recouvrées

r 33 13su« -aA

2 8j
H0 G3 3

A.

B.

f

Sissekasseeritud väärtuste summa 
Montant des valeurs recouvrées

Kasserimise maks 
rétribution d’encaissement 
Tempelmaks 
droit de timbre
Taks väljalunastamata väärtuste eest 
taxe due pour les valeurs impayées

Rahatransfertide proportsionaalne taks 
Taxe proportionnelle des mandats

mis esineb siia lisatud rahatransferdil 
resprésenté par le mandat Nr.. ci-joint

I mis on kantud posti jooksvale arvele
■o ü, >3 z  <

porté au crédit du compte de chèques postaux ^ r*

Les

mida peab jooksvate arvete büroo (kus) 
tenu par le bureau de chèques d’

(Mitu) sissekasserimata väärtust on lisatud käesoleva sisukirja juurde, 
valeurs non recouvrées sont annexées au présent bordereau.

) Nõudja poolt täita.
A remplir par le déposant. 

4) Tähendada nende arv.
En indiquer le nombre.



Lisad nr.nr. 34 ja 35, § 855 juurde.

Tähitatud (Sisemaaline)

Saatja..................................

kes elutseb................
(väga täpne aadress tähendada)

Väärtused kasseerimiseks.

Kuhu: ............................................... ........
(Sihtpostiasutuse nimetus, kes summad peab 

sisse nõudma)

Recommandé. (Välismaaline)
B.

Saatja
Expédié par M. ~...................

kes elutseb 
demeurant à ......

Väärtused kasseerimiseks.
Valeurs à recouvrer.

Postiasutus
Bureau de poste de .....................................
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Lisa Nr. 363 § 881 juurde.

Ametlikult täh ita tud !)- (Sisemaali ne)

Posti peavalitsus.

Kasseerimata väärtused ').

Postiasutusse ............................. ....................................

1) Vastaval korral maha kriipsutada.

EESTI POSTI VALITSUS. (Välismaaline)
Administration des postes d’Estonie.

C.
Ametlikult täh ita tud1).
Recommandé d’office.

Kasseerimata väärtused ‘). 
Valeurs non recouvrées.

Postiasutusse
Bureau de poste d ..........................................................

*) Vastaval korral maha kriipsutada. 
Biffer s’il y a lieu.
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Sissemakiukaairii lõigend.

Mk...............................
posti jooksvale arvele

nr.

nime peale.

Sissemaksja nimetus 
ja aadress :

Sissemaksja :

S I S S E M A K S U K A A R T .
Summa sõnadega korrata.

kanda posti jooksvale arvele nr.

Nr Posti jooksvate arvete büroo, Tallinn.

A
m

et
m

är
ke

d. o
Si

se
nd

aj
a 

ja 
ko

nt
- 

ro
lee

rij
a 

al
lk

irj
ad

 
j

Saadud jooksvate 
arvete büroos

Nr.......................

(M ingisuguseid parandusi k aard i sellel k ü lje l ei lubata)

Sissnaksukaardi kviitung.

(sissemaksja nimetus ja aadress)

Maksis mk.l 
posti jooksvale arvele

nr..

(kelle nime peale)

Ametmärked.

(sisendaja allkiri)

Lisa 
nr. 

37, 
§ 

920 
juurde.



T šeki nr.

Tšeki konts.

Mk.

(kellele)

arve nr.

19 a.

/ /. I T ä e k i r a a m . n r .

Uil Tšeki nr.

Tšeki lõigend.
(Rahasaajale)

Mk.

(saatja arveomaniku nimetus)

arvelt nr...................  maha

kantud väljamaksmiseks 
ülekandmiseks

arvele nr.

Sõnumid tagaküljel.

Tšeki nr.

Arveomaniku nimetus:

Arve nr.

Posti jooksvate arvete büroo, Tallinn.

Mk.

Kandke 25Î5H jooksvalt arvelt maha v^^ama^sm ŝe^s teisel küljel tähendatud aadressi 
meie ülekandmiseks

19...... a.

(allkiri)

F
järgi 55' 

ps
P

0000
000
co00

C«d «

P
P
O-

©

dšT



Sõnumid.

toJ—*0)

Eelmisel küljel tähendatud summa kuulub v^3ama^sm ŝe ê.
ülekandmisele

Kellele: .............................................................................................. .....

Kuhu:..........................................................................................................

Jooksvate arvete büroo märked Sihtasutuse märked

Lähtenumber ja välja
maksu luba

Maha kantud: Sihtnumber Saamise kuu
päeva tempel

Nr..................-.....
(allkiri)

Heaks kirjutatud: O:
(allkiri)

Väljamaksmise kuu
päeva tempelo Eelmisel küljel tähendatud summa dlen kätte saanud 

................................................  19............ a.

(Rahasaaja allkiri)

(Väljamaksja allkiri)

F</>
PÛ

H oo00

_  tOto oo
bO

I



Väljamaksukaardi 
lõigend.

Mk......................................................

(saatja arve nimetus)

posti jooksvalt arvelt 

nr...................

Käesoleva 

kätte saanud....

L is a  n r . 3 9 ,  § 9 4 6  ju u rd e .

(Eeskülg)

P o s t i jo o k s v a t e  a r v é t e  b ü ro o , T a llin n .

VÄLJAMAKSUKAART Mk.

Kellele 

Kuhu...

(summa sõnadega korrata)

Nr.

G) o 5
£ §3 S s  
a > £ 3  

3 ^  S> ;S cd 
° Mdo o > ou

^ S ä

Sihtasutuse märked

Sihtnumber

Saamise
kuupäeva

tempel

Nr.

(Tagakülg)

K v i i t u n g .

kaardi teisel küljel tähendatud summa olen 

..............................19.........a.

(allkiri)



Krediteerimise teade ülekande 
kogutšeki juurde

(Saaja arveomanikule kättetoimetamiseks)

Avis de virement
Ülekande teade

(à transmettre au bénéficiaire — saaja arveomanikule edasi
andmiseks)

Saatja ...............................................................................

doivent être inscrits sur ordre du 
peab saatja arveomaniku käsul

titulaire du compte nr.....................................................
arvelt Nr.

posti jooksvalt arvelt nr...................

kandmiseks arvele nr.
au crédit du compte Nr. ..............................................
heaks kirjutatama arvele nr.

Täide viidud f  \
{ j Sõnumid tagaküljel 

(ametniku allkiri) l J Effectué: f  \  Communications 
I 1 au verso 

Täide viidud: V J  Sõmlmid tagakttljel

(Kaust 74x105 mm)

Lisad 
nr .nr. 40 

ja 
41, 

§§ 
953 

ja 
954 

juurde.



Lisa nr. 42, § 956 juurde.

Krediteerimise tõendus.
(Lisatakse debiteeritava arveomaniku poolt soovi korral 

ülekande üksiktšeki juurde)

Arveomanik

Arve n r ..................  tšekk..................  nr.

Summa mk.l

on ülalnimetatud arve debetisse ja 

arve nr..................  kreditisse kantud.

Posti jooksvate arvete büroo, 
Tallinnas.

(ametniku allkiri)



Lisa nr. 43, §§ 25, 27, 53, 292 juurde.

MAADE NIMESTIK,
kes Üleilmlisse Postiliitu kuuluvad, ja andmed.

M ä r g e :  Kriipsuke (—) tähendab „ei“ (ei luba). Tühi lahter tähendab, et ei ole andmeid või et vas
tava maaga ei toimetata veel sedaliiki saadetiste vahetust. Maade suhtes, kuhu võib virkpost- 
pakke saata, on andmed „Välismaaliste postpakkide tariifis* (9. lahtris).

Ma a d e  n i m e t u s è d

prantsuslceeli eestikeeli

•SL*So*r 
ö&3 Ö 
■Hsn œ §
âBëà 
a ,8 j®3ä3 1 3  n i  a '  O cä ® fc.Ö® J3 3 i* —SQ,3 ̂  u

.2^3!BÏ d R« 5 8^
W  03 &

Kas lubab 50% hinna
alandust t r ü k i t ö ö -  

d e t e tariifist

§1
U
P< 07

0) xp

■§ ®
3 05

i  !05 2 
05 £  KO tl
8-g«3

Jos’S.M TJ 00

Kas lubab virksaa-  
d e t i s i ja mis liiki

Abyssinie, vt. Ethiopie
Açores
Aden

Afrique du Sud brit.:
I Afrique du Sud 
(Union de 1’)
a) Cap de Bonne Espérance
b) Natal
c) Etat libre d’Orange
d) Transvaal
e) Béchuanaland britannique
II Rhodésia
a) du Sud
b) du Nord*)
III Béchuanaland (Protectorat de)

IV Basutoland 
V Swaziland

VI Afrique du Sud-Ouest (ci-de
vant allemande)

Afrique Equatoriale française:

a) Gabon 1
b) Moyen Congo
c) Oubangui-Charl
d) Tchad
Afrique Occidentale portugaise:
a) Angola
b) Principe
c) St. Thomé
Afrique Orientale britannique:
a) Kenya et Uganda
b) Territoire du Tanganylka

c) Zanzibar
Afrique Orientale portugaise (Mo
zambique)

Alaouites (Etat des) vt. Syrie 
Alaska, vt. Etats Unis d’Amérique 
Albanie

. Alberta, vt. Canada 
Algérie 
Allemagne

Abessiinia
Asoori saared (Portugali) 
Aden (Briti)

Briti Lõuna-Aafrikar
I Lõuna Aafrika Liit:

a) Hea Lootuse Neem
b) Natal
c) Oranje Priiriik
d) Transvaal
e) Briti Betshuanamaa
II Rodeesia
a) Lõuna-
b) Põhja
n i Betšuanamaa (Kait-

semaa-ala)
IV Basutomaa
V Svaasimaa
VI Edela-Aafrika (endine

Prantsuse Ekvatoriaalne 
Aafrika:
a) Gabon
b) Keskkongo
c) Ubangi-Shari
d) Tšad
Portugali Lääne Aafrika:
a) Angola
b) Printsiibi saar
c) Püha Tooma saar 
Briti Ida-Aafrika:
a) Kenlja ja Uganda
b) Tanganaika territoo
rium

c) Zanzibar 
Portugali Ida-Aafrika 
(Mozambik)
Alauitide riik 
Alaska
Albaania
Alberta
Alžeeria
Saksamaa

ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Ja

ja
ja
ja

ja

ja

ja ja )a ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

ja

du Sort
Llidnatos» 

e i  r t ä

Amérique (Etats Unis) vt. Etats Unis d’Amérique; Amirantes (îles) vt. Maurice ; Amirauté (i 
vt. Bismark (Archipel de); Amis (îles des) vt. Tonga; Andaman (îles) vt. Inde britannique; «. 
(Inglismaa) vt. Grande-Bretagne ; Angola vt. Afrique Occident, portugaise; Anguilla vt. Indes 0CCJ /  y ^  
Anjouan vt. Madagascar ; Annam, vt. Indochine ; Antigua vt. Leeward • Antilles néerlandaises vx. 
occid. néerl.; Apia vt. Samoa. ’

Argentine
Arménie vt. URSS (Russie) 
Aruba vt. Indes occid. néerl. 
Ascension
Ashanti (1’) vt. Côte d’Or. 
Australie
(Commonwealth de 1’):

J Argentiina ja ja ja ja ja -

Taevaminemise saar ja _ _ _
i Austraalia 

Austraalia Liit: ja _ _



a) Australie méridionale
b) Australie occidentale
c) Nouvelle-Galles du Sud (ühes 

saartega Norfolk ja  Lord- 
Howe),d) Queensland, e) T a s
manie, f) Victoria

Autriche
Azerbaïdjan vt. U R S S  (Russie) 
Bahamas
Bahreïn vt. Inde britannique

Banks (lies)
Barhade (vt. Inde occid. brit.) 
Basutoland vt. Afrique du Sud 
britannique;

Bathurst vt. Gambie;
Béchouanaland britaninque vt. 
Afrique du Sud brit.

Béchouanaland (Protectorat vt. 
Afrique du Sud brit.)

Belgique (ühes arvatud piirkonnad 
Eupen ja Malmédy)

Béloujistan vt. Inde britannique 
Benader vt. Somalie talienne 
Bermudes (lies)
Bhoutan vt. Inde britannique 
Bjrmanie vt. Inde britannique 
Bismarck (Archipel de)

vt. Guinée portu-

Bolivie
Bonaire vt. Indes occid. néerl. 
Bornéo du Nord britannique 
Bougainville vt. îles Salomon 
Boukhara vt. U RSS  (Russie)
Brésil
Branél
Buka vt. Iles Salomon

(lies) vt. Turques et

Cambodge vt. Indochine française 
Cameroun
1) Zone britannique 
“) Zone française

Canaries ( î le s )

Cap de Bonne Espérance 
ri. Afrique du Sud britannique 
Cap Vert (îles du)

Carolines ( l ie s )
Cayman ( î le s )
Ceylan (île)
Chili
Chine
Chosen vt. Corée
Chrlstmas (île) vt. Etablissements 
des Détroits 

Chypre (üe)
Cochin chine vt. Indochine française
CflcoB (îles) vt. Etablissements des 
Détroits 

Colombie
rw'~'TJ, britannique vt. Canada 
wmgo belge (ühes arvatud Terri- 
rîÜT , _̂,Katan8a J» l’Ituri)

vt. Nouvelle-Zélande
Costa-Rica 
Céte d’ivoire

Côte d’Or
r * Æ çaise des Somalis vt. Grèce
cÂt^- ÜRSS (Russie) (République)
Ln”“ - vt. Indes occidentales
Judaïque vt. Libye 
Dahomey
Du!™ (nde Portugaise 
îeroe Gröenlande ja îles
^B^^Pukapuka) vt. Nouvelle
ÿtÿWlteUbre)

Inde portue1 Portugaise

a) Lõuna-Austraalia, b)
Lääne Austraalia, c) Uus- 
Lõuna-Wales, d) Kwiins- 
land, e) Tasmaania, f) 
VIktooria

Austria

Bahamaa saared (Briti)

Baleaarl saared (Hispaa
nia)

Banks saared (Briti)

Belgia

Bermuda saared (Briti) 
Bhutaan vt. Briti India 
Birma vt. Briti India 
Bismarck’i saarestik (Bri
ti)

Boliivia

Briti Põhja Borneo

Buhaara vt. Venemaa
Brasiilia
Brunei (Briti)

Bulgaaria

Kamerun
1) Briti piirkond
2) Prantsuse piirkond 

Kanada
Kanaaria saared (Hispaa
nia)

Hea Lootuse Neem 
vt. Briti Lõuna Aafrika 

Rohelise Neeme saared 
(Portugali)

Karollini saared (Jaapani) 
Kaimani saared (Briti) 
Tseiloni saar (Briti)
Tšiili
Hiina

Jõulu saar (Briti) vt. 
Merekitsuste Asundused 

Küpruse saar 
Kohinhiina vt. Prantsuse 
Indohiina

Belgia Kongo

Korea
Kosta-Rika
Elevandiluu Rand (Prant-

Kuldrand (Briti) 
Prantsuse Somaalirand

Kuuba

Dahomee

Daani ühes Gröönimaaga 
ja Feroe saartega

Danzigl Vabalinn

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja***)

ja

ja

ja

ja ja ja

ja ja ja ja ja ja

ja

ja ja

ja ja ja

ja

ja

ja

Ja

ja

ja

Ja**)

ja

*) Ainult 
avaldatud 
Väärtusega 
kirjades ja 
D-quater 

lipikutega

**) Ainult 
Bogota’sse

ja

***) Ainult 
D-quater 
lipikud

ja ja

Ja ja



1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 10

Dominique vt. Iles Leeward
Dominicaine (République) San Domingo (Vabariik) — — — —

Egypte Egiptus ja*) — — — — — *) Autolt
ElUce (îles) Ellise saared (Briti) ja — — i — D-quate;
Equateur Ekuaador — lipikud.
Erythrée Eritreea (Itaalia) —. — — ja —
Espagne ühes Andorra’ga Hispaania — ja ja Ja — — —
Estonie Eesti ja ja ja ja ja ja ja
Etablissements des Détroits Merekitsuste asundused — — —
Malacca, Penang, Province de (Straits Settlements)
Wellesley, Singapore (Briti)

Etablisesments espagnols du i Hispaania Asundused — !
Golfe de Guinée (Annobon, Co- Guinea lahes 1
risco, Fernando Po) !

Etablissements français de l’Océa- Prantsuse Asundused ja
nie Okeaanias !

Etats Malais: Malai riigid:
1. fédérés: Negri-Sembilan, Pa- 1. liitunud — — — *)) Joboreji

hang, Pérak, Sélangore **> Trengpae;
2. non fédérés: 2. liitumata -- — _ — Liidust oa

Johore*)), Kedah, Kélantan, ei TÕU.
Périls, Trengganou*) j

Etat libre d’Irlande j Iiri priiriik (Briti) -- **) Ked*i
Etat libre d’Orange, vt. Afrique 1 ja Kélantan
du Sud brit. tollile allu-

Etats Unis d’Amérique ühes Alas- Ameerika Ühisriigid ja — — — — — — vald asja
ka’ga kirjaposdp

Ethiopie (Abyssinie) Etioopia (Abessiinia) ja ja ja ja ei loto.

Falkland (îles) ja Géorgie du Sud Falklandi saared ja Lõuna _
Georgia (Briti)

Fanning (îles) tihes île Washing | Fanningi saared ühes ja i1 -
toniga Washingtoni saarega

(Briti) j
Féroe (îles), vt. Danemark
Fidji (lies) Fidži saared (Briti) —
Finlande Soome — — _ — ja***) ja***) ja***) *«) Ainilt
Fiume (Etat de) vt. Italie linnad»
Formose (Taiwan) vt. Japon lubatul.
France ühes Monaco’ga Prantsusmaa ja ja ja ja j a ja

Gabon vt. Afrique Equatoriale
française

Gamble (Bathurst) Gambia (Briti) — — — _ ja****) ja****) *«*) Hailt
Cambier (Archipel de) vt. Etab Batbontt
lissements français de l’Océanie lubatud.

Géorgie vt. URSS (Russie)
Géorgie du Sud vt. Falkland
Gibraltar Gibraltar (Briti) ja — _ _
Gilbert (îles) Gilbert saared (Briti) ja — _ _
Giuba (Oltre) vt. Somalie italienne
Grande Bretagne iihes Irlande Suur-Britannia ühes Põhja — — _ _ ja ja —
septentrionale’ga(comtésd’Antrim, Iirimaaga: krahvkonnad
Armagh, Derry, Down, Ferma- Antrim jne.
nagh ja Tyrone)

Grand-Liban vt. Syrie
Grèce (ühes Grète’ga) Greeka (ühes Kreeta saa ja ja ja Ja ja —

rega)
Grenade vt. Indes occld. brit.
Groenland vt. Danemark
Guadeloupe Guadeluupe saar (Prant- ja — — - ja ja

Guam (île) Guam (saar — Marianni ja
saarestikus) (Am. Ühisr.)

Guatémala Guatemaala ja _ ja —
Guinée française Prantsuse Guinea jaGuinée portugaise Portugali Guinea ja ja ja ja Ja ja
Guyane brit. Briti Guiaana ja ja ja
Guyane franç. Prantsuse Guiaana ja _
Guyane néerlandaise (Surinam) Hollandi Guiaana ja
Gyantsé vt. Inde brit. *
Haïti Haiiti Vabariik ja
Haute-Silésie vt. Pologne
Haute-Volta vt. Volta (Haute)
Hawaï (îles) Havai saared (Am. Ühisr.) jaHonduras (République) Honduuras (Vabariik)
Honduras britannique Briti Honduuras _
Hongkong Hongkong (Briti) _ _
Hongrie Ungari ja ja ja Ja ja ja ja
Inde britannique ühes Birmanie, Briti India ühes Birmaga ja j

Béloujistan, (Béloutchistan), Iles Beludshistaniga, Anda-
Andaman ja Briti asutused Ti- maan saartega ja Briti l
bet’is: Gyantsé, Pharijong ja asutustega Tiibetis ning
Yatung (Chumbi); Nepal, Bhou Nepal ja Bhutaan
tan

Inde française (Chandernagor, Prantsuse India jaKarikal, Mahé, Pondichéry, Ya-
naon)

Inde portugaise: Daman, Diu, Goa Portugali India ja ja ja ja ja Ja !



Indes occidentales britanniques 
(British West Indies):

1, Antilles (îles Leewards ja  'Wind-

Anguilla, Antigoa, Dominique, 
Grenade, Grenadines. Montser
rat, Newis, St-Christophe (St- 
Kltts), Ste-Lucie, St-Vincent, T r i
nité ja Tobago;

2. Iles Turques et Caïques, îles 
Vlèrges (Tortola), Barbade (île) 
ja Jamaïque (île);

Indes occidentales néerlandaises 
(Antilles néerlandaises) : Curaçao, 
Arouba, Bonaire, Saba, St.-Eus- 
tache, St.-Martin (Sud)

Indes orientales néeralandaises:
a) Grandes îles de la Sonde: Bor

néo néerl., Célebès, Java ühes 
Maduro saarega; Sumatra ühes 
saarestikuga; Kiouw, Banka ja  
BUlinton;

b) Petites lies de la Sonde: Allor, 
Bali, Flores, Lombok, Soemba. 
Soembawa, Timoré néerl.

c) Moluques (îles): Amboine. 
Banda, Batjan, Boeroe, Ceram 
(Seran), Djilolo (Halmaheira), 
Ternate, Tidor; samuti saared: 
Iles Aroe, Kel, Obi, Soela, 
Tenimber (Timorlaoe)

Indochine française:
1. Annam

3. C o ch ln c lilne
i .  Laos 
5. T o n q u in
jwq (Irak) ühes Koweit’iga 
Ir ande (Etat libre d’)

Italie (ühes arvatud ka Fiume ja
oûiDt Marin) 

ftnri v t Congo belge

Japon1'"' Vt‘ lDdeS ° CCld- b r it  
ï *  a ^ ftu d : Chosen (Corée), 
(vi ?  !F,onnose)’ Sakhalien jap. 
Karafuto) K w antungja Bureaux  

Jap. en Mandchourle

Kenya et Uganda

t! ?  Vt; Indochine française 
toit.

SS.,,-sw'
Llbye (Cyrénaîque, Tripolitaine)

vt. Suisse 
Lithuanie ühes Memel'iga
Luxembourg 

JJaaao (Chine)

i-ÎSSL”
i ÖS* ^ “rtWM 

Mayotte 
“• Anjouan

ssr01"»'
Madère (lie)

étroits n ' Etablisaenients des

ÏÏ/tfe)^  Yt> Etats Malais
^ n n e s  (Guam) (îles)

Mariannes (sauf Guam)

1Iuoc (Zone française)

Briti Lääne.India:

1. Antillid (Leevardi ja 
Vindvardi saared):
Angilla, Antigoa, Domi- 
nika, Grenada, Grena- 
diinid, Montserrat, Ne
vis, Püha Kristofoori (St.
Kitts) saar, Püha Lutsia,
Püha Vintsendi saar, 
Kolmainu saar ja Tu
baka saar;

2. Türki ja Kaiki saared,
Neitsi (Tartola) saared, 
Barbados ja Jamaika 
saar;

Hollandi Lääne India ja
(Hollandi Antillid)

Hollandi Ida-India:
a) Suured Sunda saared: 

Borneo, Tseelebes, Jaa
va ühes Maduuroga, 
Suumatra, jne.

b) Väiksed Sunda saared

c) Moluki saared

Prantsuse Indohiina:
1. Annam
2. Kambodž
3. Kohinhiina
4. Laos
5. Tonkin
Irak (Briti) ja
Iiri Priiriik (Briti)
Islandi saar ja
Itaalia

Jaapan
ühes Koreaga, Taiva- 
nlga (Formosa), Saha- 
liiniga, Kwantungiga ja 
Jaapani asutustega 
Mandžuurias

Kenia ja Uganda (Briti) ja

Laboan (saar) (Briti)

Läti ja

Libeeria
Liibia (Kirenaika ja Tri
poli taania)

Leedu ühes Klaipedaga ja
(Meemeliga)

Luksemburg ja

Makaao (Portugali) ja
Madagaskar ja maa alad ja

Madeera saar (Portugali) ja

Malta saar (Briti) ja
Marianni saared (Am. ja
Ühisr.)

Marianni saared (välja ar
vatud Guam) (Jaapani) 

Marokko (Prantsuse piir- ja
kond)

ja

ja

ja

ja

ja

ja ja ja

ja



Maroc (Zone espagnole)
Maroc (ainult Tanger)
Marquises (îles) vt. Etablissements 

française de l’Océanie 
Marshall (îles) (ainult Nauru) 
Marshall (îles) (peale Nauru) 
Martinique 
Maurice 
Mauritanie
Mésopotamie vt. Iraq.
Mexique 
Montserrat (île)
Moyen Congo vt. Afrique Equa
toriale française 

Mozambique

Natal vt. Afrique britannique du 
Sud

Nauru vt. îles Marshall
Nevis vt. Indes occid. brit.
Nicaragua
Niger
Nigéria*)
Norvège ühes arvatud Svalbard 

(Spitzberg)
Nouveau-Hanovre vt. Bismarck 
Nouvelle-Bretagne vt. Bismarck 
Nouvelle-Calédonie et Dépendan

ces
Nouvelle Guinée (Papouasie) 
Nouvelle Guinée néerl. 
Nouvelles-Hébrides ühes arvatud:
1. Banks (îles)
2. Santa Cruz (îles)
3. Torrès (îles)
Nouvelle-Zélande avec Dépendan

ces 
Nyasaland

(Hispaania piirk.) 
(Rahvusvahel. piirk.)

Maršalli saared (Briti) 
Maršalli saared (Jaapani) 
Martinika saar (Prantsuse) 
Maurit8iuse saar (Briti) 
Mauritaania (Prantsuse)

Mehiko (Meksiko) 
vt. Indes occident, brit.

Mosambik (Portugali)

Nikaraagua
Niger
Nigeeria (Briti)
Norra ühes Teravmäe

ja

ja

ja

ja

Ja

Uus-Kaledoonia ja maa
alad (Prantsuse)

Uus Guinea (Briti) 
Hollandi Uus-Guinea 
Uued Hebriidid (Prant- 
suse-Briti)

Uus-Meremaa ühes maa
aladega (Briti)

Niasamaa (Briti)

ja
ja

ja

ja

ja

ja

ja

j a

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja L i id u s t  ff l  
e i  võta .

Océanie, vt. Etablissements français de l’Océanie ; Oltre Giuba, vt. Samalie italienne ; Orange, 
Afrique du Sud brit.; Oubangui-Chari, vt. Afrique Equatoriale française; Ouganda, vt. Kenya et O u g a n d a , rag 
Pago, vt. Samoa.______________________________ __________________________________ ______

Palaos (lies)
Palestine ühes Transjordanie’ga 
Palmerston (Avarua) vt. Nouvelle 
Zélande 

Panama (Rép.)
Panama (Canal Zone)

Papouasie vt. Nouvelle Guinée brit.
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Perse
Phiarijong vt. Inde brit. 
Philippines (Iles)

Pologne (ühes 
Silésie) 

Porto-Rico (île)

arvatud Haute

Portugal
Principe vt. St.-Thomé et Prin

cipe

Rakaanga vt. Nouvelle Zélande 
Réunion (île)
Rhodes et Sporades

Rhodésia vt. Afrique du Sud brit. 
Roumanie
Russie vt. Union des Rép. S r/ié- 

tistes Socialistes

St.-Chrlstophe vt. Indes occid. 
brit.

Ste-Hélène
Ste-Lucie vt Indes occid. brit. 
St.-Martin vt. Italie 
St.-Pierre et Miquelon

St.-Thomé et Principe

St. Vincent vt. Indes occid. brit. 
Salomon (îles)
Sakhalien jap. vt. Japon 
Salvador (Rép.)
Samoa (îles)
Sarawak
Sarre (Territoire de la)
Savage vt. Nouvelle Zélande

Palau-saared (Jaapani) ja ja
Palestiina (Briti) ja*) — — —

Panama (Vabariik)
Panama (Kanali piirkond) ja

(Am. Ühisr.)

Paraguai _ ja ja ja ja**) —
Hollandi ja***) ja ja ja ja ja
Peru ja _
Persia ja ja ja ja ja —

Filippiini saared (Am. _
Ühisr.)

Poola (ühes Ülem-Silee- ja ja _ _ ja ja
siaga)

Porto-Riko (saar) (Am. ja _ _ _
Ühisr.)

Portugal ja ja ja ja ja ja

Ühenduse saar (Prantsuse) ja jaRodose saar ühes Sporaadi
saartega (Itaalia)

Rumeenia ja ja ja Ja

Püha Heleena saar (Briti) ja — — —

St.-Pierre ja Mikelon ja ja
(Prantsuse)

Ptiha-Tooma ja Printsipe ja ja ja ja ja Ja
(Portugali)

Saalomoni saared (Briti)

Salvador (Vabariik) ja ja ja ja
Samoa saared (Briti) ja
Saravak (Briti) ja _ _ —
Saari piirkond ja ja ja ja ja ja

*) TumI*'
a i l e  i  oM* 
- e l .

H) Jltül

*•*) ilwüt 
D - t a  kud.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sénégal Senegal (Prantsuse) ja ja _
Serbes, Croates et Slovènes (Roy Serbide, Kroaatide ja Slo ja ja — — ja —
aume des) veenide Kuningriik

Seychelles (lies) Seišelli saared (Briti) ja — — —
Siam Siiami ja — — ja ja —
Sibérie vt URSS (Russie)
Sierra-Léone Sierra-Leone (Briti) j à — — — ja*) ja*) *) Ainult
Singapore vt Etablissements des Ereetown’i
Détroits

Société (lies de la) vt Etablisse
ments français de l’Océanie
Somalie italienne ühes arvatud Itaalia Somaalimaa — — — — ja ja
Oltre Giuba

Somaliland britannique Briti Somaalimaa — — — —
Soudan égyptien Egiptuse Suudan —
Soudan français Prantsuse Suudan ja ja ja ja
Sous-le-Vent (îles) vt Etablisse
ments français de l’Océanie

Spitzberg vt Norvège
Sporades vt Rhodes
Suède Rootsi ja — — — ja ja**) ja**) **) Ainult
Suisse ühes Liechtenstein’iga Šveitsi (Helveetsia) ja ■ — — — ja ja Stockholm,
Swaziland vt. Afrique du Sud 
britannique

Göteborg 
ja Malmö.

Syrie ja République Libanaise Siiria ja Liibani Vabariik ja ja ja ja

Tahiti vt. Etablissements fran
(Prantsuse)

çais de l’Océanie
Taiwan (Formose) vt. Japon
Tanganyika (Territoire du) Tanganaika piirkond (Bri — — — —
Tchad vt. Afrique Equatoriale .

ti)
française

Tchécoslovaquie Tšehoslovakkia ja ja _ — ja ja ja
Terre-Neuve (New-Eoundland) ja Uus-Leitumaa ja Labra- ja ja ja ja
Labrador door

Timor portugais Portugali Timor ja ja ja ja ja ja
Tobago (Ile) vt. Indes occid. brit.
Togo brit. Briti Toogo —
Togo français Prantsuse Toogo ja — — — 1 ***) Ei võta
Tonga***) (îles des Amis) Tonga-saared ! Liidust osa

Tonkin, vt. Indochine française ; Torrès (îles), vt. Nouvelles Hébrides ; Tortola, vt. Indes occid. brit.; 
Transvaal, vt. Afrique du Sud brit.; Trinité (Trinidad), vt. Indes occid. brit.; Tripolitaine, vt. Libye; Tua- 
motou, vt. Etablissements français de l’Océanie. Tubuai, vt. Etablissements français de l’Océanie.

Tunisie
Turques (lies) v t. Indes occid. b r it .
Turquie
Tutuila

Ik ra in e  vt. URSS (Russie)
Linon de l'A frique d u  S u d  v t  
Afrique du Sud b ritann ique  

Lruguay
TRSS (Unwn des R épub liques 
So\ rétistes Socialistes —  R ussie)

'enézuéla
(îles) des E ta ts  Unis

vin em Ilea^ vt- Indea occ‘d - b r it .  ' “‘ta (Haute)

SS!?gton- v t  No»velle ZélandeÂSto Vt' Etablissements dea
Tatung vt. Inde b rit

Â £ vt- Serbes> Croates
^auzibar ühes Pemba (île) saarega

ÏSniqueVt- AfliqUe dU Sud

Tuniisia (Prantsuse)

Türgi
Tutuila (Samoa saaresti
kus— Am. Ühisr.)

Uruguai
Nõukogude Venemaa

Venetsueela
Ühisriikide Neitsi saared 

Ülem-Voita (Prantsuse)

Zanzibar ühes Pemba saa
rega

ja

ja



Asumaad
n e n d e  k u u l u v u s e  ja a s e n d i  järgi .

Märge. Asumaade nimetused on toodud ainult prantsuse keeles,
Prantsuskeelse nimetuse järgi leitakse eelpooltoodud üldisest „Maade
nimestikust" tähestiku järgi selle maa nimetus uuesti üles ning selle
vastas on eestikeelne tõlge ja vastavad andmed.

Briti asumaad — C o lo n ies  b ritan n iq u es:
a) Vahemeres: Chypre, Gibraltar, Malte ühes Cozzo ja Comino saartega,
b) Aafrikas: Afrique du Sud brit., Afrique orientale brit., Ascension, 

Caméroun (briti osa), Côte d’Or, Cambie (Bathurst), Kenya ja Ouganda, Maurice 
(saar) “ühes arvatud Amirantes (saared); Nigéria, Nyasaland (Protectorat)ühes 
arvatud Chinde; Rodrigues, Ste-Hélène, Seychelles, Sierra Leone, Somaliland 
brit., Tanganyika (Territoire du), Togo (briti osa), Zanzibar ühes Pemba saarega,

c) Aasias: Aden, Bornéo du Nord brit., Brunéi, Ceylan, Etablissements 
des Détroits (Straits Settlements) : Singapore, Malacca, Penang, Province de 
Wellesley; Etats Malais: 1) fédérés: Negri-Sembilan, Pahang, Pérak, Sélangore; 
2) non fédérés: Johore (Djohore), Kédah, Kélantan, Perlis, Trengganou, Hong- 
Kong, Inde brit., Iraq, Laboan (saar), Palestine, Sarawak, Transjordanie.

d) Ameerikas: Bermudes (saared), Canada, Falkland (saared), Guyane 
brit., Honduras brit. (Bélize), Indes occidentales britanniques: 1) Antilles 
(saared Leewards ja Windwards): Anguilla, Antigoa, Dominique, Grenade, 
Grenadines, Montserrat, Nevis, St-Christophe (St-Kitts), Ste-Lucie, St-Vincent,
Trinité ja Tabago; saared Turques ja Caïques, saared Vièrges (Tortola);2)Ba
hama (saared), Barbade ja Cayman (Caiman), Jamaïque; Terre Neuve ühes, 
Labrador’iga.

e) Austraalias: Bismarck (Archipel de) : Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-
Irlande, Nouveau-Hanovre, îles de l’Amirauté (saared); Confédération Austra
lienne (Commonwealth de l’Australie), Ellice (saared), Fidji (saared), Des- 
Marshall (saared) (Nauru), Nouvelle Guinée britannique (Papouasie), Nou- 
velles-Hébrides (Condominium franco-anglais) ühes Banks ja Torrès saartega, 
Norfolk (saared); Nouvelle Zélande ühes saartega Fanning ja Cook [R arotonga, 
Mangaia, Atiu, Aitutaki, Mitiare, Mauke, Herwey (Manuai) ja saared Palmerston 
(Avarua), Savage (Niue), Pukapuka (Danger), Rakaanga, Suwarrow, M anan t»  
ja Penrhyn (Tongarewa)]; Salomon’i saared (ühes Shortland’i saarega), Tonga 
saared (îles des Amis) ja Sta-Cruz. ,

f) B riti m andaadid: Carolines (saared), Mariannes ( s a a r e d ,  v ä lja  arvatu 
Guam), Nouvelle-Guinée (endine Saksa), Palaos (saared), Samoa (saared), hav 
(välja arvatud Tutuila) ja Upolu.

B elg ia  asum aa — C o lo n ie  belge:
Congo belge (Belgia-Kongo, Aafrikas).

H ispaania asumaad — Colonies espagnoles:
a) Vahemeres: Baléares (saared) ja saared: Pythiuses (M ajorque,

Minorque, Ibiça ja Formentera). , j
b) Aafrikas: Etablissements espagnols du Golfe de Guinée, saut 

Elobey, Corisco, Fernando-Po, Annobon; Maroc (Zone espagnole).
c) Canaries (saared): Canaria, Hierro, Fuerteventura, Gomera, 

cerota, Palma, Ténériffe.
Ameerika Ü hisriikide asumaad — Colonies des Etats Unis d’Antf'

rique:
Canal Zone de Panama, Guam (Groupe des Mariannes), Havaï (ŝ f ’ 

Philippines (saared), Porto-Rico (saar), Tutuila (groupe des îles Samoa), 
(saared) des Etats Unis.



Prantsuse asumaad — Colonies françaises:
a) Aafrikas: Afrique Equatoriale française: Gabon, Moyen Congo, 

Oubangi-Chari, Tchad; Algérie, Caméroun français, Côte d’ivoire, Côte française 
des Somalis, Dahomey, Guinée française, Madagascar ja Dépendances (Ste- 
Marie-de-Madagascar, Nossi-Bé, Mayotte, Anjouan, Grande-Comora, Mohéli); 
Mauritanie, Niger, Maroc (Zone française), Réunion (saar), Sénégal, Soudan fran
çais, Togo, Tunisie, Volta (Haute).

b) Aasias: Inde française (Chandernagor, Karikal, Mahé, Pondichéry, 
Yanaon); Indochine française (Annam, Cambodge, Cochinchine, Laos, Tonkin).

c) Ameerikas: Guadeloupe, Guyane française, Martinique, St.-Pierre 
ja Miquelon.

d) Austraalias: Etablissements français de l’Océanie (îles de la Société, 
Tahiti, Archipel de Gambier, Archipel des Marquises, Iles-Sous-le-Vent ja Tubai); 
Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Itaalia asumaad — Colonies italiennes:
a) Aafrikas: Erythrée, Libye (Cyrénaïque ja Tripolitaine), Oltre Giuba, 

Somalie italienne .(Bénadir).
b) Vahemeres: Rhodes (saar) ja Sporades (saared).

Jaapani asumaad — Colonies japonaises:
Carolines (saared), Mariannes (saared — välja arvatud Guam), Marshall — 

saared (välja arvatud Nauru), Palaos (saared), Pescadores (saared).

Hollandi asumaad — Colonies néerlandaises:
a) Aasias: Indes orientales néerlandaises: (Grandes îles de la Sonde, 

s. o. Suured Sunda saared) : Bornéo néerl., Célebès, Java ühes arvatud Maduro, 
Sumatra ühes arvatud Archipels Riouw, Banka ja Büliton; Petites îles de la Sonde, 
s. o. Väiksed Sunda saared: Allor, Bali, Flores, Lombok, Soemba, Soembawa, 
Timor néerl.; Moluques (saared): Amboine, Banda, Batjan, Boeroe, Ceram 
(Seran), Djilolo (Halmaheira), Ternate, Tidor; ühes arvatud saared (îles) Aroe, 
Kei, Obi, Soela, Tenimber (Timorlaoe).

b) Ameerikas: Guyane néerlandaise (Surinam); Indes occidentales 
néerlandaises (Antilles) : Curçao, Arouba, Bonaire, Saba, St.-Eustache, St-Martin 
(Sud).

c) Austraalias: Nouvelle-Guinée néerlandaise (Papouasie) ühes arvatud 
saarestikud Archipels Waigeu ja Misol.

Portugali asumaad — Colonies portugaises:
a) Açores (saared) ja Madère (Funchal): San Miguel (Ponta Delgada), 

Terceira (Angra), Fayal (Horta).
b) Aafrikas: Afrique occidentale portugaise (Angola): Cap Vert (saared): 

Santo Antâo, Sâo Vicente, Sâo Nicolâo, Sal, Boavista, Maio, Sâo Thiago, Fogo, 
Brava; Guinée portugaise ühes saartega (îles) Bissagos; Mozambique; St.-Thomé 
]a Principe.

c) Aasias: Inde portugaise: Daman, Diu, Goa; Macao; Timor portugais.



Lisa nr. 44, §§ 26, 360 juurde.
Üleilmlisse postiliitu mitte kuuluvate maade nimestik.

1. Afghanistan (vürstiriik). Vahetalitaja maa : Briti India. Äripabereid 
ei lubata saata. Tähitada on lubatud ainult kirju. Frankeerimine ja vastutus 
on maksvad ainult Briti-India piirini (viimase postiasutuseni, mis Postiliitu 
kuulub).

2. A lauitide riik. Vahetalitaja maa: Siiria ja Liibani Vabariik. Vahetab 
samadel tingimusil (näit. vastutus), nagu Postiliidu maade vahelises läbikäimises.

3. Araabia (kaasa arvatud Hedjaz ja Yémen). Vahetalitaja maa: Egiptus. 
Tähitud saadetiste eest ei vastutata. Väljastusteade pole lubatud. Hedjaz’se 
adresseeritud täh ita tud  saadetised saadetakse lähtekohta tagasi.

4. Johore (sultanaat, liitumata Malai riik). Vahetalitaja maa: Liitunud 
Malai riigid ja Straits Settlements. Vastutus tähtsaadetiste eest samane, nagu 
Postiliidu maade vahelises läbikäimises.

5. Laquedives (saared). Vahetalitaja maa: Briti-India. Saadetiste 
tähitamine ei ole lubatud.

6. M aldives (saared, Inglis-India kaitse all seisev kuningriik). Vahe
talitaja maa: Tseilon. Väljastusteade pole lubatud. Tähitud saadetiste eest 
vastutus ainult Colombo’ni (Tseilonis).

7. N igeria (Briti koloonia ja kaitsemaa-ala). Vahetalitusmaa : Suur- 
Britannia ja Briti asumaad — Kuldrand, Sierra-Leone ning Gambia. Täht- 
saadetise kaotsimineku puhul makstakse kahjutasu 2 naelsterlingini.

8. Põhja-Rhodesia (Briti asumaa, Põhja-Zambesi). Vahetalitaja maa: 
Mozambique või Lõuna-Rhodesia. Tähtsaadetiste eest ei vastutata.

9. Tonga (ehk Sõprade saared; Briti kaitse all olev kuningriik). 
Vahetalitaja maa: Uus-Meremaa. Tähtsaadetiste kaotsimineku puhul kahju
tasu ei makseta.

10. Trengganu (Briti kaitsemaa-ala). Vahetalitaja maa: Liitunud 
Malai riigid ja Straits Settlements. Vahetus ja vastutus nagu Postiliidu maade 
vahelises läbikäimises.

11. Peale eelmiste veel: Bahrein saared Persia lahes, Muscat (Omani 
lahe ääres), Pitcairn saar Vaikses ookeanis. Nende suhtes on vahetalitaja 
maa — Suur-Britannia.

Lisa nr. 45, § 383 juurde.
Maade nimekiri, kes saatjate poolt saadetiste tagasinõudmist ja 

aadressi muutmist ei luba.
Suur-Britannia (Grande Bretagne, Great Britain), Iiri Priiriik (Etat 

libre d’Irlande, Irish Free State).
Briti postiasutused : 1) Tanger’is ja 2) prantsuse Marokko piirkonnas; 

Briti asumaad, jne. : Inde britannique (Briti India — British India), Barbade, 
Brunei, Canada (Kanada), Chypre (Küprus), Etats malais fédérés (Malai lii* 
tunud riigid): Negri Sembilan, Pahang, Perak ja Sélangor; Etats malais non 
fédérés (Malai liitumata riigid): Kedah (ühes Perlis’iga) ja Kélantan; Gambie 
Gübert ja Ellice (saared), Grenade ja Grenadines (Briti Guiaana), Honduras 
britannique (Briti Honduuras), Kenya, Maurice ja dépendances (teised päralt- 
olevad saared), Nouvelle Zélande, Palestine (Palestiina), Sainte Lucie, Saint- 
Vincent, Seychelles, Sierra-Leone, Straits-Settlements ja Laboan, Trinité ja 
Tobago.

Sun loetlemata Briti asumaadesse adresseeritud saadetiste tagasinõudmine 
ja nende pealkirjutuste muutmine on lubatud; niisugused maad on:

Austraalia (Commonwealth), Lõuna Aafrika Liit (Union de l’Afrique 
du Sud), Antigoa, Bahamas, Bechuanaland, Bermudes, Bornéo du Nord, Ceylan; 
Côte d’Or, Hong Kong, Iraq, Jamaïque, Kenya ja Uganda, Malte, Montserrat) 
Nauru, Nevis, Nouvelle-Guinée britannique (Briti Uus-Guinea või PapupJ) 
Nyasaland, St.-Christophe (St.-Kitts), Ste.-Hélène ja Ascension, Sarawak, Soma r 
land (Protectorat), Tanganyika (Territoire du), Turques ja Caïques (saared) 
Vièrges (Neitsisaared), Zanzibar.

Vastutav toimetaja J. R e in h o id . R iig i trükikoja trükk ja kirjastus.



144. Teedeministri määrus posti mää
rustiku maksvuse ning §§ 731, 745, 751, 
752, 754, 755 ja 976 muutmise ja täienda

mise kohta.
Alus: Posti, telegraafi, telefoni ja raadio sea
duse § 12 p. 1 ja § 21 (RT 24 — 1930).

I.
Posti, telegraafi, telefoni ja raadio seaduse 

maksmahakkamisega lugeda edasi maksvaks 
posti määrustik ühes määrusega posti kassangu 
ja posti jooksvate arvete talituste avamise 
kohta (RT 55 — 1927 ja RT 39 — 1928) 
ning muutmiste ja täiendustega (RT 60 — 
1927, RT 102 — 1927, RT 114 — 1927, RT 
43 — 1928, RT 51 — 1928, RT 75 — 1928, 
RT 82 — 1928, RT 7 — 1929), välja arvatud 
§§ 731, 745, 751, 752, 754, 755 ja 976, mis 
muudetakse ja pannakse maksma järgmises 
redaktsioonis :

731. Pakke, mida adressaatidele ei saadud 
väljastada ja millest saatjad on loobunud, ei 
saadeta tagasi lähtekohta. Kui sisemaalise 
postpaki suhtes saatja väljastamatuseteates on 
juhatanud, et pakist loobub, või on palunud 
müüa pakki oma kasuks või kahjuks, sihtasutus 
saadab viibimata paki otse Tallinna peapost
kontorisse, kus see müügile võib tulla ühes lõp
likult väljastamatuks jäänud muude postisaa- 
detistega ka enne 1-aastast tähtaega, mille 
jooksul Tallinna peapostkontoris harilikult 
hoitakse lõplikult väljastamatuid postisaadetisi

(§ 751). Välismaadest päritolevad loovutatud 
või müügile määratud postpakid saadetakse 
välisvaheiusasutusse, kust kaudu nad Eestisse 
saabusid; nende müüki toimetatakse §§ 797 
ja 798 juhatatud korras. Eeltähendatud Korras 
talitatakse samuti nende sise- või välismaaliste 
väljastamatute pakkidega, mille suhtes saatjad 
juba alguses paKi postiieandmisel juhatuse on 
andnuü ette, et väljastamatuse juhul loobuvad 
pakist või paluvad müüa nende kasuks või 
kahjuks. PaKi saatmise eest sihtasutusest Tal
linna peapostkontorisse või välisvahetusasu- 
tusse arvatakse nii sise- kui välismaalise paki 
peale saatekulu (ainult kaaluraha) sisemaalise 
tariifi jäigi.

745. Väljastamatud postisaadetised väljas
tatakse saatjaile pärast takside äramaksmist, 
millega kooimati neid saadetisi ärasaatmisel, 
päralejõudmisel või läbikäiguteel, järelesaat- 
mise tõttu väljaspool esimest läbikäiguteed.

Mis puutub postpakkidesse, saatjad on ko
hustama vastuvaidlemata tasuma saate ja muud 
kulud, mis postiametkonnal või ametkondadel 
saamata on jäänud pakkide väljastamata jää
mise tõttu, isegi siis kui pakkidest on loobutud, 
või nad on muüdud ära või hävitatud, või kui 
saatja keeldub vastu võtmast seaduslikus korras 
tagasisaadetud pakki. Tasumatajätmise korral 
need maksud nõutakse sisse maksukohuslasilt 
vastuvaidlemata korras, olenematalt §§ 750 ja 
temale järgnevais ettenähtud lõpptalitusest.

Kui tegemist on välismaadest päritolevate 
pakkidega, need kulud nõutakse tagasi läh- 
teametkonnalt.

751. Tallinna peapostkontoris kantakse väl
jastamatud registreeritud postisaadetised sel
leks tarvitatavaisse eri raamatuisse, kuna liht- 
saadetisi raamatusse ei kanta. Seesugused re
gistreeritud ja registreerimata saadetised hoi
takse alal peapostkontoris 1 aasta.

752. Väljastamatud postisaadetised saatja 
võib nõuda välja Tallinna peapostkontorist
1 aasta jooksul, peapostkontorisse saatmise 
päevast arvates, kui saatja esineb sellekohase 
kirjaliku teadaandega ja võib tõestada posti- 
kviitungi ettenäitamisega või muude tõenduste 
abil, et nõutav saadetis tema poolt on antud 
postile.

Igaliiki väljastamatud postisaadetised, mille 
1-aastane hoiuaeg möödunud, võetakse avami
sele. Seesugust avamist toimetatakse vähemasti
2 korda aastas. Kirjad ja üldse kõik kirjalikud 
teated, millel ei ole tokumentlikku väärtust, 
hävitatakse põletamisteel ühes nende ümbri- 
kuiga; tokumendid, nagu isikutunnistused, 
atestaadid ja igasugu muud tunnistused, saa
detakse politseivalitsuse korraldusse; raha, 
samuti hoiu-, panga- ja muud väärtpaberid,



antakse hoiule Eesti Panga osakonda; kõik tar
beasjad ja ained, millel vähegi väärtust, müü
akse ära oksjoniteel ja sellest saadud raha an
takse riigi sissetulekuks, maha arvates posti- 
ametkonna tuluks see osa, mis saadetise saat
mise juures postimaksuna vähem on makstud 
või täiendavate kuludena saadetisele arvatud.

754. Lõplikult väljastamatud rahatransfer- 
did hoitakse alal 3 aastat, transferdi postile- 
andmise päevast arvates. Kui selle aja jooksul 
nende väljamaksmist ei ole nõutud, nad hävi
tatakse.

755. Saatjal on õigus 3 aasta jooksul, saa
detise postileandmise päevast arvates, nõuda 
tagasi raha ning protsent- ja väärtpabereid, 
mis väljastamatuist postisaadetisist võetud väl
ja. Samuti 3 aasta jooksul ta võib nõuda väljas
tamatuist saadetisist leitud asjade müügist 
saadud ja riigi sissetulekuiks antud raha kui ka 
rahakaartide järgi välja maksmata jäänud raha 
tagasimaksmist.

976. Kui jooksval arvel olevate summadega 
3 aasta jooksul ei ole tehtud mingit operatsioo
ni, siis arve likvideeritakse ja arvel olev summa 
antakse riigi tuludeks.

II.
Käesolev määrus hakkab maksma 1. april

list 1930.
1. aprillil 1930. Nr. 1965.

Teedeminister A. Jürman.

Postivalitsuse direktor G. Jallajas.


