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Eessõna.

Käesoleva VIII (arvult IX) köitega lõppeb kõigi rahvusvaheliste aktide, millised on sõlmitud 
Venemaa ja Saksamaa riikidega, alates XVII sajandi keskpaigast kuni käesoleva aastani, 
trükkimine. 

Vaevalt me eksiksime, eeldades, et täiesti erandlikku huvi pakuvad aktidele eelnevad ajaloo 
kommentaarid, millised on trükitud ära käesolevas köites ja millised on antud enne 1856 a. Pariisi 
kongressi. Kuigi need sissejuhatused on üpris üldised, kuid ikkagi ei jõua kogu rikkalikku materjali, 
milliseid hoitakse Välisministeeriumi arhiivis, täielikult läbi töötada. Teisest küljest ei ole veel 
saabunud aeg, et avalikustada eranditult kõki dokumentaalseid andmeid meie arhiividest ja teisest 
küljest, paljude arhiivis olevate materjalide täiesti intiimne iseloom välistab nende avalikustamise 
võimaluse.

Lõpuks, vaevalt on tarvis tõestada, et kõik need ajaloolised selgitused sisaldavad endas 
ainult arhiividest leitud positiivseid fakte ja on võõrad igasugustele eelarvamuslkele eesmärkidele 
või tendentsidele. Lugedes läbi mitu tuhat arhiivi dokumenti, tehes neist väljakirjutusi või kirjutades 



neid ümber ja grupeerides kõik need sellise tööga hangitud faktid ajaloo kommentaarides 376 aktile, 
millised on ilmunud üheksas köites ära trükitud, me järgisime ainult Venemaa välisriikide suhtes 
rahvusvaheliste suhete valgustamist vaieldamatute arhiivi allikate alusel, ainsal eesmärgil, mitte 
isiklikest vaadetest ja tunnetest. Seepärast nendes kommentaarides ei leidu mingeid järeldusi või 
isiklikke kaalutlusi.

Sellegi poolest käesolevasse köitesse Venemaa ja Preisimaa vastastike suhete kohta kogutud 
faktid on üpris ilmekad: nad tõestavad ümberlükkamatult kõige sõbralikemaid suhteid mõlemate 
riikide vahel ja kõige lähemat sõprust ning isiklikku kiindumust Venemaa keisrite ja Preisimaa 
kuningate vahel. Keiser Nikolai I valitsemise ajal piirduvad kommentaarid mõlema te riikide 
augustliku välispoliitika juhtide isiklikust kirjavahetustest ja diplomaatilistest aktidest tehtud 
väljavõtetega.

Esitatud faktid joonistavad piisavalt reljeefselt Venemaa ja Preisimaa vastastikuseid suhteid 
alates 1825 kuni 1856.aastani. Nii nad tõestavad vaieldamatult, et Keiser Nikolai I oli ainsaks 
Venemaa poliitika juhiks, allumata mitte mingitele kõrvalistele mõjutustele. Kui pidada silmas tema 
poolt omakäeliselt kirjutatud märkmeid erinevate jooksvate poliitiliste küsimuste kohta (стр.166, 
177 и др.), kui aga lugeda läbi kõik käsitsi kirjutatud kirjad ja märkmed, millised on Valitseja poolt 
tehtud kõigis tähtsates diplomaatilistes aktides, siis ei saa jääda läbi imbumata sügavaima austuse 
tundest Nikolai I mõistuse, võimete ja töövõime suhtes. Oma valitsemise aja algusest peale Keiser 
väljendas oma kõigutamatut usku Preisimaasse, kui olemuselt konservatiivse Euroopa riigiga, 
sõpruse ja liidu kasuks.

Need tunded ta väljendas eelkõige, kuningas Frederic-Guillaume III ((Fridrich Wilhelm III, 
Фридриха Вильгельма III)), oma augustliku äiapapa suhtes. „Kuningas teab“, kirjutas Valitseja 
ühes 1833.a. Preisimaa memorandumis ((diplomaatiline märgukiri ilma pitseri ning allkirjata, kus 
lähemalt põhjendatakse asjaolusid, mida on lühidalt puudutatud vormilises noodis. Vs.61)), „minu 
tema vastaseid tundeid; nad moodustavad kahekümne aasta kestel minu elu ja minu õnne; ta on 
minu isa ja mina olen tema poeg. Vaat, ühe sõnaga kõik, mis ma võin temale öelda kõige valjemalt 
ning eriti siiralt“. Kuid soovides hoida ära vähimagi kahtluse selles, et minu sugulaslikud sidemed 
võiks, mingis suhtes, mõjutada Valitseja poolset oma rahva suhtes olevat kohust, Keiser Nikolai I, 
kohe peale troonile saamist teatas Berliini, et „Tema Keiserliku Majesteedi süsteemil ei hakka 
olema mitte mingit teist eesmärki, kui oma riigi hea käekäik, ega teist juhtivat põhimõtet, kui tema 
Ettenägelikkusele usaldatud rahvaste vaieldamatud huvid“.

Nimelt oma rahva kasu teadvustamine hoidis ülal Keiser Nikolai I Preisimaaga poliitilise 
liidu hädavajalikkuse veendumust. Keiser ise väljendas seda mõtet 1850 aastal, oma valitsemise 25-
aastapäeval, omakäeliselt kirjutatud kirjas kuningas Fridrich Wilhelm IV le.

„Jäädes ustavaks“, kirjutas Nikolai I, „minu Jumala juures puhkava venna, Keiser 
Aleksandri ja tema ustava sõbra, Teie isa, põhimõtteid, mis jäid minu mälus alatiselt eredaiks, 
milliseid ma püüdsin isiklikult järgida. Seepärast kuulub neile kõigi poolne tunnustus ja au, kes 
hindavad heategu, millised lähtusid neist minu kodumaale, sest et ma ei teinud midagi enamat, kui 
jätkasin neid. Kui õnnelik ma olen, et see minu eluperiood liidetakse meie suhete uue ajajärguga, 
millises, näib, nähakse, minule nii südamelähedaste minevikutraditsioonide taassündi“.

Keiser Nikolai I valitsemise ajal sattusid need Venemaa ja Preisimaa sõbralikud suhted 
ainult kaks korda tõsisesse ohtu: 1849-50 aastatel, tänu sellele, et Venemaa pakkus kaitset Austriale 
ja Taanile ning 1854 a., tänu Krimmi sõja ajal tekkinud Preisimaa mõningatele kõhklustele. 
Esimesel juhtumil Keiser Nikolai I ei saanud loobuda mõttest, et Austria, kaitstes Saksamaal vanu 
kordi, seisis seaduslikkuse pinnasel ja tal oli õigus Preisimaa vastasele Venemaa liitlaslikule abile. 
See Valitseja sügav veendumus sundis teda ärgitama Preisimaa valitsuse poolset, Viini kabineti 
õiglasi nõudmisi, täitma. 

Preisimaa 1848 a. sõda Taani vastu pidi Venemaa täiesti ebaseaduslikuks tunnistama ja 
Keiser Nikolai I kõige formaalsemal viisil nõudis Taani monarhia vastase sõjategevuse viivitamatut 
lõpetamist. Ta nägi Preisimaa kallaletungis Taanile revolutsioonilise vaimu, milline oli haaranud 
seda suurt Saksamaa riiki 1848 aastal, otsest tulemust.



„Venemaa“, kirjutas Valitseja sel ajal Preisimaa Kuningale, „hakkab alati olema ustav oma 
vanale liitlaslikule sõbrale, heale, vanale ja lojaalsele Preisimaale, kui ta elustub. Kui kunagi vana 
preisi lippu alla asuvad vanad preislased, kuid mitte sakslased barikaadide lipu all, hakkab  
Venemaa kotkas olema ta kõrval, sest et Venemaa oskab solvanguid unustada, ta ei riku oma 
traktaate ja ei loobu oma traditsioonidest. Jumal teab, kas meil õnnestub veel kunagi seda õnne 
näha!“

Alates 1851 aastast Preisimaa, Keiser Nikolai I arvates, naases tõe ja seaduslikkuse teele ja 
sai uuesti, samm sammult, „heaks, vanaks ja lojaalseks Venemaa sõbraks“. Sellest ajast peale vanad 
sõbralikud suhted mõlemate riikide vahel taastusid täielikult. Kuid veelgi enam tugevnes see liit ja 
sõprus Krimmi sõja kestel. 

Vaatamata Friedrich Wilhelm IV iseloomu nõrkusele ja hoolimata tõsisest Inglismaa, 
Prantsusmaa ja Austria poolsest ähvardusest, Preisimaa säilitas selle sõja ajal kohusetundlikult oma 
neutraalse seisundi. Ei Saksamaa „liberaalne“ ühiskondlik arvamus, ega ka värsked mälestused 
Olmützi ((Ольмюцкомъ)) kokkuleppest, milline oli Saksamaa poolt tunnistatud Preisimaa 
suurmaks alanduseks, ei suutnud Preisimaa valitsust, et järgida Austria eeskuju, oma neutraliteedist 
väljuma sundida. Preisimaa poliitika heitlikkus Krimmi sõja alguses asendus 1855 aastast peale 
Berliini kabineti kindla neutraalsuse säilitamise otsusega.

Sellisel viisil ei täitunud 1854 aastal Keiser Napoleon III ettekuulutus: „Nous allons a 
Constantinople aves l´Allemagne!“ ((„Me läheme Konstantinoopolisse koos Saksamaaga!“)).

Ei ole kahtlust, et sellise võitlevate riikide poolse surve ebaõnnestunud käigule aitasid kaasa 
mitte ainult kuninga isikliku sõpruse tunded Keiser Nikolai I vastu, vaid ka Venemaa ja Preisimaa 
vahelised traditsioonilised suhted, kuid ka isegi selline noore Preisimaa diplomaadi, parun 
Bismarck-Schönhauseni, energiline Venemaa huvide kaitse Frankfurdi parlamendis. Tänu temale, 
kõik Austria püüded tõmmata Saksamaa Liit Venemaa vastasesse sõtta, jäid täiesti asjatuks. 

Keiser Nikolai tegi  oma esindajale, D.G. Glinkale, eelmainitud parlamendi juures, 
ülesandeks väljendada parun Bismarckile oma monarhlikku tunnustust. „Ma olen õnnelik“, ütles 
siis Preisimaa diplomaat oma Venemaa kolleegile, „et, täites oma kohust oma Valitseja suhtes, ma 
võisin samal ajal teenida teie asja ja et Tema Keiserliku Majesteedil oli sobiv seda tunnistada“. Kui 
aga Glinka märkis, et Venemaa ja Preisimaa huvid on samasugused ja et ta loodab sellise päeva 
saabumisele, kui Prantsusmaa ühineb nende kahe riigiga ja sõlmib nendega liidu, siis „Bismarck  
ülima tulisusega“, kirjutas Glinka 28. septembril 1854 a. Riigikantslerile, „haaras kinni sellest 
viimasest fraasist ja ütles: „Venemaa, Preisimaa ja Prantsusmaa vaheline liit, vaat see on minu 
tõeline poliitiline ideaal, millisest ma juba ammu unistan ja see on ainus kombinatsioon, milline 
võinuks rahuldada kõiki nende kolme riigi poliitilisi eesmärke“...

Seda Preisimaa ustavust Venemaa vanale sõprusele, Krimmi sõja ajal, tunnistas veel kord 
Keiser Nikoli I oma surivoodil. Ta viimased sõnad olid: „Dires a Fritz de rester toujours le meme 
pour la Russie et de ne pas oublier les paroles de Papa!“ (("Öelge Fritzile, et jääks Venemaa suhtes 
samaks ja ärge unustage Papa sõnu!")).

Kui need sõnad olid telegraafi teel Preisimaa Kuningale Berliini saadetud, ta vastas 
viivitamatult: „Me embame kallist Aleksandrit ja teatame temale: Keisri sõnad, millised on 
pärandatud tema poolt Fritzule, on olemuselt pühad“. 

Lõpuks, see-sama positiivne fakt, et ainult Preisimaa üksi kõigist suurtest Lääne-Euroopa 
riikidest jäi Venamaaga sõprusele truuks, sai kinnituse veel Aleksander II valitsema asumisel. 

„Jah meie jääme“, kirjutas ta 7. (19.) jaanuari 1856 aasta kirjas Fridrich Wilhelm IV, „alati 
sõpradeks ja palume Kõigekõrgema õnnistust  meie kaksikliidule. Olge, kallis onu, veendunud, et 
ma jääme igaveseks ajaks Teid austama sellise hiilgava olukorra eest, millise Te suutsite säilitada 
Preisimaale kogu selle kriisi kestel ja milline oli meile nõnda kasulik“.

„Ja tasugu Teile selle eest Jumal!“
Ainult ühes valdkonnas pidevalt põrkusid Venemaa ja Preisimaa huvid ja viisid kroonilistele 

arusaamatustele. See on – vastastikune kaubakäive. Mõlemate riikide kaubandus- ja tööstushuvid 
näivad olevat niivõrd lepitamatud, et kõige tihedam sugulusside ja kõige siiram poliitiline sõprus ei 
ole võimaline mõlemaid valitsusi veenma hädavajaduses jõuda mingile kokkuleppele. Seepärast 



viisid igasugused poliitilises küsimuses peetud läbirääkimised alati täielikule üksmeelele; samas aga 
kaubandussuhteid puudutavad läbirääkimised lõppesid peaegu alati edutult. Sellisel viisil esile 
kutsutud ärritus avaldas tihti mõju ka poliitilistes suhetes peetud läbirääkimistele. 

Igasugune Keiserliku valitsuse võetud Venemaa tööstuse ja kaubanduse seadusliku kaitse 
meedet vaadeldi Berliinis, kui Venemaa poolset Preisimaa suhtes oleva poolehoiu muutumise 
tõendit. Seejuures Keiser Nikolai I oli Preisimaa Kuningaga täiesti nõus selles, et materjaalsed 
huvid mõjutavad rahvaid kõige rohkem „ja vastavalt sellele, kuivõrd neid mõlemate poolte poolt 
rikutakse või silutakse, need eemaldavad neid teineteisest või siis lähendavad“.  Ta oli samamoodi 
nõus kuningaga selles, et „kaubanduskäivet puudutavate diplomaatiliste läbirääkimiste suur kunst ja 
ülesanne seisneb nimelt näivate äärmuste lepitamises“.

Ainiti Keiser Nikolai I mitte kuidagi ei suutnud nõustuda oma enda rahva seaduslike  
kaubanduse ja tööstuse huvide ohverdamisega. Kuid kodumaise kaubanduse kaitsel Valitseja ei 
lasknud minutikski silmist oma rahva kõrgemaid ja kallimaid poliitilisi huve. Seda tõde ta mitmeid 
kordi  meenutas Preisimaa Kuningale, kui viimase poolt võeti vahest uuesti mõned Venemaa 
kaubanduse suhtes represiivsed meetmed sundisid teisi Euroopa riike kahtlema Venemaa ja 
Preisimaa tegelikus sõpruses. 

Kui 1840 aastal Preisimaa valitsusel oli kavatsus keelata börsil ära Venemaal projekteeritava 
Nemanist kuni Libausse viiva raudtee obligatsioonide koteerimise ((pr. coter, väärtpaberit kursi 
määramiseks börsile lubama; hinda määrama, noteerima.)), Keiser Nikolai I ei eitanud Preisimaa 
valitsuse sellisel viisil käitumise õigust. Kuid ta küsis kuningat: et mida selle peale ütleb kogu 
Euroopa, kui ta näeb, et „konservatiivsete riikide“ vaheline liit leitakse olevat avalikus võitluses 
nende vastastikuse kaubakäibe valdkonnas?

Vähe veel: Valitseja ise andis Preisimaale eeskuju, kuidas tuleb käituda, kui seaduslikud 
kaubanduslikud huvid ähvardavad ohustada kahe rahva kõrgeimaid hüvesid.

Kui 1834 aastal lõppes 1825 aasta kaubandus-konventsiooni kohustuslik tähtaeg, milline oli 
sõlmitud Preisimaaga, läbirääkimised uue lepingu sõlmimiseks aga ei viinud mingile kokkuleppele 
ja lõpuks, katkesid sootuks. Siis Keiser Nikolai I, 1842 aastal, otsustas annetada Preisimaa 
kaubandusele erinevad õigused, nõudmata mitte mingit vastastikusust. 

„Järgides vabatahtlikult oma südame soovi“, kirjutas Viitsekantsler Venemaa saadikule 
Berliini Õukonna juures, „Valitseja otsustas, et ilma traktaadita, ilma igasuguse kahepoolse 
kohustuseta, eranditult meie Preisimaaga suhete huvides, millised on põhjendatud hea koosmeele ja 
naaberlusega, olid temale lihtsalt antud mitte ainult kõik järelandmised, millised te eelmisel aastal  
olite volitatud temale tegema kokkuleppe kavas, vaid veel teised uued järeleandmised“.

See suuremeelne teguviis kindlustas veelgi enam Venemaa ja Preisimaa vastastikuste 
poliitiliste huvide ühtsust ja samas sundis Preisimaa valitsust tühistama kitsendusi, millised 
eksisteerisid Venemaa kaubandusele.

Sellised olid mõned huvitavatest faktidest, millised on toodud ära selle köite ajaloolistes 
märkustes ((kommentaarides)). 

Järgmises köites avatakse uus, kolmas traktaatide seeria, aga nimelt nende, milliseid 
Venemaa sõlmis  alates XVII sajandi keskpaigast Suurbritanniaga.

F.M. 
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1857 a. 2.(14.) veebruar. Preisimaaga sõlmitud S-Peterburg-Varssavi raudtee Berliin-
Königsbergi raudteega ühendamise konventsioon.(2-е П.С.З. №32.015)...

Nr.337.

1857 a. 27 juuni (8. august). Preisimaaga sõlmitud kartellikonventsioon.(2-е П.С.З. 
№32.247)...

Nr.338.

Eelmisel kuupäeval sõlmitud deklaratsioon...

Nr.339.

1858 a. 17.(29.) jaanuar. Bavaariaga sõlmitud pärandite väljaandmise konventsioon.(2-е 
П.С.З. №32.799)...

1860 a. 28 jaanuar (9 veebruar), 30. jaanuar (11. veebruar). S-Peterburis, Viinis ja Berliinis 
sõlmitud telegraafi konventsioon. (vt. kd. IV, II osa, Nr.154; (2-е П.С.З. №35.573, 35.933)...

1860 a. 30.märts (11. aprill). Valitseva senati ukaaz jõu laiendamisest Venemaa ja Saxe vahel 
20. augustil 1800.a. (vt. kd.VI, Nr.239)  konventsioonile, maksude mittevõtmine pärandvaralt  ja 
Poola Kuningriigi, Soome Suurhertsogiriigi ja mõnede Balti provintside ((Остзейскихъ 
губерний.)) üle. (2-е П.С.З. №36.788)...

1860 a. 3.(15.) mai. Valitseva Senati ukaaz Prantsusmaaga 2. (14.) juunil 1857 a. sõlmitud  
Kaubanduse ja meresõidu traktaadi Artikkel I rakendamise kohta Saksamaa riikide üle, millised 
osalevad Tolliliidus, alamate suhtes. (2-е П.С.З. №36.683)...

Nr.340.

1861 a. 10.(22.) juuni. Traktaat, milline pon sõlmitud Hanovre Kuningriigiga ja mõnede 
teiste riikidega Linnamaksude kaotamisest ((Stade ou de Brunshausen)).(2-е П.С.З. №37.425)...

Nr.341.

1863 a. 5.detsember (u.k.j.). Preisimaa korraldus vastastikuste võimude piirisuhetes pärandit 
puudutavates küsimustes...

Nr.342.

1864 a. 23. November (u.k.j.). Preisimaa lisakorraldus.

Nr.343.

1864 a. 11.(23.) aprill. Saxe Venemaa Keisririigis ja Soome Suurhertsogiriigis surnud 
alamatest järgi jäänud pärandit puudutav deklaratsioon.(2-е П.С.З. №41.038)...

Nr.344.



1864 a. 11. (23.) aprill. Saxe Poola Kuningriigis surnud alamatest järgi jäänud  pärandit  
puudutav deklaratsioon...

    *
1865 a. 3.(15.) aprill. Venemaa, Austria ja Preisimaa esindajate poolt Pariisis allkirjastatud 

rahvusvahelist telegraafikonventsiooni sõlmimist puudutav protokoll. (vt. kd. IV, II osa, Nr.159.)...

Nr.345.

1865 a.10.(22.) august. Preisimaaga sõlmitud  postikonventsioon.(2-е П.С.З. №42.083)...
1865 a. 21. oktoober (2. november). Galatzis sõlmitud Doonau suudmetes laevasõitu 

puudutav rahvusvaheline akt. (vt. kd.IV, II osa, Nr.160).

Nr.346.

1865 a.23.oktoober (6. november). Brynica jõe kanaliseerimise ja Venemaa ja Preisimaa 
vahelise piiri vastava muutmise deklaratsioon.(2-е П.С.З. №46.812)...

Nr.347.

1866 a. 23. märts (4. aprill). Hanovrega sõlmitud vastastikuste alamate pärandit puudutav 
deklaratsioon. (2-е П.С.З. №43.382)...

Nr.348.

1867 a. 8. (20.) juuli. Preisimaaga sõlmitud vastastikuste teistpool piire asuvate varade 
maksustamise deklaratsioon.(2-е П.С.З. №47.506)...

1868 a. 9.(21.) juuli. Pariisis 5.(17.) mail 1865 a. sõlmitud rahvusvaheline 
telegraafikonventsioon, milline on ümber vaadatud Viinis. vt. kd. IV, II osa, Nr.164.)...

1868 a. 29. november (11. detsember). S-Peterburis sõlmitud lõhkekuulide kasutamise 
ärakeelamise deklaratsioon. (vt. kd.IV, II osa, Nr. 167)...

Nr.349.

1869 a.14.(26.) veebruar. Bavaariaga sõlmitud kartellikonventsioon. (2-е П.С.З. №46.872)
...

Nr.350.

1869 a. 3.(15.) november. Hesse Suur-Hertsogiriigiga sõlmitud kartelli-konventsioon.(2-е 
П.С.З. №47.652)...

Nr.351.

1871 a. 26. juuni (8. juuli). Preisimaaga sõlmitud Brest-Gralewo raudtee Königsberg-Lyk 
raudteega ühendamise konventsioon.(2-е П.С.З. №50.069)...

Nr.352.



1872 a. 13.(25.) märts. Saksamaa Keisririigiga sõlmitud telegraafi-konventsiooni puudutav 
deklaratsioon.(2-е П.С.З. №50.831)...

Nr. 353.

1872 a.14.(26.) mai. Preisimaaga sõlmitud lisa-posti-konventsioon.(2-е П.С.З. №51.128)...

Nr.354.

1872 a. 19.(31.) august. Vastastikuste alamate väljasaatmise korda puudutav noot, milline on 
vahetatud Preisimaa asjuriga.(2-е П.С.З. №51.748)...

Nr.355.

1873 a. 11.(23.) juuli. Saksamaa Keisririigiga sõlmitud vabrikumärkide kaitmist puudutav 
deklaratsioon.(2-е П.С.З. №52.557)...

Nr.356.

1874 a.31.oktoober (12. november). Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud pärandeid 
puudutav konventsioon. (2-е П.С.З. №54.554)...

Nr.357.

1874 a. 26. november (8. detsember). Saksamaaga sõlmitud konsulaar-konventsioon.(2-е 
П.С.З. №54.550)...

1875 a. 10.(22.) juuli. S-Peterburis  sõlmitud telegraafi-konventsioon. (vt.kd.IV, II osa, Nr. 
174.)...

Nr.358.

1876 a. 10.(22.) mai. Saksamaaga sõlmitud konventsioon Visla äärse raudtee Preisimaa 
Marienbourg-Mlawa raudteega ühendamisest.(2-е П.С.З. №56.164)...

Nr.359.

1877 a. 27. jaanuar (8. veebruar.). Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud telegraafi 
korrespondentsi vahetamist puudutav deklaratsioon.(2-е П.С.З. №57.487)...

Nr.360.

1878 a. 6.(18.) mai. Venemaa ja Saksamaa vahelise telegraafilise korrespondentsi vahetamist 
puudutav deklaratsioon. (2-е П.С.З. №59.043)...

Nr. 361.

1878 a. 1.(13.) juuli. Berliini traktaat.(2-е П.С.З. №58.744)...

Nr.362.



1879 a. 23. jaanuar (4. veebruar). Saksamaaga sõlmitud Varssavi kohturingkonna ja 
Preisimaa piirikohtute vahetuid suhteid puudutav konventsioon.(2-е П.С.З. №59.474)...

1879 a. 17. (29.) märts. Inglismaaga, Saksamaaga ja Austria-Ungariga  1841 a. Londoni 
neegritega kauplemist puudutava traktaadi uuendamise traktaat, trükitakse ära Inglismaaga sõlmitud 
traktaatide osas. (2-е П.С.З. №60.418)...

Nr. 363.

1880 a. 20. juuni (2. juuli). Saksamaaga sõlmitud telegraafi suhete takse puudutav 
deklaratsioon.

Nr. 364.

1881 a. 14. (26) detsember. Saksamaaga sõlmitud kaubalaevade mõõtmistunnistuste 
vastastikuse tunnustamise deklaratsioon.

Nr.365.

1883 a. 17. (29) august. Lisaakt 23. jaanuari 1879 a. konventsioonile (Nr.362)...

Nr.366-367.

1885 a.1. (13.) jaanuar. Kurjategijate väljaandmist puudutavate Preisimaa kuningriigi 
volinikega vahetatavad noodid.

Nr.366...
Nr.337...

Nr.368.

1885 a. 13. (25.) veebruar. Berliini Aafrika konverentsil sõlmitud akt...

Nr.369.

1885 a. 7. (17.) aprill. Protokoll. 

Nr.370.

1885 a. 24.jaanuar (5. veebruar). Rahvusvahelise Assotsiatsiooniga Kongo jõge puudutava 
deklaratsiooni vahetamine.

Nr. 371.

1885 a. 8. (30.) juuli. Saksamaaga aktsiaseltse puudutava deklaratsiooni sõlmimine.

Nr.372.



1885 a. 19. september (1. oktoober). Bavaariaga, nootide vahetamise vormis, kurjategijate 
vastastikust väljaandmist puudutav kokkulepe...

Nr. 373-376.

1885 a. 2.(14.), 5.(17.) september ja 2.(14.) juuli 1886 a. Deklaratsioon, milline sõlmiti 
Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari, Rumeenia, Rootsi ja Norra vahel madalamate telegraafi 
takside kehtestamise küsimuses.

Nr.373...
Nr.374...
Nr.375...
Nr.376...

   *****

Nr. 308.

1825 a. 27 veebruar (11 märts). Berliinis Venemaa ja Preisimaa vahel sõlmitud kaubandus ja 
laevasõidu konventsioon. (П.С.З. №30.264)...

((F. Martensi kommentaar.))

Läbirääkimised, millised eelnesid alljärgneva akti allkirjastamisele, kestsid vähemalt kolm 
aastat ja on väga huvipakkuvad, pidades silmas nendega puudutatud huve. Venemaa ja Preisimaa 
vahelisi kaubandussuhteid puudutavad diplomaatilised läbirääkimised põrkusid kõikidel aegadel 
kokku märkimisväärsete raskustega, tänu Preisimaa loomulikule püüdlusele haarata enda kätte 
Venemaaga kauplemist ja olla sellele kõikide vabrikutoodete ainsaks tarnijaks. Omaltpoolt, 
Venemaa valitsus pidas end kohustatuks Venemaal kaitsma oma arenevate manufaktuuride ja ka 
selles rajatavate vabrikute huve, kasutades selleks tollimaksude suurendamist manufaktuuride 
toodangule, milliseid  toodetakse ka naaberriigis Preisimaal.

Need vastastikused suhted muutusid märkimisväärselt keerukamaks peale Venemaaga Poola 
valduste ühendamist, millised olid juba ammusest ajast Preisimaa tööstuse ja kaubanduse 
pärusmaaks. Venemaaga Varssavi Hertsogiriigi ühendamine ja selle Poola Kuningriigiks muutmine, 
koos oma Varssavis eraldi asuva konstitutsioonilise valitsusega, suurendas veelgi probleeme, 
milliseid kohtasid  Preisimaaga ülalhoitavad kaubandussuhted. Venemaa valitsusel oli hädavajalik 
kaitsta mitte ainult Venemaa üldisi kaubanduse ning tööstuse huve, vaid et ka Varssavi valitsus 
nõudis energiliselt veel Poola tööstuse ja kaubanduse erilist kaitsmist.

Viini kongressi aktid määratlesid kolme Poola jaganud riigi kohustused, kehtestades erilised 
soodsad tingimused Poola valduste, millised kuulusid Venemaale, Austriale ja Preisimaale 
vahelisele kaubakäibele.  Selle otsuse jõul oli sõlmitud  1818 a. detsembris Venemaa ja Preisimaa 
(vt. kd VII, Nr.297) vahel spetsiaalne  konventsioon. Kuid selle konventsiooni kehtivuse ajal 
Venemaa ja Preisimaa valitsused veendusid varsti, et see on nende üldisele kaubakäibele ja 
manufaktuursele tööstusele täielikult laastav. Kaebused selle konventsiooni üle muutusid üha 
valjemaks, seda nii Keisririigis, aga ka Poola Kuningriigis ja seepärast otsustas Venemaa valitsus 
juba 1821 a. lõpus seista uue kaubanduskonventsiooni sõlmimise eest. 

10. detsembri 1821 a. telegrammiga tehti krahv Alopeusile ülesandeks taodelda 
muudatusi ja isegi 7. (19.) detsembri  1818 a. Acte additionnel tühistamist, millise 
sõlmimisel nähti palju vaeva, kuid mis tõi Venemaale ja Poolale ikkagi mitte kasu, 
vaid hoopis ainult kahju. „Meie põllundus“, kirjutab krahv Nesselrode, „langeb 
paljudes kubermangudes, kuna tänu keelavatele seadustele, ta toodetele on suletud 



kõik endised turud Euroopas. Meie äsja sündinud tööstus sureb juba hällis, sest et, 
1818 a. kehtestatud vabadused, kõik välismaised tööstused. Tema konkurendid, 
hakkasid looma sellist  konkurentsi, millist ta ei olnud veel võimeline välja 
kannatama. Lõpuks, meie merekaubandus vireleb, kuna ta on halvatud ja 
kõikvõimalikud kaubad täidavad meie tolliladusid, nõnda nagu meie kaupmehed ei 
ole võimelised neid tollimaksude äramaksmisega tühjendama“.

Seda olukorda kirjeldatakse avaramalt  Rahandusminister Gurjevi raportis Valitseja Keisrile. 
1818 a. akt, tõestatakse raportis, oli sõlmitud kohe peale 1815 aastat, kui asjaolud, millistel 
võidakse kehtestada vastastikku kasulikud kaubandussuhted, veel ei olnud ilmnenud. Preisimaa 
tunnistab seda olukorda, andes hiljuti välja uue tariifi, milline tõstab, risti vastu 1818 a. 
konventsiooni, makse mõnedele asjadele. Kuid veelgi kehvemas seisus, kui Keisririigi kaubandus, 
asub aga Poola Kuningriigi kaubandus ja tööstus.

„Me ei kavatse“, kirjutab Rahandusminister, „hakata vaidlustama siin vastastikuseid kasusid, 
millised tulenevad täielikust kaubandusvabadusest, kui see oleks vastastikune ja ühine kõigile 
Euroopa riikidele. Kuid Inglismaa, vaatamata tema tööstuse poolt arvatavasti, saavutatud  kõrgeimal 
määral areng ja rikkus, jäi ikkagi ustavaks oma keelavale süsteemile“. Prantsusmaa ja Austria 
järgivad samuti, samadel alustel, nende kaubanduspoliitikat. Pidades silmas neid asjaolusid, 
Venemaa on kohustatud naasema oma keelava süsteemi juurde.

On ise-enesest mõistetav, lisab oma telegrammis krahv Nesselrode, et Preisimaal hakkab 
olema raske loobuda privileegidest, milliseid kasutavad Venemaal mõned tema tööstusharud (nii 
nagu näiteks tema villased ja linased kangad). No kas siis Berliini valitsus saab nõuda, et Venemaa 
tooks selliseid ohvreid pidevalt?  Kas ta saab siis soovida, et need pidevad vastastikuse  
rahulolematuse aiendid kestaks edasi kindlaksmääramatu aja? Venemaa valitsus on sunnitud  
asjaolude tõttu nõudma sellise väljakannatamatu  asjade seisu muutmist ja kui Preisimaa keeldub 
kategooriliselt nende õiglaste soovide austamisest, ta loeb end sunnituks kasutusele võtma 
repressaale.

Lõpuks, krahv Alopeusile tehti ülesandeks tegutseda seni konfidentsiaalsete esildistega ja 
esitama seatud eesmärgi kiirema saavutamise viiside suhtes oma kaalutlused.

1822 a. jaanuaris krahv Alopeus, 17.(29) jaanuari telegrammis, väljendab temale tehtud 
ülesande suhtes täielikku meeleheidet. Ta ei tea, millisel viisil saavutada 1818 a. lisaakti 
läbivaatamine sellises kaootilises olukorras, millises Preisima valitsus asub. Krahv Bernstorfiga ei 
saa miskit asja ajada: tal ei ole teiste ministrite üle mitte mingit autoriteeti, kes peavad teda 
välismaalaseks. Ta ise kardab sekkuda kuningriigi siseasjadesse või otsustada neid asju oma 
veendumuse järgi. Prints Hardenbergi ajal oleks võinud loota see raske asi viia soodsa lõpuni, kui 
krahv Bernstorffi puhul sellest ei saa unistadagi: ta on täiesti väikeste ametnike peos, kes aga 
Venemaad ei armasta. Jääb üle vaid oodata prints Hardenbergi Berliini naasemist ja loota tema 
mõjule, et avada saadikule ülesandeks tehtud asjas läbirääkimised.

Erakirjas krahv Nesselrodele väljendab saadik veelgi avameelsemalt Preisimaa sisemisest 
olukorrast. „Asjad asuvad siin sellises seisakus“, kirjutab krahv Alopeus, „et ei ole võimalust 
hankida Preisimaa valitsuse poolseid selgitusi isegi sellistes asjades, millised nii erandlikult teda 
puudutavad, nagu Poolasse mahutatud panga kapitalid. Millisel viisil siis on võimalik teda sundida 
hävitama lisaakti, milline toob riigile märkimisväärset kasu“? Ainult ähvardustega saab venda 
Preisimaa valitsust hädavajadusest täita Venemaa nõudmisi. Ja vaat krahv Alopeus teeb ettepaneku 
Preisimaad ähvardada, et Venemaa post, millisest ta saab märkimisväärset tulu, suunatakse läbi 
Kraakovi ja Austria. Võib-olla see mõjub.

Lõpuks, 1822 a. veebruari alguses, õnnstus krahv Alopeusel arutada prints Hardenbergiga 
1818 a. lisaakti üle. Saadik tõestas temale kogu kahju, millist selle aktiga Venemaale tehakse ja  
teatas kategooriliselt, et Venemaa valitsus ei saa seda jõusse jätta, kui ei muudeta olulisel määral 
selle peamisi sätteid.

Ainiti krahv Alopeus ei teinud endale selle Preisimaa Kuningriigi peaministriga kestva 
jutuajamise tulemuse suhtes mingeid illusioone. Tõsi, Hardenberg palus saadikul kõik need 818 a. 
akti vastased põhjendused esitada kirjalikult, kuid ta ei öelnud selle tähtsa asja lahendamise suuna 



kohta miskit positiivset. Üldse, kõrge Preisimaa kantsler ei väljendanud selle suhtes mingeid  oma 
mõtteid ja saadik ei teadnud, kuidas Preisimaa valitsus suhtub temale tehtud ettepanekusse ja 
millistel tingimustel ta selle vastu võtaks. 

Muideks, lisab krahv Alopeus, oma mõistmatuse selgituseks, „see kõrgemastiline vanake 
laskub mõneks ajaks hämmastavalt“.Kuid ikkagi on tal  pidev ligipääs kuningale ja omab seal  
vaieldamatut autoriteeti. “Tekib küsimus: mis siis juhtub kui prints Hardenbergi enam ei ole? Mitte 
ükski praegustest ministritest, näib, ei oma kuninga erilist usaldust ja praegune asjade ajamise kord 
sunnib, nii ülemaid, aga ka ametnikke, entusiasmi kaotama ning muutuma rahulolematuks“. (Krahv 
Alopeusi 12. (24.) veebruari  1822 a. telegramm.).

Sellistel asjaoludel Keiser Aleksander I pidas vajalikuks haarama viimasest võimalusest: 
kirjutada Preisimaa Kuningale omakäeline kiri.

„Kõigis asjaoludes“, kirjutab ta 15. veebruaril 1822 a. oma kroonitud sõbrale, „millised 
võivad mõjutada meie rahvaste õnne ja suhete pidevust, millised eksisteerivad meie valitsuste vahel, 
ma võtsin reegliks otse pöörduda Teie Majesteedi poole. Nüüd paistab olevat selline tähtis asi. Ma 
hakkan rääkima sellest Teie Majesteedile sügavaima südamevaluga, kuid ma Teile, Valitseja, esitan 
uue minu täieliku usalduse tõendi, olles veendunud, et leian Teie poolse soovi anda minule Teie 
sõpruse uus tõend“.

Viini kongresi ja 7. (19.) detsembri akti otsused, juba täiesti nende jõustumise hetkest, 
osutusid olevat kõrgemal määral Venemaa ja Poola kaubandusele ja tööstusele hukatuslikud. 
Valitseja ei pööranud pikka aega tähelepanu sellistele kaebustele, arvates, et need on tingitud 
ajutistest põhjustest. Kuid kõik tema ootused oli faktidega kummutatud. „Mida kauem 7. (19.) 
detsembri  akt edasi kehtib, seda enam arenevad tema poolt kuulutatud arengud, seda enam 
Venemaal ja Poolas põllumajandus ja manufaktuurne tööstus mitte ainult ei peatu oma arengus, vaid 
isegi läheneb möödapääsmatule hukule“.  Detsembri-konverents pidi  olema Viini kongressil 
tunnistatud, vaieldamatult mõistlike ja headloovate printsiipide rakendamiseks, kui vaid ainult kõik 
riigid nõustuksid neid oma juhiseks võtma. 1815 aastal tunnistati vajadust anda kaubakäibele, 
milline asus peaegu kümne aasta kestel pideva surve all, suur vabadus.

„Sellisel viisil“ jätkab oma kirjas Aleksander I, „takistamatu kaubakäibe ja vastatikuse 
kaubavahetuse kergus, peaegu kõik valitsused hakkasid otsima vahendeid pahe kõrvaldamiseks, 
milliste all nad kannatasid“. Kuid kogemus ja arvestus sundis neid keelavast süsteemist, milline 
valitseb praegu mitte ainult Inglismaal, Austria ja Prantsusmaal, vaid samamoodi ka Preisimaal, 
mitte loobuma. Kuid nii nagu keelav süsteem levib, riigid, millised jäid truuks põhimõtetele, 
millised olid kuulutatud välja Viini kongressil, pidi tooma üha suuremaid ohvreid. Sellisel viisil 
Venemaa ja Poola muutusid  välismaiste  manufaktuuride toodetele laopaikadeks ja Venemaa 
valitsus pidi nägema mitte ainult oma enda tööstustoodangu pidevat  langust, vaid ka Venemaa 
toodetele välismaiste sadamate sulgemist.

Selline asjade olukord tekitab kõige seaduslikemaid  kartusi, kuna maaviljelus, leidma ta 
oma toodetele turgu ja tööstus, milline on jäetud kaitseta, silmnähtavalt laostuvad. Siit on mõistetav, 
miks kõige soliidsemad kaubamajad vanguvad ja miks rahva hulgas levib vaesus ning viletsus.

Eriti 1818 aasta kaubandus-konventsioon aitab sellisele Venemaa ja Poola laostumisele 
kõvasti kaasa, sest et need riigid ujutatakse üle Preisimaa toodetega, millistega ei ole nii vene kui ka 
poola tooted konkurentsivõimelised. 

Vaatamata ainiti kõigile nendele asjaoludele, Valitseja, soovimata rikkuda Viini kongressi 
akte, toetas senini detsembri-konventsiooni kohustuslikku jõudu. Kuid selline olukord muutus 
väljakannatamatuks ja kui Kuningas oleks Valitseja asemel, siis ta ei saanuks jääda, lugematu arvu 
lisa-akti mõju suhtes esitatud kaebuste peale, ükskõikseks. 

Pidades silmas neid asjaolusid, asusid Venemaa ja Poola valitsused koostama uut keelavat 
tariifi, milline pidi valmis saama tulevase navigatsiooni alguseks.

„Ma kordan“, lõpetab Valitseja Aleksander I selle pika kirja, milline on ülalpool esitatud  
kõige ebaolulisemate lühendustega, „raskelt väljendatava valuga, ma kutsun Teid, Valitseja pöörama 
tähelepanu küsimustele, millised me peame rõõmuga lugema lahendatuks. Kuid selline on  maailma 



kõikide asjade saatus, eriti meie ajal, kui minevik ei jätnud olevikule miskit kindlat või püsivat ja 
kui, tuleks kõik ümber teha või tugevdada“.

Kuningas Friedrich Wilhelm III 22. märtsi 1822 aasta vastuses, milline paistis silma oma 
ilmse vaoshoituse ja halvasti varjatud tegeliku rahulolematusega.  Kuningas tunneb niivõrd Valitseja 
kohusetundlikkust tema poolt endale võetud kohustuste suhtes, et ainult kõige möödapääsmatum 
hädavajadus võis teda sundida muutma rahvusvahelisi otsuseid, millised määratlesid Preisimaa 
kaubandussuhteid ühelt poolt ja Venemaa ningPoola omasid teiselt poolt. Kuningas ei asu Keisri 
poolt  üksikasjalikult  arendatud 1818 aasta lisa-akti muutmise kasuks tehtud põhjendusi arutama, 
kuid ta ei saa jätta ka märkamata, et selle akti koostamine nõudis palju vaeva ja Preisimaa poolseid 
suuri järeleandmisi. Teisest küljest, ei saa tühistada osa selle otsustest, riivamata selle aluseid, sest 
et kõik artiklid on omavahel tihedalt seotud. Muideks, lõppude-lõpuks, väljendab Kuningas 
valmisolekut  astuda läbirääkimistesse mõnede kaubanduskonventsiooni artiklite üle ja teha kõik 
järeleandmised, millised on kooskõlas tema rahva seaduslike huvidega. 

Veel enne selle kuningliku kirja saamist, oli Venemaa valitsus kindel oma otsuses, ootamata 
ära, enne 1818 aasta konventsiooni  ümbervaatamise läbirääkimisi, Preisimaa  nõusolekut, see 
tühistada oma enda võimuga. Krahv Alopeusile saadetud 14 veebruari 1822 aasta telegrammis 
kinnitatakse Venemaa valitsuse kõigutamatut otsust, võtta viivitamatult Venemaa kaubanduse ja 
tööstuse päästmise meetmed neid tapva välismaise konkurentsi vastu. „Kui nähakse“, räägitakse 
telegrammis, „ühest küljest, meie põllumajanduse ja manufaktuuride tööstuse vältimatut hukku ja 
teisest, meie jõupingutuste asjatust sundida Preisimaad tunnistama, et see käib üle meie jõu sellises 
kriitilises olukorras, siis arvatavasti mitte ükski hääl Euroopas ei tõuse meie vastu selle eest, et me 
lakkasime täitmast võimatuid kohustusi“.

Seepärast, äärmisel juhul, kui Preisimaa ei soovi sõlmida uut kommerts-konventsiooni, tuleb 
1818 aasta lisaakti tõlgendada kõige karmimalt ning tähttäheliselt. Nõnda, et see akt ei laseks vaid 
ainult tegelikult Preisimaa päritolu toodete piiramist. Kuid selle aktiga ei keelata Venemaal 
kehtestada makse kõigile teistele Euroopa rahvaste toodetele. Seepärast uus tariif, milline tuleb 
avalikustada enne navigatsiooni algust, jätab puutumatuks ja 1818 aasta konventsiooni mõju alla 
kõik Preisimaa tooted. Kuid, et hoida Venemaa ja Preisimaa piiridel ära salakaubandust, ei hakka 
tulevikus olema raske määratleda ette manufaktuuritoodete hulka ja hinda, millist Preisimaa suudab  
vedada Venemaale aga ka Poolasse.  Selle ülesande lahendamine ei kujuta endast mingite 
probleemi, kuna võib ette määratleda, kuipalju Preisimaa tehased ja vabrikud suudavad üldse toota. 
Kuid alates märtsist hakatakse uut tariifi  igal juhul rakendama.

Ja tõesti,  19. märtsi 1822 aasta telegrammiga teavitab krahv Nesselrode krahv Alopeusele, 
et uue tariifi avalikustamine, milline, ühest küljest kinnitab Preisimaa manufaktuuride toodetele 
veel üheks aastaks soodustused, millised on kehtestatud  1818 aasta detsembriaktiga, teisest küljest, 
määratleb ettevatus- ja politseilised meetmed, millised peavad olema võetud peamistel kaubaveo 
teedel, et hoida ära vältimatud kuritarvitused. Kõigi toodavate toodete kohta nõutakse nende 
päritolu tunnistust, kuna, kooskõlas Preisimaa enda poolt tunnistatud traktaadid lubavad tal vedada 
Venemaale eranditult Preisimaise päritoluga tooteid. 

Selle uue tariifi pidi saadik edastama Preisimaa valitsusele. 
Ainiti, ei Keiser Aleksandri kirjad, ega krahv Alopeusi energilised palved, ega ka lõpuks 

tariifi väljaandmine ei sundinud Preisimaa valitsust tulema vastu Venemaa ettepanekule. Märtsi 
alguses oli saadikul Preisimaa kantsleriga uus jutuajamine, kellele Alopeus kordas, et 1818 aasta 
lisaakt ei saa enam jõusse jääda. Krahv Alopeus nõudis veel kord läbirääkimiste pidamiseks 
Preisimaa voliniku nimetamist, et temaga vaadata uuesti läbi 1818 aasta akt ja et „haarata härjal 
sarvist“ ta palus kantsleril nimetada selleks Bülowi, Preisimaa kaubandusministri. „Tõesti“, ütles 
selle saadiku ettepaneku peale prints Hardenberg, „teil tuleb tegemist tõelise härjaga ja te ei nihku 
paigast, nõnda nagu ta (Bülow) on raske ja põikpäine“.

Saadik oli üllatunud, kuulnud kaubandusministri, tema lihase onu suust, sellist 
iseloomustust, kuid pidades silmas sellist Hardenbergi vastust, ta loomulikult ei hakkanud  oma 
ettepanekut peale suruma. 



Siis pakkus kantsler temale ise sala-legatsiooninõunik Jordani, kui voliniku, millise 
ettepaneku krahv Alopeus ka viivitamatult vastu võttis. 

Seejärel kohtus saadik Preisimaa välisministriga, kes väljendas lootust, et Venemaa ei nõua 
Preisimaalt võimatuid ohvreid. Selle peale märkis krahv Alopeus kategooriliselt, et Venemaa nõuab 
ainult 1818 aasta lisa-akti täielikku tühistamist. Kuid, krahv Bernstorffi arvates mõnede 1815 aasta 
Viini kongressi otsuste muutmine kutsuks esile ka teiste tühistamise. Kusjuures Preisimaa ei viinud 
üldsegi enda juures sisse keelavat süsteemi ja kui välismaised manufaktuuride tooted on Preisimaa 
tollides üpris märkimisväärsete maksudega koormatud, siis seda ainult välismaise tööstuse 
toetamiseks (sic!). Peale sellle, krahv Bernstorff tõestas, et kui Venemaa soovib olla Preisimaa 
suhtes õiglane, siis ta võib piirduda oma sadamate ja maismapiirid Inglismaa. Prantsusmaa ja 
Austria  vabrikute toodetele sulgeda, jättes need avatuks Preisimaa toodetele. Lõpuks, kui Poola 
viib sisse oma keelava süsteemi, siis ta ainult suurendab salakaubavedu. 

Krahv Alopeusil ei olnud raske neid Preisimaa ministri argumente ümber lükata, milliste 
aluseks oli Venemaa poolne selle sama õiguse eitamine, millist ta tunnistas täiesti loomulikuks ja 
eitamatuks Preisimaa suhtes. (Krahv Alopeusi 4. (16.) märtsi 1822 aasta telegramm.).

Kui krahv Alopeus kirjutas just äsja esitatud raporti jutuajamisest krahv Bernstorffiga oma 
valitsusele, ta lõpetas selle kahtluse väljendamisega, et minister ise, koos nõunik Ancilloniga, 
soovib saadikuga pidada läbirääkimisi uue kommerts-traktaadi sõlmimiseks. Siis, kirjutas krahv 
Alopeus, ma olen meeleheitel, sest et ei krahv Bernstorff ega Ancillon, sisemise juhtimise 
küsimustes, otsustavalt mitte midagi ei mõtle.

Kahjuks, need kartused osalt ka teostusid. Aprilli alguses krahv Bernstorff kirjutas saadikule, 
et ta on valmis temaga, kaubanduse-, rahandus- ja siseministri osalusel läbirääkimistesse astuma. 
Vastuseks sellele kirjale kirjutas krahv Alopeus, et tema Valitseja ootas eelnevalt, et Kuningas 
kuulutaks, enne seda, läbirääkimistele asumist ja enne uue lepingu sõlmimist, lisa-akti tühistatuks. 
27.märtsi (8.aprilli) raportis saadik lisab veel, et Preisimaa valitsuse poolt valitud läbirääkimiste viis 
koos nelja ministriga sunnib teda mõtlema läbirääkimiste lõpmatuseni venitamise soovist. Muideks, 
ta hoiatas krahv Bernstorffi, et peale eelseisva navigatsiooni lõppemist 1818 aasta konventsioon 
enam kehtida ei saa. See avaldus nähtavalt hämmastas Preisimaa ministrit.

Kohe, peale seda toimetas krahv Alopeus Preisimaa välisministeeriumisse uue Venemaa 
tariifi, milline, tema sõnade järgi, „avaldas Berliinis nii valitsusele kui ka avalikkusele vapustavat 
muljet. Brnstorff teatas esimesel kohtumisel saadikule, et selle tariifiga on 1818 aasta akt täiesti 
tühistatud. Selle peale märkis krahv Alopeus, et ta on juba ammu valmis alustama uue 
kaubanduskokkuleppe sõlmimise suhtes tõsiseid läbirääkimisi, et ta peab nelja ministriga „salongi 
läbirääkimistesse“ astumist üleliigseks. (14. (26.) aprillil 1822 a. raport.).

Seejuures Preisimaa valitsus ei pidanud võimalikuks Venemaa sellise ühepoolse lisa-akti 
täitmisest ülesütlemisega leppida.  Ta tegi oma esindajale S-Peterburi õukonna juures, kindral 
Schölerile, edastada Venemaa valitsusele üksikasjaliku memo, millises esitatakse üksikasjalik uue 
tollipõhikirja  ja teiste kaubandust puudutavate korralduste vastane protest. Venemaa valitsus nägi 
selles Preisimaa memos  mitte ainult „uue kaubanduse süsteemi kõige teravamat kriitikat, vaid isegi 
Keisririigi siseasjadesse sekkumist“.

„Kuid me ei saa lubada“, kirjutas krahv Nesselrode 17. mail 1822 aastal krahv Alopeusile, 
„sellist kriitikat välismaa saadiku poolt, andmata temale justkui õigust väljuda, kui ta heaks arvab, 
oma kohustuste piirest välja ja arutada eranditult Venemaa sisemisse juhtimisse puutuvaid küsimusi.

Muideks, Venemaa valitsus ikkagi pidas vajalikuks lükata tagasi tema suhtes Preisimaa poolt 
esitatud süüdistusi. Ta tõestas tema süüdistamise ebaõiglust selles, et ta just-kui tegutses Preisimaa 
suhtes ebaviisakal viisil, millist ta varem hoiatas oma kavatsusest lisa-akti tühistamise kavatsusest. 
Ebaõiglane on samuti kuulutamine, et Venemaa tühistas omavoliliselt kahepoolse kohustuse ja 
lõpuks, mitte millegagi ei ole põhjendatud Preisimaa alamate kaebused, et formaalsused, millised 
on kehtestatud uute tariifieeskirjadega, muudavad viirastuslikuks eelised, millised on antud 
Preisimaa kaubandusele. (Krahv Nesselrode 23. juuni 1822 aasta telegramm).



Lõpuks, krahv Alopeusile oli uuesti tehtud ülesandeks uue akti sõlmimise läbirääkimiste 
alustamine, millise aluseks pidi olema võetud „vastastikused mugavused“. (Krahv Nesselrode 23. 
juuli 1822 aasta telegramm).

Kuid läbirääkimised ei saanud alata, sest et Preisimaa valitsus ei soovinud kuidagi leppida 
juba teostunud fakti: 1818 aasta konventsiooni tühistamisega. See tunne ilmneb erilise jõuga 
Kuningas Friedrich Wilhelm III 13. juuli 1822 aasta kirjas Keiser Aleksandrile. Selles kirjas 
Kuningas meenutab üpris kuivalt, et Valitseja viitas raskustele, millised olid tekkinud 1818 aasta 
kommertskonventsiooni otsuste täitmisel ja et tema poolt oli lubatud alustada uue lepingu 
sõlmimiseks läbirääkimised.  Selle asemel, Venemaa saadik Berliinis ainult esitas kuninglikule 
valitsusele seadused ja otsused Venemaal uue tollipoliitika sisseviimise suhtes. Preisimaa alamatele 
aga tehakse ettepanek alluda sellele uuele korrale ja pidades silmas seda, et 1818 aasta akt on 
tühistatud ja neile, erandi kujul, on antud spetsiaalsed ajutised eelised. Ainiti need privileegid 
kujutavad endast kõige väiksemat osa õigustest, millised kuuluvad Preisimaa alamatele 1818 aasta 
konventsiooni alusel.

Kuningas, räägitakse selles kirjas, ei saa nõustuda sellise ühepoolse 1818 aasta lisa-akti 
tühistamisega ja palub Valitsejal pöörduda tagasi juba sõlmitud ja kohustuslike traktaatide juurde.

See kiri kurvastas Keiser Aleksander I väga. „Mitte kunagi, Valitseja“, kirjutab ta 30. juunil 
1822 aastal Kuningale, „minul ei olnud mõtet, kohe, ilma põhjuseta ja eelneva teavitamiseta, Teie 
Majesteedi alamaid, jätta ilma kasudest, millised on neile tagatud traktaatide pühadusega. Ainult 
arusaamatus, millisest on minul kahju, võis anda meetmetele sellise kuju, milliste juurde ma olin 
sunnitud asuma“. Krahv Alopeus selgitab veel üksikasjalikumalt asjade olukorda ja Valitseja 
loodab, et tulevikus tema kavatsused kooskõlastatakse enam Kuninga kavatsustega.

Kuid krahv Alopeus ei suutnud Preisimaa valitsust veenda selles, et tema alamad ei ole 
Venemaa valitsuse tahtel jäetud ilma märkimisväärsetest kasudest, millised on neile traktaadiga 
tagatud. Saadik ei saanud samuti tõestada, et need eelised ja sellest tulenevad kasud säiliksid peale 
akti kehtivuse lõpetamist, millisele nad olid põhjendatud.

Vaat miks Preisimaa kuningas ja tema mininstrid keeldusid mõistmast põhjendusi, milliseid 
esitati Venemaa saadiku poolt tema valitsuse seaduslike toimingute kasuks. Selline erimeelsus viis 
mõnikord saadiku ja Preisimaa mininstrite vahelistele isiklikele kokkupõrgetele. Nõnda, juuli 
alguses krahv Bernstorff kutsus Venemaa saadiku konverentsile päeval, milline oli määratud 
diplomatilise korpuse vastuvõtuks. Seal Preisimaa mininster luges saadikule ette Kuninga 13. juuli 
kirja  ja lisas enda poolt kõikvõimalikke põhjendusi Venemaa endale võetud kohustuste  rikkumise 
süüdistuses. Krahv Alopeus, ise-enesest mõistetavalt, vaidles vastu ja kaitses oma valitsuse 
vaatepunkti. Siis „krahv Bernstorff“, kirjutab saadik 5. (17.) juulil 1822 aastal krahv Nesselrodele, 
„ägestus mõnede minu selle asja käiku puudutavate märkuste suhtes niivõrd, et küsis minult: kas ma 
ikka räägin Valitseja Keisri nimel? Ma olin sunnitud temale vastama, et minul on au olla Tema 
Keiserliku Majesteedi saadik ja et rääkides asjadest, ma ei kaldu kõrvale lepitamise ja intiimsuse 
vaimust, mille poolest paistavad silma minu augustliku Valitseja ja tema sõbra ja liitlase suhted, 
kuid et ma ei saa hoobelda, et leian Preisimaa mininsteeriumi poolset vastastikust vastutulekut, 
milline kuue kuu kestel hoiab kõrvale nõnda keerukate asjade, nagu kommertssuhted, selgitustest ja 
piirdub süüdistuste ning kaebustega“.

See vastus avaldas mõju ja krahv Bernstorff rahunes. Kuid asi ise ei nihkunud üldsegi 
paigast ja saadik lahkus Preisimaa välismininsteeriumist, lootmata lähimal ajal näha tõsiste 
läbirääkimite algust. Üldse, „me ise ei saa samuti rõõmustamata jätta“, kirjutab saadik selles samas 
kirjas, „Preisimaa Kuninga pühendumuse ja armastuse tunde üle, millist ta tunneb Valitseja ja 
venemaa rahva, aga samuti Preisimaa poliitika suuna vastu; mkuid seda sama ei saa öelda sisemise 
administreerimise asjade suhtes ja te teate, et just nende üle tuleb minul läbirääkimisi pidada. 
Kuningas usub oma ministrite raporteid; riigikantsler on kõigega nõus ja unustab kõik; krahv 
Bernstorffil ei ole nende asjadega tegelemiseks nii aega ega ka tervist ja ta püüab pääseda talumatu 
käitumisega“. Aga kõik teised temale alluvad ministrid ja alluvad „on imbunud läbi oma sellisest 
vaimse üleoleku veendumusest“, et nendega ei saa miskit arutada.



Sellesse Preisimaal valitsevate sisemise valitsemise korra pilti krahv Alopeus lisas veelgi 
enam eredamaid värve hiljem, kui lõpuks algasid uue kommerts-traktaadi sõlmimise läbirääkimised, 
siis  9. (21.) septemberi 1822 aasta telegrammis krahv Alopeus kordab, et kuningas on isiklikult 
siiralt ustav Valitsejale ja armastab vene rahvast, kuid ta on kättesaamatu: välisriigi esindaja ei saa 
mitte kunagi saavutada tema juurde audientsi, erandiks juhtum, kui ta peab üle andma oma 
akrediteerimise või tagasikutsumise kirja. Kuid Preisimaa ministrid ega ka armee Venemaad ei 
armasta: nad iseloomustavad kuninga armastust Venemaa vastu ühe sõnaga – russomaaniaks 
((Sellist sõna ei olnud võõrsõnade leksikonis ega ka vene-eesti sõnaraamatutes. KL.)). Juba 1814 
aastal, räägib saadik, peale Pariisi esimest okupeerimist olid Preisimaa kindralstaabi ohvitserid 
„hõivatud Venemaa vastase pealeungi- ja kaitse kampaania plaani koostamisega, lähtudes seejuures 
sellisest eeldusest, et nüüdsest on see ainus riik, millist Preisimaa peab kartma ja miski ei tõesta 
seda, et sellisest veendumusest võiks loobuda“. Preisima ministrid seavad Preisimaa poliitika 
aluseks Preisimaa ja Austria ning Inglismaaga liitu, kuid mitte Venemaaga. Selline prints 
Hardenbergi salamõte, milline oli suures osas oma tähtsuse kaotanud, kuid mis ikkagi säilitas oma 
mõju kuningale, andes sellele, risti vastu oma enda veendumustega, üpris tihti järele. Nüüd kindral 
Witzleben kogub kuninga üle, iga päevaga üha enam mõju ja ta, võib olla, hõivab prints 
Hardenbergi koha.

Mis aga puudutab Bernstorffi, siis ta ei ole kuni tänase päevani suutnud Preisimaal oma  
autoriteeti suurendada, kus teda ikka veel peetakse välismaalaseks ja isehakanuks. Mininstrite 
hulgas on tema ainsaks sõbraks prints Wittgenstein. Ainult Sõja- ja Justiitsmininsteeriumi juhtimine 
on väga heades kätes. 

Kõigi nende asjaoludega selgitatakse krahv Alopeusi poolsete Preisimaa valitsuse uue 
kaubandustraktaadi sõlmimise tõsistesse läbirääkimistesse astumise sundimise katsete 
ebaõnnestunud käiku. Tõsi, 1822 asta septembris oli saadikul selliste Preisimaa ministritega, nagu 
Bülow, Semler ja Schütze, Ancilloni juuresviibimisel, kommerts-suhete üle nõupidamine, kuid see 
nõupidamine ainult kinnitas Preisimaa valitsuse soovimatust alluda sündinud faktide jõule ja 
tunnistada kehtetuks 1818 aasta detsembriakt. Krahv Alopeus tegi ettepaneku läbirääkimiste aluseks 
seada Venemaa, Preisimaa ja Poola „vastastikused mugavused“ ja tunnistada kehtetuks Viini 1815 
aasta traktaadi kaubandust puudutavad otsused. Kuid Preisimaa volinikud kuulutasid, et ei saa 
nõustuda sellise ettepanekuga, ja läbirääkimised lõppesid. (Krahv Alopeusi 9.(21.) september 1822 
aasta telegramm).

1822 aasta lõpus käskis Kõigekõrgem Alopeusil sõita Varssavisse, et aidata asevalitsejal 
lõpetada mõned Poola Kuningriigi ja Preisimaa vahelised vaidlustatud küsimused.  Kuid samas ta 
pidi kasutama oma sealviibimist ära selleks, et õppida tundma Poola seaduslikke vajadusi 
Preisimaaga peetava kaubanduse suhtes. Keiser Aleksander I ise asus sel ajal Varssavis. Millises 
mõttes olid saadikule antud suulised instruktsioonid on näha krahv Nesselrode Varssavist 11.(23.) 
jaanuaril 1823 aastal, saadetud telegrammist.

Selles telegrammis vaadeldakse Poola Kuningriigi kaubanduse ja laevasõidu huve Preisimaa 
suhtes. Lõpetuseks väljendatakse veendumust, et Preisima valitsus ei soovi Venemaa ja Poola 
seaduslikele nõudmistele tähelepanu pöörata. Pidades silmas seda asjaolu, tegi Keiser saadikule 
ülesandeks formaalselt teatada Preisimaa valitsusele, et ta on kaugel mõttest, et loobuda Poola 
Kuningriigi ja Venemaa sadamatega Balti merel vahetute suhete loomise projektist. See plaan on 
juba valmis; selle alusel peab olema kaevatud Poola jõgede vahel, ühest küljest ja Balti mere vahel, 
teisest küljest, kanal. Selle väga suure tähtsusega asja elluviimiseks oli Valitseja valmis tooma 
igasuguse ohvri, milline oli vajalik tema alamate kasuks ja heaoluks.

Seejuures viitse-kantsler meenutab saadikule, et kunagi ei ole temal tekkinud parimat juhust 
oma kogemuste ja diplomaatiliste oskuste tõestamiseks, kui käesolevatel uut kommerts-traktaati 
puudutavatel läbirääkimistel Preisimaaga. Valitseja usaldab siin täielikult krahv Alopeusi 
äraproovitud võimeid. 

Kuid kõik Vene saadiku energilised pealekäimised ja isegi ähvardused ei avaldanud pikka 
aega Preisimaa valitsusele mitte mingit mõju. Ta pidi ise kahtlema oma diplomatilistes võimetes ja 
kartis tõsiselt mitteõigustada temale pandud lootusi. 



Oma 28. aprilli (10. mai) telegrammis krahv Alopeus tunnistab, et esialgu ta ei oodanud, et 
probleemid, millised takistavad uue kommertstraktaadi sõlmimist, hakkavad olema „ületamatud“. 
Kuid ta näeb, et eksis. Kui Alopeus, selleks, et läbirääkimisi lihtsustada, tegi Preisi ministritele 
ettepaneku nõustuda eelkõige transiidi konventsiooniga, tõestades neile, et transiitkaubandusel on 
Preisimaale suurim tähendus, ta oli märganud, et Preisimaa peab kõige ennem saama „hüvituse“ 
1818 aasta traktadi  tühistamise eest. Krahv Bernstorff isegi väitis, et Valitseja ise ja krahv 
Nesselrode lubasid Veronas anda sellise hüvituse. Täpsemalt, Preisimaa nõudis oma kangastele, 
Venemaa kaudu, vaba läbipääsu Hiinasse.

Saadiku arvates, Preisi valitsus pühendus oma rahva kaubakäibe uuele maailmale ja isegi 
Indiale ja Kaug-Idale laiendamise laialdasele kavale. Vaat miks oli Venemaa kaudu transiidi õiguse 
saamine Preisimaale tähtis. 

Kuid Preisimaa lähim huvi oli Poolaga kauplemine, mille ekspluateerimine oli 1818 aasta 
detsembri-aktiga täiesti tagatud. Seepärast Preisimaa valitsus ei suutnud harjuda mõttega, et see akt 
on juba tühistatud. Krahv Bernstorff läks „pidevalt tigedaks“, kui jutt läks Poolale ja  selle 
Preisimaa vahelisele kaubandusele. Kui Alopeus märkis, et uued kõrged maksud, millised on 
kehtestatud Preisimaa valitsuse poolt, seadsid Poola blokaadi olukorda, siis krahv Bernstorff 
katkestas elavalt arutelu Venemaa ja Poola süüdistamisega selles, et nad sulguvad hermeetiliselt 
Preisimaa vastu ja eriti Poola valitsus soovib ilmselt katkestada igasugused Preisimaa piiriülesed 
suhted. Saadik piirdus õiglase märkusega, et sellised häälekad süüdistused võivad ainult veelgi 
enam pingestada „juba Poola ja Preisimaa vahel eksisteeriva õnnetuse suhtes vaenulikkust“.

Kuid krahv Bernstorff ei peatunud neil süüdistustel: ta hakkas veel tõestama, et Poola 
Kuningriigi valitsus peibutab kõigi vahenditega enda juurde Preisimaa fabrikante ja töölisi, kes 
hülgavad oma kodumaa, et asuda elama Poolasse. Sellisel viisil kaotab Preisimaa märkimisväärsed 
kapitalid ja üpris oskuslikud töölised.

Saadik vaidles siis viivitamatult vastu, et „Preisimaa fabrikandid ja töölised asuvad omal 
vabatahtlikul tahtel riiki, millises nad suurima kasuga võivad tegeleda oma tegevusalaga ja et neid 
ei ole kunagi petlikke lootuste või lubadustega meelitatud“. Seejuures Preisimaa seadused 
emigratsiooni ei keela, milline suundub loomulikult sinna, kus neil on parem. 

Üldse, see jutuajamine Välismininsstriga veenas uuesti krahv Alopeust, et krahv Bernstorff 
ei kannata mingit vasturääkivust ja on liiga kergelt ärrituv. Sellega on põhjendatav ka diplomaatilise 
korpuse liikmete tema vastaste suhete jahenemine. Peale selle, on oma olemuselt, Venemaa ja 
Preisimaa vahelise uue kommert-traktaadi sõlmimise läbirääkimised erakordselt ebameeldivad, 
kuna preislased on harjunud Venemaalt välja võtma suuri kasusid ja seepärast ei saa harjuda 
mõttega, et ohvrid, milliseid Venemaa kasuks tuuakse, võivad omada mingisuguseid piire.

Seejuures uus kõrge tariif, milline on sisse toodud Preisimaa 10. aprilli seadusega, tekistas 
Poola Kuningriigis niivõrd tugeva protesti, et Suurvürst Konstantin Pavlovits kirjutas krahv 
Alopeusile ette nõutada kõige energilisemal viisil selle tühistamist. Kuid Preisima valitsus keeldus 
sellise palve täitmisest, tõestades, et 10 aprilli seadus oli kutsutud esile ületamatust hädavajadusest 
ja see ei ole Venemaa vastu suunatud repressaal, kuigi see on esile kutsutud Venemaa poolsest 1818 
aasta traktaadi täitmisest loobumisest. (Krahv Alopeuse 7.(19.) juuli 1823 aasta telegramm.).

Sellises väljapääsmatus olukorras asusid uue kommerts-traktaadi sõlmimise läbirääkimised 
kuni 1823 aasta lõpuni.

Selle aasta sügisel need läbirääkimised soikusid täiesti, kuna selle peamised Preisimaa 
volinikud: krahvid Bernstorff ja Lottum, olid tõsiselt haigestunud. „Kõik siin peatus“, kirjutab 
krahv Alopeus 27. oktoobril (8 novembril), kuid, ta lisab: „kuid kannatusega võib Preisimaal kõike 
saavutada“.

Lõpuks, Keiser Aleksander I otsustas võtta tarvitusele meetme, milline osutus teistel 
juhtudel üpris efektiivseks: ta nimetas Preisimaa valitsusega läbirääkimisi pidama spetsiaalse 
voliniku. Parun Mohrenheimile tehti ülesandeks sõita Berliini kui erakorraline ja eriliste volitustega 
volinik, et astuda uue kaubandus-traktaadi sõlmimiste läbirääkimisi pidama. Parun Mohrenheimile 
antud instruktsioonis korrati suuniseid, milliseid omal ajal anti samas asjas krahv Alopeusile.



Parun Mohrenheimile ja krahv Alopeusile oli antud järgmised ülesanded: 1)tühistada Viini 
traktaadiga Poola 1772 aasta provintside suhtes kehtestatud erikohtlemine ja nende vaheline 
vabakaubandus; 2)transiitmaksud sellistes merelinnnades nagu Danzig, Elbing, Königsberg ja 
Memel, peavad olema märkimisväärselt alandatud; 3)kui viimast tingimust ei saa saavutada hüvitust 
maksmata, sis võib lubada Preisimaale mõneks ajaks Venemaale kindlaksmääratud  koguse nahka, 
linast- ja villast kangast tariifi järgi, milline oli lisatud 1818 aasta detsembri-konventsioonile; 4)kui 
mitte ükski viidatud tingimustest ei ole saavutatav, siis sellisel juhtumil Venemaa volinikud on 
kohustatud  kauplema igale riigile välja täieliku vabaduse võtta igasuguseid vastastikust kaubandust 
puudutavaid meetmeid. Poola Kuningriigile on kõige tähtsam vaba ja piiramatu transiit, millise 
lubamiseks võib Preisimaale lubada spetsiaalset droit de detraction tühistamise konventsiooni 
sõlmimist. (Lisa 11. (23.) jaanuaril 1823 aastal krahv Nesselrodele ja krahv Alopeusile saadetud 
telegrammile.). 

1824 aasta alguses sõitis parun Mohrenheim Berliini ja varsti austati teda Kuninga 
audientsiga. Kuningas kinnitas parunile oma siirast soovi, et kaubandus-konventsiooni puudutavad 
läbirääkimised viiks kiiremini heade tulemusteni. Krahv Bernstorff kordas parun Mohrenheimile, 
enne isiklike läbirääkimiste algust, seda sama soovi. Kuid ikkagi erakorraline volinik pidi üpris 
ruttu veenduma, et Preisimaa valitsus ei kavatse loobuda oma esialgsetest nõudmistest. Seepärast ta 
palus krahv Alopeusil kirjutada viitse-kantslerile, et ta ei pea tema ülalmainitud 11. (23) januari 
1823 aasta telegrammis krahv Alopeusile esitatud instruktioonide täielikku täitmist võimalikuks.

Krahv Alopeus nägi parun Mohrenheimi Preisimaa ministritega peetud läbirääkimiste käigus 
vaid ainult oma Preisimaa siseolukorra suhtes tekkinud arvamusele uut kinnitust, millise 
kirjeldamisele ta pühendab jälle 1.(13) märtsi 1824 aasta pika telegrammi. Saadik kaebas jälle, et 
enamik Preisimaa ministreid on niivõrd hädised ja vanad inimesed, et kõik, mis nendega räägitakse, 
unustavad, millest siis nendega rääkida, ja lubavad kõik otsustada oma ametnikel. Krahv Alopeus 
teab krahv Bernstorffi suhtes, kes jäi Preisimaal välismaalaseks ja asub täiesti isoleeritult. Tema 
kolleegid juhtimise alal tegid mitmeid korda vihjeid Ministrite nõukogus, et ta ei mõista piisavalt 
Preisimaa Kuningriigi huve. Sellest ajast peale kui kuningas, olles tujust ära, keeldus möödunud 
aasta suvel vastu tema võtuvõtmisest, krahv solvus  ja enam ettekannetega Poztami ei ilmunud.

Seejuures krahv Bernstoff soovib kõik ise teha; kuid olles pidevalt haige ja ei oma 
ettekujutust sise-administreerimisest ning kaubandusest, ta vaid pidurdab asjade õiget voolu. Ainiti 
ta erru minna ei saa oma rahalise olukorra tõttu: ta sai Preisimaa valitsuselt laenu oma 
Meclenbourgi mõisale tehtud pandi peale 80.000 taalrit, kuid seda tagastama ta ei ole võimeline. 
Muideks, tema erruminek oleks ikkagi, kui Euroopas konservatiivsete vaadete kaitsjale, Venemaale, 
millist ta armastab, kaotuseks. Samuti Preisimaa peab olema Bernstoffi teenete suhtes olema 
aupaklik ja seejuures, on temale tänuvõlgnikud preislased selle eest, et ta võttis Välismininsteeriumi 
teenistusse poegi parematest aadliperekondadest. Varem valitsesid  selles ametkonnas Prantsusmaa 
emigrantide järeltulijad, kes ka praegu on Ancilloni kaitse all. (Krahv Alopeusi 8.(20.) juuli 1824 
aasta telegramm.).

Vaatamata siiski kõigile sellistele uue kaubandus-lepingu läbirääkimiste pidamiseks 
ebasoodsatele tingimustele, õnnestus parun Mohrenheimil, nagu väljendab krahv Alopeus 7. (19.) 
oktoobri 1824 aasta telegrammis, „lahing võita“ ja veenda Preisimaa volinikke nõustuma Venemaa 
ja Poola peamiste nõudmistega. Vähe veel: parun Mohrenheimil õnnestus isegi enda poole võita 
Preisimaa ministrid, et nad lõpuks nõustusid 1818 aasta detsembri-konventsiooni Venemaa poolt 
tätmiseks kõlbmatuks tunnistama .

Kuningas Frederic Wilhelm III ise, 31. oktoobri 1824 aasta kirjas Keiser Aleksander I, kiitis 
väga Mohrenheimi, tema pühendunud suhtumist, eredat mõistust ja lepitavat maneeri Seejuures 
kuningas väljendab oma kahetsust, et esimest uue kommerts-konventsiooni kava S-Peterburis heaks 
ei kiidetud. Nüüd on saadetud teine kava, millises kunigas loobus Preisimaa kaubandusele kõige 
hädavajalikumatest kasudest. Kuningas palus vaid tungivalt, et Polangen ja Yourbourg ((Полангенъ 
, Юрбургъ)) oleksid muudetud  esimese klassi tollipunktideks ja et kõik kaubad, millised on 
Venemaa piiril maksudest vabastatud, võiks kogu Venemaa piirides vabalt ringelda. Kui seda 
meedet Venemaa valitsuse poolt vastu ei võeta, siis mitte ainult heaolu, vaid ka Königsbergi ja 



Memeli, kui kaubalinnade eksiteerimine muutub võimatuks. Lõpuks, Preisimaa kangaste suhtes 
soovib Kuningas, et säilitataks nende S-Peterburi sisseveo ja nende Aasiasse edasisaatmise õigus.

Kuninga soovid täideti, kuid mõningate kitsendustega, ja 27. veebruaril (11. märtsil) 1825 
aastal toimus, lõpuks, uue kommerts-konventsiooni allkirjastamine. 

Krahv Alopeus oli selle raske asja eduka lõpetamise üle erakordselt rõõmus ja oma 1.
(13.)märtsi telegrammis avaldab parun Mohrenheimile suurt tunnustust, kes jõudis ületada kõik 
takistused, milliseid oli väga palju, eriti pidades silmas mõnede Preisimaa provintside nõudmisi, et 
Preisima valitsus viiks sisse keelava süsteemi. Kõige viimasemal hetkel, kui konventsiooni kava oli 
juba valmis, tõstatas parun Bernstorff Preisimaa kredidiasutuste, millised paigutasid oma kapitalid 
Poolasse, hüvitamise küsimuse, ühe üldise summa äramaksmisega. Krahv Alopeus  lükkas 
energiliselt selle nõudmise tagasi, tõestades, et Poola valitsus ei võta kunagi enda peale isikute, kes 
arutul viisil paigutasid oma kapitalid Poola, hüvitamise kohustust. Siis krahv Bernstorff võttis oma 
kummalise ettepaneku  tagasi.

Samal kuupäeval kirjutatud kirjas krahv Nesselrodele krahv Alopeus annab uue kommerts-
konventsiooni sõlmimise üle, milline ei saanud kommerts-traktaadi iseloomu ainult tänu süsteemile, 
milline oli Venemaa poolt võetud rahvusvahelise kaubakäibe suhtes, oma rõõmu täieliku 
väljenduse. Kuid Vene ja Poola provintsid, millised olid jõgede ääres, milliste suudmed kuulusid 
Preisimaale, leiavad konventsioonis transiitkaubandusele märkimisväärsed mugavused. Tõsi, krahv 
Bernstorff kirjutas parun Mohrenheimile kaks kirja Preisimaa rahalistest pretensioonidest, kuid 
need kirjad ei kohusta Venemaad kuigivõrd. 

Naastes seejärel uuesti Preisimaa sisemisele olukorrale, krahv Alopeus veel kord kaebas 
eksisteerivate korratuste üle. Bernstorff tunnistas saadikule, et 1824 aasta sügisel ta palus end erru 
saata, kuid Kuningas ei olnud sellega nõus  ja nimetas temale abi. Seejuures Kuningas ei tagastanud 
Bernstorffile isikliku raporteerimise õigust. Kui aga, nii nagu räägib saadik, et Kuningas „iga päev 
üha vähem tegeleb asjadega“, siis saab arusaadavaks passiivne roll, millist Preisimaa mängib kõigis 
diplomaatilistes läbirääkimistes. Sisejuhtimises „tirib iga minister tekki enda poole“; välisasjades 
loodab Preisimaa valitsusVenemaa Keisri tarkusele.

Kuigi peaegu kahe aasta kestel oli Venemaa ja Preisimaa valitsuste tähelepanu peaegu 
erandlikult hõivatud uue kaubandus-konventsiooni sõlmimisega, ikkagi  kerkisid vahest esile teised, 
mõtete vahetust nõudvad  küsimused. 

Nii, muuseas, Venemaa valitsus tegi oma saadikule, 1823 aasta mais ülesandeks energiliselt 
kaevata Preisimaa ajalehtede hispaania revolutsionääridesse erapooliku suhtumise peale. „Me ei saa 
varjata“, kirjutab krahv Nesselrode 22. mail, „et ajalehtede suund, milliseid trükitakse Preisimaa 
valitsuse silme all ja ka Preisimaa pealinnas, erineb märkimisväärselt Berliini kabineti käitumisest“. 
„Võib arvata“, jätkab viitsekantsler, „et Preisimaa kuninglik valitsus jagab sisuliselt neid ideesid 
(liitlasriikide vastu suunatud poliitikat), nõnda nagu tema poolt asutatud tsensuur, lubab nende 
osalist või täielikku avaldamist. On ilmselge, et hukatuslik vaim valitseb praeguses Preisimaa 
ajalehtede toimetamisel.

Krahv Alopeusile oli tehtud ülesandeks pöörata Preisimaa valitsuse tõsist tähelepanu 
perioodilise ajakirjanduse sellisele kahjulikule suunale, milline on eranditult seletatav nende üle 
vastava järelvalve puudumisega.

Saadik täitis  kohusetundlikult temale antud ülesande. Ta pööras tõsisel viisil Preisimaa 
mininstrite tähelepanu mõnedele Berliini ajalehtedele, millised lubasid enesele jultunult valitsuste 
poliitikat hukka mõista ja täpsemalt Venemaa oma. Ta viitab konkreetselt kahele Berliini ajalehele: 
„Staata-Zeitung“ ja „Vossische Zeitung“, millised propageerivad avalikult revolutsioonilisi ideesid.  
Saadik tegi Preisimaa mininstritele välismaistes ajalehtedes avaldatud artiklite äratrükkimise 
keelamise ettepaneku.

Vähe sellest: krahv Alopeus luges krahv Bernstorffile viitse-kantsleri 22. mai telegrammi, 
millise sisu oli esitatud ülalpool ja prints Wittgensteini vahendusel viidi see kuninga enda 
teadmisse.  Seejuures ta veel kord viitas „vasturääkivusse, milline eksisteerib Berliini kabineti 
diplomaatiliste avalduste ning avalike arutelude vahel, milliseid lubavad endale Berliini ajalehed, 
milliseid antakse välja  valitsuse silme ja välismininsteeriumi juhtimise all“. 



Krahv Bernstorff tänas nende sõnumite eest ja ütles, et peale uue Berliini ajalehe tsensori 
ametisse nimetamist olukord paranes, kuid tulevikus ta lubab nende üle jälgida rangemalt. Kuningas 
aga käskis krahv Alopeusil küsida, millised Berliini ajalehtede artiklid kutsusid esile Valitseja 
rahulolematuse?

Kui võrrelda neid Keiser Aleksander I kaebusi Berliini ajalehtede artiklite tooniga nende 
endi poolt varem välja kuulutatud Saksamaa siseasjadesse ja vabadusse mittesekkumise printsiibiga 
(vt. sissejuhatus Nr.302), siis pööre, milline toimus Valitseja vaadetes, muutub täiesti tunnetatavaks. 

Preisimaa valitsus, nii nagu sel juhtumil, nagu ka teistel, nõustusid pöörama S-Peterburist 
saadud nõuannetele tõsist tähelepanu. Ainult küsimustes, millised puudutasid kommerts-käivet, ta ei 
pidanud võimalikuks täita kõiki Venemaa valitsuse nõudmisi. Kõigis teistes küsimustes aga 
saavutati üksmeel peaegu alati. 

Nõnda, muuseas, kui 1823 aastal Washingtoni valitsus tegi kõigile Euroopa riikidele tuntud 
ettepaneku – tühistada kaaperdamise õigus, oli Venemaa vastus ebalev: oli viidatud kõigi üldise 
otsuse hädavajalikkusele, eriti mereriikide oma, et see suur reform ellu viia. 

Preisimaa vastas samasuguses vaimus. Krahv Bernstorff saatis 21. märtsi 1824 aasta 
telegrammiga S-Peterburi tema poolt antud vastuse Washingtoni valitsusele. „Minule näib“, kirjutas 
krahv, „ei ole võimalik mittenõustuda selles, et kui see ettepanek võetakse vastu kõikide poolt ja 
selle täismahus, siis sellest saab uus ja ilus tsivilisatsiooni võit, millisega tähistatakse rahvaste 
ajaloos oluline, neid juhtivate lepinguliste seaduste  ajajärk. Ainult ma ei saa uskuda, et 
Suurbritannia, milline, tänu selle asendile ja oma vahendite olemusele, on kindlustanud ma üleoleku 
merel, kes mitte millegagi ei saa olla tasakaalustatud ja millist keegi ei ole võimeline vaidlustama, 
võiks kunagi sellise rahvusvahelise õiguse muudatusega nõustuda, milline piiraks tema 
sõjalaevastiku mõju samavõrd, kui see kergendaks ja arendaks teiste rahvaste rahulikku meresõitu“.

Nende kaalutluste alusel Preisimaa valitsus  ühines Venemaa arvamusega, et kõik riigid 
peavad võtma vastu ameeriklaste ettepaneku, kui soovitakse seda praktiliselt teostada.

Lõpuks, hädavajalik on veel lisada, et kui ülalmainitud kommertee-konventsiooni 
läbirääkimised kutsusid ajutiselt esile Berliini kabineti rahulolematuse, siis teisest küljest, isiklikud 
suhted Keiser Aleksander I ja Kuningas Friedrich Wilhelm III ja nende augustlike perekondade 
vahel jäid muutumatult sõbralikeks. Selle paremaks tõestuseks võib olla rõõmus vastuvõtt, millist 
osutati Keiser Aleksanderi ja kogu keiserliku õukonna poolt Preisimaa prints Wilhelmile, kes on 
praegu Saksamaal Valitsev Keiser,  kui ta 1823 aasta oktoobris sõitis uuesti Venemaale, et osaleda, 
Valitseja kutsel, Venemaa vägede manöövritel.

Prints Wilhelm tõi endaga kaasa oma augustliku isa 11. (23.) septembri 1823 aasta kirja  
Keiser Aleksandrile, millises uuesti kinnitatakse mõlemate monarhide vahelist isiklikku tihedat 
sõprust. Printsess Wilhelm veetis Venemaal kogu sügise ja osa 1823 aasta talvest. Jõudnud tagasi 
Berliini, ta kirjutas Keiserile 5. detsembri 1823 aasta kirja, millises väljendab oma siirast tänu 
rõõmsa vastuvõtu eest, millist osutasid temale Valitseja ise ja kõik keiserliku perekonna liikmed.

„Kuni minu elu lõpuni“, kirjutab prints, ma ei unusta neid õnnelikke minuteid, milliseid 
minul õnnestus veeta Teie juures. Teie Majesteet, Te ei saa enesele ette kujutada, millist tröösti Te 
suutsite külvata minu südamesse ja milliseid lootusi Te äratasite, tunded on veel selle poolest 
liigutavad, et lähtusid monarhist, kes on alati valmis olema parimaks Valitsejaks ja parimaks 
inimeseks“.

Keiser Aleksander I, 12. jaanuari 1824 aasta  vastus, on imbunud läbi noore Preisimaa 
printsi vastus olevast siirast tunnustusest. „Ma sooviks siiralt“, kirjutab Keiser, „et Teie viibimine 
tõestas Teile lugupidamist, millist ma Teise suhtes tunnetan ja poolehoidu, millised andsid Teile 
õigusega Teie isiklikud omadused, aga ka sidemed, millised meid perekondi ühendavad, õiguse, 
millist tunnistamist ma hakkan alati pidama oma kohuseks. Teie Kuninglik Kõrgus võite alati olla 
kindel, et ma hindan  väärikal viisil sõprust (Valitseja tõmbas maha sõna : „affection“ ((kiindumus)) 
ja kirjutas: „amitie“ ((sõprus))), millist Te minule väljendate ja et minu sõpprus Teie vastu on 
täielik“.

*



((Vasakul prantsuskeelne tekst.))

              Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Kuna 7.(19.) detsembri 1818 aasta lisaakt ei oma enam seaduslikku jõudu, siis 
Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja Preisimaa Kuningas, olles innustatud siirast soovist viia 
ellu Viini 21.(3. mai) 1815 aasta traktaadis sisalduvad laevasõitu ja kaubandust puudutavad otsused, 
et anda oma vastastikustele alamatele võimalus nende headtegevat mõju ära kasutada, tehes nendes 
vastastikusel kokkuleppel mõningad muudatused, nimetasid oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, parun Paul de Mohrenheimi, oma 
kammerhärra, Tegevriiginõuniku, kes asub erakorralise ja spetsiaalse ning erilise ülesandega 
Preisimaa Kuninga juures, kes on Poola Stanislasi esimese järgu, Venemaa Püha Vladimiri 
kolmanda järgu, Preisimaa Punase Kotka teise järgu teemanditega kaunistatud ja  Austria Leopoldi 
ordu ordenitega; aga

T. M. Preisimaa Kuningas, krahv Chretien comte de Bernstorffi, oma Riigi- kabineti- ja 
välisministri, Preisimaa Musta ja Punase Kotka esimese järgu, Venemaa Püha Apostel Andrei  jt 
ordenite kavaleri, kes leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Kuidas käituda vastastikuste alamatega.

Venemaa ja Pola alamatega Preisimaal, aga samuti Preisimaa alamatesse Venemaal ja Poolas 
peab suhtuma täpselt samamoodi kui pärismaiste elanikega. On ise-enesest mõistetav, et Venemaa ja 
Poola alamad Preisimaal, aga Preisimaa alamad Venemaal ja Poolas peavad kinni pidama kõiki 
riigis eksisteerivaid kaubandust puudutavaid põhikirju ja seadusi.

Artikkel II.

Kõigil juhtudel, kui mõlemate kõrgete lepinguliste poolte alamad leiavad olevat kasuliku 
müüa oma kaupu mingi teise riigi linnades nende linnade kodanike hulka mitte kuuluvatele 
kodanikele, siis nad peavad selleks kasutama sealse kodakondsusega kaupmehe vahendust, 
kooskõlas ekisteeriva kaubanduse põhikirja ja seadustega.

Artikkel III.

Praegu mõlemate Riikide linnades ja sadamates kaupade ladustamise, nende 
ümberladustamise, laokohtade ja teiste sarnaste koormavate õiguse ja privileegide tühistamist ei saa 
enam vastastikuste alamate koormamiseks taastada.

Artikkel IV.

Laevasõidust.

Mis puudutab laevasõitu vastastikustes valdustes mööda suuri ja väikesi jõgesid, metsa 
parvetamist ja köitega vedamise õigust, lüüse ja kanaleid, nii juba praegu eksisteerivaid, aga ka 
neid, millised võivad olla tulevikus rajatud, siis neil juhtudel ühe kõrge lepingulise riigi alamatega 
hakatakse teise Riigi valdustes toimima täpselt samamoodi, kui pärismaiste elanikega.



Artikkel V.
Laevasõit mööda Vislat, Nemanil ja neisse suubuvatel jõgedel kuulutatakse maksudest 

vabastatuteks. Nendest maksudest, millised aga võidakse võtta kanalitest, sildadest, lüüsidest ja 
teistest sarnastest rajatistest läbisõidul, teatatakse nende võtmise kohtadesse vastavad kuulutused.

Artikkel VI.

   Laevnike toiduvarudest.

Vastastikustel laevnikel on lubatud  takistamatult vedada oma laevadel toiduainete varusid, 
millised on vajalikud ekipaazi toitmiseks. Vastastikuste valitsuste valdustesse sisenemisel peab 
laeva kipper esitama neist varudest, millised on tollimaksuga koormatud, üksikasjaliku 
deklaratsiooni. Iga meeskonna liikme kohta on arvestatud päevas kaks naela leiba ((nisu, 
teraviljana, jahuna)) või kruupe või siis üks kolmekümne kahe osa vakast läätsi või ubasid ja üks 
kaheksandik osa naelast kuivatatud või suitsetatud liha ((50 g)).

Ajale, milline on vajalik sinna ja tagasi sõiduks, lisatakse veel kolm nädalat selle sihtkohas 
viibimiseks. Tunnistuseks antakse kipperile ülalmainitud kuulutuse duplikaat, millisest saab temale 
tunnistus nii sihtkohas kui ka teekonnal.

Artikkel VII.

Kauplemisest.

Mõlemad kõrged lepingupooled tunnistavad nende kasude kogu tähtsust, milliseid  võinuks 
tuleneda täiesti vaba ja selle valdkondade täiesti maksudest vaba, millised võrduvad 
ärakeelamisega, kauplemise eeskirjade vastuvõtmisest. Kuid, kuna tähtsad asjaolud takistavad 
nende päästvate eeskirjade viivitamatut ja tingimusetut sissetoomist, siis mõlemad Riigid, selleks et 
mitte jätta mitte mingit kahtlust oma heasoovlike kavatsuste suhtes, leppisid kokku alljärgnevates 
artiklites esitatud otsustes.

Artikkel VIII.

       Kaupade väljaveost.

Vastastikustest valitsustest igaüks jätab endale õiguse otsustada, kooskõlas tema poolt vastu 
võetud  kauplemise süsteemile, sellest, mis puudutab kaupade üle nende valdusi lahutava piiri 
väljavedu. Ainiti aga, kui juhtub, et käesoleval ajal lubatud selline mingi kauba või varu väljavedu 
keelatakse hiljem ära või koormatakse suure maksuga, siis kõige võetakse  kõige rangema õiglusega 
arvesse neid lepinguid, millised on sõlmitud seaduslikult ja ettenähtud vormis vastastikuste alamate 
vahel enne sellise keelu panemist või uue kõrgema tollimaksu kehtestamist.

Artikkel IX.

     Kaupade sisseveost.

Mõlemate kõrgete lepinguliste poolte valdustest kaupade sisseveo suhtes  hakatakse toimima 
üldiste tariifi järgsete otsuste alusel, millised hakkavad kehtima igas riigis kogu käesoleva 
konventsiooni kehtivuse ajal. Seevastu ei saa kellelgi  olla õigusi erilistele tingimustele, millised 
sisalduvad üksikutes konventsioonides, millised on juba sõlmitud, või millised tulevikus sõlmitakse 
ühe lepingulise  poole poolt mingi kõrvalise Riigiga. 



Artikkel X.

     Nisust. 

Nisu, millist veetakse Venemaalt ja Poolast mööda Vislat ja Nemanit, hakkab olema 
koormatud vaid järgmiste maksudega, millist peab maksma selle sisseveol:

a)Igalt vakalt (boisseau, scheffel) nisult, kuivadelt juurviljadelt või mingilt teiselt, millist ei 
mainita järgnevas alapunktis b, viljalt Berliini mõõdu järgi, tarbimiselt või transiidilt kaks hõbe-
krossi või neli taalrit igalt (kuuekümnelt vakalt) lastilt.

Nisu, millist on mainitud tähe a all, võib müüa sisetarbimiseks lasti kaupa, maksmata teisi, 
otsesel või kaudsel viisil, riigi kasuks võetavaid makse ja lõive alates deklareerimise kohast Thornis 
ja Schmalleninkenis, kõigis Vislal ja Nemanil asuvates linnades, kuni Danzigi, Elbingi, Königsbergi 
ja Memeli sadamateni, kaasa arvatult.

Kui sellist vilja veetakse Brahe ((vist transiidi korras. KL.)), siis see kuulub maksustamisele 
tarbimismaksuga, arvestades maha selle, mis on makstud juba Vislale sisseveol.

Nisu, millis mainitakse tähe b all, ei saa olla selle veo ajal ülalmainitud vahemikus ja neljas 
mainitud sadamas mahamüüdud, kui vaid ainult sellisel juhtumil, kui üldised tarbimismaksud on 
sellelt piiril makstud või siis ühes sise-tollipunktis (Steueramt), kuid sellelt võetakse selle tagasi 
väljaveo maks. Selle nisu peremehed peavad esitama pandi, milline on esitatud rahas või vastu 
võtmist väärivates dokumentides, et tagada erinevus tarbimise- ja transiidimaksu vahel. See pant 
tagastatakse peremeestele, kohe kui nisu antakse üle või müüakse kodakondsust omavale 
kaupmehele, kes sel juhtumil hakkab vastutama valitsuse ees või selle nisu väljaveo eest või 
tarbimismaksu tasumise eest.

Artikkel XI.

Nisult, millist veetakse kõigist teistest Preisimaa piiri punktidest, hakatakse selle 
konventsiooni kehtimise ajal võtma üldiseid makse käesoleval ajal kehtivate seitsmele Preisimaa 
Ida provintsile kehtestatud tariifi järgi.

Samamoodi nisult, millist veetakse Preisimaalt Venemaale ja Poolasse, võetakse üldisi 
makse Vene ja Poola tollitariifide järgi.

Maksud, milliseid makstakse Poola Kunigriigis nisult, millist veetakse sisse Preisimaalt, ei 
hakka ületama Preisimaal Poolast tulevalt nisult võetavaid makse.

Artikkel XII.

           Tollipunktidest.

Yourbourgi ja Polangeni ((Юрбургская и Полангенская)) tollipunktid Venemaal 
kuulutatakse esmaklassilisteks tollipunktideks; neil hakkab olema õigus võtta vastu ja ära saata 
igasuguseid kaupu, milliste sissevedu ei ole keelatud või ei hakka olema üldse keelatud ära 
käesoleval ajal eksisteerivate tariifidega, välja arvatud rumm, arak või rak, viinad, kalev, pool-kalev 
((villane kangas ja poolvillane kangas)) ja kašmiir ((peenvillane kangas)). Mittetäielikult 
sissevedada keelatud kaupade sissevedu teostatakse neid samu makse makstes ja neil tingimustel, 
millised on sätestatud seadustega nende kaupade Baltikumi sadamatesse sisseveole. Kui aga 
Venemaa Keisririigis tuuakse sisse mingi uus üldine keeld, siis mõistetavalt, et see hakkab 
puudutama ka Yourbourgi ja Polangeni tollipunkte.

Artikkel XIII.



Poola Kuningriigi ja Preisimaa vahel asutatakse allloetletud kohtades esimese klassi 
tollipunktid (Hauptzollämter):

Poolas: Preisimaal:     В Польше: В Пруссий:
 Kucharskini. Schmalleninken. Кухарскини. Шмалленинкене.

Wirballen Stallupöhnen. Вирбаллене. Сталлупенене.
Kolno. Iohannisbourg. Кольно. Иоганнисбурге.
Mlawa. Neidenbourg. Млаве. Нейденбургъ.
Leibitsch-Polonais Польскомъ Лейбиче.
Nieszawa Thorn. Нешаве. Торне.
Sluzewo Служеве.
Slupce Strzalkowo. Слупце. Стршалкове.
Peizern. Pogorzelice. Пейзерне. Погоржелице.
Kalisz. Podkoje pres Калише. Подколе, близъ

  Skalmierzyce.   Слалмержица.
Wieruszow. Podciomze. Верушове. Подциомже.
Prauska. Landsberg. Прауске. Ландсберге.

Artikkel XIV.

Poola Kuningriigis hakkavad esimese klassi tollipunktid omama õigust lasta läbi kõiki 
kaupu, milliste sissevedu ei ole keelatud või seda ei keelata tulevikus üldse ülalnimetatud 
Kuningriigi tariifidega.

Artikkel XV.

Vastastikuste riikide valitsusasutused, kolme kuu pärast, lugedes käesoleva konventsiooni 
ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast, lepivad omavahel kokku Poola ja Preisimaa piiridel 
piisava hulga teise klassi tollipunktide asutamise suhtes. Mõlemad valitsused jätavad enesele õiguse 
anda nendele tollipunktidele sobiva võimu, et kergendada väikekaubandust aga nimelt igapäevast 
kauplemist piiriäärsete kohtade vahel.

Sel eesmärgil vabastatakse igasugustel sisseveo ja tarbimismaksudest järgmised asjad: 
rohud, hein, õled, värsked juurviljad, värske sigur (rohe Cichorien), naeris, porgand ja sellesarnased 
asjad, õuelinnud ja väike-jahisaak, värske kala, munad ja piim, mööda maismateed veetavad, omalt 
maatükilt saadud küttepuud ja ehitusmetsamaterjal, millist veeteed pidi ei transpordita, vihad ja 
luuad, paju-vitsad, pilliroog või kõrkjad, liiv, savi, mergel, turvas, värsked puuviljad.

Artikkel XVI.

Piiriülestest suhtlemistest.

Samuti kegendatakse, kuivõrd see on võimalik, Poola ja Preisimaa vastastikuste piiriäärsete 
elanike suhteid, kellel on vajadus oma asjades sõita teise riigi valdustesse või ka laatadele. Kõik 
lähimad sillad ja teed, millised tunnistatakse hädavajalikeks, viiakse sel eesmärgil kasutuskõlblikku 
seisundisse ning neid hoitakse pidevalt ettenähtud korras.

Poola ja Preisimaa valitsused jätavad enesele ainiti õiguse, et hoida ära kuritarvitusi, leppida  
vastastikuselt kokku eeskirjade ja politseilise juhtimise suhtes ja et määratleda neis nii selline 
elanike, kui piiriga lõikuvate kinnisvarade elanike suhtlus.

Artikkel XVII.



Transiidist.

Kõik kaubad, millised tuuakse Preisimaale Ida-piiri kaudu, alates Balti merest, Memeli 
lähedalt kuni Vislali k.a., et viia see välja Danzigi, Elbingi. Königsbergi ja Memeli sadamate kaudu 
või millised importitakse nende sadamate kaudu, et vedada välja  mainitud Ida-piiri kaudu, peavad 
olema allutatud neile samadele maksudele, millised on kehtestatud selle juurde lisatud saksakeelse 
tariifiga.

Artikkel XVIII.

Kõigilt kaupadelt, milliseid  importitakse Preisimaa Idapiiri kaudu, alates Vislast, kuid seda 
mittearvestades, kuni Kraakovi vabalinna maakonnani, et neid hiljem vedada mööda merd välja ja 
vastupidi,  hakatakse võtma vaid transiidimaksu, mitte kõrgemalt nendest, millised on kehtestatud 
29. detsembri 1824 aasta üldises tariifis.

Need asjad, millised on koormatud üldise maksuga pool taalrit igalt bruto-tsentnerilt, 
jäetakse käesoleva otsuse alt välja. 

Artikkel XIX.

Transiit Poola Kuningriigi kaudu jääb täiesti vabaks ja maksude alt vabastatuks, kõigis 
suundades, nii nagu käesoleval ajal eksisteeriv, seda ka tulevikus, kuigi kaupu veeti selle 
Kuningriigi kaudu Preisimaale või olid saadetud teistesse Poola piiripunktidesse. 

Artikkel XX.

Venemaa, Poola ja Preisimaa valitsused jätavad enesele õiguse võtta vastavaid meetmeid 
selleks, et mitte lubada seda, et kaubad, millised on deklareeritud transiitkaupadena, ei oleks 
müüdud maha tarbimiseks.

Artikkel XXI.

Mis puudutab tansiiti mööda Brodyst Odessasse viivat teed, siis otsused, millised on 
sõnastatud  14.(26.) augusti 1818 aasta ukaazis, jäävad endiselt jõusse. 

Artikkel XXII.

Konsulitest.

Selleks, et vastastikuste Riikide konsulid ja kommerts-agendid võiksid  jälgida käesoleva 
konventsiooni sätetest kinnipidamist, siis nendele nimetatakse see võimuasutus, millisega nad 
peavad suhtlema nende asupaigas ja kellele tehakse ülesandeks võtta vastu esildisi, milliseid nad 
oma ametikohuste tõttu peavad tegema. 

Artikkel XXIII.

Konventsiooni kehtivuse pikendamisest.

Selle käesoleva konventsiooni kehtivusajaks määratakse üheksa aastat, lugedes sele 
ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. Kuus kuud enne selle aja möödumist, lepivad mõlemad 
kõrged lepingulised pooled selle edasi kehtimise suhtes, kui nad seda vajalikuks peavad. Mõistetav,  



et ka vastupidisel juhtumil hakatakse juhinduma reeglitest, millised olid Viinis 21. aprillil (3. mail) 
1815 aastal allkirjastatud laevasõitu ja kaubandust  puudutava traktaadi aluseks.

Artikkel XXIV.

Ratifitseerimisest.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kuue nädala 
pärast ja kui on võimalik, siis ka varem.

See juhtus ja allkirjastati Berliinis 27. veebruaril (11. märtsil) 1825 aastal.
(L.S.)Le Baron de Mohrenheim. (М.П.)Баронъ Моренгеймъ.
(L.S.)Le Comte de Bernstorff. (М.П.)Графъ Бернсторфъ.

**

((Vasakul saksakeelne tekst.))

         Tariif  ((Erhebungs-Rolle))
transiitmaksudele, millist tuleb võtta kõigilt kaupadelt.

1)Mööda maismaad Idapiiri kaudu Memeli lähedalt Vislani (kaasaarvatult) veetavatelt 
kaupadelt, et vedada hiljem neid edasi mööda merd: Danzigi, Memeli sadamate kaudu aga samuti 
ka Elbingi ja Königsbergi, Pillau sadamate kaudu, või 

2)Nende sadamate kaudu mööda merd importitud kaupadelt, mis veetakse välja ülalmainitud 
maismapiiri kaudu.

I.Võetakse üldse viisteist hõbe-krossi või pool taalrit, igalt preisi tsentrilt brutto.
II.Sellest üldisest reeglist tehakse järgmised erandid:

a)Kaupadelt, millised ei ole koormatud sisseveo, ega ka väljaveomaksuga, ei 
hakata samuti transiidimaksu võtma.

b)Kaupadelt, millised olid sisseveol ja väljaveol maksustatud maksuga, 
milline moodustas koos alla pool-taalrit tsentnerilt, tuleb võtta ka transiidimaksu sellest mitte 
rohkem, kui moodustavad sisse- ja väljaveomaks ühtekokku.

c)Alljärgnevalt nimetatud kaupadelt hakatakse võtma järgmist spetsiaalset 
transiidimaksu:

Nr.    Kauba nimetus
Mõõt, 
kaal ja 
arv.

Maks Maks 

Riigi-
taalrites

Hõbe-
krossides

1

2

3

4

Jäätmed, aga nimelt:
Sarved, sõrad, kihvad ja kondid...
Puuvillast valmistatud tooted:
a)ketratud, valged ja värvitud ning vatt...
b)Puuvillased mööbliriided...
Plii:
a)Valu-kangides ja utiil...
b)Väikesed mänguasjad (vt. pisikaup)..
Apteegi- ja värvimisel kasutatavad -kaubad.

ts.

ts.
ts.

ts.

-

2
4

-

5

-
-

7½



5

6

7
8

9
10

Neist alljärgnevatelt tuleb võtta minimaalset, üldisese 
transiitmaksu vastaselt, maksu:
a)Pliine-, hõbedane- ja kuldne- vilgukivi, smalt ((it. smalto, 
tumesinine värvaine, email)), antimon (antimonium, must 
juuksevärv), puhastatud sooda (alcali minerale), peits 
((tammetõrudest)), tindi-pähklid, krapp ((punavärvipuu 
juurtest saadud värvaine)), tammekoorepark, сумакъ, вайда, 
церва, igasugune värvipuu halgudes, pakkudes ja 
jahvatatud, korgipuu, igasugune tisleritöös kasutatav puit; 
salmiaak, väävelhape, väävel, sapeeter, tõrv, kamfol, 
tärpentiin, kanepi- ja linaõli...
b)Potas ja puhastamata sooda...
c)tinamennik, rauavitrol, kollane, roheline ja punane 
värvimuld, punakas pruun, kriit, ooker,  punane pliiats, umra 
((kastanpruun maalrivärv)), kolkodaar (caput mortuum)
((pruunpunane värv, punane ebapuhas raudoksüüd)), 
mineraalveed pudelites ja kannudes, pigi ja tõrv.
Raud ja teras:
a)Teras kangides, taotud teraslatid, ümarteras, plaadid, 
silindrid või valtsmetall, toor-teras, valatud ja puhastatud 
teras, valatud malmkaubad, mis on imporditud mööda 
merd...
b)taotud latid, võrud, plaadid ja silindrid või valtsmetall, 
milline on toodud Venemaalt ja Poolast, et eksportida mööda 
mereteed...
c)Tavaline ja valge plekk, teras ja raud traat ja kõik taotud 
rauast, plekist või raudtraadist tehtud asjad, erandiks 
väikesed instrumendid ja teised väikesed poleeritud kaubad, 
tuleb maksta üldist transiitmaksu.
d)Peenikesed instrumendid ja teised väikesed rauat ja 
terasest kaubad (vt. peenkaup).
Maagid ja nimelt:
Rauamaak, Stufen, mangaan, must pliiats ((?)), molübden, 
grafiit, tsingimaak, koobalt...
Lina, takud, kanepikiud, kraasimisjäätmed...
Jahutooted, aedviljad ja seemned:
a)Jahutooted, aedviljad, ja nimelt:
1)Nisu, hernes, lääts, oad, hirss, hiirehernes ja tatar.
(vt. 1825 aasta konventsiooni §10).
2)Rukis, oder, linnased ja kaer...

b)Seemned:
1)Kanepi, lina, raps, rüps ja naeri seemned...
2)Ristikuseeme.
Loomade nahad ja karusnahad, aga samuti ka toorvill...
Puu ja puittooted...
a)Mastid...
b)Puk-spriit, лисель-шпиртыюю
с)prussid, plangud, kõver puu ja nurgikud:
1)tugevast tammest...
2)kuusest või männist...

ts.
ts.

ts.

ts.

ts. 

ts.
ts.

lastilt 
60 
vakalt

vakalt

ts.

tükilt

-
-

-

-

-

-
-

1

-
-
-

1
1
-
-
-

10
7½

5

7½

3

5
5

-

1
5
10

10
-

5
1



11
12
13

14

15

16

d)Põrandalauad ja teised, katuselaastud või restid, mastitoed, 
latid, tahutud tammepuu (Klapp und Stabholz), liimitud puit, 
tünnilauad, ratta võllid ja pulgad...                                          
c)Härja rakiste puust osade pealt makstakse tavalist 
transiidimaksu.
f)Väikesed puust kaubad (vt. pisikaubad).
Uniohakas ja uniohakast harjad ((?))
Uued riided, erandiks reisijate poolt kaasa toodu.
Punane ja roheline vask:
a)Tükkidena, puhastatud, vana vasemurd, messing, valatud 
punane ja roheline vask, tavaline traat ja kõik sellest 
metallist tehtud härjarakendi osad.
b)Väikesed punasest ja rohelisest vasest asjad (vt. 
pisikaubad).
Pisikaubad:
Alabastrist ((kipsi liik)), merevaigust, pronksist, 
elevandiluust, puust, sarvest, luudest, kristallist, lakist 
((pitsati lakk)), nahast, marmorist, merevahust, väärikat või 
mitteväärikast metallist, paberist,  tõelisest- või 
tehispärlitest, pärlmutrist, portselanist, kilpkonnast, 
tõelistest- või kunstkividest, õlgedest, sulatatud klaasist, 
osalt või täiesti koos eelmainitud materjalidega tehtud asjad, 
sellised nagu: plii või punased pliiatsid, prillid, väiksed 
harjad, tubakatoosid, väiksesed tisleritööd, väikesed malmist 
esemed ja teised rauast, terasest või punasest või rohelisest 
vasest asjad, toosid, sõrmkübarad, lehtkuld, kuldniidid, 
kammid, harjad, klaverikeeled, nööbid, lühtrid, lakitud 
kaubad, noad, kuivad värvid ja tuššid kottides, pudelites ja 
kastides, nõelad ja nööpnõelad, igasugused Nürbergi 
kaubad, head lõhnad, piibud, piibukesed, meeste ja naiste 
riided, lehvikud, lilled, kallid suled, kardpaelast kaubad, 
peened kingad, viltkübarad, juuksurikaubad, käärid, 
pandlad, puhas seep, kirjalakk, mänguasjad, jämedad ja 
peened õlgedest ja juurtest punutud asjad ja kübarad, tasku-, 
laua- ja seinakellad, peened tooted jne.
Kangas:
a)Paks hall kangas ja purjeriie...
b)Linane igasugune kiud ja niidid, aga samuti valgendamata 
kangas... tasutakse tavalist tollimaksu.
c)Valgendatud ja värvitud kangas, ühevärvilise trükipildiga 
sits, tik ja atlas, laualinad, lindid, patist, kammertuh, linon, 
gaze, sukkad...
Toidu- ja maitsekaubad:
a)Kuivatatud, soolatud ja suitsetatud kala...
b)Igasugused maitsejuured...
c)Soolaheeringad...
d)Kohvi...
e)Veskitooted nisust ja kooritud viljadest, nagu: odratang, 
manna ja tavaline kruup, tärklis, makaronid, jahu, kuivikud 
meremeestele...
Erandid:
Jahu tünnides...
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f)Mere teod ja koorikloomad, sellised nagu: austrid, 
merevähid, teod ja kilpkonnad...
g)Sool, Poola Riigi Soolatootmise Juhatuse tellimusel ja 
Preisimaa Kuningliku Soolatootmise Juhatuse kontrolli all..

h)1)Purustatud või plaatidesse pressitud tubakas...
2)Tubakas lehtedena, millist veetakse Venemaalt või Poolast 
välja mööda merd...Tasuda tuleb tavalist transiidimaksu.
i)Suhkur:
1)plaatides ja peades, kristallides ja tükkides või purustatud 
ja jahvatatud suhkur...
2)Peensuhkur, keetmiseks ja puhastamiseks...
k)Igasugused napsud ja puuõli tünnides ja kanistrites, 
kuivatatud ja küpsetatud viljad, lõunamaised puuviljad, 
värke ja kuivatatud pomerantsi ja sidruni koor, samuti õli, 
juust, liha, mesi, pekk ja rasvaküünlad, seep, vaha ja 
vahatooted.
Lähevad tavalise transiitmaksu alla.
Vaibad ja jalamatid.
Paber:
1)Hall, tavaline, pakkepaber...
2)Igasugune muu paber, samuti kartong ja pabertapeet, 
samuti raamatud, graveeritud pildid, maakaardid, 
mängukaardid, muusika noodid.
 Tasuda tavalist transiidimaksu.
Siid, nii toores, kui ka kangana, ja igasugused siidist ja 
poolsiidist kaubad...
Kivid ja tooted kivist:
a)Alabaster, marmor tükkides, aga samuti teised raiutud või 
tahumata kivid, sellised nagu: veski- ja käiakivid...
b)Töötlemata agaatkivi, suured alabastrit või marmorist 
tooted, sellised nagu: skulptuurid, kujud ja kaminad...
Kivisüsi...

Kalarasv..
Keraamika tooted, aga nimelt:
Inglise kivist valged ja maalitud nõud, samuti igasugune 
valge ja maalitud, kullatud või hõbetatud portselan, erandiks 
piibud.
Makstakse tavaliste transiitmaksu.
Vill, villased ja jõhvidest tooted...
a)Toorvill...
b)Värvitud villane lõng...
c)Villased asjad ja  jõhvidest tooted....
Tsink:
Toores või lehtedes...
Erandiks:
Kui seda tuuakse Danzigi kaudu, et seda saata Venemaale, 
siis tasuda....
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Üldmäärused.

1)Transiitmaksu võetakse kõikjal brutokaalult.
2)Teostelt ja toodetelt, milliseid veetakse Venemaalt või Poolast mööda maad või mööda 

jõgesid, võetakse kogu transiitmaks Preisimaal kehtivas rahas; kõigil teistel juhtudel, Preisimaal 
eksisteeriva sellele asjale üleüldiste määrustega, tasutakse sellest pool maksu kullas, lugedes 
Friedrichsdór võrdseks viie taalriga.

3)Läbisõidupileti eest võetakse 2 silber-krossi.
Lisatud plommi Nr, 1 eest võetakse 1 silber-kross.
Lisatud plommi Nr.2 eest kimpudele ja pallidele, kaaluga alla ühe Tsentri, võetakse 6 penni.
See juhtus Berliinis, 27. veebruaris (11 märtsil) 1825 aastal
(L.S.)le Barom de Mohrenheim. (М.П.)Баронъ Моренгеймъ.

 (L.S.)le Comte de Bernstorff.            (М.П.)Графъ Бернсторфъ.

Märkus. Seda konventsiooni pikendati kolm korda: 1)1834 a., peale viie aasta möödumist, 
kuni 5.(17) aprillini 1835 aastani; 2)1835 aastal, aastaks alates 5.(17.) aprillist1836 aastast ja 3)1836 
aastal kuni 19(31) augustini 1836 aastani.

*****

Nr. 309.

1827 a. 28. veebruar (12. märts). Hesse Suurhertsogi nimel, droit de detraction ((kaebuse 
esitamise õigus)) tühistamise suhtes tehtud deklaratsioon...

((F. Martensi kommentaar.).

Alljärgnev akt, milline on allkirjastatud Hesse Suurhertsogi nimel, oli vahetatud täiesti 
samasuguse sisuga deklaratsiooni vastu, milline oli allkirjastatud Venemaa nimel, parun Anstetti 
poolt, kes oli Venemaa volitatud minister Frankfurdi parlamendi juures. Selle akti jõul tühistati 
droit de detraction, milline kehtetati Keisririigi alamate kasuks, oli samuti laiendatud Poola 
Kuningriigi elanike üle. 

Me trükime siin ära neist täiesti ühesugustest aktidest ainult ühe.

    Deklaratsioon.

Mõlemad lepingulised Õukonnad vastastikuse mahaarvamise õiguse tühistamise suhtes, 
olles üksmeelel Poola Kuningriigile ja Poola alamatele laiendama deklaratsiooni sätteid, millised 
vahetatakse meie vahel 12 märtsi 1827 aastal, allakirjutanud, T. K. K. Hesse Suurhertsogi 
Sakasamaa Parlamendi ja T. K. Bavaaria Kuninga juures tegev-salanõunik, erakorraline saadik ja 
volitatud minister. Teatab sellega, oma valitsuse volituste jõul ja nimel, et mahaarvamise õigus, 
millist teostatakse Hesseni Suurhertsogiriigi riigikassa kasuks, välismaalastele kuuluva pärand- ja 
muu vara Tema Kuningliku Kõrguse valduste piiridesr väljaveo ja üleviimise pealt, tühistatakse 
Poola Kuningriigi alamate kasuks ja selle õiguse tühistamine hakkab omama oma täielikku jõudu 
mitte ainult kõigi tulevaste juhtude suhtes, vaid isegi nende suhtes, millistel tühistatud maksud, enne 
käesoleva deklaratsiooni allkirjastamist ei olnud veel kehtivad ja lõplikul viisil välja nõutud.

Selle kinnituseks allakirjutanu allkirjastas selle deklaratsiooni, milline pidi olema vahetatud 
samasuguse T. K. Salanõunik parun Anstetti, T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ja 
Saksamaa Parlamendi ja T. K. Würtembergi Kuninga juures asuva erakorralise saadiku ja 



täievolilise ministri deklaratsiooniga, kinnitades täielikku vastastikulisust T. K. M Hesse 
Suurhertsogiga ja lisades sellele oma pitsati.

See juhtus Frankfurdis Maine ääres, 12. märtsil 1827 aastal.
(L.S.)Le Baron de Gruben. (М.П.)Баронъ Грубенъ.

*****

Nr. 310.

1827 a. 8. (20.) märts. Preisimaaga sõlmitud Berliini posti-konventsioon.

(F. Martensi kommentaar.).

Oma valitsemise lõpus Keiser Aleksander I veendus üha enam ja enam vajaduses sekkuda 
ülestõusnud kreeklaste võitlusse neid sajandeid rõhunute vastu, et teha energiliste meetmetega lõpp 
verevalamisele Kreekas. Vaatamata tema siirale soovile hoida ära Venemaa ja Türgi vaheliste suhete 
katkestamine, muutis viimase põikpäisus sõja puhkemise üpris tõenäoliseks. 

1825 aasta kestel oli krahv Alopeusile mitmeid kordi tehtud valitsuse poolt ülesandeks 
valmistada Berliini kabinett ette Türgi vastaste energiliste meetmete võtmise suhtes, milliseid on 
Venemaa sunnitud võtma ülestõusnud kreeklaste kaitseks. On arusaadav, et Preisimaa Kuningas 
väljendas oma ustavale sõbrale, Keiser Aleksandrile, tema poliitika täielikku heakskiitu, üldsegi 
varjamata, muuseas, oma kartusi tegeliku suhete katkestamise suhtes. Neid Friedrich Wilhelm III 
kartusi, olla kistud sõtta, selgitatakse tema Berliini mininsteeriumi ja selle Konstantinoopolis asuva  
esindaja ettevaatlikku tegevusviisi. Parun Miltitz kutsus isegi esile Venemaa valitsuse tõsise 
rahulolematuse sellega, et liiga loiult toetas Venemaa nõudmisi Porta suhtes. (Kr. Nesselrode 7. 
augusti 1825 aasta telegramm krahv Alopeusile.).

Kuid Keiser Aleksander I ei saanud võimalust tema poolt välja mõeldunud  otsustavate 
meetmete võtmist ellu viia: Keisri ootamatu surm viis Venemaa tema poolt seatud eesmärgile.

Teade Aleksander I surmast tekitas Berliinis vapustavat muljet. Kuningas Friedrich Wilhelm 
III „nuttis nagu laps“, kirjutab Venemaa saadik. Kuningas ise kirjutas omakäeliselt sõjaväele neljaks 
nädalaks ette leinaolukorra kehtestamise. See käsk algas järgmiste sõnadega: „Selleks, et austada 
Jumala juurde lahkunud Tema Keiserliku Majesteedi Aleksandri mälestust, kes andis minule nii 
palju tõendeid oma siirast sõprusest, pöörates oma aupakliku suhtumise minu armeele ja igavesti 
meeles peetavatele sõjaaastatele, aidates meid nõnda tegeval viisil oma võimsa abiga ja juhtis oma 
isikliku targa ja igakülgse juhtimisega asju kõrvalekaldumatult suurele, peaegu saavutamatule 
eesmärgile, rahu ja korra taastamisele“... kehtestatakse lein. Kui aprilli alguses 1826 aastal kr. 
Alopeus esitas kuningale oma uued volikirjad, Friedrich Wilhelm ei suutnud pisaraid tagasi hoida, 
kui meenutasin erinevatest sündmustest, millised lähendasid teda üha enam ja enam Keiser 
Aleksandriga. (Kr. Alopeusi 6(18) detsembri 1825 aasta ja 3(18) jaanuari 1826 aasta telegrammid.).

Kuid teisest küljest, näis, Preisimaa Kuningas võis ainult rõõmustada selle üle, et Venemaa 
troonile astus Suurvürst Nikolai Pavlovits, kes on abielus tema lemmiktütrega. Tal oli täielik alus 
mõelda, et isiklikud sõbralikult ja sugulaslikud suhted, millised ühendavad teda noore Keisriga, 
suurendavad veel enam Preisimaaja Venemaa vahelisi sidemeid ja tagavad äia valitsusele tugeva 
mõju Venemaa poliitikale. Kuid Preisimaa Kuninga arvestus osutus mitte täiesti õigeks.

Keiser Nikolai I teavitas kuningat oma 20 detsembri 1825 aasta kirjaga, enda asumisest 
Venemaa troonile. 18. detsembri kirjaga ta tegi Preisimaa kaardiväepolgule, millise ülemaks oli 
surnud Valitseja, kingituse mundri näol, millist ta kandis. Ja olgu se munder, kirjutas noor Valitseja, 
„nii Venemaa, aga ka Preisimaa armee pandiks selleks, et ta hakkab olema alati koos ja ka koos 
lähevad, kui on tarvis kaitsta nende isamaade huve, seaduslikkust ja õiglust“.

On mõistetav, et kuningas oli liigutatud sellest valitsevast Venemaa Valitseja sõbralikust 
poolehoiu väljendusest. Oma 20. jaanuari 1826 aasta kirjas  temale ta väljendab oma sügavaimat 



kurvastust Aleksander I surma puhul, kes jättis tühjaks koha mida  kunagi keegi hõivata ei saa. Kuid 
seejuures väljendab Kuningas lootust, et ta kroonitud äi ei keeldu jätkamast endiseid sõbralikke ja 
liitlaslikke suhteid.

Keiser Nikolai I oli täiesti läbi imbunud Preisimaaga sõpruse kasu teadvustamisest ja tal 
isiklikult oli suur austus Preisimaa Kuninga vastu. Kuid kõigest kõrgemal asusid temale Venemaa 
Huvid, milliste kaitsmine muutus ootamatul viisil tema elu eesmärgiks. On huvitav, et juba 
kolmandal päeval peale troonile asumist Nikolai I tunnistas hädavajalikuks teatada kõige 
delikaatsemal viisil Preisimaa Kuningale, et sugulaslikud suhted, millised ühendasid teda Preisimaa 
kuningliku õukonnaga, ei ole võimeline kunagi sundima unustama unustama oma kohustust, olles 
Valitseja, Venemaa suhtes..

Erakordselt tähelepanuväärne on sellest vaatepunktist krahv Nesselrode  16. detsembri 1825 
aasta „erakiri“ krahv Alopeusile. Keiser Nikolai troonile asumine, kirjutab viitsekantsler, pidi 
avaldama Berliinile väga tugevat muljet, pidades silmas seda, et „siduvad sidemed, millistega 
Keiser Nikolai on võlgu oma elu õnnele, seovad käesoleval ajal nende mõlemate sõbralike 
naaberriikide Valitsejaid“. „Kuid“, jätkab viitse-kantsler, „eksib kõvasti, kui nende lähedaste 
sugulassuhete eksisteerimisel leitakse võimalik olevat põhjendada lootust suuna suhtes, millises 
tulevikus hakatakse lahendama poliitilisi, kaubanduslikke, rahanduse jt. küsimusi, millised tekkisid 
mõlemate valitsuste vahel“.

„Tema Keiserliku Majesteedi süsteem“, kirjutab krahv Nesselrode, „ei hakka omama teist 
eesmärki, kui oma riigi heaolu, teist juhtivat alget, kui vaieldamatud rahvaste huvid, mis temale 
usaldatud Ettenägelikkuse poolt“.

Valitseja hakkab alati suhtuma täieliku erapoolikusega  suhtuma mõlemate monarhide 
vahelistesse vaidlustatud asjadesse ja „ja hakkab püüdlikult vältima ja isegi nägu tegemst, et ta teeb 
mingi järelandmise ainult sugulaslikest suhetest. Eriti Poola Kuningriigi asjade suhtes ta otsustas 
kõrvalekaldumatult pidada kinni sellisest teguviisist“.

Selles mõttes, lõpetab viitse-kantsler oma huviväärse kirja, Valitseja suvatses väljendada 
temale juba esimestel minutitel, peale troonile asumist ja ta tegi temale ülesandeks teatada sellest 
krahv Alopeusile.

„Nii-siis, püüdke“, lõpetab krahv Nesselrode, „viivitamatult lõpetada igasugused illusioonid, 
millised võivad olla selles suhtes Berliinis ja kasutabe sel eesmärgil ära juhuseid, millsed teil 
avanevad teie ametlikes vestlustes mõjukate isikutega Õukonna ja Ministeeriumi juures“.

On loomulik, et avameelsed selgitused, millised on antud krahv Alopeusi poolt Preisimaa 
ministritele Keiser Nikolai kindla otsuse suhtes mitte kanda mingeid  riiklikke huve ohvriks 
Preisimaa Kuningliku õukonnaga sugulaslikele sidemetele, ei saanud jätmata jahutamata seda 
vaimustust, milline oli kutsutud esile ootamatu Preisimaa printsessi augustliku abikaasa troonile 
tõus. See jahenemine tuli ilmsiks üpris varsti Berliini kabineti, Kreeka küsimuses,Venemaa poliitika 
suhtes. 

Kui krahv Alopeus teatas krahv Bernstorffile 23. märtsi (4. aprilli) 1826 aasta protokolli 
suhtes, milline oli allkirjastatud S-Peterburis Inglismaa ja Venemaa volinike poolt, Preisimaa 
välisminister väljendas protokolli otsuste suhtes täielikku heakskiitu, kuid ta lisas, et vaevalt et 
Austria ja Prantsusmaa liituvad selle aktiga.  Mis aga puutub Preisimaasse, siis ta on Ida-asjadest 
vähehuvitatud ja pidades silmas oma geograafilist asendit, ta ei nõustu kunagi oma garantii 
andmisega märtsiprotokollile. Krahv Alopeus oli veendunud, et Preisimaa ei anna oma garantiid 
kartusest olla sõtta tõmmatud – mida ta mitte mingil juhul ei soovi. Preislased räägivad, kirjutab 
saadik, et nad ei soovi sõdida, vaid et kaitsta Venemaad Lääne poolse rünnaku eest, milleks ta on 
suurima heameelega valmis. (Krahv Alopeuse 14. (26.) aprilli 1826 aasta telegramm.).

Ja tõesti, 30. augusti 1826 aasta noodiga väljendas krahv Bernstorff Preisimaa nimel 
täielikku nõusolekut liituda märtsi-protokolliga. Kuid see liitumine oli täiesti platooniline ja ei 
viinud mitte mingi praktilise tagajärjeni, sest et Berliini kabinet keeldus kategooriliselt liituma 
konventsiooniga, millis Venemaa ja Inglismaa pöörasid märtsi-protokolliks. 



Keiser Nikolai I tegi krahv Alopeusile ülesandeks teatada Preisimaa valitsusele, et ta peab 
tema litumist kavandatava konventsiooniga „tema suhtes Kuninga isikliku sõpruse tõendiks“. 
(Krahv Nesselrode 10. jaanuari 1827 aasta telegramm.).

Seejuures Berliini kabinet asus avalikult Ida asjades Austria poolele ja selle esindaja Porta 
juures hakkas tegutsema täielikus kooskõlas Austria internuntsiusega. S-Peterburis imestati kõvasti 
sellise Preisimaa poolse  „enesealandamise“ peale ja täielikule oma endise rahusõlmija rollist  
loobumisele. Krahv Alopeusile oli tehtud ülesandeks väljendada Preisimaa välisministrile kõik need 
kahtluse ja arusaamatuse tunded. (Viitsekantsleri 11. märtsi 1827 aasta telegramm.).

Kuid Friedrich-Wilhelm III ikkagi, vaatamata kõigile Keiser Nikolai I tungivatele 
nõudmistele, keeldus osalemast Londoni konverentsil Kreeka küsimuses et allkirjastada selle suhtes 
teatud Venemaa, Prantsusmaa ja Inglismaa vahel sõlmitud konventsioon. (vt. kd. IV, I osa, 
sissejuhatus Nr. 132-le.).

Need läbirääkimised Ida-kriisi üle ei seganud Venemaa ja Preisimaa vaheliste postisuhete 
arendamise asjalike läbirääkimiste edukale lõpetamisele soodsat käiku, millised lõppesid üpris 
üksikasjaliku posti-konventsiooni allkirjastamisega.

*

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, olles innustatud 
ühesugusest soovist seada sisse sellised oma riikide postiasutuste vahelised suhted, millised 
kergendaks valitsuse postiteenistuse teenistust, samal ajal esitaks ühiskonnale kindluse ja mugavuse 
käenduse, nimetasid oma komissarideks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
Antonine Alexis Nowicki ((Антония Алексея Новицкаго)), Poola Kuningriigi posti 

Peadirektsiooni  komissari, Püha Stanislavi 3 järgu ordeni kavaleri,
aga T. M. Preisimaa Kuningas:
Henri Schmuckert, oma Postidepartemangu salanõuniku, Raudristi esimese järgu jne ordeni 

kavaleri,
kes leppisid kokku ja allkirjastasid alljärgnevad artiklid:

Konventsiooni sisukord.

I.Määrused vastastikuste postiühenduste arvust ja liigist ning mõlemates riikides asuvate  
piiri-postkontorite loetelu (§1-§7).

II. Eeskirjad, millised puudutavad korrespondentsi ärasaatmise viisi ja vastastikust 
postimaksu arvestust ning tasumist (§8-§33).

III.Üldised eeskirjad, millised puudutavad:
a)teenistust estafeti korras (§34-§38).
b)kurjeri ja ekstra-posti teenistust (§39-§42).
c)makseid, milliseid võetakse postiassade poolt jaamapidajatelt (§43-§44).
IV.Ajakirjade ettetellimisest ja nende eest maksmisest (§45-§49).
V.Konventsiooni tõlgendamisest, selle kehtivusajast ja ratifitseerimisest (§50-§51).

I.

Määrused vastastikuste postiühenduste arvust ja liigist ning mõlemates riikides 
asuvate  piiri-postkontorite loetelu 

§ 1.

  Postiühendused.



Selleks, et pidada Poola ja Preisimaa vahel postiühendust rajatakse postijaamad 
alljärgnevates kohtades:

1)Marienpolist Gumbinneni jooksval teel Wirballeni ja Stallupöneni vahel:
a)Wirballenist Stallipöneni: ükskord igal nädal postivankriga ja nädalas üks kord 

ratsakulleriga;
b)Stallupönenenist Wrballenisse: iganädalaselt kaks korda postivakriga.

2)Grajewo ja Lycki vahel, sinna ja tagasi: kaks korda iganädalaselt rataskulleriga.
3)Varssavist Preisimaa Königsbergi viival teel, Mlawa ja Neidenbourgi vahel:

a)Malwast Neidenbourgi: kord nädalas postivankril ja kord nädalas ratsakulleriga;
b)Neidenbourgist Mlawasse: kaks korda nädalas dilizansiga.

4)Lipno ja Gollubi teel, Dobrzyni ja Gollubi vahel:
a)Dobrzynist Gollubisse: igal nädalal dilizansiga ja kord nädalas ratsakulleriga;
b)Gillubist Dobrzyni: kaks korda nädalas dilizansiga.

5)Varrsavist Danzigi, Sluzevo ja Thorni vahel: kord nädalas dilizansiga ja kaks korda 
ratsakulleriga, sinna ja tagasi.

6)Varssavist Berliini viival teel, Slupce ja Strzalkowo vahel:üks kord nädalas dilizansiga ja 
ratsakulleriga kaks korda nädalas sinna ja tagasi.

7)Varssavist  Breslausse viival teel Kaliszist Ostrwi viival teel: üks kord dilizansiga nädalas 
ja ratsakulleriga igal nädalal kaks korda sinna ja tagasi.

8)Czenstochau ja Lublinitzi vahel:
a)Czenstochau ja Lublinitzi vahel: iganädalaselt üks post vankril ja üks 

ratsakulleriga;
b)Lublinitzist Czenstochausse: iganädalaselt kaks postivedu vankriga.

Nende postivedajate tuleku ja mineku ajad kõigis vastastikuste teede postijaamades on 
esitatud spetsiaalses A tähe all esitatud tabelis.

Kui hiljem leitakse et on vaja suurendada või vähendada või ka tühistada mingeid mainitud 
postiliinidest, siis see tehakse vastastikuste postidirektsoioonide kokkuleppe alusel.

§ 2.

 Eeskirjad, millised puudutavad korrespondentsi ärasaatmise viisi ja vastastikust postimaksu 
arvestust ning tasumist.

Iga lepingulistest riikidest võtab endapeale posti veo oma piirikontorist teise poole 
piirikontorini. Juhtumil, kui osutub võimalikuks vastastikust kasu silmas pidades korraldada ka 
tagasi sõidul posti vedu, siis mõlemad postijuhatused ei viivita omavahelise kokkuleppe 
sõlmimisega, et leppida sellise veo korraldamise ning kulude katmise viis.

§ 3.

Postiljonide vormiriietusest.

Posti hakatakse vedama postiljonide poolt, kes kannavad selle riigi vormiriietust, millise 
juhatusel on kohustus posti kohaletoimetamine teise riigi postiasutuseni.

§ 4.

                  Postikohvritest ja kottidest.



Vastastikustes postisuhetes kasutatavad kohvrid ja kotid hoitakse mõlemate direktsioonide 
poolt eraldi võrdsel arvul, või üheskoos nende üldises arvestuses. 

§ 5.

Saatelehtedest (teekonnalehed) kuhu märgitakse posti tuleku ja ärasaatmise aeg.

Teekonnalehed, millistesse märgitakse posti tuleku ja ärasaatmise aeg on kehtivad ainult 
kuni teise poole postkontorini ja need peavad olema iga postiga tagasi saadetud sellesse 
postkontorisse, kus need välja anti.

Peale selle, et parmini jälgida ärasaatmise ning peatuste aega piiri-postkontorites, peab iga 
piiri-postkontor saatma vastavasse teise poole piiri-postkontorisse spetsiaalse tunnistuse, millises ta 
märgib, samamoodi kui teekonnalehtedele, posti ärasaatmise päeva ja tunni. See tunnistus, peale 
sellele posti saabumise aja märkimist, lisatakse teise poole piiri-postkontoris uuele teekonnalehele, 
milline antakse edasi kaugemale saadetava postiga kaasa. 

§ 6.

Piiri-postkontorite loend.

Piiripostkontoreid hakatakse pidama järgmistes kohtades:

Poola poolel: Preisimaa poolel:

Wirballen. Stallupönen.
Grajewo. Lyck.
Mlawa. Neidenbourg.
Dobrzyn. Gollub.
Sluzewo. Thorn.
Slupce. Strzalkowo.
Kalisz. Ostrow.
Czenstochau, Lubliniec.

§ 7.

Postkontoritest, millistele kuulub õigus vastastikuseks otseseks postkaartide 
edasisaatmiseks.

Eelmises paragrahvis mainitud kontorid on kohustatud vastastikku teineteisele saatma 
otsesed postkardid (Postkarten)((põhimõttelt saatelehed)). Peale selle, pidades silmas võimalikku 
suurt nende piiripostkontorite töö lihtsustamist, samasugune vahetu postkaartide edasisaatmine, nii 
ratsakulleriga, aga ka dilizansidega, hakkab eksisteerima järgnevalt mainitud  postkontorite vahel:

Wirballeni ja Gumbinneni vahel.
Marienpoli ja Gumbinneni ...
Varssavi ja Königsbergi ...
Dobrzyni ja Gollubi ...
Lipno ja Gollubi ...
Varssavi ja Danzigi...
Varssavi ja Poseni ...
Varssavi ja Berliini ...
Varssavi ja Breslau...



Kaliszi ja Breslau ...
Czenstochau ja Breslau...
Czenstochau ja Oppelni...
Kaliszi ja Krotoszyni vahel.

Vahetult nimetatud postkontorite vahel vahetult saadetavad postkaardid ei lisata mitte ainult 
kohaliku korrespondentsi hulka, vaid samamoodi kõikide kirjade ja pakkide ning rahasaadetiste 
juurde, millised saadetakse nendesse kontoritesse enam kaugematest kohtadest või need tuleb edasi 
saata.

II.
Eeskirjad, millised puudutavad korrespondentsi ärasaatmise viisi ja vastastikust postimaksu 

arvestust ning tasumist 

§ 8.

Korrespondentsist, milline on vastastikuselt saadetud otseste postkaartide lisamisega.

Otseste postkaartidega, milliseid on mainitud § 7., saadetakse vahetult edasi:
a)Preisimaa postiga Poola:
1)Igasugune korrespondents, kõik rahasaadetised, kaubad ja teised asjad, millised on 

antud Preisimaa posti ja mis suunduvad Poola.
2)Kõik kirjad, rahasaadetised, kaubad ja teised asjad, millised on antud Poola 

postkontoritesse ja millised kulgevad välismaale ja linnadesse, sellistesse nagu:Ameerikasse, 
riikidesse ja vabadesse linnadesse koos nende ringkondadega, millised kuluvad Saksa liitu (peale 
Austria hertshertsogiriigi), Taani, Inglismaale, Prantsusmaale, Norrasse, Madalmaadesse, Portugali, 
Rootsi, Šveitsi ja Hispaaniasse.

Böömimaale saadetavad asjad sadetakse samamoodi Preisimaa postiga, kuid vaid sel 
juhtumil, kui see koht kuhu asjad saadetakse on selle koha läheduses, et Preisimaa kuningriigi post 
toimetab selle kohale lühima ajaga ja kui sarnane saatmine ei ole konventsiooniga ära keelatud, 
milline on sõlmitud Austria Keisririigi Postidirektsiooni vahel.

§ 9.

Kirjade ja teiste asjade saatmine ja suunamine.

Kirjad ja rahasaadetised saadetakse edasi kõige lühemat või siis mööda teed, millise nad 
läbivad lühima ajaga.

Asjad, milliseid saadetakse dilizansidega ja milliste vedu ei ole Poola Kuningriiki keelatud, 
saadetakse mööda teid, millised on selleks ette nähtud Poola tolli korraldustega.

§ 10.

Postkaartide saatmise kord ja postkaartide dublikaatide tagasi saatmise kord.

Posti saatmisel tuleb täita enne seda aega kehtinud korda, aga nimelt: postkaartidele 
((saatelehtedele)) kirjutatakse eraldi kõik saadetiste aadressid; kaardid ise aga koostatakse, nii 
Preisimaa kui ka Poola  postiasutuste poolt selle all tähe B all esitatud vormis.

Kui kiri või mingisugune muu asi pidi olema saadetud mitte sinna, kuhu kaart saadetakse, 
siis koha nimetus, millisesse kiri või pakk suundub, märgitakse kaardil ära.



Kõik, eranditult, postkaardid saadetakse dublikaatidena ja teine eksemplar peab olema ära 
saadetud mitte hiljem, kui järgmise postiga. Postkaardi saanud postiasutus, kuntrollib selle, ta on 
kohustatud selle kättesaamise tõestama  ja saatma lähima postiga selle saatnud postkontorile tagasi.

§ 11.

  Piiri-postimaksust.

Selleks, et järgida postimaksu võrdsust, arvestatakse Preisimaa ja Poola vahel vastastikuselt 
saadetava kirja ja muude pakkide eest, tuleb lisada vastastikustesse piiri-postkontoritesse edasi 
saatmise eest postimaksu progressivne osa, millist nimetatakse piiri-postimaksuks (Grenz-Porto), 
millise suurus määratletakse järgmisel viisil:

1)üksikkirja eest 1 preisi hõbe-kross, või 6 poola vask-krossi.
2)saja taalri ((saatmise)) eest (600 poola zlotti) hõberahades – 4 preisi hõbe-krossi või 24 

poola vask-krossi;
3)saja taalri (600 poola zloti) kuldrahades – 2 preisi hõbe-krossi või 12 poola vask-krossi;
4)mingi eseme ühe naela saatmise eest – 4 preisi penni (⅓ hõbe-krossi), või 2 poola vask-

krossi. 
Nõnda, nagu Poolas kehtiv üldtariif on koostatud juba sellesse Poola piiripostimaksu 

juurdearvestusega, millist võetakse kõigilt kirjadelt, millised lähevad välismaale või sealt tulevad, 
siis kirjale määratud piiripostimaksu alammäär (1 hõbe-kross) võetakse Preisimaa postiasutuste 
kasuks kõikidelt kirjadelt, millised lähevad Preisimaale või sealt saadetakse.

Selliste kirjade hulka, millised on koormatud ülalmainitud piiripostimaksuga Preisimaa 
postiasutuste kasuks, nende Preisimaale või Poolasse saatmisel, kuuluvad, peale üksikkirjade, 
igasugused teised kirjad (Schriften) kaaluga kuni 4 lotti ((loodi)) kaasaarvatult, ja kirjad, millistele 
on lisatud raha vähemalt 5 poola zlotti või 25 preisi hõbe-krossi.

Kuid piiripostimaks, millist arvestatakse hõbeda, kulla või muude esemete saatmise suhtes, 
nende vastastikusel Preisimaale ja Poola saatmisel, jaotatakse võrdselt  pooleks; sellisel viisil 
laekub üks pool sellest maksust Preisimaa postikassasse, aga teine pool Poola kassasse.

Poola postiasutused ei tohi piiripostimaksuga koormata kirju, millised on lisatud 
aadressidena  rahasaadetistele või mingtele teistele esemetele (erandiks paketid, millistele on lisatud 
päriskirjad (Schriften), kuigi  selliste kaal ei ületanud üksikkirja. Piiripostimaksu  hakatakse võtma 
ainult paketilt.

§ 12.

Piiri-postimaksuga koormatakse.

Postimaksuga koormatakse, millist loetakse korrespondentsiks ja raha ning pakkide 
saatmiseks, postiametite vahel vastastikuselt edastatavaks, hakkavad kuuluma:

1)Sisekorrespondents, raha- või asjade pakk, milline suundub ühest riigist teise:
a)postimaks, milline arvestatakse enne piiripostkontorit saatja postiasutuses tariifi 

järgi;
b)piiripostimaks, milline on sätestatud § 11.
c)postimaks, millist arvestatakse teise poole piiripostkontorist kuni sihtkohani.

2)Korrespondentsilt ja raha- ja asjade saadetiselt, milline on saadetud välisriikidest 
Preisimaa ja Poola Kuningriigist:

a)avantsiline postimaks, millist maksab Preisimaa välisriigile, milline on Preisimaale 
saatnud kirjad ja muud välismaistest paikadest saadetud asjad;

b)Preisimaa transiidimaks, millisesse kuulub samuti Preisimaa piiripostimaks (§ 22);
c)pool piiripostimaksust, milline laekub kooskõlas § 11. Poola postikassasse;



d)Poola sisepostimaks, milline on arvestatud tariifi järgi piirist kuni saadetise 
sihtkohani.

3)Poola Kuningriigist  Preisimaa valduste kaudu välismaale saadetud korrespondentsilt, mis 
sisaldavad raha või asju:

a)Poola sisepostimaks alates lähtepunktist kuni piiripostkontorini;
b)pool piiripostimaksust, milline laekub kooskõlas §11. Poola postikassasse;
c)Preisimaa transiidimaks, milline kuulub samuti piiripostimaks (§ 22);
d)välismaine postimaks, arvestades kohast, millises postisaadetis ületab Preisimaa 

piiri.
Nii, nagu postimaksu tasumine, millist arvestatakse Preisimaa postikassa poolt, peab olema 

teostatud Preisimaa rahas, siis et katta kulusid, millised tekivad Poola raha ümbervahetamisest, 
peavad Poola postkontorid juurde arvestama mõningase lisatasu (agio) kõigile esemetele, milline 
tuleb juba maksustatuna Preisimaalt või Preisimaa kaudu, või siis, olles frankeeritud, kulgeb 
Preisimaale või selle kaudu välisriikidesse.

Poola Kuningriigi Posti Peadirektsioon kohustub tegema ranget järelvalvet selle üle, et 
eelmainitud lisatasu arvestamisel ei võetaks midagi liigset ja et selline oleks kehtestatud igaaastaselt 
kehtivale rahakursile.

Selle ajani kehtiv kokkulepe, millise järgi Preisimaa postkontorid said postimaksu Poola 
rahas ja arvestasid mõningast juurdemaksu (agio) igale Poolasse kulgeva kirja eest, nüüdsest 
kaotatakse.

Poola postkontoritele keelatakse välja nõuda miskit liigset, peale ülalmainitud postimaksu ja 
lisamaksu, kõigilt esemetelt, millised kulgevad Preisimaalt või saadetakse sinna.

Samamoodi ka Preisimaa postiasutustele kirjutatakse ette, mittenõuda üle ülalmainitud 
maksu saadetistelt, millised tulevad Poolast või sellese saadetavatelt esemetelt.

Kui aga osutus võimalikuks ja ühiskonnale kasulikuks teostada vastastikuseid postilähetusi 
mööda teisi marsuute, millised ei ole tavaliseks otseseks suhtlemiseks ette nähtud, siis ei jäta sellist 
võimalust kasutamata.

Sellisel juhtumil postimaks, millist arvestatakse kirjalt, arvestatakse ikkagi otsese postitee 
tariifi järgi, kuigi uus postitee oli pikem.

Näiteks, kui tekkis võimalus Berliini ja Varssavi vahel uue postitee sisseseadmiseks, saates 
posti Breslau või Thorni kaudu, siis seejuures säilub postimaks, millist arvestatakse kirjale otsese 
Berliin-Varssav postitee, milline kulgeb Strzakowo ja Slupce kaudu, tariifi järgi. Kuid mis puudutab 
raha- ja igasuguste asjade saadetisi, milliseid saadetakse dilizansidega, siis mõlemad lepingulised 
riigid kasutavad õigust arvestada postimaksu või tariifi selle postitee tariifi järgi, millisel saadetakse 
nimetatud esemed või siis otsese ühendustee taksi järgi. 

§ 13.

        Vastastikustest maksetest.

Mõlemate poolte postivalitsused hakkavad vastastikuselt tasuma neile arvestatud 
sisepostimaksu kui ka seda osa frankeeritud postist, milline on saadud nende postkontoritel 
edasisaatmise eest teise või kaugema riigi valdustes asuvasse kohta. Samamoodi hakatakse 
vastastikuselt hüvitama sisemise edasisaatmise kulusid, miliseid saatja ei ole ette maksnud, selliseid 
nagu: postimaksu rahad, komisjoni kulud (nn. procura) ((it. antud juhul, kaubanduslike tehingute 
eest makstav tasu)), tollimaksud, raha ja asjade saatmisel kättesaamist tõestavate allkirjade 
tagasisaatmise kulud, teekonnal purunendud pakendite ja nendel olevate tekstide parandamise ja 
lõpuks välismaised kulud, milliseid arvestatakse välismaal pakivedajatele.

Mis aga puudutab pakendite ja sellel olevate kirjade parandamist, siis peab olema rangelt 
ette kirjutatud see, et postiasutuste töötajad ei tekitaks sellega klientidele mingit eraldi tasu 
nõudmist.



§ 14.

Postimaksu rahade arvestuse ja vastastikuste raha kasseerimise registrite koostamisest.

Preisimaa postiasutuste poolt koostatavad sisepostimaksu, piiri- ja välismaa postimaksu 
arvete registrites hakatakse arvestust pidama Preisimaa hõbe-krossides (Silbergraschen) ja selle 
osades ja Poola postiasutuste registrites – Poola vask krossides ja selle osades.

Registrites näidatud üldsumma arvestatakse vastastikuselt välja Preisimaa hõbe-krossidesse 
ja selle osadesse, kusjuures üks Preisimaa hõbe-kross (lugedes 30 krossi taalris) võetakse võrdne 6 
Poola vask-krossiga, aga 5 Preisimaa hõbe-krossi võrdseks  ühe Poola zlotiga. Kaks hõbe preisi 
penni (⅛ hõbe-krossi)((tegelikult, üks kuuendikk)) loetakse võrdseks ühe poola vask-krossiga.

Selle arvestuse järgi teostatakse Preisimaa ja Poola vastastikuste  postiasutuste vahelist 
postimaksust saadavate summade tasumist (Verlag-Porto-Conto).

§ 15.

Postimaksu tasumine.

Preisimaa postiasutuste poolt arvestatavad posti-maksu rahad tasutakse Preisimaal käibel 
olevas rahas alljärgnevas korras:

Postkontorid, millised on omavahel otse-suhetes, tasuvad neile arvestatud arved või saavad 
neile endile makstavad arved, vastastikku iga kuu lõpus, saates postimaksu aruanded, millistesse on 
täpselt ära märgitud  nõude liigid; neid saanud kontorid peavad neid võrdlema oma registriga, 
kinnitama ja saatma järgmise postiga tagasi. Iga postkontor, saanud oma  postimaksu-aruande , 
milline on tõestatud ettenähtud viisil, tagasi, saadab selle viivitamatult Peapostikassale, tähistades 
selle, mille nad peavad saama või kandes üle kontori arvel seisva võla summa.

Nii, nagu maksed, milliseid arvestatakse Preisimaa postile, ületavad märkimisväärselt 
summa, millist tuleb tasuda Poola Kuningriigi postiasutuste poolt, siis Peapostikassa Berliinis 
koostab üksikute arvete alusel, ühe üldarve, millise ta saadab Varssavis asuvasse Posti 
Peadirektsioonile; Direktsioon aga, hiljemalt kaheksa päeva pärast, peale selle arve saamist, tasub 
selles ära näidatud summa Berliinis asuvale Peapostikassale käibel olevas Preisimaa hõberahas. 

§ 16.

Vastastikustes riikides kehtivate postitariifide saatmine piiripostkontoritesse.

Selleks, et anda Preisimaa ja Poola postiasutustele võimaluse postimaksu õieti välja nõuda 
frankeerimisele kuuluvatelt asjadelt, aga samuti, et kontrollida välismaist saatmise postimaksu, 
milline, olles frankeerimata, saabub ühest riigist teise tasutud postimaksuga, oli otsustatud koostada 
vastastikuselt kõigile § 6. nimetatud piiripostkontoritele postimaksu tariifi, milline on lisatud  
käesoleva konventsiooni juurde tähtede C ja D all. Need tariifid peavad olema saadetud tutvumiseks 
ja teadmiseks kõigile mõlemastes riikides eksisteerivatesse postkontoritesse ja neis hakkab olema 
mitte ainult üldine postimaks, milline on arvestatud mõlemates riikides progressioonis, vaid ka 
piiripostimaks, milline lisatakse üldisele, suuruses, milline on näidatud käesoleva konventsiooni § 
11.

§17.

          Postimaksu arvestamise üldised reeglid.



Üldised eeskirjad, millised puudutavad kõikide kirjade kaalu progresiivsust, aga samuti 
kirjade (Schriften) ja dokumentide (Acten), trükiste saatmist panderolli all ((nööriga seotud pakk)), 
kaubanäidiste, kindlustuse kirjade, väärtasjade, väikepakkide, alla 100 taaleriste ((hõberahades)) 
rahasummade, paberrahade jne. postimaksu määratlemist on esitatud  Preisimaa postile tabelis tähe 
all E aga Poola postisaadetistele tähe all F.

Ühes lepingulisest riigist lähtuvad üldised postimaksu puudutavad eeskirjade muutmised, 
tunnistatakse teise poolt muudetuks peale sellest vastava teate kättesaamise hetke.

§18.

Postiametnikele postimaksu arvestamise tariifidest range kinnipidamise suhtes kehtestatud 
vastutusest.

Postkontorid, millised asuvad omavahel vahetutes suhetes posti kaartide vahetusel, 
vastutavad eksisteerivate tariifide alusel postimaksu arvestamise eest. Juhtumil, mil kirjad, asjad 
jne. on saadetud ühest riigist teise, jõuavad tasutud postimaksuga sihtkohani, kuid ei ole täielikul 
määral frankeeritud, siis tasumata postimaksu osa ei tohi kunagi nõuda isikult, kellele on see 
täielikult frankeerida tulnud ese aadresseeritud, kuid mõlemad postiasutused astuvad 
vastastikustesse suhetesse ja tasaarvestavad omavahelise puudujäägi, kusjuures  saatnud  kontor 
peab võtma sellise oma arvele, kui vaid selgub, et kooskõlas tariifiga vähemvõtmine ka tegelikult 
eksisteerib ja sellest on teavitatud järgmise postiga.

Kuid saadetise ((saatjalt)) vastu võtnud kontor peab võimalusel uurima välja isikult, kellele 
ese on aadresseeritud, saatja nime, ameti ja elukoha ja saatma need andmed saatnud kontorile, et see 
saaks sellelt, kellelt on vaja maksmata jäänud postimaksu summa välja nõuda.

Saadetiste frankeerimise eest olev vastutus lakkab asjade suhtes, milliseid saadetakse 
välismaalt ja mis läbivad selle transiidi korras.

Viimasel juhtumil arvestatav postimaks võib olla hüvitatud vaid  sellises suuruses, milline 
saadakse kaugematelt postiasutustelt; seepärast jäetakse postiasutusele õigus, mittetäieliku 
frankeerimise tõttu  puudujääva summa nõuda välja eseme saanud isikult.

Kui aga ekslikult nõutakse ja ka makstakse postimaks suuruses, milline ületab kehtestatud 
taksi, siis kättesaanud kontor on kohustatud järgmise postiga saatma liigse summa tagasi saatnud 
postkontorile, et see ülemakstud summa tagastada saatjale. 

Peale selle peab saav kontor tühistama oma kaardil üleliigselt maksustatud kirja, posti 
kaardil märgitud numbri all,  numbri, millise all ta tuli. Nii näiteks, kui kiri, milline oli maksustatud 
5 liigse preisi hõbe-krossiga, tuli Krotoszynist Kaliszi, siis Kaliszi postkontor saadab need 5 krossi 
Krotoszyni esimese sinna saadetava posti kaardiga, märkides sellel ülekande järgmisel kujul:

„liigselt arvestatud, Korotszynist (8. aprillil) posti kaardil Nr.(11), 5 krossi postimaksu 
saadetakse sellega tagasi“.

Üldse, postiasutused peavad vastastikku tasuma viivitamatult ja täpselt, mis tuleb, kui on 
ekslikult võetud ülearu postimaksu; aga juhtumil, kui maksta tulev summa leitakse olevat ebapiisav, 
kirjutatakse neile ette, arvestatust puudujääv summa saata järgmise nende poolt saadetava posti 
kaardiga.

§19.

                  Kirjadele ja aadressidele templi löömisest.

Selleks, et omada aadresside järgi määratud postimaksu üle kindlat kontrollivahendit ja et 
saaks kirju ja asju tagasi saata, millised ei saanud aadressaatidele kätte toimetada, tehakse saatnud 
postkontoritele ülesandeks lüüa kirjadele tempel, milline viitab kohta, kust need on saadetud. 

§20.



Saadetistest, millised on saadetud lepinguliste riikide vahel ettenähtud postimaksu makstes 
ja frankeeritult.

Eraisikutele antakse õigus saata kirju, pakke ja raha teise lepingulise poole valdustesse 
äramakstud postimaksuga või frankeerituna, erandiks kirjad, millised on aadresseeritud isikutele, 
keda on mainitud §21, tähitud kirjad (recommandees), milliseid on mainitud §27, ja kirju, millised 
on aadresseeritud postkontoritesse (§33).

Kui aga saadetis saadetakse ära frankeeritult ((tasumisest postmargiga või vastava templiga 
märgitud)), siis  võib sellise frankeerida enne piiri või enne selle sihtkohta, kuid mitte vahepealsetes 
postkontorites. Saadetiste enne piiri frankeerimise puhul peab selle saatja isiklikult allkirjastama 
aadressis. Postitöötajatele on keelatud  sellist pealdist ise või kõrvalise isiku poolt teha lasta; 
vastasel juhtumil, on saaja postkontoril õigus saata saadetis tagasi ja nõuda postimaksu tasumist 
piirist kuni kohani, milline on märgitud aadressis.

§21.

               Täielikule frankeerimisele kuuluvad kirjad.

Täielikule frankeerimisele, enne nende sihtkohta, kuuluvad kirjad, millised on saadetud 
Preisimaalt ja aadresseeritud: T. M. Ülevenemaalisele Keisrile, Poola Kuningale, ja Keiserliku 
perekonna liikmetele. Poola Kuningriigi asevalitsejale, kõigile ministritele ja nende ametkondadele, 
audiitorite kojale, kõigile peadirektoritele, ministeeriumitele, peaprokurörile, kõigile Poola 
Kuningriigi vojevoodkondade komisjonide esimeestele ja kindral-komandantidele, aga ka kirjad, 
millised on saadud Poolast ja aadresseeritud T. M. Preisimaa Kuningale, Preisimaa kuninglikule 
perekonnale, Poznani Suurhertsogiriigi ase-kuningale, riigiministritele, departemangude ülematele, 
peadirektoritele, pea-esimeestele, kindral-komandantidele, kindral-adjudantidele ja kabineti 
nõunikele, kohtukodadele ja provintside juhatustele, Nende kirjade ebapiisaval frankeerimisel 
puutub alakasseerimine ärasaatvasse postkontori arvesse, kuid seejuures ei nõuta postitaja isiku 
nime.

§22.

Postisaadetiste välisriikidesse saatmine.

Tabelis tähe G all on täpselt ära näidatud, millised kirjad, millised lähevad transiidi korras 
läbi Preisimaa Kuningriigi ja teiste välisriikide maade võivad olla või siis peavad olema 
frankeeritud ja millist korda tuleb jälgida sarnase korrespondentsi ärasaatmise juures. Selles 
valdkonnas muudatuste tegemistest peab Presimaa Postidirektsioon viivitamatult teavitama Poola 
Posti-direktsiooni, milline peab sellest teavitama  kõiki oma postkontoreid.

Mis aga puudutab korrespondentsi, milline on saadetud Poolast välisriikidesse frankeerituna 
ja milline sõidab Preisimaast transiidi korras läbi, aga samuti korrespondents, milline tuleb koos 
vastava postimaksuga välismaalt läbi Preisimaa, siis Poola Kuningriigi Posti-direktsioon hakkab 
tasuma Preisimaa postile iga üksiku transiidi korras saadetud kirja eest transiidimaksu, milline on 
määratlud tabelis tähe H all esitatud tariifiga, arvestamata seda, milliste Preisimaa piiripunktide 
vahelt see korrespondents läbi kulges. Selles transiidi-tariifimaksus seisneb samuti ja on arvestatud 
Preisimaa postkontorite piiri-postimaks.

Tabelis tähe J all on tähendatud üldised eeskirjad, millistel on välisriikides seaduse jõud, et 
saata saadetisi, millised liiguvad Poolast dilizansidel läbi Preisimaa nendesse välisriikidesse. 
Preisimaa postidirektsioon hoolitseb hiljem selle eest, et saadetaks nendesse välismaa kohtadesse, 



kuu tavaliselt antakse välismaale saadetavad kirjad ja teised asjad, millised on määratud edasisele 
edasisaatmisele, saatmise postimaksu tariifid.

§23.

Mõlemates riikides kasutatavate kaalude vahe võrdsustamine.

Nii nagu mõlemates riikides kehtestatud kaaluühikutes eksisteerib märkimisväärne erinevus, 
siis saadetakse  vastastikuste riikide postiasutustele käesoleva akti juurde lisatud tähe K all tabel, 
millises on määratletud vastastikuste kaalude suhe ja millised võivad olla erinevuse arvestuseks 
ärakaotamise juhtudel või korrespondentsi valele aadressile saatmisel. Kuid puudutades ainult 
erinevus määramist vastastikuses kaalus, ei tohi see tabel mitte mingil juhtumil osutada mõju 
vastastikustes riikides postimaksu võtmisele, millised, eriti sadetiste täieliku frankeerimise puhul, 
peavad olema välja nõutud ja vastastikuselt tasutud postkontorite poolt mõlemates lepingulistes 
riikides, kaalu arvestades.

Nii näiteks, kui Varssavi postkontorisse anti 30 poola naela kaaluga saadetis Berliini 
saatmiseks, siis selle täieliku frankeerimise puhul Varssavi postkontor võtab Poola Kuningriigi  
postikassa kasuks postimaksu 30 naela pealt, aga maks milline tuleb tagastada Preisimaa 
postikassale, alates 26 preisimaa naelasest kaalust. Ja vastupidi, kui Berliini posti on antud pakk 
kaaluga  26 preisi naela  ja see on aadresseeritud Varssavisse, siis selle frankeerimisel kuni 
sihtkohani, täpselt samuti Berliini postkontor arvestab oma postimaksu ja tasub postimaksu, milline 
arvestatakse Poola Kuningriigi postikassale, 30 poola naela kaalu pealt.

§24.

        Posti veo kord dilizansidel ja postiveol juhtuvatest kaotsiminekutest.

Igasugused saadetised, milliseid saadetakse ära dilizansidega, alluvad eeskirjadele, millised 
on kehestatud vastava võmuga nende valdamiseks.  Iga riigi postkontorid kohustuvad teostama 
ranget järelvalvet teises riigis eksisteerivate seaduste täitmise suhtes. Mingi asja, milline on 
saadetud ära dilizansiga,  kaotamisel või selle kahjustatud kujul saabumisel, kirjutatakse ette 
viivitamatult saata teekonnalehe juures lahtine märkus sellele traktile, millisel post tuli. Igasugune 
postiasutus milline asub sellel postiteel peab märkima saanud märkelehele, kas tõesti oli tema poolt 
kadunud asi ära saadetud, ega see ei jäänud tema juurde või oli see eksikombel saadetud mingisse 
teise kohta, aga samuti see, millises seisundis rikutud asi tema juures oli. Kui selgub, et mingit 
saadetist postikotis ei ole, siis sellest peab täpselt teatama seda saatnud postkontorisse, seejuures 
tuleb kott eelnevalt üksikasjalikult üle vaadata ja kaalu, milline tal oli saabudes, võrreldakse 
kaaluga, milline oli sellel saatmiskohas, kuna sellisel viisil saab tõestada, et saadetis  puudus 
tegelikult enne koti avamist. Iga saadetise kadumise kohta peab olema koostatud protokoll.

   §25.

       Lahtised märkelehed peavad olema tervetena tagastatud.

Ülalmainitud lahtised märkelehed, samuti ka nimekirjad, millised saadetakse 
korrespondentide palvel sihtkohale mittejõudnud  kirjade, rahade või muude asjade tagaotsimiseks, 
peavad sisaldama üksikasjalikke juhiseid kaotatud esemete  kohta ja need saadetakse tagasi kõige 
kiiremas korras ja  ilma et tasutaks postimaksu. Postkontor, milline peab kinni või venitab mainitud 
märkelehtede ärasaatmisega, saab karistada proportsionaalselt tema süüle. 



§26.

Postikindlustusest.

Kõik saadetised, milliseid saadetakse dilizansidega, millistes sisalduvatest väärtusetest on 
deklareeritud, kuuluvad vastastikuselt kindlustamisele. Juhtumil, mil läheb asi või sellest osa kaotsi 
lepinguliste riikide valdustes, mõlemad valitsused tagavad vastastikuselt deklareeritud  väärtuse 
äramaksmise.

Kui kaotsiminek toimus naaberriigi valduses, siis mõlemad valitsused ühendatud jõududega 
püüavad kaotsi läinud asja maksumuse hüvitada. Kui saadetis anti aadressile üle, ilma et väliselt 
oleks mingit märki selle kahjustustest ja sellel on kaal, milline on registeeritud postkontori registris, 
siis korrespondendi mingi asja või kätte saadust mingi selle osa kaotsi mineku avaldust arvesse ei 
võeta. Post ei vastuta samamoodi vedelike, milliseid saadetakse tünnides, kanistrites jne.: sarnaseid 
saadetisi võetakse postiasutuse poolt vastu mitte teisiti, kui saatja risikil ja vältimatul tingimusel, et 
ta hüvitab need kahjud, millised tekkisid nende vedelike lekkimisel teistele dilizansidel veetavatele 
esemetele, korraliku kohaletoimetamise eest.

§27.

                   Tähitud (kindlustatud) kirjad ja nende kättesaamist tõestavad allkirjad.

Preisimaale saadetud tähitud (kindlustatud) kirjad peavad olema frankeeritud nende aadressi 
märgitud kohani; posti kaardil isiku perenime all, kellele selline kiri on aadresseeritud, kirjutatakse 
sõna: tähitud (kindlustatud, charge, recommandirt) ja esimese rea ette kaardil tehakse jooksva 
numbri ette märk NB.

Kui selline tähitud kiri läheb kaotsi, siis selle eest tasutakse hüvitust kooskõlas eeskirjadega, 
millised vastavad sellele asjale riigis, millises see kaotsi läks.

Kui sellist kirja postikoti avamisel ei leidu, siis sellest tuleb järgmise postiga teatada kirja 
saatnud postkontorile; vastasel juhul loetakse see rikkumatult selle sihtkohta jõudnuks.

Allkiri (recepisses), millisega tõestatakse tähitud kirja kättesaamist, saadetakse koos nende 
kirjadega ja peale sellele kättesaaja poolt allkirjastamist, peab see olema järgmise postiga tasuta 
saatjale saadetud.

§28.

Nõudmiseni saadetud postisaadetised (poste-restante).

Nõudmiseni (poste-restante) saadetud kirjad jne. on postkontorites hoiul 8 nädalat, lugedes 
nende saabumise päevast; selle tähtaja möödumisel, kui need ei ole välja nõutud, saadetakse tagasi 
sinna kontorisse, millisest need saadeti, märkusega aadressi teisel poolel, et see jäi kaheksa nädala 
jooksul välja nõudmata.

§29.

              Saadetistest, millised saadetakse tagasi kättesaaja leidmatajäämisel.

Kirjadelt, millised ei ole Postist aadressaatide (rebuts, jäänused) poolt ära võetud, ei võeta 
riigisisest postimaksu; nad saadetakse tagasi, arvestades vaid seda postimaksu, millisega nad tulid.

Mis aga puudutab asju, millised on saadetud dilizansidega, siis neile arvestatakse 
postisaatmismaksu sinna ja tagasi läbitud tee pikkuse järgi.



Kirjad ja asjad, milliseid ei saa aadressaadile toimetada, peavad olema hiljemalt kaheksa 
päeva pärast, peale nende saamist, tagasi saadetud. Tagasisaatmise põhjus kirjutatakse täpselt 
aadressi teisele poolele.

Kui selline mingi kiri saadetakse tagasi tähtajast hiljem või ilma tagasisaatmise põhjust 
viitamata, või, lõpuks, sellel oleva katkise pitseriga, siis seda vastu ei võeta ja postkontor, milline 
venitas selle ärasaatmisega või võimaldas kirja avamist, peab maksma ära postisaatmisemaksu, 
millisega kiri oli koormatud.

Poola Posti Peadirektsioon kohustatakse tegema järelvalvet selle üle, et pakid ja nuud 
esemed, milliste saatmine ja väljavedu on Poola Kuningriigis keelatud, saadetaks järgmise postiga 
tagasi, koormamata neid mingite tollimaksudega. Samasuguse kohustuse võtavad enesele Preisimaa 
postiasutused.

§30.

  Postikulude ettemaksmisest.

Mõlemate riikide admininstratsioonile antakse õigus, omal riisikol ja vastutusel, saata neile 
posti üle antud kirju ja teisi esemeid, kättesaaja kulul. Sellisel juhtumil on tingimata nõutud, et kätte 
saav postkontor ei annaks seda aadressaadile enne kätte, kui viimane on tasunud kõik saatekulud; 
vastasel juhul, peab selle saanud postkontor saatekulud ise tasuma. Kui aga tasumisest on 
keeldutud, siis ettemakstud saatekuludega kiri peab olema avamatult ja viivitamatult tagasi 
saadetud. Kuid kui  tasumise suhtes on tekkinud kahtlus, näiteks, kui juhtub, et aadressaat ei asu 
aadressis märgitud  kohas, siis sellest teavitatakse kontorit, millisest selline kiri on saadetud, eriti 
märkega, mitte hiljem kui kümme päeva, peale kirja saabumist.

Mitte mingil juhtumil, ainiti, sellist kirja ei saa hoida üle kahekümne päeva, lugedes selle 
saabumise päevast; peale eelmainitud tähtaja möödumist, kui tehtud kulutuste eest tasumist ei ole 
toimunud, tuleb see tagasi saata.

Sellised kirjad tagastatakse kontoritesse, millistest nad on saadetud, arvestades nende 
kontorite arvele ainult selle summa, milline oli märgitud kirjadele nende sihtkohta saabumisel, 
nõudmata neilt postisaatmisemaksu, komisoni (pro-cura) ja teisi tagasisatmisega tekkinud kulude  
tasumist. 

§31.

Vastavate postikassade kahjuks tehtud ja ilmsik tulnud kuritarvitustest vastastikusest 
teavitamisest.

Mõlemate poolte administratiivsed ülemad kohustuvad vastastikku teavitama võimalikest 
avastatud kuritarvitustest, miliseid sooritasid  vastastikuste posti-kassade kahjuks, selliseid, nagu 
näiteks, kirjade pakkidesse manuste lisamisest jne., et sarnaste saadetiste saatjad võiksid olla võetud 
seaduslikule vastutusele.

Üldse, postijuhatused hakkavad vastastikku jälgima et mõlemates riikides peetaks rangelt  
kinni posti eeskirjadest ja seadustest.

§32.

Postitöötajate poolsest tollieeskirjadest kinnipidamise nõudest.

Mõlemate poolte postiülemused hakkavad jälgima selle üle, et alama järgu postiasutuste 
töötajad, sellised nagu: konduktorid, postiljonid ja postivedajad (Post-Boten), peale nende posti 
asjades teise poole valdustesse saabumist, ei rikuks ise ja ei aitaks ka teistel isikutel rikkuda 
tollieeskirju.



§33.

Postiasutuste nimele saadetud korrespondentsi postisaatemaksust vastastikusest 
vabastamisest.

Postisatemaksust vabastatakse vastastikustes riikides ekspeditsioon, milline on aadreseeritud 
postkontorite poolt teineteisele, lisades riigipitsati ja templi sõnadega: postiteenistus („affaires de 
poste“), kui need saadetised puudutavad tõeliselt postiteenistuse asju. Sellist korrespondentsi 
loetakse ametlikuks ja  selliste hulka kuuluvad kõik vastastikused arved ja teatepulga korras raha-
saadetised ja ajakirjade ettetellimise lehed.

Pitseeritud kirjad, millised on adresseeritud eraisikute poolt postkontoritesse, aga samuti 
igasugused teised korrespondentsid, kuigi need olid tembeldatud postiteenistuse märgiga (Post-
Sachen), kuuluvad, eranditult, taksi järgsele maksustamisele. 

Saatja, kes annab posti üle sellise suletud ekspeditsiooni, on kohustatud selle täielikult 
frankeerima, nii nagu kui kättesaamise koht keelduks saadetise saatmis kinnimaksmisest, siis see 
saadetakse avamata tagasi selle saatnud kontorisse ja selle saatnud kontor, peab maksma kehtestatud 
postisaatmise maksu.

III.

Üldeeskirjad, millised puudutavad:

a)estafeti teenistust ((postisaadetiste teatepulgana edastamist));
b)kullerite ja ekstra posti teenistust;
c)postikassade ja postijaamade vahelisi makseid.

a)Estafeti korras saadetiste edastamine.

§34.

Esemetest, milliseid võib saata estafeti korras.

Mõlemate riikide vaheline estafeti korras teostatavat ekspeditsiooni teostatakse nende riikide 
seadustes selleks kehtestatud eeskirjade järgi. Preisimaa kaudu estafeti korras välismaale saadetavad 
saadetised allutatakse samamoodi eeskirjadele, millised on kehtestatud konventsioonidega, millised 
on sõlmitud vastavate Postidirektsioonide vahel.

Mõlemate lepinguiste riikide Direktsioonid peavad teineteisele saatma nende juures seda 
asja puudutavad määrused ja korraldused aga samuti neid asju puudutavatest  hilisematest 
muudatustest.

Estafeeti korras on keelatud saata metall- ja paberraha.
Mõlemate valitsuste estafeti korras saadetavad saadetised ei ole kaalult piiratud.

§35.

Estafeti korras saadetavad saadetised peavad kuuluma ühele isikule.



Estafeti korras saadetavad kirjad ja muud esemed peavad kuuluma ühele saatjale; selle 
eeskirja rikkumise juhtumil, karistatakse süüdi olevat isikut karistusega, milline on ette nähtud 
ebaseadusliku kirjade kogumisega.

  §36.

Estafeti teekonnalehed (Stafettem-Pässe).

Teekonnalehed, millist kasutatakseestafetil, antakse välja ainult kuni naaberriigi 
piiripostkontorini, nõnda, et kui estafett saadetakse kaugemale, siis vanad teekonnalehed 
vahetatakse uute vastu. Viimased peavd olema tagastatud, märkides neile tehtud kulutused ja 
antakse üle estafeti saatnud postkontorile lisaks peamisele teekonnalehele. Peamine teekonnaleht 
peab olema tagasi saadetud kohe peale selle saabumist.

§37.

Saatva postkontori poolsest estafeti korras saatmiskulude tasumise kohustustest.

Nii, nagu estafeti korras ei saa saadetisi saata teisiti, kui ainult frankeeritult ja nii nagu 
estafeti korras saatmiseks saadetise saanud postkontor maksab kõigile postijaamadele, siis ta hakkab 
olema kohustatud 8 päeva pärast, peale kuu lõppu, saatma edasi sinna kontorisse, kust estafeti 
korras oli saadetis saadetud, kulutuste arve, milline oli koostatud estafeti teekonnalehe alusel, 
milline oli tema poolt tagasi saadetud, aga piiripostkontor, saates estafeti teise riigi 
piiripostkontorisse, peab tasuma ära kõik need kulutused mitte hiljem kui selle kuu, mil arve saabus, 
24. kuupäevaks.

Edasi saatmise ja estafeti kulud arvestatakse mõlemates riikides kehtivate tariifide järgi.

 §38.

Raha, millisega tuleb tasuda estafeti korras saadetise saatmise eest.

Mõlemate poolte vahel teostatakse vastastikused maksed Preisimaal käibiva rahaga.Poola 
postkontorid, kooskõlas §12., savad õiguse nõuda Preisimaal asuvale aadressile estafeti saatjalt 
teatud lisatasu (agio) lisaks neile kuludele, milliseid hakatake temale tasuma Poola rahas, millise ta , 
omalt poolt, peab hüvitama Preisimaa postile Preisimaal käibivas rahas.

b)Kurjeritest ja ekstra-postist.

§39.

Vastastikku kohustuslikud eeskirjad, millised puudutavad kullerite ja reisijate (ekstra-
posti) vedu. 

Nii, nagu see teenistuse liik puudutab eriti avalikku huvi, siis lepingulised riigid peavad 
astuma kokkuleppesse neis küsimustes, milliste suhtes oli soovitav kehtestada vastastikku 
tunnustatavad üldised eeskirjad.

§40.

              Piiripostkontorite nimekiri koos nende vahelise kaugusega.



Preisimaa postijaamad. Poola postijaamad.

Pilkallen. Wladislawow.  3 miili
Stallupoenen. Wladislawow 4...
Stallupoenen. Wirballen 2½...
Lyck Grajewo 3...
Neidenbourg Mlawa 4...
Soldau Mlawa 2½...
Gollub(per Dobrzyn s. Dr.) Rypin 4...
Gollub Zboyno 1½...
Thorn (per Lubitsch) Zboyno... 4...
Thorn Sluszewo 2½...
Gniewkowo Sluszewo 2½...
Gniewkowo Radziejewo 4...
Inowraclaw Raddziejewo 4...
Strzalkowo Slupce ½...
Pleschen Kalisch 3...
Ostrow Kalisch 3¼...
Kempen (pour des 

exstra-postes locales). Wieruschau 2...
Lublinitz (per Herby). Szenstochau 5...

Samamoodi  lubatakse saata extraposti (reisijaid, voyageurs):

1)Oletzko Raczki
2)Arys Szczuczin
3)Biala Szczuczin
4)Willenberg Mysziniec
5)Grabow Sieradz.
6)Tarnowitz Siewierz
7)Koenigshütte Czeladz
8)Tarnowitz Czeladz.

Kuid nees exstra-postid peavad kulgema:

1) ... Filipowo kaudu,
2) ja 3)    Bogusze ....

4) ...Chorzelleni...
5)...Podgrabowo.
6) ...Niezdar...
7) ja 8) Niezdari ja Modrzejewo kaudu, kus on asutatud Poola tollipunktid.

Selleks, et vältida erinevust miili tasus piirijaamade vahelisel sõidul, püüavad 
mõlemate poolte ülemused teatada vastastikku kohtadesse, kus tulevikus võidakse asutada uued 
postijaamad ja määratleda, millisel kaugusel nad hakkavad asuma naaberriigi piiripostijaamast.

§41.

Naaberriigi piirijaamadest möödasõidu keeld.



Keelatud on sõita lähedal asuvast piiripostijaamast mööda, milline on naaberriigis 
esimene. Selle jaama kasutamise kohustuse rikkumises süüdlast, kui teise riigi jaamale kahju 
tekitajat, karistatakse 10 taalri (60 zloti)  rahatrahviga, millisest pool antakse kaebajale. Peale selle 
trahvi peab süüdi olev jaam maksma teise riigi jaamale extra-posti või kullerite veo maksumuse, kes 
sõitsid sellest viimati mainitud jaamast kaugemale.

Preisimaal eksisteerivad seadused, milliste järgi võib jaamast mööda sõita, kui see koht, 
kuhu reisija sõidab, asub mitte kaugemal kui üks miil esimesest naaberjaamast, ei rakendata seda 
sätet exstra posti veol vastastikustel Poola ja Preisimaa piiridel.

§42.

Vastastikuste korralduste saatmisest.

Kõik mis puudutab exstra posti ja kullerite vedu käsitlevaid korraldusi ja käske, saadetakse 
vastastikku Posti direktsioonidele.

c)Postijaamade poolt võetavatest maksudest.

§43.

Vastastikune postijaamade järelvalve.

Nii, nagu postijaamad on mõlemates riikides allutatud  kindlaksmääratud piirangutele oma 
tegevusvaldkonnas, et tagada paremini exstra posti õigemat vedu ja et nad saavad postkontoritelt 
piletid, millised lubavad vedada läbisõitjaid viidatud kaugusele, siis vastastikused võimud annavad 
oma piiripostijaamadele käsu anda välja läbi sõitvatele isikutele pileteid, kes sõidavad naaberriiki, 
mitte kaugemale kui kuni esimese teisel poolel asuva piiripostijaamani, aga nimelt: kuni selle 
postijaamani, milliseni, kooskõlas §§40., 41. võivad olla viidud kullerid ja exstra-postid.

§44.

Samamoodi saavad vastastikused postijaamad ettekirjutuse korraldustest range 
kinnipidamise ja täitmise suhtes, millised puudutavad teise poole postijaamapidajad ja nõudma 
nende poolt jaamapidajatelt piletite esitamist, milliseid nad pidid ostma oma riigi postkontoritelt, et 
reisijaid üle vedada. Kui aga avastatakse mingi rikkumine (sellise eest vastutab ainult jaamapidaja, 
mitte reisija, keda selle tõttu ei tohi kinni pidada), siisi see postkontor või postijaam, avastades 
rikkumise, on kohustatud koostama protokolli, kus on näidatud ära jaamapidaja nimi ning elukoht, 
tema postirakendi, saabumise kuupäeva ja jaama nime, millises ta pidi ostma oma pileti.

Postieeskirju rikkunud jaamapidaja on kohustatud esitama pandi 10 taalri (60 zloti); 
protokoll, koos pandiga tuleb saata vastavatele võimudele, kes, omakorda, saadab need edasi 
edasise juurdluse teostamiseks, et määrata karistus, selle riigi Posti Direktsioonile, millise reegleid 
oli rikutud. Seejuures ei jäeta kaebajat viisakalt premeerimata.

IV.
Otsused, millised puudutavad ajakirjade ettetellimist ja selle eest tasu võtmist.

§45.

Ajakirjade ettetellimise üldised eeskirjad.



Et jälgida kindlaksmääratud perioodiliste väljaannete ühtlustatud ettetellimise korda, jõuti 
kokkuleppele, et ajakirjade ja ajalehtede abonement oleks vormistatud  mitte teisiti kui 
postkontorite kaudu, millised asuvad vastastikustes suhetes ja vastavate ajalehtede ekspeditsioonide 
vahendusel, millised hakkavad ka välja andma mainitud väljaandeid kindlaksmääratud ja kõigile 
kohtadele ühesuguse hinnaga.

Selleks vastastikused võimud saadavad teineteisele andmed ajakirjade ja ajalehtede 
hindadest, millised ilmuvad nende riikides ja milliseid tellitakse vastavate postkontorite kaudu ja 
hakatakse jälgima seda, et nendele allutatud postkontorid müüksid kõikjal ajakirju ühesuguse 
kehtestatud hinnaga.

Neli nädalat enne uue ettetellimise vormistamise algust on postkontorid kohustatud  
vastastikku teine-teist teavitama muudatustest, millised muudatused on toimunud jooksva aasta 
kolmandiku ((trimestre)),  kestel hinnas või uute ajakirjade ilmumises samuti ka järgmiseks aasta 
kolmandikuks ettetellimises.

§46.

Ajakirjade ettetellimine.

Ajakirjad võivad olla aboneeritud ainult selleks tähtajaks, milliseks seda saab teha neid 
väljaandev kontor. Seepärast ajakirja või ajalehe nõudmise avaldus tähtaja kestel, milline on 
määratletud ettetellimiseks, tasub täielikult abonement kogu aasta kolmandikuks, poolaastaks või ka 
terveks aastaks. 

Kuid kui abonemendi kestvuse ajal tasumise tähtaeg muudetakse, näiteks, kolmandiku aasta 
asemel tehakse see poolaastaseks, siis sel juhtumil on kohustuslik tasuda vaid varem nimetatud 
tähtaja eest.

§47.

Ajakirjade ettetellimuste arvete esitamine ja tasumine.

Nii nagu potkontorid ei anna ajakirju ettetellijatele teisiti kätte, kui nende maksumust ette 
tasudes, siis nad ise on kohutatud viivituseta maksma kõik nende poolt kogutud ettetellimuste rahad 
nendele kontoritele või ekspeditsioonidele, kust nad ajakirju ette tellivad. Seepärast kontor, milline 
saadab ajalehti, peab koostama ja andma oma abonemendi arved  jooksvateks kolmandikeks 15. 
märtsil, 15, juunil, 15 september ja 15 detsember, aga saav kontor peab teostama makseid nende 
arvete järgi hiljemalt 8 päeva pärast, peale arvete esitamist.

Kui arve ärasaatmisel või abonemendi tasumisel toimub viivitus, siis sellest tuleb koheselt 
teatada vastavatele võimudele, et ta võiks süüdi oleva kontori suhtes korra täitmiseks võtta 
meetmeid.

Et pidada kinni abonentide arvete suhtes kehtestatud korrast, on keelatud tasumist lükata 
edasi kolme kuu, või poolaasta, või ka aastase tähtaja võrra.

§48.

Ajalehenumbrite kadumisest.

Kui saadetud ajakirjade arv ei ole täpne, siis neid saanud kontor peab järgmise postiga 
teavitama sellest kontorit, kust neid saadetakse; vastasel juhtumil loetakse saadetist tervikuna 
saabunuks.



Kuid kui saatev kontor ei olnud võimeline üheaegselt saatma tervet eksemplaride kogust või 
mingi ajakirja numbrit, siis ta on kohustatud sellest teavitama teatises, milline on lisatud ajalehtede 
pakile, lubades puuduvad eksemplarid hiljem saata, et kontor, milline ajalehti välja saadab, võiks 
oma ettetellijate ees vabandada. Kui nõutavad ajakirjad ei ole kogu  tellimuse perioodi jooksul 
ettetellijale saadetud, siis niivõrd hilinenud numbrite eest tasumine ei ole kohustuslik, kuigi hiljem 
olid sellised ka välja saadetud.

Kui ettetellimiste vormistamiseks ettenähtud tähtaja jooksul mingi ajakiri mingil põhjusel 
lõpetas ilmumise, siis vastastikused administratiivsed juhatused teevad jõupingutusi, et saada tagasi 
ettemakstud raha, kuid nad ei ole kohustatud  neid oma vahenditest hüvitama. 

§49.

              Ajalehte tellimiseks kasutatavat valuutast.

Ajalehtede ja ajakirjade tellimise arved kahe riigi vastastikuste postiasutuste vahel hakkavad 
olema arvestatud Preisimaa hõberahas ja makstakse välja ka sellisel kujul.

V.

Käesoleva konventsiooni tõlgendamisest ja kehtivusajast.

§50.

Konventsiooni tõlgendamine.

Vaatamata sellele, et eelnevates artikites püüti niivõrd lõplikult ja selgelt määratleda 
vastastikuseid suhteid, kõrged lepingulised pooled teatavad ainiti, et kui mingitel ettenägematutel 
asjaoludel, tekib hädavajadus uute kokkulepete tegemiseks või kui tekkisid mingid kahtlused, 
millised nõuavad selgitusi käesoleva konventsiooni sisu üle, siis nad ei viivita sell eesmärgil  
vastava teavitusega pöördumist ja hakkavad sel juhtumil juhinduma täieliku vastastikkuse 
põhimõttest, võttes niivõrd kui võimalik arvesse riikide vastastikuseid huve.

§51.

Käesoleva konventsiooni ratifitseerimisest ja kehtivusajast.

Käesolev konventsioon jõustub alates 1. juulist 1827 aastast ja sellest hakatakse rangelt 
kinni pidama mõlemate lepinguliste poolte poolt, seni kuni ei sõlmita uute kokkulepet.

See konventsioon ratifitseeritakse vastastikuste riikide poolt ja selle ratifitseerimise aktid 
vahetatakse kahe komissari vahel kahe kuu pärast.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Berliinis, 20 märtsil 1827 aastal.
(L.S.)Antoine Alexis Nowicki. (М.П.)Антоний Алексей Новицкий.
(L.S.)Henri Schmuckert. (М.П.)Генричъ Шмукертъ.

See on ratifitseeritud 3. mail 1827 aastal.

*****



Nr. 311.

1828 a. 28. jaanuar (9. Veebruar).  Oldenbourgi kasuks väljaveetavalt varalt mahaarvestuse 
õiguse tühistamise deklaratsioon.

Vene ja Oldenbourgi Õukondade vahel toimunud kokkuleppe alusel Poola Kuningriigi ja 
Poola alamate üle nende õukondade vahel vahetatud 28. jaanuari (9. veebruari) 1828 aasta 
deklaratsiooni otsuste laiendamise, millised puudutavad vastastikust  mahaarvamise õigust, siis T. 
M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga allakirjutanud erakorraline saadik ja täievoliline minister 
kuulutab sellega, et Pooal riigikassa poolt välismaalaste pärand- ja muult varalt selle välja- või 
ümberveol võetav maks tühistatakse alatiseks ka Oldenbourgi alamate kasuks ja et selle 
mahaarvamise tühistamine hakkab omama täieliku ja täiuslikku mõju mitte ainult tulevastel 
juhtudel, vaid ka igasugusel sellisel juhtumil, kui tühistatud mahaarvamine ei ole veel tegelikult ja 
enne käesoleva deklaratsiooni allakirjutamist, lõplikult ellu viidud.

Selle kinnituseks allakirjutanud kinnitasid selle deklaratsiooni, milline peab olema vahetatud 
samasuguse Oldenbourgi  ministeeriumi deklaratsiooniga, oma allkirjaga, millisega kinnitatakse 
selle täielik vastastikulisus Poola Kuningriigi alamate suhtes ja käskis sellele lisada oma vapipitseri.

See juhtus Dresdenis, 28. jaanuaril (9. veebruaril) 1828 aastal.
(L.S.)Canicof. (М.П.)Ханыковъ.

    ****

Nr. 312.

1828 a. 4. (16.) september. Saxega sõlmitud arvete likvideerimise konventsioon.

Nr. 313.

1828 a. 4. (16.) september. Ülalesitatud konventsiooni selgitav protokoll.

Nr. 312.

      Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Saxe Kuningas, võttes arvesse, et 
traktaadiga, milline on sõlmitud 6. (18.) mail 1815 aastal, S-Peterburi ja Dresdeni õukondade vahel 
Viinis, on Saxele antud õigus teha teatavaks selle arved Varssavi Hertsogiriigiga likvideerimise 
komisjonis, milline on asutatud  kolme poole volinike poolt Varssavis 3. mai 1815 aasta traktaadi 
alusel Venemaa, Austria ja Preisimaa vahel;

et suur hulk probleeme, millised takistasid sellel komisjonil lõpetada selle endise Varssavi 
Hertsogiriigi  hagide ja võlgade määratlemise ja jaotamise tööd, ärgitasid eelistama seda Austriaga 
ja Preisimaaga eraldi kokkuleppega lõpparve tegemise viisi;
 et 10. (22.) Mai 1819 aasta Berliini ja 17. (29.) juuni 1821 aasta Viini konventsioonidega  on 
otsustatud lugeda mainitud hertsogiriigile esitatavate sise- ja välismaiste -krediitorite suhtes 
vastutavaks vaid Poola Kuningriik;

soovides seejuures veelgi enam kindlustada sõpruse sidemeid ja üksmeelt, milline 
eksisteerib mõlemate riikide vahel,

otsustasid ühisel nõusolekul tuua üldise tehinguga lõplik selgus vastastikustesse nõuetesse, 
millised on esitatud Poola ja Saxe valitsuste poolt teine-teisele.



Sel eesmärgil kõrged lepingupooled otsustasid  koguda Varssavisse erakorralise, 
vastastikuste ministrite juhtimise all, komisjoni, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga  poolt:
vürst Francois Xavier Drucki-Lubecki ((Франциска Ксаверия Друцкаго-Любецкаго)), 

Tema salanõuniku, Poola Kuningriigi  rahandus- ja riigikassa-ministri, Poola Valge Kotka, Püha 
Aleksander Nevski jt. ordenite kavaleri; 

aga T. M. Saxse Kuninga poolt:
parun George Auguste Ernest Manteuffel, tema konverentsi-minister ja tegev-salanõunik, 

rahanduse salakolleegiumi esimees, Saxe Suure Risti  kodanikuteenete ordeni kavaleri.
Seetõttu on täievolilisteks komissarideks nimetatud:
T.M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga poolt:
Adam Leski ((Адамъ Леский)), taotluste minister Riiginõukogu juures ja Poolas keisri koja 

kammerhärra, Püha Anna 2 järgu teemanditega kaunistatud jt. ordenite kavaler;
aga T. M. Saxe Kuninga poolt:
Frederic Wilghelm Trautvetter, tema õuenõunik, Saxe kodanikuteenete ja Saxe-Weimari 

Valge Kotka ordenite kavaleri.
Kes tulid kokku Varssavis ja peale oma volikirjade vahetust, millised leiti olevat ettenähtud 

vormis, leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Saxe kuninglik valitsus loobub alatiseks eranditult kõigist hagidest rahaliste väljamaksete 
suhtes, millised on esitatud Varssavi Hertsogiriigi riigikassale, samuti ka selle hertsogiriigi poolt 
tehtud kulutuste suhtes.

Artikkel II.

Poola Kuningriik vabastatakse kõigist võlgadest ja kohustustest, millised võivad olla temale 
esitatud Poola vägede Saxes pidamise suhtes või neile vägedele Saxe valitsuse või ta alamate poolt 
tehtud tarnete eest.

Artikkel III.

Igasugused nõudmised, millised võisid olla veel esitatud endisele Varssavi Hertsogiriigile 
Tema Saxe Majesteedi alamate poolt mingil selles konventsioonis mainitud põhjendusel, peavad 
nüüdsest olema Saxe valitsuse poolt seaduslikult rahuldatud, ilma et sellest tekiks Poola 
Kuningriigile mingeid  kohustusi.

Artikkel IV.

Samavõrd Saxe kuninglik valitsus ütleb lahti, 6. (18.) mai 1815 aasta traktaadi Artkkel XXII 
alusel igasugustest mingitest õigustest ja hagidest mõisate või mingi muu suhtes, millised võisid  
mingil moel temale kuuluda Varssavi Hertsogiriigi  valdamise suhtes surnud T. M. Friedrich-
Auguste poolt ajavahemikul Tilsiti rahu allkirjastamisest  kuni 1815 aasta Viini traktaatide 
sõlmimiseni.

Artikkel V.

Poola Kuningriigi valitsus nõustub omaltpoolt sellega, et Saxe valitsus oleks vaba 
igasugusest vastutusest, kohustustest ja maksetest, millised võinuks langeda Saxele tema 
valitsemisest Varssavi Hertsogiriigi üle.



Samamoodi ta ütleb lahti igasugustest nõudmistest Saxe vastu Saxe vägede Varssavi 
Hertsogiriigis ülalpidamise suhtes, samuti toiduvarude eest, millised on veetud 1814 aastal Varssavi 
Hertsogiriigi magasiaitadest Gubenisse Saxes, hertsogiriigi arvel. 

Artikkel VI.

Sel alusel Poola Kuningriigi alamate pootl avaldatud nõudmised Saxe Kuningriigile 
hakkavad nüüdsest olema seaduslikult rahuldatud Poola valitsuse poolt.

Artikkel VII.

Selleks, et hüvitada Saxele hinnavahe, milline tekib sellest vastastikest hagide kaotamisest, 
võtab Poola Kuningriigi valitsus endale kohustuse maksta Saxe valitsusele 3.500.000 Poola zlotti 
Maa-krediidi-ühingu (Pfandbriefe des Königlich-Polnischen Landschaftlichen Creditvereins), 
pantkirjadega,  mis on asutatud 1. (13) juuni 1825 aasta seadusega, nende kirjade 
nominaalmaksumuse järgi, koos nende juurde kuuluvate kupongidega, tähtajaga käesoleva aasta 1. 
juulini.

See summa antakse üle Varssavis T. M. Saxe Kuninga voliniku allkirja vastu hiljemalt kahe 
nädala pärast peale käesoleva konventsiooni ratifitseerimiskirjade vahetamist.

Artikkel VIII.

Paberid, assignaadid, kviitungid, arved ja õigustavad dokumendid, millised on esitatud 
kõrgete lepinguliste poolte poolt esitatud nõuete õigsuse kinnituseks, antakse viivitamatult, peale 
ratifitseerimiskirjade vahetamist, vastastikku, teise poole voliniku allkirja vastu üle.

Artikkel IX.

Selleks, et selgitada üksikasjalikult käesolevat konventsiooni ja et hoida vastastikuste 
valitsuste vahel ära igasugused arusaamatused, on koostatud eraldi protokoll, milline hakkab 
omama samasugust jõudu ja mõju, just-kui see oleks sõna-sõnalt võetud käesolevasse konventsiooni 
endasse. See protokoll allkirjastatakse vastastikuste volinike poolt ja see peab olema loetud kõiges 
kui käesoleva kokkuleppe lahutamatu ja kohustuslik osa. 

Artikkel X.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kuue nädala 
pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Varssavis, 4. (16.) septembril 1828 aastal.
(L.S.)Leski. (М.П.)Леский.
(L.S.)de Trautvetter. (М.П.)Траутфеттеръ.

Meie, allakirjutnud kuulutame meie täielikust ja täiuslikust ühinemisest käesoleva 
konventsiooni ja selle kohustusliku protokolli kohustustega, tingimustega ja nõudmistega.
      Varssav, 4 (16) september   Dresden, 19. sept- Варшава, 4.(16)    Дрезденъ, 19 сентября

1828 aasta. Ember 1828.     сентября 1828 г.           1828 г.
(L.S.)Xavier Prince       (L.S.)Le Baron    (М.П.)Ксаверий кн.  (М.П.)Баронъ
Drucki-Lubecki.             De Manteuffel.          Друцеий-Любецкий.   Мантейфель.



******

Nr. 313.

         ((Protokoll.))

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Saxe Kuningas nimetasid volinikeks, 
et selgitada Poola Kuningriigi ja Saxe Kuningriigi vaheliste vastastikuste hagide üldist arvet, aga 
samuti selleks, et lõpetada selles asjas tekkinud lepinguliste riikide vaheline erimeelsuste asi üldise 
tehingu vahendusel.

Seetõttu oli vastastikuste volinike poolt allkirjastatud uus konventsioon. Peamine probleem, 
milline 1815 aasta Viini traktaatide jõul võis takistada Saxega sarnase kokkuleppe sõlmimist, oli 
kõrvaldatud sellega, et konventsiooni alusel, milline oli sõlmitud 1819 aastal Preisimaaga ja 1821 
aastal Austriaga, olid praegusele Poola Kuningriigile üle kantud kõik endise Varssavi Hertsogiriigi 
õigused ja kohustused nii selle sise- kui välisinvestorite aga ka välisriikide suhtes. See asjaolu, olles 
lihtsustanud mõlemate riikide vahelised rahalised suhted, lubas anda käesolevale konventsioonile 
lihtsa kokkulugemise kuju, millisega osustatakse lõplikult kõik küsimused ja lõpetatakse mõlemate 
poolte vahelised paljude aastate kestel eksisteerivad erimeelsused.

Ainiti, vaatamata püüule väljenduda niivõrd kui võimalik selgelt, on käesoleva kokkuleppe 
otsused ikkagi täiesti mõistlikud, nagu neid esile kutsunud ja ka nende tulemustest tekkinud 
põhjused, on mõistetavad ainult sellele, kes on nende asjadega, keda nad puudutavad, lähedalt 
tuttav. Seepärast soovides need otsused teha enam mõistetavad ja et hoida sellega ära juba 
lahendatud küsimuste uuesti päevakorda võtmine, kõrgete lepinguliste poolte volinikud leidsid 
olevat vajaliku ühendada käesoleva konventsiooniga spetsiaalse protokolli, milline selgitab kogu 
mõtet ja milline peab omama, nagu ka konventsioon, samasugust kohustavat jõudu.

Suurema selguse andmiseks  oli otsustatud konventsiooni artiklid ja sellele lisatud selgitused 
paigutada teineteisele järgnevas korras.

Konventsiooni Artikkel I.

1815 aastal Viinis Venemaa, Austria ja Preisimaa vahel sõlmitud traktaadid, millised 
otsustasid endise Varssavi Hertsogiriigi saatuse, määratlesid koos sellega, millises proportsioonis 
neist riikidest igaüks peab osalema selle riigi võlgade maksmises. Selleks, et tuua selgus selles, mis 
puudutab mainitud hertsogiriigile arvestatavaid ja temalt tulenevaid summasid, pidi Varssavis 
kogunema kolme riigi esindajatest koosnev likvideerimise komisjon, aga Viinis 6 (18) mail 1815 
aastal Venemaa ja Saxe vahel sõlmitud traktaadi Artikkel 24 alusel anti sellele viimasele õigus 
esitada nimetatud komisjonile need nõudmised, milliseid ta võis omada Varssavi Hertsogiriigis.

Kuid erisugused takistused segasid sellel komisjonil temale ülesanduks tehtud töid lõpule  
viia; seepärast oli hiljem otsustatud astuda iga asjast huvitatud  riigiga eraldi  kokkuleppesse. Nii 
sõlmiti Preisimaaga 10 (22) mail 1819 aastal Berliinis ja 17.(29) juunil 1821 aastal Austriaga   
Viinis konventsioonid.

Nende kokkulepete alusel kõik võlad endises Varssavi Hertsogiriigis kanti Poola Kuningriigi 
arvele; selle vastu, tema kasuks jäeti kõik summad, millised tuli maksta Hertsogiriigile teiste riikide 
poolt. Järelikult, nüüdsest pidi Poola üksi jõudma kokkuleppele Saxega selle riigi ja Varsavi 
Hertsogiriigi poolt vaidlustatud arvetes. Konventsiooni Artikkel I alusel Saxe ütleb lahti hagidest, 
millised tekkisid osalt Saxe riigikassast Varssavi Hertsogiriigi riigikassale rahasummade andmisest, 
osalt aga Saxe poolt selle Hertsogiriigi arvelt tehtud kulutustest. Need on selgitatavad erakordsete 
raskustega, milliseid see riik pidi kandma oma tormilise eksisteerimise ajal ja nendest selle aja 
raskustest ja sündmustest tulenevast rahaliste vahendite  puudujäägist riigikassas.



Saxe poolt arvesse võetud ülalmainitud hagid kinnitatakse vaieldamatute tõenditega ja need 
moodustavad endises Varssavi Hertsogiriigis tegeliku võle, aga nii nagu  üldine tehing oli loetud 
mõlemate valitsuste poolt enam lihtsamaks ja kergemaks vahendiks, et jõuda kokkuleppele 
vastastikuste pretensioonide suhtes, siis see meetod oligi käesolevas konventsioonis rakendatud. 
Sellisest kokkuleppe viisist tulenes, et mõlemate kõrgete lepingupoolte nõudmised teine-teise suhtes 
olid tunnistatud tegelikeks ja need kuuluvad tühistamisele ja kustutamisele lisahüvituse tasumise 
teel, milline mõisteti selle poole kasuks, kellele oli kokkuvõttes hagide summa suurem.

Selline oli Artikkel I mõtte päritolu. Selle ja kolme järgneva artikli alusel, kõik küsimused, 
millised võinuks tekkida mõlemate valitsuste vahel  võlgade suhtes endises Varssavi Hertsogiriigis, 
loetakse alatiseks lõpetatuks ja mitte mingil kujul ei tohi neid uuesti tõstatada.  Kuid tuleb märkida, 
et kulude hulgas, milliseid tegi Saxe Varssavi Hertsogiriigi arvel ning asemel, on ka sellised, 
millised olid tehtud kohustuste täitmiseks, millised olid sõlmitud selle Hertsogiriigi ja Prantsusmaa 
vahel 10 mai 1808 aasta Bayonne konventsiooni alusel ja millised olid 1814 aasta Pariisi 
traktaatidega tühistatud. On iseenesest mõistetav, et neist kulutustest tingitud hagid, moodustavad, 
käesoleva konventsiooni alusel, võla, millise suhtes Poola Kuningriik säilitab omale õiguse nõuda 
Prantsusmaa poolset makset. 

Konventsiooni Artikkel II.

Saxele esitatud Poola vägede ülalpidamise eest summade nõudmise hagid on kahetise 
iseloomuga: üks puudutab Saxes Varssavi Hertsogiriigi 4. ratsa-laskurpolgu viibimist 1809 ja 1810 
aastatel; teine aga 1813 aasta sõjakäigul marssal prints Poniatowski korpuse ülalpidamist Saxes 
viibimise ajal.

Esimene hagide liik, milline on kinnitatud dokumentidega ja kummutamatute tõenditega, ei 
tekitanud mingeid probleeme ja seda rahuldamist võis vastuväideteta lubada. Kuid teise 
lahendamine kujutas endast enam keerukamat küsimust. 

Eelkõige see, mis puudutab õigust ennast, millisele see hagide liik on põhjendatud, siis peab 
pidama silmas, et Varssavi Hertsogiriik 1813 aastal oli Tema nimel okupeeritud  T. M. 
Ülevenemaalise Keisri vägedega, aga Poola armeekorpus, milline oli prints Poniatowski juhtimise 
all. Läks üle, Keiser Napoleoni 7 juuni 1813 aasta dekreedi tulemusel Prantsusmaa palgale. 
Seepärast justkui näiks, et tema ülalpidamise kulud, lugedes sellest ajast peale, ei saanuks olla 
peetud mitte kellegi teise, kui selle viimati mainitud riigi suhtes. Seejärel, mis aga puudutab nende 
hagide summat, siis selle sõjakäigu sündmuste kiire käigu, segaduste ja korratuste tõttu, millised 
neile järgnesid, ei lubanud mitte alati ametlikult ja seaduslikult kindlaks määrata seda, millised 
tarned olid kutsutud esile Poola korpuse vajadustega  ta Saxes viibimise ajal. Seepärast et ei 
leidunud tõendeid ja dokumente, millised olid hädavajalikud selliste kulutuste, milliste hüvitamise 
õigus võinuks Saxel olla, hädavajalikuks ja täpseks määratlemiseks.

Ainiti, kui märkimisväärsed need mõlemad probleemid ka ei olnud, õnnestud need ikka 
lahendada. Tõesti, Varssavi Hertsogiriigi poolne kohustus võtta enda peale armee ülalpidamise 
kulud, mlline lahkus tema piiridest, ega asunud tema palgal ja ei sõdinud oma maa kaitseks, näis 
kaheldav ja see ei olnud põhjendatud mitte mingi kirjalikus kohustuses; kuid sama kaheldav oli ka 
õigus öelda ära Saxe nõudmistele, vastupidise kohustuse puudumise põhjendusel. Ühisel nõusolekul 
valiti kesk-tee. Poola tunnistas Saxe poolsete Poola korpuse 1813 aasta ülalpidamise summade 
maksmise suhtes hagide esitamise õigust ja võttis enda peale nende rahuldamisele hulgas, milline 
loetakse kokkuvõetuks, kuid formaalset rääkis välja oma õiguse nõuda, omakorda, Prantsusmaalt 
selle summa tagastamist, millise ta maksis Saxele. Kooskõlas selle otsusega Saxe valitsus tõestas, et 
nende ja Prantsusmaa vahelistes nende arveid puudutavates kokkulepetes, Saxe hagi selle asja 
suhtes ei kuulunud arvestamisele.

Mainitud nõudmise summa, milline tunnistati arvestamisele, oli määratletud ligikaudselt ja 
alljärgnevate andmete alusel: Poola korpuse Saxes viibimise kestvuse järgi, selles korpuses asuvate 
inimeste ja hobuste arvu ning toiduainete ja loomasööda turuhindade järgi. 



Poola korpuse Saxes viibimise kestvus määrati kindlaks ühe ohvitseri, kes asus selles 
korpuses, päevakäskude ja päeviku järgi. Mis aga puudutab selle jõudusid, inimesi ja hobuseid, siis 
Saxe poolt esitatud andmete alusel oli see määratletud kõikide väeliikide 22.000 sõduriga, kuid 
kooskõlas armeekorpuse Zittaus reorganiseerimise protokollidega oli see aga 12.000 inimest. Ainiti, 
seejärel oli tõestatud, et selle arvu hulka ei olnud võetud Visla äärset leegioni ja mõningaid teisi 
eraldi malevaid, kes läksid hiljem prints Poniatowski juhtimise alla ja et peale Dresdeni lahingut oli 
palju Austria vange võetud Poola polkudesse. Seetõttu, ühisel nõusolekul ja seda arvestades samuti 
igapäevaseid kaotusi surnute ja vangidena, oli otsustatud, et Ponjatowski korpuse keskmiseks jõuks 
1813 aasta sõjakäigu ajal võib lugeda 16.000 inimest. ((Käesolevat segadust lahendati 15 aastat 
hiljem.)). Peale nende põhimõtete kehtestamist, kooskõlas vähem või rohkem ametlike andmetele ja 
tunnistustega, millised olid mõlemate poolte poolt esitatud, tekkis võimalus anda arvestusele kogu 
täpsus, millist asi võimaldab. Kooskõlas sellega, Saxe hagi, milline loeti arvestatuks, hinnatatakse 
summas 1.137.320 taalrit või 7.096.876 Poola zlotti. Lugedes selle summa Saxe kasuks makstavaks 
ongi see võlg, milline arvestatakse Prantsusmaa poolt Poolale makstavaks.

Konventsiooni Artikkel III.

Lepingupoolte volinikud ei lasknud kunagi silmist seda fakti, et nende valitsustel oli 
kavatsus mitte jätta lõpetamatuks mitte ühtegi Poola ja Saxe vahelist arveldust. Sel eesmärgil nad 
nõustusid konventsiooni Artikkel III võtma sätted eraisikutest, kes võisid olla huvitatud sellest või 
teisest nõudmisest või arvestusest, millist peeti mõlemate valitsuste poolt käesolevas konventsioonis 
määratletuks ja lahendatuks. 

Selle artikliga lõpetatakse alatiseks need hagid, millised võisid olla esitatud Tema Saxe 
Majesteedi alamate poolt ühel käesoleva kokkuleppega määratletud alusel. Nüüdsest on Saxe 
valitsuse kohustus, ilma Poola Kuningriigi osaluseta, teha õiglane rahuldamine kõigi selliste nõuete 
suhtes, kui selliseid veel esitatakse.

Konventsiooni Artikkel IV.

Artikkel IV puudutab tsiviilloendi ((eelarve)) alusel võtmata jäänud makse käsitlevaid 
hagisid, millist surnud Saxe Kuningas kasutas Varssavi Hertsogi aujärgus, aga samuti kulude 
hüvitamist, milliseid kandis hertsogiriigi mõisate kassa riigikassa asemel, milliseid hagisid Saxe 
luges endal olevat õigustatud esitama Poola Kuningriigile. Kuid võttes arvesse, et selliste hagide 
kasuks ei ole 6. (18.) mai 1815 aasta Viini traktaadis mitte ühtegi otsust, ei saanud Poola komissar 
neid lubada ja Saxe nõustus, et konventsioonis otsustati nendest nõudmistest formaalse positiivse 
otsusega lahti öelda.

Konventsiooni Artikkel V.

Artikkel V esimene osa tuleneb hädavajalikult eelmisest artiklist. Poola Kuningriigi valitsus, 
olles Varssavi Hertsogiriigi õigusjärglane, säilitab Saxe kuninga suhtes, kui selle maa vana valitseja, 
vastuväitmise õiguse, milline on põhjendatud igasugustest hagidest vastastikuse loobumise 
tunnistamisega. Selline tunnistamine kinnitatakse 6. (18.) mai 1815 aasta Viini traktaadi Artikkel 24 
sätetega. Kui aga Saxe sooviks uuesti endale omistada neid õigusi, millised olid selle traktaadiga 
tühistatud, siis Poola osutuks sunnituks seadma nende vastu kohustused, millised on lõpetatud selle 
traktaadi alusel vaid vastastikulisuse tingimusel. Tähtis oli mitte jätta selles küsimuses mitte mingit 
kahtlust ja käesoleva artikli sisu rahuldab selle nõudmise piisavalt.

Saxe vägesid peeti Varssavi Hertsogiriigis kaks korda, aga nimelt: üksikud rühmad asusid 
seal 1808 ja 1809 aastatel; seejärel Venemaa 1812 ja 1813 aasta sõjakäigu ajal tulid siia väed, 
millised moodustasid suure armee 7. korpuse. Selle suhtes oli Poola Kuningriigi poolt arvestuste 
suhtes esitatud  erinevaid hagisid. Esimene, milline oli juba Varssavi Hertsogiriigi ja Saxe vahelise 



arvestuse asjaks 1811 aastal, ei tekitanud mingeid probleeme. Teistsuguste hagide summa oli 
määratletud ligikaudselt, sellel-samal viisil ja nendel samadel alustel, millised olid võetud prints 
Poniatowski armeekorpuse ülalpidamiskulude väljaarvestamisel. 

On iseenesest mõistetav, et sellesse Artikkel V võetud otsused ei saa ainiti olla mingite 
õiguste kaotamiseks, millised olid Saxel traktaatide või spetsiaalsete kokkulepete alusel, millised 
puudutasid kulude osa, millised olid arvestatud  tema ja Poola vahel ära, Saxe vägede Varssavi 
Hertsogiriigis viibimise ajal ülalpidamist, T. M. Preisimaa Kuninga, kui praeguse Preisi-Saxe 
Suurhertsogiriigi valdaja poolset maksmist. 

Natuuras tehtud tarned, millistest on mainitud selle artikli lõpus, olid tehtud 1814 aastal 
Varssavi Hertsogiriigi magasiaitadest, kust toiduained tema arvel olid toimetatud Saxes asuvasse 
Gubenisse: nad olid kasutatud ära Venemaa reservarmee ülalpidamiseks. Selle suhtes hagi oli antud 
Poola Kuningriigi valitsuse poolt tema poolt saadavate summade arvele ja seepärast ei saanud 
mööda minemata jätta tema vaikimisest ja Saxe tuli igasugusest sellest tuleneda võivatest 
kohustustest  formaalselt vabastada.

Konventsiooni Artikkel VI.

Nii, nagu Artikkel III on seatud Saxe valitsuse kohustuseks igasuguse hagi rahuldamine, 
millise võisid esitada Saxe Kuningriigi alamad Varssavi Hertsogiriigi vastu ühel käesolevas 
kokkuleppes eelmainitud alusel, siis oli hädavajalik siia mahutada samuti otsuse Poola Kuningriigi 
vastavast vastastikusest kohustusest. Artikkel VI alusel vabastatakse Saxe valitsus kohustusest 
rahuldada mingisugused hagid, sarnased ülalmainitutele, milliseid algasid tema vastu Poola 
Kuningriigi alamad. Vastutus nende hagide suhtes pannakse Poola valitsusele.

Konventsiooni Artikkel VII.

Kõrgete lepinguliste riikide volinike poolt tehtud vastastikuste hagide üldine arvestus näitas, 
et Saxe hagide summa ületab Poola Kuningriigi hagid, mistõttu on käesolevas artiklis mainitud 
Saxe lisa-hüvitamises, milline tuleb maksta Poola Kuningriigi poolt ümmarguse summana, milline 
on piisav kõigist neist vastastikku arvestatud õigustest ja nõudmistest, täielikuks ja täiuslikuks 
äraütlemiseks.

Konventsiooni Artikkel VIII.

See otsus oli veelgi enam selle poolest hädavajalik, et mõned Saxe poolt esitatud 
dokumendid, nagu Varssavi Hertsogiriigi  kui Prantsusmaa võlgniku, poolt,välja antud piletid ja 
millised olid selle hertsogiriigi arvel välja ostetud, on, võrdselt paljude teiste dokumentidega, 
sellisteks tõenditeks, milliste esitamine hakkab olema hädavajalik Prantsusmaaga arvestuste 
tegemise läbirääkimistel. Seda sama peab ütlema paberite kohta, millised tõestavad Saxe hagide 
summa arvestamist, milliste hüvitamine osutus võimalikuks teha Preisimaa arvelt. 

Ja nagu käesoleva konventsiooniga lõpetatakse alatiseks kõik küsimused, millised võisid 
tekkida vastastikuselt valitsuste vahel nende vastastikuste õiguste ja kohustuste suhtes, millised 
puutuvad endise Varssavi Hertsogiriigi eksisteerimise aega. Käesoleval ajal tehtud üldine kokkulepe 
tühistab alatiseks ja kustutab eranditult kõik nii Saxe Kuningriigi ja tema alamate nõudmised Poola 
Kuningriigi suhtes, aga ka vastupidi; seepärast ei saa mitte mingisuguseid hagisid, millisel kujul ja 
nimetuse all neid ka selles asjas ei oleks, uuesti algatada.

See juhtus ja on allkirjastatud Varssavis, 4. (16.) septembril 1828 astal.
(L.S.)Leski.  (L.S.)de Trautvetter.   (М.П.)Леский. (М.П.)Траутфеттеръ.
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1830 a. 17. (29.) märts. Preisimaaga sõlmitud kartelli-konventsioon. 

Nr. 315.

1830 a. 17.(29.) märts. Poliitiliste kurjategijate väljaandmist puudutav salajane 
deklaratsioon.

((F. Martensi kommentaar.)).

Sel määral, kuidas Venemaa ja Ottomani Impeeriumi asjad võttsid Idas üha ähvardavama 
iseloomu muutus, ka mõlemate riikide vaheline sõda möödapääsmatuks.Teisest küljest, selle 
konflikti lähenemise määral hakkas Preisimaa kartma oma Venemaaga sõbralike suhete pärast, 
millised võisid sundida teda neutraalsest seisundist väljuma. Seejuures, juba vananev Preisimaa 
Kuningas otsustas, et mitte mingil juhtumil ta ei osale mingis uues sõjas ja et toob rahu 
säilitamiseks kõik ohvrid, millised on kooskõlas Preisimaa au ja väärikusega. Selles suunas toetas 
Preisimaa poliitikat Austria kantsler prints Metternich, kes veenas Berliini kabinetti mitte mingil 
juhul Londoni  konverentsil mitteosalema, milline oli kutsutud kokku Ottomani Impeeriumi vastase 
liidu-konventsiooni sõlmimiseks.

Krahv Zichy, Austria saadik Berliini õukonna juures, kohtunud krahv Alopeusiga Preisimaa 
välisministri juurs, tõestas, et Porta ei saa täita Venemaa nõudmisi, kuna ta ei saa lubada oma 
alamatest-mässajate suhtes välisriikide sekkumist. Krahv Alopeus vaidlustas selle vaatepunkti, 
tõestades, et kui Valitseja ja tema alamate vaheline tüli ohustab naaberriike, siis ei saa eitada nende 
sekkumiseõigust. (Krahv Alopeusi 8.(20) aprilli 1827 aasta telegramm.).

Krahv Bernstoff ei võtnud Venemaa saadiku poolt, vaid vastupidi, kinnitas Berliini kabineti 
otsust järgida Austria eeskuju ja mitte osaleda Londoni lepingus. Isegi sii, kui vaid Austria ei osale, 
tõesta Preisimaa minister, siis on erimeelsus viie suure riigi vahel ilmselge ja Londoni konverentsil 
Preisimaa osalus asjade seisu ei muuda. Seejuures, Prantsusmaa osaleb projekteeritud lepingus vaid 
seetõttu, et piirata Türgi puutumatust;  Venemaa muudab S-Peterburi protokolli konverentsiks, et 
Inglismaad  paremini siduda, kes, omalt poolt, püüab kõigest jõust pidurdada konventsiooni 
sõlmimist, lootuses, et Konstantinoopol ka ilma selleta annab järgi.

„Millisel viisil“, küsib krahv Bernstorff Alopeusilt, „Te soovite, et me suhtuksime usldusega 
läbirääkimistese, millised on kutsutud esile ainult vastastikusest umbusaldusest“? Mitte kunagi, 
lisas Preisimaa minister, seda lepingut ei hakata kohusetundlikult täitma ja iga riik hakkab järgima 
oma enda eesmärke.

„Vaat“, lõpetas krahv Bernstorff oma jutu, „meie avameelne ja aus palve Londoni 
läbirääkimiste suhtes, kuid te ärge arvake, et me ei tunne vähemsiiralt Keiser Nikolai poolt 
kaitstavale asjale kaasa või et Viini kabinetil õnnestus tema vaadete kasuks meid välja võidelda... 
Valitseja Keiser leiab kuningas alati kirgliku ja siira liitlase ja ma olen volitatud teile teatama, et 
kuningas on sügavalt veendunud selles, et Keiser ei sa enam peatuda ja et ta on kohustatud täitma 
oma suuremeelset Idas rahu  taastamise otsust. Kõik kuninga soovid selle asja eduks ja kui selle 
täitmine viib sõjani, Valitseja võib arvestada kuninga vajaliku toetusega, et ära hoida see, et see ei 
laieneks  liitlastele või et hoida tagasi neist seda, milline kavatseks Venemaad peatada kindlal, targal 
ja headtegeval teel, millist mööda ta läheb“. (Krahv Alopeuse 12. (24.) mai 1827 aasta telegramm). 

Preisimaa valitsuse sellise meeleolu puhul ei saanud  mõelda tema osalemisest Londoni 
konverentsil. Seepärast, kui 1827 aasta maikuu lõpus krahv Alopeus, koos Prantsusmaa saadikuga,  
saatis konventsiooni krahv Bernstorffile, koos sellega liitumise ettepanekuga, keeldus Preisimaa 
minister viivitamatult, sest et „Preisimaa võinuks selles osaleda vaid koos Austriaga“. Sellisel juhul 
oleks konventsioon vaid uueks viie suure riigi vahelise liidu uueks kinnituseks. Peale selle krahv 
Bernstorff viitas Inglismaa saadiku solvavale käitumisele Berliinis, kes pidi edastama Londoni 



konventsiooni, milline oli allkirjastatud Inglismaa territooriumil. (Krahv Alopeusi 26. (7. juuni) 
1827 aasta telegramm.).

Selline aktiga liitumisest keeldumine, millisele Keiser Nikolai I andis täielikult erandliku 
tähenduse, oli sellisek oluliseks faktiks, et Preisima Kuningas tunnistas hädavajalikuks esitada oma 
19. juuni 1827 aasta omakäeliselt kirjutatud kirjas Valitsejale motiivid, millised sundisid teda sellist 
otsust vastu võtma.

Liitlasriikide vahel soovitud üksmeelt Londoni konventsiooni allkirjastamiseks ei olnud ja 
seepärast, kirjutas kuningas, „ma soovin erakordselt Teid Keiserlikku Majesteeti veenda selles, et 
kartused, millised sunnivad mind, minu siiral kahetsusel, keelduma minu poolsest formaalsest 
kaastegevusest, millised mitte mingil viisil ei ole põhjendatud  mingil Teie ja minu vaheliste 
eesmärkide ja vaadetel vahet tegemisel“.

Kuid seejuures veenab kuningas Keisrit selles, et ta hakkab alati olema temaga ja jääb tema 
ustavaks liitlaseks. „Seepärast et“, lõpetab kuningas oma kirja, „Te ei saa, Valitseja, omada enam 
õiglasemat kohtunikku, ega ka enam ustavamat liitlast, ega ka enam õrnemat sõpra, kui see, kes 
otsib üpris sisulisemat osa oma õnnest Teie õnnes“.

On mõistetav, et Keiser Nikolai, oma 26 juuni 1827 aasta vastu-kirjas, väljendas oma siirast 
kahetsust, et kuningas ei pidanud võimalikuks Londoni konventsiooniga ühinemist, kuid samal ajal 
ta väljendas oma rõõmu, et kuningas kiidab sõlmitud akti heaks ja annab Venemaale õiguse  
arvestada praegu Preisimaaga, nii nagu neil aegadel, kui mõlemad riigid vabastasid koos Euroopa.

Seejuures sündmused arenesid kogu Euroopale ootamatult: toimus Navarino lahing 
((Merelahing Kreeka iseseisvussõjas)), milline kutsus Berliinis ja kuninglikus õukonnas esile suure 
rõõmu. Ainult Preisimaa ministrid ei teadnud, mida sellest arvata. Krahv Bernstorff oli täiesti 
kimbatuses; prints Wittgenstein kehitas õlgu; kindral Knesebeck mõistis selle lahingu karmilt hukka 
ja  Ancillion oli pahane, rääkides ärritusega sellest „ennekuulmatust vägivallast“. (Krahv Alopeusi 
16. (28.) novembri 1827 aasta telegramm.).

Samas langes Austria kantsleri prints Metternichi autoriteet Berliini õukonna juures, milline 
tõestas pidevalt, et Londoni konventsioon oli vaid kolme liitlasriigi, kes kaitsesid sultani alamatest 
mässajaid, täieliku ebaedu kinnituseks.

Kusjuures Porta vastuseis Venemaa nõudmistele viisid Keiser Nikolai I 1828 aasta alguses 
veendumusele, et sõda Ottomani Imeeriumi vastu on möödapääsmatu. Valitseja soovis, et 
Preisimaa, liitumata Londoni konventsiooniga, ikkagi ei keelduks avalikult Venemaa poolele 
asumisest. 

Seda eesmärki silmas pidades tegi krahv Nesselrode 1828 aasta märtsi alguses Venemaa 
saadikule Berliini õukonna juures ülesandeks paluda kuninga audientsi, et anda temale üle Valitseja 
kiri ja et astuda Preisimaa valitsusega läbirääkimistesse järgmistes erakordselt tähtsates küsimustes. 
Esiteks, hädavajalik on tõestada Venemaale edasilükkamatut hädavajadust nõuda Türgilt relva jõul 
rahuldust.  Teiseks, üpris soovitav on, et Berliini kabinett teataks formaalselt teistele riikidele, et ta 
tunnistab Venemaa õiguste seaduslikkust, milliste kaitseks Valitseja haarab relvad ja et ta kiidab 
täielikult heaks Venemaa poliitika. Kolmandaks, krahv Alopeus pidi saavutama Preisimaalt 
„formaalse meiega liitu jäämise lubaduse ja osutma meile abi nende riikide vastu, millised 
kavatseksid meid Euroopa kontinendil rünnata“.

Lõpuks, igal juhul ootas Valitseja saadikult, et ta uurib õigeaegselt välja Berliini kabineti 
kavatsused, kui Inglismaa ja Austria ühinevad koos Venemaa vastu. (Krahv Nesselrode 25. 
veebruari 1828 aasta telegramm.).

Keiser NikolaiI kiri Preisimaa Kuningale, millise saadik pidi ise kätte andma, pidi täpselt 
selgitama välja Venemaa ja Preisimaa vahelised suhted Türgiga peetava sõja juhtumil. See 28. 
veebruari 1828 aasta kiri ise aga algab Valitseja väitega, et ta tunneb sellisel pidulikul ajal vajadust 
oma kroonitud  äia suhtes väljenduda täiesti avameelselt.

Türgi valitsus ei lõpeta oma vägivalda Venemaa alamate vastu ja  ässitab Venemaa vastu 
üles teisi riike. Kuningas mõistab, et sellistel asjaoludel võib Valitseja tegutseda ainult energiliselt ja 
rõhuda rikutud õiguste taastamisele.



„Ma hellitan end lootusega“, jätkas Valitseja, „et Teie Majesteet ei kavatse loobuda minu 
poolt kaitstava asja õiguse tunnustamisest ja et Teie teatate teistele Euroopa riikide õukondadele 
sellest Teie arvamusest... Kõik Teie Majesteedi kirjad ma lisan kartuseta, Venemaa ja Preisimaa 
vastastikuste huvide kaalule, millised on ühendatud meie vastastikuse seotusega, veensid mind 
selles, et meie liit peab olema ja hakkab seisnema sündmustest kõrgemal. Käesoleval ajal ma annan 
sellele liidule erilise väärtuse, sest et ma leian selles uue üleüldise rahu garantii ja kuigi kõik minu 
liitlaste selgitused tõestavad minule, et rahu ei ähvarda mingi oht, ma olen veendunud, et Teie 
Majesteedi avaldused hakkavad märkimisväärsel viisil aitama kaasa tulemuse saavutamiseks, 
milline  kujutab endast minu soove ja et siis hakatakse nägema, et Venemaa ja Preisima 
moodustavad lahutamatu liidu ja Euroopa rahu ei rikuta, millised ka ei oleks ähvardavad 
sündmused“.

Viivitamatult peale krahv Nesselrode veebruaritelegrammi saamist koso Valitseja kirjaga 
Preisimaa Kuningale, krahv Alopeus pöördus krahv Lottumi poole, et ta raporteeriks kuningale, et 
Venemaa saadik palub tema juurde audientsi, et isiklikult anda temale üle oma Valitseja kiri. Kuid 
krahv Lottum audientsi ei nõutanud. Siis krahv Alopeus otsustas sellesama palvega tülitada ikkagi  
veel haiget krahv Bernstorffi. Veel samal õhtul kutsuti saadik kuninga lossi õhtusele 
koosviibimisele, kus Preisimaa Kuningas kasutas hetke, kui krahv Alopeus oli üksi, et öelda temale, 
et ta on alati meeldiv teda näha, kuid kui ta võtab tema audientsil vastu, et pidada läbirääkimisi 
poliitilistes asjades, siis ka teiste riikide saadikud hakkavad üks-teise järel teda häirima, et ka neid 
vastu võetaks. Seda ta aga ei soovi lubada.

Seepärast väljendas Kuningas soovi, et Alopeus annaks Keiser Nikolai kirja üle krahv 
Bernstorffile. Jõudmata kuningale rääkida temale antud ülesandest, pöördus krahv Alopeus kindral 
Witzlebeni poole, keda kuningas eriti usaldas ja esitas temale kõik põhjused, mis sundisid 
Venemaad Türgile sõda kuulutama. Witzleben lubas sellest kuningale raporteerida. Seejärel nägi 
krahv haiget krahv Bernstorffi, kellele ta esitas kõik Preisimaa poolse teistele riikidele tehtava 
avaliku avalduse tegemise põhjendused, et ta kiidab täielikult heaks Venemaa valitsuse teguviisi. 
Preisimaa ministrile aga selline saadiku nõudmine üldsegi ei meeldinud ja ta ei andnud temale 
mingit kindlat vastust. (Krahv Alopeusi 17. (29.) märtsi 1828 aasta telegramm.).

Krahv Alopeus ise oli veendunud, et Preisimaa Kuningas ei nõustu kunagi kohustuste 
allkirjastamisega, millised sunnivad Preisimaad koos Venemaaga sõdima teiste Euroopa riikide 
vastu, kuid peale uut kauakestnud jutuajamist krahv Bernstorffiga ta otsustas, et Berliini õukond ei 
keeldu teistele riikidele teatamast, et ta tunnistab casus belli seaduslikkust Türgi vastu ja Venemaa 
nõudmiste õiglust. (Krahv Alopeusi 24. märtsi 1828 aasta telegramm.).

Kuninga 12. aprilli vastu-kiri Valitseja 28. veebruari 1828 aasta kirjale, kinnitab täielikult 
Berliini kabineti otsustavust säilitada, mis ka ei juhtuks, rahu. Kuningas ikka veel loodab, et sõda 
saab veel ka tegelikult ära hoida, kui kolm liitlasriiki, millised allkirjastasid Londoni konventsiooni, 
pöörduvad Porta poole nende nõudmistele allumise ultimaatumiga ja et täita Londoni akti otsused. 
Kui aga Porta sellist nõudmist ei täida, siis on sõda möödapääsmatu ja  selles peavad osalema kõik 
kolm liitlasriiki, mitte ainult Venemaa üksi.  Kuid kuningas kartes seda ühise sõja kuulutamist on 
eraldi Venemaa ja Türgi vaheline sõda sellisel viisil välditud. 

Keiser Nikolai I mõistis paremini Porta vastuseisu ja edasilükkamatut sõjaliste tegevuste 
alustamiste hädavajadust. Seepärast ta ei saanud ultimaatumist mingi kasu oodata. Vaid samal ajal 
oli Valitseja erakordselt rahul nii kuninga kirjaga, aga ka Bernstorffi  23 märtsi ja 10 aprilli 1828 
aasta telegrammiga, millistes tõestatakse veenvalt Venemaa nõudmiste õigust ja õiglust.  Krahv 
Alopeusile oli teatatud, et Valitseja  on täiesti rahuldatud Berliini õukonna avaldustest ja temaga 
sõja puhkemise juhuks alustatud läbirääkimiste tulemustega. (Krahv Nesselrode 17. aprilli 1828 
aasta telegramm.).

Venemaa Türgi vastane sõda tõi kaasa mõlemate riikide veelgi suurema lähenemise, 
seepärast, et Venemaa valitsus ei saanud  tunnistamata jätta Berliini kabineti kohusetundlikkust 
Venemaa huvide kaitsmisel See tunustuse avaldamise tunnet väljendatakse mitmeid kordi krahv 
Alopeusile saadetavates telegrammides. Muuseas krahv Nesselrode oma Odessast saadetud 20 
augusti 1828 aasta salajane telegramm tõestab avameelselt oma plaane sõja eesmärkide suhtes ja 



volitab saadkut teatama Preisimaa kabinetile telegrammide sisu, milliseid saadeti Berliini kaudu 
Venemaa esindajale Londonis, samuti ka teised aktid. Valitseja, kirjutab viitse-kantsler, usub 
tingimusetult Preisimaa sõprust ja ei Inglise valitsuse intriigid ega Austria ettevalmistused ei kujuta 
endast tõsist ohtu pidades silmas seda vääramatut tõde, et seni kui „Austria ja Inglismaa on 
veendunud, et Preisimaa mitte mingil juhul ei kuuluta end Valitseja Keisri vastaseks ja et ta vaid ei 
ole nõus temaga koostööd tegema, vaid vastupidi, hakkab igasugusele koalitsioonile või sellele 
kallaletungile vastu tegutsema, Euroopa rahu ei saa rikutud olla“. Samamoodi Valitseja usub krahv 
Bernstorffi täielikku kohusetundlikkusesse, kelle sõna on piisavaks garantiiks, et krahv Alopeus 
räägiks  temaga täieliku avameelsusega.

Kui seejärel sügisel 1828 aastal Viini kabinett tegi  suurtele neutraalsetele riikidele 
ettepaneku sekkuda Venemaa ja Türgi vastasesse sõtta (vt. kd. IV, I osa, Nr 133), et hoida ära 
türklaste Euroopa valduste kaotamine, siis Berliini valitsus keeldus kategooriliselt selles asjas 
osalemisest.  Keiser Nikolai I tegi  krahv Alopeusile ülesandeks teatada Preisimaa valitsusele tema 
tänu sellise sammu tegemise eest ja palub samas teda, et ta teataks Prantsusmaale ja teistele riikidele 
oma nõusolekust  kõigi Venemaa Kreeka suhtes olevate plaanidega.  (Krahv Nesselrode 22. 
detsembri 1828 aasta telegramm.).

Kõik need faktid veensid Keiser Nikolai I ja tema esindajat Berliini õukonna juures 
Preisimaa kuninga kindlas otsustavuses mitte ainult neutraalseks jäämises ootamatult venima 
hakanud Vene-Türgi sõja suhtes, vaid ka osutama moraalset toetust ühele sõdivale poolele – 
Venemaale. „Selle just minu poolt selgitatu alusel“, kirjutab krahv Alopeus 16. (28.) novembri 1828 
aasta telegrammis, „kõigi liitlaste hulgast on Preisimaa enam tihedalt seotud Venemaaga. Ta kaitseb 
meie huve, kui avaneb võimalus, kui vaid ei nõuta temalt tema jõudude kasutamist või 
märkimisväärseid ohvreid“.

Need saadiku sõnad said täielikult kinnituse 1829 aastal, kui kindral Müffling, kes oli 
Preisimaa Kuninga poolt saadetud Konstantinopolisse, et aidata kaasa kiiremale Venemaa ja Türgi 
vahelise rahu sõlmimisele ja kelle vahetul osalusel oli sõlmitud Andrianopoli rahutraktaat. 14. 
veebruari 1829 aasta telegrammiga tegi viitse-kantsler krahv Alopeusile ülesandeks teha Preisimaa 
valitsusele ettepanek, saata keegi Preisimaa ohvitseridest Venemaa Balkani poolsaarel tegutseva 
tegevarmee juurde, kes võiks seal oma silmadega veenduda, millises seisundis asuvad Venemaa ja 
Türgi armeed. Kuningas võttis sellise ettepaneku suure vastumeelsusega vastu, kartes sellega 
rikkuda oma neutraalset asendit. Kuid ta nõustus ohvitseri komandeerimisega, lootes, nagu arvas 
krahv Alopeus, et viimasel õnnestub rahu saavutamisele kaasa aidata. Ja tõesti, aprilli alguses 
nimetati  major Staf de Reizenstein teenistusse Venemaa tegevarmee juurde. 

Arhiivi allikate alusel ei ole kahtlust, et ülalesitatud Venemaa ettepanek oli esile kutsutud 
soovist saada selle Preisi ohvitseri kaudu hulga täpsemaid teateid olukorrast Türgi pealinnas. 
Oletati, et Venemaa peakorteris asuv Preisimaa ohvitser hakkab asuma kirjavahetuses Preisimaa 
saadikuga Konstantinoopolis ja sellisel juhul võis Vene armee ülemjuhataja saada teada Türgi asjade 
olukorra üksikasjadest, milliseid ta väga vajas.

Kuid erakorralise tähtsuse sai kindral Müfflingi missioon. 1829 aasta mai alguses leidis aset 
Keiser Nikolai I kohtumine Preisima Kuningaga. Kuningas saabus Varssavisse ja sõitis sealt 
kuningale vastu, kes aga haiguse tõttu ei saanud Sileesiasse kohtumisele sõita. Ta saatis enda asemel 
oma poja, prints Wilhelmi. Valitseja, koos Keisrinnaga sõitis Berliini. Ei ole mitte mingeid täpseid 
andmeid augustlike naaber ja liitlasriikide monarhide vaheliste isiklike läbirääkimiste kohta, kuid 
võib arvata, et nende tulemusteks oli kindral Müfflingi väga salajane komandeering Türki.

Juuli alguses sõitis kindral kõige märkamatul viisil Berliinist minema, kus tema ärasõidust 
saadi teada alles siis, kui ta oli juba Berliinist kaugel. See salastatus tagati, muuseas, sellega, et 
kindrali maja juures viibis sõjaväeline valve, peale ärasõitu, veel mitu päeva. Seejärel, kui ta ärasõit 
oli juba ilmne, lasti lendu kuulujutt, et  ta sõitis Gasteini tervisevetele. (Krahv Alopeusi 23. juuni (5 
juuli) 1829 aasta telegramm.).

Kindral Müfflingi tegus osalus Andrianopoli rahutraktaadi sõlmimisel on tuntud. Kuid ei ole 
vähimatki kahtlust, krahv Diebitch-Zabalkansky ((Дибича-Забалканскаго)) hiilgavad võidud 
murdsid  Porta vastupanu ja sundisid teda pakutud rahutingimusi allkirjastama.



Mulje, millist avaldas Venemaa armee sõjakäik läbi Balkanite, avaldas ka Berliinile oma 
mõju. Peale hommikueinet Sans-Sousis, kutsus kuningas krahv Alopeusi kõrvale ja ütles temale, et 
ta tahaks väga, et lauldaks Venemaa võitude puhul Te Deum, kui ei kardaks sellega neutraalsust 
rikkuda. Rääkides  Venemaa armee sõjategevusest, kuningas nõustus, et „krahv  Diebitch-
Zabalkansky sõjalise vahvuse vaatepunktist, tuleb kahetsust tunda, et see kindral peatab oma 
võiduka sõjakäigu rahu sõlmimiseks, aga teisest küljest, vapustus, millise tekitaks vältimatul viisil 
vene vägede poolne Konstantinopoli vallutamine, hakkab olema niivõrd tugev, et on võimatu selle 
tagajärgi ette näha“. Ancillon, kes juhtis 1829 aasta suvel Välisministeeriumit, ütles samuti krahv 
Alopeusile, et Türgi pealinna vallutamine tooks kaasa kõige õudsamaid tagajärgi.  Kuid ta kiirustas 
suuremeelselt lisama, et keegi ei ole vastu Venemaaga Musta mere Ida kalda kuni Trebizondeni 
ühendamisega. (Krahv Alopeusi 1. (13.) septembri 1829 aasta telegramm.).

Konstantinoopolit ei vallutatud vene vägede poolt ja katastroofi, millisest õudusega rääkisid 
Preisimaa ministrid, ei juhtunud. Ainult veel enne Adrianopoli rahutraktaadi allkirjastamisest teate 
saamist Keiser Nikolai pöördus  Preisimaa Kuninga poole oma 10 septembri 1829 aasta kirjaga, 
millises ta väljendas kindral Müfflingile, temale ülesandeks antu eduka täitmise suhtes, oma siirast 
tunnustust.

„Nii-siis, ma lähenen, lõpuks, kirjutas Valitseja, oma püüdluste eesmärgile ja oma kõige 
kallimatele soovidele, milliseid ma võisin omada suure kriisi ajal Idas. Saates tänupalveid  
jumalikule Ettenägelikusele, milline nõnda nähtavalt õnnistas meie pingutusi, ma tunnetan täna, 
enam kui kunagi varem vajadust  avaneda Teie Majesteedile ja väljendada Teile oma siiraimat 
tunnustust kõigi sõpruse tõendite suhtes, milliseid Te ei lakanud minule andmast selle pika võitluse 
kestel. Sellest hetkest peale, kui  ma olin sunnitud relvajõudu kasutama, et saavutada oma 
nõudmiste austamist ja kõige pidulikemate traktaatide täitmist. Teie Majesteedile oli sobiv 
tunnistada minu asja õiglust. Seejärel Teie mininsteriumi teguviis, olles alati juhitud tervest ja 
puhtast poliitikast, pidevalt kinnitas meie vahel eksisteerivat tihedat liitu ja sellisel viisil oli minule 
eriti tugevaks toeks ja samal ajal kõige kasulikumal viisil aitas kaasa üldise rahu säilitamist“.

Mõne päeva pärast, nimelt 17. septembril, saatis Keiser Nikolai I Berliini vürst Trubetski 
((Troubetskoy, Трубецкаго)), oma kindral-adjudandi, koos Adrianopoli rahutraktaadi koopiaga ning 
uue kirjaga Kuningale. Kirjas Valitseja väljendab südamlikku rõõmu rahu sõlmimise üle, millise 
tingimused rahuldavad Venemaa rahva seaduslikke huve ja Venemaa väärikust.

„Teie Majesteet“, kirjutab Valitseja, „hakkate jagama minu õnne, kuid seejuures, Te võtke 
vastu minu elav tunnustuse väljendus Teie siira ja kohusetundliku kaastegevuse eest. Ma ei saa, 
Valitseja, piisavalt tihti Teile korrata, kuivõrd sügavalt see tunne on Minu südames koha hõivanud“.

Preisimaa Kuningas rõõmustas täiesti siiralt rahu sõlmimise üle ja tema 20. oktoobri 1829 
aasta kiri Valitsejale  oli selle parimaks tõestuseks. „Alates Adrianopoli rahust“, kirjutab kuningas, 
„algab Euroopale uus ajajärk, milline võib lõpuks rõõmustada selle üle, et tal õnnestus sulgeda 
viimased haavad, millised olid löödud paljude sõja- ja rahutute aegade jooksul ja ta hakkab 
rahulikul viisil nautima tsivilisatsiooni vilju“.

Adrianopoli rahu värskendas Preisimaad, sest et hoidis ära sõja laienemise Ottomani 
Impeeriumi piiride taha. Kuid teisest küljest, nii nagu Preisimaale, aga ka teistele Lääne-Euroopa 
riikidele, paljastas see sõda Türgi täieliku jõuetuse uue Venemaaga kokkupõrke juhtumi puhuks. 
Vaat, miks Berliini kabinett suhtus kastundlikult Inglismaa ettepanekusse kuulutada Euroopa 
rahvusvahelise õiguse  printsiibil välja Ottomani Impeeriumi puutumatus. Preisimaa valitsus isegi 
võttis enda peale selle Inglismaa ettepaneku S-Peterburi saatmise ja soovitas keiserlikul valitsusel 
pöörata sellele tõsist tähelepanu.

Krahv Nesselrode poolt krahv Alopeusil suurepäraselt kirjutatud 23. jaanuari 1830 aasta 
telegramm annab üksikasjaliku ja ümberlükkamatu vastuse sellele ettepanekule. Eelkõige krahv 
Nesselrode tänab Berliini kabinetti selle eest, et ta piirdus  Venemaa valitsusele Inglismaa 
ettepaneku saatmisega ja ei teinud selle vastuvõtmise ettepanekut. Seejärel tõestatakse Venemaa 
poolset selle täielikku vastuvõtmise võimatust.

Ohud, millised ohustavad Ottomani Impeeriumi, räägitakse telegrammis, on kahetise 
iseloomuga: sisemised ja välised. Kui sisemised ohud, siis tekib küsimus, millisel viisil 



territoriaalse puutumatuse garantii võib neid kõrvaldada? Kas siis see suudab sultanit hoida tagasi 
oma riigi asjade halvast juhtimisest või türgi  paššasid ((pachas)) mässu eest? Või, kui sultan juhib 
halvasti, kas siis see garantii sunnib teda paremini juhtima? Või, kui pachad mässavad, kas siis see 
peab esile kutsuma nende rahustamiseks Euroopa sekkumise? On ilmselge, et esimesel juhtumil on 
see garantii viljatu: teisel juhtumil ta viib pideva sekkumiseni Türgi siseasjadesse.

„Kui aga“, jätkab viitsekantsler, „välised ohud, siis need võivad teda ähvardada ainult 
Venemaa poolt. Nõnda, et Venemaad kutsutakse võtma ettevaatusmeetmeid enda vastu. Justkui 
tahetakse, et Venemaa osaleks kombinatsioonis, millise tõeliseks esmärgiks oleks ta ise. Valitseja ei 
nõustu õiglaseks ja põhjendatuks tunnistama seda umbusaldust, millist tema suhtes tuntakse Ta ei 
nõustu oma enda Keisririigi vastu teiste riikidega ühinemisega“.

Samas kui Venemaa ise juba garanteeris Adrianopoli rahutraktaadiga Ottomani Impeeriumi 
puutumatuse. Kuid kui viimane ei täida endale võetud kohustusi, siis keegi ei või nõuda Venemaalt, 
et ta täidaks, garantii kujul, selle traktaadi otsuseid. Aga üldse, Inglismaa ettepanekud  on 
vasturääkivuses vastastikuslikkuse põhimõttega ja alati äärmine hädavajadus võinuks Türgit 
kristlike riikide suhtes sundima täima oma kohustusi.

Kõikide nende kaalutluste jõul Venemaa valitsus keeldus  Inglismaa ettepanekute 
vastuvõtmisest ja Berliini kabinetile väljendati soovi, et ta edastaks Londonile kõik ülalesitatud 
põhjendused.

Ida küsimusega esile kutsutud läbirääkimiste kestel tekkis samuti mõte Venemaa ja 
Preisimaa vahelise uue kartelli-kokkuleppe sõlmimisest. 24. detsembri 1827 aasta telegrammiga 
tegi rahv Nesselrode krahv Alopeusile ülesandeks teha Berliini kabinetile ettepanek 1816 aastal 
sõlmitud kartelli-konventsiooni  ja selle 1817 aasta lisaartiklite (Nr.Nr. 280 ja 282)  pikendamiseks  
veel 12 aastaks. Kuid peaegu kahe aasta kestel ei toimunud selles küsimuses mingeid läbirääkimisi, 
nõnda nagu  mõlemate valitsuste tähelepanu oli ilmselgelt hõivatud ohtlike segadustega Kagu 
Euroopas.

Alles 1829 aasta oktoobris uuendas viitse-kantsler oma endist soodsat meelestatust 
Preisimaa valitsusega uue kartelli-konventsiooni sõlmimise läbirääkimiste suhtes  ja seda silmas 
pidades, et 1816 aasta konventsiooni tähtaeg oli möödunud. Peale selle, viimase sätted ei olnud  
üldsegi kooskõlas Poola Kuningriigi kriminaalseadustikuga. See ettepanek võeti Preisimaa valitsuse 
poolt viivitamatult vastu, kes oli samuti nõus esitama oma konventsiooni kava. Krahv Alopeusi  
ettepanekul mõlemad valitsused nimetasid alluvaid eelläbirääkimiste pidamiseks; ta nimetas 
saatkonnanõuniku parun Maltitzi, aga krahv Bernstorff, salanõunik Philipsborni.  Suur osa Venemaa 
endise konventsiooni muudatustest võeti Preisimaa valitsuse poolt vastu, sellised nagu: desertööride 
või kurjategijate ülalpidamise tasu vähendamise suhtes, kulutuste hüvitamist jne. Teisest küljest, 
Preisimaa poolt tehtud piiririkkumist puudutavate juhtude juurdlemise sega-komisjoni  asutamisese 
ettepanek oli Alopeusi poolt vastu võetud. Kuid erimeelsus eksisteeris teistes küsimustes, näiteks, 
piiri rikkunud isikute kohtualluvuses, s.t. jooksikuid jälitades piiri rikkunud  isikute suhtes.

Erilisi probleeme tekitas poliitiliste kurjategijate väljaaandmise küsimus. „Jutuajamisel 
krahv Bernstorffiga“ , kirjutab 12. (24.) jaanuaril 1830 aastal krahv Alopeus, „ma rõhutasin 
tungivalt kurjategijate ja poliitiliste kuritegude sooritamises süüdistatute väljaandmisele, 
meenutades temale kaasaegseid sündmusi, millised nõuavad tungival viisil riikide vastastikuseks 
julgeolekuks üksikasjalikku otsust. Krahv Bernstorff ei eitanud minu põhjenduste paikapidavust, 
kuid ta tunnistas, et temast ei sõltu sarnase kohustuse formaalsesse traktaati võtmine.  Seda 
küsimust käsitletakse Ministrite Nõukogus, sellise ettepaneku põhjal, milline on tehtud Hanovre 
valitsuse poolt ja  kõik ministrid tunnistasid selle vastuvõtmisele mittekuuluvaks“. „Muideks“, lisab 
saadik, „krahv Bernstorff viitas minu enda kogemusele Preisimaa valitsuse poolse alatise 
valmisoleku suhtes isikuid, keda süüdistatakse poliitilistes asjades, välja anda, kohe kui temale selle 
suhtes esitati nõudmine ja ta andis minule mõista, et ministrite deklaratsioon võiks  traktaadi 
allkirjastamisel väljendada sellise otsuse formaalset kinnitamist“.

Siis Venemaa saadik läks üle teisele küsimusele: oma enda alamate väljaaandmisele. Kui, 
tõestas krahv Alopeus, Preisimaa ei nõustu kurjategijate väljaandmisega sellel põhjusel, et nad on 



tema alamad, sellisel juhul, kõige raskem kurjategija võib vältida kohtulikku jälitamist end 
Preisimaa alamaks kuulutamisega.

Krahv Bernstorff nõustus, et Preisimaa poolne oma alamate väljaandmisest keeldumine 
omab oma ebamugavusi, kuid ta peab samal ajal tunnistama, et seda ta muuta ei saa, sest et „Suure 
valijavürsti aegadest pärit printsiip, millise jõul on hädavajalik võtta vastu isikuid, kes kuulutavad 
end alamateks, sai riigi põhiseaduse tähenduse, millist ei tohi rikkuda ükski minister“.

Kõigi Preisimaa ministritega peetud läbirääkimiste alusel krahv Alopeus jõudis järeldusele, 
et kavandatavasse konventsiooni ei saa  saavutada poliitiliste kurjategijate ja oma enda alamate 
väljaandmise määruste võtmist. Seejuures, seni kuni eksisteerivad lähedased ja sõbralikud suhted, 
võib alati saavutada riiklike kurjategijate väljaandmist. Peale selle, lubatud ministrite deklaratsioon 
annab alati sellisele nõudmisele formaalse aluse. Kui aga need suhted kunagi muutuvad, siis mitte 
mingid deklaratsioonid või poliitiliste kurjategijate väljaandmise konventsiooni määrused ei aita.

Mis aga puudutab teist punkti, millise suhtes ei leitud  mõlemate valitsuste vahelist 
üksmeelt, siis ei saa lasta silmist seda, et harva tekib selline juhtum, et jälitatav kurjategija jõuab 
muutuda Preisimaa alamaks. Preisimaal nõutakse naturalisatsiooni saamiseks erinevate 
formaalsuste täitmist ja maksab vaid õigeaegselt väljaandmist nõuda, et hoida ära naturaliseerimine. 
Ainult krahv Alopeusi poolt jäi segitamata Preisimaa alamate mitteväljaandmise küsimus, kes 
asusid selles alamluses enne kuriteo sooritamist. (Krahv Alopeusi 12.(24.) jaanuari 1830 aasta 
telegramm.).

Sellele telegrammile oli lisatud Preisimaa 7. jaanuari 1830 aasta noot, millises esitatakse 
üksikasjalikul viisil Preisimaa valitsuse vastuväiteid Venema volinike ülalesitatud nõuete suhtes ja 
eriti konventsiooni kava artikklite 14 ja 15 vastu, millised olid koostatud  S-Peterburis.

Esimese mainitud artikli suhtes  Preisimaa valitsus nõudis sellest lause, millise jõul ei anta 
välja võlgu võtnud isikut, enne nende tasumist, väljajätmist. Ta tegi võlgniku viivitamatu 
väljaandmise ettepaneku, andes krediitoritele oma pretensioonide esitamise õiguse „riigi, millise 
alamlusse nende võlglik kuulub, kompetentsetele võimudele“.

Lõpuks, artikkel 15 suhtes väidab noot, et Preisimaa valitsus ei soovi üldse sõlmida 
kurjategijate väljaandmise kartellikonventsiooni ja Preisimaa kriminaalseadused erinevad niivõrd 
Poola Kuningriigi  kriminaalseadustest, et mõnikord on erakordselt raske ütelda, kuivõrd antud 
tegevust peab lugema mõlema riikide seaduste järgi kuritegelikuks.  Pidades silmas seda asjaolu, on 
hädavajalik täpselt loetleda kõik tegevused, millised peavad olema loetud kuritegelikeks. Kuid 
seejuures Preisimaa valitsus ei saa väljaandmisele kuuluvate isikute hulka poliitilistes kuritegudes 
süüdistavate võtmisega nõustuda.  Edasi, ta ei saa lubada kuritegelike tegude hulka 
rahandusseaduste rikkumisi, st. salakaubaveoga tegelemine. Lõpuks, ta jätab enesele, Preisimaa 
seaduste alusel, õiguse otsustada, kas välismaalase poolset tegu, kes otsib Preisimaal varjupaika, 
tuleb tunnistada kuritegelikuks ja kas ta tuleb ikka tema valitsusele välja anda.

Ja nõnda, nagu Venemaa valitsus ei ole nõus „kuritegude nimelise loeteluga“, siis Preisimaa 
noot teeb ettepaneku  jätta Venemaa konventsiooni kavas jätta artikkel 15 välja ja asendada see 
mininstrite deklaratsiooniga.

Krahv Alopeus tunnistas võimalikuks võtta need Preisimaa ettepanekud vastu ja kooskõlas 
Preisimaa noodiga, ta muutis konvntsiooni esialgse teksti ja esitas selle muudetud kujul, krahv 
Bernstorffile, kes, 20 jaanuari 1830 aasta noodiga, väljendas konventsiooni allkirjastamiseks oma 
täielikku nõusolekut.

Lõpuks, 26. veebruari 1830 asta telegrammiga volitas viitse-kantsler saadiku temale 
saadetud  konventsiooni  allkirjastama ja võtma vastu poliitiliste kurjategijate väljaandmist 
puudutava deklaratsiooni.

Konventsioon ja deklaratsiooni olid allkirjastatud 17.(29.) märtsil 1830 aastal.

*
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Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Kuna vatastikuse jooksikute väljaandmise konventsiooni, milline oli sõlmitud 13. (25.) mail 
1816 aastal T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ja T. M. Preisimaa Kuninga vahel, tähtaeg 
möödus; aga seejuures osutus, et mõningad selle konventsiooni artiklid nõuavad täiendamist ja 
suuremat selgust; teised aga ei vasta enam praegustele tingimustele; siis Nende Majesteedid 
tunnistasid vajalikuks sõlmida uus jooksukute väljaandmise konventsioon ja selleks nimetasid oma 
volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
Krahv David Alopeusi, oma tegevsalanõuniku ja tegev kammerhärra, erakordse saadiku ja 

täievolilise ministri T. M. Preisimaa Kuninga juures, Aleksander Nevski, Püha Valadimiri esimese 
järgu  jt. ordenite kavaleri,

aga T. M. Preisimaa Kuningas, krahv Chretien Gonthier Bernstorffi, riigi kabineti minister ja 
välisminister, Preisimaa Musta- ja Punase -Kotka I järgu; Venemaa Püha Andrei Esmanimetatu, 
Püha Aleksander Nevski jt. ordenite kavaleri,

kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, 
sõlmisid ja allkirjastasid jooksikute väljaaandmise konventsiooni, milline kõlab sõna-sõnalt 
järgmiselt:

Artikkel I.

Selle konventsiooni täitmine algab selle ratifitseerimise päevast ja see hakkab puudutama:
a)Kõiki isikuid, kes , asudes tegevteenistuses, sooritavad ärajooksmise sellest või teisest 

vastastikusest armeest, aga samuti sõjaväe vara, millised neil osutuvad olevat, sellised nagu: 
hobused, hobuste varustus, relvad ja nende juurde kuuluv;

b)Kõiki isikuid, kes, kuigi said tegevteenistusest vabastuse, kuid sel tingimusel, et ilmuvad 
uuesti teenistusse, kui seda nõutakse ja kes hiljem kuuluvad reservi;

c)Kõikidesse isikutesse, kes riigi seaduste järgi, milline on nende poolt maha jäetud kas 
tagasi tuleku või võõrsile igavesti jäämise kavatsusega, on kohustatud, kuigi hiljem, on kohustatud 
kandma sõjaväeteenistust;

d)Kõikidesse nendesse isikutesse, kes, olles sooritanud kuriteo neist riikidest ühes, 
jooksevad teise, et varjuda kohtu ja seadusliku karistuse eest.

Artikkel II.

Kui esimeses artiklis a tähe all mainitud inimesed võetakse kinni mundris ja kui neil 
osutuvad olevat teised sõjaväele kuuluvad varustuse esemed või üldse kui ei lükata ümber kahtlust, 
et nad sooritasid teise lepingulise riigi sõjaväest minemajooksmise, siis sellised tuleb viivitamatult 
ja ilma teise riigi poolsest eelneva väljanõudmiseta kinni pidada ja saata koos kõigi nende juures 
leitud asjadega mõlemaid riike eraldava piirini, et nad anda üle selleks määratud võimudele. Mis 
aga puudutab neid, kelle ärajooksmine ei ole ilmne, kuid mida tõestavad nende endi tunnistused või 
erilised asjaolud, siis militaar- või tsiviilvõimud, peale sarnaste isikute asupaigast teate saamisest, 
võtavad vajalikke meetmeid selleks, et takistada nende kaugemale liikumist.  Peale seda nad 
korraldavad temale ülekuulamise ja sadavad selle protokolli teise lepingulise riigi provintsi 
sõjaväelistele võimudele, kes teatavad siis, kas kahtlustatav sooritas ärajooksmise või mitte; selle 
tulemusel, ärajooksmise puhul, antakse desertöör neile ühel ülalmainitud viisil välja.

Eelmises artiklis tähtede b ja c all nimetatud  inimeste kinnipidamine ja väljaandmine 
toimetatakse mitte teisiti, kui selleks täpselt vormistatud nõudmise alusel, milline esitatakse igal 
konkretsel juhtumil selle riigi vastavate võimude poolt, millise juurde nad kuuluvad.



Artikkel III.

Ainiti, kui esimese artikli tähtede a, b ja c  järkude alla kuuluvad inimesed, enne nende riiki 
tulekut, millisest nad viimasel ajal lahkusid või enne selle sõjaväeteenistusse astumist olid selle riigi 
alamad, millises peale ärajooksmist nad varjuvad või kui seejuures nende sellisena olekul 
kaasnevad suhted selle riigi seaduslikus vormis ei hävinud; siis selliseid isikuid välja anda ei tule. 
Kuid ka sel juhtumil, tuleb hobused, millised nad põgenemisel kaasa võtsid ja kaasas olev sõjaväe 
varustus, peavad olema tagastatud.  Aga samuti, kui neist keegi mainitud järkude alla võetud 
inimestest sooritavad mingi kuriteo selles riigis, kus nad peale ärajooksmist kätte saadakse, siis 
sellist võib mitte välja anda seni, kuni teda selle riigi seaduste alusel ei karistata.

Lõpuks, kui nende inimeste ärajooksmise ajast või omavolilisest lahkumisest, kes Artikkel II 
jõul ei kuulu teistmoodi kinnipidamisele või väljaandmisele, kui selleks välja antud täpse nõudmise 
alusel, möödub viis aastat; siis neist riikidest mitte kumbki, millisesse laekus selliste inimeste 
väljaandmise nõue, ei ole kohustatud seda rahuldama.

Artikkel IV.

Suhtlemist, teise artikli alusel, inimeste üle, keda kahtlustatakse selle või teise kõrgete 
lepinguliste riikide teenistusest ärajooksmises, hakatakse teostama Venemaa ja Poola Kuningriigi 
poolelt, lähima Preisimaa provintsi kindral-komandandiga, aga Preisimaa poolelt – peamise 
kuberneri või ametnikega, kellele on tehtud ülesandeks desertööride väljaandmine; inimeste suhtes, 
kes on mainitud Artikkel I  tähtede b ja c all, hakatakse Venemaa ja Poola Kuningriigi poolt 
suhtlema lähima Preisimaa provintsi juhatusega, aga Preisimaa poolelt, Venemaa või Poola  lähima 
militaar- või tsiviilvõimuga. 

Artikkel V.

Kuna võib juhtuda, et keegi enne oma ühe või teise kõrge lepingulise poole teenistusest 
ärajooksmist sooritas ärajooksu mingi teise valitseja või Riigi vägedest, millisega üks kõrgetest 
lepingulistest pooltest omas jooksikute väljaandmise konventsiooni, siis sellisel juhtumil antakse 
desertöör välja sellele armeele, millisest ta viimati ära jooksis.

Artikkel VI.

Eriti vastastikustele militaar- ja tsivilvõimudel on keelatud võtta oma Valitseja sõjaväelisse 
-või tsiviilteenistusse igaüht, kelle ärajooksmine teise lepingulise riigi  tegevteenistusest ei ole 
kahtluse all või milline on vaid oletatav. Kirjutatakse samuti ette, et ei tohi üle piiri lasta mitte 
kedagi all-ohvitseridest või sõduritest, kes kuuluvad naaberriigi armeesse, kui neil ei hakka olema 
passi või kirjalikku tunnistust ülemuselt või selle korpuse komandörilt, millisesse ta  tema 
tunnistuse järgi kuulub. 

Igaüks, kes ei oma sellist passi või kirjalikku tunnistust, kellest need võimud saavad teateid 
või ise oma alluvate kaudu ja kes oma väliste tundemärkide või teiste asjaoludega, annavad alust 
kahtlustamiseks, et ta kuulub teise lepingulise riigi vägede juurde, peetakse viivitamatult koos 
asjadega, millised neil on, kinni ja peale ülekuulamise teostamist, toimitakse nendega artikkel II 
lausete alusel.

Artikkel VII.

Mõlemad kõrged lepingulised pooled võtavad meetmeid, et väsimatult ja kohusetundlikult 
oleks jälgitud kõigi  nõudmiste täitmise üle, millised laekuvad nende võimudele inimeste suhtes 
keda mainitakse Artikkel I tähtede b ja c all ja kui osutub, et nendel inimestel tuleb astuda selle riigi 



teenistusse, millise territooriuml nad asuvad, siis sellisel juhtumil vastastikused kohustused selle 
artikli järgi ei kuulu mingile äramuutmisele.

Artikkel VIII.

Kui aga esitatud nõumise mingite asjaolude täpsuse suhtes tekkisid kahtlused, siis sellised 
kahtlused, erandiks juhtumid, millised on sätestatud  Artikkel III lausetes, ei hakka olema 
mitteväljaandmise põhjendusteks.

Artikkel IX.

Desertööri või igasuguse sõjaväeteenistuskohustlase väljaandmine mitte ainult peab olema 
eranditult saadetud protokolliga tema kinnipidamise põhjustest ja asjaoludest; vaid peale selle, kui 
selline inimene kuulub nende järku, kes Artikkel II lausete jõul peavad olema antud ilma nõudmist 
esitama välja, siis koos nendega peavad viivitamatult tagastatud kõik sõjaväe asjad, millised andsid  
tunnistust tema ärajooksmise kohta. Kui aga, vastupidiselt sellel ta hakkab kuuluma nende inimeste 
järku, kelle väljaandmist teostatakse ainult vastastikuste sõjaväevõimude eelnevate suhete tulemusel 
või spetsiaalsel väljanõudmisel, siis igasuguse kahtluse kõvaldamiseks, et tema väljaandmine on 
kooskõlas selle konventsiooni sätetega, siis teda käsitleva väljaandmise nõude juurde lisatakse alati 
konventsiooni originaali vastava sätte väljavõte.

Artikkel X.

Varem desertööride aj teiste inimeste väljaandmiseks määratud piiripunktid jäävad nendeks 
samadeks, kus seni selliseid väljaandmisi teostati, seni kuni nende vastastikused võimud ei lepi 
omavahel kokku nende muutmise suhtes. Neis kohtades väljasaatmisele kuuluvate inimeste 
vastuvõtmiseks ametnike määramine, olenevalt  nende ametnike kuuluvusest militaar- või 
tsiviiljärku, hakkab sõltuma vastavalt selleks ühe või teise riigi poolt volitatud  militaar- või 
tsiviilvõimudest.

Artikkel XI.

Iga sõjaväeteenistuskohustusliku inimese või desertööri ülalpidamise kuluks määratakse 
viisteist poola krossi või kaks preisi krossi kõlisevas päevas, lugedes tema väljaandmiseks nõude 
järgi või ilma selleta, kinnipidamise päevast. Kui desertöör toob kaasa riigi hobuse, siis selle 
söötmiseks  hakatakse iga päev, lugedes ülalmainitud päevast, kaks mõõtu kaera ja kaheksa naela 
heina koos vajaminevate õlgedega; selle loomasööda eest tasutakse iga kord ametliku hinna järgi, 
millised kehtivad lähimas linnas.

Desertööri väljaandmine peab olema ellu viidud mitte hiljem, kui kaheksa päeva peale tema 
kinnipidamist, milline peab leidma aset koheselt kui selgub tema peidukoht; ja seepärast nii ühe kui 
teise poole poolt makstavad ülalpidamiskulud ei tohi olla suuremad, kui kaheksa päeva eest, peale 
neid juhte, kui koha kauguse tõttu, kus desertöör kinni peetakse või mingil teisel selgelt tõestatud 
asjaolul, võib tema väljaandmisega hädavajalikult vastavate võimude poolt viivitada  üle 
ülalmainitud tähtaja. Kui jooksik võetakse haiguse tõttu hospidali, siis seal tema hädavajalikud 
kulutused maksab teda välja nõudnud valitsus, arvestades päeva kohta ühe poola krossi kogu selle 
aja eest, mil ta hospidalis viibib.

Artikkel XII.

See kes teatab desertööri, millisesse väeliiki ta ka ei kuuluks, või siis 
sõjaväeteenistuskohustusliku inimese peidukohast, kelle suhtes järgneb väljanõudmine ja kui see 
vihje antakse sellisel viisil, et see desertöör või sõjaväeteenistuskohustlane saadakse kohe kätte, siis 



ta saab autasuks riigilt, kellele selline isik välja antakse, kakskümmend poola zlotti. Kui koos 
temaga koos leitakse tema poolt kaasa viidud hobune ja kui see sellele riigile, millele ta kuulub, 
tagastatakse, siis see autasu suureneb kuni neljakümne viie poola zlotini.

Artikkel XIII.

Selleks, et need autasud ja Artikkel XI mainitud rahad viivitamatult välja antaks, milliseid 
mitte mingil juhtumil ei tohi suurendada, mõlemad kõrged lepingupooled võtavad meetmed, et 
ametnikel, kellel tehakse ülesandeks võtta jooksikud selleks ette nähtud piiripunktides vastu, asuks  
kassas mingi rahasumma, millisest nad saaksid kohe desertööri  või sõjaväeteenistuskohustusliku  
inimese aga samuti äraviidud hobuse eest, üleandmise juures välja maksta selle, mis on ette nähtud 
autasuks ja ülalpidamiskulude eest, arvete järgi, millised seal teise poole võimude poolt, ametnike 
kaudu esitatakse. Kui sellise arvestuse juures näis olevat ka mingi pettuvärk, millist on siiski raske 
oodata sellise selguse ning täpsuse juures, millisega määratletakse autasu ja ülalpidamise rahad, siis 
sellisel juhtumil teostatakse selle arve järgi täielik tasumine; vastuväiteid, milliseid on tehtud selles 
asjas, käsitletakse hiljem, välistades ainult ühe juhtumi, aga nimelt, kui ei ei järgnenud Artikkel IX 
järgset täpset täitmist, selle suhtes, et koos desertööriga oleks olnud välja antud ka tema juurest 
leitud sõjaväe varustus või et tema väljaandmise nõue oleks esitatud originaali kujul. Ainult sel 
juhtumil raha, milline on ette nähtud autasuks, aga ka ülalpidamiseks, välja ei anta. 

Artikkel XIV.

Kuna desertöörid ja inimesed, kes on sõjaväeteenistuskohustusliku, ei saa laenu võtta, mille 
eest see valitsus, millise juurde nad kuuluvad, oleksid justkui seaduslikult kohustatud vastutama, 
siis sellised laenud mitte mingil juhtumil, jooksikute väljaandmisel ei saa olla vastastikuste võimude 
vahelise asjaõienduste põhjenduseks. Kui keegi neist inimestest, selles riigis, milline neid välja 
annab, andis eraisikutele kohustuse, millist ta tema väljaandmise põhjusel täita ei saa, siis 
vastaspoolele antakse võimalus oma  õigust nõutada selle riigi võimude juurest, kellele tema 
võlgnik kuulub.

Samamoodi, kui desertöör või sõjaväeteenistuskohustuslik inimene sel ajal, kui teda välja 
nõutakse, hakkab asuma, eravõlgade pärast, vahi all; siis samuti ka valitsust, kellele selline 
nõudmine laekub, ei vabastata tema viivitamatu väljaaandmise kohustusest.

Artikkel XV.

Kui keegi, mõlematest riikidest, selles või teises, sooritab kriminaalkuriteo või on sellises 
kuriteos süüdistatav või kahtlustatav; aga pärast põgeneb ja läheb teise lepingulise Valitseja 
valdusesse, siis kõik sellised inimesed hakkavad olema vastastikku välja antavad, seda esimesel 
nõudmisel, milline järgneb sel alusel, nii nagu on alljärgnevas Artikkel XVI näidatud.

Selle artikli jõud jääb muutumatuks, vaatamata süüdlase, süüdistatava või kahtlustatava  
auastmele või seisusele; ja sellised inimesed, millises aujärgus või seisusest nad ka ei olnud, 
aadlikud, linnakodanikud, või külaelanikud, vabad või sunnismaised, sõjaväe- või 
tsiivilametkonnast, kõik antakse ühtmoodi välja. 

Kuid kui selgub, et kurjategija või süüdistatu on selle Valitseja alam, kelle valdustesse ta 
põgenes peale kriminaalkuriteo sooritamist teise lepingulise riigi maadel; siis sellisel juhtumil teda 
välja ei anta; kuid Valitseja, kelle alam ta on, käseb ta viivitamatult tema seadusliku kohtu alla anda. 
Ainiti, kui keegi peetakse kinni selles samas riigis, kus ta sooritas kriminaalkuriteo või mingi teise 
seadusvastase teo ja seejuures ta võetakse kinni nimelt sellise kriminaalkuriteo eest või sellise 
üleastumise eest; siis Valitseja, piirkondades, millistes järgnes kinnipidamine, võib anda selliseid 
inimesi enda juures kohtu alla ja karistada nõnda nagu seadus käseb, kuigi süüdlased olid teise 
lepingulise Valitseja alamad.



Artikkel XVI.

Eelnevas artiklis sätestatud juhtumitel selle provintsi kõrgem kohus, seal kus tuleb teostada 
või oli teostatud uurimine kurjategija üle ja kus teda tuleb karistada, koostab selle asja suhtes 
ettenähtud nõudmise ja pöördub sellega selle provintsi kõrgemasse kohtusse, kus kurjategija, 
arvatavasti end varjab.

Kui, muideks, asi hakkab seisnema selles, et saada teada, kus keegi inimene end varjab ja et 
ta siis politsei abil  kinni võtta; siis selliste nõudmistega võib vastastikku pöörduda asutuste poole 
vastastikustes valdustes, provintsi politsei võimude poolt. 

Kuid kui asi seisneb pigem kurjategija tegelikus väljaandmises; siis on vajalik, et igasuguse 
sellise väljanõudmise juures oleks üksikasjalikult esitatud tema kuriteo kõik asjaolud, selleks, et 
saaks veenduda, et kuritegu, millises kurjategijat süüdistatakse, on just selline ja et selle riigi 
seaduste järgi, millisesse laekus tema väljaandmise nõue, allutatakse süüdlane samamoodi 
kriminaaluurimise alla.

Kui neid tingimusi täites, aga samuti peale ülekuulamist, milline korraldatakse kohtualusele, 
osutub, et ta on täpselt see, keda välja nõutakse; siis ta tuleb välja anda.  Sel eesmärgil ta viiakse 
konvoi saatel piirile ja saanud tema ülalpidamise kulude eest kätte raha, ta antakse üle selle poole 
vastavatele võimudele, milline tema väljaandmist nõudis.

Artikkel XVII.

Alates jälitatava kurjategija kinnipidamise päevast, kulutatakse päevas ta ülalpidamisele 
viisteist poola krossi ja kakskümmend kaks ja pool poola krossi tema vahi all hoidmise peale.

Artikkel XVIII.

Ei desertööre ega sõjaväeteenistuskohustlasi, ega ka kurjategijaid ei või väljaandmist nõudva 
Valitseja poolelt teise lepingulise Valitseja piirkondades vägivaldselt või omavoliliselt või salaja 
jälitada. Seepärast on keelatud igasugusel sõjaväelisel- või tsiviilgrupil või siis kellegil teisel salaja 
saadetul, sellistel kavatsustel minna üle vastastikusest piirist. 

Kui ühe või mitmte desertööride või sõjaväeteeenistuskohustuslike inimeste või põgenenud 
kurjategijate püüdmiseks saadetakse nõudva Riigi poolt militaar- või tsiviilüksus või kasutatakse 
mingit teist vahendit, siis selline jälitamine ei saa minna kaugemale, kui ainult mõlemaid riike 
lahutava piirini. Seal peab üksus peatuma ja üle piiri lubatakse minna vaid ühel inimesel, kellele on 
keelatud igasugune vägivalla kasutamine või tegutseda omavoliliselt; ta peab pöörduma 
väljaandmise suhtes vastava militaar- või tsiviilvõimu poole ja esitama seal oma komando poolse 
selles suhtes antud kirjaliku nõudmise.  Selline kuller tuleb vastu võtta proportsionaalselt sellise 
austusega, millist mõlemad Riigid väärivad; peale seda käitutakse käesoleva konventsiooni alusel.

Artikkel XIX.

Igaüks, kes peetakse kinni sel samal maal, millisesse ta läks üle piiri keelatud viisil, viiakse 
kohalikku lähimasse kohtusse, milline menetleb sõjakuritegude uurimist.

Mainitud kohus vaatab asja läbi ja peale tunnistajate ärakuulamist, viib asja selleni, et oleks 
võimalik teha kohtuotsus. Seejärel saadetakse kogu asi nende vägede peastaabi ülemale, millise 
alluvusse süüdlane kuulub, et teha selle riigi seaduste järgne kohtuotsus. Sellest kohtuotsusest 
teatatakse uurimise teostanud kohtule, aga see kuulutab selle välja kohtualusele, keda hoitakse seni 
vahi all. Selle kohtuotsuse jõul, kohtualune kas vabastatakse viivitamatult või antakse, mõistetud 
karistuse kandmiseks, välja teise lepingulise Riigi  lähimatele võimudele.



Uurimine peab olema teostatud vahetpidamatult ja võimalikult kiiresti. Kui kohus, milline 
on määratud  kohtuotsuse tegemiseks, nõuab eelnevalt edasisi selgitusi, siis sellised tuleb saata 
mainitud kohtu nõudmisel, uurimist teostatud võimude poolt.

Kui aga keelatud piiriületuse või mingite eriliste, seejuures tekkinud asjaolude suhtes tekib 
kahtlus; siis sellisel juhtumil nimetatakse vastastikune komisjon selle poole komissaride eesistumise 
all, milline esitab kaebuse. Selle komissonil on ainult kohustus otsustada, kas piiriületus oli tehtud 
tegelikult ebaseaduslikul viisil ja kuna selle komisjoni otsus kinnitatakse mõlemate Valitsejate 
poolt; siis süüdlast karistatakse, niivõrd kiiresti kui võimalik selle riigi seaduste ja võimude 
korraldusel, millise alam ta on. 

Artikkel XX.

Kõigil mõlemate kõrgete lepinguliste poolte võimudel ja alamatel on keelatud varjata 
desertööre ja samuti isikuid, kes on sõjaväeteenistuskohustlased ja neid, kelles suhtes saabus 
väljanõudmine või kurjategijaid, kes tuleb välja anda ja aidata nende teistesse kaugematesse 
kohtadesse põgenemisel kaasa, et nad eemaldada sellisest väljaandmisest.

Vastastikused valitsused toimivad kohalike riiklike seaduste järgi nende suhtes, keda 
süüdistatakse sellistes kuritegudes ja mõlemate riikide võimud, et anda vastastikune rahuldus, 
hakkavad teineteisele saatma teateid selle kohta, milliseid meetmeid hakatakse võtma 
tagaotsimiseks ja millisel viisil on karistatud käesoleva sätte rikkujaid.

Artikkel XXI.

Väga rangelt keelatakse kõrgete lepinguliste poolte alamatele ära kellegilt asjade, millised 
on tundemärkide põhjal ilmselgelt kroonu omad, ostmine, kuigi nende müüja ei ole veel tunnistatud 
desertööriks või kui selline ei olnud veel välja nõutud. Eriti rõhutatakse, et ei ostetaks desertööride 
poolt ära viidud hobuseid. Peale selle kirjutatakse rangelt ette, et keegi ostaks kurjategijalt asju, 
millised ta viis ärajooksmisel kaasa, kuna ta ei saanud neid soetada teisiti, kui ebaseaduslikul viisil. 
Mõlemad valitsused kasutavad kõiki kohalike riiklike seaduste järgseid viise, et sellised asjad ja 
sõjaväe varustus oleksid vastastikku, ilma mingit hüvitust maksmata, tagastatud. 

Artikkel XXII.

Kui siis keegi desertööridest või sõjaväeteenistuskohustuslikest inimestest või 
kurjategijatest, kes kuuluvad ülalmainitute järku, välja ei anta, kui selle konventsiooni jõul ta 
tulnuks välja saata; aga seejuures, sooritades uue põgenemise, ta tuleb uuesti sellele maale, kuhu ta 
tulnuks välja anda; siis selle maa Valitseja ei pea teda enam välja andma.

Artikkel XXIII.

Inimesi, kes selles või teises mõlematest riikidest hakatakse tunnistama ühiskonnale 
koormavateks, kuigi sellised inimesed olid mitte sealsete sünnipäraste hulgast või ei omanud seal 
seaduslikul alusel alalist elukohta, ei tohi saata välja teise lepingulise Riigi valdustesse, ilma et 
oleks selleks viimase eelnev ja täpne nõusolek, samuti ka sellisel juhtumil, kui inimene, kes on 
määratud väljasaatmisele või tema vanemad olid tollel maal sündinud, kuhu ta välja saadetakse, või, 
kui enne seda ta oli selle riigiga, kui selle alam, suhetes. Ja seepärast, kui keegi mõlematest riikidest 
kavatseb saata teise kellegi, temale koormavateks olevatest inimestest; siis on vajalik, et selle 
viimase riigi  lähimate provintside võimud, teataks ette, et nad võivad tema vastu võtta; ilma sellise 
eelneva kokkuleppetta ei ole piirivõimudel nende vastuvõtmise õigust ega ka kohustust. 

Ainiti, sellise kokkuleppe järgi ei ole vajadust, kui üks või teine riik peavad vajalikuks saata  
oma valdustest välja inimene, kellel on teise lepingulise riigi ajutiselt välja antud pass; peale selle 



kõrged lepingulised pooled kohustuvad vastu võtma probleemideta, kui vaid passis märgitud tähtaja 
lõpuni, aga ka siis, kui  selline pass oleks uuendatud või pikendatud esiaegse tähtaja poole ajani, kui 
seejuures see tähtaeg ei ületa kuut kuud; kuid kui mõlemate riikide vahel lepitakse vastuvõtu kohta 
kokku, siis sellisel juhtumil, riik, millisest tuleb väljasaatmine, on kohustatud selliseid inimesi 
saatma piirini omal kulul ja seejuures kui Venemaa või Poola Kuningriigi valitsus soovib välja saata 
inimesi, keda ei saa oma kodumaale saata mingil teisel teel, kui vaid läbi Preisimaa valduste, siis  
Preisimaa valitsus ei keeldu kunagi sellisest enda valdustest läbisaatmisest, kuid sel tingimusel, et 
kellegi sellistest inimestest üleandmisel Preisimaa piirivõimdele, oleks temale antud:

1)Tõestatud tunnistus selle riigi valitsuse poolt, millisesse läbi saadetav isik kuulub, selle 
kohta, et ta on nõus teda vastu võtma.

2)Sellise isiku edasisaatmise ja teel kuni ta kodumaani, ülalpidamise kuludeks vajaliku 
täieliku rahasumma.

Nende kahe tingimuse täpse täitmiseta, Preisimaa valitsus, tema poolt selles asjas teiste 
riikidega sõlmitud konventsioonide tulemusel, ta ei saa teise riiki üle antavaid inimesi vastu võtta.

Artikkel XXIV.

Kõik selle konventsiooni määrused puudutavad täiel määral ka Poola Kuningriiki; selle 
tähtaeg lõppeb kaheteistkümne aasta pärast.

Artikkel XXV.

See konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Berliinis kuue 
nädala pärast, või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
                       See juhtus Berliinis, 17. (29.) märtsil 1830 aastal.
(L.S.)Le Comte Alopeus. (М.П.)Графъ Алопеусъ.
(L.S.)le Comte Bernstorff. (М.П.)Графъ Бернсторфъ.

Ratifitseeritud 19 aprillil 1830 aastal.

***

     Nr. 315.

            Deklaratsioon.

Venemaa ja Preisimaa valitsused, pidades silmas mõlemate riikide kriminaalseaduste sisulist 
erinevust, otsustasid  spetsiaalselt täna nende volinike poolt allkirjastatud kartelli-konventsioonis 
poliitilisi kurjategijaid mitte mainida; kuid soovides ikkagi omavahel kokku leppida juhtude 
puhuks, kui üks valitsustest hakkab nõudma sellises kuriteos süüdistatava isiku väljaandmist, 
leppisid allakirjutanud  kokku järgmistes punktides, aga nimelt:

1)et kuigi mõlemad valitsused ei võtnud endale mainitud konventsioonis formaalset 
poliitiliste kuritegude sooritamises süüdistatavate isikute väljaandmise kohustust, nad ikkagi 
hakkavad austama, arvestades iga üksiku juhtumi iseloomu, sellise kuriteo sooritamisese puhul, 
välja andmise nõudmist, milliseid  esitatakse ühe riigi poolt vastastikku teisele;

2)et finantsseaduste vastaseid tegusid ei võeta kuritegelike tegude kategooriasse;
3)et nad jätavad enesele õiguse, oma seaduste alusel lahendada küsimus sellest:
kas tuleb tegu, millise sooritamise eest üks pooltest nõuab kellegi isiku väljaandmist, 

tunnistada kriminaalkuriteoks, või ei tule.



Käesolev deklaratsioon on koostatud ja allkirjastatud  kahes eksemplaris vastastikuste 
volinike poolt ja see hakkab omama samasugust jõudu ning mõju, just-kui see oleks sõna-sõnalt 
võetud täna allkirjastatud kartelli-konventsiooni.

                      See juhtus Berliinis, 17. (29.) märtsil 1830 aastal.
(L.S.)Le comte Alopeus. (М.П.)Графъ Алопеусъ.
(L.S.)Le comte Bernstorff. (М.П.)Графъ Бернсторфъ.

****

Nr.316.

1830 a. 17. (29.) mai. Preisimaaga sõlmitud Poolas maade ja kapitalide loovutamist 
puudutav konventsioon.

((F. Martensi kommentaar.).

Alljärgneva konventsiooni eesmärgiks oli lahendada pidevalt üleskerkinud probleemid, 
millised tekkisid Poola Kuningriigi territooriumil Preisimaa valitsuse ja erinevate Preisimaa 
pankade asutuste vahel maade ja kapitalide valdamise suhtes. Need Preisimaa valdused ja omandid 
tekkisid, enamjaolt sel ajal, kui Pooal Kuningriigi osad läksid Preisimaa riikliku territooriumi hulka. 
Veel Keiser Aleksander I valitsemise ajal käisid mõlemate valitsuste vahel läbirääkimised preisi 
valdajate õiguste määratlemise ja nende Poola valitsuse arvel väljaostmise üle. Kuid preisi valdajate 
pretensioonid olid niivõrd paisutatud, et Varssavi valitsus palus Valitseja Keisrilt, et ta keelduks 
kavandatud konventsiooni sõlmimisest. (Krahv Nesselrode 1827 ja 1828 aasta aruannetest 
Kõigkõrgemale).

Peale Keiser Nikolai I troonile astumist need läbirääkimise alustati Varssavis uuesti, kuhu 
saabusid Preisimaa valitsuse poolt nimetatud komissarid, et üheskoos Poola komissaridega se sassis 
asi lahendada. 

Kuid ka siin läksid vastastikused pretensioonid niivõrd lahku, et Preisimaa valitsus hakkas 
kartma Varssavi valitsuse preisi maade ja kapitalide soetamisest lõpplikku äraütlemist. On 
hädavajalik märkida, et Preisimaa valitsus tahtis ise väga Poola Kuningriigile neid oma õigusi 
loovutada, kuid ise-enesest mõistetavalt, endale võimalikult kasulikel tingimustel.

Keiser Nikolai I tegi krahv Alpoeusile ülesandeks teatada Preisimaa valitsusele, et tema 
Jumala juures puhkava venna lubadus on püha ja rikkumatu. Ainult on hädavajalik, et Preisimaa 
valitsus muudaks oma sellest asjast huvitatud alamate pretensioone mõõdukamateks ja tuleks 
Keiserlikule valitsuseleheade kavatsustega vastu.

Lõpuks, peale mitme aasta pikkuseid läbirääkimisi allkirjastati Varssavis alljärgnev 
konventsioon ja selle juurde lisatud protokoll.

*

        Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, olles innustatud 
soovist üha enam ja enam kinnitada sõpruse ja hea üksmeele sidemeid, millised eksisteerivad nõnda 
soodsalt nende riikide vahel, otsustasid sõlmida tehingu ühest küljest soetamises ja teisest kõigi 
kinnisvarade ja kapitalide loovutamises, milliseid valdavad Poola Kuningriigis Preisimaa valitsus ja 
asutused, milleks volitasid:

vürst Xavier Drucki-Lubecki, Poola Kuningriigi rahandus- ja riigikassaministri,
ja Frederic de Schoelleri, Berliini õukonna erakorraline saadik ja täievoliline mininter,



määratlema aluseid, millised peavad olema selles asja suhtes tehtava lõpliku kokkuleppe 
sõlmimise juhiseks.

Nende aluste tulemusel, millised on kantud protokolli, mis on allkirjastatud ministrite poolt 
S-Peterburis 8.(20.) aprillil, käesoleval aastal ((1830)), kõrged lepingulised pooled nimetasid oma 
vastastikusteks volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas,
krahv Louis Jetski, Poola Kuningriigi riiginõuniku, Panga presidendi, kammerhärra, Püha 

Vladimiri 3 järgu  jt. ordenite kavaleri;
aga T. M. Preisimaa Kuningas,
Jules Schmidti, oma Poola Kuningriigis asuva peakonsuli, Punase Kotka 3 järgu jt ordenite 

kavaleri.,
kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, 

leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Preisimaa valitsus enda ja oma Preisimaa asutuste nimel, millised valdavad omandit, 
loovutavad Poola valitsuse täielikku käsutusse alates 1. jaanuarist 1830 aastast:

a)kõik kinnisvarad, millised on nimetatud käesoleva konventsiooni lisas, mis on tähe A all 
olevas loetelus ja allkirjastatud vastastikuste volinike poolt;

b)kõik Poola Kuningriigis asuvad hüpoteegi alla võetud või mittevõetud varad ja kapitalid, 
millised on nimetatud käesoleva konventsiooni lisade loeteludes tähtede B, C, D, E ja F all ja 
allkirjastatud  nende samade volinike poolt.

Need loovutused laienevad loomulikult ka kõigele, millised moodustavad ülalmainitud 
kinnisvarade juurde kuuluvaid asju, usufruitse ((kasutusvaldused)), vallasvara, tarbeasju, tulusid ja 
saamata makse, samuti ka ülalmainitud kapitalidelt kogu möödunud aja eest maksmata võlgu ja 
jooksvaid protsente.

Artikkel II.

Poola valitsus asub  samast ajast valdama kõiki õiguste aluseid ja kõiki õigusi ning 
kohustusi, millised kuulusid nende kinnisvarade, kapitalide või nõudmiste suhtes loovutaja poolele, 
aga Preisimaa valitsus ei hakka selle loovutamise tulmusel olema kohustatud mitte mingi, milline 
see ka ei oleks, makse aluse, vastutuse ja käendusega Poola valitsuse ees, kohe kui viimane saab 
Preisimaa valitsuselt või asutustelt kõik tema poolt vallatud õigused ja dokumendid. 

Seepärast Poola valitsus võtab enesele kõik mainitud kinnisvaradelt arvestatud hüpoteegi 
võlad, milliseid loovutav pool oli kohustatud maksma nende kinnisvarade soetamise ajal, kuid veel 
ei  ole ära maksnud.

Artikkel III.

Mis aga puudutab võlgu või kohustusi, millised võisid olla sõlmitud hüpoteegi all peale selle 
soetamist ja millised ei olnud ära kasutatud endiste võlgade või kohustuste äramaksmiseks, millised 
on mainitud  Artikkel II, siis sellise rahuldamise kohustus hakkab lasuma Preisimaa valitsusel; peale 
selle, ta hüvitab Poola valitsusele kõik tulud loovutatud varadelt, aga samuti protsendid kapitalidelt, 
millised osutusid saaduks peale 1. jaanuari 1830 aastat või varem jooksva või järgnevate aastate 
eest.

Samamoodi ta tasub Poola valitsusele ka need kapitalid, millised, kuigi nad on märgitud  
eelmainitud Artikkel I loeteludesse, kuid võisid olla realiseeritud enne möödunud  8. (20.) aprilli. 
See tasumine teostatakse kooskõlas summadega, millised olid saadud ka tegelikult.



Artikkel IV.

 
Kõigi Artikkel I märgitud  loovutuste maksumuse hüvitamiseks Poola valitsus kohustub 

maksma Preisimaale Poola Kuningriigi Maakonna Krediidiühistu (Pfandbreiefe des Polnischen 
Landschaftlichen Credit-Vereins) pantkirjadega, nende nominaalhinna järgi, summas 9 miljonit 
poola zlotti.

See tasumine teostatakse järgmisel moel: esimene pool, st. 4.500.000 poola zlotti makstakse 
ära nelja nädala pärast, peale käesoleva konventsiooni ratifitseerimiskirjade vahetamist, kusjuures 
pantkirjad antakse välja koos kupongidega tähtajaga alates 1 jaanuarist 1830 aastal.

Teine pool makstakse ära nelja nädala pärast peale kõikide ülalmainitud õiguste omandile ja 
dokumentidele üleandmist. Juhtumil, kui kupongid lõigatakse ära nendest osadest nii esimeselt kui 
teiselt, siis Preisimaale arvstatavad protsendid, lugedes 4 sajale, makstakse tema poolt välja 
ühtmoodi tähtajal alates 1 jaanuarist 1830 aastal. 

Artikkel V.

Selleks, et kergendada käesoleva konventsiooni täitmist, varustatakse allakirjutanud 
Preisimaa volinik volitusega, õigusega see üle anda ühele või mitmele asetäitjale, Poola valitsuse 
valikul.

Peale selle tehakse sellele volinikule ülesandeks anda Poola volinikule üle kõik kirjad, 
dokumendid, planid, kaardid, inventar, kohustused, lepingud, kohtuotsused ja igasugused teised 
aktid, millised puudutavad ülalmainitud loovutusi. 

See üleandmine peab olema lõpetatud kuue kuu pärast, peale ratifitseerimiskirjade 
vahetamist, aga kui on võimalik, siis ka varem.

Omalt poolt hakkab Poola volinik ettenähtud summad,  Artikkel IV sätestatud korras, 
eelmainitud Preisimaa volinikule, tema ettenähtud viisil vormistatud allkirja vastu.

Lõpuks, kõik, mis puudutab käesoleva konventsiooni järkjärgulist täitmist, protokollitakse, 
millise vastastikused volinikud koostavad kahes eksemplaris.

Artikkel VI.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kuue nädala 
pärast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
                        See juhtus Varssavis, 17. (29.) mail 1830 aastal.
(L.S.)Louis comte Jetski. (М.П.) Графъ Людовикъ Жетский.
(S.L.)Jules Schmidt. (М.П.)Юлий Шмидтъ.

*

Loetelu A.

Preisimaa asutuste 17. (29) mai 1830 aasta konventsiooniga kooskõlas Poola valitsusele 
loovutatavate kinnisvarade loetelu.

№№
                                     Maade nimetus.

Vojevoodkonnad, 
millises maad asuvad.

A. Berliini Kuningliku Panga omand.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Mõisad Biezun ja Zeromin...
Driegorzew, Woznik, Mnichow, Sucha.
Kaniewo ja Jerzmanowo.
Kargoszyn, Kargoszynek ja Szezurcyn.
Kosiny stare A.B.C..
Krajevo Wierciochy.
Lakie wielkie.
Lewickyn Zurza mala.
Losudzice.
Monice, Klocko ja Jeziory.
Mordy mõis.
Nasielsk mõis.
Swiezcia.
Swiezawy, Rogowo, Koscielne, C. Rogowo.
Szreusk mõis koosZawady ja Siemiatkowo.
Umienino Zelaski.
Wola Lobodzka.

 B.Sõjaväelaste leskede kassa omand.

Kletnia.

C.Tsiviilametnike leskede kassa omand.

Maja Kalischis.

Plock.
Kalisch.
Masovie.
Pock.
Plock.
Plock.
Mascovie.
Plock.
Kalisch.
Kalisch.
Podlachie.
Plock.
Kalisch.
Plock.
Plock.
Plock.
Kalisch.

Kalisch.

                       Kokku üheksateist omandit.
See juhtus Varssavis, 17.(29.) mai 1830 aastal.
Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.
                                                   Titus Potocki.

Loetelu B.

Preisimaa Kuningliku Panga 17. (29) mai 1830 aasta konventsiooniga kooskõlas Poola 
valitsusele loovutatavate kapitalide loetelu.

№№ Omandi nimi, millise hüpoteegi alla on 
kapitalid registeeritud.

Preisimaa 
rahas.

Taalrid.    

Preisima 
rahas.

 Hõbe-      
krosid

Poola 
rahas.

Zlotid

Poola 
rahas.

Krossid



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Arcellino ja Kluczewo.
Baszkow, Zyczyn ja Goszcanow.
Biernacice A.B.C.
Borzykowo.
Brudzyn.
Brzesk.
Chayczyny ja Jawor.
Chocz.
Chodaki A, Kraszyn ja Zwiasly.
Ciemniewo ja Kobylino Jedyly.
Czayki.
Dankow.
Dulsk.
Dziatyn.
Gizyce ja Ruszki.
Gniewkow.
Glebokie, Debowice ja Radoszewice.
Grabie folwarkowie
Grabno, Zamoscie, Siedlce ja Korczysko.
Witti maja Niezawas.
Hinrichsi maja Plockis.
Arnoldi maja Plockis.
Hucisko.
Janow ja Zuraw.
Kawenczyn.
Kiedzyn.
Kisiele.
Kelobukowice, Rudnik ja Lustawice.
Kobiele male.
Kobyla taka.
Krzynowtoga mala.
Zakno.
Zesmierz.
Leszcze.
Magnusy E. ja L.
Metelle ja Simno.
Modzele, Zelary ja Nasierowo dolne.
Niepiekly.
Nowa wies.
Nowy dwor.
Opinogora.
Osiek maly.
Paniewo.
Pecherzew.
Poczatkowo.
Poniatki nosy.
Przespolew.
Kamienie Kmiece.
Kwilin.
Racibory.
Radzanowo ja Ralowo.
Regnow ja Komorow.

57.508
20.000
18.166
2.008

62.321
4.000
6.500

116.673
20.000
12.000
6.000

11.833
47.666
27.566
4.216
4.000

14.666
8.000
2.300
4.500
5.000
3.000

41.666
54.313
22.000
21.000
30.000

106.319
1.388

15.166
2.000
7.500
4.800

45.800
1.690

40.000
4.000
3.000

16.666
30.000

134.065
14.000
2.666
1.070

120.004
4.600
3.387

47
21.600
14.400
54.766
23.070

20
-

20
14
15

-
-

10
-
-
-

10
20
20
25

-
20

-
-
-
-
-

20
24

-
-
-

15
3

20
-
-
-
-
-
-
-
-

20
-

15
-

20
11
20

-
12
18
12

-
20
19

345.052
120.000
109.000
12.050

373.929
24.000
39.000

700.040
120.000
72.000
36.000
71.000

286.000
165.400
25.301
24.000
88.000
48.000
13.800
27.000
30.000
18.000

250.000
325.882
132.000
126.000
180.000
637.917

8.328
91.000
12.000
45.000
28.000

274.800
10.140

240.000
24.000
18.360

100.000
180.000
804.393
84.000
16.000
6.422

720.028
27.600
20.324

285
7.110.854

86.400
328.600
138.423

-
-
-

24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

24
-
-
-
-

18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7½
-
-

15
18

16½
-
-

24



53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63/64.

Rozniatow.
Russow ja Zykadlow.
Slodkow ja Szadlowice.
Szudluszeuwice ja Koldow.
Swiniaky.
Szadek ja Przedzin.
Sulislawice.
Szulmierzyce ja Osiny.
Wolwo ja Golanki.
Zakrzewo.
Zielun, Dlutow, Wawrowo, Wronka, 
Kozilas, Ruda, Strazewy litt. C, 
Marzewice, Zdrojka, Sarnowo, Gruszka, 
Szramka, Niechlanin, Jablomowo ja 
Zalesie.

1.666
792

6.800
8.000

22.000
4.250

12.813
21.800
8.470

10.000

157.000
8.594

20
1
-
-
-
-

27
-
-
-

-
4

10.000
4.752

40.800
48.000

132.000
25.500
76.883

130.800
50.820
60.000

942.000
51.564

-
9
-
-
-
-

12
-
-
-

-
24

                                               Kokku:
                                                  

1.561.166 14 9.366.998 25½

Kokku kuuskümmend neli kapitali, millised moodustavad üheksa miljonitkolmsada 
kuuskümmendkuustuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa poola zlotti ja kakskümmend viis  ja 
pool krossi.

See juhtus Varssavis, 17.(29.) mail 1830 aastal.
Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.

                                                   Titus Potocki.

*

Loetelu C.

Berliini tsiviilametnike leskede kassa 17. (29) mai 1830 aasta konventsiooniga kooskõlas 
Poola valitsusele loovutatavate kapitalide loetelu.

№№ Omandi nimi, millise hüpoteegi 
alla on kapitalid registeeritud.

Preisimaa 
rahas.

Taalrid.    

Preisima 
rahas.
 Hõbe-     
krossid

Preisima 
rahas.

     Den.

Poola 
rahas.

   Zlotid

Poola 
rahas.

Krossid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chwalecice.
Glanizewo
Golina
Janiszewo
Ligota
Lagiewniki.
Maciszewice.
Pecherzew ja Pecherzewec
Przereb
Raczin ja Skrzynno

8.000
3.888

20.000
26.000
8.000

16.000
8.000
1.703
3.000

30.600

-
22

-
-
-
-
-
-
-
-

-
6
-
-
-
-
-
-
-
-

48.000
23.332

120.000
156.000
48.000
96.000
48.000
10.218
18.000

183.600

-15
-
-
-
-
-
-
-
-
-



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rozniatow
Sedzimirowice
Soborzyce ja Okolowice.
Sromotka ja Zelow
Szczylniki
Szuliszewice ja Koldow
Tlokinia
Wola Pszczolecka

1.425
7.000

12.000
10.000

780
36.000
13.000

826

25
-
-
-
9
-
-

13

-
-
-
-
-
-
-
9

8.555
42.000
72.000
60.000
4.681

216.000
78.000
4.958

-
-
-
-

24
-
-

22½

                         Kokku: 206.224 10 9 1.237.346 1½

Kokku kaheksateist kapitali, millised moodustavad ühe miljoni kaksadatuhat kolmkümmend 
seitse tuhat kolmsada nelikümmend kuus poola zlotti ja poolteist krossi.

                    See juhtus Varssavis, 17.(29.) mail 1830 aastal.
Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.

                                                   Titus Potocki.

      *

Loetelu D.

Berliini sõjaväe ametkonna leskede kassa 17. (29) mai 1830 aasta konventsiooniga 
kooskõlas Poola valitsusele loovutatavate kapitalide loetelu.

№№ Omandi nimi, millise hüpoteegi 
alla on kapitalid registeeritud.

Preisimaa 
rahas.

Taalrid.    

Preisima 
rahas.
 Hõbe-    
krossid

Preisima 
rahas.

     Den.

Poola 
rahas.

   Zlotid

Poola 
rahas.

Krossid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Brzeziny
Blaszki
Cieniewielkie
Cieletniki ja Borzykowka
Dzierlin litt. B.
Gorki
Goluchy, Lubno, Jakusy ja 
Harlupia
Grabno ja Zamoscie
Kaweczyn
Kalinowa
Kisiele
Krobanow
Parzniewice
Piekary
Pielno
Podgorze ja Swierczow täht B
Redziny
Siedlee ja Korczysko
Smilowo

27.000
54.000
9.000

24.450
5.000
6.000

8.000
9.000

30.000
17.000
13.333

183
12.000
20.000
12.550
10.000
1.100
8.000

19.550

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

10
10

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

162.000
324.600
54.000

146.700
30.000
36.000

48.000
54.000

180.000
102.000
80.000
1.100

72.000
120.000
75.300
60.000
6.600

48.000
117.300

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



20.
21.
22.
23.
24.
25.

Slawsk ja Weglew
Szulmierzyce ja Osiny
Wiewiorow
Wilkowiecko
Wrzaca
Zembowo

53.333
45.866
7.000

23.000
9.550
4.166

10
20

-
-
-

20

-
-
-
-
-
-

320.000
275.200
42.000

138.000
57.300
25.000

-
-
-
-
-
-

 Kokku: 429.083 10 - 2.574.500 -
Kokku kakskümmend viis kapitali, milline moodustab kaks miljonit viissada seitsekümmend 

neli tuhat viissada poola zlotti.
                      See juhtus Varssavis, 17.(29.) mail 1830 aastal.

Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.

                                                 Titus Potocki.

*

Loetelu E.

Potsdamis asuva sõjaväelaste orbude maja kapitalid, millised loovutatakse  kooskõlas 17. 
(29) mai 1830 aasta konventsiooniga Poola valitsusele.

№№ Omandi nimi, millise hüpoteegi 
alla on kapitalid registeeritud.

Preisimaa 
rahas.

Taalrid.    

Preisima 
rahas.
 Hõbe-      
krossid

Preisima 
rahas.

     Den.

Poola 
rahas.

   Zlotid

Poola 
rahas.

Krossid

- Budzislaw 36.000 - - 216.000 -

Üks kapital, milline moodustab kakssadakuusteist tuhat poola zlotti.
          See juhtus Varssavis, 17.(29.) mail 1830 aastal.

Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.

                                                 Titus Potocki.

*

Loetelu F.

Preisimaa riigikassa ja vahetu komisjoni kapital, milline on loovutatud  kooskõlas 17. (29) 
mai 1830 aasta konventsiooniga Poola valitsusele.

№№
Omandi nimi, millise hüpoteegi alla 
on kapitalid registeeritud.

Preisimaa 
rahas.

Taalrid.    

Preisima 
rahas.
 Hõbe-       
krossid

Preisima 
rahas.

     Den.

Poola 
rahas.

   Zlotid

Poola 
rahas.

Krossid

1. Luslawice, Rudnik ja Klobukowice. 19.000 - - 114.000 -



2.
3.

4.

Kraszyn, Chodaki, Zwiasly.
Czaplice wielkie A ja Czaplice 
Pitaly B, C.
Prezespolew.

20.000

3.000
4.360

-

-
15

-

-
-

120.000

18.000
26.163

-

-
-

  Kokku: 46.360 15 - 278.163 -
Kokku neli kapitali, millised moodustavad kakssada seitsekümmend kaheksa tuhat sada 

kuuskümmend kolm poola zlotti.
            See juhtus Varssavis, 17.(29.) mail 1830 aastal.

Louis comte Jetski.                   Jules Schmidt.
Joseph-Denis Winssowicz.        Louis Borck.

                                                 Titus Potocki.

*
1830 a. 25. veebruar (9. märts). Konventsioon, milline puudutab ühist tegevust Belgia 

küsimuses. Vt. kd. IV, I osa, Nr. 134.

*

Nr.317-318.

1833 a. 4. (16.) september. Preisimaaga Berliinis sõlmitud poolakate vastaste ühiste 
tegevuste suhtes sõlmitud konventsioon. 
 

((F. Martensi kommentaar.)).

Teade juulirevolutsioonist tekitas, nagu teada, Saksamaal tugeva mulje ja eriti Berliinis. See 
mulje suurenes veelgi, kui ülestõus Brüsselis rikkus traktaate, millistel põhines asjade kord, milline 
oli tunnistatud Viini kongressil kindlaks Prantsusmaa vastaseks tammiks. Peale selle näitas nende 
revolutsioonide edu rahvastele neile omast jõudu ja seepärast, eriti Saksamaal, kus rahvas oliüpris 
rahulolematu asjade seisuga, kartis valitsus tõsiselt sisesegadusi. Preisimaa valitsus oli veendunud, 
et üleeuroopaline sõda on vältimatu, kuna nii Preisimaa ega ka teised suured riigid ei saa lubada 
Belgias sisse seada prantsuse kordi ja Prantsusmaa erandlikku mõju. (Krahv Alopeusi 28. septembri 
(10 oktoobri) 1830 aasta telegramm.).

Keiser Nikolai I ol täiesti veendunud edasilükkamatus vajaduse tõmmata piir prantsuse 
revolutsiooni levimisele, kes leidis olevat võimatu teha Prantsuse ja Belgia revolutsioonilistele 
valitsustele mingeid järeleandmisi. Valitseja oli kindel, et tema augustlik äi jägab täielikult neid 
veendumusi ja et määratleda üldisi meetmeid, millised on kutsutud esile asjaoludega. Ta 
komandeeris Berliini feldmarssal Diebitch-Zabalkansky salajase ülesandega et isiklike 
läbirääkimiste kaudu koostada üldiste tegevuste plaan. Krahv saabus Berliini 26 ja 27 augusti 1830 
aasta ööl ja juba hommikul kelle 10 ta võeti kuninga poot audientsil vastu, millisel osales ka kindral 
Witzleben. Viimasele tegi kuningas ülesandeks teatada haigele krahv Bernstorffile vastuvõetud 
otsustest.

Audients kestis poolteist tundi, kuid mitte mingit otsust vastu ei võetud. Friedrich Wilhelm 
III ütles krahv Diebitchile, „et ta jägab täielikult Valitseja kartusi Prantsusmaa käesoleva olukorra ja 
üldise sõja vältimatuse suhtes, millist saab edasi lükata, kuid ikkagi, risti vastu kõigile 
rahumeelsetele ettevõtmistele, ta peab puhkema“. Kuningas oli häiritud Prantsusmaa valitsuse 
„jultunud pretensioonist“ keelata liitlasriikidel ära Belgia asjadesse sekkumine. Kuid  teisest küljest, 
kuningas oli samuti veendunud, et peale Inglismaa ja Austria poolset Louis-Philippe tunnistamist 
prantslaste kuningana, Preisimaa ei saa järgida nende eeskuju. Lõpuks ta tegi krahv Diebitchile 
ettepaneku rääkida  Witzlebenil ja Krausenekile üldse Prantsusmaa vastase sõjategevuse plaani 
suhtes. Need nõupidamised toimusid sügavaimat saladuskatet tagades, kuid need ei viinud mitte 



mingitele positiivsetele tagajärgedele, sest et Preisimaa valitsus kartis mitte ainult sõda, vaid ka 
selleks valmistuste sõnumite levimist.

Krahv Diebitch ((Дибичъ-Забалканский)) lõpetab oma 29 augusti  1830 aasta raporti 
Valitsejale väitega, et kõigi tema poolt Berliinis revolutsiooniliste liikumiste kohta kogutud  
andmete järgi ei saa hellitada lootust, „et käesolev kriis võib lõppeda ilma seadusliku võimu ja 
revolutsioonilise hüdra, milline soovib üldise heaolu maski all kukutada kõik ja ehitada oma verise 
trooni haudadele ja varemetele, vahelise üldise ja vererohke sõjata“ (cic!).

Krahv Diebitchi poolt toodud memo Berliini labineti arvamusest asjade üldise olukorra 
suhtes meeldis Nikolai I, sest et neis leidus mõte nelja suurriigi vahelise, Prantsusmaa poolt 
propageeritava revulutsiooni vastase liidu hädavajadusest. Preisimaa valitsus viitas saksa riikide  
ohtlikku olukorda, millistes juulirevolutsioon leidis segadusteks ning korratusteks palju materjali. 
Frankfurdi parlamendi poolt vastu võetud meetmed võisid ainult peatada kurjuse levimist, kuid 
need ei olnud suutelised seda täielikult välja juurima. Lõpuks, Preisimaa kuningas väljendas oma 
täielikku valmidust osaleda kõikides meetmetes, millised oleksid võimelised Euroopas päästma 
eksisteeriva seadusliku asjade korra.

Kuid kuningas ise ei mõelnud välja mingeid meetmeid. Ta vaid koondas, igaks juhuks, Reini 
provintsi 80-100 tuhande mehelise armee, kuid ei soovinud millegiga kutsuda esile Prantsusmaa 
poolset kallaletungi. Krahv Nesselrode, 8. oktoobri 1830 aasta raportis püüdis selgitada sellist 
Berliini kabineti teguviisi, kellelt, õigupärast, ei saanudki nõuda, et ta üksi alustaks Belgia vastast 
sõjategevust ja samas ka Prantsusmaa vastu. Berliinist saadud andmete järgi võis Preisimaa valitsus 
panna Belgia vastu välja mitte enam kui 25 tuhat inimest, kuna Reini provintsis hakkasid elanike 
meeleolude hulgas ilmnema ohtliku rahutuse sümtomid. Kui aga Preisimaa, tõestas viitse-kantsler, 
hakkaks ikkagi üksi tegutsema, siis „siis ta tõsisel viisil kompromiteeriks nelja liitlasriigi vahelist 
liitu, milline jäi käesolevatel asjaoludel ainsaks päästvaks õlekõrreks. Peale selle, Preisimaa 
riskeeris Prantsusmaaga kohese sõja esilekutsumisega ja ning Inglismaale liidust lahtiütlemise 
ettekäände andmisega“.

Kuid viitsekantsler ei pidanud võimalikuks Preisimaad õigustada selles, et ta Londonis 
suurema jõuga ei selgitanud nelja riigi vahelise ühise Prantsusmaa vastase kokkuleppe 
hädavajadust.

Selles krahv Nesselrode ettekandele visandas Keiser Nikolai I oma käega järgmise otsuse:
„Minul on kahju, et Preisimaa ei suurenda Luksemburgis asuvat garnisoni; kui see tähtis 

kindlus kaotatakse sarnaselt teistele, siis sellest saab meile uus tähtis kaotus; Preisimaal on õigus 
selle okupeerimiseks ja võib olla isegi  Mastrichti okupeerimiseks, Suverääni, kui enam lähedas 
liitlase nõudmisel, mis olnuks kasulik ja see ei kompromiteerinuks suhteid Prantsusmaaga“.

Viitse-kantsler ei olnud Valitsejaga Belgia küsimuses mitte täielikult nõus, milline paistis 
Nikolai I jaoks eranditult revolutsiooni võidu küsimuseks seadusliku valitsuse üle. „Mitte Belgia“, 
kirjutas Nikolai I krahv Nesselrode 8 oktoobri 1830 raportile, „ei soovi ma seal ära võita, vaid 
üleüldise revolutsiooni, milline järkjärgult ja kiiremini kui arvatakse, ähvardab meid endid, kui 
nähakse, et me väriseme tema ees“.

Krahv Nesserode, vastupidi, oletas, et Venemaale oleks parem Belgia asjadesse, millisel on 
temale vaid teisejärguline tähtsus, mitte sekkuda. „Nad, s.t. liitlased“, kirjutas ta oma 6. oktoobri 
raportis, „vajavad meie abi ja meie ei ole need, kes satuvad eelkõige ohtu. Kui me hakkame jälgima 
nende lähenemist, me seame end kõigi olulisemate huvide, sellised nagu: meie armee 
subsideerimise, läbimarssimise ja ülalpidamise määratlemise suhtes peetavateks läbirääkimisteks 
hulga paremasse olukorda ja võib-olla samuti kõrge poliitilise tähtsusega küsimuste suhtes, millised 
võivad tekkida tulevikus“. „Kõik need kasud“, lõpetab viitsekantsler, „me kaotame täiesti asjatult, 
kui me võtame enda peale initsiatiivi, milline pidades silmas riikide geograafilist asendit, eelkõige 
näib, peab olema antud riikidele, millised on käesolevast kriisist lähimal viisil huvitatud“.

Valitseja nõustus krahv Nesselrode põhjendustega. Kuid et täielikumalt selgitada välja 
Keiser Nikolai I vaated kogu 1830 aasta Lääne-Euroopa kriisile, me esitame siin peaegu tervikuna 
äärmiselt märkimisväärse memo, milline on 1830 aasta lõpus Valitseja poolt algusest lõpuni 
kirjutatud oma käega.



„Käesolevate asjaolude tõsisus“, alustab Keiser Nikolai I, „seoses Venemaa vahetute 
huvidega, sunnivad minul enesel välja selgitama mõju, millist see minule avaldab. Selle minu 
südametunnistuse ees tehtava proovi tulemuse määravad nähtavasti minu kohustused.

„Venemaa geograafiline asend on sedavõrd õnnelik, et see muudab ta peaegu täiesti 
sõltumatuks oma enese huvide suhtes, sellest, mis Euroopas toimub; Venemaal ei ole liitlaste 
otsimise vajadust, kuna tal ei ole midagi karta; oma piiridega ta on rahul ja selle suhtes pole miskit 
enamat tahta ning seepärast ta ei pea millegiga rahutust esile kutsuma. Asjaolud, millised kutsusid 
esile käesolevate traktaatide sõlmimisse, puutuvad sellesse aega, kui Venemaa, peale otsustavat 
võitu Napoleoni täitmatu võimuahnuse üle, tuli, kui vabastaja Euroopale temalt ikke, millise all ta 
vaevles, maha heitmisele appi. Kuid mälestus heategudest kaob kiiremini, kui unustatakse ülekohut. 
Juba Viinis õnnestus usukaotusel peaegu rikkuda just-vaid kinnitunud üksmeel ja oli tarvis uut 
üldist ohtu, et uuesti avalikult ühendada riigid sellega, kes, olles alati suuremeelne, oli juba üks kord 
nende vabastajaks.

„Järgneva kümne aasta kestel liit Venemaa, Austria ja Preisimaa vahel näis olevat kindel; 
ainiti, juba mitmeid kordi mõlemad need riigid taganesid tähttähelt peamiste printsiipide mõttest, 
millised olid võetud aluseks liidulistele traktaatidele. Alati lahkunud Valitseja kannatus ja mõõdukus 
kinnitas liitu ning tagati täielikk intiimsus.

„Kui Ettenägelikkus võttis ta Venemaalt ära, me veendusime varsti, et Austria, kõrvuti 
parimate veenmistega, omas tagamõtet; tõsi, Preisimaa oli meile kauem ustav, kuid tuli ilmsiks 
sisuline erinevus suhetes kuningaga ning suhetes tema valitsusega. Muideks, tänu põhjuste 
puudusele, ei olnud ilmset erimeelsust häbiväärse juulirevolutsiooni suhtes. 

„Me juba ammu nägime ette seda hirmsat sündmust ja me ammendasime Charles X ja tema 
ministrite puhul kõik sõpruse ja meie heade suhetega võimaldatud veenmise vahendid. Kõik oli 
asjatu. Siis meil ei olnud probleemiks avalikult hukka mõista Charles X ebaseaduslikke meetmeid. 
Kuid kas me saime samal ajal tunnistada seaduslikuks Prantsusmaa Valitsejaks kedagi teist, aga 
mitte seda, kellel olid selleks kõik õigused? Seda ei lubanud meie kohus, milline nõudis ustavaks 
jäämist põhimõtetele, millised juhtisid 15 aasta kestel kõiki liitlaste tegevusi. Seejuures meie 
liitlased, leppimata meiega kokku sellise tõsise ja otsustava sammu suhtes, kiirustasid oma 
tunnustamisega pärjata revolutsiooni ja usurbeerimist. See oli saatuslik samm, mõistetamatu ja 
sellest algas peale terve rida hädasid, millised sellest ajast peale tabasid Euroopat.

„Meie hakkasime vastu, sest et olime selleks kohustatud; ma andsin järgi eranditult liidu 
säilitamiseks; kuid ei olnud raske ette näha, et peale sellist arguse näidet, rida sündmusi ja 
ettevõtmisi ei saanud sellel peatuda; ja tõesti, Brüsselis järgiti varsti Pariisi eeskuju. Seal oli 
kuninglik võim ise süüdi, sest ta ise andis rahulolematuseks põhjust; seevastu, Brüsselis miskit 
sarnast ei juhtunud ja Valitseja poolt lähtusid vaid heateod. Ainiti, ka siin oli tunnistatud seda sama 
printsiipi ja oli kuulutatud, et „riik ei tunnista enam oma endist Valitsejat ja seepärast on see maa 
sõltumatu. Kiirustame siis selle sõltumatuse tunnistamise ja kindlustamisega, andes maale 
Valitseja“.

„Kuid Valitseja oli oli veel oma endisel maal peremees ja pidades silmas ainult oma au, 
püüab seda alal hoida, andes kõrget eeskuju, milline on väärt paremat saatust. Ja kuidas siis 
Prantsusmaa suhtes käituti, küsimata oma vanalt liitlaselt eelnevat nõusolekut, Austria ja Preisimaa 
kiirustasid teatama oma heakskiidust. Kuid meie läksime juba täiesti algusest peale mööda enam 
väärikat teed ja olles ainsaks õigluse eest võitlejaks, suutsime seada piirid Inglismaa ja Prantsusmaa 
raevule. Kas siis me saime, ilma et end häbistaks, muuta meie teguviisi?

„Kuid jätame kõrvale au küsimuse ja käsitleme ainult huvisid. Kas siis meie huvid nõuavad 
selle uue ebaõiglusega nõustumist? Kas siis vana liidu säilitamisel on tähtsust, kui me püüame 
ühiste jõududega hävitada oma enda asja? Kas siis vana liit veel eksisteerib, kui eksisteerivad kaks 
vana liidu eesmärkidele otse vastupidist püüdlust? Kas siis see liit veel eksisteerib, kui Preisimaa 
annab meile tunda, et isegi Prantslaste poolsel Austriale kallaletungil, ta piirdub vaid oma moraalse 
toetuse andmise avalduse tegemisega!“

„Kas siis see, Jumal hoidku, on surematu Keisri poolt loodud suur liit?



„Säilitame siis puutumatuna seda püha tuld ja ei hakka seda, vaikiva järelandlikkusega,  
häbistama riikide ees argade ja ebaõiglaste tegudega, viidates meie liidule ainult sel juhtumil, kui 
nad vajavad sarnaste tegude sooritamisel meie vahendust; säilitame seda püha tuld selle piduliku 
hetkeni, millise ärahoidmiseks ja edasi lükkamiseks ei piisa mitte mingist inimlikust jõust, kui 
võitlus õigluse ja põrguliku alge vahel peab tekkima. See hetk on lähedal ja kas hakkame meie 
olema selle lipuga, millise all, asjaolude jõul ja nende enda pääsemiseks, asuvad teist korda need, 
kes sellistel hetkedel hirmust värisevad.

„Me tunnistasime Belgia sõltumatuse fakti, sest et seda tunnistas ise Madalmaade kuningas, 
kuid me ei tunnista Leopodi, kuna seda ei olnud meil mingit õigust seda teha enne, kuni seda on 
Madalmaade kuningas teinud. Kuid samas ei varja meie avalikku pahakspanu kuninga 
kahepalgelise ja võltsi  käitumise ning konverentsi hülgamise suhtes.

„Kui Prantsusmaa ja Inglismaa ühinevad Hollandile kallaletungiks, siis me hakkame 
protesteerima, kuna meie ei saa enamat teha; kuid äärmisel määral Venemaa nimi ei ole häbistatud 
selles asjas osalemisega. Meie teguviis Austria ja Preisimaa suhtes peab alati olema ühesugune;  ta 
peab pidevalt neile meelde tuletama selle tee ohtlikkust, millist mööda nad lähevad ja neile 
tõestama, et nad pidevalt unustavad liidu põhialuseid;  et me kunagi sellist viga ei tee, sest siis 
valmistame ette hea asja vältimatut hukku. Ohu hetkel nähakse meid alati sellele liitlastest, kes 
pöördub  tagasi meie vanadele põhimõtetele, appi minekuks valmis olevad, kuid vastasel juhtumil 
Venemaa ei ohverda kunagi oma raha, ega ka oma sõdurite kallihinnalise verega!

„Vaat, minu pihtimus; see on tõsine... see seab meid uude ja isoleeritud olukorda, kuid, 
julgen öelda, austavasse ja meile väärilisse olukorda.

„Kes julgeb meid rünnata? Aga kui keegi ka söendab, siis mina olen veendunud rahva 
toetuses, sest ta hindab oma olukorda ja suudab, Jumala abil, karistada kallaletungijate julgust“.

Need peamised mõtted, millised olid Nikolai I poolt sellise energiaga väljendatud, leiame 
samuti Venemaa viitse-kantsleri 18 augusti 1830 aasta üksikasjalikust memost krahv Alopeusile. 
Berliini kabineti uuele järelepärimisele Venemaa suhtumise kohta Prantsusmaa revolutsiooni, krahv 
Nesselrode selgitab, et Valitseja otsustas kindlalt mitte sekkuda Prantsusmaa siseasjadesse, kuid 
samal ajal, mitte lubada prantslaste poolset vähimatki „Euroopa materiaalsetele huvidele, nii nagu 
need on määratletud ja garanteeritud rahvusvaheliste kokkulepetega, ega ka erinevate riikide 
sisemisse rahusse kallalekippumist“. Seepärast Louis Philippe prantslaste kuningana tunnistamine 
võib olla ainult suurte riikide küpse arutelu tulemus tema õigustest Prantsusmaa troonile. Sellest 
vaatepunktist pigem Bordeauxi hertsog, mitte Orleans hertsog on Charles X seaduslik järeltulija. 
Kui nii, siis Louis-Philippe tunnistamine võib olla mitte ainult juulirevolutsiooni õigustamine, vaid 
samas ka ilmseks võõraste seaduslike õiguste rikkumiseks.

Kuid kui liitlasriigid käsitlevad Louis-Philippi tunnistamises ainsat vahendit, et päästa 
Prantsusmaa hukust, siis on hädavajalik teha selline „revolutsiooni vaimule“ järeleandmine 
äärmiselt ettevaatlikult.

Nende kaalutluste alusel Keiser Nikolai I teatas oma augustlikus telegrammis oma 
nõusolekust täita Berliini kabineti soov ja tunnistada Louis-Philippet, kui ainult liitlasriigid 
kuulutavad kategooriliselt Prantsusmaale, et ta on kohustatud kohusetundlikult täitma ka kõiki 
rahvusvahelisi kohustusi, millised on  temale pandud 1815 aasta traktaatidega. Kord kui Louis-
Philippe valitsus teab, et liitlas-valitsused ei luba vähimatki teiste riikide siserahu või eksisteerivate 
rahvusvaheliste kohustuste rikkumist, siis võib loota, et Louis-Philippe tunnustamine mitte mingeid 
ohtlikke tagajärgi kaasa ei too.

Lõpuks, 1830 aasta septembris Venemaa nõustus tunnistama juba sündinud fakti, s.t. Louis-
Philippet prantslaste kuningana, sest et teised liitlasriigid tunnistasid teda juba varem. Kuid vähem 
järeleandlikum oli Nikolai I Belgia  revolutsiooni suhtes.  Kui sügisel 1830 aastal Hollandi 
kuningas jälle tungival viisil palus abi Belgia rahustamiseks, Valitseja leidis, et enam asjast 
huvitatud riigid, nagu Preisimaa ja Inglismaa, on kohustatud eelgõige ise seda nõudmist täitma. 
Ainiti, isegi krahv Diebritch-Zabalkanskyl ei õnnestunud nihutada Preisimaa kuningat eraldi 
tegevusele Belgia vastu. Siis Keiser Nikolai I, risti vastu oma välisministrile, otsustas sõltumatult 
teistest liitlasriikidest võtta energilisi meetmeid.



Kuid viitse-kantsleri 30 septembri 1830 aasta Belgia asju puudutavale raportile kirjutas 
Valitseja  oma käega järgmise otsuse: „Ei ole enam taganemise võimalust; meie väärikus kirjutab 
meile ette initsiatiivi võtmise; seepärast on teil tarvis valmistada ette noot kolmele valitsusele, 
millistele viitate vajadusele panna relvastatud jõuga kõiki ähvardavale revolutsioonile piir“.

Kuid see Valitseja otsus oli halvatud ootamatute sündmustega Poola Kuningriigis, kus 1830 
aasta novembris puhkes avalik Venemaa Keiserliku valitsuse vastane  mäss.

On tähelepanuväärne, et isegi Berliinile tuli teade Poola ülestõusust täiesti ootamatult ja 
tekistas ülisuurt segadust. Preisimaa Kuningas andis viivitamatult käsu kindral Grolmannile, et ta 
marsiks 6.000 inimelise korpusega Poznani ja käskis peale selle, mobiliseerida neli korpust vägesid, 
millised olid antud  kindral-feldmarssal krahv Gneisenau üldise juhtimise alla. 

Peale selle, Preisimaa valitsus täitis viivitamatult Venemaa saadiku nõudmise, et oleks 
viivitamatult lõpetatud kõik suhted Preisimaa provintsidega ja ülestõusnud Poola Kuningriigiga. 
Lõpuks, kõik Poola insurgendid, kes ületasid relvaga Preisimaa piiri olid viivitamatult kinni võetud 
ja vahest ka Venemaa võimudele välja antud. (Krahv Alopeusi 23 novembri (15.) detsembri  ja 9. 
(21) detsembri telegrammid.).

Üldse ei ole mingit kahtlust selles, et Preisimaa valitsus aitas Venemaale 1830 aasta Poola 
ülestõusu mahasurumisel energiliselt kaasa. Kui keegi Mostovski ((Mostovsky, Мостовский)) oli 
komandeeritud Varssavi revolutsioonilise valitsuse poolt Berliini, et paluda Kuninga poolset 
ülestõusnute ja Keiserliku valitsuse vahelist vahendust, andis Kuningas viivitamatult korralduse, et 
see mässajate saadikut ei lastaks Berliini jõuda. Kui aga Mostovskil ikkagi õnnestus Preisima 
valvepostidest mööda hiilida ja saabunud Berliini, nii kuningas, ega ka Preisimaa ministrid teda 
vastu ei võtnud.  Edasi, krahv Alopeusi nõudmisel käskis Kuningas konfiskeerida kõik 
rahasummad, millised Varssavi panga agent Berliinis Poolasse saatis. Kui aga Preisimaa 
ministeerium saadiku nõudmist viivitamatult ei täitnud, Keiser Nikolai I kirjutas krahv Alopeusil 
ette nõuda  selle agendi aresti ning väljaandmist Venemaa võimudele. (Krahv Alopeusi 8. (20.) 
jaanuari 1831 aasta telegramm.). 

Mais 1831 aastal krahv Diebitch-Zabalkansky tegi Venemaa saadikule Berliinis ülesandeks 
nõuda Preisimaa valitsuselt nõusolekut Venemaa armee Preisimaa territooriumile lubamist, et minna 
üle silla Thorni juures ja rünnata ülestõusnuid tagalast. Krahv Alopeus pöördus sellise palvega 
prints Wittgensteini poole, kes kandis sellest ette Kuningale. Friedrich-Wilhelm III oli sellisest 
palvest keerukas olukorras ja ütles, et ta peab kas panema välja 400,000 inimest vägesid Poznani 
piirkonnas, et hoida ära Venemaa armee sissemarssimise tagajärjed või siis tegema näo, et ei 
teadnud midagi Venemaa vägede Preisimaa pirist ülemineku kohta.  Kuid ikkagi vaatasid Preisimaa 
võimud  mitmetele Venemaa sõjavõimude Preisimaa territooriumi puutumatuse rikkumistele. 
(Krahv Alopeusi 4. (16.) mai 1831 aasta telegramm.).

Üpris tõsised erimeelsused kutsusid esile Venemaa valitsuse pidevad Preisimaa 
territooriumile läinud ülestõusnute Venemaale väljaandmise nõudmised. Eriti nõudis Keiser Nikolai 
I viivitamatult peamiste väejuhtide ja ajutise valitsuse liikmete väljaandmist, kelle nimekiri oli 
esitatud Preisimaa valitsusele. „Valitseja“, kirjutas viitse-kantsler 9. märtsi 1831 aastal krahv 
Alopeusile, „saab sügava valuga teada, et isikud, kes on süüdi riigireetmise kuritegudes ja kõigis 
teistes kuritegudes, millised mässust tulenevad, leidsid varjupaiga ja karistamatuse Preisimaa 
seaduste kaitse all või siis võlts-humaansuse printsiip andis temale võimaluse  kanda mujale oma 
viha ja kavatsused kättemaksust ja mässust!“  Sellise nõudmise aluseks seadis Venemaa valitsus 
1830 aasta kartellikonventsiooni salajase deklaratsiooni.

Kuid Preisimaa vaitsus ei leidnud võimaliku viimast nõudmist täita. 30. detsembri 1830 
aasta noodiga ta kinnitas tema poolt tehtud korraldusi Poola Kunigriigi täielikust isoleerimisest. 
Kõigil preisimaa võimudele oli antud range käsk, et ei lastaks mitte mingid sõjamaterjale 
ülestõusnutele viia, pidades neid  Preisimaa territooriumile tulles kinni ja ei lubaks Poola mässajatel 
ning Poolas piiridest väljaspool elavate kaasatundjate vahel mingeid suhteid.

Ainiti, kõikide poolakate väljaandmist, kes leidsid varjupaiga Preisimaa territooriumil, 
kuninglik valitsus ei soovinud, pidades silmas oma rahva ühiskondlikku arvamust. Muideks, Keiser 
Nikolai I tunnistas selle küsimuse keerukust Preisimaa valitsusele, nii nagu see on näha 13 juuni 



1831 aasta krahv Nesselrode konfdentsiaalsest telegrammist parun Maltitzile, kes oli  nimetatud 
1831 aasta suvel, peale Alopeusi surma, Venemaa asjuriks Berliini õukonna juurde.

„Tema Majesteet“, kirjutab viitse-kantsler, „ei sooviks suurendada probleeme, millised juuli 
asjad juba tekitasid Berliini kabinetile. Seepärast ta kavatseb otsustaval viisil rõhuda oma 
nõudmises, millise ta on sunnitud  esitama täna Preisimaale Poola ja Leedu  põgenenud mässajate 
suhtes. Seevastu, usaldusega, milline on sisendatud temale Preisimaa kabineti ausa ja 
kohusetundliku poliitikaga, aga samuti kuninga isiklike tunnetega, meie augustlik Valitseja hakakb 
olema täiest rahul otsustega, milliseid võtab kuningas oma tarkuses ja õigluses nende isikute 
suhtes“. Need isikud olid: Khlapovsky, Gelgound, Roland ja teised 1830 aasta ülestõusu ninamehed, 
kelle väljaandmist pidi parun Maltitz nõudma 13 juuni 1831 aasta tavlise telegrammiga. Aga 
konfidentsiaalse telegrammi lõpus väljendatakse ainult Keiser Nikolai I lootust, et Preisimaa 
valitsus võtab tegusaid meetmeid, et need isikud Preisimaal kinni peetaks ja paika pannaks.

Muideks, Preisimaa valitsus ise oli hädas selle Poola põgenike massiga kes Preisimaa piiri 
ületasid. Suvel 1832 aastal ta teatas neile, et kui nad Preisimaalt ei lahku, siis nad rakendatakse 
ühiskondlikel töödel või pannakse kindlustesse. Venemaa valitsus, teades kuivõrd koormavad on 
need põgenikud Preisimaale, pakkus  mitmeid kordi talle neist  vabanemise erinevaid meetodeid. 
1832 aasta veebruaris Venemaa valitsus  jaotas kõik  poola põgeniku 3 gruppi: 1)Venemaa alamad, 
kes osalesid mässus, olemata Poola vägede koosseisus; 2)Venemaa alamad, kes olid vägede ridades 
ja ületasid Preisimaa piiri ülestõusnute ridades ja ; 3)poolakad, kes osalesid mässus. Esimestele oli 
valitsus valmis andestama, kui nad seda paluma hakkavad;  teisi ta soovis kätte saada kartelli 
konventsiooni alusel väljaandmise teel, lõpuks, kolmandale mässajate grupile lubas Nikolai I 
amnestiat. 

Seejärel, nädala pärast, 27. veebruari 1832 aasta telegrammiga, Venemaa asjurile oli tehtud 
ülesandeks nõuda Preisimaa valitsuselt, et ta sunniks Poola ohvitsere, kes ei soovi Venemaa 
valitsusele alluda, sõidaksid Preisimaalt ära aga allohvitserid  annaks Venemaale välja.  Lõpuks, 
juunis 1832 aastal Keiser Nikolai I tegi Ribeaupierrele ((Рибопьеру)), kes oli määratud Berliini 
õukonna juurde, krahv Alopeusi asemel, saadikuks, teha Preisimaa valitsusele ettepanek, võtta 
Preisimaa armeesse kõik Poola põgenikud, kes jäid kangekaelseteks ega soovi Poola Kuningriiki 
naaseda. 

Ribeaupierre teatas sellest ettepanekudt prints Wittgensteinile, kes tunnistas selle ettepaneku  
„suuremeelseid motiive“ ja nägi selles „Keiserliku  valitsuse head tahet Preisimaa valitsuse suhtes“.  
Kuid prints Wittgenstein ei öenud, kuidas see ettepaneks Preisimaa ministrite poolt vastu võetakse. 
Ribeaupierre ise ei varjanud oma kahtlusi selles kas Venemaa nõudmiste täitmist on üldse võimalik 
teostada ja tõesti, Preisimaa kuningas keeldus kategooriliselt oma vägede ridadesse poolakatest 
mässajate võtmisest. (Ribeaupierre 2 (14) ja 30(12) juuli telegrammid .).

Sellisel viisil, Poola 1830 aasta ülestõusu ajal ja peale selle rahustamist, toimus mõlemate 
liitasvalitsuste vahel pidev mõtete ja vastastikuste teenete vahetamine, milline oli esile kutsutud 
1830 aasta revolutsioonilise liikumisega. Venemaa valitsus esitas tihti selliseid nõudmisi, millistest 
ta hiljem ise loobus, pidades silmas nende Preisimaa võimude poolet täitmise võimatust. Kuid ei saa 
märkimata jätta, et Preisimaa Kuningas ise suure valmiduse ja poolehoiuga suhtus Venemaa 
seaduslikesse nõudmistesse, mida ei sa öelda tema ministrite kohta.

Tõsi, sel ajal kujutas Preisimaa valitsus endast üpris auväärset kopitanud vanakestest 
koosnevat kolleegiumi, kellest ei saanud oodata kiirust ega energiat vastu võetud otsuste täitmisel, 
ega ka mehisust oma poliitika läbisurumisel.

Krahv Bernstorff oli ravimatult haige ja oli sunnitud 1831 aastal andma erru mineku palve. 
Tema asemele nimetati, peale parun Wertheri poolsest välisministri portfellist äraütlemist, 
ministeeriumi vanemnõunik Ancillon. Teised Preisimaa ministrid, nagu: parun Alvensleben, krahv 
Lottum ja Schukmann ei olnud tavaliselt võimelised, haiguse või põduruse tõttu, asjadega 
ettenähtud viisil tegelema. (Krahv Alopeusi 8(20) augusti 1830 aasta telegramm.).

Kuningas ei usaldanud  piisavalt oma enda võimeoid, kuigi ta hindas sündmusi suure 
selgusega. Esimese ministri puudumine, Kuninga pidevate kahtluste ja otsustamatuse puhul viis, 
Alopeusi sõnade järgi, sellele, et Berliini kabinetilt ei olnud  võimalik oodata kindlat ning 



järjepidevat poliitikat. Haigus ja krahv Bernstorffi erruminek olid, sellistel asjaoludel, suureks 
õnnetuseks. Ancilloni ametise nimetamine ei suutnud olulisel määral üldiste asjade käiku 
parandada, sest et see vana ametnik ei omanud, ka kõige paremate kavatsuste juures, valitsuse 
ringkonnas piisavat autoriteeti ega ka kuninga hädavajalikku usaldust. Acillon kaldus ka kõige 
lihtsamate asjade puhul abstraktsetesse aruteludesse ega tundnud üldsegi oma asjaajamise korda. 
(Krahv Alopeusi 9(21) aprilli ja 4 (16) mai 1831 aasta telegrammid.).

Frederic-Wilhelm III kiitis ise heaks Keiser Nikolai I energilised  ülestõusnud poolakate 
vastased meetmed. Ta täielikult nõustus oam augustliku väimehega, et valisriikidel ei ole õigust 
sekkuda Poola asja, kuigi kartis, et kui Keiser kaotab täielikult Poola Kuningriigi spetsiaalsed 
seadused ja korrad, võivad mõned Euroopa riigid protesteerida ja tekitada tõsideid probleeme. 
Kuninga arvates, oleks olnud kõige parem, kui Venemaa annaks Poolale samasugused õigused, 
millised on Ungaril ja Böömimaal, asudes Austri aKeisri võimu all. (Krahv Alopeusi 11.(23) 
veebruari 1831 aasta ja parun Maltitzi 10.(22) juuni 1831 aasta telegrammid.).

Muideks, juba sama aasta novembris Ancillon, 7(19) novembri telegrammiga teatas 
Venemaa asjurile, et Preisimaa valitsus väljendab oma täielikku nõusolekut Keiserliku kabineti 
Poola Kuningriigi tulevase korralduse suhtes olevate vaadetega, seepärast et Keiser Nikolai I teatab 
oma kindlast otsusest jätta Poola Kuningriik alles sellisel kujul, nagu ta eksisteerib, „spetsiaalse 
juhtimise ja rahvuslike asutustega“.

Kuid  millise korralduse Keiser Nikolai I kavatses Poola Kuningriigile anda peale 1830 aasta 
mässu?

Sellele küsimusele annab üpris üksikasjaliku vastuse memeo, milline oli Keisri poolt ise 
pliiatiga prantsuse keeles kirjutatud, kuid suure tõenäolisusega 1831 aastal ja milline tõi ilmsiks 
ülisuure Poola mässust tingitud kibestumise.  Pidades silmas selle memo väga vähest tuntust ja selle 
erakordset huvitavust, me toome selle siin ära ilma väljajättudetta.

„Poola“, kirjutab Valitseja, „oli alati Venemaa konkurent ja leppimatu vaenlane. 1812 aasta 
sõjakäigu ajal oli ta üks rahvastest, kes asus Napoleoni lippude alla, kes ei näidanud välja sellist 
vihkamist ja kättemaksu kui poolakad. Need tunded, millised hingestasid neid kõigi  nende 
Venemaa vastaste sõdade ajal, olid nende poolt  välja näidatud kogu selle sõja kestel hirmsate 
metsikustega. Kuid Jumal õnnistas meie püha asja ja meie väed vallutasid Poola.  Nad okupeerisid 
selle ilma mingi teise riigi abita ja alates 1813. aastast Venemaa teostas sellel maal kõik vallutusest 
tulenevad õigused. Need faktid on kummutamatud. Siis esitati mitmeid  Varssavi Hertsogiriigi  
lõpliku korralduse kombinatsioone. 

„Keiser Aleksander eeldas, et ta kindlustab kõige paremini Venemaa huvid, taastanud Poola, 
milline olles Keisririigi lahutamatu osa, saaks Kuningriigi tiitli ja eraldi juhtimise ning väed. Ta 
annetas temale isegi konstitutsiooni ja tasus sellisel viisil vabatahtlikult heateoga kõige kurja eest, 
millist olid poolakad vahetpidamatult Venemaa vastu teinud. Selline oli  õilsa hinge kättemaks.

„Kuid kas Keiser Aleksandri eesmärk oli saavutatud? See eesmärk, nii nagu see oli ülal 
esitatud, seisnes Keisririigi huvide kaitsmises, tänu temaga Poola ühendamisega, Venemaa kaitse all 
õnneliku ja õitsva Poola loomises.

„On teada, et see väikene maa, olles laostatud ja vaesunud vahetpidamatute sõdade, mitmete 
revolutsioonide ja sagedaste ühe võimu alt teise alla minekute läbi, saavutas viieteistkümne aastaga 
kõrge õitsengu taseme. Tulud olid mitte ainult piisavad et katta riigi kulud, vaid nad andsid 
riigikassale võimaluse luua reservfond, milline hiljem läks käiku  praeguse võitluse toetuseks. 
Lõpuks armee, milline oli organiseeritud Keiserliku eeskuju järgi, oli kõigega Venemaa poolt 
varustatud; arsenalid olid rikkalikult täidetud kõigi varudega, koormamata riiki nende asjade suhtes 
mingite koormistega. Tänu meie jõupingutustele, oli armee saavutanud harva täiuse ja oli niivõrd 
organiseeritud, et või moodustada juhtiva kaadri sajatuhandele inimesele. Sellises vaimus oli loodud 
Keiserriigi suurte ohvrite hinnaga Poola Kuningriik. Kuid millist kasu ta sai sellest enda poolt 
loodust?

„Kestvate ja veriste jõupingutustega, millised olid seoses teiste sõjategevustega, toimus 
1813 aasta Varssavi Hertsogiriigi vallutamine. 



„Viieteistkümne aasta kestel Venemaa ei koonerdanud  mitte mingite ohvritega, et pidada 
ülal Poola armeed, et varustada see kõige vajalikuga ja et relvastada Kuningriigi kindluseid. Samuti 
olid tema ülalpidamisel Venemaa väed, millised tegelesid Pooal vägede moodustamisega. 

„Keisririik oli üle ujutatud Poola toodetega, seda oma enda tööstuse kahjuks. Ühe sõnaga, 
kogu uue soetuse koorem langes Venemaale, milline sai ainsa kasu, milline seisnes Valitseja tiitlile 
uue tiitli lisamises. Seejuures oli kahju tunnetatav. Provintsid, millised olid varem Poola omad, 
nähes enda kõrval Pooal Kuningriigi elanikke, kes kasutasid tõelist, isegi liiga suurt sõltumatust, 
hakkasid mõtlema rohkem kui kunagi varem, Keisririigi võimu alt vabanemisele.

„Seepärast, piisas vaid ühest sädemest, et tekitada ülisuur tulekahju neid piirkondades ja 
nende ülestõus mõjutas kahetsusväärsel viisil sõjategevust. Veelgi enam halba tekkis sellise asjade 
korra tulemusel, vastavalt moodsate ideedega, millised, olles peaegu rakendamatud Poola 
Kuningriigis, oli võimatu ka Keisririigile. Ta sünitas lootusi, millised andsid tunnetatava löögi nii 
ühiskondlikule korrale, aga ka riigivõimu austamisele ja kutsusid esimene kord esile 
kahetsusväärsed 1825 aasta lõpu sündmused. Kui siis halb tegu oli tehtud ja eeskuju oli antud, oli 
raske arvata nende segaduste ja mässude ajajärgul, et sellised kuritegelikud mõtted veel edasi 
arenenvad, vaatamata kogemustele, millised tõestasid nende viirastuslikkust ja tulemuste ohtlikkust.

„Ühe sõnaga, sarnane asjade kord pidanuks purustama selle, mis moodustab Keisririigi 
tugevuse, s.t. veendumuse, et ta ei hakka olema nii võimas, ega ka suur, teisiti, kui monarhistlikku 
valitsemise ja Isevalitsusliku Valitseja all. 

„See, mis oli valesti oma alustes, ei saanudkaua püsida. Esimesel vapustusel kogu see hoone 
purunes. Ja nii nagu mõisteti nõlemates maades erinevalt huvisid, tuli ilmsiks ka erimeelsus kõige 
elulistemas küsimuses, aga nimelt: kuidas mõista ja hinnata rigi julgeoleku ja Valitseja enese isiku 
vastaseid kuritegusid. See, mida vaadeldi ja karistati kui  sellin ekuritegu Keisririigis, õigustas end 
ja oli isegi Poola Kuningriigis kiidetud. Kõige selle tulemuseks olid: kõrvaldamatud raskused, 
kuritahtlik ülesässitamine ja poolakate kindlustamine nende kavatsustes vabaneda Venemaa võimu 
alt ja see kuritegelik püüdlus viis lõpks 1830 aasta katastroofini.

„Ainiti, ikkagi kõik lepitavad vahendid, milliseid olid lubatavad Venemaa au juures, olid 
veel kord ära proovitud; kuid kõik see oli asjatu; pidulikke tõotusi rikuti kõikjal; reetmine muutus 
üldiseks ja igasugune kokkuleppimise võimalus kadus. Ainult siis hakkasid Vene väed liikuma. Nad 
läksid, et maksta kätte rahvusliku au solvamise eest, milline oli solvatud kõige mustema 
tänamatusega selles, mis on temale eriti püha. Väga suured ohvrid olid toodud ja tuuakse veel iga 
päev selle eesmärgi saavutamiseks. Kuid kui ta saab saavutatud ja kui küsimus otsustatakse relva 
jõul, siis millist lõpplikku tulemust tuleb silmas pidada? Või on õigem ütelda, milles hakkab 
seisnema selles tähtsas asjas Venemaa tõeline kasu? 

„Kõik see, mis juhtus ja mida veel praegu Poolas tehakse, tõestab ilmselgelt, et 
suuremeelsus on möödunud; poolakate tänamatus muutis selle nüüdsest võimatuks ja tulevaseks 
ajaks peab kõik olema uutel kordadel, neile sisseseatavatel, allutatud Venemaa tõelistele huvidele. 
Lähtudes sellest otsusest, ei saa nõutumata jätta selles, et Venemaa huvid ei luba Poola Kuningriigi 
taastamist sellisel kujul nagu see oli tehtud 1815 aastal, ega ka selle konstitutsiooni säilitaamist. Asi 
seisneb mitte ainult selles, et jätta Poola faktiliselt ilma Venemaa kahjustamise võimalusest, vaid on 
tarvis veel mõelda sellele, millist hüvitust võib saada temalt selliste ohvrite eest ja millised kasusid 
võib Venemaa Poola valdamisest saada. 

„Miski, näib ei saa hüvitada ohvreid ja kaotusi, milliseid Venemaa kandis ainult oma 
rahvusliku au rahuldamise eest.  Mis aga puudutab teist küsimust, siis näib samuti, et Venemaa ei 
saa Poolast välja võtta, selle praeguses olukorras, mitte mingit tunnetatavat kasu; vähe sellest: ta 
isegi ei esita mitte mingit tagatist selle Venemaa poolseks rahulikuks valdamiseks. 

„Jäädes ustavaks ülalmainitud  põhimõttele, millise jõul tuleb arvestada eranditult Venemaa 
tõeliste huvidega, ma oletan, et ainus selle küsimuse käsitlemis viis ja mis ka tegelikult seda endale 
selgitab on järgmine:

„Venemaa on võimas riik ja iseenesest õnnelik; ta ei pea kunagi olema kõigile teistele 
naabritele ega ka Euroopale ohuks. Kuid tema kaitseasend peab olema niivõrd veenev, et muuta 
igasugune kallaletung võimatuks.  Visates pilgu kaardile, hakkab õudne, nähes, et Impeeriumi Poola 



territooriumi piir jookseb peaegu Oderini, samas kui külgedel ta taandub Nemeni ja Bugi taha, et 
suunduda Polangeni lähedalt Balti merre ja alates Doonau suudmest kuni Musta mereni. Selles esile 
tungivas osas asub elanikkond, milline on olemuselt Venemaa vaenulik ja seepärast on seal nende 
alluvuses hoidmiseks tarvis armeed. See maa ei too midagi Keisririigile; vastupidi, ta ei saa 
eksisterida teisiti, kui pidevate Venemaa poolsete ohvrite toomisega, selleks, et anda temale 
võimalus  pidada ülal oma enda juhtimist. Sellisel viisil on selge, et selle rahutu valduse kasud on 
tühised, samas kui ebamugavused suured ja isegi ohtlikud. Jääb otsustada, kuidas sellega kohaneda.

„Ma ei näe siin teist vahendit, peale järgmiste:
„Kuulutada, et Venemaa au sai Poola Kuningriigi vallutamisega täieliku rahulduse“,
„et Venemaa ei oma mitte mingit huvi vallata provintse, milliste tänamatus oli nii ilmselge,
„et tema siirad huvid nõuavad piiri kehtesama ja kinnitama Vislal ja Narewal, 
„et ta jätab ülejäänu, kui teda mittevääriva, oma liitlastele, kes võivad sellega teha kõik, mis 

neile vajalik näib,
„et jäädes ustavaks oma põhimõtetele, Venemaa kinnitaks endale selle Poola Kuningriigi 

osa, milline talle jäi, selle seaduste ja asutuste kasutamise sel määral, kuivõrd need olid kooskõlas 
tema julgeolekuga tulevikus,

„et Poola Kuningriigi tiitel seotakse selle riigiga et hoida ära see, et see ei oleks antud  
kellegile teisele ja et ei loodaks uut riiki, milline oleks Venemaa suhtes vaenulik“.

Järeldusele, millisele Keiser Nikolai I oma erakordselt huvitavas memos jõudis, ei saanud 
teoks, sest et Keiser ise veendus Venemaale praktilises võimatuses loobuda Poola märkimisväärselt 
suurest osast. Kuid see memo on selle sügavaima mulje ilmekaks väljendiks, millise jättis temale 
1830 aasta poolakate avalik mäss. Siira pahameele tunne, milline oli esile kutsutud poolakate 
tänamatusest, mis oli vähimagi väljajätuta dikteeritud ülalesitatuga, memoga, millist on hädavajalik 
näha, eelkõige, augustliku Valitseja avameelse pihtimuse. Kuid  uus kõikide asjaolude uurimine 
sundis teda säilitama kogu Poola Kuningriiki oma võimu all, kellele ta 1830 aasta mässu kunagi ei 
andestanud. 

Kuivõrd Keiser Nikolai I oli poolakate tänamatuse suhtes pahane, siis sedavõrd ta hindas 
abi, millist osutati talle selle ülestõusu mahasurumiseks. Selles suhtes ta  tunnustas eriti hea meelega 
Preisimaa teeneid. Üpris üksikasjalikust 1 märtsi 1832 aasta instruktsioonist Ribeaupierrele on 
selgelt näha, kuivõrd Valitseja väärtustas oma sõbralike suhetega Preisimaa Kuningaga ja tema 
valitsusega. 

„Andes teie kätesse üle“, oli öeldud instruktsioonis, „lähedaste suhete hoidmine, millised 
ühendavad Venemaad ja Preisimaad, Tema Majesteet suvatseb usaldada üheaegselt ühe  oma 
poliitika esimestest huvidest ja ühe ühe tema isiklikele tunnetele kallimatest hooltest. Olles õnnelik 
pidevas selle ja teise lepitamise üle, Valitseja ei saa väljendamatta jätta teist soovi, väljendamata 
muud tahet, peale selle, et tema esindaja Berliinis hoiaks sidemete katkestamatust, millised olid 
sisse seatud mõlemate riikide vahel vajaduste täieliku ühtsusega ja mõlemate valitsuste vaheliste 
printsiipide ja tegude absoluutse solidaarsusega.

„See liit, milline sündis 1806 aasta lüüasaamise ajal, arenes kos 1813 ja 1814 aasta 
võitudega ja jätkus viieteistkümne aasta julgeoleku ja rahu kestel, oli täielikult hoitud ka sellel ajal, 
kui Venemaa ja Preisimaa, olles seatud juulirevolutsiooni ette, pidid ühiseks kaitseks relvastuma. 
Sellest hetkest peale S-Peterburi ja Berliini kabinetid omasid vaid üht mõtet ja järgisid ainult üht 
süsteemi.

„Tõsi“, jätkab märtsi-instruktsioon, „Preisimaa ilmutab mõnikord mõningast järjepidamatust 
ja kartlikkust teda Venemaaga ühendavate kaitsesüsteemi põhialuste rakendamisel. Riigisiseselt 
Preisimaa valitsus kardab liberaalse partei hukkamõistu ja seepärast ta ei andnud Venemaale välja 
Poolast pärit kurjategijaid. Selline kindluse puudujääk on seletatav kahe põhjusega: 

1)Preisimaa kardab, pidades silmas geograafilist asendit, Prantsusmaa poolset kallaletungi ja 
2)Preisimaa valitsust mõjutab ühiskondlik arvamus, milline väljendub üha enam ja enam 

revolutsiooniliste ideede kasuks ja seisab kuningliku ja S-Peterburi valitsuste ning Viini kabinettide 
vahelisele liidule, nendele monarhistliku printsiibi kaitsatele vastu“.



Kuid Preisimaal ei ole Prantsusmaa, ega ka sisevaenlaste poolelt miskit karta. „Me nõuame 
Preisimaalt“, jätkab instruktsioon, „et ta jääks ustavaks oma kaitsesüsteemile, milline on ka meie 
süsteem. Tal on, omalt poolt, alust arvestada Valitsejaga, oma toele, kui temale Prantsusmaa kallale  
tungib“.

Mis aga puudutab Preisimaa ühiskondlikku arvamust, siis sellele meeldib revolutsioon väga. 
„See arvamus, millist jagatakse, õnnetuseks, paljude kõrgete ametiisikute poolt, üha enam levib ja 
püüab halvata valitsuse toiminguid ja rebida katki teda Venemaaga ühendavaid sidemeid, st. selle 
riigiga, millise vastu liberaalne partei esineb kõige suurema vaenulikkusega“. Kuid Preisimaa 
liberaalse partei mõju vastu on hädavajalik tegutseda väga suure ettevaatlikkusega, sest et 
„Preisimaa ühiskondlikud tegelased kardavad kõige rohkem teha nägu, et nad asuvad Venemaa 
mõju all ja järgivad S-Peterburist tulevaid mõjutusi“. Venemaa poolel on kuningas ise, õukonna 
printsid ja kõrged ohvitserid, kes mäletavad veel ühist Napoleoni vastast sõda. „Kuid me ei saa 
varjata, et keskklasside valitsev arvamus ei ole meile sugugi soodne.  See arvamus on vaja muuta, 
see tuleb vähe-haaval meiega ära lepitada ja igal võimalusel tuleb tõestada, et Preisimaa ei saa 
sellega miskit kaotada vaid hoopis saab Venemaaga liidust kasu ja et sel samal päeval, kui viimane 
sooviks isoleeruda ja  unustada Euroopa suured huvid, oleks Preisimaa ilma mingi toeta jäetud 
Prantsusmaa kasvavate pretensioonide meelevalda“...

Lõpuks, Keiser Nikolai I tegi Ribeaupierrele ülesandeks pidevalt meenutada, et viimase 
juuliülestõusu ajal Preisimaa valitsus väljendas sellist „sõprust ja kohusetundlikkust“, millise eest 
Valitseja hakkab alati end pidama Preisimaa ees teene võlglasena. “Berliini post“, lõpetab 
märtsiinstruktsioon, „omab suurt tähtsust, sest et Preisimaa, olles kontinentaalene riik, millise roll 
on, kahtlemata, eriti raske ning ohtlik. Valitseja väärikus nõuab, et ta ei jääks nõuandest ega ka abist 
ilma“.

Selline oli instruktsioon, millisega Ribeaupierre suundus, 1832 aasta alguses Berliini. Kuid 
selle Ribeaupierrele antud üldise instruktsiooniga koos anti üle lisaks veel spetsiaalne instruktsioon, 
et ta pidevalt peaks meeles neid „kõige õrnemaid sidemeid aj kõige kallimaid seoseid, millised 
ühendavad Valitsejat liitlasega, kelle oma ridades hoidmine on hädavajalik“.

Eriti sel eesmärgil pidi Ribeaupierre oma tegevuses seadma sihiks: veenda Berliini kabinetti 
„vastastikuse abi ja kaitse süsteemi“ astumise hädavajalikkusest, millist Valitseja soovib korraldada  
kolmest Põhja monarhistlikust riigist, s.t. Venemaast, Austriast ja Preisimaast. 

Ribeaupierre võeti 13(25) aprillil 1832 aastal Preisimaa Kuninga poolt vastu, keda ta lohutas 
Valitseja Keisri poolse Belgia suhtes sõlmitud novembrikonventsiooni ratifitseerimiseks antud 
nõusoleku teatega. Kuid ikkagi,  kuninga arvates, on sõda täiesti möödapääsmatuks ja ainsaks 
Preisimaad ja kogu  Euroopa päästvaks õlekõrreks on Venemaa. 

Uus saadik rõõmustas Friedrich-Wilhelm III väga, korrates Keiser Nikolai I poolt temale 
lahkudes öeldud sõnu: „Vaadake end“ ütles Valitseja, „mitte ainult kui saadikut Preisimaa Kuninga 
juures, vaid ka kui usaldusisikut minu äia juures“. (Ribeaupierre 14. (26) aprilli 1832 aasta 
telegramm.).

On raske on enam tõestada poolehoidu välisriigile, kui seda uuele Venemaa saadikule 
Berliini õukonna juures, tõestavad ülalesitatud instruktsioonid. Ribeaupierre püüdis 
kohusetundlikult hoida eksisteerivaid sõbralikke suhteid, kuid mitte alati ei olnud seda ülesannet 
kerge täita. Belgia küsimuses, liberalismi vastastes meetmetes ja teistes vähem olulistes asjades tuli 
mõnikord ilmsiks üpris märkimisväärne Venemaa ja Preisimaa valitsuste vaheline  erimeelsus. 
Muuseas, Keiser Nikolai I vihastas tõsiselt, kui Preisimaa ministrid ei rahuldunud peaegu 800,000 
taalrise summaga, millse Venemaa riigikassa maksis Poola mässajate eest, kes leidsid omale 
Preisimal varjupaiga. Valitseja oli Preisima pretensioonide, „millised on sellisel määral igasuguse 
õiglustunde ja delikaatsuse vastased“,  peale marus, et talle isegi ei mahu pähe selline mõte, et see 
otsus on kiidetud heaks kuningliku valitsuse poolt. (Ribeaupierre 1. septembri 1832 aasta 
telegramm.).

Koskõlas oma instruktsiooniga, uus saadik pidas samuti oma kohuseks tegutseda igasuguste 
liberaalsete püüdluste vastu, milles need ka end ei ilmutanud. Ribeaupierre kaebas, 24. juuni (5 
juuli) 1832 aasta telegrammis, Preisimaa liberaalsete ajalehtede peale, millised ei lakanud 



rahustatud Poola saatuse üle kaasa tundmast. Ega kaastundest Poola ülestõusnute vastu või 
Venemaa vastasest vihast, kirjutab saadik, Preisimaa liberaalid kaitsevad mässajaid, kuid 
„revolutsioonilise partei korüfee“ olles imbunud läbi soovist mustata üldse igasugust riigi 
ettevõtmist, milliseid nad põhjendatult tunnistavad „ eriti kindlaks seaduslikkuse esindajaks ja 
toeks“.

Ribeaupierre leidis, et on sihipärane mõjutada Saksamaa ühiskondlikku arvamust, eelkõige 
saksa ajakirjanduse enda kaudu. Ta kutsus enda juurde prof. Jarvke, ühe Berliini ajalehe („Berliner 
Politisches Wochenblatt“) toimetaja, kellega vestlusest veendus, et see inimene on väga heasoovlik. 
See toimetaja nõustus vastu võtma artikleid, milliste päritolu ei ole mitte kellegile, peale saadiku ja 
toimetaja, teada.  Juba 7. juunil ilmus selles ajalehes Varssavist saadetud korrespondents, milline 
lükkas ümber jutud metsikutest kasakatest Poolas. 

Preisimaa valitsus tundis täiesti kaasa sellele liberalismi vastasele sõjakäigule. Ancillon 
väljendas Venemaa saadikule soovi, et liitlasriigid võtaksid kõige otsustavamad meetmed „nn. 
liberaalse partei vastu“ millised  peavad olema kindlad, et „S-Peterburi , Berliini ja Viini õukonnad 
ei tee vähimatki järeleandmist või ässitaksid üles revolutsiooni vaimu, üks-kõik kus see avaldab 
oma hukatuslikku mõju. (Ribeaupierre 24. aprilli (6. mai) 1832 aasta telegramm.). 

Kuid Keiser Nikolai I ei kavatsenud piirata liberaalide ja revolutsionääride vastast võitlust 
ainult Saksamaa ja Euroopa ühiskondliku arvamuse platoonilise mõjutamisega. Ta soovis, peale 
Poola rahustamist võtta üldiseid ja positiivseid meetmeid eelkõige poolakate vastu, aga seejärel 
samuti liberaalide ja revolutsionääride vastu üldse. Poola suhtes ta juhindus järgmistest 
põhimõtetest: „1)mitte kunagi ei asuta mässajatega kokkuleppesse; 2)ülestõusu isoleerimine, hoides 
kõige tihedamat liitu Poolaga piirnevate riikidega; 3)sulgeda igasugusele välisriigi sekkumise 
võimalus; 4)piirduda vaid välisriikide õukondadele sõjategevuse käigust teatamisega“, kuid 
andmata mitte mingeid teateid Poola tuleviku suhtes. (Kõigekõrgeima 1831 aasta aruanne).

Peale 1830 aasta mässu mahasurumist tuli hakata hoolitsema uue ülsetõusu ärahoidmise 
eest.  Viinis tekkis mõte sõlmida kolme riigi vahel spetsiaalne poolakate vastase ühise võitluse 
konventsioon ja seejuures, ka kõigi ühiskondliku korra vaenlaste vastu. (Vt. kd IV,  dok. Nr. 136 ja 
137.). 

Teel Münchengrätzi, Schwedti linnas kohtus Keiser Nikolai I Preisimaa Kuningaga ja seal 
saavutati mõlemate monarhide vahel, alljärgneva oktoobri-konventsiooni peamiste punktide suhtes, 
täielik üksmeel. Tema Kõigekõrgema käsul, Ribeaupierre teatas vürst Livenile Londonisse ja krahv 
Pozzo di Borgole Pariisi otsustest, millised võeti vastu Schwedtis.  Selles 28 augusti (9 septembri) 
1833 aasta telegrammis räägitakse, muu-seas järgmist:

„Olles veendunud oma augustlike liitlastega enam mõjuvate meetmete kokkuleppe 
saavutamise hädavajalikkuses, et peatada, üldise ja avaliku vastutegutsemisega, kõige hirmsamaid 
edusamme, milliseid on, õnnetuseks“ tehtud  Euroopas revolutsioonilise vaimu poolt ja et luua uued 
seadusliku korra ja Valitsejate ja rahvaste sõltumatuse kaitsmise toed, Tema Keiserlik Majesteet võs 
näha ainult teatud rahuloluga, et Tema Preisimaa Majesteedi kavatsused lähevad isegi kaugemale 
meetmetest, milliseid Valitseja sõitis temale pakkuma. Ja nõnda, nagu selle suhtes saavutati Nende 
Majesteetide vahel täielik üksmeel, siis nad võtsid, ühisel nõusolkul, vastu alljärgnevad otsused, 
millised saadetakse Austria õukonnale, koos nende täitmises osalemise kutsega“.

Nende otsuste alusel kolm liitlasvalitsust peavad: esiteks, selgitama Prantsusmaa valitsusele 
tema enda ja kogu Euroopa olukorra ohtlikkusest, tänu Prantsusmaal valitsevale revolutsioonilisele  
vaimule. Sel eesmärgil nad nõuavad Prantsusmaa valitsusel piduliku manifestiga „et viivitamatult 
lõpetataks see revolutsiooniline propaganda, milline ei lakka korraldamast uusi kehtestatud korra , 
troonide säilitamist ja rahvaste rahu vastaseid vandenõusid“.

Teiseks, kolm liitlas-õukonda kuulutavad pidulikus deklaratsioonis, et nad kavatsevad  
Euroopas taastada „tõelised sekkumise õiguse põhimõtted, millised seisnevad vaid õiguses teine-
teisele poliitiliste kriiside ajal abi ja koostöö osutamises“. Selle sekkumise õiguse alusel on igal 
Valitsejal vääramatu õigus kutsuda appi oma liitlasi, kui ta oma enda jõududega ei suuda hoida oma 
riigi sisemist või välist rahu. 



Kooskõlas nende peamiste ideedega oli Berliinis allkirjastatud spetsiaalne konventsioon (Nr. 
317). Venema nimel allkirjastasid selle: viitse-kantsler krahv Nesselrode, kes sõits Münchengrätzist 
Berliini ja Ribeaupierre.  Spetsiaalne protokoll (Nr. 318) puudutab poliitiliste kurjategijate 
väljaandmise küsimust. Selleks, et hinnata õieti neid kahte akti on hädavajalik pidada silmas akte, 
millised on sõlmitud  Venemaa ja Austria vahel 1833. aastal Münchengrätzis. (Vt. kd. IV., Nr. Nr. 
134-137).

*

Nr. 317.

                   Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, olles innustatud 
soovist veelgi enam kindlustada sõpruse ja tiheda liidu sidemeid, millised seni nii õnnelikult seovad 
ja milliste päästev mõju tuli ilmsiks eriti viimaste Poola sündmuste ajal; olles veendunud selles, et 
neil on ühesugune huvi seadusliku võimu, rahu ja kehtestatud korra hoidmiseks kõigis neile 
allutatud Poola provintsides, samuti ka Kraakovi Vabalinnas ja otsustasid kasutada oma valduste 
igasuguse julgeoleku ja sisemise rahu rikkumise ärahoidmiseks kõiki nende võimuses olevaid 
vahendeid, tunnistasid selles suhtes kasuliku olevat jõuda omavahel kokkuleppele abi ja 
vastastikuse ühistegevuse suhtes, milline põhineb täieliku solidaarsuse printsiibil ja määratleda 
spetsiaalses konventsioonis need õigused ja kohustused, millised tulenevad sellest igale kõrgetest 
lepingupooltest. 

Seetõttu Nende mainitud Majesteedidnimetasid volinikeks, aga nimelt:
T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
krahv Karl Robert Nesselrode ((Charles Robet Nesselrode, Карла Роберта Нессельроде)), 

oma viitse-kantsleri, Venemaa ja Preisimaa Musta ja Punase Kotka jt. ordenite kavaleri, 
ja  Alexandre de Ribeaupierre ((Александра Рибопьера)), oma tegev-salanõuniku ja tegev 

kammerhärra, erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. Preisimaa Kuninga juures, Püha 
Aleksander Nevski briljantidega kaunistatud jt ordenite kavaleri,

aga T. M. Preisima Kuningas
Frederic Ancilloni, oma riigi ja kabineti ministri, Punase Kotka 2 järgu  jt. ordenite kavaleri,
Kes, peale nende volikirjade vahetamist, mis leiti olevat ettenähtud vormis olevad, võtsid 

vastu ja allkirjastasid alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Venemaa ja Preisimaa õukonnad, olles ühendatud omavahel üldiste 1814, 1815, 1818 ja 
1819 aastate kokkulepetega, tunnistavad, et vastastikused garantiid, millised tulenevad sellest nende 
valduste suhtes ja millised on spetsiaalselt kinnitatud traktaadiga, milline on allkirjastatud 21. 
aprillil (3. mail) 1815 aastal, on enam konkreetsemalt rakendatavad  provintside suhtes, millistest 
Poola koosnes 1772 aastal. Seetõttu nad garanteerivad vastastikuselt nende provintside rahuliku ja 
rahumeelse valdamise.

Artikkel II.

Eelnevas artiklis sätestatud garantii jõul, kõrged lepingulised riigid kohustuvad, vajadusel, 
andma teine-teisele vastastikust abi ja koostegevust. 

Artikkel III.



Juhtumil, kui igasuguse ootuse vastaselt kummagi Riikidet jõud, millised asetsevad neile 
kuuluvates Poola osades, osutusid seal puhkenud mässu mahasurumiseks ebapiisavateks, siis neist 
igaüks, kui seda nõuab vajadus, võib paluda teiselt abi, millist temale antakse, kuivõrd seda lubab 
tema enda valduste julgeolek ja naabruses vabade vägede leidumine.

Artikkel IV.

Välisriigi väe ülalpidamine, milline on kutsutud ühe lepingulise poole riigi poolt et üheskoos 
tegutseda mässuliikumise mahasurumiseks, hakkab kogu mahus olema teostatud selle riigi arvel, 
milline neid appi nõutas. Tema poolelt võatakse ka kõik hädavajalikud meetmed selleks, et 
toiduvarud ja loomasööt oleksid tarnitud neile viisil, millist kasutatakse oma enda vägede 
toidlustamise puhul. Mis aga puudutab nõutavate varude ja loomasööda hulka, siis selles suhtes 
hakatakse arvestama selle armee kehtivaid määrusi, millise juurde abikorpus kuulub. 

Artikkel V.

Mitte ükski isikutest, kes osutub riigireetmises, Majesteedi solvamises, relvastatud 
ülestõusus või trooni julgeolekus ja seadusliku valitsuse vastases vandenõus, süüdlaseks ühe 
lepinguliste riikide valdustes, ei tohi leida kaitset ega varjupaika teise riigi valdustes. Mõlemad 
õukonnad, vastupidiselt, kohustuvad andma igasuguse isiku väljaandmise korraldust, keda 
süüdistatakse ülalmainitud kuritegudes, kui vaid see oli teostatud selle valitsuse poolt, millise juurde 
ta kuulub.

Artikkel VI.

Eelneva artikli otsuseid rakendatakse samamoodi segaalamate suhtes. Kui sellisel juhtumil, 
kui südistatav isik osutub nii teda välja nõudva kui ka selle riigi alamaks, kellelt teda välja nõutakse, 
siis antakse sellele viimasele valida: kas anda selle isiku väljaandmise korraldus, või anda ta oma 
kohtu alla tema vastu esitatud süüdistuse punktide alusel. Sel viimasel juhtumil teostatakse range ja 
kiire kohtupidamine.

Artikkel VII.

Kõrged lepingulised riigid, peale selle, kohustuvad allutama spetsiaalse järelvalve alla 
isikuid, kes osalesid Poolas viimastes segadustes, samuti ka nende isikute üle, kelle hukutavad 
kavatsused võisid olla nende poolt ilmutatud hiljem; ei luba enda juures moodustada nn. patriootilisi 
seltse ja muid, millised erinevate nimetuste all peaksid silmas seda sama eesmärki; teha kõik 
jõupingutused selleks, et Viini traktaadiga piirialade elanikele, nende igapäevasteks suheteks, antud 
soodustused (Gränz-Verkehr), ei oleks ära kasutatud keelatud suhtlemiseks, relvade ja 
lahingumoona salakaubaveoks, või jookssikute varjamiseks. Lõpuks, nad kohustuvad saatma 
teineteisele kõiki teateid, millised võiksid puudutada nende valduste julgeoleku ja rahu huve.

Artikkel VIII.

Nii, nagu 21. aprilli (3 mai) 1815 aasta traktaadiga on garanteeritud Kraakovi Vabalinna ja 
selle territooriumi range neutraliteet, siis on mõistetav, et kõrged lepingulised riigid, kui Kraakovit 
kaitsvad riigid, võivad jälgida selle üle, pidades silmas seda neutraliteeti, et seal ei oleks ette võetud 
midagi sellist, milline võiks rikkuda, millised on selles linnas kolme riigi kaitse all vaevu taastatud,  
asjade korda, või häirida naaberriikide julgeolekut või rahulikkust. Igasugune eelmainitud eesmärki 
omav avalik või varjatud tegevus või osalemine sarnase iseloomuga tegudes, peavad olema loetud 
Kraakovi neutraalsuse rikkumiseks; ja kui Vabalinna valitsus sellele aadressil esitatud esildiste ja 
kaebuste peale ei ilmuta valmisolekut nende mainitud sepitsuste alla surumiseks või kui ei piisa 



vahendeid süüdlaste jälitamiseks, siis kõrged lepingulised pooled jätavad enesele, kui loevad seda 
oma julgeolekuks hädavajalikuks, õiguse asuda Vabalinna ja selle territooriumi okupeerimisele.

See okupeerimine teostatakse kolme riigi ühendatud vägedega ja nende ühisel nimel. Nad 
jätavad enesele, vajadusel, astuda kokkuleppesse sellise ajutise okupeerimise tähtaja suhtes, aga 
samuti meetmete suhtes, milliseid  peavad olema võetud, et hoida ära seda esile kutsunud asjaolude 
kordumine.

Artikkel IX.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Berliinis 
kuue nädala pärast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
          See juhtus Berliinis, 4. (16) oktoobril 1833 aastal.
(L.S.)Le comte       (L.S.)Ancillon.  (М.П.)Графъ       (М.П.)Ансилльонъ.

Nesselrode.                                  Несселроде.
(L.S.)Ribeaupierre.  (М.П.)Рибопьеръ.

*****

Nr. 318.

Protokoll.

Allkirjatanud käesoleva konventsiooni, millisega on sisse seatud Venemaa ja Preisimaa 
õukondade vahel vastastikuse abi ja koostöösüsteem, et hoida vastastikustes Poola provintsides 
rahu,  kõrged lepingulised pooled kohustuvad viivitamatult peale selle konventsiooni 
ratifitseerimiskirjade vahetamist andma korraldused selleks, et  Artikklid V ja VI saaksid 
avalikustatud nillest selle vastastikust isikute, milliseid süüdistatakse esimeses artikklis viidatud 
kuritegudes, väljapuudutamist puudutav ja et antaks rangeimad ettekirjutused vastavatele militaar- 
ja tsiviilvõimudele nende artiklite kõrvalekaldumatust täitmisest kinnipidamise suhtes.

Seejuures mõeldakse muidugi, ainiti, et mainitud Artikklid V ja VI saavad rakenduse ainult 
juhtudel, millised on sooritatud peale käesolevate artiklite avaldamist.

See juhtus Berliinis, 4(16) oktoobril 1833 aastal.
(L.S.)Le comte       (L.S.)Ancillon.  (М.П.)Графъ       (М.П.)Ансилльонъ.

Nesselrode.                                  Несселроде.
(L.S.)Ribeaupierre.  (М.П.)Рибопьеръ.

******

Nr.319.

1834 a. 28. (10. juuli). Saxe-Meiningen-Hildbourghauseni Hertsogiriigi kasuks, droit de 
detraction ((kaebuse esitamise õigus)) tühistamise suhtes tehtud deklaratsioon.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, ukaaziga milline anti Valitsevale Senatile 2 
juunil 1823 aastal, suvatses Kõigekõrgem käskida: „ Riigikassasse makstav mahaarvestus 
välismaale välismaalaste poolt veetavast või üleviidavast pärand või muudelt varadelt, tühistada 
nende Riikide alamate kasuks, kes vastastikuselt oma valdustes võtavad vastu samasuguse otsuse 
Venemaa alamate kasuks“.

Selleks, et selle ukaazi mõju laieneks nüüdsest ka Saxe-Weimar-Eisenachi Hertsogiriigi 
alamatele, T. K. K. Saxe-Weimar Suurhertsgi ja Nende Hiilguste Saxe valitsevate hertsogide 
allakirjutanud tegev-salanõunik, Nendeerakorraline saadik ja täievoliline minister Hiilgaivama 



Saksamaa Liidu Parlamendi juures, kuulutab sellega, et volituste jõul ja Saxe-Meiningen-
Hildbourghauseni valitsuse nimel, et ülalnimetatud mahaarvamist ei teostata ega ole teostatav Tema 
H. Valdava hertsogi Saxe-Meiningen-Hildbourghauseni, pärand ja muult varalt, millise said  või 
millised kuulusid  Venemaa alamatele ja et see tühistamine nende kasuks hakkab omama täielikku 
ja täiuslikku mõju mitte ainult kõigil tulevastel juhtudel, vaid isegi igasugusel sellisel juhtumil, kui 
tühistatud mahaarvamist ei ole veel tegelikult teostatud enne selle deklaratsiooni allakirjutamise 
päeva. 

Selle käesoleva deklaratsiooni kinnituseks, milline peab olema vahetatud samasuguse Tema 
Kõrgeaulise parun Anstetti, tegevsalanõuniku, T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga 
Hiilgaivama Saksamaa Liidu juures erakorralise saadiku ja täievolilise ministri poolse vastu, 
millisega kinnitatakse täielikk vastastikulisus Saxe-Meiningen-Hildbourghauseni hersogiriigi 
alamatele, mis on allkirjastatud allakirjutanu poolt ja tema vapipitsatiga kinnitatud.

See juhtus Frankfurdis Maine ääres, 10. juulil 1834 aastal.
(L.S.)Le comte de Beust. (М.П.)Графъ Бейстъ.

*****

Nr.320.

1835 a. 20. veebruar (4. märts). Preisimaaga sõlmitud lõplik demarkatsiooni akt.

((F. Martensi kommentaar.). 

Vaatamata S-Peterburi ja Berliini kabinettide täielikule üksmeelele kõigis peamistes 
poliitilistes küsimustes, ikkagi nad vaatasid üht ja sama küsimust erinevatest vaatepunktidest. Peale 
selle, Berliini valitsusel ei jätkunud  seda järjepidevust ja energiat, milline suunas kõiki Venemaa 
diplomaatia tegevusi. Keiser Nikolai I oli ainsaks Venemaa poliitika juhiks ja ei allunud mitte 
mingile kõrvalisele mõjule. Preisimaa Kuningas aga, nii oma isiku iseloomu, ega ka kuningriigi 
sisekordade järgi ei saanud ühiskondlikust arvamusest ja Preisimaa erilisest asendist Euroopa keskel 
olla mõjutamatu. Eriti viimane asjaolu, tema keskne asend, rõhus Berliini kabinetti, et õigustada 
oma pidevaid Prantsusmaale ja Inglismaale järeleandmisi, nagu Belgia küsimuses, aga ka üldse 
Louis-Philippe suhtes. Kui Preisimaa Kuningas nõustus, risti vastu  oma mõlema liitlasega, 
Ülevenemaalise ja Austria Keisrile, 1831 aasta Londoni konventsiooni allkirjastamisega, siis ta 
õigustas seda sammu ohuga, milline ähvardas Preisimaad mereriikide poolt. Hiljem aga leiti juba 
teine õigustus: nõnda nagu Madalmaade kuningas ise loobus Belgia provintsidest, siis „siis liitlased  
astusid oma esmastesse õigustesse ja olid kutsutud uuesti  Belgia provintside tulevast saatust 
määratlema ja püüdma lahendada tõstatatud küsimus sellisel viisil, et kooskõlastada see Hollandi 
Kuninga õigustega ning belglaste pretensioonidega veel Euroopa ühised huvid“. (Preisimaa 
Kuninga 1 (13) januari 1832 asta kirjast Nikolai I).

Nende sõnade vastu tegi Nikolai I jägmise õige märkuse: „Lähtudes selles printsiibist ei ole 
vähimatki vajadust soovida Madalmaade Kuninga, ega Belgia valitseja  nõusolekut ja kehtestada 
selline faktiline kord, milline on sobiv vaid viiele riigile“.

Kuigi Berliini kabinett eraldus Belgia küsimuses ilmselt mõlematest keiserlikest 
õukondadest, ta ikkagi ei väsinud tõestamast tema poolset nendega nõusolekut. „Kolme 
kontinentaalse riigi liit“, tõestakse Preisima 21 jaanuari 1833 asta memos , „on sel määral omane 
kolme Valitseja iseloomule, nende prinsiipide solidaarsuse, nende huvide ühtsus, nende 
vajadustesse ja nende kalduvustele, et  ei saa seda lahutamatuks tunnistada. See liit ei saa võita 
vastupidavuses, ega teda kaotada; tema mõju, tema rakendamine ja tema tagajärjed, tõsi, sõltub 
asjaoludest, kuid liit ise on neist täiesti sõltumatu“.

Keiser Nikolai I, kriipsutanud alla viimased sõnad,  märkis nende vastu järgmist: „Minule 
näib, et asjaolud ei võimalda teha mingit vahet nende käsitlemise viisis, kui vastandada see arvamus 



printsiipidega, millised moodustavad meie tiheda liidu aluse; nende printsiipide rakendamine on 
täielikult tagatud: ta põhineb meie õigusel ja meie väärikusel!“

Edasi Preisimaa memo arendab mõtet, et kolme põhja riigi vahel eksisteeriv liit on niivõrd 
kindel, et ei ole vajadust kinnitada seda mingi formaalse liidulepinguga. Selline leping saaks 
arvatavasti üldistes joontes Prantsusmaale ja Inglismaale teatavaks, millised seetõttu kindlustaksid  
veel enam neid ühendavat sõprust. 

Keiser Nikolai I oli täiesti teist arvamust, millist ta väljendas järgnevate sõnadega, Preisimaa 
memo servale: „Ma ei saa jagada seda arvamust; kui ta oleks põhjendatud, juulirevolutsioon, aga 
veel enam Belgia revolutsioon pidid sundima meid sõbrunema, kes on valmis toetama 
seaduslikkuse õigusi ja 1815 aasta loodut säilitama. Ma olin valmis (allikas), kuid seda ei olnud; 
puhkes teiste eeskujul Poola ülestõus, kuid Ettenägelikkus lubas selle rahustada nõnda, nagu ma 
soovinuks näha teiste revolutsioonide rahustamist. Kõik see toimus Belgias ja Prantsusmaa ja 
Inglismaa vahel näis et tõestas ilmselgelt, et kui neil kahe riigil on mehisus avalikult kuulutada 
revolutsiooni ja kõige kehtestatu kukutamist; siis meil peab olema õigus ja mehisus toetada  
jumalikku õigust, millisest me ei lahti ei öelnud. Vaat miks käesoleval ajal on meie kohus sõlmida 
uus ja pidulik liit ja kuulutada sellest avalikult. Selles on rahu pääsemine ja rahu säilitamine“.

Preisimaa kuningas eeldas samuti, et kui kolme Põhjariigi vahel praegu sõlmitakse mingi 
liidutraktaat, siis võib temast oodata ainult kõige „kurvastatavaid tagajärgi“. „Ma ei näe neid 
tagajärgi“, väitis vastu Nikolai I, „ja veel vähem ma neid usun“. Kui kuningas pidas võimalikuks 
väita, et rahu garantii moodustavad ainult liidusuhted, millised ühendavad Preisimaa kahe 
Keiserliku valitsusega, siis Nikolai I arvates „iga päev püütakse veenda meie kolme rahvast selles, 
et sellest liidust on jäänud alles vaid nimi ja seepärast on piduliku aktiga vaja veenda ja valgustada 
rahvaid“.

Rahu  garantiiks Saksamaa jaoks pidi olema, Preisimaa memorandmi järgi, kõigi Saksamaa 
riikide sõjajõudude parem organiseerimine üldse ja Preisimaa oma eriti. „Annaks Jumal!“ kirjutas 
Keiser Nikolai I nende sõnade vastu.

Ja tõesti, just nimelt sel ajal oli Preisimaa valitsuse tähelepanu pööratud, märkimisväärsel 
tasemel, Saksamaa sõjajõudude paremale organiseerimisele. Preisima pidevalt kartis Prantsusmaa 
poolset kallaletungi, kugi kestvaid aluseid sellisteks kartusteks oli üpris vähe.

„Preisimaa enam silmapaistvamad riigimehed“ kirjutas parun Maltitz 8(20) augustil 1831 
aastal Berliinist, „ on sellisel arvamusel, et ei tule riskida sõjaga Prantsusmaaga enne, kui ta ei 
muutu täiesti populaarseks. Kuid kuna ta muutub populaarseks?  Ainult sellest hetkest, kui 
Prantsusmaa okupeeriks saksa maad Reini vasakul kaldal ja kui, vallates seda suurepärast 
positsiooni, ta hakkab juba ähvardama Saksama sisepiirkondi“. 

Kuid, lisab Venema asjur, „võib olla ka siis veel leidub palju argu ja koletuid hääli, kes 
hakkavad iga hinna eest hoidma rahvusliku au kahjuks, rahu. Võib-olla saksa revolutsionääride 
kuritegelik ettenägelikus juba nimetas Prantslaste Reinile tuleku kui Saksamaa erinevates punktides, 
Charles X troonilt kukutamise revolutsioonide sarnaste mässude puhkemise märgiks“.

Preisimaae eksiteerib „liberaalide, juutide ja resonööride ((targutajate)) partei“, millistele on 
sümpaatne Prantsusmaa ja kes vihkavalt suhtuvad Venemasse. Kuid seejuures,  on Saksamaal üpris 
levinud arvamus, et Preisimaa kuulub  nende samade „puhtalt-monarhistlike riikide“ hulka, nagu on 
Austria ja Venemaa, milles konstitutsioonilised ideed ei leia kunagi rakendust. Berliini valitsus pidi 
suhtuma mõningase kaastundega liberaalsetesse ja demokraatlikesse tendentsidesse, millised 
valitsesid saksa rahva märkimisväärses osas. Ta pidi, et säilitada oma juhtivat asendit Saksamaal, 
kaitsma kõiki tema mõistlikke ja seaduslikke huve. Sellest vaatepunktist saab arusadavaks teooria, 
millisega Preisimaa valitsus kandis ainult Tolliliidus oma kogu Saksamaa ühendamise ideed. 
Materiaalsete huvide solidaarsus pidi siduma kogu Saksamaa rahvast ja kinnitama Preisimaa 
poliitilise mõju kõige kindlamal vundamendil. (Parun Maltitzi 31. jaanuari (12. veebruari) 1832 
aasta telgramm).

On tähelepanuväärne, et Prantsusmaa valitsus suhtus alguses üpris sõbralikul viisi Preisimaa 
poolt korraldavasse Tolliliitu, nähes selles vaid oma enda saksa riikidega kommertssuhete 
arendamise vahendit. Austria aga, seevastu, püüdis seada  kõikvõimalikke tõkkeid sellesse Tolliliitu  



Lõuna-Saksa riikide võtmisel. Kuid, nagu on teada, kõik Viini valitsuse jõupingutused olid 
Preisimaa poolt  endale seatud eesmärgi saavutamiseks energiliselt võidetud. Austria oli samuti 
pidevaks Preisimaa vaenlaseks Frankfurdi Parlamendi istungitel ja seepärast, üha enam ja enam, 
kinnistus Preisimaal endas veendumine, et ainult tule ja mõõgaga saab olla lahendatud Austria või 
Preisimaa hegemoonia küsimus Saksamaal.(Vt. Poschinger. Preussen im Bundestag, 1851 bis 1859. 
Lpz.1882. Bd. III, S. 489 etc.).

Seejuures nägi Preisimaa vahetut ohtu ainult Prantsusmaa poolelt ja neid kahtlusi peeti 
täiesti põhjendatuks, nii S-Peterburis, aga ka Viinis. Venemaa valitsus tegi oma saksa õukondade 
juures asuvatele saadikutele kohustuseks mitte sekkuda Saksamaa siseasjadesse. Kuid Saksamaa 
kaitsejõu küsimus oli Prantsusmaa poolse kallaletudngi juhuks üldine või „liiduline“ asi . Seepärast 
komandeeriti 1832 aasta suvel kindral Neudhardt ((Нейдгрдтъ)) Berliini, et osaleda koos Austria 
kindrali Clam-Martinitziga nõupidamistel Preisimaa sõjaväliste volinikega Saksamaa Prantsusmaa 
vastu kaitse organiseerimise küsimustees.Tõsi, Preisimaa minister Ancillon oli Venemaa kindrali 
Berliini sõidust väga häiritud, kuna kartis tekitada prantslaste ja inglaste valitsuste kahtlustamist 
ning vaenu. (Ribeaupierre 8. (20.) detsembri 1832 aasta telegramm.).

Kuid Preisimaa Kuningas ei saanud Neudhardti komandeerimises mittenäha seda Keiser 
Nikolai I tema suhtes näidatu, kui uut poolehoiu tõestust. Seda ta kinnitab 1833 aasta 
jaanuarimemos, millises, muuseas, räägitakse, et Austria, Saksamaa ja eriti Preisimaa „hakkavad 
alati mäletama kõike, milles nad on Venemaale tänuvõlgu“. Nad ei unusta kunagi, millise 
suuremeelsuse ja kangelaslikkusega Venemaa võitles, valades oma verd ja võitis nende eest ja 
nendega“. Preisimaa hakkab eriti pöörduma suuremeelse Valitseja (Venemaa) poole, et leppida 
temaga kokku ja valmistada ette, määratleda ja täita kõik, mida eesmärk nõuab, millist tuleb 
saavutada ühiste jõududega“.

Nende Preisimaa memo sõnade kõrvale kirjutas Keiser Nikolai I järgmised sõnad: „Ma 
vastan sellisele meelitavale ja suursugusele usaldusele, et Venemaa hakkab alati olema valmis kõigi 
oma jõududega oma vanale ja ustavale liitlasele appi ruttama. Kuid see hakkab olema nõnda vaid 
seni, kuni üks ja sama printsiip hakkab juhtima mõlemaid rahvaid“. 

Ainiti, kui Preisimaal oli täielik õigus, Prantsusmaa poolse kallaletungi juhtumil, arvestada 
Venemaa liidulisele abile, siis teisest küljest, ta ei tohi unustada oma geograafilist asendit, tänu 
millele ta, eelkõige, peab olema allutatud kõige õudsamatele vaenuliku kallaletungi tagajärgedele. 
Pidades silmas neid kaalutlusi, Preisimaa Kuningas jätab enesele õiguse määratleda see hetk, kui 
sõda peab algama. Kooskõlas jaanuari-memorandumiga ei saa seada Preisimaa süüks, kui ta püüab 
sõja puhkemist hoida ära Prantsusmaga ja Inglismaaga rahumeelsete suhete ja mõtete vahetusega.

„Preisimaa Kuningas“, räägitakse memorandumis, „andis Keisrile niipalju tõestusi oma 
printsiipidest ja tunnetest, et viimane ei saa hetkekski tõsiselt kahelda motiivides, millised juhivad 
kuninga tegusid ja käitumist“.

Nende sõnade vastu kirjutas Valitseja järgmised märkimisväärsed sõnad: „Kuningas teab 
minu tema vastaseid tundeid; nad on kahekümne aasta kestel minu elu ja õnn; ta on minu isa ja 
mina olen tema poeg. Vaat, ühe sõnaga kõik, mida ma saan öelda temale eriti valjult ja siiralt“

Lõpuks, Valitseja jäi ikkagi oma arvamuse juurde, et ikkagi on tarvis täpsemalt määratleda 
Prantsusmaa vastaste ühiste tegevuste kava ja kehtestada enam konkreetsemalt liitlasriikide 
vastastikused kohustused.

„Lõppude-lõpuks“, lõpetas Valitseja oma märkused Preisimaa 1833 aasta memol, „ma pean 
vajalikuks pidevalt pöörduda tagasi eelneva sõjalise kokkuleppe hädavajaduse juurde, mitte selleks, 
et kooskõlastada sõjakäigu kava, millist ei saa koostada, kui enda ees vaenlast ei ole; kuid selleks, et 
kergendada, vajadusel, 200.000 inimesest koosneva armee marssimist võõrale maale, milline on 
Venemaa keskpunktist enam kui 400 miili kaugusel. See operatsioon, milline nõuab tungival viisil 
arutlusi, millised on tehtud igasuguse ettevaatlikusega ja kiirustamata, milline leiaks arvatavasti aset 
siis, kui kõik oleks lükatud viimase minutini edasi“.

Keiser Nikolai I otsustavus, milline ei lase Inglismaal ja Prantsusmaal Belgia provintside üle 
otsustada, väljendus mitte ainult avaldustes, mis tehtud Berliinis ja Viinis, vaid samuti nende suurte 
riikide vastu positiivsete meetmete võtmise ettepanekute tegemises. Kui Prantsusmaa väed peaksid 



Belgiasse tungima, siis Valitseja pakuks viivitamatult oma liitlastele allkirjastamiseks 
konventsiooni, millise jõul Preisimaa väed peavad, sellisel juhtumil, okupeerima, kolme suure 
Põhja riigi nimel, Limburgi ja Luxemburgi Suurhertsogiriigi. Konventsiooni kava oli saadetud 
Berliini kabinetile.(Krahv Nesselrode 3.novembri 1832 aasta telegramm Ribeaupierrele).

1833 aasta märtsis toimus Berliinis Venemaa, Austria ja Preisimaa vahelise tuntud 
kokkuleppe allkirjastamine, millisega oli kehtestatud kolme liitlasriigi ühise tegevuse plaan. (Vt. kd. 
IV. Osa I, Nr. 134).

Kuid, vaatamata sellele kokkuleppele, ikkagi jäi Berliini kabineti poliitika ilmselget 
katlikuks ja otsusekindlusetuks. Preisimaa kartis kõike; kuid samal ajal ei loobunud soovist 
mängida suure Euroopa riigi rolli. Nii Preisimaa välisminister Ancillon mitmeid kordi naases 
Venemaa saadikuga rääkides oma lemmikmõtte juurde, et Berliini oleksid koondatud kõik Belgia 
küsimust puudutavad Venemaa, Preisimaa ja Austria volinike vahelised diplomaatilised 
läbirääkimised. Ribeaupierre oli sellisel veendumusel, et Ancillon on  „maailmas kõige vähem 
võimelisem selleks, et juhatada diplomaatilisel koosolekul, milliste otsused peavad olema nii kiired 
kui ka samavõrd energilised“.Ribeaupierre, ainiti, nõustus Preisimaa mininstri ettepanekuga, lisades 
vaid, et sarnane konverents Berliinis toob vajaliku kasu vaid sel juhtumil, kui see hakkab pidama 
avalikke koosistumisi ja kui tema otsused tehakse viivitamatult üldsusele teatavaks.

Siis Ancillon ehmus ja ütles, et ta kuigivõrd ei soovinud juhtida teisi riike mõttele, et 
Berliinis sõlmitud koalitsioon on nende vastu suunatud. Seepärast ta soovis tungivalt suurima 
saladuskatte säilitamist. (Ribeaupierre 4.(16.) detsembri 1832 aasta telegramm.).

Kuid Keiser Nikolai I tegi Ribeaupierrele ülesandeks teatada Ancillonile teama nõusolekust 
koondada Berliini Belgia asjas peetavad läbirääkimised. Selle järelandmise ta tegi Preisimaa 
ministri uhkuse pärast, ühest küljest, sest et ta teadis ette, et Preisimaa valitsus ise ei taha seda 
võimalust kasutada. Teisest küljest, Valitseja leidis olevat vajaliku kindlustada endale Berliini 
kabineti järeleandlikkus tulevkus.

Kui, näiteks, 1833 aastal Sultan palus Mehemet-Ali vastu Keiser Nikolai I abi, oli 
Ribeaupierrele tehtud ülesandeks teatada Berliini kabinetile, et Valitseja loodab, et Preisimaa ei 
viivita tema kavatsuste puhtuse ja omakasupüüdmatuse käendamisega, nii nagu ta seda tegi 1828 
aastal. „Meie augustlik Valitseja“, kirjutas viitsekantsler 15 veebruaril 1833 aastal Ribeaupierrele, 
„olen kohusetundlikult veendunud, et ta siis täiesti õigustas T. M. Preisimaa Kuninga usaldust, 
millisega ta suhtus tema poliitika aususese“.

Ribeaupierre esitas Ancillonile ja Wittgensteinile küsimuse: mida nad arvavad Preisimaa 
olukorrast, kui juhtub Venemaa ja Inglismaa vahel Idas sõda? Mõlemad Preisimaa ministrid 
vastasid üpris põiklevalt ja saadik jõudis järeldusele, et Preisimaa säilitab täielikult „passiivse 
neutraalsuse“. Ancillon tõestas, et Venemaa ja Inglismaa vaheline sõda saab olla vaid meresõda, 
millises Preisimaa kuidagi osaleda ei saa, sest et tal ei ole sõjalaevastikku. Üldse soovitas saadik 
mitte eriti  loota  isikute „energiale ja heasoovlikusele“, kes kuningat ümbritsevad. Kõige parem on, 
kui Valitseja ise pöördub tõstatatud küsimusega Kuninga poole. (Ribeaupierre 3. (15) detsembri 
1833 aasta telegramm.). 

Samal ajal, kui S-Peterburi ja Berliini kabinettide vahel toimusid ülalmainitud 
diplomaatilised läbirääkimised, koostasid Venemaa ja Preisimaa valitsuste poolt nimetatud 
komissarid uut demarkatsiooniakti, milline allkirjastati Ribeaupierre ja Ancilloni poolt.

*

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, kavatsedes teha 
lõpp, sõbraliku kokkuleppe vahendusel Poola ja Sileesia vaheliste maade piiride vaidlustele ja et 
anda korraldus meid piirkondi eraldava piiri lõplikuks määratlemiseks  ja tõmbamiseks, nimetasid 
oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
Alexandre de Ribeaupierre, Oma tegev-salanõuniku, tegev-kammerhärra, T. M. Preisimaa 

Kuninga  ja T. K. K Meclemburg-Schwerini Valitseja Suurhertsogi juures asuva erakorralise saadiku 



ja täievolilise mnistri, Püha  Aleksander Nevski, briljantidega kaunistatud, Püha Vladimiri teise 
järgu  jt. ordenite kavaleri;

aga T. M. Preisimaa Kuningas:
Frederic Ancilloni, oma riigi- ja kabinetiministri, Punase Kotka esimese järgu ja Preisimaa 

Raudristi teise järgu jt. ordenite kavaleri , 
kes peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis, ja tutvunud  

eeltöödega ning kuulanud üheskoos ära selleks nimetatud komissaride raportid, aga nimelt: Poola 
poolt, Vincent de Pradzynski ja Preisimaa poolt, justiits-salanõunik Jean Ferdinand Neigebauri; 
võttis arvesse, et komisjon, milline nimetati 1808 aastal, et määratleda Varssavi Hertsogiriigi ja 
Preisimaa valduste vaheline piir, ei määratlenud piiri kõigis punktides, kus olid esitatud sellele 
maale ühe ja teise poole nõudmised; võttes samuti arvesse, et kõik meetmed, millised on võetud 
mõlemate valitsuste poolt erinevatel aegadel, et vanad vaidlused lõpetada (millistest mõned 
pärinevad 14. ja 15. sajanditest), ei viinud mitte mingile otsustavale tulemusele ja et Viinis 21. (3.) 
mail 1815 aastal sõlmitud traktaadiga on määratletud vaid Poola Kuningriigi  ja Piznani 
Suurhertsogiriigi vaheline piir; lõpuks, asudes käsitlema nõudmisi, millised on esitatud ühe ja teise 
poole poolt õigustavate dokumentidega, samuti ka arutades erinevaid küsimusi ja tõendeid, leppisid 
kokku alljärgnevates artikklites:

Artikkel I.

Käesoleva traktaadi sätetega määratletakse Poola ja Sileesia vaheline piir, alustades sellest 
kohast, kus see puutub kokku Poznani Suurhertsogiriigi piiriga, nii nagu see on kehtestatud 
Venemaa ja Preisimaa vahel Varssavis 12.(24.) aprilli 1823 aastal sõlmitud traktaadis ja lõpetades 
kohas, kus see liitub Kraakovi Vabariigi piiriga, nii nagu see piir on määratletud 21. aprilli (3. mai) 
1815 aasta Viini kokkuleppega. 

Artikkel II.

Kogu tema kulgemise jooksul jäetakse muutmata see piir, milline on tähistatud 1808 aastal 
püstitatud postidega kooskõlas protokollide ja plaanidega, millised on allkirjastatud komissaride, 
kindral Kosinski ja krahv Dankelmanni poolt; mis aga puudutab vahepealseid kohti, milliseid sel 
ajal ei piiritletud, siis nende piiri joon hakkab jooksma alljärgnevalt kirjeldatud suunas.

Artikkel III.

Poola asula Chroscini ja Sileesia Kostani asumi vahelt, alatse sellest kohast, kus olid 1823 
aastal püstitatud viimased postid Poola Kuningriigi ja Poznani Suurhertsogiriigi vahelisele piirile,  
edasi jookseb Poola ja Sileesia vaheline piir mööda Prosna jõe laevatatavat jõesängi mööda selle 
voolu üles, jättes Sileesiale Prosna vasakul kaldal olevad luhad, millised kuuluvad Sileesia Kostau 
asumile ja millised olid varem vaidlustatud.

Artikkel IV.

Pola asumi Chroscini ja Sileenia asumi Neudorffi (Ciecierzin) vahelt hakkab piirijoon 
jooksma mööda Prosna laevatavat jõesängi ((Thwalweg)), kusjuures kaks Chriszini ja Neudorffi 
asumite vaidlustatud luhta, milliseid nimetatakse Sterki ja Pastviska või Partwy, millised asuvad 
vasakul kaldal, jäävad Preisimaa valdusesse. 

Artikkel V.

Gole (Poola) ja Golowitzi (Sileesia) vahelt jookseb piiri mööda Prosna laevatatavat jõesängi, 
millisel asub Gole veski; käesoleval ajal vaidlustatud luhad selle jõe vasakul kaldal jäävad 



Preisimaa valdusesse, erandiks väike saar, milline kuulub käesoleval ajal Gole külale, milline jääb 
Poola valdusesse.

Artikkel VI.

Edasi Poola Gole ja Woycini ning Sileesia Golkowitzi küla ja Pitscheni linna vahelt hakkab 
piir jooksma mööda Prosna vana jõesängi, jättes Preisimaa valdusesse luha, milline kuulub kellegile 
Nibischile, samuti nagu ka luht, milline kuulub Pitscheni linna metsavahi maja juurde.

Artikkel VII.

Edasi jookseb Poola Woycini küla ja Sileesia Pitscheni linna vahelt mööda Prosna jõe 
laevatatavat jõesängi, millisel asub Woycini veski, kusjuures vasakul kaldal asuvad vaidlusalused 
luhad jäävad Preisimaa valdusesse.

Selle vastu maksab Preisimaa valitsus Poolale 3.480 preisi taalrit, millised moodustavad 
nende luhtade igaastase niite maksumusest kapitaliseeritud poole. See summa makstakse Berliinis 
kuue nädala pärast peale selle käesoleva traktaadi ratifitseerimiskirjade vahetamist Tema Preisimaa 
Majesteedi volinike poolt koos üleandmise aktiga, millise jõul Woycini mõis loovutab Preisimaa 
riigikassa kasuks kõik õigused, millised kuuluvad kuni käesoleva ajani sellel mõisale mainitud 
luhtade suhtes.

Artikkel VIII.

Lubnice (Poola) ja Pollanowitzi (Sileesia) külade vahelt jookseb piir mööda Prosnat üles, 
aga nimelt haruni, milline asub Poola poolel, kuid käesoleva valdamise piires, jättes vaidlusalused 
luhad Preisimaa valdusesse.

Artikkel IX.

Poola Mokrsko (Krolewska Grobla) ja Sileesia Uschützi asula vahel jookseb läbi mööda 
Prosnat üles, kuni selle kohani, kus algavad Korolewska Grobla veskile kuuluvad maad, aga sellest 
kohast peale, eemaldudes Prosna laevatatavalt jõesängilt, jookseb piir mööda joont, milline eraldab 
eravaldused, nõnda et mainitud veski maad jäävad Poola valdusesse, aga Uschützi asumi maad 
Preisimaa valdusesse, kuni vana Mokroskost Uschützi viiva teeni ja kuni Uschütsi paberivabriku 
kanali punktini. Piirijoon jookseb edasi mööda seda kanalit kuni Krolewska Grobla või 
Königsdammi tammini;  sealt, eemaldudes sellelt kanalilt, jookseb edasi mööda eravaldusi 
Krolewska Grobla  ja Uschützi vahelt kuni kohani, kus algab Sileesia Seichwitzi asula luht.

Artikkel X.

Edasi Poola küla Wroblewi ja Sileesia Nieder-Seichwitz (uizsze-Zdziechowice) asula vahelt 
mööda Prosna kahe jõeharu vahel asuvat luhta, milline kuulub Nieder-Seichwitzile, jääb Preisimaa 
valdusesse, piirijoon jookseb edasi mööda Prosna harujõe laevatatavat jõesängi, milline moodustab 
praeguse eravalduse piiri kuni Kicki veski saareni, millisele õigust deklareerib selle veski omanik; 
sealt, jättes mainitud saar Poolale, hakkab piir jooksma edasi mööda kanalit Preisimaa poolel. 
Sellest kohast peale jookseb piir uuesti mööda Prosna laevatatavat jõesängi kuni eelmainitud 
veskini; seejäre, jättes Poolale veski vastas olev saar, ta suundub edasi mööda peakanalit, milline 
möödub sellest saarest ja suubub laevatatavasse jõesängi 1808 aastal püstitatud piiriposti juurs.

Artikkel XI.



Edasi Poola Przedmose küla ja Sileesia Olber-Seichwitzi asula vahelt jookseb piir mööda 
Prosna vana jõesängi kuni kohani, kus ta liitub Ober-Seichwitzi ja Przedmose vaheliste eravalduste 
piiriga; sellest kohast jookseb piir edasi  mööda mainitud joont kuni kohani, kus see jõuab Prosna 
laevatatava jõesängini, nõnda, et kolm luhta, millisele pretendeerib Preisimaa, jäävad Poolale; luht 
aga, milline kuulub Seichwitzi külale, jääb Preisimaa valdusesse.

Artikkel XII.

Poola linna Praschke (Praszka) ja Sileesia küla Krzyzankowice vahel piir, tõustes mööda 
Prosnat, jookseb mööda laevatatavat jõesängi lüüsi tammi Praschke linna veehoidlani, jättes 
Sileesiale väikese karjamaa, milline kuulub käesoleval ajal Praschkele, aga samuti Zawisno 
sepikojale. Alates lüüsist jookseb piirijoon mööda veehoidlat kuni Prosna laevatatava jõesängiga 
ühinemiseni, jättes Praschkele kuuluvad luhad Poolale aga luhad, millised kuuluvad 
Krzyzankovicele, Preisimaale.

Artikkel XIII.

Edasi Poola Szyszkow asula ja Sileesia Landsbergi linna vahelt, piir tõustes mööda Prosnat, 
jookseb edasi  mööda seda selle jõe haru, millisel asub esimene sild Szyszkowi poolelt, kusjuures 
piiripostid hakkavad asuma selle silla otstes, aga nimelt: Poola piiritulp Prosna jõe paremal kaldal, 
aga Preisimaa oma vasakul. Siit, tõustes mööda Prosna jõeharu ja jättes Poolale kaks väikest saart, 
millised asuvad kahe jõeharu vahel, jookseb piir uuesti edasi mööda seda jõge kuni Szyszkowi küla 
viimaste majade ja aedadeni, aga nimelt, kuni jooneni, milline eraldab mainitud Szyszkowi küla 
eravaldused Landsbergi linna eravaldustest Prosna paremal kaldal; seejärel hakkab see piirjoon 
moodustama piiri kuni punktini, millisest algab Winzkowitzi ringkond ja Jagel (Jagello) veski 
maad, jättes Preisimaale Landsbergi (Gorzew) luha, millist niidab kordamööda Landspergi valdaja 
ja Szyszkowi asula valdaja. 

Artikkel XIV.

Poola Szyszkowi asula ja Sileesia Winzkowitzi asula vahelt, aga nimelt ülalnimetatud 
punktist piirijoon jookseb mööda piiri, milline eraldab Jagel (Jagello) veski maid, milline jääb 
Preisimaale, alates Sszyszkowi asumi luhtadest, millised jäävad Poolale, kuni kohani, millises joon 
jõuab Prosna paremale kaldale, on selle laevatatav jõesäng uuesti piiriks kuni allpool nimetatud 
punktini.

Artikkel XV.

Poola Wygieldowi küla ja Sileesia Jastrzygowitzi küla vahelt jookseb nimelt sellest kohast, 
kust Prosna jõeharu moodustab piir Wygieldowi veski luhtade piiri, kust piir jooksb mainitud 
jõeharuni kuni selle ühinemiseni  jõe teise haruga, aga sealt jookseb piirijoon mööda Prosna jõe 
haru, milline ületab lüüsi, milline asub veehoidla tammil, jättes Poola luha ja põllu, millisele 
deklareerib õigust Sileesia;  lüüsist alates see piirijoon hakkab jooksma mööda veehoidlat, jättes 
Sileesiale kogu seni vaidluse all olnud karjamaa. Veehoidlast kõrgemal, tõustes mööda Prosnat 
kõrgemale, hakkab piiriks olema jõe laevatatav jõesäng, kuni kohani, millises ta jõuab luhani, 
milline kuulub Wygieldowi asumile, selle jõe vasakul kaldal. Seejärel läheb piir mööda praeguse 
valduse piiri kuni kohani millises ta jõuab Prosnani, millise laevatatav jõesäng hakkab olema  uuesti 
piirijooneks.

Artikkel XVI.



Poola Zitniowi ja Sileesia Kostelitzi küla vahelt tõuseb piir mööda Prosa laevatatavat 
jõesängi kuni Kuznica veski tammi lüüsini, jättes see veski koos temale kuuluvad luhad Poolale, 
aga  lüüsist kõrgemal asuv väike karjamaa  Preisimaale. Sealt ületab piir veehoidla ja läheb edasi 
mööda Prosna laevatatavat jõesängi, nii nagu see oli 1827 aastal ja seejärel mööda 1808 aasta piiri.

Artikkel XVII.

Vaidlusalune territoorium Stare Krzepice (Poola) ja Sternalitzi (Sileesia) küla vahel 
jaotatakse kaheks võrdseks osaks ja piirijoon hakkab eraldama poolt Krzepice asumi kasuks, aga 
teine pool läheb Sternalitzi asumi ksuks, kuid nõnda, et Trepka maa jääks pooleldi Sileesia omaks.

Artikkel XVIII.

Poola Stare Krzepice asula ja Sileesia Wichrowi asula vahelt, alates eemises artiklis 
mainitud punktist, tõmmatakse piirjoon niivõrd, kui võimalik otsejoones kuni piiritulpadeni, 
millised on püstitatud 1808 aastal Wichrowist Stare Kezepice viivale teele, nõnda, et vaidlusalune 
maa oleks jaotatud võrdseks arvuks desjatiinideks ((d´arpens, acre, aaker = 4047 ruutmeertrit)), 
millistest pool läheb Poolale ja teine pool Sileesiale ja et Krzepice luhast jääks pool Poolale.

Artikkel XIX.

Poola Stare Krzepice küla ja Sileesia Bodzanowitzi küla vahelt jookseb piir eelmises artiklis 
mainitud piiritulpadest, Wichrowist Krzepicesse viivat teed, piir märgitakse otsejoones neist 
tulpadest kuni allikateni (Czarnystok) ja sealt otsejoones kuni Bodzanowitzist Stare Krzepice viival 
teel olevate piiripostideni.

Artikkel XX.

Alates eelmainitud postidest, jookseb piir otsejoones Itta kuni Lisvarta jõeni ja nimelt 
punktini, kus olid 1808 aastal püstitatud tulbad, millised püstitatakse uuesti täpselt samasse kohta.

Artikkel XXI.

Poola Podlezci ja Sileesia Bodzanowitzi vahelt jookseb piir mööda Liswarta jõe 
Laevatatavat jõesängi üles, jättes esimese saare oma paremale poolele Sileesiale ja jookseb edasi 
mööda jõeharu, milline käesoleval ajal eraldab kahe ülalmainitud asumi valdusi, kuni kolmanda 
sillani, milline asub Bodzanowitzist Podlezci tolli viival teel.  Sellest sillast alates jookseb piir 
mööda Liswarta jõe laevatatavat jõesängi, piiritledes praegu eksisteerivad valdused.

Artikkel XXII.

Poola Kuznica ja Sileesia Kikeni vahelt jookseb piirijoon mööda nende asumite valduste 
vahelist piiri, kuid kus see piir eemaldub Liswarta jõesängist, seal kaevatakse kanalid, et muuta 
jõesängi vool piirile käesolevale artiklile vastavaks; seejärel jookseb piirijoon kuni 1808 astal 
püstitatud piiritulpadeni Piaskowa-Gora (Sandberg) juures, jättes Poolale kaks saart, millised 
asuvad jõe kahe jõeharu vahel.

Artikkel XXIII.



Kuznica ja Kutzobeni vahelt tõuseb piirijoon mööda Liswarta jõe hargu, milline moodustab 
piiri kahe valduse vahel, milline on kinnitatud 1827 astal, kuni Stani ja Borecki külade piirkonnani.

Artikkel XXIV.

Poola Stani ja Sileesia Borecki vahelt jookseb piirijoon mööda luhtade, millised  kuuluvad, 
kooskõlas Windischi kaardiga, Stani asumile ja mis asub Liswarta vasakul kaldal, vahelist piiri, 
jättes need luhad Poolale, aga Preisimaale karjamaad, millised olid senini vaidlustatud, kuni kohani, 
millises ülalmainitud luhad küündivad Liswarta jõeni. Sellest kohast jookseb piirijoon mööda joont, 
milline oli tõmmatud 1808 aastal.

Artikkel XXV.

Poola Krzepice ja Sileesia Olschini asulate vaidlustatud mets jääb Poola valdusesse; piir aga 
jookseb mööda joont, millised on märgitud pinnasekuhilatega (Grenzhaufen), eraldades 
eksisteerivad valdused, aga sealt edasi mööda 1808 aasta piiri.

Artikkel XXVI.

Piir jookseb Poola Poczesna ja Sileesia Kaminieczi asumite vahelt kuni 1808 aastal 
püstitatud piiritulpadeni Grzybowi maja juures, 1827 a.  valduste piires kuni Sileesias asuva Niveni 
kolooniani; sealt suundub otsejoones sillani, milline viib Zimna-Woda kõrtsini, kuni kohani, kus ta 
ühineb Zinna (Zimne) jõega. Kohast, kust see otsejoon langeb kokku selle Zinna jõega, moodustab 
see jõgi piiri kuni selle suubumiseni Kamienica (Kamienitza) jõkke, kusjuurs Startcza, Wlazna ja 
Klepaczka asumid jäävad Poola valdusesse.

Artikkel XXVII.

Poola Rudnik-Wielki ja Rudnik-Maly asulate ja Sileesia Lubschau linna ja Woischnicki küla 
vahelt jookseb piir ülalmainitud kohast mööda Kamienica jõge, tõustes mööda seda kuni Lubschau, 
Rudnick ja Woischnicki maade ühinemisega, jättes eksisteerivad valdused samaks ja sealt jookseb 
kuni nende maade vahelise piirini, jättes Rudnicki maad Poolale ja Lubschau ja Woischnicki maad 
Preisimale.

Artikkel XXVIII.

Joostes Poola Gniazdowi ja  Mzyki küla ja Sileesia Woischnicki linna maade vahelt kuni 
punktini, millises ühinevad Rudnik-Maly, Gniazdowi ja Woischnicki maad, jookseb piir mööda 
joont, mille määratlevad eksperdid, sellisel viisil, et Preisimaale läheks maa-ala 2.361 magdeburgi 
aakrit reini mõõdu järgi, ülalnimetatud  Poola asumite ja Preisimaa linna vaidlustatud maade arvelt. 
Selle tulemusel jookseb piir Rudniki küla valduste piiri lähedalt kuni Mateya asutuseni, milline jääb 
Poolale, aga seal jõekoolmele, millist nimetatakse Koslowitziks (täht D). Sealt jooksb piir niivõrd, 
kui võimalik otsejoones kuni Pataschniku asutuseni, jättes selle Poolale, aga sealt tõmmatakse 
otsejoon kuni kohani, millist on nimetatud Poola pretensioonis Duck Stockiks, tingimusel, et selest 
eraldatakse Preisimaa kasuks nimetatud hulk aakreid.

Artikkel XXIX.

Edasi Poola Nieradowa küla ja Sileesia Moischniku linna vahelt jookseb piirijoon mööda 
1827 aasta valduste piiri, alates piiritulpadest, millised on püstitatud 1808 aastal, kuni kohani, 



millest see piir jõuab maja aiani, millises elas 1827 aastal keegi Wcisto poeg ja mis (maja) jääb 
Poola valdusesse.

Artikkel XXXI.

Edasi Poola Cinkowi  asumi ja Sileesia Woischniki linna vahelt, alates ülalmainitud kohast 
hakkab piir olema  niivõrd kui võimalik otsejoones ja see hakkab kahe riigi vaheliseks piirijooneks 
olema  kuni kohani, milline määratletakse Bibiella metsa piiril, kooskõlas alljärgneva artikli 
määrustega, eraldades Preisimaa kasuks 3.219 magdeburgi aakrit reini mõõdul.

Artikkel XXXII.

Poola Zendeki asula ja Sileesia Georgenbergi asula vahelt jookseb piir, moodustades niivõrd 
kui võimalik sirgjoone, lõikab ära osa Bibiella metsa, milline on mõistetud  Cinkowi ja Zendeki  
mõisa kasuks ja jookseb kuni piirimärkideni, millised on püstitatud 1806 aastal Brinicas 
eelmainitud mõistmisega, eraldades Preisimaale 3.548 magdeburgi  aakrise ala reini mõõdus, 
määratledes koha Bibiella metsa maal, milline om mainitud eelmises artiklis, kui algpunkt, millisest 
jookseb mainitud joon. 

Artikkel XXXIII.

Poola Zendeki ja Ozarowice küla ning Sileesia Bibiella ja Neudecki küla vahelt jookseb piir 
eemainitud kohast mööda Brinica peamist laevatatavat jõesängi, misjärel ületab Lubosi veski 
veehoidla ning suundub edasi mööda jõeharu, milline eraldub Sileesia poolt ja on praeguste 
valduste piiriks kuni Brinica vabrikuni.

Artikkel XXXIV.

Edasi jookseb piir Poola Ozarowice küla  ja  Sileesia Neudeci küla maade vahelt mööda 
Brinica laevatatavat jõesängi, suundudes mööda veehoidlat mis asub eelmainitud nimega vabriku 
juures ja seejärel suundub edasi mööda jõeharu, millise vesi käitab vabrikut, jättes vabriku koos 
selle karjamaadega Sileesiale. Jõudes uuesti peamisse jõesängi, jookseb piir jälle edasi mööda 
Brinica laevatatavat jõesängi. 

Artikkel XXXV.

Piirijoon jookseb edasi Niezdra (Poola) ja Bysice (Sileesia) vahelt läbi mööda Brinica 
laevatatavat jõesängi ja seejärel üle Niezdara vabriku lüüsi ja sillaga veehoidla, jättes selle vabriku 
Poolale ja laskudes kuni selle jõeharuga ühinemiseni, milline voolab Poola, joostes edasi piki 
Brnica laevatatavat jõesängi.

Artikkel XXXVI.

Piir joostes Poola Dobieszdowice ja Sileesia Koslowagura asumite vahelt, muutmata 
praeguseid valdusi, kulgeb edasi mööda Brinica laevatatavat jõesängi, jättes luhad ja karjamaad, 
millised kuuluvad Dobieszowicele, Poola valdusse.

Artikkel XXXVII.



Dobieszowice küla Poolas ja Josephthali küla Sileesias, vahelt jookseb piir mööda Brinicat 
kuni vana tammini ja sealt edasi mööda Brinica laevatatavat jõesängi, jättes paremale küljele jäävad 
luhad Sileesia valdusesse aga vasakule jäävad luhad Poola valdusesse. 

Artikkel XXXVIII.

Poola Bobrowniki ja Sileesia Kamini küla vahelt jookseb piir, eemalduses Brinica 
laevatatavalt jõesängilt kohta, millises see jõuab väikese luhani, milline kuulub kellegile 
Jendrzeiczakile, jookseb edasi mööda selle valduse piire, milline jääb Poolasse, paremal kaldal ja 
suundub jälle tagasi Brinica laevatatavale jõesängile, koos eelmainitud piiriga, selles punktis, kus 
see uuesti ühineb Brinica peamise jõeharuga; sealt jookseb piirijoon mööda selle jõe laevatatavat 
jõesängi ja suundub üle Kamini veski veehoidla, muutmata eksisteerivate valduste kuuluvust.

Artikkel XXXIX.

Ülalmainitud külade ringkondade vahelt jookseb piirijoon mööda Brinica jõe peamist 
laevatatavat jõesängi, suundudes edasi üle Opara veski veskijärve, jättes selle veski Preisimaale ja 
joostes üle veskitammi peamise lüüsi, ühineb uuesti  laevatatava jõesängiga.

Artikkel XL.

Poola Woikowice ja Sileesia Grosse Dombrowka küla vahelt jookseb piirijoon mööda 
Brinica laevatatavat jõesängi ja ületab mainitud küla veski veehoidla; sealt edasi käesoleval ajal 
töötavast lüüsist altpoolt kuni selle jõeharu ühinemiseni sellega, milline jookseb Poola poolel ja 
kuni viimase mainitud veski kanaliga  ühinemiskohani; sealt edasi hakkab piir jooksma jälle mööda 
laevatatavat jõesängi ((thalwegi)).

Artikkel XLI.

Poola Czeladzi linna ja Sileesia Przelaika küla vahelt jookseb piir mööda Brinica 
laevatatavat jõesängi ja ületab Przelaika veski veehoidla lüüsi. Alates mainitud veski lüüsist jookseb 
see mööda jõeharu, milline määratleb olemasolevate valduste asendi, kuni kohani, millises see 
jõeharu ühineb veski juurest tuleva jõeharuga ja suundub sellest punktist edasi mööda Brinica 
thalwegi, jättes mainitud veski koos selle karjamaadega Preisimaale.

Artikkel XLII.

Poola Czeladzi linna ja Sileesia Baingowi asumi vahelt jookseb piir mööda Brinica thalwegi 
kuni kohani, kus see jõuab karjamaani, millist nimetatakse Przelakiks ja jättes selle karjamaa 
Poolale, kulgeb edasi mööda eksisteerivate valduste piiri kuni piirimärkideni, millised on püstitatud 
Krzywy-doli nimelise järsaku lähedale, Baingowist Czeladzi viiva tee äärde. 

Artikkel XLIII.

Poola Czeladzi linna ja Sileesia Schimanowitzi asumoi vahelt jookseb piir eelmises artiklis 
märgitud kohast otsejoones esimese piirimärgini, milline asub Krzywy-doli paremal kaldal ja 
jookseb sellest märgist edasi mööda piirijoont, milline on määratletud 21. augusti 1804 aasta 
protokolli järgi, aga sealt edasi, kus seda piirijoont enam piirimärkidega ei tähistata, hakkab edasi 
jooksma, säilitades valduste eksisteeriv olukord, mööda piiri, milline eksisteerib Czeladzi linna 
elanike valduste vahel ühelt poolt ja Schimanowitzi ja Klein-Dombrowka maade vahel teiselt poolt, 
kuni Brinica thalwegini, milline hakkab sellest punktis jälle piiri moodustama.



Artikkel XLIV.

Poola Milowice asula ja Sileesia Klein-Dombrowka asula vahelt jookseb piirijoon edasi 
mööda Brinica thalwegi ja ületab Milowice veski veehoidla, alates viimasest jookseb piir mööda 
selle paisjärve vana lätet ja jookseb edasi 1808 aasta piiritulpade vahelt, millised püstitatakse uuesti 
täpselt samadesse kohtadesse, kuni punktini, millises see oja suubub Brinicasse joostes edasi mööda 
selle thalwegi, kusjuures viimane hakakb olema kahe riigi vaheliseks piiriks kuni kohani, kus see 
piir jõuab Kraakovi Vabalinna territooriumi piirini.

Artikkel XLV.

Piirijoon määratletakse veehoidlatel võimalikult otsejoones, milline suundudes sellest 
kohast, kus jõe thalweg siseneb veehoidlasse, jookseb edasi kuni thalwegini selles kohas, kus ta 
uuesti algab. See joon (milline asjast huvitatud poolte algatusel võib olla tähistatud  alaliste 
piirimärkidega ja need märgitakse kaartidele, millised koostatakse piiri märkimise komissaride 
poolt) jaotab kogu veeala kaheks võrdseks osaks, millistest üks osa jääb Poola, aga teine Preisimaa 
valdusesse. Kõrged lepingupooled leppisid kokku, et kalapüük mainitud veehoidlatel, millist 
teostavad vastastikused alamad, ei koormata mõlemate poolte nõusolekuta mingite maksudega.

Artikkel XLVI.

Otsused, millised on esitatud eelnevates artiklites, kui eranditult mõlemate riikide vahelist 
piiri puudutavad, ei tohi milleski kahjustada selle või teise poole riigikassa või eraisikute 
omandiõigusi. Vastupidiselt, maakõlvikute valdamine, millised on uue piiri tõmbamisega eraldatud 
sellest riigist, millise juurde nad varem kuulusid, tagatakse käesoleva lepinguga nende endistele 
valdajatele ja asjast huvitatud pooltele jäetakse õigus esitada oma hagid riigi vastavasse kohtukohta, 
millised sellest ajast peale hakkavad kasutama loovutatud maade suhtes kõrgemat kohtuvõimu, olles 
kõikidel juhtudel sarnastes asjades ainsaks kompetentseks kohtuks (forum rei sitae).

Artikkel XLVII.

Poolas ja Sileesias omandit valdajatele  laiendatakse täies mahus kõik privileegid, millised 
on Viinis 21. aprilli (3. mai) 1815 aasta lepingu (Art. XVIII ja XIX) järgi kingitud Poola 
Kuningriigi ja Poznani Suurhertsogiriigi omanikele, kelle valdused tükeldatakse piirijoonega (sega-
alamad).

Artikkel XLVIII.

Kõrged lepingulised pooled leppisid kokku, et käesoleva lepingu alusel Poola poolt 
Preisimaale loovutatud  maad  ei puudutanud selle elanikke; Poola valitsus jätab enesele õiguse  
esitada nõudmised isikute suhtes, kes elavad Zemela ja Duda metskondades. On iseeesest mõistetav, 
et kuni selle ajani hakkavad nad alluma Preisimaa seadustele.

Artikkel XLIX.

Käesoleval ajal  piiri moodustavatel jõgedel asuvad veskid, tammid, lüüsid, äravoolud jne. 
jäävad samasugusesse olukorda, millises nad asuvad; nende omanikele aga, et teha hädavajalikke 
parandustöid, jäetakse õigus ette võtta selleks vajalikke töid nii sellel kui teisel kaldal. Juhtumil, kui 
keegi selle või teise riigi alamatest sooviks rajada tamme tema poolele kuuluval kaldal või ehitada 



veskeid, lüüse või äravoole, siis ta on kohustatud eelnevalt pöörduma loa saamiseks oma riigi 
võimude poole; peale seda tehakse selle ja teise poole ekspertidele ülesandeks uurida järgi, kas 
valitud kohta rajatise ehitamine ei tekita mitte mingit kahju naaber-valdustele ega teistele 
eksisteerivatele veerajatistele ja ainult siis antakse luba kavandatud rajatise ehitamiseks.

Artikkel L.

Piirijõgede vee kõrguse suhtes, millise üle juba käesoleval ajal algatatakse piirielanike vahel 
vaidlusi, selle küsimuse kohapealsel uurimisel jõuti kokkuleppele, et säilitataks piiril asuvatele 
veskitele ja vabrikutele, olukord, milline oli 1827 aasal. See otsus ei laiene asutustele, milliseid 
mainitakse järgmises artiklis.

Selleks, et nüüdsest hoida selles küsimuses ära igasugune vaidlus, on vastastikused võimud 
kohustatud, asjast huvitatud isikute nõudmisel, andma korraldusi selleks, et püstitatakse vee taset 
näitavad mõõdu-postid.

Artikkel LI.

Et hoida ära igasuguseid arusaamatusi, millised võivad tekkida kohtuprotsessi tulemusel, 
millise algatamise õigus on juhtumil, Poola Kowale riikliku mõisa juhatusel Sileesia 
Krzyzankowitzi mõisa vastu pikaajalise lepingu suhtes, milline sõlmiti 23. mail 1804 aastal  Poola 
riikliku ja nimetatud mõisa valdaja vahel, Preisimaa valitsus kohustub maksma, kuue kuu pärast 
peale käesoleva lepingu ratifitseerimiskirja vahetamist, Poola riigikassale 750 preisi taalrit 
igaaastasest tulust loobumise eest 37 taalrit ja 10 hõbegrossi 7¼ penni, millised kuni selle ajani 
maksti Poola riigikassale mainitud lepingu järgi.

Poola Radly ja Sileesia Wendzini küla vaheline kanal, milline on kaevatud  Sileesia  
elanikest valdajate poolt, kaevatakse edasi ühisel kulul, kui vaid  Radly asula valdajad ei nõustu 
seda üksi ülal pidama.

Poola riikliku Krzepice mõisa ja Sileesia Ponoschau asula vahele rajatakse, vastastikuste 
poolte palvel, lüüs, et eraldada Liswarta jõe ja Zborowski tehasest väljuva kanali veed. See lüüs, 
milline rajatakse ühisel kulul Zborowski, Ponoschau ja Krzepice valduste ühinemise kohta, jaotab 
voolu (Wassergefälle) sellisel viisil, et pool sellest jookseb Ponoschau kanalisse Sileesia asutuste 
vajaduseks, aga teine pool, suundude mööda jõge, hakkab eranditult teenima Poola asutusi. 
Seejuures mõeldakse, et see kokkulepe ei hakka mitte mingil viisil rikkuma õigusi, millised 
kuuluvad Zborowski asutustele.

Artikkel LII.

Selleks, et vältida tulevikus vaidlusi, ei tohi teha mitte mingeid uusrajatisi nii piirijõgedel, 
kui ka veetaseme kõrguse suhtes. Hädavajalikud ümberehitused tehakse selle kulul, kelle huvides 
need tööd ette võetakse. Muidugi on mõistetav, et kallaste parandamine ja kõik veesirajatiste 
ümberehitused ei saa olla ettevõetud mitte teisiti, kui mõlemate poolte vastastikusel kokkuleppel ja 
võimude järelvalve all. See-sama puutub kraavidesse, teedesse ja taradesse ja igasugustese teistesse 
asjadesse, millised märgivad piiri: siis need asjad hakkavad olema  mõlemate riikide ühises 
valduses ja nende eksisteeriv olukorda ei tohi muuta teisiti, kui mõlemate poolte nõusolekul, peale 
nende juhtude, kui hakkavad eksisteerima selle vastased eraisikute vahelised kohustused. 

Artikkel LIII.

Igasugune isik, kes võtab käsile piirijoone rikkumise, milline on kehtestatud  kahe maa 
vahel, lükkas ümber piiritulba või piirimärgid või sooritab samal eesmärgil keelatud tegusid, või 
mingit vägivalda selle traktaadi otsuste rikkumise suhtes, kuulub karistamisele vastastikustes 



riikides eksisteerivate seaduste täies ranguses;  selleks, et hoida ära igasuguseid väljajätte, siis 
viivitamatult peale selle lepingu ratifitseerimist see avaldatakse vormi kohaselt piiriäärsetes 
kogukondades.

Artikkel LIV.

Kolme kuu pärast, peale käesoleva lepingu ratifitseerimiskirjade vahetamist  või, kui 
võimalik, siis ka varem, selleks ühe ja teise poole poolt spetsiaalselt nimetatud piiri määratlemise 
komissarid, sõidavad piiri märkimiseks, tulpade püstitamiseks, pöörde nurkade määramiseks ja 
topograafiliste kaartide koostamiseks kohale, selleks, et nende komissaride tööde tulemuste suhtes 
ei saaks tulevikus tekkida mitte mingit kahtlust ega vähimatki arusaamatust.

Artikkel LV.

Pidades silmas seda, et piir, milline on maha märgitud 1808 aastal, peab jääma kooskõlas 
käesoleva lepingu Artikkel II sätetega, alles jäetud kõigis neis kohtades, kus see ei ole määratletud 
käesoleva lepinguga teisel kujul ja nii nagu mainitud aasta piiri-komissaride tööd ei olnud lõpetatud, 
siis komissaridele, kellele on tehtud ülesandeks käesoleva lepingu täitmine, kirjutatakse ette 1808 
aasta piiri täiendamine, arvestades eelneva artikli sätteid, määratledes kogu piirijoonel 1808 aasta 
piiripostide ning vahepostide, kus selle järgi on vajadus, vaheline kaugus ja pööramise nurgad.

Artikkel LVI.

Kõigil neil juhtudel, kui vastastikuste riikide valduste omanikud hakkavad olema nõus 
nende eravalduste piiridega, hakkab nendel omanikel olema õigus, eelmainitud komissaride 
järelvalve all, panna püsti vahepealseid  piirimärke. 

Artikkel LVII.

Neil juhtudel, kui riikide piir peab jooksma mööda eravalduste piire, on lubatud säilitada 1 
jaanuaril 1828 aastal eksisteerivad valduste olukord, kui mõlemate valitsuste komissarid asusid 
kohtades, nõnda et plaanid, millised on koostatud  nende komissaride juhendamise all, aga nimelt 
Vincent Pradzinski ja Jean Ferdinand Neigebaur, võetakse aluseks käesoleva lepingu täitmisel.

Artikkel LVIII.

Käesolev leping ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu pärast, 
või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Berliinis, 20 veebruaril (4. märtsil) 1835 aastal.
(L.S.)Ribeaupierre. (L.S.)Ancillon. (М.П.)Рибопьеръ. (М.П.)Ансильонъ.

******

 Nr. 321.

1835 a.19. (31.) detsember. Preisimaaga sõlmitud topelt-alamate suhtes sõlmitud 
deklaratsioon.

((F. Martensi kommentaar.).



Diplomaatiline kirjavahetus S-Peterburi ja Berliini õukondade vahel selle aja kestel ei 
piirdunud läbirääkimistega ainult poliitilistes küsimustes, millised olid tõstatatud  1830 aastate 
sündmustega, vaid puudutasid samuti Saksamaa Liidu siseolukorda ülddse ning Preisimaa oma 
konkreetselt. Tõsi, Keiser Nikolai I pidevalt esitas, kui oma poliitika juhtivat põhimõtet: Saksamaa 
siseasjadesse mittesekkumist.  Kuid konservatiivsete riikide huvide ühtsus, millisteks olid 
kahtlemata Venemaa, Preisimaa ja Austria, sundisid teda mitmeid kordi taganema väljakuulutatud  
printsiibist. Seda eriti poolakate suhtes tuli see solidaarsus esile kategoorilises eksisteeriva asjade 
korra vaenlaste suhtes ühiste meetmete võtmise nõudmises. 

Sellisel viisil mõningad vasturääkivused Keiser Nikolai I poliitika Saksamaa suhtes olid 
täiesti vältimatud.

Kui 1833 aasta lõpus Berliini õukond palus Keiser Nikolai I, et ta veenaks Nassau hertsogi 
nõustuma loobuma oma õigustest Luxemburgile ja aitama sellisel viisil Belgia küsimuse 
lahendamisele, sai ta formaalse äraütlemise, selle alusel, et Valitseja ei saa lahti öelda oma poliitika 
põhialusest: „hoiduda igasugusest Saksamaa siseasjadesse sekkumisest“. (Krahv Nesselrode 18. 
veebruari 1834 aasta konfidentsiaalne telegramm.).

Kuid kui need siseasjad kujutasid vähimatki ohtu „seaduslikule korrale ja võimule“, siis 
Venemaa valitsuse  ükskõiksus loovutas koha kõige energilistematele nõuannetele ja nõudmistele. 
Me näeme varsti, kuidas Keiser Nikolai I suhtus Kuningas Friedrich-Wilhelm IV 
„konstitutsioonilistesse ideedesse“.  Kuid huvide ühtsus poolakate ja eksisteeriva asjade korra 
vaenlaste vastases võitluses sundis alati Venemaa ja Preisimaa valitsus neid neile ühiste ohtude 
suhtes mõtteid vahetama.

Nii, 1832 aasta märtsis viitse-kantsler krahv Nesselrode tegi Venemaa asjurile ülesandeks 
teha Preisimaa valitsusele Venemaa piiri lähedal spetsiaalse „kõrgema politsei büroo“ asutamise 
ettepanek, et jälgida Poola revolutsionääride agitatsiooni üle, kes veavad Poola Kuningriiki 
püssirohtu, relvi ja teisi sõjalise salakauba hulka kuuluvaid asju. Poola mässajad, kirjutas viitse-
kantsler, asuvad tihedas suhtluses kõikide Euroopa riikide revolutsionääridega ja nad leiavad erilist 
toetust Saksamal.  Sellise agitatsiooni üle jälgimine ja ettevalmistatavate vandenõude ärahoidmine 
on mõlemate riikide huvides. Seepärast Preisimaa valitsus peab asutama selle büroo, millise juures 
peab asuma Venemaa valitsuse poolt komandeeritud ametnik, et suhelda Vene-Poola võimudega.

Preisimaa valitsus keeldus positiivselt selle Venemaa valitsuse ettepaneku täitmisest ja seda 
bürood ei asutatud. Kuid 1833 aasta sügisel kirjutas Berliini õukond alla kokkuleppele, millise jõul 
ta kohustus muuseas, „saata kõik andmed, millised võisid pakkuda huvi nende valdustele julgeoleku 
ja rahu tagamiseks“. Ja, üldse Munchengrätzi 1833 aasta konventsioon tunistas kolme põhjariigi 
vastastikust solidaarsust igasuguste mässu ettevalmistavate tegevuste mahasurumisel. (Vt. kd. IV, I 
osa, Nr.Nr.,136 ja 137.).

Seepärast on mõistetav, et peale 1833 aastat tõmbasid Saksamaa siseasjad enesele Venemaa 
valitsuse erilise tähelepanu, milline  mitmeid kordi kuulutas Berliinis, et ta on igal ajal valmis, 
Preisimaa valitsuse esimesel nõudmisel, tulema mässajate vastu võitlemisel appi. Kuid Preisimaa 
valitsus sellist abi ei nõudnud. Ta vaid pidas kasulikuks pidevalt teavitada S-Peterburi valitsust 
tõsistest korralagedustest ja meetmetest, milliseid nende vastu Preisimaal võeti. 

Nii, 1834 aasta sügisel Ribeaupierre saatis S-Peterburi üpris mahuka Preisimal ja üldse 
Saksamal eksisteeriva revolutsioonilise tegevuse suhtes teostatud juurdlusasja. Selle asja sai saadik 
prints Wittgensteinilt eneselt ja selles sisaldusid tekstid saksa üliõpilaste ülekuulamistest, kes  
üliõpilasseltside (Burschenschaften) liikmetena, püüdlesid üpris „kuritegelikku „ eesmärki, s.t. 
„ühtse Saksamaa väljakuulutamisele“. 

Tõesti, Preisimaa minintri poolt Venemaa saadikule antud  süüdistusaktis saksa 
üliõpilasseltsid, arreteeritud ninameeste näol, saadetakse kriminaalkohtu ette selle eest, et nad 
„seadsid enesele eesmärgiks ühendada avalikult vaba ja rahvuslik (volksthümliches) elu kogu saksa 
isamaal ja kogu saksa rahvas üheks tervikuks“ (das deutsche Volk zu einem Ganzen zu vereinigen). 
Saadik jõudis samuti  sügavale veendumusele, selle huvitava juurdlusasja alusel, selle, et nendel 



seltsidel on ka tegelikult üpris kuritegelik eesmärk. (Ribeaupierre 11. (23) märtsi 1834 aasta 
telegramm).

Sellisel viisil 1834 aastal loeti Saksamaa rahva ühtsusele püüdi kuritegelikuks püüdluseks, 
aga 1871 aastal see ühtsus pöördus ülistatud toimunud faktiks. 1834 aastal kirjutati „Saksamaa 
isamaa vaba ja rahvusliku elu“ vastu süüdistusakte;  käsoleval ajal püstitatakse neile ühtsuse 
loojatele ühendatud Saksamaal juba nende elu ajal mälestusmärke.

Pöördudes alljärgneva sega-alamaid puudutava kokkuleppe juurde, on hädavajalik märkida, 
et ta oli esile kutsutud üpris oluliste Viini 21. aprilli (3. mai) 1815 aasta traktaadi, milline oli 
sõlmitud Venemaa ja Preisimaa vahel (vt. kd III, Nr. 81)  Artikkel XX sätete rakendamise 
probleemidega. Selle artikli jõul „eraisikute maade-vaidlused lahendatakse nend ealalise elukoha 
kohtute poolt, kuid kohtuotsust hakkab täitma selle ringkonna kohus, millises vaidlusalune omand 
asub“.

See määrus oli kohustuslik kümne aasta kestel, kuid hulga varem, enne tähtaja möödumist 
ilmnesid selle teostamisel olulised ebamugavused. Osutus üpris tihti täiesti võimatuks määratleda 
sega-alama alalist elukohta ja järelikult, pidevalt tekkisid vaidlused kohtualluvuse suhtes. Kuid need 
ebamugavused andsid enam tunda Poola Kuningriigis, kui Preisimaal. Seepärast 1824 aastal, s.t. 
enne kümneaastase tähtaja lõppu, Preisimaa asjur S-Peterburis tegi  Viini traktaadi Artikkel XX 
kestvuse kindlaksmääramata ajaks pikendamise ettepaneku. Sellega ei nõustunud Poola Kuningriigi 
asevalitseja vürst Paskevits ((Paskievitch, Паскевичъ)), kes tegi ettepaneku asendada elukohajärgne 
alluvus kohtu kompetentsile selle riigi kohtuaaluvusele, millises asub valdaja valduse suurem osa“. 
(Vürst Paskevitsi 12 (24.) oktoobri 1832 aasta pöördumine viitse.kantsleri poole.).

Läbirääkimised katkestas Poola 1830 aasta ülestõus ja need taastusid alles 1832 aastal. Need 
puudutasid mitte ainult sega-alamate kohtualluvuse küsimust, vaid samuti ka vastu võetud otsuste 
täitmist, hüpoteegiraamatute sisu jne. Lõpuks, ootamata ära  vürst Paskevitsi nõusolekut, 
Ribeaupierre otsustas  19. (31) detsembril 1835 aastal allkirjastada, peale kestvaid läbirääkimisi, 
koostatud deklaratsiooni kava.

*

Allakirjutanud T. M. Ülevenemaalise Keisri ja T. M. Preisimaa Kuninga volinikud, võttes 
arvesse, 

mis kooskõlas Viini 21 aprilli (3.) mai traktaadi Artikkel 20, milline on sõlmitud Venemaa ja 
Preisimaa vahel, kinnisvara, millise jaotab poolels riigipiir hagide lahendamine, kuulub protsessija 
alalise elukoha järse kohtu alluvusse;

võtte edasi arvesse, et kümne aastane tähtaeg, millne oli kehtestatud  selle reegli jõus 
olekule, on möödunud ja et kõrged lepingupooled jätsid enesele üllmainitud artikliga õiguse alusel, 
tähtaja möödumisel, kui tarvis, astuda leppesse  teiste selle suhtes olemasolevate määruste alusel, 
kehtestasid  alljärgnevad eeskirjad. 

Kohtualluvuse määratlemine.

   §1.

Peamiseks omandiks kinnisvarades, milliseid jaotab Poznani Suurhertsogiriigi ja Poola 
Kuningriigi vaheline piir, kellele ka ei kuulunud need maad, eraisikutele, seltsidele, asutustele või 
avalikele asutustele, tunnistatakse selle või teise piirkonna kohtu määratlemise aluseks see, millise 
ametkonnale kuulub neid omandeid puudutavate vaidluste suhtes otsuste tegemine.

Mida tuleb mõiste peamise omandi all.

§2.



Peamiseks omandiks loetakse seda piiriga jagatud kinnisvara osa, millise nime all 
mõeldakse kõiki teisi selle juurde kuuluvaid  kõlvikuid, millised moodustavad põllumajanduslikus 
või mingis teises suhtes sellega jagamatu osa.

Kui peamise omandi moodustab mõis, milline on piiriga jägatud, siis loetakse peamiseks 
omandiks selle osadest seda, millises asub peremehe maja ja ta majandushooned.

  Hüpoteekidest.

§3.

Hüpoteegiraamatute pidamine hakkab olema allutatud järgmistele eeskirjadele:
A.Kui valdused koosnevad mitmest maatükist või tervetest mõisatest ja millised on piiriga 

jaotatud sellisel viisil, et terved asumid või riigi farmid (Vorwerke), millised kuuluvad ühe peamise 
omandi juurde, asuvad teise riigi territooriumil, siis selle vara suhtes hakatakse pidama 
hüpoteegiraamatud Poola ja Preisimaa kohtud, igas asumi või koha suhtes, milline asub tema 
kohtualluvuses.

B.Kui väiksemad valdused, sellised-nagu: veskid, külad, põllud, luhad, karjamad, metsad, 
lambalaudad, kõrtsid, majad ja põllu- ja metsavahtide asutused, telliskivivabrikud, klaasivabrikud, 
tõrvavabrikud ja paberivabrikud eraldatakse oma peamisest kohast piiriga, nõnda, et nad asuvad 
riigi territooriumil, millise võimu all maa ei seisa, millisele nad kuuluvad, siis maa kohtuasutus, 
millise piirides need varad on, ei pea  neid ülepiirilisi valdusi spetsiaalsesse hüpoteegiraamatusse 
võtma, kuid

C. Kohalik kohus peab pidama hüpoteegiraamatuid selliste kõlvikute kohta sellisel 
juhtumil, kui nad on loovutatud eravaldajatele omandiõiguse alusel. 

                  D.Kõigil neil juhtudel, kui kooskõlas ülalesitatud sätetega, omandi hüpoteegiraamat, 
milline koosneb maadest, asulast või farmidest, peetakse osalt Poola kohtute poolt, osalt Preisimaa 
kohtute poolt, krediitor, millie soetab hüpoteegi õiguse kogu omandile, on kohustatud hoolitsema 
selle registeerise eest mõlemate riikide kohtutes; kuid kui ta sai hüpoteegiõiguse osale omandile, 
siis sellisel juhtumil ta pöördub ainult selle kohtuasutuse poole, milline valitseb 
hüpoteegiraamatutes maade osi, millisele on pandud hüpoteek.

Hüpoteekide eeskirjad.

§4.

Hüpoteegid, milliste raamatud, kooskõlas §3. peavad olema peetud mõlemates riikides, 
määratletakse neis riikides kehtivate seaduste järgi. Hüpoteegi eeskirjad hakkavad puudutama ainult 
eraisikute mõisaid ja neid isikuid, kes alates Poola Kuningriigi asutamisest ei tõestanud veel oma 
omandiõigusi  kooskõlas hüpotekide määrustega, milline on kirjutatud ette 1818 ja 1825 aastatel 
parlamentide poolt.

Seesama puutub Preisimaa alamate mõisaid, millised asuvad samasuguses olukorras, aga 
nimelt: uued hüpteekide eeskirjad saavad rakenduse samamoodi selliste mõisate suhtes, milliste 
omanikd ei tõestanud veel oma omandiõigusi Preisimaa seaduste alusel.

Vaidluste lahendamise kohtutest.

§5.



Piiriga jaotatud või ekspropriatsiooni juhtumil kinnisvarasid puudutavate vaidluste 
menetlemisel hakkavad vastastikused kohtud järgima järgmisi eeskirju:

a.Vaidlused, milliste asjaks on kogu mõis, lahendatakse selle kohtu poolt, millise 
kompetentsis asub peamine omand.

b.Sama kohtu kompetentsi hakkavad kuuluma vaidlused, millised tekkisid piiriga jaotatava 
omandi enda suhtes.

c.Mis puudutab vaidlusi kinnisvara üle, milline olles piiriga jagatud, asub eranditult selle või 
teise riigi piirides, siis sellised vaidlused lahendatakse selle riigi kohtu poolt, millise piirides asub 
vaidlustatud omand.

d.Vaidlused, millised tekkisid hüpoteekide suhtes, kuuluvad lahendamisele kohtu poolt, 
milline peab hüpoteegiraamatuid.

    Kohtuotsuste täitmisest.

        §6.

Riigi kohus, kus asuvad kinnisvara, võtab meetmeid kohtuotsuse täitmiseks, eeskirjade järgi, 
millised kehtivad selles riigis.

Igal juhul peetakse kohut vastavate kohtute poolt, kuivõrd tehtud otsused ei ole vastuolus 
riigi seadustega, milliste piiris neid tuleb täita.

Ajutine eeskiri.

§7.

Ülalesitatud eeskirju ei rakendata asjade suhtes, millised asuvad juba praegu menetluses ja 
millised vaadatakse läbi nende kohtute poolt, milliste menetlusse need laekusid.

Käesoleva kokkuleppe kehtivuse tähtaeg.

   §8.

Käesolev leping hakkab säilitama kohustuslikku jõudu, seni kuni vastastikused Õukonnad 
tunnitavad hädavajalikuks teha kokkulepe uute eeskirjade suhtes.

Avalikustamine.

   §9.

Käesolev kokkulepe, milline on koostatud ja allkirjastatud kahes eksemplaris, 
avalikustatakse mõlemates riikides, vahetades selle poolte vahel.

See juhtus Berliinis, 19 (31) detsembril 1835 aastal.
(L.S.) Ribeaupierre. (М.П.)Рибопьеръ.
(L.S.)Ancillon. (М.П.)Ансильонъ.

*****



Droit de detraction ((kaebuse esitamise õigus)) tühistamise suhtes tehtud deklaratsioon, 
analoog aktile Nr. 319... mis olid sõlmitud:

1835 a., 9. (21.) oktoober, Bremeni Vabalinnaga;
1836 a. 18. veebruaril (1.märtsil) Schwarzbourg-Sondershauseniga, (2-е П.С.З. №9.178);
1842 a. 7. (19.) jaanuaril Schwarzbourg-Rudolphstadtiga;
1842 a. 6. augustil Waldeck vürstiriigiga ( 2-е П.С.З. №16.139);
1842 a. 13. novembril Hesse-Casseliga;
1859 a. 26. novembril Brunswick-Lunebourgiga;
1859 a. 26 novembril Braunswickiga, Hanovrega ja Oldenbourgiga ( 2-е П.С.З. №36.898);
1860 a. 8. (20.) detsembril Lübekiga;
1860 a.10.(22.) detsember Hamburgiga  (2-е П.С.З. №36.721);
1862 a. 26. detsember Saxe-Cobourg-Gotha ga  (2-е П.С.З. №39.323).

******

Nr. 322.

1837 a. 8, (20.) detsember. Demarkatsiooni traktaat, milline on sõlmitud Gumbinnenis 
Preisimaaga...

Nr. 323.

1839 a. 20. november (2 detsember). Lisaartiklid ülalesitatud Akt Nr. 322.-le.

Nr. 324.

1840 a. 8. (20) august. Preisimaa deklaratsioon, millisega kinnitatakse Akt Nr. 322.

((F. Martensi kommentaar.))

Uurides Venemaa ja Preisimaa vahelist diplomaatilist kirjavahetust käsitletaval ajajärgul, 
tahtmatult peab imestama kõigi  tähtsate politiliste küsimuste suhtes oleva mõlemate valitsuste 
vahelise täieliku üksmeele üle. Kui aga mingi erimeelsus ilmneb, siis see silutakse isiklikel 
kohtumistel või mõlemates riikides valitsevate Valitsejate omakäeliste kirjade kaudu  või siis see 
kõrvaldatakse tavalisel viisil Välisministeeriumi ja mõlemate riikide diplomaatiliste esindajate 
vaheliste mõtete vahetusega.

Kuid võrreldamatult tõsisem on erimeelsus, millised kutsuti esile  vastastikustel 
kommertssuhete ja traktaatide läbirääkimistel. Selles vallas mõlemate valitsuste erimeelsus 
lähtepunktide ja eesmärkide suhtes, millised nad endale seavad, on sellisel määral erinevad, et 
kokkulepe  kaubandusküsimustes muutub täiesti võimatuks. Venemaa ja Preisimaa kommerts ja 
tööstuse huvid näivad olevat niivõrd lepitamatud, et kõige tihedam sugulassuhe ja kõige siiram 
poliitiline sõprus ei ole suuteline mõlemaid valitsusi veenma mingile kokkuleppele jõudmise 
hädavajaduses. 

Seepärast on mingis jooksvas poliitilises küsimuses tavaliselt S-Peterburi ja Berliini 
kabinettide läbirääkimiste tulemuseks täielik üksmeel. Aga kaubandusküsimustes  mingi traktaadi 
sõlmimiseks peetavate diplomaatiliste läbirääkimiste tulemuseks veenumus, et vastastikust 
üksmeelt ei ole võimalik leida. Sellisete läbirääkimiste käigu tulemuseks on tihti ärritumine, milline 
avaldab tihti mõju ka jooksvate poliitiliste küsimuste arutamise käigule. 

Sellise ajaloolise kogemuse alusel võib öelda, et Venamaa ja Preisimaa kaubandus-poliitika 
ja huvide vastandlikkus viis möödapääsmatult mõnimgasele poliitilisele jahenemisele, milline oli 



seda kestvamaks ja seda sügavamaks, mida kõigutamatu oli ühe poole veendumus teise poole 
põikpäisuses ja pahatahtlikkuses. Kaubandus ja poliitika olid need kaks faktorit, millistega juba 
ammu määratleti kõik Venemaa ja Preisimaa vastastikused suhted. Kui Preisimaa kaubanduslikud 
huvid olid, Preisimaa rahva ja valitsuse arvates, rohkem või vähem Venemaa valitsuse poolt 
austatud, siis Venemaa ja Preisimaa vahel ei olnud mingeid  loomulikke põhjuseid vastastikuste 
poliitiliste huvide  kokkupõrgeteks. Vastupidi, kaubandus-või tööstushuvide ühe riigi poolt 
mitteaustamine kutsus tavaliselt esile teise vaenuliku tunde, milline võis olla leevendatud ainult 
ühiste  kõrgemate huvide sügava mõistmisega või siis Valitsejate isikliku sõpruse tundega.

Ja nii, nagu Keiser Nikolai I ja Preisimaa Kuningad mitte ainult ei teadvustanud  kõrgema 
järgu huvisid ja nende poolt juhitavate rahvaste kasusid, vaid samuti  olid seotud isikliku sõpruse ja 
kiindmuse tunnetega, siis on mõistetav, et mitte kunagi kommertshuvide vastandlikkus ei saanud 
sisuliselt mõjutada nende üldist rahvusvahelist poliitikat.

Need mõtted leiavad enesele spetsiaalse kinnituse Venemaa ja Preisimaa diplomaatilistes 
suhetes käesoleva sajandi kolmekümnendatel ja neljakümnendatel aastatel. Kõigis jooksvates 
poliitilistes küsimustes me näeme mõlemate valitsuste peaegu täielikku üksmeelt.

Kui Keiser Nikolai I novembris 1834 aastal uuesti külastas oma augustlikku äia, ta käskis 
Ribeaupierrel saata kõikidesse Venemaa saatkondadesse ring-telegrammi, millises oli selgitatud, et 
Valitseja saabus Berliini eranditult perekondlikel asjaoludel. Kokkulepe, milline saavutati 
Schwedtis ja Münchengrätzis, räägitakse selles novembritelegrammis, seadsid täielikult sisse 
„liitlasriikide“ vaated kõigis tähtsamates poliitilistes küsimustes. Valitseja Keiser rohkem kui 
kunagi varem otsustas „hoiduda, nii nagu minevikus, igasugusest vahetust või kaudsest sekkumisest 
Euroopa riikide siseasjadesse“.  Poliitika aluseks  hakkab ka tulevikus olema Venemaa, Austria ja 
Preisimaa „kolmikliit“.

Kuid sekkumata teiste riikide siseasjadesse, Nikolai I ei saanud ainiti mittejälgida suure 
tähelepanuga välisriikide siseolukorra ja valitsemise kordade üle. Nendega lähem tutvus oli 
hädavajalik Venemaa poliitikaga taodeldavate eesmärkide saavutamiseks.  On mõistetav, et eriti 
tõmbas endale Valitseja tähelepanu asjade seis sõbralikes naaberriikides ja seepärast Venemaa 
Berliini ja Viini õukondade juures asuvate saadikute raportid pakuvad rikkalikku materjali 
Preisimaa ja Austria siseajaloo kohta.

Nii Ribeaupierre 21 detsembri 1838 aasta (2. jaanuari 1839 a.) konfidentsiaalses 
telegrammis leiduvad üpris huvitavad andmed Preisimaa valitsuse suhtes kuningas Friedrich 
Wilhelm III valitsemise aja lõpust. Tuntud Rochow kaebas saadikule Preisimaa siseasjades 
igasuguse kindla korra puudumise üle. Ta, muuseas, tegi kuningale ettepaneku saata Reini provintsi 
Preisimaa 16 tuhandest inimesest koosneva armee, et kõrvaldada Belgia katoliiklased.  Kõik teised 
Preisimaa ministrid kiitsid selle kava heaks, kuid vaid kuningas keeldus selle elluviimisest. „Mida 
saa teed“, hüüatas Rochow, rääkides sellest asjast Ribeaupierrele, „kuningaga, kes on 68 aastane, 
kes seadis reegliks mitte midagi teha“? Üldse Preisimaa sisemise olukorra pilt, milline oli 
joonistatud selle Preisimaa riigimehe poolt, oli väheveetlev. Minister krahv Lottum, tema sõnade 
järgi, „mitte kunagi mitte midagi ei räägi; kabineti-ministet Müller on aus inimene, kuid 
pinnapealne ja väheoluline; Lindhheim aga veelgi vähem vilunud ja looduse poolt üpris piiratud. 
Vaat, lisas Rochow, kellest koosneb Kuninga nõukogu, kes ise kedagi ei näe , kellegiga ei räägi ja ei 
vaheta oma mõtteid teiste mõtetega“. 

Selline oli Preisimaa ministri pihtimus, kelle piiritu ustavus kuningale ja rahvale asub 
kõrgemal kõigist kahtlustest, on parimaks tõendiks täiesti erilise olukorra  kasuks, millise võttis 
Berliini õukonna juures Venemaa esindaja. Ta oli nii kuninga kui ka tema ministrite usaldusisik: 
tema ees tihti õigustasid end valitsuse poolt võetud meetmete üle ja temalt nad otsisid keerukatel 
asjaoludel tihti nõu ja abi.

Kui 1839 aasta veebruaris Ribeaupierre oli nimetatud Riiginõukogu liikmeks, siis tema 
asemele Berliini Õukonna juurde viidi Stuttgardist üle parun Meyendorf, viimane veendus üpris 
kiiresti Preisimaa valitsemise kordade ülalesitatud puudutest. Parun Meyendorfi 23 (detsembri 1839 
(4 jaanuari 1840) aasta salajane telegramm esitab märkimisväärse ja üksikasjaliku Preisimaa 
sisemise olukorra iseloomustuse. Kuningas, kirjutab uus saadik, oma iseloomu tõttu ei armasta 



mingeid olulisi otsuseid vastu võtta. Ta eelistab „kanantada teatud halbust, kui esile kutsuda, soovist 
selles tvabaneda, ebamugavusi, milliseid on raske ette näha. See meeleolu areneb koos vanusega ja 
keegi siin ei looda, et ta võib muutuda“. Kuid, ikkagi „administratsioon tegutseb täpselt ja kindlalt, 
milline hoiab ära kuritarvitused, see on masin, hästi välja mõeldud ja hästi juhitud. Õigusmõistmist 
teostatakse kiirelt ja erapoolikult; rahanduses, maaviljeluses, täästuses ja kaubanduses valitse b 
ökonoomia ja kord“.

Peale selle, „kuningasse siin kõik tunnevad sellist austavat ustavust, et kardetakse häirida 
tema vanadust. Kõik  austavad tema armastust õigusmõistmise, õigluse ja ta heasüdamlikkuse 
vastu“. Korra vaenlased kardavad tema populaarsust, milline on tal kõikide klasside hulgas“.

Minnes seejärel üle Kuningat ümbritsevate inimeste iseloomustamise juurde, parun 
Meyendorf peatub eelkõige prints Wittgensteinil, keda kuningas kõige enam usaldab. Prints püüab 
eriti „eemaldada Kuningast igasugune ebameeldiv mulje, hoida ära vajadus võtta mingi energiline 
otsus ja et säilitada tema hinge ja mõistuse rahu, milline teatud eas asendab õnne. Olles prints 
Metternichi lähedane sõber, ta oli alati mõjukaim Austria mõju agent“. Prints Wittgensteinile tuleb 
samuti omistada see, et kahekümne aasta kestel kõik Preisimaale konstitutsiooni annetamise kavad 
läksid vett-vedama. Kuid kõik on veendunud selles, et praegu eksisteeriv süsteem, milline on 
põhjendatud  status quo säilitamisele, ei saa tulevase valitsemise juures enam kesta.

Vaja on uusi inimesi ja Bunsen, Herlach, Groeben ja Radowitz omavad uue kuninga erilist 
usaldust. Rochow, kroonprintsi sõber, hakkab kasutama suurimat mõju ja kogu tema elu ja iseloom 
on laitmatu.

Uue kuninga Fridrich -Wilhelm IV valitsust hakatakse süüdistama, parun Meyendorfi 
arvates, retrograadluses, kuid „mõistlikud ja patriootlkud nimesed tunnistavad, et Preisimaal on 
võimatus sisse seda konstitutsiooni, tõukamata ta korratusse ja anarhiasse, ainiti nad  soovivad 
samal ajal, et Preisimaa läheks vabalt igasugustest takistustest protestantliku Saksamaa eesotsas üle, 
selleks, et ta oleks, nagu Friedrich Suure ajal, Euroopa rahu otsustaja ja Saksamaa teisejärguliste 
riikide sõltumatuse kilbiks“.

Ainult sellisel viisil on Preisimaa võimeline vastu pidama Prantsusmaa esimesele löögile. 
Preisimaa peab „varem või hiljem Venemaale lähenema veel enam, kui ta on tema lähedane praegu, 
pidades silmas prantslaste poolse kallaletungi tõenäolisust“.

Valitseja Keisri isiklik mõju tulevasele Kuningale, saadiku arvates, hakkab olema üpris 
oluline ja otsustavatel hetkedel ta võidab kõiki.

„Ma võtan selle pika raporti kokku“, kirjutab parun Meyendorf, „kahe sõnaga: siin ei soovita 
olla ei austerlaste , ega venelastega vaid preislastega.  Siin ollakse veendunud selles, et Preisimaa 
peab Prantsusmaa ja ohtlike revolutsioonidega  võitluseks olema juhitud kui noor ja tugev riik, ega 
mitte kui lagunev monarhia. Tal peab olema oma süsteem, seda nii oma välispoliitikale, aga ka 
sisejuhtimisele. 

See huvitav Preisimaa valitsuse ja poliitika iseloomustus oli õige ja parun Meyendorfi 
ennustused, nagu me näema õigustasid end paljudes suhetes. Ainult Berliini õukonna poliitika ei 
muutunud veel kaua „preisimaa omaks“ nivõrd, et kinnitada tema täielik sõltumatus.  Keiser 
Nikolai I mõju sellele oli veel paljude aastate kestel ülekaalukas.

Kui kolmekümnendate aastate lõpus, tänu Egiptuse  Mehemet-Alile, tõusis uuesti 
päevakorda Ida küsimus ja parun Brunnow korraldas 1840 aasta konventsiooni alusel Venemaa 
kokkuleppe Inglismaaga , Berliini kabinet rõõmustas tekkinud  probleemide sellise eduka 
lahendamise üle. Parun Brunnow oli augustis 1839 aastal Berliinis ja veenas Kuningat ja parun 
Wetherit, Preisimaa välisministrit, Venemaa poolt järgitava poliitika eesmärkide seaduslikkuses. 
Berliini kabinet muretses ainult üht: Venemaaga ja Austriaga liidu säilitamist, nähes selles liidus 
„rahu alust ja maailma tsiviliseerimist“. Kui aga Viini kabinet  hakkas vastutegutsema Venemaa 
poliitika eesmärkidele türgi-egiptuse küsimuses ja eraldus Venemaast, Berliini õukond ka eraldus 
Venemaast,  Berliini õukond väljendas soovi, et liit kolme riigi vahel oleks kinnitatud mingi uue 
piduliku aktiga. (Parun Brunnowi 26 augusti (7. septembri) ja parun Meyendorfi 2. (14) septembri 
ja 4 (16.) novembri 1839 aasta telegrammid).



Selline üksmeel saavutati  mõlemate valitsuste vahel teistes jooksvates küsimustes, sellised 
nagu Belgia ja Hispaania asjad.

Kui täielik huvide ja vaadete vastandlikkus oli arutlusel Venemaa ja Preisimaa vahelistel 
kaubandusläbirääkimistel, millistel ainiti, kolmekümnendate aastate lõpus koondus kogu 
diplomatiliste läbirääkimiste huvi. Püüame  esitada siin nendest üpris kestvatest ja keerukatest 
läbirääkimistest , millised lõppesid alles 1842 aastal ajutise kokkuleppe allkirjastamisega, kõige 
lühema refereeringu.

1825 aastal sõlmiti Preisimaaga kommerts-konventsioon (vt. Nr. 308), milline, Artikkel 
XXIII jõul, pidi kehtima kaheteistkümne aasta kestel. Peale selle tähtaja lõppemist „mõlemad 
lepingulised pooled leppisid kokku selle pikendamises, kui seda vajalikuks peetakse“.

Enne konventsiooni tähtaja lõppemsit, Venemaa valitsus tegi Preisimaa valitsusele 
ettepaneku pikendada selle kehtivust ühe aasta võrra ja et nimetada S-Peterburis läbirääkimiste 
pidamiseks volinikud, kus  hakkab samuti viibima Poola komissar. Seejuures krahv Nesselrode 
pidas vajalikuks lisada , et Preisimaa valitsuse poolt väljendatud soov Poola Kuningriigi  
ühendamiseks Saksamaa Tolliliiduga, ei saa Venemaa valitsuse poolt arvesse võetud. (Krahv 
Nesselrode 18.veebruari 1834 aasta telegramm Ribeaupierrele.). 

Preisimaa valitsus võttis Venemaa ettepaneku vastu: 1825 aasta konventsiooni kohustuslik 
jõud pikendati ühe aasta võrra ja Forkenbeck nimetati uue kaubandustraktaadi S-Peterburis 
läbirääkimiste pidamiseks Preisimaa volinikuks. Kui aga Forkenbeck ei aanud Berliinist lahkuda, 
siis nimetati tema asemele Westphalen.

Kuid sellisel Berliini kabineti ettevaatlikusel oli ainult üks eesmärk, maskeerida nende pootl 
vastu võetud  otsust, mitte mingil juhul mittenõustuda 1825 aasta kommerts-konventsiooni 
uuendamisega selisel kujul, nagu see eksisteerib. „See konventsioon“, teatas Ancillon 3 (15) juuni 
1835 aasta noodis, „oli Preisimaale niivõrd mittekasulikud tagajärjed, et kõik kuningriigi  
kompetentsed võimud teatasid, et parem on üldse uut traktaati mittesõlmida, kui sõlmida selline, 
milline ei erine endisest konventsioonist“.

Kuid 1835 aastal läbirääkimised ei alanudki. Seepärast Venemaa valitsus tegi ettepaneku 
pikendada 1825 aasta konventsiooni kehtivust üheks aastaks. 

Milles siis seisnesid sellise erimeelsuse põhjused, millised pidurdasid  läbirääkimiste edukat 
lõpetamist?

Mõlemate valitsuste vaated vastastikustele kaubandussuhetele olid täiesti erinevad. 
Preisimaa Kuninga 10 detsembri 1835 aasta kirjas väljendatakse järgmist seisukohta: „ma mõistan, 
et sarnane (kaubanduslik) traktaat võib põhineda ainult vastastikusel ja õiglasel kasude ja 
ohverduste jaotamisel“. Seejuures, Preisimaa Kuninga arvates sellist kasude ja ohvrite 
vastastikulisust  1825 aasta konventsioon ei kehtestanud.

„Kõikide aegade kogemus on tõestanud“, räägitakse kuninglikule kirjale lisatud memos, „et 
materiaalsed huvid mõjutavad kõige rohkem masse“,  ja vastavalt sellele, kuivõrd neid rikutakse või 
austatakse mõlemate poolte poolt, siisi vastavalt need eemaldavad teineteisest või 
lähendavad.“Selles suhtes on veel palju vajaka Preisimaa ja Venemaa vastastikustes suhetes“. On 
täiesti loomulik, et tollisüsteemid peavad olema erinevad, olenevalt riikide kaubanduse ja tööstuse 
olukorrale, kuid „sarnaste kaubandusliku käibe diplomatiliste läbirääkimiste suur kunst ja ülesanne 
seisneb näivate äärmuste lepitamises“. On aga eriti soovitatav, Kuninga arvates, parandada 
igapäevaseid piirisuhete tingimusi, millised käesoleval ajal rikuvad mõlemate riikide piiriäärsete 
elanike kõige seaduslikemaid huvisid.

Keiser Nikolai I vastas 25. jaanuari 1836 aasta kirjaga, väljendades Kuningale kõigile 
seaduslikele Preisimaa valitsuse soovidele vastutulekuks täielikust valmidusest, nõustudes täiesti 
selles, et praegune  piirisuhtlus nõuab pidevalt sisulist parndamist. Eriti on tarvis võtta meetmeid 
piiriülese salakaubanduse suhtes, milline on saavutanud enneolematu ulatuse. Kuid Kuningas teatas 
soovist, et Preisimaa valitsus formuleeriks täpselt oma nõudmised.

Preisimaa saadik Liebermann, asudes kindral Schöleri kohale, ei täitnud  kohe Venemaa 
valitsuse soovi anda täpsed ettepanekud, vaid piirdus alguses  Viini 1815 aasta traktaadi  
kohustusliku jõu taastamise nõudmise esitamisega, kuivõrd selle määrused puudutavad Preisimaa 



kaubandust Poola Kuningriigiga. Selline nõudmine varjas eneses Preisimaa soovi naaseda 1818 
aasta detsembrikonventsiooni juurde (kd VII, Nr. 297).

Keiserlik valitsus imestas väga sellise Preisimaa nõudmise üle. Mitmete aastate pikkused  
läbirääkimised, millised eelnesid 1825 aasta konventsiooni sõlmimisele (vt. kommentaari Nr. 308), 
pidid, valitsuse õiglase arvamuse järgi, alatiseks lõpetama mõtte naaseda lepingute juurde, milliste 
rakendamise võimatus Venemaale oli mitmeid kordi  Preisimaa kabinetile tõestatud. Kuid vaatamata 
kõikidele põhjendustele ja faktidele, millised on saadetud juba kahekümnendatel aastatel Preisimaa 
valitsusele, et tõestada 1815 ja 1818 aastate lepingute täitmise võimatust, asus Venemaa valitsus 
1836 aastal uuesti oma liitlast veenma tema nõudmiste võimatuses. Venemaa valitsus ei saa 
nõustuda oma tollipiiri üleviimisega Poola 1772 aasta piirile ja eraldada Keisririigi ülejäänud osast 
Venemaa piirkonnad, millised  kuulusid sel ajal Poola territooriumi koosseisu. Ta ei saa avada  
10% , kui maksu tasumise tingimusel, kõik oma valdused Poola, Preisima ja Austria toodetele. 
Sellised 1815 aasta traktaadi nõudmised  osutusid täitmatuks ja Venemaa valitsus oli sunnitud 
nõustuma 1818 aastal andma Preisimaa kaubandusele eriti transiitkaubandusel, täiesti erandlikud 
eelised, et kõrvaldada alatiseks 1815 aasta määrused. 

Kuid need Preisimaa kaubandusele tehtud järeleandmised osutusid  üpris varsti  liiga 
kahjulikeks ja 1825 aasta konventsioon muutis need osliselt ära. Ainiti ikkagi viimane akt tunnistab 
Preisimaa transiitkaubanduse märkimisväärseid soodustusi. Venemaa võinuks seni rahulduda teise 
konventsiooniga, kuigi Preisimaa transiitkaubandus Odessa kaudu oli temale üpris kahjulik. Kuid 
Poola mõistis, sest et Poola transiitkaupadelt hakati Preisimaal võtma kõrgeid tollimakse. Samas ka 
Preisimaa tõusis kõva agitatsioon 1825 aasta konventsiooni vastu, milline, justkui, hävitas 
Preisimaa kaubanduse nii Venemaal kui Preisimaal.

Vaat millistel asjaoludel, jätkab krahv Nesselrode üksikasjalikus 10. juuni 1836 aasta 
telegrammis Ribeaupierrele, algasid läbirääkimised uue kaubanduskokkuleppe sõlmimiseks. 
„Preisimaa soovib omada võimalust konkureerida meie fabrikantidega meie enda turgudel 
Venemaal, Hiinas ja Pärsias. Ta pretendeerib kasudele, millised on antud sisekorraldustega Poola 
kaubandusele Keisririigis. Ta viitab Poola tolllide korraldamisele, millised juba eksisteerisid 1825 
aastal kui 1825 aasta konventsiooni rikkumist“.

Kuid sellised nõudmised ei saa Venemaa valitsuse poolt täide viidud. Ta on valmis 
vähendama tolle mõnedele Preisimaa toodetele, nagu linane, villane ja poolvillane riie; ta on nõus 
avama uusi tollipunkte Tauroggenis ja teistes kohtades piiril. Kui selle vastu Venemaa valitsus 
nõuab, et transiidikaubanduse  tollid oleksd õiglasel viisil vähendatud ja et  Preisimaa valitsus aitaks 
Venemaa piirivalvevõimudele kaasa võitlusel salakaubavedajatega. „Transiidi küimus on Poolale 
elu  küsimus“, lõpetab krahv Nesselrode oma telegrammi. Kui aga salakaubandus piiril ei lõppe, siis 
Valitseja Keiser kavatseb piki piiri asetada märkimisväärsed sõjajõud.

Kuid Preisimaa valitsus ei pidanud võimalikuks nõustuda Venemaa nõudmistega. Ta keeldub 
isegi 1825 aasta konventsiooni, veel üheks aastaks, kehtivuse pikendamisest ja nõustus seda 
pikendama vaid kuni 18.(31.) augusti 1836 aastani sel põhjendusel, et Preisimaa seaduste järgi 
tollitariif muudetakse kolme aasta tagant ja 1836 aasta oktoobris peab jõustuma uus tollitariif. 
(Liebermanni 10 mai (28.) aprilli) 1836 aasta kiri krahv Nesselrodele.).

Sama aasta augustis väljendas Preisimaa Kuningas avalikult mõttest, et 1825 aasta 
konventsiooni enam ei uuendata ja Ancillon oletas, et selline Kuninga otsus avaldab S-Peterburile  
väga tugevat muljet. Kuid Ribeaupierre hoiatas Preisimaa välisministrit liiga roosadest unistustest 
hoidumises (Ribeaupierre 27. augusti (8. septembri) 1836 aasta telegramm.).

Keiser Nikolai I ei soovinud, ainiti, viivitamatult Preisimaa kaubanduse vastu mingeid 
repressiivseid  meetmeid võtta. 1836 aasta juunis Venemaa volinikud parun Osten-Sacken ja Tuskul 
((Остенъ-Сакен и Тускулъ)) andsid Preisimaa volinikele Libermannile ja Westphalenile üle uue 
piirisuhete reglemendi kava, milline, nende arvates, on eriti kasulik Preisimaa alamatele. Peale 
selle, kui 1836 aasta juulis Preisimaa esindjad teatasid  nii läbirääkimiste lõpetamisest, pidades 
silmas seda, et Venemaa poolt ei ole tehtud mitte mingeid tõsiseid järeleandmisi, nii 1825 aasta 
konventsiooni mõju lõpetamise suhtes peale 19.(31) augustit 1836 aastat, Venemaa valitsus teatas, 
et ta, omalt-poolt, jätab ka tulevikus Preisimaa alamatele õiguse kasutada 1825 aasta akti määrusi, 



kui vaid Preisimaa võimud ei hakka pidurdama Poola transiitkaubandust Dantzigi ja teiste 
Preisimaa sadamate kaudu. (27. septembri 1836 aasta telegramm Ribeaupierrele.).

Ainiti Preisimaa valitsus ei loobunud oma veendumusest, et Venemaa ei tee Preisimaa 
seaduslikele kaubanduse huvidele mingeid järelandmisi ja et 1825 aasta konventsioon on liiga 
laostav Preisimaa kaubandushuvidele. Seepärast Preisimaa saadik S-Peterburis ei väsinud 
tõestamast, et Preisimaal on seaduslik õigus naaseda 1815 aasta Viini traktaadi  juurde. Samas on ka 
kõik tema poolt Preisimaa nimel tehtud ettepanekud  mõlemate Venemaa volinike poolt tagasi 
lükatud. Preisimaa valitsus, tõestas saadik krahv Nesselrodele 9.(21.)detsembril 1836 aasta noodis 
palus vähendada tollimakse mõnedelt Preisimaa kaupadelt, sellistelt, nagu: raud, lina, villastelt-, 
siidi- ja puuvillastelt toodetelt; Venemaa valitsus nõustub 20% tollimaksu alandamisega linasele 
riidele, st. jätab sellele kaubale alles juba eksisteeriva maksu, milline moodustab selle maksumusest 
234%.  Preisimaa valitsus palub Poola tollipunktide arvu ning nende võimu suurendamist; Venemaa 
pakub kahe 1 klassi tollipunkti lisamist, milline ei saa aidata kaasa kaubakäive suurendamisele.

Peale selle, Preisimaa avab kogu oma piiri isikute läbipääsuks; Venemaa valitsus lubab üle 
piiri minekut vaid vähestes punktides. Preisimaa tollitariif, erandiks  sool ja mängukaardid, lubab 
kõikide kaupade sissevedu; Venemaa tariif aga erineb täielikult keelava iseloomuga. 

Kõigi nende kaalutluste alusel teatas Preisimaa esindaja, et tunnistab uue kommerts-
konventsiooni sõlmimiseks edasised läbirääkimised täiesti liigseteks, lisades, et nüüdsest Vene-
Poola kaubandus Preisimaal hakkab olema Preisimaa tollitariifi alusel, milline on 1825 aasta 
konventsioonist kasulikum. 

Keiser Nikolai I eriti ei kurvastanud läbirääkimiste lõppemise pärast. Selleks, et  kinnitada 
oma täielikku iseseisvust kaubanduspoliitika valdkonnas, ta muutis 6. detsembri 1836 aasta 
ukaaziga mõned tollitariifi artiklid, kusjuures just Preisimaa kasuks. Ta tegi vabatahtlikult ja ilma 
vastastikususe tingimuseta Preisimaale olulised järeleandmised, soovides näidata suurt vahet oma 
teguviisis, võrreldes Preisimaa valitsuse  käitumisega, milline püüdis Venemaa kaubandusele 
mõelda välja uusi kitsendusi. (Krahv Nesselrode 9. jaanuari 1837 aasta telegramm.).

Kui Ribeaupierre saatis Ancillonile väljakirjutuse uuest detsembri-ukaazist, ta läks otse 
vaimustusse. „Kuidas siis me ei suutnud seda ära arvata“, hüüatas Preisimaa minister, „et peale 
seda, kui te kuulutasite mitte mingist muudatuste tegemise võimatusest, teie valitsus meist mööda 
minnes hoolitseb meie kasu eest“.

Ainiti, see Preisimaa välisministri rõõm Keiser Nikolai I suuremeelse käitumisviisi suhtes ei 
nihutanud kuigivõrd uue kaubandustraktaadi sõlmimise asja sammugi edasi. Vastupidi, Keiser 
kirjutas oma esindajale Berliinis ette säilitada selle asja suhtest sügavat vaikimist ega võtaks kunagi 
ette sellest Preisimaa ministritega rääkida. Kuid kui ta kutsutakse selgitusi andma, siis ta peab 
avameelselt väitma, et Venemaa valitsus on õiglasel viisil pahane pidevale 1815 aasta traktaadile 
viitamise peale, millise täitmise võimatus peaks olema kibedaks õppetunniks sellest, et see laiendas 
uue tariifi mõju isegi Preisimaale, soovimata võtta mingeid repressaale, kuid et  ta võtab tagasi 
temale piirisuheteks antud soodustused, sellised nagu: uue tollipunkti asutamine, piiril uute 
laadapäevade kehtestamine jne. Seejuures oli Ribeaupierrele tehtud ülesandeks, kui tekib võimalus, 
teatada Preisimaa mininstritele, et Vnemaa valitsus, olles vaba 1825 aasta konventsiooni täitmisest, 
loeb endal olevat õigust võtta kõiki meetmeid, millised hakkavad olema Venemaa kaubandusele 
kasulikud, kuid millised võivad olla Preisimaa kaubakäibele mittekasulikud. (Krahv Nesselrode 22. 
veebruari 1837 aasta telegramm Ribeaupierrele.).

Muideks, Venemaa valitsuse poolt ei olnud tarvis mingeid repressaale ette võtta, et tekitada 
Preisimaal suuri kahtlusi oma Venemaaga peetava kaubanduse tuleviku suhtes. Iga mõistlik meede, 
milline oli võetud valitsuse poolt, et arendada Venemaa iseseisvat kaubandust ja tööstust, tekitas 
ärevust Preisimaa asjast huvitatud seltskonnas. Nii 1840 asta alguses Preisimaa ühiskondlik 
arvamus oli tugevalt häiritud sõnumist sellest, et Venemaa valitsus lubas ehitada raudtee Nemanist 
kuni Libausse ja andis sellele isegi oma garantii. See tee, kõikide preislaste arvates, kirjutab parun 
Meyendorf 8. (20) veebruaril 1840 aastal, hävitab täielikult Ida-Preisimaa kaubanduse ja seepärast 
on Berliini börsil juba otsustatud mitte-koteerida selle tee obligatsioone. Saadik oli nende meetmete 



võtmise pärast väga suures kimbatuses ja oletas, et pidades silmas kõrgemaid poliitilisi huve, 
tulnuks vähem pidada silmas puhtalt materiaalseid huve.

Keiserlik valitsus väljendas oma imestust, kuidas Berliini kabinetil võis tulla pähe 
projekteeritud raudtee obligatsioonide börsil koteerimise ärakeelamise mõttele, isegi kui tulnuks  
Berliinilt laenu võtta. Selle raudtee ehitamine on kutsutud esile äärmisest hädavajadusest avada 
Poola Kuningriigi toodetele otsetee Balti mere äärde, möödudes Preisimaa territooriumist, kuna 
kõrged transiidimaksud, millised on Preisimaa valitsuse poolt kehtestatud, muudab Preisimaa kaudu 
teostatava transiidi peaegu võimatuks. Tõsi, lõpetab krahv Nesselrode 6. märtsi 1840 aasta 
telegrammi, Preisimaa valitsusel on seaduslik õigus keelata Berliini börsil ära Venemaa paberite 
kooteerimine; kuid mida ütleb kogu Euroopa, kui ta näeb, et „konservatiivsete riikide“ vaheline liit, 
osutub olevat avalikus võitluses nende vastastikuste kaubakäivete vallas. 

Omn arusaadav, et ei ole Venemaa ega ka Preisimaa huvides kõigutada Euroopa riikide 
veendumust nende liidu kindluses ja sõpruses, kui mõlemate riikide kogu poliitika aluseks oli 
seatud see liit ja sõprus. Seepärast Keiser Nikolai oli valmis kasutama ära igasugust juhust, et jõuda 
Preisimaaga kaubandussuhetes kokkuleppele,  kui vaid temalt ei nõuta Venemaa seaduslike 
kaubanduslike ja tööstuslike huvide ohverdamist.

Kui 1840 aasta suvel rahandusminister krahv Kankrin ((Канкринъ)) oli läbisõidul Berliinis, 
siis Keiser Nikolai I käskis temal kohtuda Preisimaa rahandusministriga, krahv Alvenslebeniga, et 
määratleda uue traktaadi alused. Krahv Kankrine täitis Valitseja tahte ja raporteeris 10.(22.) juuni 
1840 aasta raportis Kõigekõrgemale, et mõningad Preisimaa nõudmised tolliformaalsuste 
leevendamiseks, piirielanike suhete, vastastikususe sisseseadmine meresõidul võiksid leida 
rahuldust administratiivsete ettevõtmiste teel. Mis aga puudutab teisi Preisimaa nõudmisi, siis on 
hädavajalik need veelgi üksikasjalikuma uurimise alla võtta.

Kuid Preisimaa valitsus, ilmselgelt, rõõmustas krahv Kankrini mõtete lepitava iseloomu üle 
ja Preisimaa rahandusminister saatis saadikule 19. juuni 1840 aasta saadetava kirjaga koos memo, 
millises olid täpselt esitatud kõik Preisimaa tähtsamad nõudmised. Sellel memol krahv Kankrin 
märkis omakäeliselt oma vastuväited.

Preisimaa peamised nõudmised olid järgmised: 1)Venemaale  mõningate Preisimaa toodete 
veo lubamine, sellised nagu: siidist, tihedad kangad, puuvillased, linased, rauast ja terasest, makstes 
mõõdukat tollimaksu“.

Selle nõudmise vastu märkis krahv Kankrin, et selle soovi täitmine kutsuks esile  kogu 
Venemaa tollisüsteemi muutmise ja ainult  Riiginõukogu kaudu võiks seda teostada. Seejuures 
Preisimaa selle vastu midagi ei esita.

2)“Järeleandmised tuleks teha kolmes Vene-Preisi piiri peamises tollipunktis mittekeelatud 
kaupade  kasuks“.

Krahv Kankrin märkis, et kui need nõudmised ei puuduta maksude vähendamist, eriti 
kangastele, siis see võib olla reguleeritud Ministrite komitee kaudu s.t. administratiivsel teel 
rahuldatud.

3)Samasugused leevendused on soovitatavad Vene-Poola piiril. 4)On soovitav, et oleksid 
asutatud kaks uut Vene tollipunkti. 5)Hädavajalik on kokkulepe Preisimaa lipu õiguste kohta 
Venemaa vetes ja 6) soovitav on S-Peterburi ja Stettini vahelise aurulaevaseltsi asutamisele kaasabi.

Krahv Kankrin leidis, et kõik  viimased Preisimaa valitsuse nõudmised võivad olla 
rahuldatud administratiivses korras ja üldse, on tema arvates, alates 1. jaanuarist 1841 aastast 
võimalik korraldada: 1-ks, piirisuhted, 2-ks, kehtestada Venemaa sadamates laevadele 
vastastikulisus. Mis aga puudutab ülejäänud küsimusi, siis need peavad olema jäetud lahendamiseks 
tulevastele läbirääkimistele. Selliste küsimuste hulka luges rahandusminister: 1)tollimaksude 
vähendamisest; 2)tollipunktide võimu suurendamine Vene-Preisi piiril ja 3)vastastikususest Soome 
sadamates.

See krahv Kankrini järeldus oli saadetud Preisimaa rahandusministrile, kes kiirustas 
teatama, et kui Kankrini ettepanek tema poolt projekteeritud administratiivsete korralduste suhtes 
kiidetakse heaks tema kõrgema valitsuse poolt, siis Preisimaa on viivitamatult  valmis alandama 
tollimakse transiitkaupadelt, milliseid veetakse mööda veeteed, kooskõlas 1825 aasta traktaadiga. 



Parun Meyendorfi 15.(27.) juuni 1840 aasta üksikasjalikule telegrammile, millises on 
räägitud nendest krahvide Kankrini ja Alvenslebeni vahelistest läbirääkimistest, märkis oma otsuse: 
asutada Preisimaa ettepanekute läbivaatamiseks järgmistest isikutest koosnev spetsiaalne komisjon, 
aga nimelt: parun Osten-Sacken, Vrontchenko ja Tuskul ((Остенъ-Саксен, Вронченко и 
Тускулъ)). 

Selle Tema Majesteedi otsusega Preisimaaga uue kommerts-traktaadi sõlmimiseks peetavad 
läbirääkimised ajutiselt peatusid.

Kuid kõrvuti ülalmainitud läbirääkimistega, toimus  meetmete arutlus, milliseid oli tarvis 
võtta salakaubanduse tõkestamiseks ja et paremini reguleerida piirisuhteid. Venemaa valitsus nõudis 
kõige energilisemal viisil salakaubavedajate vastu otsustavate meetmete võtmist, kes pidevalt tulid 
Preisimaalt üle Venemaa piiri ja asuvad Vene tolli-valvega avalikku lahingusse. 

Pidades silmas S-Peterburi kabineti tungivat nõudmist, väljendas Preisimaa valitsus oma 
nõusolekut Venemaa piirile alalise Preisimaa komissari nimetamisega, et jälgitaks ja jälitataks 
salakaubavedajaid. Siis Keiser Nikolai nimetas viivitamatult enda poolt komissari, kes pidi  elama 
samas kohas, kus elab Preisimaa komissar, s.t. Memelis.

Kuid uus Preisimaa välisminister parun Werther võttis teate sellisest Venemaa komissari 
Preisimaa linna nimetamisest vastu „ilmse rahulolematusega“, leides olevat täiesti võimatu, et 
välismaine ametiisik teeks korraldusi Preisimaa territooriumil. Siis Venemaa komissar kutsuti 
Nemelist tagasi ja küsimus jäi lahendamatuks.

Muuseas, Preisimaa saadik S-Peterburis teatas täiesti avameelselt, et salakaubanduse areng 
on Venemaa keelava tollipoliitika  loomulik tagajärg ja ei ole välisriigi asi „tagada naaberriigi  
tollisüsteemi täitmine“. Siit tuleneb, et Preisimaa võimudelt ei saa isegi nõuda sellise kaubanduse 
vastaste meetmete võtmist, millised rikuvad erandlikult Venemaa huve. Vähe veel: Preisimaa saadik 
isegi väitis, et Venemaa võimud ise osalevad salakaubanduses või vähemalt, aitavad sellele kaasa. 
Siis Valitseja leidis, et need „insinuatsioonid“ on üpris kohatud ja Preisimaa saadikule saab olla 
paremaks vastuseks ettepanek, et Preisimaa komissar viibiks Venemaal.

Kuid Liebermanni 16.(28.) veebruari 1838 aasta noodiga Preisimaa valitsus keeldus selle 
ettepaneku ärakasutamisest, omalt poolt, väites, et ta võtab salakaubanduse väljajuurimiseks  
meetmeid. 

Selline üldine fraas ei saanud  Keiser Nikolai I rahuldada, kes, olles viidatud noodist saadud 
mulje all, visandas  pliiatsiga prantsuse keeles, järgmise memo krahv Nesselrodele:

„Lugenud veelkord läbi Preisimaa noodi, ma ei saanud jääda veendunuks, et me võime 
pidada end rahuldatuks.

„Tõesti, milles on siis asi? Paljude aastate kestel me ei saa jägu piiril olevatest tõsistest 
ebameeldivustest, millised kuigivõrd ei näita vähenemise märke, vaid hoopis sagenevad. Ei möödu 
kuudki, millise jooksul need korratused ei oleks läinud maksma mitmete ametiisikute elu, olles oma 
kohustuste täitmise otsesed ohvrid. Me ei lakanud kibedalt kaebamast sellise asjakäigu üle. 
Ammendanud kõik põhjendused, me olime sunnitud suurendama piirivalvekordonit nelja sõjaväe 
pataljoniga. Selle meetme võtmise alguses näis, et see tekitas hirmu, kuid lühikese aja möödudes 
need korratused taastusid ja Preisimaa ja meie alamate, kontrabandistide ja regulaarvägede vahel 
toimusid tõelised lahingud. Juba on langenud mõned ohvitserid ja sõdurid“.

„Kas siis ma sain kannatada sarnast skandaali? On jäänud alles vaid üks vahend, millist veel 
ei ole kasutatud ja millist on pakutud selleks, et kaotada kahtlused ja Preisimaa võimude poolne 
salgamine, aga nimelt: mõlemate poolte poolt komissaride nimetamine ad hoc ((kindlaks 
otstarbeks)), kes, olles koos ja ei asuks administratsioonis, võinuks, kui erapooletud kohtunikud, 
vahetada vastastikuseid kaebusi ja et kasutada korratuste rahustamiseks ja süüdlaste karistamiseks 
valitsuselt hädavajalike meetmete võtmise nõudmise õigust.

„Kuigi ma olin veendunud, st see vahend, nagu ka teised, ei vii mitte kuhugi, sest et pahe 
juured on sügaval kohalike võimude üleüldises pahatahtlikuses, ma nõustuks komissari 
nimetamisega, kuid vaid siis, kui Preisimaa oma oleks juba kohapeal. Ja ka käesoleval ajal 
pannakse meie süüks, kui kuritegu, projekti teostamist, millist me pakkusime juba kolm aastat 
tagasi. Nüüd, aga, noodis (Preisimaa) mängitakse suuremeelset, väites, et nii nagu me kutsusime 



oma komissari tagasi, nad on valmis seda asja vaatlema kui mittetoimunut sündmust ja et need 
samad energilised meetmed võetakse, milliseid meile lubatakse juba terve aasta. Kas siis me võime 
siis rahul olla? Millised uued garantiid me saime selleks, et need kõlvatused lõppeksid?“

„Küllaldane on lisada, et kuigi Preisimaa komissar on kohapeal,  ei ole korratused lakanud, 
vaid, vähe sellest, isegi  hakkavad need laienema, Libau lähedal, mere rannale, kus senini oli kõik 
rahulik.

„Seepärast näib minule, et on hädavajalik Preisimaa valitsusele saata energiline noot, et 
temale öelda, et nii nagu ta lükkab tagasi kõik meie ettepanekud, isegi meie territooriumile tema 
komissari saatmise ettepaneku ja et korratused ei lakka, me peame temalt küsima, milliseid uusi 
energilisi meetmeid ta kavatseb võtta, et metsikused lõpetada, millised me edasi kannatada ei saa“.

„Kirjutage minule sobiv noot, millise te toote minule homme õhtul“.
Sellise Kõigekõrgema käsu täitmiseks saatis krahv Nesselrode Berliini kaks nooti, 23. 

veebruaril 1838 aastal, millises ta energilisel viisil nõuab tegelike, Preisimaa võimude silme all 
toestatava salakaubaveo vastaste meetmete võtmist. Vaid, mida, küsib viitsekantsler, Preisimaa 
valitsus kavatseb ette võtta Venemaa seaduslike õiguste rahuldamiseks?

Näib, et mitte midagi, sest et Preisimaa saadik S-Peterburis teatab, et salakaubana veetakse 
ainult selliseid kaupu, milliseid vajavad kohalikud elanikud, kuhu need siis ka suunatakse. Vähe 
sellest: sellest arvamusest kinni pidades ei saa Preisimaa valitsuselt nõuda, et ta kitsendaks 
„kauplemise vabadust, millise seadused annavad oma enda alamatele, just kui keelatud kauplemise  
kaotamine, milline demoraliseeriks elanikkonna, ei ole siis teene, millist peavad teineteisele 
osutama kaks naaber ja sõbralikku riiki“.  Jah, peale selle, lisab viitsekantsler 23 veebruari 1838 
aasta konfidentsiaalses telegrammis, on ju nii et Preisimaa valitsus tunnistab Tolliliidu liikmete 
suhtes vastastikuse jälitamise (sic!) kohustust, miks ta siis Venemaa vastu seda oma kohustust ei 
tunnista? 

Selle telegrammile  ei olnud Preisimaal raske vastata, et Preisimaa ei ole kohustatud jälitama 
Venemale mittekasulikku salakaubandust, sarnaselt sellele, kuidas ta on kohustatud seda tegema 
Saksamaa Tolliliidu liikmete suhtes, sest et Venemaa ei kuulu selle liidu koosseisu.

Sellisel viisil kuni 1840 aasta lõpuni ei viinud läbirääkimised ühiste meetmete võtmises 
positiivsele tuelmusele, kuigi suvel 1838 astal krahv Benkendorf ja riigisekretär vürst Golitsõn 
((Golitsyne, Голицынъ.)) saabusid Berliini nende edukaks lõpetamiseks.

Nende kestvate vastastikuste kaubanduslike suhete diplomaatiliste läbirääkimiste ajal  
toimus alljärgnevate kolme Venemaa ja Preisimaa piiritlemise akti allkirjastamine.

*

       Nr.322.

T. M. Ülevenemaalise Keisri , Poola Kuninga ja T. M. Preisimaa Kuninga täievolilised 
ministrid, selleks, et  lõpetada sõbralike  kokkulepetega maade vaidlused, millised eksisteerivad 
Poola ja Preisimaa  vahelisel piiril Ida-Preisimaal, leidsid olevat hädavajaliku saata kohapeale 
komissarid, et lõplikult otsustada kõik küsimused, et tõmmata määratleda selles piirilõigus piir, 
milline eraldab mõlemaid riike, milline töö oli pandud vastastikustele komissaridele, aga nimelt:

Poola poolelt, Vincent Pradzynskile, Püha Stanislavi kolmanda järgu ja Punase kotka teise 
järgu ordeni kavaleri, ja 

Preisimaa poolelet, Gumbinneni Valitsuse nõuniku August Kochi, Püha Vladimiri 3 järgu 
ordeni kavaleri,

Kes, selgitanud välja varem erinevatel aegadel tehtud tööd ja võttes arvesse, et komissjon, 
milline on nimetatud 1808 aastal Varssavi Hertsogiriigi ja Preisimaa valduste vahelise piiri 
kehtestamiseks, ei määratlenud piirijoont kõigis neis kohtades, miliste suhtes olid tehtud 
deklaratsioonid maade suhtes selle või teise poole poolt; võttes arvesse, et piirijoon, milline on 
tõmmatud 1808 aastal piiripostide püstitamisega, tekitas kahtlusi ja andis põhjuseid vaidlusteks; 



võtsid arvesse, et volinikud komissarid jätsid vaidlustatud kohtades piirijoone kindlaks 
määramatuks ja vaieldavaks; käsitlenud selle ja teise poole poolt esitatud nõudmisi ja kogunud kõik 
tõendite kontrollimiseks hädavajalikud materjalid, täites ja käskides täita erineva iseloomuga töid, 
leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Käesoleva lepingu määrused määratlevad lõplikult Poola ja Preisimaa vahelise piirijoone 
alates Nemani jõest kuni Vincenta jõe suubumiseni Pisek (Pissa) jõkke.

Artikkel II.

Piirijoon, milline on juba kogu sellel liinil märgitud tulpadega, millised on püstitatud 1808 
aastal, millised olid uuendatud 1823, 1826, 1830 ja 1832 aastatel, täiendatud kohapeal tehtud 
mõõtmistega ja korraldustega, kus selleks tekkis vajadus, pirimärkidega, säilub ja kinnitatakse; mis 
aga puudutab vaidlustatud kohti, millised on esitatud vastatikustele valitsustele lahendada, siis 
selliste kohtade piir määratletakse allakirjutanud komissaride poolt järgmisel kujul.

Artikkel III.

Poola Mattewki asula vahel kuulub Wyszlynicele ja Preisimaa asula Romoyki vaheline 
Poola ja Preisimaa piiri moodustab Lepona jõesäng kusjuures luht, milline asub Lepona paremal 
kaldal ja kuulub Poola Mattewki asulale, jääb Poola valdusesse.

Artikkel IV.

Poola Grabowo asula ja Preisimaa Turoweni, Kilen ja Gingeni asulate vahel oli piirijoon 
tõmmatud eksisteerivate valduste piiridele, jättes eraisikutele õiguse pöörduda oma nõumistega 
vastavatesse kohukohtadesse.

Artikkel V.

Vaidlused, millised eksisteerivad Raygrodi järve suhtes, on lahendatud piirijoone otse üle 
järve tõmbamisega alates piiritulbast 83 kuni tulpade 83, B. Kuna järve sügavuse tõttu ei saa 
vaheposte püstitada, hakkab vahemärgiks olema kahe tulba vahele püstitatud piirimärk 
(Grenzhaufen, kopiec), milline on püstitatud  kohta, kus piirijoon jõuab Preisimaa Lisewo küla 
maadeni.

Preisimaa poolel need jooned, et tulevikus hoida ära kõik tekkida võivad küsimused talvise, 
millised kuuluvad Podliszevo küla valdajale ja suvise kalapüügi õiguse suhtes, millised kuuluvad 
Preisimaa külade elanikele, vastastikuste ringkondade administratiivvõimud igal aastal, kui järv 
kattub jääga, hakkavad mõlemaid jooni tähistama lattidega. Need liinid on täpselt näidatud ära 
topograafilises tabelis.

Artikkel VI.

Poola Konopki küla ja kahe Preisimaa Sokolkeni ja Gorczyceni küla vahele otsustati 
määrata kahe maa vaheliseks piiriks see joon, millise määratlesid heasoovlikud maade valdajad 
komissaride vahendusel.

Artikkel VII.



Poola Cyprki küla ja Preisimaa Gorczyceni küla vahel piirijoon suundub mööda 
maavalduste piire, kooskõlas kohtuasutuste 1800, 1804 ja 1806 aasta otsustega ja Modzelewski 
1798 aasta kaardil; seetõttu jaotati vaidlustatud maa kaheks võrdseks osaks.

Artikkel VIII.

Poola Cyprki, Kureywy ja Kurki asulate ning Preisimaa Marchewkon, Väike Rogalleni ja 
Kurzontkeni asulate vahel jookseb piirijoon nööda Oloszowka jõge, moodustades maavalduste piiri.

Artikkel IX.

Poola Tarachy ja Kurki külade ning Preisimaa Kurzontkeni vaheline piir moodustab kahe 
maa vahelise piiri see joon, milline on määratletud, kui maavalduste piir, vaidlustatud maa kaheks 
võrdseks osaks jaotamisega, milline on teostatud  kooskõlas Bialostoki ja Berliini kohtute 1800, 
1804, 1806 otsusega ja Modzelewski 1798 aasta kaardiga kooskõlas.

Artikkel X.

Poola  kahe Beskowo ja Tarachy küla ja kahe Preisimaa Sokkolleni ja Woytelleni külade 
vaheline piir jookseb mööda maade piiri selliselt, nii nagu see määratleti maavaldajate poolt tehingu 
tegemisel, milline oli sõlmitud 1818 aastal. Jõudes Zacieczki asula maale, eemaldub piirijoon sellest 
piirist ja jookseb mööda joont, milline on sätestatud järgmises artiklis.

Artikkel XI.

Poola Zacieczki küla ja Preisimaa Sokolleni asula vahelt jookseb piir ülalmainitud kohast, 
uuesti määratud piirijoon jätab Poola valdusesse niipalju maad, kuipalju seda mõisteti Poola asulale 
Bialistoki ja Berliini 1800-1804 ja 1806 kohtuotsustega.  Sirgjoonte tõmbamisel jälgiti, kuivõrd see 
osutus võimalikuks, õiglase kompensatsiooni põhimõtet. Eraisikutele, kes vaidlustasid  
kohtuotsused, jäeti vastavatesse kohtukohtadesse pöördumise õigus.

Artikkel XII.

Poola Zacieczki küla ja Preisimaa Suur Rogalleni küla vahelt jookseb piirijoon mööda 
maade piiri, milline on osalt määratletud  ülalmainitud kohtute otsustega, osalt armastusväärsete 
kokkulepetega, millised sõlmiti 1824 aastal, kusjuures eraisikutele jäetakse vastavatesse kohtutesse 
hagide esitamise õigus.

          Artikkel XIII.

Poola Rakowo küla ja Preisimaa Suur Rogalleni küla vahel on riigipiiriks võetud need piirid, 
millised määratlesid valdajad komissaride vahendusel armastusväärsete kokkulepetega vaidlustatud 
maa suhtes ja millised on kinitatud eelnevates artiklites mainitud kohtute  lõplike otsustega, millised 
määratlevad maapiiri teise osa.

Artikkel XIV.

Szczaczynile kuuluva Chalewo ja Preisimaa Suur Rogalleni asula vahel on piirijoon 
määratletud 1808 aasta valdamise järgi.

Artikkel XV.



Poola Choynowo ja Preisimaa Wlosteni ja Scharzinneni asulate vaheline piir on tõmmatud 
kooskõlas kohtuotsustega ja ülalpool Artikkel IX mainitud kaardi järgi.

Artikkel XVI.

Nii nagu Bialistoki ja Berliini 1800-1804 ja 1806 aastate kohtuotsustega Poola külade 
Czarnowek, Zaluski ja Petozyn ja Preisimaa Swidderni küla vaheline piir on määratletud kooskõlas 
Modzelewski 1798 aasta kaardi järgi, siis joon, milline moodustab piiri, tõmmatakse uuesti nõnda, 
et Poolale ja Preisimaale läheb nõnda palju maad, milline on kohtuotsustega mõistetud  Poola ja 
Preisimaa küladele; seejures mõeldakse, et uue piirijoone tõmbamisega kaasneb õiglane 
kompenseerimine.

Artikkel XVII.

Poola Niedzwiadna ja Preisimaa Swidderni küla vahel moodustab piiri, kooskõlas 
põhimõtete ja kaalutlustega, millised on esitatud eelnevas artiklis, uuesti tõmmatud piirijoon.

Artikkel XVIII.

Vincenta jõe praegune laevatatav jõesäng moodustab piiri, kusjuures saar, milline asub selle 
jõe paremal poolel, olles Poola Vincenta ja Preisimaaa Dlottoweni küla poolt vaidlustatud, jääb 
Preisimaa valdusesse.

Artikkel XIX.

Komissaride poolt määratletud piirijoon kõikides kohtades, millised on mainitud eelnevates 
artiklites  (alates Artikkel 3), oli seejärel tähistatud  kohapeal tulpadega ja piirimärkidega. Insenerid 
tegid plaanid, millistele nad kandsid selle piirijoone, märkisid kõrvale kaldumise nurgad ja postide 
vahelised kaugused, et tulevikus eo saaks tekkida mitte mingit kahtlust.

Artikkel XX.

Väikesed Lepona, Zenepa ja Szyrwenta jõega  tükeldatud luhtade osad jäävad nende 
praegutele valdajatele ja piiritsooni elanikele jääb täielik õigus nende väikeste maatükkide 
vahetamise õigus, millised kuuluvad nende peamiste maatükkide juurde mainitud jõgede ääres.

Kuid kõigil juhtudel on piir enamüksikasjalikumalt kirjeldatud  kirjeldavas tabelis, piir 
hakkab jookma mõlemate riikide vahelt mööda mainitud jõgede thalwegi ja piiriga tükeldatud  
luhtade valdajad, hakkavad kasutama Artikkel XXVII sätestatud privilege. 

Artikkel XXI.

Piirijoone lõplikul määratlemisel alates Nemani jõest kuni Vincenta jõe suubumiseni Pisek 
(Pissa) jõkke ja märkinud selle kohapeal ära (Art. II ja XIX), komissarid koostasid kirjeldava tabeli 
et kooskõlastada kõik erinevatel aegadel tehtud tööd, ühendavad kõik oma tööde tulemused ja 
sellisel viisil täiendavad piiritlemise. See tabel, milline on allkirjastatud  inseneride Etienne Linda ja 
Frederic Hecheni ja komissaride poolt ja kaart, milline on jaotatud 48 sektsiooniks, milline on 
tehtud 1823, 1830, 1832 ja 1837 aastal, tähistavad piirijoont, piiritulpade ja vahe-piirimärkide 
paiknemist, kõrvale kaldumise nurki ja piiritulpade ja -märkide vahelist kaugust. Nende 



dokumentide hulgast loetakse: kaarti ja käesoleva akti juurde lisatud tabelit kui sellesse sõna-sõna 
võetut.

Artikkel XXIII.

Kõikidel juhtudel, kui on tarvis taastada mingid piirijoone märgid, millised on määratletud 
käesolevas lepingus, vastastikused kohalikud võimud hakakvad olema kohustatud seda üheskoos 
tegema, et mõlemate riikide vaheline piirijoon jääks  alati selgeks, täpseks ja muutumatuks.

Artikkel XXIV.

Nii, nagu oli tunnistatud õigus rajada Poola veski Wyszlynieci järvest voolavale veele, siis et 
hoida tulevikus ära igasugust sellest tekkida võivat probleemi on otsustatud loovutada Preisimaale 
vabaks ja täielikuks kasutamiseks veevoog (Wassergefälle, Wasserkraft) veski või teise veerajatise 
Pissa jõe Poola poolele ehitamise õigusega.

Preisimaa valitsus tasub Poola valitsusele selle loovutatuds õiguse eest hüvituseks 2363 
preisi taalrit 19 hõbegrassi ja 8 penni, millise summa moodustab kapitaliseelitud tulu, millist andis 
Poola veski. Tasumine teostatakse Berliinis kolme kuu pärast peale ratifitseerimiskirjade vahetamist 
ja see tehakse T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga täievolilisele ministrile. Loovutamise 
akt kantakse protokolli, milline on allkirjastatud Gumbinnenis vastastikuste komissaride poolt 3. 
(15.) detsembril 1837 aastal ja see peab olema loetud käesoleva lepingu osaks.

Artikkel XXV.

Kõik need isikud kes söendaks  muuta või kahjustada kehtestatud piirijoont, teostades 
selleks omavoli või mingid vägivaldsed teod selle lepingu määruste rikkumisega, antakse nende 
elukohajärgse koha kohtu alla ja karistatakse seaduste järgi.

Artikkel XXVI.

Kõikidel juhtudel, kui piirijoon ei moodusta samaaegselt maavalduste piire, eelnevate 
artiklite määrused ei saa mitte milleski kahjustada omandiõigusi, millised kuuluvad selle või teise 
poole riigi või eraisikute mõisatele.Vastupidiselt, peamisest omandist piiriga lahutatud maade 
valdamine tagatakse käesoleva lepinguga praegustle nende valdajatele, andes asjast huvitatud  
eraisikutele õiguse pöörduda oma nõudmiste hagiga riigi, millises nüüdsest nad hakkavad kuuluma 
ülemvõimu ja kohtu õigust eraldatud territooriumile ja millised sellisel viisil nõudmistega kõigil 
sellistel juhtudel vastava kompetentsiga kohtu poole (forum rei sitae).

Artikkel XXVII.

Kõik eelised, millised on kingitud 25 aprilli (5 mai) 1815 aasta Viini traktaadiga Poznani 
Suurhertsogiriigile ja Poola Kuningriigile, milliste valdused lõigatakse läbi piirijoonega, saavad 
täieliku ja täiusliku rakendamise samuti Poola  ja Ida-Preisimaa kinnisvarade omanike suhtes, 
millised asuvad sarnases olukorras.

Artikkel XXVIII.

Käesolev leping ratifitseeritakse ja selle rartifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu pärast 
või kui võimalik siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.,
See juhtus Gumbinnenis, 8.(20) detsembril 1837 aastal.
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Nr. 323.

Poola ja Preisimaa vahel Gumbinnenis 8.(20) detsembril 1837 aastal sõlmitud piiritlemise 
lepingu lisaartiklid.

Käesoleva akti allkirjastanud komissarid, lõpetades piiri tõmbamise Poola ja Preisimaa 
vahele alates Nemani jõest kuni Vincenta jõeni, koostades ja allkirjastades Gumbinnenis 8 (20) 
detsembril 1837 aastal lepingu ja kirjeldava tabeli, olles volitatud vatastikuste valitsuste poolt, et 
täita sellised tööd, alates piiritulpadest 117 kuni tulbani 181, aga nimelt: kõikide selles osa piiri 
tõmbamise, määratlemise küsimuste lõplikuks lahendamiseks, kuni neile ülesandeks antud asjade 
lõpliku teostamiseni, leppisid kokku 8 (20) detsembri 1837 aasta lepingu  täiendamisest 
alljärgnevate artikitega, juhindudes sellest kaalutlusest, millised on selles lepingus esitatud.

Artikkel I.

Käesoleva akti määrustega määratletakse  Poola ja Preisimaa vaheline piir, alates Vincenta 
jões suubumisest Pissa jõkke kuni Poola ja Preisimaa ning Poznani Suurhertsogiriigi valduste 
ühinemise kohani, milline on  märgitud  piiri määratlemise lõppaktis, mis on allkirjastatud Varssavis 
12 (24) aprillil 1823 aastal.

Artikkel II.

Ülalmainitud piir on näidatud ja märgitud kohapeal piiritulpadega ja piirimärkidega, millised 
olid paigutatud sinna, kus selleks oli vajadus,  Poola Kuningriigi ja Preisimaa valduste piiri 
tähistavad postid, millised on paigutatud teine teise vastu, on märgitud numbritega Nr. 117 kuni Nr. 
181, nõnda, et postid 117 on püstitatud  Vincenta jõe Pissa (Pisek) jõkke suubumiskohale aga 
viimased 181 postid rootsi retuudile, Poola Biernaty ja Preisimaa Neuhoffi ja Suur Lentzki külade 
vahele, selles kohas, kus olid  asetatud esimesed piiritulbad Poznani Suurhertsogiriigi ja Poola 
vahelisele piirile, kooskõlas piiri määratlemise lõppaktiga, milline on sõlmitud 12(24) aprillil 1823 
aastal. Piirimärgid aga on nummerdatud  Nr. 1 kuni 568. 

Artikkel III.

Kirjeldav tabel, milline on allkirjastatud inseneride Etienne Linda ja Gustav Weissi ja 
komissaride poolt ja see on jaotatud 43 kaardi sektsiooniks, milline on tehtud 1838 ja 1839 aastal, 
näitavad piirijooni, vahetulpade ja piirimärkide asendit, pöördumise nurki ja piiritulpade ja 
piirimärkide vahelisi kaugusi sellisel viisil, et tulevikus ei tekiks mitte mingit kahtlust; nendest 
dokumentidest loetakse: käesolevale aktile lisatud kaarti ja tabelit sellesse sõnasõnalt kantuks. 

Artikkel IV.

Nii, nagu vaidlused maa üle, millised eksisteerisid selles piiri osas, olid armastusväärselt 
lõpetatud, siis kirjeldav tabel sisaldab eneses kõik üksikasjad, millised puudutavad viimasesse 
tulemusse ja viisi, millisega mainitud vaidlused olid lahendatud. 

Artikkel V.



Piiri ossa, milline on käesoleva aktiga täielikult määratletud, rakendatakse selle suhtes 
täielikult ja väljajättudeta Gumbinnenis 8.(20.Gumbinneni 8(20) detsembril 1837 aasta ) detsembril 
1837 aastal allkirjastatud lepingu Artikleid XXIII, XXV, XXVI ja XXVII.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Neidenburgis, 22. novembril (4. detsembril) 1839 aastal.
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     Nr. 324.

Deklaratsioon.
 

T. M. Preisimaa Kuningas ja T. M. Ülevenemaaline Keiser, otsustades üldisel nõusolekul 
määratleda lõplikult kõik vaidlustatud küsimused, millised veel jäid alles Poola Kuningriigi ja 
Preisimaa  vahelisel piiril, siis nimetasid sel eesmärgil vastastikused komissarid, aga nimelt: 
Preisimaa poolelt Gumbinneni Valitsuse nõuniku August Kochi, aga Venemaa poolelt Vincent 
Pradzynski, kes peale kohapeal erinevate küsimuste tundmaõppimisel ja lahendamisel, millised olid 
kuni käesoleva ajani jäänud lahendamata, aga samuti täites ja tehes korraldusi, et oleksid tehtud 
erinevad tööd, millised olid nõutud asja enese iseloomust, sõlmisid ja allkirjastasid kaks akti: 
Gumbinnenis  8.(20.) detsembri 1837 aasta konventsioon, millisega lõpliklt kehtestatakse piir 
Preisimaa ja Poola vahel, alates Nemani jõest kuni Vincenta jõe suubumiseni Pisek (Pissa) jõkke 
kuni  kohani kus ühinevad Preisimaa ja Poznani Suurhertsogiriigi ja Poola piirid, milline on 
kindlaks määratud  Varssavi 12.(24.) aprillil 1823 aastal allkirjastatud piiri määratlemise lõppaktiga.

Selle tulemusel allakirjutanud T. M. Preisimaa Kuninga riigi- ja kabinetiminister kuulutab 
sellega, kooskõlas temale antud volitusega, et T. M. Preisimaa Kuningas võtab vastu ja kinnitab 
ülalmainitd 8.(20.) detsembri 1837 aasta ja 22. novembri (4. detsembri) 1839 aasta aktid, samuti ka 
neis mainitud ja nende osa moodustavad tabelid ja kaardid ja et Tema Kuningliku Majesteedi 
kavatsus, et kõik tingimused oleksid täpselt täidetud ning hoitud rikkumatult.

Käesolev deklaratsioon, milline vahetatakse samasuguse T. M. Ülevenemaalise Keisri, T. M. 
Preisimaa Kuninga juures asuva erakorralise saadiku ja täievolilise ministri deklaratsiooni vastu, 
milline asendab T. M. Preisimaa Kuninga poolset ülalmainitud aktide formaalset ratifitseerimist ja 
hakkab omama samasugust jõudu ning mõju.

Selle kinnitamiseks  allakirjutanu allkirjastas selle ja lisas oma vapipitseri.
See juhtus Berliinis, 20. augustil 1840 aastal.

(L.S.) Werther. (М. П.) Вертеръ.

*****

1841 a. 8. (20.) detsember. Londonis  Austriaga, Inglismaaga, Prantsusmaaga ja Preisimaaga 
sõlmitud neegritega kauplemist puudutav konventsioon. (vt. Inglismaaga sõlmitud traktaatide osa.).

******

Nr. 325.

1842 a. 2. (14.) juuli. Kaubandusakt, millie on antud välja Preisimaa kasuks ja allkirjastatud 
Peterhofis.

(F. Martensi kommentaar.).



1840 aasta juunis suri Preisimaa kuningas Friedrich-Wilhelm III. Juba 23. mai (4. juuni) 
telegrammiga parun Meyendorf teatas eesseisvast vältimatust kuninga surmast. Surivoodi ääres 
seisid Keiser Nikolai I, Valitseja Keisrinna ja Pärija Cesarevitch Aleksandr Nikolaevits 
((Наследникъ Цесаревичъ Александръ Николаевичъ). 26. mail (7. juunil) 1840 a. kell 3:15 
päeval, kuningas suri. 

Friedrich-Wilhelm IV, kohe peale troonile asumist kuulutas, et tema valitsemine hakkab 
olema eelkäia valitsemise jätkamine ja mitte mingeid muudatusi ta ei tee. Kuid kuninga testamendi 
juurde oli lisatud kiri tema pärijale, millises ta tegi temale  kohustuseks „hoida kõikidel asjaoludel 
kõige tihedamat liitu Venemaa ja Austriaga, millised moodustavad maailma rahu ja vaikuse aluse.

Nii nagu iga uue monarhi suhtes levivad kõige vasturääkivamad ennustused ja oletused, 
nõnda ka Kuningas Friedrich-Wilhelm IV poliitika suhtes olid levinud Berliinis kõige 
mitmekülgsemad ootused. Räägiti, et ta ei armasta sõjandust, ega aadelkonda ja on imbunud läbi 
religioossest mütifismist. Seejuures osutus üpris varsti, et ta armastab armeed ja on valmis kaitsma 
aadelkonna seisuslikke õigusi. Väideti samuti, et uus kuningas annab Preisimaale konstitutsiooni. Ja 
tõesti, algusel näis, et kuningale on liberaalne partei väga sümpaatne ja „monarhistlik partei“ juba 
hakkas kartma endise juhtimise korra säilumise pärast. Viimane partei kartis, et kuningas laseb end 
juhtida oma „elavast kujutusvõimest“: elades pidevalt Sans-Soucis ja peaegu ei pea nõu oma 
ministritega, ta võtab vastu kõik ja kuulab ka kõik ära. Õnneks, on kuningal ustavad ja truud 
inimesed, kes ei häbenenud temale tõtt rääkida. Ainiti, omamata „ühtlast“ mininsteeriumi, ei ole 
Preisimaa valitsuse tegevuses piisavat energiat ja järjepidevust. Vaat miks, Venemaa saadiku 
arvates, liberaalne partei  loodab järeleandmistele.

Muideks, „rahvuslik ja vahava sõda oli parimaks sellest ohust eemalehoidmise vahendiks, 
kuid nii nagu ta võib olla ainult kaitsesõda, aga Prantsusmaa pingutab kõigest jõust, et valida endale 
kõige soodsam ja liitlastele kõige ebasoodsam aeg, siis sellele vahendile loota ei saa. Mitte kuskil 
liberaalid ei julge väljenduda prantslaste kasuks, pidades silmas rahvustunnet, milline on end 
ilmutanud kogu Saksamaal“. (Parum Meyendorfi 12.(24.) oktoobri 1840 aasta telegramm.).

Üldse Preisimaa siseolukord Friedrich-Wilhelm IV valitsemise alguse ajal paistis Venemaa 
saadikule üpris rahuldav. Ainult ta võis muutuda ohtlikuks, kui kuningas, esiteks, teeks mingid 
järelandmised liberaalsele parteile ja teiseks, kui ta anduks  täieti pietismile ((vagadus, aj. XVII s. 
tekkind usuline vool protestandi kirikus, taotles „südamevagadust“ ja „maailmalõbude“ 
hülgamist.Vs. lk.412)), kes püüdsid  kõrvaldada kõik isikud, millised ei jaganud nende religioosseid 
veendumusi. Seejuures esimesest ohust ei oleks miskit karta juba peale mõnd kuud uue kuniga 
valitsemist, kellel üha enam ja enam kinnistus veendumus, et konstitutsiooni on Preisimaale 
võimatu anda. Mis aga puudutab pietistide mõju, siis see paralüseeritakse mõneda kuningale 
lähendatud isikute poolt. (Parun Meyendorfi 24. detsembri 1840,  (5 jaanuari) 1841 aasta 
telegramm.).

Kuid samal ajal Preisimaa Kuningas ei öelnud ära provintsi aujärkude kogudele, leides 
olevat vajalik anda elanikele võimalus väljendada oma arvamusi kohalikest asjadest ja vajadustest.  
Samal ajal ta tunnistas hädavajalikuks, et võtta uut riigilaenu, kutsuda esmalt kokku „Etats 
generaux“, et arutada laenu võtmise seaduse üle.

Sellillist vastuolulisust uue Preisimaa Kuninga  tegudes ja kavatsustes selgitab parun 
Meyendorf üpris salajases 20. aprilli (2. mai) 1841 aasta telegrammis viitsekantslerile, järgmiste 
asjaoludega.

„Sisemised ja salajased põhjused“, millised mõjutavad Kuninga otsuseid, aga samuti prints 
Wilhelmi, ja millised sunnivad neid liberalismile mitte mingeid järeleandmisi tegema, põhineb 
kuningas Friedrich-Wilhelm III salajasel „poliitilisel testamendil“, milline oli kirjutatud Keiser 
Nikolai I mõtete järgi ja prints Wittgensteini käega. Kuid see poliitiline testament oli tegelikkuses 
ainult „perekonnaseaduse kava visandiks“ ja see testament koosneb kolmest punktist:

1)augustliku testamendiga nähakse ette protestantliku kiriku seisundi säilitamine:
2)kinnitatakse perekondlikk fidei-commis ja 



3) „kuningas väljendab oma kindlat suverääni õiguste, millised on pärandatud 
eelkäiatelt, puutumatuse säilitamise otsust, selle arvestusega, et anda neid 
puutumatult üle järeltulijatele“. Ainult laenu võtmise hädavajadusel on vajalik  
generalstaatide (Reichsstände) koosoleku 32 liikme, kellega peavad olema liidetud 
32 Riiginõukogu liiget, kokkukutsumine.

 Kuningas luges tähelepanelikult selle akti läbi ja jõudis veendumusele, et see on temale 
kohustuslik, vaatamata selle mõningatele formaalsetele puudutele. „Selle dokumendi teostamine“, 
jätkab saadik, „kuigi see ei ole allkirjastatud, kuid see on perekonnale ja trooni nõunikele  tuntud, 
vaieldamatult annab printsidele kes peavad troonile asuma, teatud õiguse protesteerida igasuguse 
suveräänsuse võõrandamise vastu. Seda õigust, kui ma kõvasti ei eksi, kuningas nendel tunnistab ja 
ta see on piiranguks, millise ta ise endale võtab ja sellise käesoleva asjade seisukorra moraalse 
garantii, millist lahkunud kuningas soovinuks“.

Ja tõesti, Friedrich-Wilhelm IV ei lugenud endal olevat oma rahvale konstitutsiooni 
andmiseks ja ta kõrgemate õiguste pärandamise piiramise õigust . Kuid teisest küljest, ta ei olnud 
teistest vähem läbi imbunud  „poliitilise testamendi“ määruse kohustuslikkusest, millise jõul 
riigilaenude võtmiseks või maksude suurendamisek on hädavajalik kuulata ära rahva esindajate 
häält. Nii, juba 1842 aasta märtsis, ta väljendas kavatsust kutsuda kokku „provintsi ametijärkude 
alalised komiteed“, et arutada uute maksude eelnõusid. Mõningas kuninga lähedastest nõunikest, 
sellised, nagu näiteks, mõjukas Rochow, nägid sellises kavatsuses kallalekippumist 
„monarhistlikule printsiibile“, kuid, kirjutab parun Meyendorf, „ kuningas on üpris haritud ja üpris 
kirglikult pühendunud oma maa heaolule ja kui ei ole kerge teda sundida kohe lahti ütlema ideest, 
millist ta oma hinges paljude aastate kestel hellitas ja arendas, siis oleks Kuninga suhtes ebaõiglane, 
kui peetaks teda mõistuse hääle suhtes kurdiks ja kogemuste suhtes pimedaks“. Paljudes küsimustes 
Kuningas väljendas suurt energiat ja juhindus ainult oma enda arusaamisest ja seepärast üha enam 
ja enam levib usk kuninga õnnetähte. (20. märtsi (1 aprilli) 1842 aasta salajane telegramm 
viitsekantslerile.). 

Kuid igal juhul Friedrich-Wilhelm IV ei olnud oma isast vähem läbi imbunud 
hädavajadusest hoida kõige lähemaid ja sõbralikke suhteid Venemaa ja Austriaga. Nendest kahest 
riikidest on esimene, näib, oli veelgi lähedasem südamele, kui viimane, tänu tihedale 
sugulussidemele, milline ühendas teda Venemaa Imperaatorliku õukonnaga.

Venemaa ja Preisimaa valitsuste  täielik üksmeel kõigis tähtsates poliitilistes küsimustes 
tuleb viivitamatult ilmsiks juba Friedrich-Wilhelmi valitsemise aja alguses, vaatamata Preisimaa 
välisministrite sagedasele vahetusele.

Peale Ancilloni surma 1837 aastal jhtis seda anetkonda lühikest aega parun Werther, kelle 
asemele oli nimetatud 1841 aastal krahv Maltzan. Viimane, kirjas Preisimaa saadikule 
Liebermannile 21. oktoobrist (uue k. j.) 1841 aastast  esitas oma vaated jooksvatele poliitilistele 
küsimustele ja krahv Nesselrode, 29. oktoobri 1841 aasta telegrammiga teavitab parun Meyendorfi, 
et Valitseja  kiidab üldse heaks uue Preisimaa Välisministri  vaated, kuid  parun  pidi ikkagi 
pöörama oma tähelepanu  mõningatele varjunditele, millised olid krahv Maltzanil kahe silma vahele 
jäetud. 

Nii, Venemaa lähedus Inglismaale ei tohi  kuigivõrd juhtida Preisimaa kabinetti mõttele, et 
Valitseja on valmis, hädavajadusel, ohverdama selle läheduse kasuks liidu mõlemate suurte saksa 
riikidega. “Vähimatki“, kirjutab viitse-kantsler, „ma volitan teid ja kutsun ütlema valjult ning 
kindlalt, et Valitseja kogu südamega ja kogu hingega võttis vastu liidu süsteemi ja tiheda ühenduse 
Preisimaa ja Austriaga, et moodustada koos nende kahe riigiga ja Saksamaa Liiduga tugeivaima 
liidu, piisavalt veenva ja võimsa, et kaitsta korra printsiipe ja väärtusi, milliseid  me alati koos 
kuulutasime ja toetasime“. 

Kuid selgitage „meie headele preislastele“, jätkab viitse-kantsler, et võib läheneda 
Inglismaaga ja püüda teda tõugata eemale Prantsusmaa embusest, ohverdamata oma printsiipe ja 
liitu Preisimaaga. Vaat, mis Keiser Nikolai I, tagastades kirja krahv Maltzanile, kirjutas viitse-
kantslerile: „Inglismaa meie liitu võtmisega ja selle meie süsteemi lülitamisega võib ainult võita. 



Kuid  sellest ei tulene, et tuleb joosta Inglismaa liidu sabas, milline on soovitav ja kasulik; kuigi 
keegi ei arva, et me oleks kadunud, kui Inglismaa sellest lahti ütleb“. 

Järelikult, Venemaa lähenemine Inglismaale ei pea vähimatki muutma nii Venemaa suhteid 
Preisimaaga, ega mõlemate suurte saksa riikide suhteid. See kolme riigi liit peab ka tulevikus 
olema, nii nagu õiglaselt märgib krahv Maltzan, „on kõige kindlamaks  konservatiivsete õiguse ja 
seaduslikkuse printsiipide kantsiks“. Kui seepärast, Preisimaa Kuningas kohtus Dresdenis prints 
Metternichi ja veenas viimast, et ta pingutab kõigest jõust et sundida Austriat enam tegevamal viisil  
tegelema saksamaa asjadega, siis sellised kavatsused leidsid S-Peterburis täielikku heakskiitu. 
(Parun Meyendorfi 1.(13.) detsembri 1840 aasta telegramm.).

Sellisel viisil, nii Preisimaa troonile uue kuninga astumine, ega ka  ministrite sage 
vahetamine ei mõjutanud kuigivõrd Venemaa ja Preisimaa kõige sõbralikumaid ja liitlaslikke 
suhteid. Keiser Nikolai I  oli alati valmis kaitsma Preisimaa huvisid, kui need olid kooskõlas, nende 
poolt võetud poliitilise süsteemi üldise kasuga. Kuid mitte alati ta ei saanud nõustuda kõigi oma 
augustliku äia ettepanekutega ja mitte alati Venemaa huvid ei langenud kokku Preisimaa 
eesmärkidega.

Kui, näiteks, 1841 aasta alguses Preisimaa Kuningas, olles haaratud oma religioossest 
meeleolust, tegi Nikolai I ettepaneku  võtta üldiseid meetmeid kristliku kiriku  ja usu kaitseks Idas 
ja kui ta projekteeris Jeruusalemma linna muutmist kristlikuks vabalinnaks, Valitseja  teatas 
avameelselt, et see kava on täielikult teostamatu.

„Valitseja“ kirjutab krahv Nesselrode 12. märtsil 1841 aastal , „kelle sügav ja siiras usule 
pühendatus on tuntud kogu maailmale“ ja millist poolehoidu ta tunneb kõigile Ida õigeusu 
kirikutele, leiab, ainiti, et „käesolevatel asjaoludel on hädavajalik loobuda mõttest näha vaid risti 
lippu Jerusalemi pühades kohtades“. Venemaa valitsus ei saa mittetunistada Türgi seaduslikke 
õigusi Palestiinale ja võib ainult nõuda Türgi võimude poolset ristiusule kuuluvate õiguste austust.

Samamoodi Keiser Nikolai I ei saanud lubada liigset Preisimaa valitsuse poolset leebust 
Poznani poolakate suhtes. Kui Poola saadik Ratchinsky esitas Poznani provintsikogus kõne, millises 
väljendas kõikide poolakate lootust tulevikule. Parun Meyendorf, aimates ära Valitseja mõtted, 
protesteeris kõige energilisemal viisil selliste ohtlike tendentside lubamise vastu. Ta tõestas 
Preisimaa ministritele, et „Preisimaa valitsus läks oma  sallivuses liiga kaugele ja et ta ei saanud, 
sõna murdmata, milline oli antud Münchengrätsis, ja isegi loomuliku õiglusega, lubada Poznanis 
püüdlusi, millised olid suunatud kõigi kolme riigi Poola alamate soovide ja huvide ühendamisele“.

Keiser Nikolai I jäi oma saadiku energiaga üpris rahule ja kirjutas omakäeliselt parun 
Meyendorfi 17. (29) märtsi 1841 aasta telegrammile järgmise resolutsiooni: „Ma eeldan, et on 
parem, ootamata ära Liebermanii telegramme, teha esildis, sarnaselt sellele, millise tegi 
Meyemdorf, ja milline oleks saadetud tema kaudu Preisimaa valitsusele, et kinnitada kõikides 
punktides kõik selles öeldu ja tõestada, et juba algusest peale oli meile Poznanis toimunust teatatud 
ja milline oli avaldanud Varssavis kõige vastikumat mõju. Meil on tuhat ettekäänet, sest et meie 
poolel ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus“. 

On mõistetav, et viitse-kantsler kiirustas täitma oma Valitseja käsku ja 29. märtsi 1841 aasta 
telegrammis ta teeb oma saadikule ülesandeks veel kord pöörata tõsist tähelepanu sellistele 
poolakate avaldustele, millised on otseselt Münchengrätzi kokkulepetega vastuolus.

Mitte vähem energiliselt protesteeris parun Meyendorf, Valitseja nimel, mõnede Preisimaa 
ajakirjanduse organite Venemaa valitsuse ja tema politika vastaste kallaletungide vastu. Märtsis 
1842 aastal viitse-kantsler tegi saadikule ülesandeks formaalselt kaevata Königsbergi ajalehe peale, 
milline trükkis ära artikli Preisimaa kindlustustest Ida-Preisimaal, milline on Venemaale väga 
solvav.

„Preisimaa valitsus“, kirjutab 7. märtsi telegrammis krahv Nesselrode, „oskab seista laimust 
kõrgemal, millisel ei ole tihti mingeis teisi motiive, kui vajadus hellitada end ebaõiglaste 
eelarvamustega. Kuid vaat mis, parun, peab meid üllatama, et sellised artiklid võivad ilmuda 
Preisimaal, valitsuse silme all, milline on seotud  meiega niipaljude sidemetega ja tsensuuri loal, 
milline võinuks lubada heatahtlikku ja mõõdukat valitsuse tegevuste kriitikat, kuid milline ei tohi 
kannatada välismaa valitsuse vastast sõimu täis artikleid“.



„Kui, meil“, järkab täpselt viitsekantsler, „keegi tsensor oleks niivõrd ettevaatamatu, et 
lubanuks läbi kasvõi ühe Preisimaa või tema valitsuse vastase kirumisega artikli, siis ta arvatavasti 
ei pääseks seaduste kogu ranguse eest“.

Parun Meyendorfile tehakse ülesandeks pöörata konfidentsiaalsel viisil möödapääsmatut 
tõsiseimat Preisimaa ministeeriumi tähelepanu perioodilises ajakirjanduses valitsevale 
korralagedusele piiri panekule.  Seejuures viitse-kantsler kordab veelkord, oma pika telegrammi 
lõpus, et  Preisimaa ajalehtede poolt levitatav laim ei saa solvata Keiserlikku valitsust; kuid neil on 
ilmselge eesmärk „sundida mõtlema, et sidemed, millised ühendavad mõlemaid valitsusi, hakkavad 
nõrgenema ja kinnitab sellist veendumust, et sellised madalad laimud avaldatakse valitsuse silme all 
ja jäävad karistamatuks“.

Parun Meyendorf täitis viivitamatult temale antud ülesande ja esitas Preisimaa ajalehtede 
peale formaalse kaebuse.  Ta tõestas ilmekalt Preisimaa ministritele  Preisimaa ajakirjanduses 
esitatud süüdistuste täielikus põhjendamatuses selles, et Venemaa justkui püüaks rajada „hiina 
müüri“ enda ja Preisimaa vahele, et pidurdada kaubandussuhete vabadust. Venemaa saadiku 
energilise protesti mõjul Preisimaa valitsus kohustus andma välja korraldust, millise põhjal oli 
ajalehtedes keelatud arutada mõlemate valitsuste vahelisi suhteid, eriti kommertsasjades. (Parun 
Meyerhofi 21. märtsi (2. aprilli) 1842 aasta telegramm.).

See huvitav episood, milline kordus muide üpris tihti Venemaa ja Preisimaa vastastikustes 
suhetes, tõestab, kuivõrd Preisimaa ühiskondlik arvamus mitte ainult ei äganud Venemaa poliitika 
surve all, vaid ka Preisimaa valitsus, ja mitte vähem ei oldud vihased krahv Kankrine 
kaubanduspoliitika peale. Preisimaa valitsus ise ei saanud loobuda 1815 aasta traktaadi 
kohustuslikkusest ja Preisimaa õigusest vabalt oma tooteid Poola vedada.

Omalt-poolt Venemaa valitsus samuti teadvustas kogu kaubavahetusle kindaksmääratud  
kordade puudumise  kahjulikkust naabri Preisimaaga ja kahetses uue kommertstraktaadi  sõlmimise  
läbirääkimiste lõppemise üle. 

Ülalpoole (Nr. 323 ja 324) me nägime, et läbirääkimised selles asjas tõid ilmsiks täieliku 
võimatuse mõlemate valitsuste vahel mingigi kokkuleppe saavutamiseks ja seepärast nad  ka 
iseenesest katkesid. Ainiti, teadvustades  kõiki  sellise korratuse raskusi kaubandus ja piirisuhetes 
naabri ning sõbraliku riigiga, Keiser Nikolai I tegi 1841 aasta suvel uue mingile kokkuleppele 
jõudmise katse. 
 5.juuni 1841 aasta telegrammiga parun Meyendorfile saadeti lkatkenud läbirääkimiste uuesti 
alustamiseks üksikasjalik instruktsioon. Kui krahv Kankrin oli 1839 aasta suvel Berliinis, ta esitas 
Preisimaa ministritele kõik tõendid, millised veensid Venemaa valitsuse võimatust Preisimaa 
ettepanekus sisaldunud  kaupade maksu alandamiseks. Need on nimelt need kaubad, milliste 
tootmiseks on Venemaal rajatud tehased ja vabrikud, millistel on õigus valitsuse poolsele kaitsele.  

Kuid Venemaa valitsus on hea meeldga valmis lihtsustama kõigi viisidega piirisuhteid. Vähe 
sellest, ta on nõus tegema järgmisi järeleandmisi ja seadma nõudmised Keisririigi kaubandusele: 

1)kehtestada „vastastikulisus laevanduse ja tollimaksude suhtes“: Preisimaa laevad ei pea 
alluma spetsiaalsete maksude alla, võrreldes rahvuslikega; 2)asutada kaks ut tollipunkti Venemaa 
piiril; 3)suurndada kuni 12 (7 -lt) piiriületuskohti; 4)nõutakse Venemaa transiitkaubanduse kasuks 
Preisimaa kaudu naasemine 1825 aasta korrale.

Sellel viimasel nõudmise puhul oli saadikule tehtud ülesandeks rõhutada erilist jõudu, 
viidates 6. detsembri 1836 aasta ukaazile, millise alusel Venemaa valitsusleevendas märgatavalt 
välismaiste ja Preisimaa kaupade Venemaa territooriumilt läbivedu.

Mis aga puudutab kaubandust Poola Kuningriigiga, siis Varssavi asevalitseja on nõus 
asutama mõned uued tollipunktid ja ka uued piiriületuskohad. Nõustudes samuti mõnede teiste 
Preisimaa nõudmistega, Venemaa valitsus ainiti ei saa nõustuda, et „kaubad millised on veetud 
Poolast välja Preisimaale laadale, võinuks seejärel olla maksuvabalt tagasi veetud, kui need jäid seal 
maha müümata“. Selline reegel tooks kaasa liiga palju kuritarvitusi.

Lõpuks, samuti ei saa valitsus rahuldada teist Preisimaa nõudmist „tarbimismaksu 
tühistamist“.  Poola Kuningriigis osa tollimakse võeti kaupade sisseveol piiril (sisseveomaks); teine 
osa aga võeti riigis, kaupade müügile mineku hetkel (tarbimismaks). Muideks, kui Preisimaa 



valitsus pöördus transiidi suhtes tagasi 1825 aasta eeskirjade juurde, siis Poola Kuningriik  on 
valmis tooma seda suurt ohvrit ja kaotama oma sisetollimaksud.

Sellised uued alused, millised saadeti Venemaa saadikule Berliinis, et taastada 
läbirääkimised. Kõigele ülalesitatule oli veel lisatud uue kaubanduskokkuleppe vormi suhtes 
lisatud, et Venemaa valitsus  peab traktaadi vormi ebasobivaks ja eelistab sellele lihtsa protokolli 
kuju, millisel on 6 aastane kohustuslik jõud. 

Mitte varem, kui ühe aasta pärast, Preisimaa valitsus vastas ülalesitatud Venemaa 
ettepanekutele. Ta vabandas sellist venitamist vajadusega hankida provintside võimude arvamust ja 
Preisimaa rahandusministeeriumis toimunud isikute vahetusega. Kõik provintsivõimud teatasid 
üksmeelselt, et venemaa ettepanekuid ei saa uutel läbirääkimistel alusena vastu võtta ja tegid 
kõrgemale valitsusele Venemaaga sõlmitud kartellikonventsiooni mittepikendamise ettepaneku, et 
sundida teda järelandmisi tegema.

Muide, parun Meyendorf oletas, et Preisimaa ettepanekud piirisuhetes väärivad tõsist 
tähelepanu, kuid kaebused 1815 aasta traktaadi rikkumise suhtes on kohatud, sest et ka Preisimaa 
ise rikub neid pidevalt.

Kuid peamine probleem seisenes lepingu sõlmimisel Preisimaa valitsuse nõudes vähendada 
tollimakse Preisimaa puuvillasest, linast, siidist, villast, rauast ja klaasist asju tootvate 
manufaktuuride toodetelt. Peale selle ta soovis, et maksu oleks langetatud samuti  kõikidelt 
veinidelt, milliseid veetakse Venemaale Saksa Tolliliidust. Kui kõiki neid nõudmisi arvestatakse, 
siis Preisimaa nõustub vähendama transiidimaksu kaupadelt, milliseid veetakse Poolast välja 
Preisimaa kaudu. (Parun Meyendorfi 5. (17.) juuni 1842 aasta telegramm.).

Saadik ise tunnistas, et sellisel mõlemate riikide „huvide ja süsteemide“ vastuolul, muutub 
kokkulepe täiesti võimatuks või siis vähemal määral, üpris vähetõenäoliseks.

Sellisele samasugusele järeldusele jõudis samuti Venemaa valitsus. „Preisimaa poolt viimati 
saadetud sõnumite ja vastu-ettepanekute tundmaõppimine, millised neis sisalduvad“, kirjutas krahv 
Nesselrode 9. juunil 1842  aastal, „pidi veenma Keiserlikku kabinetti, et nad ei anna mitte mingit 
alust, millisele võinuks läbirääkimistel toetuda. Ja nii nagu kõik sõnumid, milliseid vahetati seni 
mõlemate kabinettide vahel kommerts- ja piirisuhetes, olid ainult veelgi enamaks täielikuks nende 
vastastikuste eesmärkide ja huvide kokkuleppe varjutamiseks. Tema Majesteet otsustas peatada kõik 
läbirääkimised ja isegi igasuguse mõtete vahetuse“. Kuna antud asjaoludel sellised läbirääkimised 
viinuks vaid vastastikuste sõbralike suhete jahenemiseni, millist Valitsejad soovib hoida 
Preisimaaga.

„Kuid järgnedes oma südame vabatahtlikule kiindumusele“, jätkab viitse-kantsler, „Valitseja 
samal ajal otsustas, et ilma traktaadita, ilma mingi kahepoolse kohustuseta, eranditult meie 
Preisimaaga suhete huvides, millised on põhjendatud heale koosmeelele ja naabrusele, olid temale  
lihtsalt antud mitte ainult kõik järelandmised, millised te möödunud aastal olite volitatud  temale 
tegema kokkuleppe projektis, vaid veel mõned uued järeleandmised, millised tehtud marssal prints 
Varssavi  ja Rahandusministeeriumi vastastikusel kokkuleppel, me oleme võimelised ka neid 
lisama“.

Kui juunis 1842 aastal Preisimaa kuningas saabus Peterhofi, krahv Nesselrode, 
Kõigekõrgema käsul, teatas mõlematele teda saatvatele kabineti-nõunikele, Müllerile ja Uhdenile, 
Valitseja otsuse, lisades, Tema Majesteedi nimel, „mis aga puudutab transiidi-makse, milliseid  
võtab Preisimaa Venemaa ja Poola transiidilt aga samuti kartellikonventsiooni uuendamist, siis 
Tema Keiserlik Majesteet arvestab selle suhtes Kuninga õiglusega ja tema sõbralike tunnetega“.

Selline osav manööver ajas Preisimaa Kuninga ja ta nõunikud segadusse. Kuid saanud üle 
esmasest imestusest, hakkasid viimased ikkagi kauplema, et saada veelgi enamat. Kuid viitse-
kantsler lükkas kategooriliselt igasugused läbirääkimised tagasi. 

Peale nõupidamist krahv Nesselrode poolt koos krahv Kankrini ja prints Varssaviga, koostati 
akt, pealkirja all: „Lõplikud järeleandmised“ ja anti üle Preisimaa volinikele. Selle akti alusel, 
kirjutab Viitse-kantsler, kõik selles samas juulitelegrammis, „me ei nõua Preisimaalt midagi, 
erandiks, kui siis õiglast vastastikulisust vastastikuste lippude suhtes ja vastastkune maks kaupadelt 
ja toorainelt, milline moodustab mõlematest riikidest väljaveo asja. Seepärast, et ilma selle 



tingimuseta olnuks võimatu lubada Preisimaale, et tema lipp hakkaks omama Venemaa lipuga 
ühesuguseid õigusi ja et tema kaubad ja tooraine ei koormata rohkemalt Venemaal jaa Poola 
Kuningriigis, kui samasugused kaubad, millseid tuuakse sisse teistest riikidest“.

Kõik teised järelandmised olid Preisimaale tehtud ilma vastastikulisuseta, sellised nagu: 
tollide ümberkorraldamine kooskõlas Preisimaa soovidele; sega-alamate õiguste laiendamine; 
mõningate laevasõidumaksude tühistamine jne.

Viitse-kantsler andis 2. (14.) juunil hr. Müllerile ja Uhdenile  Venemaa akti üle ja „ainult“ 3. 
(15.) juuli õhtul mõlemad Preisimaa volinikud andsid krahv Nesselrodele üle kirja, millisega nad 
suuremelselt võtavad vastu Venemaa ettepanekud ja nõustuvad, Kuninga nimel, nendega 
vastastikuselt, ka üheks aastaks kartellikonventsiooni pikendamisega! Aga jooksva aasta kestel 
võiksid toimuda, nende arvates, läbirääkimised ka uue kommerts-konventsiooni sõlmimiseks.  Just  
nagu  kartellikonventsiooni uuendamine võiks olla õiglaseks hüvituseks Preisimaa poolt tehtud 
järeleandmistele! Seejuures, et hoida ära liigseid läbirääkimisi, Valitseja tegi oma järleandmised 
„hüvitust soovimata“. 

„Ja mille arvelt siis“, küsis Viitse-kantsler, „võinuks ju järgneda edasised läbirääkimised? 
Venemaa ei saa enam midagi enamat Preisimaale pakkuda. Ta ei nõua midagi ka vastu“. Kuid kui 
Preisimaa valitsus ise otsustab vähendada tollimaksu Venemaa kaupadelt, siis ta ainult järgneb 
Valitseja poolt antud eeskujule.

Selle väga pika juulitelegrammi lõpus Viitse-kantsler kordab, et Valitseja otsustas kindlalt, 
„et järelandmised, millsed on tehtd neile Preisimaa poolt, on täiesti omakasupüüdmatud; et need on 
tehtud selleks, et lõpetada tulevikus igasugused läbirääkimised selles asjas ja et selles suhtes on 
Tema Majesteedi otsus tagasipööramatu“. Valitseja tänab Kuningat ta nõusoleku eest pikendada 
kartelli konventsiooni, kuid ta ei saa seda järeleandmist vastu võtta, ega astuda uue kommerts-
konventsiooni sõlmimise läbirääkimistesse.

Selle kõigutamatu otsuse juurde  Keiser Nikolai I ka jäi.  Kooskõlas antud sõnaga, ta käskis 
Valitseval Senatil avaldada, kahe, 9. ja 16. augusti 1842 aasta ukaazi vormis, Preisimaale tehtud 
järelandmised, millised olid esialgu Viitse-kantsleri poolt üle antud  kahele Preisimaa volinikule, 
kui „lõpplikud järelandmised“. 

See huvitav akt, millisel ei olnud kahepoolse rahvusvahelise lepingu  iseloomu, aga on 
pigem Valitseja Keisri poolt Preisimaa kaubanduse kasuks annetatud ürik, milline  on siin 
alljärgnevalt ka ära trükitud. 

Me esitame selle sel alusel, et see sai Venemaale vabatahtliku kohustuse tähenduse, milline 
oli võetud Preisimaa suhtes.

Originaal-aktil, millist säilitatakse Välismininsteeriumi arhiivis, mingeid allkirju ei ole.

*

       Lõpplikud järeleandmised, millised Venemaa poolt, 
  Preisimaa kasuks tehakse.

  Venemaa suhtes.

1.Keisririigi ja Soome Suurhertsogiriigi sadamates hakkab Preisimaa lipp kasutama 
Venemaa lipuga ühesuguseid õigusi, seda vastastikulisuse tingimusel Venemaa lipu suhtes 
Preisimaa sadamates (kooskõlas pakutud kokkuleppe §1. lausega).

2.Asutatakse kaks uut tollipunkti Kröttingenis ja Neustadtis, nende samade õiguste ja 
kohustustega, nagu ka Garsdeni tollipunkt (kokkuleppe kava §2.)

3.Sel samal piiril avatakse kolm uute ülekäigu kohta (s.s. §3.).
Juhtumil, kui see arv osutub ebapiisavaks, Keiserlik valitsus väljendab valmisolekut minna 

kokkuleppesse ülekäigu punktide arvu suurendamiseks (uus järeleandmine).



4.Piirialade elanikud võivad vabalt ületada piiri sinna ja tagasi, nii tollide kui ka 
ülekäigupunktide kaudu, alludes hädavajalikele politseilistele ja tolli-piirangutele (kokkuleppe kava 
§4.)

Selleks kapten-ispravnikutel ((politseiülematel)) lubatakse välja anda tasuta ja tavalisel 
paberil isikutunnistusi, millised kehtivad kolm päeva (Preisimaa ettepanekul tehtud uus 
järelandmine).

5.Venemaa valitsus on valmis astuma Preisimaaga kokkuleppele piirile lähedastes kohtades 
laadapäevade kehtestamise suhtes ( kokkuleppe kava §5.).

Laatadele viidavate kaupade saabumisel makstud tollimaksud tagastatakse sel juhtumil, kui 
need kaubad jäid müümata. Sel eesmärgil need maksud säilitatakse tollis deposiidina kogu laada 
kestvuse aja ja päev kauem (uus Preismaa ettepanekul tehtud järeleandmine).

Määratletakse, Preisimaa valitsuse nõusolekul, millised kaupu lubatakse laatadele viia (uus 
järeleandmine).

6.Tollimakusde alandamine artiklitele, millised on lisatud kokkuleppe kava §6 tabelisse.
Sellele järeleandmisele lisatakse uus alandamine merevaigule, kui peamiselt Preisimaa 

tootele (uus järeleandmine).
7.Venemaale veetavaid kaupu ja toorained, mlliseid tuuakse Preisimaalt, ei hakata 

maksustama kõrgemalt võrreldes samalaadsete kaupadega, milliseid tuuakse sisse mingist teisest 
riigist, erandiks Poola Kuningriik, mõistes seejuures, et Preisimaa hakkab järgima samasugust 
reeglit Venemaa suhtes. Need otsused ei laiene Austria ja Ungari veinidele.

8.Polangeni, Tauroggeni ja Jourbourgi tollidel lubatakse läbi vedada, õigusega ladu kasutada 
ja maksta tolli 6 kuni 8 kuu kestel, S-Peterburi tolli eeskujul, igasugune kaup, millise sissevedu on 
keelatud üldise Euroopa tariifi järgi, erandiks toorsuhkur, rumm, arrak, prantsuse viinad, türgi ja 
kašmiir rätikud (kokkulepe kava §7.).

Kuid nende tollide kaudu toorsuhkru sissevedu lubatakse kindlaksmääratud hulgas, kui vaid 
rajatakse selle piiriga külgnevates ringkondades kas või üks suhkru rafineerimise tehas (uus 
järeleandmine).

9.Brest-Litovski toll saab samasugused õigused ja kohustused nagu on Polangeni, 
Tauroggeni ja Jourbourgi tollid (uus järelandmine).

Ta hakkab lubama läbi transiiti Odessasse, esitades seadusliku tagatise, iga kauba, milline 
tuleb Preisimaalt Poola Kuningriigi kaudu (kokkuleppe kava §8.).

10.Venemaal võetakse õiglasele läbivaatamisele kõik kaebused ja hagid, millised 
puudutavad tollivõimude poolseid väljapressimisi või kuritarvitusi. Nõutakse ainult, et selline 
juhtumid oleksid piisavalt määratletud, nõnda nagu Preisimaa memos on kaebused väljendatud vaid 
üldisel kujul (uus järeleandmine).

11.Peale Lüübeki kompanii privileegide lõppemist, Preisimaa alamad lubatakse võrdselt 
Venemaa alamatega osalema kahe riigi sadamate vahelises aurulaevastikus (vana järeleandmine, 
laiendatud, Preisimaa palvel, kõikidele Preisimaa sadamatele).

 Poola Kuningriigi suhtes.

12.Kuningriigi administratsioon nõustub reorganiseerima oma tollisüstemi, kaotama 
tollimaksud tarbimiselt ja rajada piisaval arvul piki piiri esimese ja teise järgu tollipunktid 
(kooskõlas viimase Preisimaa vastuettepanekust).

13.Ülalesitatud otsused, millised puudutavad Venemaad, aga nimelt:
 §3. ülekäigupunktidest, 
§4. piirielanike vabast suhtlusest,
§5.laadapäevadest ja 
§6.tollimaksude  alandamisest, millised laienevad samuti Poola Kuningriigile.

Poolas antakse ringkonna-komissaride (obodowy komissarz)  poolt välja isikutunnistused.
14.Valdajad, kelle valdused tükeldatakse piiriga, hakkavad kasutama nende valduste suhtes 

kõige avaramat vabadust.



Need vastastikused valdajad, nende teenistujad ja elanikud, hakkavad omama koos 
tööriistadega, kariloomadega ja muu vajaminevaga ühest valduse osast teise vaba piiriületuse õigust 
, olenemata nende alamluse erinevusele, samamoodi  viia üle ühelt maatükilt teise oma elukoha, 
kõik põllumajandussaadused, nende kariloomad ja kõik isiklikud tooted, olema kohustatud passe 
võtma, omades vaid isikutunnistust, milline on jõus äärmisel juhul üks aasta, olemata allutatud 
mingitele kitsendustele ja maksmata mitte mingit maamaksu ega ka mingit teist maksu.

Kuid need soodustused laienevad ainult tema mõisa loomulikele toodetele ja tooretele, 
milline on  sellisel viisil piiriga jaotatud ja ainult nende ühele mõisnikule kuuluva, milline laieneb 
sellelt või teiselt poolelt mitte kaugemale, kui ühe miili kaugusele, lugedes 15 miili kraadis.

Seejuures mõistetakse, et kahe võtmega kordoni aia väravad, millise üks võti hakkab olema 
tolli-inspektori ja teine vastastikuse mõisniku  käes, ei loeta suhete takistuseks.

Igasugune tolli-inspektori venitamine, kellele on usaldatud üks tara värava võti, loetakse 
kitsendamiseks ja toob kaasa süüdlase karistamise. Poola Kuningriigi valitsus kohustub suurendama 
tolli-inspektorite arvu, nõnda et neis tüks oleks alati koidust-ehani kordonis.

15.Poola Kuningriigi kaudu teostatav transiit jääb vabaks igasugusest maksust, nii nagu see 
on otsustatud 1825 aasta konventsiooni Artikkel 19. (Poolat puudutava kokkuleppe kava §3. ).

16.Preisimaa tooteid Poola Kuningriigis ei hakata kõrgemalt maksustama kui samasuguseid 
teistest riikidest toodavaid tooteid, erandiks Venemaa Keisririik, mõeldes seejuures, et Preisimaa 
hakkab järgima samasugust reeglit Poola Kuningriigi suhtes (kokkuleppe Poolat puudutava kava 
§4).

Selle tulemusel lisamaks Preisimaalt sisseveetava suhkru pealt tühistatakse.
Kuid ei loeta seda eeskirja rikkuvaks nii Krakoviga eksisteeriv kokkulepe, ega 

maksusoodustused, millised on antud Austria ja Ungari veinidele (kokkuleppe kava Poolat puudutav 
§4.).

17.Poola Kuningriigi Administratsioon ei loobu igasugse kaebuse ja nõudmise, milline on 
esile kutsutud Poola tollivõimude ahistamisest või kuritarvitustest, õiglasest (nagu §10).

18.Kuningriigi administratsioon vähendab maanteemaksu rändavatelt välismaalastelt, , kui 
nad ei sõida piirist kolmest miilist kaugemale või sõidavad otse pealinna. Esimesel juhtumil maksu 
vähendatakse esialgsest 1838 aastal kinnitatud taksist veerandi võrra, teisel, poole võrra. 
Administratsioon võib kehtestada maksu, millist võetakse Preisimaal teedel, milliseid nimetatakse 
Sand-Chauseen, ja Kuningriigis võib sellise maksu kehtestada samasugustele teedele.

Laevasõidumaksud jõgedel ja kanalitel tühistatakse (1(13) septembril 1842 aastal.
19.Metsaparvetuse maksud Poola Kuningriigis tühistatakse Preisimaa alamate kasuks.

See juhtus Peterhoffis, 2 juunil 1842 aastal.

******

Nr. 326.

1843 a. 27. Märts(8. Aprill). Lisaartiklid demarkatsiooniaktile, millised on sõlmitud 
Venemaa ja Preisimaa vahel 1823 a., 12. (24.) aprillil.vt. Nr.305...

Nr. 327.

1845 a. 5. (17.) november. Preisimaa deklaratsioon, milline kinnitab ülalesitatud lisaartiklid

Nr. 326.

Piirijoon Poola Kuningriigi ja Preisimaa valduste vahel Poznani Suurhertsogiriigi valduste 
poolelt, kehtestatakse 12. (24.) aprilli 1823 aasta lõpliku aktiga, nõnda nagu see aja jooksul ja 



Prosna jõe üleujutuste tõttu on sellisel määral kahjustatud ja muutus vaieldavaks, mis kutsub 
piiritsooni elanike vahel tihti ette vaidlusi. Selle probleemi kõrvaldamiseks, vastastikuste riikide 
valitsejad nõustusid taastamises ja piirijoone kindlas paikapanekus ja tegid selle ülesandeks  
volitatud komissaridele, aga nimelt:

Poola valitsuse poolt endise Riiginõukogu  päringute ministri, Charles Wierzbolowiezi, Püha 
Anna ja Püha Stanislavi 2 järgu  jt. ordenite kavaleri.

Preisimaa valitsuse poolt Gneseni landrathi, Ferdinand Grevenizi, Püha Stanislavi 2 järgu ja 
Punase kotka 4 järgu ordenite kavaleri.

Oletatav joone tõmbamine ja pirijoone kehtestamise kord tingis mõnede muudatuste 
tegemist piiri määratlemise lõppaktis ja 1828 aasta kaartidel, millised muudatused on tehtud 
käesoleva akti allakirjutanud komisaride poolt järgmisel kujul.

Artikkel I.

Aprilli 1823 aasta lõppakt jääb muutmatuks kogu oma jõus, erandiks alljärgnevates artiklites 
esitatud määrused.

Artikkel II.

Käesoleva akti määrused puudutavad ainult Poola Kuningriigi ja Preisimaa valduste vahelise 
piiri kehtestamist Poznani Suurhertsogiriigi poolelt; selleks kogu  piirijoon säilitab oma suuna alates 
sellest kohast, kus mainitud Hertsogiriik kohtub piirkonnaga, milline kuulub Lääne-Preisimaa 
koosseisu, kuni selle kohani, kus kohtuvad Sileesia ja Poznani Suurhertsogiriigi piirid, nii nagu see 
on määratletud 12.(24.) aprilli 1823 aasta lõppakti Artikkel I lausetega. Selle tulemusel uued 
tehtavad muudatused tunnistatakse  hädavajalikeks, et ühendada ja viia riigi piirijooned vastavusse 
sellega kokkulangevate maavalduste piiridega. 

Artikkel III.

Piirijoonm milline on näidatud Artikkel II, on märgitud  kohapeal 222 piiritulbaga, millised 
on püstitatud  üldse nendesse samadesse kohtadesse, millistesse nad olid püstitatud, kooskõlas 1823 
aasta kirjeldava tabeli järgi ja hilisemal ajal, vahetulbad ning 765 piirimärki. Olles Poola 
Kuningriigi ja Poznani Suurhertsogiriigi piiri joone eraldusmärkideks, tulbad vappide ning 
vastastikuste riikide värvidega, hakkavad olema püstitatud teine-teise vastu suunas, moodustades 
nurga, millise piirijoon selles kohas moodustab.

Esimesed postid on paigutatud kohta, kus ühinevad Poznani Suurhertsogiriigi ja 
Marienwerderi ringkonna piirid ja kus kooskõlas 1823 aasta piiri määratlemise akti sisuga olid 
püstitatud  piritulbad Nr. 80, millised, peale vastastikuste valitsuste uusi korraldusi kannavad 
käesoleval ajal Nr. 1. Järgmised postid on märgitud järgnevate numbritega kuni viimaste postideni, 
millised on püstitatud Sileesia piirile ja on tähistatud  1823 aasta kirjeldava tabeli järgi Nr.255 aga 
nüüd saab selleks Nr. 222.

Artikkel IV.

Postide numbrite muutus, milline on mainitud eelnevas artiklis, tühistab vahepostid, millised 
on töähistatud  tähtede a, b, c, d,  jne; kuid selle  kaudu viimase piiri tähistamise  akti kaudu sellesse 
määratlemise akti artikkel II ei tehta vähimatki muutust.

Artikkel V.

Kõigis kohtades, kus piirijoon jookseb otsesuunas, on antud korraldus  paigaldada märgid 
teineteisest 50 reini  latise vahemaaga ((200 m)) ja järgnevas korras, kus piir moodustab nurga. 



Nende ovaalse vormiga piirimärkide suuruseks tuleb võtta diameetri järgi alusel ühe reini lati ((4 
m)) ja kõrguseks 6 jalga ((180 cm)). Piirimärke ei rajatud  nendesse kohtadesse, kus piirijooneks  on 
jõev või ojad. Piirijoonel ei ole kindlaksmääratud laiust. Olles teineteise vastu asetatud 6 jalase 
vahega, postid määratlevad selle keskkoha, milline moodustab piirjoone, millise laius  muutub 
vastavalt eravalduste piiridele.

Artikkel VI.

Uus kirjeldav tabel, milline on allkirjastatud komissaride poolt ja piiride kaart, milline on 
jaotatud 9 jaoks, on joonestatud  inseneride poolt ja allkirjastatud nende ja komissaride poolt, 
sisaldavad piirijoone üksikasjalikku kirjeldust, tulpade ja piirimärkide paigutust, pööramise nurki 
ning tulpade ja märkide vahelist kaugust, et tulevikus ei saaks tekkida mingit kahtlust ja neist 
dokumentidest loetakse: kaart, milline on lisatud käesolevale aktile ja tabelit kui sõna-sõnalt 
sellesse akti sisse arvatuks.

Artikkel VII.

Nii, nagu naaberelanike vahel eksisteerivad maavaidlused selles piirilõigus olid lõplikult 
armastusväärselt lõpetatud, siis kirjeldav tabel ja siia puutuvad konverentsi protokollid, milliseid 
hakatakse säilitama vastastikuste valitsuste juures, sisaldavad eneses üksikasju saavutatud tulemuse 
ja selle saavutamise viisi, millisega vastuolud olid kõrvaldatud, äramärkimisega. 

Artikkel VIII.

Vana kirjeldav tabel ja 1823 aasta kaardid, olles kõigis punktides kooskõlas uuesti  
tõmmatud piirijoonega, ei saa enam olla loetud kohustusliku ja kui ajaloolised dokumendid, antakse 
arhiivi.

Artikkel IX.

Käesolev lisa-akt ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse kolme kuu pärast 
või kui võimalik, siis varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Poznanis, 27. märtsil (8. aprillil) 1843 aastal.

Wierzbolowiez. De Greveniz.   Вержболовичъ.  Гревеницъ.

*****

Mr. 327.

        Deklaratsioon.

T. M.Preisimaa Kuningas ja T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, leides vajaliku 
määratleda kindlaks Poznani Suurhertsogiriigi  ja Poola Kuningriigi vahelise piiri, milline muutus 
ebaselgeks aja kestel toimunud muudatuste ja üleujutuste tõttu, nimetasid sel eesmärgil 
vastastikuselt komissarid, aga nmelt: Preisimaa poolt: Gneseni ringkonna provintsinõuniku, 
Ferdinand de Grevenize, aga Venemaa poolelt, Poola Kuningriigi  endise Riiginõukogu päringute 
ministri, Charles Wierzbolowiezi, kes, täites ja andnud korraldused, et kohtadel oleksid tehtud 
erinevad tööd, millised olid nõutud neile pandud  ülesandega, sõlmisid ja allkirjastasid Poznanis 8.- 



aprillil (27 märtsil) 1843 aastal üheksa lisaartiklit 24. (12.) aprilli 1823 aasta piiri määratlemise  
lepingule.

Seetõttu, allakirjutanud T. M. Preisimaa Kuninga  riigi- ja välisminister, tema poolt saadud 
volituste jõul, kuulutab, et T. M. Preisima Kuningas võtab vastu ja kinnitab kogu terviklikkuses 
üheksa ülalmainitud 8. aprilli (27. märtsi) 1843 aasta lisaartiklit, aga samuti sellesse puutuva uue 
kirjeldava tabeli ja kaardi ja et Tema Majesteedi kavatsuseks on pidada kinni ja täita täpselt selle 
lisaakti määrusi.

Käesolev deklaratsioon, milline vahetatakse samasuguse T. M. Ülevenemaalise Keisri asjuri 
poolse deklaratsiooniga, milline peab asendama formaalse ratifitseerimise, milline on antud T. M. 
Preisimaa Kuninga poolt üheksale ülalmainitud lisaartiklitele ja nende lisadele ja need hakkavad 
omama samasugust jõudu ja tähendust.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Berliinis, 17. novembril 1845 aastal.
(L.S.)Canitz. (М.П.)Каницъ.

******

Nr. 328.

1843 a. 21. mai (2. juuni). Preisimaaga S-Peterburis sõlmitud lisa posti-konventsioon. (2-е 
П.С.З. №17.263).

((Vasakul s.k. tekst))

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T. M. Preisimaa Kuningas, soovides 
muuta, kooskõlas käesoleva aja nõuetele 12. (24.) detsembri 1821 aasta postikonventsiooni sätted, 
Nende postijuhatuste vastastikused suhted ja täita mainitud konventsiooni sinna mittevõetud posti 
puudutavate otsustega, otsustasid sõlmida lisatingimused ja sel eesmärgil nimetasid oma volinikeks:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, Oma Salanõuniku, Postiameti Direktori ja S-
Peterburi Posti-Direktori Feodor Prjniškova ((Федора Прянишикова)) Püha Anna esimese järgu, 
Püha Vladimiri 2 järgu Suure Risti jt. ordenitekavaleri,

T. M. Preisimaa Kuningas, Oma Sala Ülem-posti-nõuniku Heinrich Schmüderti, Preisimaa 
Raudristi esimese järgu jt. ordenite kavaleri, 

kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, 
sõlmisid alljärgneva lisaakti, milline tuleb kinnitusesaamiseks esitada mõlemate Kõige-kõrgematele 
Valitsejatele.

Artikkel I.

                       I. Vastastikustest kirjade edasisaatmisest.

Artikkel I.

Venemaa ja Preisimaa vahelised kirjad saadetakse edasi läbi alljärgnevalt mainitud kohtade:
a)viis korda nädalas S-Peterburi ja Berliini vahelise ekstrapostiga Riiga , Mitausse, 

Tauroggeni, Tilsiti ja Königsbergi;
b)kaks korda nädalas kerge postiga Mitau ja Memeli vahel, Libausse, Polangenisse ja 

Immersatti;
c)kaks korda nädalas kerge postiga Libau ja Memeli vahel, Polangeni ja Immersatti;
d)kaks korda nädalas ühehobulise postivankriga Georgenburgi ja Schmalleningteni vahel;



e)Poola postid, millstega saadetakse edasi kirjad suletud postipakkides Venemaa 
postiasutuste vahel Vladimiris ja Zitomiris ja Preisimaa postikohtade Strasalkowo, Posznani, 
Berliini ja Thorn, ja lõpuks

f)aurikud, millistel samuti saadetakse Venemaa ja Preisimaa vahel kirju edasi.

Artikkel II.

Posti, millised on nimetatud ülal tähtede a,b,c ja d all, hakkab kuuluma järgmisel viisil:
a)Ekstra-post S-Peterburi ja Berliini vahel hakkab:
Lahkub S-Peterburist:

esmaspäevati, teisipäevati, neljapäevati, reedeti ja laupäevati, õhtul.
Antakse üle Laugszargenis:

neljapäevati, reedeti, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval, õhtul kell 7.
Jõuab Berliini:

pühapäeval, esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel,  hommikul.
Lahkub Berliinist:

esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja laupäeval, õhtul.
Antakse üle Tauroggenis:

kolmapäeval, reedel, laupäeval, pühapäeval ja teisipäeval, hommikul kell kuus.
Saabub S-Peterburi:

laupäeval, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel, hommikul.

b)Kerge post hakkab Mitau ja Memeli vahel minema:

Lahkub Mitaust:
esmaspäev ja reede kell 8 õhtul, posti S-Peterburist saabumisel koos reisijatega 

(kerge postiga) ja pakkide postiga (raske postiga);
Antakse Immersattis üle:

kolmapäev ja pühapäev kell 2 ja 3 keskööl.
Jõuab Memeli:

eelmainitud päevadel, hommikul;
Lahkub Memelist:

pühapäev ja kolmapäev, õhtul kell 8;
Antakse üle Polangenis:

samadel päevadel, kell 11 -12  õhtul;
Jõuab Mitausse:

teisipäeval ja reedel, hommikul, et ühendada S-Peterburi saadetava kerge 
(reisijatega) ja raske postiga.

c)Kerge post Libau ja Memeli vahel hakkab:

Lahkub Libaust :
esmaspäev ja neljapäev, õhtul kell 6;

Antakse üle Immersattis:
teisipäev ja reede, hommikul 2-3;

Jõuab Memelisse:
samadel päevadel, hommikul;

Lahkub Memelist:
teisipäev ja reede, õhtul kell 8;

Antakse üle Pollangenis:
samadel päevadel, 11-12 õhtul;

Jõuab Libausse:



kolmapäeval ja laupäeval, hommikul.

d)Kerge post Georgenburgi ja Schmalleningkeni vahel hakkab:

Georgenburgist lahkuma:
teisipäeval ja reedel, kell 5 pealelõunal;

Jõuab Schmallenigkenisse:
samadel päevadel, õhtul kell 8; 

Lahkub Schmalleningkenist:
teisipäev ja reede, hommikul kell 10;

Jõuab Georgenburgi:
samadel päevadel, kell üks pealelõunal.

Poola Kuningriigi kaudu transiidi korras edasi saadetavad posti-pakid sadetakse Venemaa 
postiasutuste poolt Varssavisse sellisel viisil, et need võiksid olla saadetud sealt ära lahkuva 
Strasalkowo ja Thorni postiga. Preisimaalt samasugused posti-pakid saadetakse Varssavi  sellisel 
moel, et nad oleksid viivitamatult sealt edasi saadetud Vladimiri lahkuva postiga.

Artikkel III.

Preisimaa postivõimud kohustuvad, saates Berliinist Euroopa Lääne ja Lõuna ossa  ja sealt 
Berliini tulevad postid, hoidma lahimas seoses S-Peterburi ekstra-postiga ja tegema korralduse, et 
Venemaalt saadetud kirjade Lääne-Euroopasse ja tagasi saatmine kiireneks veel ühe päeva võrra.

Artikkel IV.

Kui aja jooksul keegi lepingulistest riikidest otsustab teha käesolevas posti käigus mingeid 
muudatusi ja selleks on tarvis muuta ära posti saatmise päevade arv või nende üleandmise aegu 
piiripostijaamades, siis vastastikused peamised postivõimud astuvad selles suhtes omavahelistesse 
suhetesse ja väljendavad valmisolekut selles asjas kokkuleppe sõlmimiseks, kuivõrd need ei ole 
postivalitsustele ja publikule kahjulikud. 

Artikkel V.

Artikkel I mainitud posti transpordikulud, tähtede a), b), c) ja d) all tasutakse: Venemaa 
Valitsuse poolt kogu vahemaa eest Venemaal kuni esimese Preisimaa piiripostijaamani; Preisima 
Valitsuse poolt aga kogu vahemaa Preisimaal kuni esimese Venemaaa Piiripostijaamani. Venemaa 
piiripostijaam jääb Polangenisse, Tauroggenisse ja Georgenburgi, aga Preisimaa oma Immersatti, 
Laugsargeni ja Schmalleningkeni. Neid ei või üle viia teise kohta teisiti, kui poolte vastastikusel 
nõusolekul.

Vastastikuste posti-pakkide veokulud merdpidi aurikutega saates, tasutakse Venemaa ja 
Preisimaa poolt üheskoos võrdses osas. Posti-pakkide mööda maad veol tekkinud kulud mere 
ranniku selle koha vahel, kus aurikud randuvad ja lahkuvad ja esimese Preisimaa postijama vahel, 
tasutakse Preisimaa postikassa poolt.

Poola Kuningriigi kaudu posti-pakkide edasisaatmise eest transiidimaksu tasuma ei hakata.

Artikkel VI.

Teekonnalehed ja registrid millised kuuluvad postikottide ja posti-pakkide juurde saadetakse 
iga lepingulise riigi poolt ainult kuni piiripostijaamani, millisteni nad on vastastikku kohustatud 
posti edasi vedama. Need teekonnalehed ja registrid, tehes neis ettenähtud märkmed saabumise ja 
posti vastuvõtmise ajast, saadetakse posti saatva postiljoniga viivitamatult tagasi.



II. Korrespondentsi üleandmisest ja edasisaatmisest.

Artikkel VII.

Peale korrespondentsi, milline suundub Preisimaa valdustesse ja nendesse kohtadesse 
Saksamaal, millistes on asutatud Preisimaa postkontorid, hakkab Venemaa andma Preisimaale üle 
seda korrespondentsi, milline on aadresseeritud teistesse Saksama Liidu riikidesse (väljaarvatud 
Austriale kuuluvad), aga samuti Taani, Šveitsi ja Madalmaade Kuningriiki, Belgiasse, 
Prantsusmaale. Pürenee poolsaarele, Suurbritanniassse ja Iirimaale, nende riikide kolooniatesse ja 
Ameerikasse, kui seda korrespondensi ei saa mööda teisi teid kiiremini ja odavamalt saata.

Preisimaa hakkab Venemaale üle andma sellesse viimasesse riiki aadresseeritud 
korrespondentsi, nii Preisimaa postijaamadesse antud, aga samuti nende poolt ka teistest välis-
riikidest saadetut.

Artikkel VIII.

Eelmises artiklis mainitud korrespondents, nii nagu Venemaale suunduv, aga ka Venemaalt 
saadetav, hakkab olema edasi saadetud  mitte ainult maismapostiga, vaid ka aurikutega, kui sellel 
viisil see toimetatakse edasi kiiremini või siis kirjade andjad, neile tehtud kirje järgi, hakatakse 
nõudma  nimelt nende aurikutega saatmist. 

Korrespondents, milline on saadetud aurikutel Venemaa ja Saksa või Schleswigscheni 
sadamate vahel Balti merel, antakse samuti Vene postiasutuste poolt üle Preisimaa postkontoritele ja 
vastupidi. Kuid vastastikuselt, Preisimaa ei hakka nõudma temale selliste kirjade üleandmist, 
millised saadetakse aurikutel, millised ei sõida Balti merel Venemaa või mõne Saksamaa või 
Schleschwigi sadama vahel, aga nimelt korrespondents milline saadetakse edasi aurikutega 
Venemaa sadamatest otse Kopenhagenisse või Saksa merre ja tagasi, loobudes sellelt 
korrespondensilt miskit tasu nõudmast.

Artikkel IX.

Korrespondentsi edasisaatmine mööda maismaad teostatakse postkontorite poolt, millised on 
ette nähtud Venemaa ja Preisimaa suhtluseks. Venemaa hakkab andma oma posti Preisimaale üle 
Immersattis, Laugsargenis, Schmallenigkenis; Preisimaa aga hakkab oma korrespondentsi 
Venemaale üle andma Polangenis, Taurogenis ja Georgenburgis ((Полангене, Таурогене и 
Юрбурге)). Sellest jäetakse välja ainult korrespondents, milline on aadresseeritud: Volõnja., 
Podolski, Hersoni, Tauuria ja Kievi kubermangu, aga samuti Bessaraabia piirkonda ja kõigist neist 
kohtadest võõrastesse kohtadesse saadetav, milline saadetakse ära suletud posti-pakkides Poola 
Kuningriigi kaudu, kui nende niiviisi saatmine kiireneb. 

Korrespondents, milline on ära saadetud Venemaa postiasutustest Preisimaale ja tagasi  
mööda merd, saadetakse aurulaevadega, millised sõidavad praegu Balti mere Venemaa randade ja 
Travemünde vahel. Kui aga aja jooksul avatakse aurikute liiklus mainitud randade vahel mingi teise 
Saksamaa või Schleschwigi Balti mere sadama vahel, siis sellisel juhtumil ja mööda seda uut 
suunda saadetakse vastastikku korrespondentsi Artikkel VIII sätestatud alusel. Selle hulgast jäetakse 
välja Taani korrespondents, milline, kui mainitud sadam hakkab olema Taani oma (Holstein või 
Schleswig),  antakse vahetult üle Venemaa ja Taani postiasutuste poolt.

Artikkel X.

Vastastikuseks korrespondentsi edasisaatmiseks seatakse sisse postiregistrite vahetamine:

a)Korrespondentsi saatmisel maismaapostiga:



1)S-Peterburi ja Riia vahel ühest küljest ja Tilsiti, Memeli, Berliini, Hamburgi, Aacheni ja 
Emmerichi teisest,

2)Moskva ja Tilsiti vahel,
3)Narva ja Tilsiti,
4)Libau ja Memeli,
5)Mitavi ühest küljest ja Memeli ja Tilsiti vahel teisest küljest, 
6)Polangeni ja Memeli vahel,
7)Tauroggeni  ühest küljest ja Laugsargeni ja  Tilsiti vahel teisest küljest,
8)Wilna ja Tilsiti vahel,
9)Georgenburgi ühest küljest ja Schmalleningteni ja Tilsiti vahel teisest,
10)Wladimiri ja Zitomiri vahel ühest ja Strazalkowo, Poznani, Berliini ja Thorni teisest 

küljest.
b)Korrespondentsi saatmisel aurikutel:
1)S-Peterburi vahel ühest ja Lüübeki ja Hamburgi vahel teiset küljest,
2)Kroonlinnast Lüübekisse ja Hamburgi.
Posti registrid, milliseid saadetakse maismaapostiga, saadetakse regulaarselt iga postiga ja 

juhtumil kui mõnel  posti saatmise päeval saatmiseks kirju ei ole, saadetakse registrid tühjade 
lahtritega (Vacat-Karten). Aurikutel saadetava posti registrid saadetakse samuti aurikute väljumise 
päevadel, aga sel tingimusel, et kui kirju ei ole, saadetaks registrid samti tühikutega.

Venemaa postiasutused hakkavad kirjutama registrites saksa või ladina tähtedega.
Postiasutuste arv, milliste vahel korraldatakse postiregistrite saatmist, võib olla suurendatud 

või vähendatud, olenevalt asjaoludest.

Artikkel XI.

 Et hoida ära korresponndentsi valesti ärasaatmine, on koostatud ja vastavatele 
postkontoritele saadetud juhendiks tabelid, millised selgitavad, millistesse postiasutustesse, nimelt 
millise korrespondentsiga aadresseerida posti-pakid.

Kui mõlemate riikide riigisisese posti liikumises välismaalt saadetavale korrespondentsile  
on tehtud mingid muudatused, siis sellisel juhtumil vastastikused postijuhatused kohustuvad sellest 
teineteist vastastikku informeerida. 

III. Kirjalikust tekstist, vastastikustest maksetest, frankeerimisest ja 
tasaarvestustest.

Artikkel XII.

Piiripostimaks, millist võetakse peale tavalist postimaksu, kaotatakse ja iga lepingulistest 
pooltest hakkab arvestama tasu kirja eest ainult kauguse järgi oma piirides, kuni ja alates viimasest 
oma piiripostijaamast.

Artikkel XIII.

Selleks, et kõik postiasutused Venemaal ja Preisimaal, teineteisele saaadetavate kirjade eest 
tasu arvestamisel, arvestataks alati ühesugust postisaatmisemaksu, vaatamata sellele, millist 
postiteed kirjad saadeti, kas maismaa- või mereteedpidi, otsustatakse, et postisaatmisemaksu rahad 
kogu korrespondentsi eest, millist saadetakse Venemaa ja Preisimaa postiasutuste vahel, erandiks 
ainult kohalik piiripostkontorite vaheline kohalik korrespondents, arvestataks igasuguse saatmise 
viisi puhul:

Preisimaa poolt, vahemaa eest kuni Laugsargenini ja tagasi, aga Venemaa poolel, vahemaa 
eest Tauragenini ja tagasi.



Artikkel XIV.

Venemaa poolt tasuda tulevad postisaatmisemaksu rahad kirjade Tauragenisse ja sealt tagasi 
veo eest arvestatakse ja võetakse praegu  seal eksisteeriva või tulevikus välja antava sise-
korrespondentsi le eksisteeriva taksi alusel.

Kirjade eest, kaaluga kuni üks preis loth ((lood)) kaasaarvatud, võetakse ühesugune 
kaaluraha. Suurema kaaluga kirjade eest hakatakse lisama iga liigse preisi pool-lothi eest pool 
kaalurahast; seejuures otsustatakse, et vähimgi ülekaal tõstab tasu taset.

Sellisel viisil hakatakse võtma kirju kaaluga:
Kuni ühe lotilisi kaasaarvatud (preisi kaalus) ühesugust kaaluraha.
Alates 1  kuni 1½ lothi   - 1½ kaaluraha.

1½ ...  2 ....             2 ...
 2 2½ ..            2½...
 2½.      3                  3

(jne.) lisades iga liigse pool-lothi pealt pool kaaluraha.
Preisimaal  postimaksuna kirjade veo eest võetav raha kuni Laugszargenini ja tagasi 

hakatakse arvestama ning võtma üksikute kirjade eest, olenemata kohtade vahemast, järgmisel 
alusel:

Vahemaa eest kuni        2 miili           1 hõbegross.
Enam kui 2 kuni           4 ... 1½ -.-

   4               7 2
  7             10 2½
10 20  3
20 40 4
40 60 5
60 80 6
80 100 7
100 120 8
120 140 9
140 - 10

Üksiku kirja kaalu määratletakse, nagu ka Venemaa kaalurahade võtmisel, kuni ühe preisi 
lothini, kaasaarvatult. Suurema kaaluga kirja eest hakkab suurenema poole postisaatmismaksu võrra 
iga liigse pool-lothi eest.

Sellisel viisil hakatakse kirjadelt võtma:
Kuni      1 loth k.a. Ühekordne postisaatmisemaks,
Raskem 1  kuni 1½ 1½

1½ ...   2 2
2            2½     2½
2½         3        3

jnr. Lisades iga liigse pool-lothile pool postimaksust. Muideks, hakatakse järgima eeskirja, 
milline eksisteerib Preisimaal kirjadelt postisaatemaksu võtmisele.

Nende eeskirjade järgi võetakse kirjadelt tasu iga kirja kogukaalult; aga seepärast, kui 
sellistes kirjades hakkavad asuma trükitud või mittetrükitud lisad, millised on aadresseeritud ühe ja 
sama postitaja poolt ühele või mitmele aadressaadile, siis need lisasud mitte mingil juhul ei 
maksustata eraldi postisaatmise maksuga.

Seejuures ei lubata ainiti aadresseerida mingis postiasutusse kirjade pakette, et need seal 
laiali saata. Sarnastel juhtudel maksustatakse iga paketis leidunud kiri eraldi postisaatmisemaksuga 
ja kaalurahadega.

Sellega muudetakse 12 (24) detsembri 1821 aasta Artikkel XV määrused.



Artikkel XV.

Iga vastastikustest postivõimudest võtab oma kasuks kirjalt tulenevad kauguse tasud alates 
selle postitamise kohast kuni ülalmainitud piiripostkontorini ja vastupidi, kuni sellest punktist kuni 
siserikliku sihtkohani. 

Artikkel XVI.

Kui selle lisaakti kehtivuse kestel üldine kirjataks Preisimaal alandatakse kun sellise 
määrani, et tasu kirja eest uue taksi järgi väheneb  vastaselt ülalesitatud suurusele, siis see 
vähebndamine laiendatakse ka korrespondentsile, milline saadetakse Venemaale ja tagasi, kui 
Venemaa poolelt väljendatakse  nõusolekut võtta vastu uusi otsuseid uue kirja taksi ja kaalu 
progressi suhtes.

Samamoodi võib juhtuda Venemaal sisekirjataksi alandamine laieneda kirjadele, millised 
saadetakse Venemaalt Preisimaale ja Preisimaa kaudu teistesse riikidesse ja tagasi.

Artikkel XVII.

Kohaliku Polangenist Memelisse , Tauroggenist Laugszargenisse ja Georgeburgist 
Schmalleninngkeni saadetava korrespondentsi eest hakatakse võtma iga üksiku kirja eest 3 kopikat 
hõbedas, aga kohaliku korrespondentsi eest Memelist Pollangenisse, Laugszargenist Tauragenisse ja 
Schmalleningkenist Georgenburgi  1 hõbekross, järgides üldisi eeskirju kaalu progressist, milline on 
kehtestatud muule Venemaa ja Preisimaa postkontorite vahelisele muule korrespondentsile. Tasu 
selle kohaliku korrespondentsi est, vaatamata sellele, kas see on frankeeritud või mitte, jääb 
täielikult selle postiasutuse kasuks, millisest see korrespondents ära saadetakse.

Selleks, et hoida ära igasugune arusaamatus, otsustatakse, et ülalmainitud  kohaliku 
korrespondentsi all mõeldakse ainult kirju, milliseid hakatakse andma ühte mainitud 
piiripostkontorisse et saata see vastas asuvasse välismaisesse postkontorisse, ega mingisse 
kaugemasse kohta.

Artikkel XVIII.

Preisimaa valdustes korrespondentsi edasiveo eest, milline läheb Preisimaa kaudu transiidi 
korras Venemaale ja tagasi, hakatakse võtma iga üksiku kirja eest järgmist maksu.

Venemaalt alljärgnevatesse maadesse ja sealt tagasi saadetava korrespondentsi eest, aga 
nimelt:

1)Badenisse 9 hõbekrossi.
2)Bavaaariasse, Würtembergi, Hollengollenisse vürst. 8 .-.
3)Belgiasse 10.-.
4)Braunschweigi 8.-.
5)Taani valdustesse ja Lübeki vürstiriiki 8.-.
6)Prantsusmaale ja Püreneede poolsaarele 10.-.
7)Hannover 8.-.
8)Madalmaade Kuningriiki 10.-.
9)Meklenburg-Strelits 7.-.
10)Meklemburg-Schwerin 8.-.
11)Oldenburgi, k.a. Lüübek ja Birkenfeld 9.-.
12)Saksoonia kuningriik 7.-.
13)Šveitsi 9.-.
14)Thurn-Tarischeni postiringkonda 8.-.
15)Suurbritanniasse ja Iirimaale, aga samuti Ameerikasse
ja Kolooniatesse, saates sinna korrespondentsi nii Hamburgi,



 kui ka Toterdami ja Ostende kaudu 9.

See transiidimaks arvestatakse Preisimaal eksisteeriva üldise kaalu progressi eeskirja järgi, 
kuid sellise muudatusega, et ka siin  üksiku kirja normaalkaaluna võetakse üks preisi loth ja tasu 
kirja eest, milline ületab seda kaalu, suurendatakse ainult sel määral, milline on otsustatud Artikkel 
XIV Preisimaa korrespondentsile Venemaale ja tagasi.

Kui aga Preisimaa kirjataks vähendatakse nõnda, et tasu kirja eest ühest Preisimaa 
piiripunktist kuni teiseni moodustab väiksema summa kui see, milline on ülalpool märgitud, siis see 
vähendamine laiendatakse ka läbi Preisimaa transiidi korras Venemaa korrespondentsile kooskõlas 
tingimustega, millised sislduvad Artikkel XVI.

Preisimaa kaudu Venemaale teistest välisriikidest saadetava mittefrankeeritud kirjade eest 
hakkab tasuma Venemaa Preisimaale, peale sellele määratud transiidimaksu, arvestatakse neile 
riikidele postisaatmismaks.  Samamoodi Venemaalt pärit kirjade eest, millised on frankeeritud või 
peavad olema frankeeritud Preisima kaudu edasi, Venemaa kohustub maksma, peale Preisimaa 
transiidimaksu ka selle, mis hakkab maksma nende kirjade edasine frankeerimine. 

Selleks, et võimalusel lihtustada nimetatud  maksete võtmist Venemaa korrespondentidelt ja 
nende üleviimone Preisimaa postivõimudele, kehtestatakse, vastastikuste postivõimude 
kokkuleppel, üks maks kirja eest igale välisriigile (lugades Thurn-Tarischeni postiringkonna samuti 
üheks eraldi riigiks). Selle maksu hulga eest, millist hakatakse võtma Artikkel XIV sätestatud 
reeglite alusel, kirja kaalu progressi arvestamisel,  teatatakse Venemaal üleüldiseks teadmiseks.

Aasta pärast, peale selle maksu sissetoomist asutakse selle kontrollimisele lähimate saadud 
andmete põhjal ja tema lõpliku kinnitamisele vastastikusete peamiste postivõimude kokkuleppel 
sellises suuruses, et see maks kataks täiesti Preisimaa tegelikud kulud teiste välisriikide rahuldamise 
eest, nende spetsiaalsete Venemaa korrespondentsi veo takside järgi. 

Kui kirjalik taks neist mingites riikides muutub, s.t. seda tõstetakse või langetatakse, nõnda 
et ülalpool määratletud viisil maks igale välisriigile ei hakka enam vastama oma eesmärgile, siis, 
vastastikusel kokkuleppel, nimetatakse teine maks, milline oleks kooskõlas muutunud asjaoludega.

Artikkel XIX.

Mõlemad postivõimud kohustuvad vastastikku koostama, ülalpool esitatud  otsuste alusel, 
kirjade kirjalikud kaalutaksid ja saatma need teineteisele mitte hiljem, kui kaheksa nädalat enne 
nende jõustumist. Mõlemad Peapostivalitsused võtavad enesele kohustuse teostada rangeimat 
järelvalvet nendest taksidest kinnipidamise üle.

Artikkel XX.

Venemaa postiasutused hakkavad arvestama Venemaa sisepposti kaalurahasid 
hõbekopikates; aga Preisimaale Venemaalt saadetavate frankeeritud kirjade hakatakse tasuma 
postisaatmismaksu, nii Preisimaalt läbi saatmise eest, aga samuti kuni edasi aadressaadini, 
hõbekrossides, milliseid arvestatakse ühe Preisimaa taalris 30. Preisimaa postiasutused hakkavad 
arvestama Preisimaa postisatmisemaksu ja teisi kulusid hõbekrossides, aga kirjade frankeerimise 
juhtumil, maksma Venemaa kaalurahasid hõbekopikatega. Vastavalt sellele märgitakse kirja välisele 
küljele postisaatmismaksu ja kaalu rahad ning ka muud kulud.

Senini eksisteerinud taalri arvestamine võrdseks üheksakümne nn, preisi krossiks, 
lõpetatakse täiesti.

Artikkel XXI.



Venemaa korrespondentidelt postisaatmisemaksu võtmisel, milline tuleb tasuda Preisimaa 
postikassale Venemaal frankeeritud ja  Venemaale frankeerimata saadetud  kirjade eest, preisi 
hõbekrossi hakatakse lugema võrdseks 3¼ vene hõbekopikaga.

Artikkel XXII.

Korrespondentidele antakse õigus saata kirju mittefrankeeritult, frankeerituna kuni 
sihtkohani või frankeerituna ainult teatud kaugusele, kuivõrd see on võimalik teiste välisriikide 
suhtes. Sellist vabadust hakkavad korrespondendid kasutama kirjade saatmisel Venemaalt 
alljärgnevalt loetletud riikidesse ja tagasi, aga nimelt: kõikidesse kohtadesse, kus asuvad Preisimaa 
postkontorid, Saksa Liidu maad (välja arvatud Austriale kuuluvad), Taani valdused ja Šveits. 
Sellisel viisil võivad kirjad olla saadetud:

1)Venemaalt kohta, kus asuvad Preisimaa postkontorid, frankeerimata, frankeeritud kuni 
Taurogenini või on frankeeritud kuni sihtkohani ja tagasi Venemaale mittefrankeeritult, frankeeritud 
kuni Laugszaregenini või on frankeeritud kuni sihtkohani.

2)Venemaalt Saksa Liidu maadesse (erandiks Austria) mittefrankeerituna, frankeeritud kuni 
Taurogenini või on frankeeritud kuni sihtkohani; ja tagasi Venemaale mittefrankeerituna, 
frankeeritud kuni esimese Preisimaa piiripostipunktini või frankeerituna kuni sihtkohani.

3)Venemaalt Taani valdustesse ja tagasi, nagu on see määratletud 2. punktis; ja 
4)Venemaalt Šveitsi mittefrankeerituna, frankeeritud kuni Taurogenini või on frankeeritud 

kuni sihtkohani ja tagasi Venemaale, mittefrankeerituna, frankeerituna kuni Šveitsi piirini 
Saksamaaga või on frankeeritud kuni sihtkohani.

Artikkel XXIII.

Venemaalt Prantsusmaale ja sealt tagasi saadetava korrespondentsi suhtes, Preisimaa sõlmib 
Prantsusmaaga vastastikususel põhineva tingimuse sellest, et selle lisaakti elluviimise päevast, 
Venemaalt pärit kirjad, satja tahtel, võiksid olal saadetud mittefrankeerituna, frankeeritud kuni 
Taurogenini või on frankeeritud kuni sihtkohani ja vastupidi, kirjad Prantsusmaalt Venemaale 
mittefrankeerituna, frankeeritult kuni Prantsusmaa piirini või on frankeeritud kuni sihtkohani.

Artikkel XXIV.

Venemaalt Madalmaade Kuningriiki saadetav korrespondents peab olema frankeeritud kuni 
Taurogenisse. Venemaal asuva postitaja soovil lubatakse kirjad frankeerida ka kuni Preisimaa piirini 
Madalmaadega või  ka sihtkohani Madalmaal. Ja tagasi korrespondents ülalmainitud kuningriigist 
Venemaale peab olema frankeeritud kuni Madalmaade Preisimaa piirini; seejuures lubatakse 
frankeerida kirju ka edasi kuni Preisi-Vene piirini või kuni sihtkohani Venemaal. 

Kui Madalmaade postijuhatused väljendavad valmisolekut võtta üldes mittefrankeeritutena 
Venemaalt tulnud kirju ja saata kirjad frankeerituna sihtkohtaVenemaal, siis igasugune sellise 
korrespondentsi piiramine lõpetatakse. 

Artikkel XXV.

Venemalt Belgiasse ja sealt tagasi saadetav korrespondents hakkab olema, alates selle akti 
kehtima hakkamisest, samal alusel nagu ka Venemaa korrespondents Saksamaa Liidu  maadesse ja 
tagasi.

Artikkel XXVI.



Venemaalt Suurbritanniasse ja Iirimale, Püreneede poolsaarele, kolooniatesse ja 
Ameerikasse saadetud kirjad peavad olema frankeeritud enne Saksa mere randu või kuni 
Prantsusmaa-Hispaania piirini. Niipalju, peale transiidimaksu, Venemaa hakkab olema kohustatud 
maksma Preisimaale selle korrespondentsi eest, milline kuulub sunduslikule frankeerimisele, siis 
sellest näidetakse eraldi kindlaksmääratult postisaatmisemaksu taksis, millised saadetakse Venemaa 
Keiserlikule postijuhatusele.

Artikkel XXVII.

Preisimaa postijuhatus hoolitseb Venemaa korrespondentsi Suurbritanniasse ja Iiirimaale ja 
tagasi saatmiste raskuste kõrvaldamise eest ja millised seisnevad selles, et see korrespondents 
koormatakse postisaatmisemaksuga endise Suurbritannia taksi alusel ja see kuulub 
lisafrankeerimisele enne mere randa.

Juhtumil, mil Prantsusmaal vähendatakse postisaatmise maksu, Preisimaa Postjuhatus 
kasutab kõiki vahendeid, et selle taksi kehtivuse mõju oleks laiendatud ka Venemaa ja Prantsusmaa 
vahelisele korrespondentsile.

Artikkel XXVIII.

Vastastikustele Postijuhatustele esitatavad arved postisaatmismaksu ja muude kulude rahade 
suhtes teostatakse mitte eraldi nende postiasutuste vahel, milliste vahel on korraldatud  vahetu  
postiregistrite vahetus, vaid endise korra järgi S-Peterburgi ja Tilsiti Postkontorite vahel, seda vaid 
sellise erinevusega, et Preisimaale arvestatavad  summad, näidatakse ära preisi taalrites, aga 
Venemaale arvestatavad hõberublades ja tasumine teostatakse S-Peterburis ja Berliinis, seni kuni 
kogemus ei näita enam lihtsustatud ja asjaoludele enamvastavat vastastikuste makeste viisi.

IV. Raske posti vastastikusest veost.

Artikkel XXIX.

S-Peterburgi ja Tauroggeni vahel liikuva raske ja kerge posti ülalpidamisega ja seoses Tilsiti, 
Köningsbergi (Preisimaa) ja Berliini vahel  paki ja reisijate veoga, asutatakse Tauroggeni ja Tilsiti 
vahel, peale Artikkel I mainitud ekstra-posti, veel raske, pideva kogu aasta kestel saadetava posti ja 
reisijate ja pakkide veoks.

See post hakkab:
Väljuma Tauroggenist:
teisipäeval ja laupäeval, hommikul kell 10, olles saanud kätte S-Peterburist saabunud raske 

ja kerge posti.
Jõuab Tilsitisse:
samadel päevadel, peale lõunat.
Väljub Tilsitist:
laupäeval ja teisipäeval kell 12 päeval.
Saabub Tauroggeni:
nendel samadel päevadel, peale lõunat, peale seda kui on peale võetud S-Peterburgi suunduv 

raske post.
Sellisel Tilsiti ja Tauroggeni vahelise posti liikumisel on Tauroggeni tollil piisavalt aega, 

enne raske posti S-Peterburi saatmist, nende poolt postiga Tilsitist saadud pakkide ülevaatamiseks.
Peale selle Preisimaa Postijuhatus hoolitseb sobiva ja odava posti teel Tilsitist Tauroggeni 

saadetavate Preisimaalt pärit reisijate eest, kes soovivad sõita Tauroggenist edasi koos kerge või 



raske postiga, aga samuti ekstra-postiga, kuivõrd see viimane võib sobida reisijate veoks, peatumata 
Tauroggenis kauem, kui on tollis nende asjade läbivaatamiseks tarvis aega.

Preisimaa Postijuhatus teeb samuti vastavad korraldused, et viivitamatult saata 
Laugszargenist Tilsitisse edasi reisijaid, kes hakkavad  sõitma Laugszergenisse Tauroggenist ekstra-
postiga.

XXX.

Eelmises artiklis  mainitud  posti vedu hakatakse teostama:
Tauroggenist Laugszargeni Venemaa kulul,
 Laugszargenist Tilsitisse ja Tilsitist Tauroggenisse Preisimaa kulul.
Mõlemad pooled hakkavad kasutama reisijatelt ja saadetistelt kogutud raha selle vahemiku 

eest, millisel igaüks veab posti enda arvelt.
Teekonnalehed ja registrid, millistes on märgitud ära reisijad ja nende asjad, saadetakse 

Tauroggenist kuni Tilsitini ja Tilsitist  kuni Tauroggenini. Nad saadetakse tagasi esimesel 
võimalusel sellesse potiasutusse, millisest see saadi.

Artikkel XXXI.

Saadetised ja raha, milline saadetakse posti kaudu Preisimaale ja kaugemale, aga samuti 
raha ja muud saadetised, millised pannakse posti Preisimaal või millised saabuvad sinna teistest 
riikidest ja kulgevad edasi Venemaale, saadetakse raske postiga Tauroggeni ja Tilsiti kaudu.

Need asjad antakse vastastikuselt üle registrite järgi, milliste vahetus teostatakse Tauroggeni 
ühelt ja  Laugszargeni, teiselt poolt, vahel.

Artikkel XXXII.

Üldse kõikide postisaadetiste eest, milliseid saadetakse Tauroggeni ja  Laugszargeni kaudu 
teistesse välisriikidesse ja tagasi, hakatakse Venemaal võtma  kaalurahasid vaid vahemaa eest alates 
Tauroggenist, aga Preisimaa vahemaa eest kuni ja alates Laugszargen.  Piirivööndi postimaksu 
saadetiste eest võtma ei hakata.  Kuid Tauroggeni ja  Laugszargeni vahel raske postiga saadetavad 
kohalikud saadetisi arvestatakse ja neilt võetakse: Venemaa poolt, Artikkel XVII otsustatud tasu 
kohaliku kirjaliku korrespondentsi eest, aga Preisimaa poolt kõige madalama tolli taksi järgset tasu. 
Mõlemad pooled hakkavad jätma enda kasuks kohalikke raha ja teiste saadetiste eest kogutut.

Kaalurahade võtmist ja arvestust hakatakse teostama: Venemaalt saadetavate saadetiste 
pealt, neis sisalduva vene kaalu ja Venemaa postimaksu taksi järgi; Preisimalt saadetava puhul, 
sealse kaalu ja saatmise taksi järgi.

Sel samal alusel võetakse tasu ka Preisimaalt transiidi korras läbi veetavatelt saadetistelt.
Saadetistele arvestatava postisaatmisemakus võtmisel ja selle vastastikusel rahuldamisel 

tuleb juhinduda tingimustest, millised sisaalduvad XX ja XXI artiklites.
Artikkel XXVIII sätestatud vastastikuste tasaarvestuste kord, laieneb samuti raske posti eest 

tasumisele.

Artikkel XXXIII.

Mõlemad Postivalitsused koostavad ülalesitatud alusel postisaadetiste taksid ja saadavad 
need teineteisele koos kirjade taksidega.

Artikkel XIX sätestatud otsus kirjadele kehtestatud taksidest kinnipidamise üle järelvalve 
teostamisele laieneb ka postipakkide üle.

Artikkel XXXIV.



Raha ja teiste saadetiste saatjatele ei panda nende frankeerimise kohustust; kuid nende 
omanikule jäetakse õigus, nii nende saatmisel Venemaalt välja, samuti ka Preisimaa postkontorite 
kaudu, anda need postimittefrankeeritult, frankeeritud kuni Preisimaa-Venemaa piirini või 
frankeerides need kuni sihtkohani. 

Venemaalt Preisimaa kaudu teistesse riikidesse saadetavad raha ja teised pakid võivad 
samuti olla saadetud frankeerimata. Kuid kui postitajad tahavad neid frankeerida, siis esimesel 
juhtumil lubatakse frankeerimist kuni Tauroggenini või kuni Preisimaa postijaamani, milline piirneb 
teise välisriigiga.

Teistest riikidest Preisimaa kaudu saadetud saadetised võivad samuti olla mittefrankeeritud, 
või frankeeritud enne esimest või viimast Preisimaa piiripunkti, või siis olla frankeeritud kuni 
sihtkohani.

Artikkel XXXV.

Kui asjaolude tõttu peetakse kasulikuks vastastikuste riikide vahelist raske posti vedude arvu 
suurendada, siis vastastikused Postijuhatused astuvad selles suhtes kokkuleppesse ja asutavad selle 
lisaakti kokkulepitud tingimuste alusel uued postiliinid.

V. Postivedajatest, kulleritest ja estafettidest.

Artikkel XXXVI.

Postivankritel reisijad ja kullerid veetakse üle ainult Tauroggeni ja  Laugszargeni vahel ja 
Georgenburgi ja Kassigkehmeni vahel. Nendes piiripostijaamadele tehakse ülesandeksanda igale 
reisijale ja kullerile sedel nende jaama saabumise aeg ja tagastada selised reisijat või kullerit sedelid 
vedavale postiljonile või jamaülemale.

On keelatud saata postivankrite või -kullerite hobuseid ühest riigist teise, et sealt ära vedada 
reisijaid. Kuid kui reisija, kes saabus ühe lepingulise poole piiripostijaamast teise poole 
piiripostijaama, soovib naaseda nendel samadel hobustel, siis seda lubatakse kuue esimese kuue 
tunni jooksul, peale tema saabumist. Postiljon või jaamaülem on kohustatud, ainiti, enne tagasisõitu 
ilmuma kohalikku postijaama ja paluma, et märgitaks sedelil ära tema ärasõidu aeg.

Artikkel XXXVII.

Venema ja Preisimaa vahelised estafestid peavad olema saadetud, vastavalt nende 
sihtkohale, kas Tauroggeni või  Laugszargeni või siis Pollangeni ja Immesatti või ka Georgenburgi 
ja Kassigkehmeni  kaudu.

Kummagi riikide piiripostkontorid hakkavad enda poolt välja andma teistest riikidest saadud 
estafettidele omalt poolt uusi teekonnalehti, milliste eest pannakse arvele kehtestatud maksud. Need 
teekonnalehed ühendatakse nende eest arvestatud maksude kontrollimiseks vastastikuste arvetega.

Estafetil saadud teekonnalehed, nagu ka sedelid, olles neil täpselt märkinud estafeti 
saabumise ajal, peavad olema tagastatud sellesse postiasutusse, millisest estafeti korras post saadeti.

Estafeti veo kulud tasutakse üldiste arvete tegemisel S-Peterburi või Tilsiti postkontorites.

Artikkel XXXVIII.

Estafeti korras saadetud eraisikute kirjad, käsikirjad ja teised asjad kaaluga üle kahe naela, 
tuleb võtta saatjalt, nende edasiveo eest määda Preisimaa valdusi, peale ühe hobuse ajamise eest, 
veel spetsiaalset maksu; aga nimelt: kirjade ja käsikirjade iga lothi eest mis ületab kaht naela, aga 
teised üle kahe naaela kaaluvad asjad, postisaatmisemaksu rahad postipaki saatmise taksi järgi.



Sularaha või väärisesemed, kui nende väärtus on adeklareeritud, ei saa estafeti korras 
saatmiseks vastu võtta. Nad võivad estafeti korras edasisaatmiseks vastu võetud olla vaid sellisel 
juhtumil, kui nende väärtust ei ole märgitud ja kui saatjad  keelduvad mainitud esemete kaotsi 
minekul nende eest hüvitust nõudmast.

Venemaal saadetakse saadetisi estafeti korras ühe või kahe hobusega: Nimelt:
1)Kirjad, millistesse ei ole pandud raha, rahalisi väärtusi ja dokumente ühe hobusega 

pooleteise kordne sõiduraha.
2)Kirjad, millistesse on pandud raha, väärisasju ja dokumente, samuti Keiserliku perekonna 

isikutele saadetud kirjad, riigiasjades mininstrite, kindralkuberneridele, posti-direktoritele ja 
välismaa saadikute nimele saadetud telegrammid, saadetakse ainult kahe hobuselise vankriga ja 
spetsiaalse postiljoni (konduktori) saatel, võttes sõidu eest kolme hobuse pealt makstavat tasu. 

Estafeti korras saadetavad pakid vaadatakse samuti üle ja maksustatakse maksudega.

   VI.Spetsiaalsed määrused.

           Artikkel XXXIX.

Selleks, et kontrollida postisaatmisemaksu kogumist ja tõestada korrespondentsi õiget 
edastamist, kõigile Preisimaa postkontoritest saadetavad kirjadele ja aadressidele pannakse saatnud 
postiasutuse poolt tempel, aga Preisimaal teistest riikidest saadud kirjadel, kui neil ei ole templeid, 
märgitakse see riik, millisest need on saadetud.

Venemaal lüüakse kõikidele kirjadele ja aadressidele, juba nende posti andmisel tempel, 
selle puudumisel võib kirjutada sellele kirja postipaneku koht ja kuupäev. 

Artikkel XL.

Kirjad ja postipakid kirjaga poste-restante jäetakse vastastikustesse postiasutustesse kuni 
nende väljanõudmiseni, kolme kuu kestel, lugedes nende saabumise päevast. Selle tähtaja 
möödumisel saadetaks enad tagasi kirjaga: „jäid välja võtmata“ ja olles nende pöördele, aadressi 
juurde, märkinud ära nende saabumise kupäeva. 

Tagasi saadetavad kirjad pannakse ainult selle maksu arvele, milline oli pandud nendele 
kirjadele nende piiril üleandmisel.
 Kirjade frankeerimise eest äramaksutud raha ei tagastata.  Tagasi saadetavate pakkide eest, 
peale sihtkohani maksutud postisaatmise maksu, teiste kulude ja tollimaksude, arvele pannakse ka 
tagasisaatmise postisaaatmise maksu rahad. Juhtumil, mil saatjat ei leita või tagasisaadetud paki 
väärtusetuse puhul, et selle müügist saadud rahaga tasuda välsriigi postiasutusele saatmiskulud, 
postimaksu saamisest loobutakse täielikult või osaliselt. Samasugust korda hakatakse jälgima nende 
pakkide suhtes, millised, mingil põhjusel, jäid aadressaadile kätte toimetamata. Sellised pakid 
peavad olema tagastatud mitte hiljem, kui nelja nädala pärast, peale saamist.

Nende pakkide tagasi saamisel, milliseid ühe või teise riigi tollieeskirjade järgi, ei saa olla 
riiki lubatud, frankeerimise eest tasutud raha tagastatakse vastavale piiripostiasutusele.

Artikkel XLI.

Tähitud kirjade ja pakkide kättesaamise eest kättesaajalt võetav allkiri, peale kirja-asja 
üleandmist,m saadetakse kohe tagasi sellesse postkontorisse, millisest need olid saadud.

Nende allkirjade tagasi saatmise eest vastastikuselt postisaatmismaksu ei võeta.

Artikkel XLII.



Mõlemate riikide postkontoritele kirjutatakse ette, et peale teineteiselt tähitud kirjade, 
pakkide või raha kättesaamist tõestava täitelehe saamist asuvad kohe peale nende märgete tegemist 
nende tagasisaaatmisele nende piiripostkontorite kaudu, milliste kaudu tähitud kirjad või pakid olid 
saadetud. Samamoodi iga nõutud info mittetähitud  lihtsa kirja suhtes saadetakse vastastikuselt 
võimalust mööda tagasi. 

Artikkel XLIII.

Mõlemad Postijuhatused hakkavad vastutama posti terveks jäämise eestm kooskõlas selle 
asja suhtes mõlemates riikides eksisteerivate eeskirjadega, ainult kuni posti üleandmise kohani, s.t. 
selle tee ulatuses, millisest neist kumbgi mainitud võimudest on kohustatud posti edasi vedama enda 
arvel. Seejuures on lepitud kokku, et need võimud vastutavad samuti oma  ametnike ja igasuguste 
teuste ametkonna töötajate ebaseaduslike tegude, vigade ja hoolimatuse eest.

Artikkel XLIV.

12.24.)detsembri 1821 aasta postikonventsiooni otsused, millised on käesoleva lisaaktiga 
muudetud, kaotavad oma jõu käesolevate määruste jõustumise hetkest.

Artikkel XLV.

Selle lisaakti otsused ei laiene Preisimaa ja Poola Kuningriigi vahelistele postisuhetele, 
millised on määratletud erilise tingimusega. 

VII. Selle akti jõustumisest, tähtajast ja ratifitseerimisest.

Artikkel XLVI.

Selle lisaakti kehtivus algab esimesest novembrist, vana kalendri järgi, käesoleval aastal ja 
kehtib kümme aastat- Kui selle tähtaja jookul, mitte ükski lepingulistest pooltest ei teata selle akti 
kehtivuse lõpetamise soovist, siis sellisel juhtumil ta jääb jõusse ka edaspidi, kümnete aastate 
kaupa. 

Kui aga üks või teine pool soovib muuta  seda akti, et teha sellesse võimalikke parandusi, 
laindamisi või vastastike posti-suhete lihtsustamist, siis sellest teatamine peab olema tehtud aasta 
enne tähtaja lõppu, kusjuures mõlemad pooled väljendavad valmisolekut asuma uue kokkuleppe 
sõlmimisele.  Kui aga sellisele kokkuleppele aasta kestel ei jõuta, siis see lisaakt säilitab jõu ka 
edaspidiseks kümne aastaseks tähtajaks, seni kuni sõlmitakse uus leping.

Artikkel XLVII.

Selle lisaakti ratifitseerimiskirjad vahetatakse S-Peterburis kaheksa nädala kestel.
Selle kinnituseks jne.
See juhtus S-Peterburis 21. mail (2. juunil) 1843 astal.
(L.S.)Theodor v. Brianschikoff. (М.П.)Федоръ Прянишниковъ.
(L.S.)Heinrich Schmükert. (М.П.)Гендрихъ Шмюкертъ.

*****



Nr. 329.

1843 a.19. Juuni (1. juuli).Konventsioon, milline on sõlmitud Preisimaaga, S-Peterburi ja 
Stettini vahelise postilaeva liikluse suhtes. (2-е П.С.З. №17.596).

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas ja T.M. Preisimaa Kuningas, soovides anda 
vastastikuselt nende riikide posti ja kaubandussuhetele need leevendused, millised annavad merel 
aurikute kasutamine, nimetasid selle asja korraldamiseks:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas,
Fheodor Prjanišikovi ((Феодора Прянишникова)), Oma salanõuniku, Posti-departemangu 

direktori ja S-Peterburi Posti-direktori, Püha Anna esimese järgu jt. ordenite kavaleri,
aga T. M. Preisimaa Kuningas,
Heinrich Schmükerti, Oma Sala-ülem-postinõuniku, esimese järgu Raudristi: Punase Kotka 

kolmanda järgu, lindiga, jt. ordenite kavaleri,
kes, neile antud instruktsioonide alusel, võtsid vastu alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Asutatakse täieliku vastastikususe põhimõtte alusel aurikute vahendusel teostatav otsene 
postisuhtlus S-Peterburi (Kroonlinna) ja Stetini (Swinemünde) vahel, et vedada reisijaid, kirju, 
sularaha, pakke, kaupu ja muid asju, milliseid on mugav aurikutel vedada.

Artikkel II.

Sel eesmärgil iga kõrgete lepingupoolsete Riikide valitsus soetab ja hakkab ülal pidama üht 
vähemalt 250 hobujõulise masinaga aurikut.

Artikkel III.

Aurikud peavad, kui osutub võimalikuks, sõitma S-Peterburina ja Stettinini.
Kui aga laevasõiduteed Kroonlinna ja S-Peterburi ja Swinemünde ja Stettini vahel tekitavad 

raskusi selliste suurte auriute liikumisele, siis mõlemad valitsused hoolitsevad selle eest, et 
vastastikustel laevateedel liiklus mainitud punktide vahel oleks teostatud väiksemaid aurikuid 
kasutades. 

Artikkel IV.

Postiaurikud koos nende masinatega peavad olema ehitatud parimates Inglismaa vabrikutes, 
millise valik jäetakse igale lepingulistesr Riikidest vabaks, ja nad peavad olema välja ehitatud  
võimalikult täiuslikud. Ehitamisel peab olema arvestatud kõigega, mis ainult võib aidata kaasa 
täielikule ohutusele ja võimalikult suurele sõidukiirusele.  Aurikutel peab olema reisijatele vikne 
kajut ja koid ning piisavalt ruume kaupadele ja kivisöele.

Muus osas jääb igale kõrgetest lepingulistest valitsustest õigus lasta see postiaurik ehitada 
sellisel kujul, et see, hädavajadusel, võiks olla ümber seadistatud relvastatud aurik-fregatiks.

Kumbki pool, täiesti iseseisval viisil, võtab enda peale kulutused, nii auriku soetamise kui ka 
ülalpidamise aga ka sellele vajaliku meeskonnale tehtavad kulutused.

Kui ühe Riigi postiauriku masinad vajavad teise riigi sadamas viibimise ajal remonditöid, 
millist nad peavad teostama oma enda ekipaazi abil, siis nad võivad kasutada sadama lähedal asuva 



riikliku töökoja ja selle instrumentide abi. Kuid kui sellisteks parandusteks on tarvis kõrvalist abi, 
siis kohalik postivõim, auriku komandöri nõudmisel, hoolitseb selle eest, et sellele toimetataks 
võimalikult kasulikuimal viisil kõik vajalik, tasuda kulusid ja panna neid selle riigi Postijuhatuse 
arvele, millisele auriku kuulub.

Artikkel V.

Selline merepostitee hakkab toimuma alates 1847 aasta navigatsiooni algusest Soome lahes.
Kui aga kõrged lepingulised valitsused leiavad olevat võimaliku avada mainitud postitee 

juba enne seda tähtaega, siis vastastkustele postijuhatustele jäetakse õigus selle suhtes omavahel 
kokku leppida.

Artikkel VI.

Postilaevad sadetakse liinile igal aastal kohe kui Kroonlinna reid saab täielikultvabaks jääst 
ja see kestab kuni navigatsiooni perioodi lõppemiseni.

Vastastikused postijuhatused lepivad omavahel kokku nende liinide  avamise ja lõpetamise 
aja suhtes ja annavad õigeaegselt sellest üldsusele teada. 

Artikkel VII.

Kindlaksmääratud päevadel ja tundidel hakkavad aurikud lahkuma üks kord nädalas S—
Peterburist Stettinisse ja üks kord nädalas Stettinist S-Peterburgi, seni kuni sellist sagedust peetakse 
piisavaks selleks, et täielikult rahuldada ühiskondlikud vajadused.  Vastastikused Postijuhatused 
lepivad omavahel kokku ka selles, millised päevad ja tunnid on väljumisteks kõige sobivamad.

Artikkel VIII.

Sellise täiuslikkuse juures, millisele peavad aurikud vastama, eeldatakse, et iganädalaseks 
ühekordseks ühenduseks mõlemate ülalmainitud  punktide vahel, piisab kahest laevast.

Kuid kui kogemus näitab veel varulaeva omamise hädavajadust, siis see peab olema 
soetatud mõlemate lepinguliste Riikide ühiste rahadega. Seda asja puudutava kokkuleppe 
sõlmimine jäetakse  vastastikuste Postijuhatuse kokkuleppe asjaks.

Artikkel IX.

Kui saadetiste hulk suureneb sellisel määral, et peetakse hädavajalikuks seada otseseks 
suhtluseks sisse nädalas mitu väljumist, siis vastastikused Postijuhatused lepivad selle suhtes kokku 
eraldi lepinguga nii väljumiste tihendamise kui ka selleks vajalike postiaurikute arvu suurendamise 
suhtes.

Artikkel X.

Kirjade veo eest, milliseid vastastikku saadetakse postiaurikutel Venemaa ja Preisimaa 
postiasutuste poolt, ei koormata erilise maksuga. Sellise korrespondentsilt võetav 
postisaatmisemaks võetakse postikonventsiooni alusel, milline on sõlmitud 21. mail (2. juunil) 
käesoleval aastal.

Tasu reisijate, pagazi ja muude asjade veo eest, määratletakse vastastikuste postijuhatuste 
vastastikusel kokkuleppel; seejuures peab alati silmas pidada seda, et selle asutuse juures, milline 
on rajatud üldiseks kasuks, peetaks silmas mitte rahalisi kasusid, vaid ainult kulutuste katmist. 

Artikkel XI.



Kogutud raha, milline on saadud iga väljasõiduga reisijate ja asjade veolt, erandiks kirjad, 
tasaarvestatakse selle koha  postiamekonna poolt, millisest postiaurik väljus, vahet tegemata, kas 
see aurik kuulus Venemaa või Preisimaa valitsusele.

Iga-aastaselt, peale navigatsiooni lõppu, kogu tulu, milline on saadud kummagi lepingupoole 
poolt, liidetakse ja see jaotatakse mõlema lepingulise Riigi poole vahel võrdselt ära.

Arvete ja arvestuste lõplik teostamine käib S-Peterburi ja Tilsiti Postkontorite kaudu.

Artikkel XII.

Mõlemate kõrgete lepinguliste Riikide postiaurikud sõidavad kumbki oma riigi lipu all ja 
nad kasutavad vastastikku täielikku sadamamaksudest vabastust. 

Veos aga allub mõleamte riikide tollieeskirjadele.

Artikkel XIII.

See leping jääb jõusse kuni 1856 aasta lõpuni.
Kui see või teine pool ei soovi seda lepingut pikendada käesolevast tähtajast edasi, siis ta 

peab sellest teatama kaks aastat enne tähtaja lõppemist.Teatamise aja möödumisel, loetakse leping 
pikendatuks veel kolmeks aastaks ja nõnda edasi, kuni ei tehta kaks aastat varem selle lepingu 
lõpetamisest teavitamist.

Artikkel XIV.

Selle lepingu ratifitseerimiskirjad peavad olema mõlema poole poolt vahetatud  kaheksa 
nädala pärast.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 19 juunil (1 juulil) 1843 aastal.

(L.S.)Theodor v. Prianischnikoff.  (М.П.)Федоръ Прянишниковъ.
(L.S.)Henrich Schmükert.          (М.П.)Генрихъ Шмюкертъ.

Ratifitseeritud Peterhofis, 19. augustil 1843 aastal.

*****

Nr. 330.

1844 a. 8.(20.) mai. Preisimaaga sõlmitud kartelli-konventsioon.(2-е П.С.З. №18.200)...

Nr.331.

Ülalmainitud kuupäeva deklaratsioon.

((F. Martensi kommentaar.)).

1842 aasta Kaubandusakt (Nr. 325), iseenesestmõistetavalt ei saanud Preisimaa valitsuse 
silmis olla peetud ue kommerts-traktaadi sõlmimise diplomatiliste läbirääkimiste rahuldavaks 
lõpetamiseks. Preisimaa Kuningas ise oli väga suures kimbatuses pöörde suhtes, millise võtsid 
läbirääkimised tema Peterhoffis viibimise ajal. Kuid saanud Venemaa valitsuselt ootamatud 
järelandmised, Berliini kabinett ei teinud probleemi soovi väljendamisest, et need oleksid 
laiendatud kõigi Saksamaa riikide üle, millised kuulusid saksa Tolliliitu. 



Venemaa valitsus lükkas selle ettepaneku tagasi sel alusel, et 1842 aasta järelandmised on 
tehtud ainult Preisimaa kaubanduse kasuks ja nende kogu Tolliliidu üle laiendamine tähendaks 
Venemaalt nõuda uusi ohvreid, milliseid nad anda ei soovi. (Krahv Nesselrode 18. detsembri 1842 
aasta telegramm parun Meyendorfile.).

Kuid, omalt poolt, Preisimaa valitsus ei saanud kuidagi vastamatta jätta mingite 
soodustustega Venemaa kaubanduse suhtes 1842 aasta juuliaktiga. Ja tõesti, 3. märtsil 1843 aastal ta 
andis korralduse, millise jõul Venemaa vilja, millist veeti  mööda Vislat või Nemanit, 
transiidimaksud vähendataks kuni määrani, milline on määratletud 27. veebruari 1825 aasta 
kommerts-konventsiooniga. Sellisel viisil oli saadud rahuldus ühele Keiserliku valitsuse tungivale 
nõudmisele.

See-eest viimane ruttas täitma Berliini kabineti piirikokkupõrgete asjade arutamise 
segakomisjoni nimetamise soovi. Preisimaa valitsus pidevalt kaebas kitsendamiste pärast, milliste 
üle kaebasid Preisimaa piiriäärsed elanikud Venemaa poolsete võimude poolt, kes käituvad üldse 
julmalt sõbraliku naaberriigi alamatesse.

Nõnda nagu Preisimaa 22. (10.) juuni 1843 аasta noodis, milline on saadetud Venemaa 
saadikule, tõestatakse, et Preisimaa pidas alati kinni üldisest printsibist „mitte kunagi keelduda  
naaber ja sõbraliku riigi valitsuse nõudmisel, Preisimaa alama vastuvõtust, kes on välja saadetud 
välismaa territooriumilt, ükspuha, kas ta on varustatud paberitega või mitte, kui vaid oli võimalik 
konstateerida, et vastav isik ei ole kaotanud  Preisimaa alamluse õigust. See printsiip on kuni sellise 
määrani loomulik ja niivõrd hädavajalikul viisil tingitud sõbralikest suhetest, millised eksisteerivad 
kahe riigi vahel, et kuningliku valitsuse arvates ei ole isegi vajadust pühitseda seda formaalse 
konventsiooniga“.

Sellest printsiibist Preisimaa valitsus pidas pidevalt Venemaa suhtes kinni  ja seepärast kui 
Venemaa võimud soovinuks vabaneda kellegist Preisimaa alamast, siis ta võeti viivitamatult  
Preisimaa piiril vastu, kui ainult tema Preisimaa alamlus oli positivselt välja selgitatud.

SeejuuresVenemaa valitsus andis korralduse, et kõik Preisimaa alamad, kellel ei ole passe, 
oleksid saadetud Siberisse. Berliini kabinet ei saa uskuda, et sellist korraldust oleks üldse võimalik 
välja anda, kuid ikkagi ta palus saadikut seda arusaamatust selgitada.

Parun Meyendorfil ei olnud isegi vaja suhelda S-Peterburiga, et selgitada seda asja. Ta 
selgitas viivitamatult parun Bülowile, uuele Preisimaa välisministrile, et valitsuse poolt ei ole 
kunagi sellist meedet võetud, kuid Siberisse saatmine ähvardab eranditult neid subjekte, kes 
peetakse kinni hulkurluse pärast ja kelle alamlust ei olnud võimalik kindlaks määrata. (Parum 
Meyendorfi 14. (26.) juuni 1843 aasta telegramm.).

Parun Bülow võttis Venemaa saadiku poolse sellise selgitse tänuga vastu ja ei korranud oma 
avaldust. Samas ta väljendas rahulolu Venemaa valitsus nõusoleku suhtes, et nimetada sega-piiri-
komisjon.

Üldse see uus Preisimaa diplomatilise ametkonna ülem väljendas oma täielikku 
valmisolekut juhinduda oma tegevuses ülendatud printsiipidest, millistest pidas kinni Keiser Nikolai 
I Preisimaa ja Austria suhtes. Viitsekantsler tegi parun Meyendorfile ülesandeks teatada temale, igal 
juhtumil, Valitseja täielikku rahulolu, kellele süsteem, nagu seda teab parun Bülow, seisneb Euroopa 
rahu, eksisteeriva poliitilise olukorra ja sotsiaalse korra säilitamises. Selle eesmärgi saavutamiseks 
on Valitseja valmis tooma kõik nõutud ohvrid. (Krahv Nesselrode 12. mai 1842 aasta telegramm.).

Selline Preisimaa valitsuse tegevuse heakskiitmine oli veel selle poolest sobiv, mida vähem 
püsiv oli ta oma sise ja välispoliitikas. „Kõikide liidrite arvates“, kirjutas 30. oktoobril (11.) 
novembril 1842 aastal parun Meyendorfi, „Preisimaa valitsuse alaline probleem seisneb 
kindlakmääratud süsteemi ja positiivsete põhimõtete puudumises. Kui tänased avaldused homme 
kummutatakse vastuvõetud meetmetega, siis valitsevate isikute kõned peavad vastama sellisele 
muutlikkusele või siis viimased peavad oma moralse vastutusega lõpetama Valitseja vastutuse 
katmise“. 

Vaat miks Preisimaa mininstrid ise väljendasid, uue valitsemise alguses, soovit liituda ja 
seista kui üks tervik, olles põhjendatud prinsiipide ja valitsuse tegevuste üldisele solidaarsusele. 
Ainiti Rochowi, Alvenslebeni ja Maltzani katsed moodustada „ühtlane valitsus“ lõppesid, kahjuks, 



täieliku ebaeduga. Muideks, parun Meyendorf tunnistab käesoleval valitsusel ikkagi seda teenet, et 
tal on Kuninga usaldus ja ei anna täielikku vabadust Tema Kuningliku Majesteedi „tulisele 
ettekujutusele“.

Keiser Nikolai I tunnistas täielikult seda Preisimaa ministrite teenet, milline on veelgi enam 
märkimisväärne, mida visamalt ilmnevad Preisimaal, „konstitutsioonilised ja demokraatlikud 
tendentsid“. Üpris soovitav, et Preisimaa ministrid oleksid enam läbi imbnud hädavajadusest 
koostada ühtlane ja tugev valitsus. See on eriti hädavajalik, kui pidada silmas Preisimaa perioodilise 
ajakirjanduse vabadusi, millise kallaletungid Venemaa valitsusele muutusid täiesti 
väljakannatamatuteks.(Krahv Nesselrode 14. novembri 1842 aasta telegramm).

Ja tõesti, Venemaa saadik ei väsinud pidevate kaebuste esitamisest Preisimaa trükiorganite 
vastu mingi Venemaad puudutava sõnumi vähimagi ebatäpsuse puhul. Preisimaa valitsus sundis 
ajalehtedel pidevalt avaldada Venemaa suhtes esitatud valeteadete kummutamist ja isegi määras 
mitmeid kordi üpris tuntavaid karistusi.  Lõpuks, 1842 aasta novembris, parun Meyendorf, 
võidutsedes, teavitas oma valitsust, et Preisimaa ajakirjanduse suhtes on projekteeritud uued ranged 
reeglid, millised viiakse varsti ellu.

Kui sõjamininstri adjudant, Zimmermann, andis välja teose Inglaste sõjakäigust 
Afganistaani,  millises ta mitte üldse sõbralikult suhtus Venemaa armeesse, saadik viivitamatult 
palus Preisimaa Välisministrilt: kas sõjaminister, kindral Boyen, kelle kaitse all see raamat on välja 
antud,  jägab ka oma adjudandi arvamust?

Järgmisel päeval ilmus saadiku juurde Preisima sõjaminister ise vabandama oma adjudandi 
teose selle koha eest, milline oli kutsunud esile parun Meyendorfi rahulolematuse. Kindral Boyen 
lisas sellele veel, et ta tegi autorile ranke noomituse ja isegi kavatses saatma teda polku, kuid ta 
loodab, et Keiserlik valitsus ei kahtle üldsegi tema austus suhtes Venemaa vastu ja imestuse tundes 
Venemaa armee suhtes. Saadik tänas sõjaministrit väljendatud tunnete eest, kuid ei hoidnud ära erru 
saatmist, millise Zimmermann  ikkagi sai. (parun Meyendorfi 2.(14.) novembri 1842 aasta ja 2.(14.) 
veebruari 1843 aasta telegrammid.).

Samasust ettearvatavust ilmutas Preisimaa valitsus 1830 aasta kartellikonventsiooni 
uuendamiseks peetavatel diplomaatilistel läbirääkimistel (Vt. Nr. Nr, 314 ja 315). see konventsioon 
oli sõlmitud 12 aastat tagasi ja seepärast pidi see kaotama oma kohustusliku jõu 17. (29) märtsil 
1842 aastal. Kogemus näitas, nagu kirjutas viitse-kantsler parun Meyendorfile 20 jaanuaril 1842 
aastal, et 1830 aasta konventsiooni artiklid tekitavad palju probleeme ja seepärast peavad need 
olema mudetud. Eriti soovitav oli sõjaväejooksikute ja rekrutite väljaandmise tagamine. 

Ainiti Preisimaa valitsus teata kindral Reychi kaudu S-Peterburg, et Preisimaa ühiskondlik 
arvamus väljendab niivõrd kartegooriliselt 1830 aasta konventsiooni Venemaaga uuendamise vastu, 
et ta loeb üpris ebamugavaks selle akti ümbervaatamist ja sellesse mingite uute määruste võtmist.  
Kui aga Venemaa valitsus nõustuks andma veel mingeid leevendusi piirisuhetele, siis sellisel 
juhtumil Preisimaa võimud võiks varsti õigustada riigi ühiskondliku arvamuse ees, oma 
järeleandmisi Venemaale. Kuid Venemaa valitsus ei tunnistanud võimalikuks selles suhtes mingite 
järelandmiste tegemist võimalikuks. Sellel alusel oli parun Meyendorfiile tehtud ülesandeks mitte 
rõhuda 1830 aasta kartellikonventsiooni otsuste muutmisele ja piirduda ainult selle akti 
uuendamisega, ilma mingeid muudatusi tegemata.

Sellisel viisil juba 1842 aasta alguses algasid 1842 aasta akti uuendamise läbirääkimised, 
kuid alles mais 1844. a. nad lõppesid õnnelikult uue kartelli-konventsiooni sõlmimisega. Näis, et 
Venemaa lihtsa uuendamise sooviga oli püüd hoida ära igasugust segadust selle küsimuse 
lahendamisel. 

Kuid tegelikkuses kukkus välja teisiti. Ühiskondlik arvamus ja Ida-Preisimaa provintside 
kohalikud võimud väljendusid niivõrd energiliselt 1830 aasta konventsiooni uuendamise vastu, et 
Berliini valitsus kartis võtta mingit kindlaksmääratud otsust. Ta nõustus pikendama vana 
konventsiooni mõju alguses 6 kuud, aga pärast veel aastaks, kuid kohe konventsiooni allkirjastamist 
ta ei pidanud võimalikuks. Lõpuks, Preisimaa valitsus isegi nõustus esitama Venemaa saadikule uue 
konventsiooni projekti, millise arutamine nõudis palju aega. 



Selles projektis oli peamiselt kaks punkti, millised kutsusid esile Venemaa valitsuse poolseid 
tõsiseid vastuväiteid. Preisimaa kava Artikkel XVI alusel, tuli kõik desertööride ja kurjategijate 
väljaandmise nõuded teha Venemaa kubermangude kõrgemate kohtute otsuste alusel Preisimaa 
provintside  kõrgemate kohtute poole. See määrus oli kooskõlas 1830 aasta konventsiooni vaimuga. 
Ainiti, praktikas osutus üpris keerukaks  teha kohtukohtadele ülesandeks sellistes asjades 
kirjavahetuse pidamine Preisimaa kohtuvõimudega. Seepärast kujunes välja tava, millise jõul 
kindral-kubernerid täitsid seda kohustust kuni viimase ajani. 

Nende kaalutluste alusel oli parun Meyendorfile tehtud ülesandeks rõhuda konventsiooni 
kava Artikkel XVI muutmisele väljakujunenud korra mõttes. 

Teine probleem oli esile kutsutud Artikkel XXIII §3. Preisimaa valitsus nõudis, et iga vene- 
ja poola juut, kes saadi Preisimaa territooriumil ilma passita kätte või üldse legitimatsioonita, oleks 
olnud viivitamatult antud üle Venemaa lähimale piirivõimule, vältides igasugust kirjavahetust, 
milline oli sisse seatud ülejooksikute ja kurjategijate väljaandmise kartellikonventsiooniga. 

Kuid sellise nõudmisega ei saanud Venemaa valitsus nõustuda kahel kaalutlusel:
1)Andes Preisimaa võimudele õiguse saata Venemaale kõik Vene ja Poola juudid, kellel ei 

olnud passe, tähendas anda neile võimalus saata Venemaale kõik hulgused, keda Preisimaa pidas 
enesele ebamugavateks.  
 2) 24. jaanuari 1844 aasta Kõigekõrgema kinnitusega Riiginõugogu arvamuse alusel, juudid, 
kes hülgasid Venemaa ilma passideta, kaotasid õiguse Venemaa kodakondsusele ja neil ei ole 
Venemaale tagasi pöördumise õigust. Ainult Austria valitsuse soovil muudeti selline Venemaa 
seadusandluse  otsus (ст. 261 т. XIV св. зак. Изд. 1842 г.) oli muudetud selles mõttes, et ilma 
passideta juudid võivad olla Venemaale tagasi võetud, Austria võimude nõudel, kui eelnevalt oli 
nende Venemaa alamlus  ümberlükkamatul viisil kindlaks määratud.  Pidades silmas Riiginõukogu 
mainitud arvamust, võivad Venemaa võimud tagasi võtta juute, kelle passide kehtivuse tähtaeg on 
enne nende väljaandmist vaid ühe aasta aegunud, ilma mingi eelneva kirjavahetuseta.  Mis aga 
puudutab juute, kellel passe ei ole või nende passid on juba üle aasta aegunud, siis selliseid võib 
Venemaal vastu võtta ainult peale Venemaa alamluse tuvastamist.(Krahv Nesselrode 22. veebruari 
1844 aasta telegramm parun Meyendorfile.).
             Parun Meyendorfil õnnestus vaid osaliselt võita Preisimaa volinike vastupanu uue 
kartellikonventsiooni sõlmimiseks. Nad nõustusid võtma vastu Artikkel XVI Venemaa sõnastust, 
kuid keeldusid järsult muutmast juute puudutavat Artikkel XXIII. Preisimaa volinike väitel on 
juutide väljaajamine Ida-Preisimaa provintside elanike silmis ainsaks hüvituseks 
kartellikonventsiooni uuendamise eest.

Lõpuks, ühe Preisimaa voliniku ettepaneku järgi oli otsustatud juute puudutav artikkel 
täielikult välja jätta, asetades nad sellisel viisil üldiste seaduste mõju alla.

Saadik pidas endal olevat õigust sellise ettepaneku vastuvõtmiseks, et ta oli täiesti kooskõlas 
1830 aasta konventsiooniga ja viimase uuendamine oli tehtud temale esmaseks kohustuseks. Vaat, 
miks ta otsustas allkirjastada konventsiooni, olles veendunud, et selle asja kiire lõpetamine võib 
Venemaale olla ainult kasulik ja kindlustada tulevikuks veelgi enam Preisimaaga sõbralikud ja 
liitlaslikud suhted. (Parun Meyendorfi 8.(20.) mai 1844 aasta telegramm viitsekantslerile).

*

Nr. 330.

          Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Kuna T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ja T. M. Preisimaa Kuninga vahel 17.
(29.) märtsil 1830 aastal sõlmitud vastastikuste jooksikute väljaandmise konventsiooni kehtivuse 



tähtaeg möödus; ja seetõttu osutus, et mõningad selle konventsiooni artiklid nõuavad täiendamist ja 
suurt selgust; teised aga ei vasta enam praegustele suhetele; siis Nende Majesteedid  tunnistasid 
vajalikuks sõlmida uus jooksikute väljaandmise konventsioon ja sellel eesmärgil  nimetasid oma 
volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
parun Pierre Meyendorfi ((Петра Мейендорфа)), oma salanõuniku ja kammerhärra, T. M. 

Preisimaa Kuninga  ja T. K. K. Meclembourg-Schwerini Suurhertsogi juures asuva erakorralise 
saadiku ja täievolilise ministri, Venemaa Valge Kotka, Püha Vladimiri 2. järgu jt ordenite kavaleri,

aga T. M. Preisimaa Kuningas, parun Henri Ulrich-Wilhelm Büllowi ((Henri Ulrich-
Guillaume baron de Büllow)), oma kabinetiministri ja välisministri, Preisimaa Punase Kotka ja 
Suure Risti  ja Venemaa Püha Aleksander Nevski, Püha Anna 1. järgu ja t. ordenite kavaleri, 

kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, 
sõlmisid ja allkirjastasid põgenike väljaandmise konventsiooni, milline sõnasõnalt kõlab järgmiselt:

Artikkel I.

Selle konventsiooni täitmine algab nelja nädala pärast peale ratifitseerimiskirjade vahetamist 
ja see hakkab puudutama:

a)Kõiki isikuid, kes asudes tegevteenistuses, sooritavad ärajooksmise sellest või teisest 
vastastikusest armeedest, aga samuti sõjaväe asju, millised nende jures osutuvad olevad, sellised 
nagu: hobused, rakmed, relvad ja varustus, peale selle kõiki isikuid, kes kuigi saades vabastuse, 
kuid sellisel tingimusel, et nad ilmuvad uuesti teenistusse, kui vaid seda nõutakse ja kes seepärast 
kuulusid reservi.

b)Kõikidesse isikutesse, kes riigi seaduste järgi, millise nad jätsid maha, et tulla tagasi või et 
mitte tulla tagasi, on kohustatud, millised ka ei oleks tagajärjed, kandma sõjaväeteenistust.

c)Kõikidesse nendesse isikutesse, kes on sooritanud kuriteo ühes kahest riigis, jooksevad 
teise, et varjuda kohtu ning seadusliku karistuse eest.

Artikkel II.

Kui eelnevas artiklis tähe a) all mainitud inimesed võetakse kinni mundris, kui neil on teised 
sõjaväe varustuse tunnused ja asjad või üldse kui ei ole mingit kahtlust, et nad sooritasid teise 
lepingulise riigi tegevteenistusest minemajooksmise , siis sellised inimesed tuleb viivitamatult ja 
ilma selle riigi poolse eelneva väljanõudmiseta kinni pidada ja saata koos nende juures leitud 
asjadega mõlemat riiki eraldava piirini, et anda üle neid vastu võtma nimetatud võimudele. Mis aga 
puudutab neid, kelle jooksus olek ei ole ilmne, kuid  muutub tõenäoliseks nende isiklike tunnistuste 
põhjal, või erilistel asjaoludel, siis militaar- või tsiviilvõimud, saanud teated kellegi sellistest 
inimestest asukohast, võtavad viivitamatult vajalikke meetmeid et takistada tema edasist 
põgenemist. Peale seda nad korraldavad temale ülekuulamise ja saadavad selle protokolli teise 
lepingulise riigi provintsi militaar-võimudele, kes siis teatab, kas kahtlustav tõesti jooksis ära või 
mitte; selle tulemusel, ärajooksmise juhtumil, antakse desertöör välja ühel ülalpool selgitatud viisil.

Esimese artikli tähe b)all mainitud inimeste suhtes hakatakse toimima mitte teisiti, kui 
täpselt selleks esitatud nõudmise tulemusel, milline on tehtud igal üksikul juhtumil selle riigi 
vastavate võimude poolt, millise juurde nad kuuluvad.

Artikkel III.

Ainiti, kui Artikkel I tähtede all a ja b mainitud  järgu inimesed, enne nende riiki tulekut, 
millises nad viimasel ajal lahkusid või nad astusid selle teenistusse, olid selle riigi kodanikud, 
millises peale ära jooksmist nad varjuvad ja kui seejuures nende sellise olemusega  kaasnenud 
suhted, selle riigi seaduslikes vormides ei hävinenud, siis selliseid inimesi välja anda ei tule. Kuid 



ka sel juhtumil, hobused, millised nad põgenemisel kaasa viisid ja kaasa võetud sõjaväe varustus 
peavad olema tagastatud. 

Aga samuti, kui keegi nende kahe järgu juurde kuuluvad inimesed sooritavad mingi kuriteo 
selles riigis, kus ta peale kuritegu välja otsitakse, siis sellist võib välja mitte anda seni, kuni teda 
selle riikide seaduste järgi ei ole karistatud.

Lõpuks, kui nende inimeste kinnipidamise ja väljaandmise ajast, kes kuuluvad mitte teisiti 
kinnipidamisele ja väljaaandmisele, kui vaid peale täpset selles suhtes esitatud väljanõudmist (nii 
nagu on sellest sätestatud Artikkel II, aga nimelt jooksikute suhtes, keda ei saa nendeks pidada) 
möödub kaks aastat, alates sellesse järku kuuluva inimese ärajooksmise ajast, siis mitte kumbki 
mõlematest riikidest, kellele laekus sellise inimese väljanõue, ei pea seda rahuldama.

Artikkel IV.

Suhted, Artikkel II alusel inimestega, keda kahtlustatakse selle või teise kõrge lepingulise 
riigi teenistusest ärajooksmises, hakatakse pidama Venemaa ja Poola Kuningriigi poolelt kindraliga, 
kes kamandab Preisimaale lähimat provintsi., aga Preisimaa poolelt kõrgema ülemusega, kellele on 
tehtud ülesandeks desertööride väljaandmine; artikkel I, tähe b) all mainitud inimsete suhtes 
esitatud nõudmised hakkavad puutuma Venemaa ja Poola Kuningriigi poolelt lähimale Preisimaa 
provintsi juhatusse, aga Preisimaa poolelt Venemaa või Poola lähima militaar- või tsiviilmõimu.

Artikkel V.

Kui aga juhtuks, et keegi ene oma selle või teise Kõrge lepingulise riigi teenistusest 
ärajooksmist sooritas põgenemise mingi kolmanda riigi Valitseja vägede teenistusest, millisega üks 
Kõrgetest lepingulistest pooltest omaks jooksikute väljaandmise konventsiooni, siis sellisel juhtumil 
antakse desertöör välja sellele armeele, millisest ta jooksis viimati ära.

Artikkel VI.

Vastastikustel militaar- ka tsiviilvõimudel on keelatud võtta oma Valitseja sõjaväe- või 
tsiviilteenistusse igaüht, kelle põgenemine teise lepingulise riigi tegevteenistusest ei ole kahtluse all, 
või on vaid tõenäoline. Kirjutatakse ette samuti see, et ei tohi lubada üle piiri kedagi all-
ohvitseridest või sõduritest, millised kuuluvad naaberriigi armeese, kui neil ei ole passi või selle 
korpuse ülemalt või komandöri, millise juurde nad kuuluvad, kirjalikku isikutõendit.

Igaüks, kes ei oma sellist passi või kirjalikku isikutunistust, millielt ned võimud  saava 
andmeid või ise või oma alluvate kaudu ja kes väliste tunnuste järgi või teiste asjaolude tõttu, 
annavad põhjust kahtlustuseks, et ta kuulub teise lepingulise riigi vägede juurde, võetakse 
viivitamatult kinni kõigi asjadega, millised tema juures leitakse ja peale ülekuulamist, toimitakse 
Artikkel II sätete alusel.

Artikkel VII.

Mõlemad Kõrged lepingulised pooled võtavad meetmeid, et ei oleks kõigi väljaandmiste 
nõudmiste suhtes, millised  nende võimudele laekuvad, nõrgenenud tähelepanu  ja viivitamatu ning 
kohusetundlik täitmine.Kui aga osutus, et välja nõutavad inimesed asusid seejuures selle riigi 
teenistuses, millise maal nad asuvad, siis ka sell juhtumil see asjaolu ei  muuda selle artikli järgseid 
vastastikuseid kohustusi vähimaltki muutmata. 



Artikkel VIII.

Kui tekiksid kahtlused mingi nõudmises esitatud asjaolu täpsuse suhtes, siis sellised 
kahtlused, erandiks Artikkel III sätestatud juhud, ei saa oll mitteväljaandmise ettekäändeks.

Artikkel IX.

Desertööri või igasuguse sõjaväeteenistskohustusliku isiku väljaandmine, mitte ainult ei pea 
alati ja eranditult olema saadetud protokolliga tema kinnipidamise põhjuste ja asjaolude kohta; kuid 
peale selle, kui selline inimene kuulub ka nende järku, kes Artikkel II jõul pidid olema välja antud 
ilma väljanõudmiseta, siis peab koos nendega andma viivitamatult välja ka temal kinnivõtmise 
hetkel olnud sõjaväe asjad. Kui aga, vastupidiselt sellele, ta hakkab kuuluma nende inimeste järku, 
kelle väljaandmist teostatakse ainult vastastikuste militaarvõimude eelneva suhtluse alusel või 
spetsiaalse nõudmise alusel, siis et tõrjuda igasugust kahtlust sellest, et tema väljaandmine on 
kooskõlas selle konventsiooni määrustega, sis teda puudutav väljanõudmine peab olema alati 
esitatud väljaandmise juures originaalis või tunnistatud koopiana.

Artikkel X.

Senini desertööride ja teiste inimeste väljaandmiseks alaliselt nimetatud  piiripunktid jäävad 
nendeks samadeks, kus sellist väljaandmist varem toimetati, seni kuni vastastikused võimud ei lepi 
omavahel kokku nende muutmise suhtes. Nendes kohtades väljaandmisele kuuluvate inimeste 
vastuvõtmiseks, olenevalt nende ametnike kuuluvusest militaar- või tsiviilvõimdesse, hakkab nende  
ametnike nimetamine sõltuma militaar- või tsiviilvõimudest, kes peavad selles asjas teise Riigi  
vastavate võimudega suhtlema.

Artikkel XI.

Iga desertööri või iga sõjaväeteenistuskohutuse alla kuuluva inimese ülalpidamise kuludeks 
määratakse seitse ja pool (7½) vene kopikat hõbedas või kaks ja pool (2½)  preisi krossi hõbedas 
päevas, alustades lugemist tema kinnipidamise päevast, et ta anda välja nõudmise alusel või ilma 
selleta. Kui aga desertöör viib endaga kaasa riigi hobuse, siis selle söötmiseks hakatakse iga päev, 
lugedes ülalmainitud ajast kaks mõõtu kaera ja kaheksa naela heina koos vajalike õlgedega; sellise 
loomasööda eest tasutakse iga kord lähima linna turu hetke keskmiste hindade järgi.

Desertööri väljaandmine peab olema teostatud mitte hiljem, kui kaheksa päeva peale tema 
kinnipidamist, milline võib järgneda koheselt peale tema varjumise kohast teadete saamist;  aga 
sepärast ka selle ja teise poole ülalpidamiskulude arved ei saa olla kõrgemad, kui vaid kaheksa 
päeva eest, peale selliste juhtude, kui desertööri kinnipidamise koha kauguse või mingi  teise selgelt 
tõestatud asjaolu tõttu, tema väljaandmine ettenähtud võimudele pidi hädavajalikult venima 
ülalmainitud ajast pikemaks.  Kui jooksik võeti haiguse tõttu hospidali, siis temale tehtud kulutused 
tasub teda välja nõudnud valitsus, maksab päeva kohta kümme ja pool kopikat (10½) vene kopikat 
hõbedas või  kolm ja pool (3½) preisi krossi hõbedas, kogu selle aja kestel, kes oma haiguse tõttu 
nende riikide hospidalides hakkavad olema.

Artikkel XII.

Kui aga peale desertööri enda leitakse ka tema poolt kaasa viidud riigi hobune ja kui ta 
tagastatakse sellele riigile, millisele ta kuulub, siis sellisel juhtumil seeisik, kelle raporti alusel 
hobune kätte saadakse, saab autasuks sellelt riigile, millisele selline välja antakse, kuus rubla 
seitsekümmend viis kopikat hõbedas vene rahades (seitse pool preisi taalrit).

Artikkel XIII.



Selle autasu viivitamatuks väljaandmieks, aga samuti Artikkel XI mainitud kulude eest, 
milliseid ei tohi mitte mingil juhul suurendada, mõlemad kõrged lepingulised pooled võtavad 
meetmeid, et ametnikel, kellele on tehtud ülesandeks põgenike vastuvõtmine, kohtades, millised on 
selleks ette nähtud, oleksolemas mingi sularaha summa, millisest nad saaksid tasuda desertööri või 
inimese, kes on sõjaväeteenistuse kohustuslik, aga samuti ära viidud hobuse tagastamisel, 
üleandmise hetkel selle mis tuleb tasuda nende ülalpidamise kulude eest arvete järgi, milliseid 
väljaandmist teostavad ametnikud hakkavad esitama teise Riigi võimudele ja hobuse püüdmise eest 
preema maksmiseks.  Kui sellise arve puhul ilmnes mõni patustamine, millist on ainti raske oodata, 
sellise selguse ja täpsuse juures, millisega on määratletud preemia ja ülalpidamise kulud; siis sellisel 
juhtumil arve tasutakse ikkagi täielikut; selle asja suhtes vastuväite tegemise juurde asutakse pärast, 
erandiks vaid üks juhtum, aga nimelt: kui ei järgnenuud  täitmist Artikkel II sisu järgi, seda 
puudutavalt, et koos desertööriga oleks antud välja ka kõik tema juures leitud sõjaline varustus või 
et tema väljaandmise nõue oleks esitatud originaalis või tunnistatud koopiana. Vaid sel juhtumil ei 
maksta autasu, aga samuti ülalpidamise kulusid kinni.

Artikkel XIV.

Kuna desertöörid ja sõjaväeteenistuskohustuslikud inimesed ei saa laenu võtta, milliste eest 
see valitsus, millise juurde nad kuuluvad, oleks seaduslikku vastutamise kohustust, siis selliste 
võlgade eest mitte mingil juhul põgenike väljaandmise juhul hei hakka see olema vastastikuste 
võimude asjaajamise põhjenduseks.  Kui aga keegi sellistest nimestest, oma põgenemise ajal riigis, 
milline teda välja annab, andis eraisikutele lubadusi, milliseid ta tema väljaandmise tõttu ei saa 
täita, siis vastaspoolele jäetakse ainult õigus oma õigusi kaitsta selle riigi võimude juures, millisele 
tema võlgnik kuulub. 

Samamoodi, kui desertöör või inimene, kes on sõjaväeteenistuskohustuslik, sel ajal, kui teda 
välja nõutakse, asub isiklike võlgade eest vahi all; aga ka siis valitsust, millisle laekub selline 
nõudmine, ei vabastata tema viivitamatust väljaandmise nõudmise täitmise kohustusest.

Artikkel XV.

Kui keegi, selles või teises vastastikustest Riikides sooritab kriminaalkuriteo või on sellises 
teos süüdistatav või kahtlustatav, aga pärast põgeneb ja läheb teise lepingulise Valitseja riigi 
valdustesse, siis kõik sellised inimesed antakse vastastikku välja nõudmise alusel, milline järgneb 
sellel alusel, nagu on sellest allpool Artikkel XVI sätestatud.

Selle artikli jõud jääb muutumatuks, olenemata süüdlase või süüdistatava, või kahtlustatava  
aujärgust või varandusest; ja sellised inimesed, millisesse seisusesse või varanduslikku seisundisse 
nad ka ei kuulunud, aadlikud, linnakodanikud või külaelanikud, vabad või sunnismaised, militaar- 
või tsiviilametkonnast, antakse ühmoodi välja.

Kuid kui osutub, et kurjategija või süüdistuse saanud isik, on selle Valitseja alam, millise 
valdusesse ta põgenes, peale kuriteo sooritamist teise lepingulise Riigi territooriumil, siis sellisel 
juhtumil teda välja ei anta; kuid Valitseja, kelle alam ta on, käseb ta viivitamatult anda selle riigi 
seaduste järgi kohtu alla.  Ainiti kui keegi peetakse kinni selles samas riigis, kus ta sooritas 
kriminaalkuriteo või mingi teise seadusevastase teo ja võetakse seejuures kinni nimelt sellise 
kriminaalkuriteo  või sellise üleastumise eest, siis Valitseja, millise piirkonnas kinnipidamine 
toimus, võib anda selliseid inimesi enda juures kohtu alla ja allutada karistusle, milline seaduste 
järgi on ette nähtud, kuigi süüdlased olid teise lepingulise Valitseja alamad.

Artikkel XVI.



Kurjategija kinnipidamine, kes pidi olema välja antud ühe riigi poolt teisele, teostatakse 
selle rigi politseivõimude ja kohtu nõudmisel, kus kuritegu sooritati ja selle nõudmisega peab 
pöörduma teise lepingulistest riikidest politseivõimude  ja kohtu poole. Vastastikused võimud, isegi 
siis kui nad ei omanud õigust käsitleda nendele saabunud nõudmise asjaolusid, peavad ta  
viivitamatult andma üle vastavatele ametnikele.

Ainiti aga tegelik väljaandmine teostatakse Venemaa ja Poola Kuningriigi poolelt mitte 
teisiti, kui selle Preisimaa provintsi  ülemkohtu nõudmisel, kus kurjategja või süüdistatud juba oli 
või pidi olema allutatud kohtulikule uurimisele ja sellise nõudmisega peab pöörduma Venemaa 
Keisririigi nende kubermangude kindral-kuberneri poole või selle Poola Kuningriigi kubermangu 
ülemkohtusse, kus kurjategija või süüdistatud arvatavasti end varjab. 

Preisima poolelt hakatakse väljaandmist teostama nende Venemaa Keisririigi kubermangude 
kindral-kuberneride  poolt või selle Poola Kuningriigi kubermangu ülemkohtu nõudmisel, kus 
kurjategija või kuriteos süüdistatud juba oli või pidi olema võetud kohtuliku uurimise alla. 
Mõlematel juhtudel tuleb selliste nõudmistega pöörduda Poola Kuningriigi selle provintsi 
ülemkohtusse, kus kurjategija või süüdistatav arvatavalt end varjab.

Mõlemad valitsused hakkavad teineteisele saatma nimekirju  Poola Kuningriigi ja Preisimaa 
Kuningriigi kõrgematest kohtutest, millistele on tehtud ülesandeks nende nõudmistega tegelemine.

Kõigil ülalmainitud juhtumitel,  kas väljaandmise nõudmine saadakse ühe Venemaa kindral-
kuberneri poolt või ühelt Poola Kuningriigi või Preisimaa Kuningriigi kõrgemalt kohtult, peab 
nõudmise juurde olema lisatud selle kohtu otsuse koopia, kui selline juba tehti või kohtu alla 
andmise otsusest koos kõigi kuriteo üksikasjadega.

Väljaandmise nõudmine ja sellele järgnevad dokumendid peavad olema esitatud kuue kuu 
jooksul, lugedes kurjategija või süüdistatava kinnipidamisest ametnikule või kohtule teatamise 
kuupäevast, kes nõudsid sellist kinnipidamist. Viivitamise juhtumil, kurjategija või süüdistatava 
väljaandmise kohustus lakkab. 

Väljaandmine ise aga hakatakse teostama siis, kui ülekuulamise järgi, millisele süüdistatav 
allutatakse, osutub, et ta on täpselt see, keda nõutakse ja kui tegu, millises teda süüdistatakse, on 
selline, et selle riigi seaduste järgi, millisele väljaandmise nõudmine laekus, süüdistatav peab olema 
allutatud kriminaaluurimisele.

Kurjategija, kes on määratud väljaandmisele, tuleb konvoi saatel saata kuni piirini ja anda 
teda välja nõudnud riigile üle, peale seda kui on saadud kätte tema kinnipidamiseks kulutatud 
rahasumma. 

Artikkel XVII.

Välja makstakse:
a)kurjategija ülalpidamise eest, alates kinnipidamise päevast, seitse ja pool vene kopikat 

hõbedas (7½): kaks ja pool preisi hõbe krossi (2½) pävas;
b)kogu vahi all pidamise aja eest üheksa ja kolm neljandikku vene kopikat hõbedas (9¾); 

kolm veerandi preisi hõbe krossi päevas ja peale selle:
c)kulutused, millised kuuluvad tasumisele igasugusel erilisel juhtumil, kurjategija kuni  

piirini saatmisel ja selleks hädavajalike riiete eest.

Artikkel XVIII.

Nii desertööre, ega ka sõjaväeteenistuskohustuslikke, ega ka kurjategijaid ei tohi nende välja 
nõudmist esitanud riigi poolt jälitada teise lepingulise poole riigi territooriumil mitte mngil 
vägivaldsel või omavolilisel või varjatud viisil. Ja seepärast igasugusel sõjaväelisel või 
tsiviilkomandol või kellegil salaja saadetul on keelatud sellistel kavatsustel vastatikust piiri ületada. 

Kui ühe või mitmete desertööride või sõjaväeteenistuskohustuslike inimeste või  põgenenud 
kurjategijate püüdmiseks, saadetakse nõudva Riigi poolt miitar- või tsiviilüksus või kasutatakse teisi 



vahendeid, siis selline jälitamine ei saa kulgeda kaugemale, kui ainult piirini, milline eraldab 
mõlemaid riike. Siin peab komando peatuma ja üle piiri lubatakse minna vaid ühel isikul, kellel on 
keelatud kasutada mingit vägivalda või tegutseda omavoliliselt; kuid ta peab pöörduma 
väljaandmise suhts vastava militaar- või tsiviilvõimu poole ja esitama sellele selle kohta oma 
komando kirjaliku nõudmise. Selline saadik võetakse vastu sellise austusega, millist mõlemad 
Riigid teineteisele osutavad; peale seda peab edasi toimima käesoleva konventsiooni sätete järgi.

Artikkel XIX.

Igasugune võimude tegutsemine, milline on teostatud ühest mõlematest riikidest pärit 
militar- või tsiviilametniku poolt teise riigi maal ilma vastavate militaar- või tsiviilvõimude 
spetsiaalsete loata, loetakse riigipiiri rikkumiseks ja süüdlast karistatakse vastavalt seadustele.

Kui aga sellise piiririkkumise või mingite eriliste asjaolude  suhtes tekib kahtlus; siis sellisel 
juhtumil nimetatakse eriline vastastikuline komissjon, selle poole komissari eesistumisel, milline 
kaebuse esitas. Venemaa poolseteks komissaridena, millised on sell eesmärgil õigeaegselt 
nimetatud, olema spetsiaalsed isikud, kellele nii Keisririigi kui ka Poola Kuningriigi piiril tehtud 
ülesandeks jälgida heade naaaberlike suhete säilumise üle, aga Preisimaa poolelt selle ringkonna 
provintsi nõunik, kus riigipiiri rikkumine toimus. 

Erilistel juhtudel mõlemad valitsused võivad teha need juurdlused ülesandeks spetsiaalselt  
selleks komandeeritud ametnikele.

Komissarid hakkavad omama õigust spetsialsetel juhtudel kutsuda temaga kaastööle 
õigusametniku, et saada tunnistajatelt tunnistusi ja  võtta neilt vanne. Nende kohustuste hulka 
kuulub sündmuse toimumise selgitamine ja veendumine selles kas ka tegelikult toimus 
piiririkkumine ja kes on selles süüdi. Kui komisjonis selle suhtes erimeelsust ei teki, siis antakse 
kogu asi selle Riigi vastavasse kohtusse, kellele süüdlane kuulub, et viivitamatult teda karistada ja 
teatada sellest kohtuotsusest sellele riigile, kelle piiril see rikkumine aset leidis.

Igaüks, kes võetakse kinni sel samal maal, kus tema poolt sooritati riigipiiri rikkumine, 
viakse sealsesse lähimasse militaar- või tsiviilkohtusse, olenevalt sellest, kas süüdistatav kuulus 
militaar -või tsiiviilametkonda. Mainitud kohus vaatab asja läbi ja peale tunnistajate ärakuulamist 
viib asja menetlemise selleni, et saaks teha kohtuotsus. Pärast saadetakse kogu asi nende vägede 
ülemjuhatajale, millisesse süüdlane kuulub, või kui ta oli tsiiviilametkonnast, vastavale tema 
ülemale, et kohtuotsus viia ellu tolle riigi seaduste järgi. 

Juurdlust peab toimetama peatumatult ja nii kiiresti kui võimalik. Kui kohus, milline peab 
kohtuotsuse välja kuulutama, nõuab eelnevalt edasisi selgitusi, siis sellised peavad olema antud 
mainitud kohtu nõudmisel juurdlust teostanud komissaride poolt.

Artikkel XX.

Kõigile kõrgete lepinguliste poolte võimudele ja alamatele on keelatud ära desertööride , aga 
ka sõjaväeteenistuskohustuslike inimeste, kelles suhtes juba laekus juba väljanõue või kurjategiate, 
kes tuleb välja anda, varjamine ja teistesse kaugematesse kohtadesse põgenemisele kaasa aidata, et 
säästa neid sellisest väljasaatmisest.

Vastastikused valitsused käituvad kohalike riiklike seaduste järgi nendega, keda sellistes 
kuritegudes süüdistatakse ja mõlemate Riikide võimud, vastastikuseks rahulduseks, hakkavad 
saatma teineteisele sõnumeid selllest, milliseid meetmeid hakatakse võtma tagaotsimiseks ja kuidas 
on karistatud selle sätte rikkujaid. 

Artikkel XXI.

Täiesti karmilt keelatakse ära kõrgete lepinguliste poolte alamatele osta kellegilt asju 
millistel on ilmsed tunnused selle kohta, et need on riigi omad, kuigi müüja ei olnud  veel 
desertööriks kuulutatud või kui sellist ei olnud veel välja nõutud.  Eriti rõhutatakse, et ei ostetaks 



desertööride poolt kaasa viidud hobuseid.  Peale selle kirjutatakse rangelt ette see, et keegi ei ostaks 
kurjategijalt asju, millised on tema poolt kaasa võetud põgenemisel ja milliseid ta ei saanud soetada 
teisiti kui ebaseaduslikul viisil. Mõlemad valitsused kasutavad kõiki kohalike riiklike seaduste 
järgseid viise, et sellised asjad ja mainitud sõjaväe varustus oleks vastastiku, mingi hüvitueta, 
tagastatud. 

Artikkel XXII.

Kui keegi desertööridest või inimestest, kes olid sõjaväeteenistuskohustuslikud või 
kurjategijad, millised kuulusid ülalmainitud järku, välja ei anta, kui selle konventsiooni jõuga ta 
kuulub väljaaandmisele; aga seejuures, teostab uue põgenemise, ta läheb uuesti sellele maale, 
millisele ta tulnuks tagastada, siis selle maa Valitseja  ei ole kohustatud teda enam tagasi välja 
andma. 

Artikkel XXIII.

Mõlematest riikidest kumbki riik kohustub tagasi võtma neid oma alamatest, millistest teine 
neist riikidest soovinuks vabaneda, lugedes neid mingil põhjusel endale koormavaks. Ainiti see 
kohustus lakkab, kui inimene, keda soovitakse välja saata, viibis juba kümme aastat välismaal 
passita või päritolutunnistuseta (Heimathschein), milline on antud välja tema kodumaa vastavate 
valitsuste poolt ja kui sellise passi  või tunnistuse tähtaeg möödus juba kümme aastat enne seda.  

Need inimesed, kelle passid, päritolutunnistused või teised sarnased dokumendid on veel 
kehtivad, või millised on pikendatud vaid üheks aastaks, võivad, kui nad on vastastikustest riikidest 
ühe kodanikud, olla üle piiri saadetud ilma selle riig vastavate võimudega eelneva kirjavahetuseta.

Ülalmainitud  isikute üleandmist ja vastuvõttmist hakkavad teostama:
a)Venemaa poolelt spetsiaalsete komissaride kaudu, kellele on tehtud ülesandeks nii 

Keisririigi  kui ka Poola Kuningriigi piiril, pandud jälgimine heanaaberlike suhe säilitamise üle.
b)Preisimaa poolelt piiriringkondade  provintsinõunike vahendusel.
Erandiks need juhtumid, ei tohi mitte ühtki inimest, kes nimetab end ühe kõrgetest pooltest 

alamaks, ei tohi teise poole maale saata teisiti, kui mõlemate riikide ametnike eelneva kokkuleppe 
alusel ja kui tõestatakse, et see inimene on ka tegelikult selle riigi alam, milline peab ta vastu võtma.

Kõigis ülalmainitud juhtumitel kulutused, millised need ka ei ole, millised kaasnesid sellise 
väljasaatmisega, tehakse riigi arvelt, millise poolt see ümberasutamine järgneb. 

Kui ainiti Venemaa valitsus või Poola Kuningriigi valitsus soovib saata inimest, kelle 
saatmine tema kodumaale ei saanud olal teisiti teostatud, kui Preisimaa valduste kaudu, siis 
Preisimaa valitsus ei hakka kunagi keelduma oma nõusoleku andmisest sellisel ülesaatmisele, kui 
ainult sellise inimese väljaandmine tema poolt Preisimaa piirivõimudele usaldatakse:

1)Tõestatud  valitsuse teavitus sellest, kellele selline inimene kuulub, märkides  ära tema 
vastuvõtmise nõusoleku.

2)Täielik ülesaatmise ja ta tema kodumaani sõidu kogu teel ülalpidamiseks tehtud kuludest 
kokkuvõte.

Nende kahe tingimuse mittetäieliku teostamise tingimusel, Preisimaa valitsus, konventsiooni 
austades, milline eksisteerib selle asja suhtes selle ja teise riigi vahel, ei oma võimalust inimeste 
vastuvõtmiseks, kes tulevad saata ümber kolmandatesse riikidesse.  Kui sarnased inimesed, kes 
kuuluvad kolmanda riigi juurde, olid vähemalt lubatud Preisimaa valdustesse passi alusel, milline 
oli välja antud Vene või Poola võimude poolt ja kui keeldutakse neid vastu võtma selles riigis, 
millist nad deklareerivad oma kodumaaks, siis Preisimaa võimudel hakkab olema nende Venemale 
või Poola tagasi saatmise õigus ühe aasta kestel, lugedes päevast, mil nad neis triikidest tulid 
Preisimale, märkides nende passides ära sellise tagasi saatmise põjused.

Artikkel XXIV.



Kõik selle konventsiooni määrused puudutavad täiel määral ka Poola Kuningriiki; selle 
tähtaeg lõppeb kaheteistkümne aasta pärast.

Artikkel XXV.

See konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Berliinis kuue 
nädala pärast, või kui võimalik, siis ka varem.

                                   Selle kinnituseks,  jne.
       See juhtus Berliinis, 8. (20.) mail 1844 aastal.

(L.S.)Le Baron de   (L.S.)Büllov.      (М.П.)Баронъ      (М.П.)Бюловъ.
     Meyendorff. Мейендорфъ.

See on ratifitseeritud Tsarskoe -Selos 10 juunil 1844 aastal.

   *

   Deklaratsioon.

Võttes arvesse, et Venemaa ja Preisimaa valitsused võtsid enda peale tänasel kuupäeval 
nende vastastikuste volinike poolt sõlmitud kartellikonventsiooni, vastastikuse teine-teisele 
põgenenud kurjategijate välja andmise kohustuse ja pidades silmas erinevust milline eksisteerib 
mõlemate riikide kriminaalseadustike vahel, ei leidnud sobivaks nimetada konventsioonis, milliste 
nimelt kuritegude eest võib esitada väljaandmise nõudmisi, allakirjutanud  nõustusid selles suhtes 
alljärgnevates punktides, aga nimelt:

1)Et ülalmainitud konventsioon ei hakka laienema poliitilistele kurjategijatele, kelle 
väljaandmine moodustab eriliste otsuste asja;

2)et rahandusseaduste rikkumist ei loeta kiriminaalkuritegudeks;
3)et mõlemad valitsused jätavad enesele õiguse otsustada, arvestades oma enda seadustega, 

küsimuse sellest, kas tegu puutub, millise eest üks neist nõuab isiku väljaandmist, kriminaal-
kuritegude hulka või ei.

Käesolev deklaratsioon, milline on koostatud ja allkirjastatud vastastikuste volinike poolt 
kahes eksemplaris, hakkab omama samasugust jõudu ja tähendust, just nagu see oleks võetud 
tänasesse kartellikonventsiooni.

                See juhtus Berliinis, 8.(20.) mail 1844 aastal.
(L.S.)B. de Meyendorff.  (L.S.)Büllov.      (М.П.)Баронъ      (М.П.)Бюловъ.
                            Мейендорфъ.

*****

Nr.332.

1851 a. 24. detsember (5. jaanuar 1852). Preisimaaga sõlmitud Postikonventsioon. (2-е 
П.С.З. №26.132).

((F. Martensi kommentaar.).

1844 aasta kartellikonventsiooni sõlmimisega ei olnud ära hoitud pidevad Venemaa 
ja Preisimaa valitsuste vahelised alalised arusaamatused kurjategijate väljaandmise küsimuses. 
Esimene nõudis pidevalt selliste isikute väljaandmist, keda Berliini valitsus ei pidanud  end olevat 
kohustatud välja andma. Sellisteks isikuteks olid erinevad poliitilised emigrandid, keda süüdistati 
Keiserliku valitsuse poolt riiklike kuritegude sooritamises.



1846 aasta juunis Poola Kuningriigi asevalitseja, vürst Paskevits ((Паскевичъ)) pöördus  
Riigikantsleri poole formaalse kaebusega Preisimaa valitsuse vastu, milline pidevalt keeldub välja 
andma, ühe Keiserliku missioni Berliinis nõudmise alusel isikuid, kes sooritasid poliitilisi 
kuritegusid. Seejuures, vandenõude „salapärased ninamehed“ asuvad välismaal ja seni kuni nad ei 
ole õigusmõistjate käes, ei saa eksisteeriva riikliku korra julgeoleku suhtes rahuneda.  
Kartellikonventsiooniga kehtestatud  kurjategijate väljaandmise  kord, vürst Warssavski arvates 
tekitab suuri ebamugavusi. 

Pidades silmas seda asjaolu, vürst Paskevits, oma 17. (29.) juuni 1846 aasta kirjaga palub 
riigikantsleril teha Preisimaa valitsusele järgmine poliitiliste kurjategijate väljaandmise kord. Kui 
mingi Preisimaal asuva poliitilise emigrandi suhtes on kahtlus, siis Poola Kuningriigi asevalitseja 
nõuab, Berliini missiooni vahendusel, tema arreteerimist. Muideks, selline nõudmine võib olla 
samuti esitatud Preisimaa provintsi presidendile, millises nõutav isik asub. Seejärel  vaatab 
Varssavis asuv uurimiskomisjon asja enest ja teatab oma otsusest Preisimaa provintsi kõrgemale 
kohtule, millise ametkonnas süüdistatav asub. Selleks, et teostada eeluurimist antakse Varssavi 
komisjonile kuuekuune tähtaeg, millise kestel süüdistatav isik peab viibima aresti all.

Preisimaa valitsus leidis selle ettepaneku olevat ära teeninud tõsise tundmaõppimise. Ta 
keeldus järsult välja andmast kui poliitilisi kurjategijaid, isikuid kelle süü ei ole tõestatud  mitte 
mingite kohtuaktidega. Kui aprillis 1846 aastal vürst Paskevits nõudis 23 poolaka väljaandmist, kes 
tema arvates, pidid olema välja antud 1833 aastta Münchengrätzi konventsiooni alusel, Preisimaa 
valitsus ütles sellest ära sel alusel, et, „riik, millise poole pöördutakse väljaandmise nõudega, ei ole 
kohustatud seda tegema, kui see ei ole saadetud aktidega, millised tunnistavad väljanõutavate süüd 
või tehtud süüdimõistvast kohtuotsusest“. Seejuures vürst Paskevits mitte mingeid tõendeid välja 
nõutavate isikute süü kohta ei esitanud. (Fontoni 4. (16.) mai 1846 aasta kiri Berliinist.).

Lõpuks, 1847 aasta jaanuaris Preisimaa valitsus esitas parun Meyendorfile noodi, milises ta 
tunnistab, et Varssavis asuval uurimiskomisjonil on õigus teostada juurdlust isikute suhtes, kelle 
väljanõudmist nõutakse ja et süüdistatavad isikud, Keisririigi või Poola Kuningriigi kubermangu 
võimude nõudmisel võivad olal allutatud eelnevale kinnipidamisele.  Kuid Preisimaa valitsus ei 
saanud nõustuda arvamusega, et poliitiliste kurjategijate suhtes ei pea kinni pidama tavalise 
kohtuliku korra formaalsustest. Seepärast, viidates  kartellinonventsiooni Artikkel XVI , Preisimaa 
valitsus nõudis kas süüdistava kohtuotsuse või süüdistusakti saatmist, milline üksikasjalikult lahkab 
nõutud isiku süüd.(Parun Meyendorfi 19. (31.) jaanuari 1847 aasta telegramm.).

Keiser Nikolai tunnistas, seevastu, äärmiselt hädavajalikuna kõige otsustavamate meetmete 
võtmise vajadust ja seda igasuguse venitamiseta, hävitada seadusliku asjade korra poliitilised 
vaenlased. Kõigi tema poolt saadud andmete põhjal, kirjutas ta Preisimaa Kuningale 6. märtsil 1846 
aastal, et Poola emigratsioon ei loobunud ülde oma kuritegelikest plaanidest. Seepärast on kolme 
liitlasriigi kohustuseks, „neutraliseerida kord ja alatiseks nende kuritegelikud kavatsused“. 

Pidades silmas selliseid Keiserliku valitsuse  tungivaid nõudmisi, Berliini kabinett nõustus 
vastu võtma Poola Kuningriigi asevalitseja poolt pakutut uut poliitiliste kurjategijate väljaandmise 
korda. 

Veelgi enam tõsine oli arusaamatused mõlemate valitsuste vahel kommertssuhetes. 1847 
aastal Venemaa valitsus otsustas viia Keiserliku tariifi Poola Kuningriigile. Kui sellest Berliini 
kabinett teada sai, siis ta tegi viivitamatult oma asjurile, parun Otterstedtile, kes juhatas saadiku, 
kindral Rochowi äraolekul Preisi misioni asju, teatada Venemaa valitsusele, et selline meede on 
Viini 1815 aasta traktaadi rikkumine.  Riigisekretäri 30 detsembri 1847 aasta telegrammist parun 
Meyendorfile on näha, et Preisimaa assjuri memo avaldas Valitsejale üpris  tõsist muljet.  Venemaa 
vastumemos korratakse endiseid tõestusi Poola Kuningriigi  hädavajalikust Keisririigi üldisesse 
tollisüsteemi võtmist. Keiserliku valitsusel on õigus laiendada Venemaa tollitariifi Poola 
Kuningriigi väliskaubandusele ei saa seada mingi kahtluse alla. 

Seepärast ei saa juttugi olla Kuningliku valitsuse soovi täitmisest, et temale oleks eelnevalt 
saadetud üldise tariifi kava, et ta saaks, 1815 aasta Viini traktaadi jõul, teha oma kriitilised 
märkused. 



„Saata tariifi kava“, kirjutab krahv Nesselrode oma detsembritelegrammis, „välisriigi 
valitsusele, , et anda temale võimalus väljendada oma märkusi ja soove, oleks olnud võrdne tema 
õiguse tunnistamisega küsimuses, millises on ainult Venemaa valitsus kompetentne kohtunik“. 
Sellisel juhtumil ei saa ka kehtivat tariifi ilma välisriigi nõusolekuta muuta. Kuid sellise 
nõudmisega Venemaa valitsus kunagi ei nõustu ja seepärast Keiserlik tariif viiakse Poola 
Kuningriigile Preisimaa kuningliku valitsuse nõusolekust möödaminnes. 

Muideks, üpris kiiresti saabusid asjaolud, millised lükkasid  vastastikuse kaubanduse 
küsimused täiesti teisele plaanile.  Preisimaa monarhhia siseasjad kutsusid esile tõsiseid kahtlusi 
endise asjade korra, millised olid kehtestatud peale 1815 aastat, säilimise suhtes ja Keiser Nikolai I 
endale oli Preisimaa Kuninga poolt tehtud ettepanek väljenduda riigikorra küsimustes, millised olid 
loodud Friedrich-Wilhelm IV poolt.

Vaatamata Preisimaa valitsuse  konstitutsioonilistele tendentsidele vastutegutsemisele need 
ikkagi tulid esile nii ajakirjanduses, aga ka provintsiseisuste koosolekutel. Kuid, „monarhistlik 
printsiip võis veel olla päästetud“, kirjutas parun Meyendorff 20 aprilli (2 mai) 1845 aastal, „kui 
sooviti kasutada vastavat jäikust“. Ainiti kõik Preisimaa juhtivad isikud olid veendunud, et kord kui 
Kuningas astus  konstitutsiooniliste asutuste teele, siis ta ei saa enam poolel teel peatuda. 

Kuid ei saa kaheda, et Preisimaa siseolukord on üpris kadestamatu: Königsbergis valitsevad 
konstitutsioonilised ideed; Reinil demokraatlikud püüdlused; Sileesias vihatakse aadelkonda: 
„keskseisus on revolutsiooniline ja talupojad on läbi imbunud kommunismist“, lõpuks, kogu 
konservatiivne partei on täielikult segaduses ja kaotanud vaimuerksuse. Pidades silmas sellist asjade 
seisu Preisimaa valitsus peab omama oma teguviisi ja taastama eelkõige oma autoriteedi seal, kus 
see tema kaotas. Ta peab enda ümber grupeerima kõik „monarhistid“ ja tegutsema üksmeelselt ja 
süsteemselt. Kuid parun Meyendorf  kahtleb, et „kuninga individualsus võiks ministeeriumi 
solidaarsuse eksisteerimisega  leppida“, kes tegutseks ainult ühes ja samas suunas. (Parun 
Meyendorfi 19 juuli (1 augusti) 1845 aasta telegramm.).

Alates 1845 aastast üha enam ja enam selgemalt  ilmneb Friedrich-Wilhelm IV kavatsus  
tulla vastu oma rahva ja kogu Saksamaa ühiskondlikule arvamusele, laiendades provintside 
maapäevade ((Landtag)) õigusi ja et need ühendada üheks üldiseks koguks. Kuid enne seda, kui see 
mõte teostada ja kutsuda Berliini lihtsalt nõuandva iseloomuga ühendatud Maapäeva esindajad, 
tunnistas Preisimaa kuningas hädavajalikuks esitada oma augustlikule õemehele ja sõbrale, Keiser 
Nikolai I, kõik põhjendused, millised õigustavad sellist suurt reformi Preisimaa riigikorralduses.

1846 aasta eelõhtul saatis Kuningas S-Peterburgi erakorralise ülesandega kindral Rauchi, 
kellele ta andis üle Keiser Nikolaile 31. detsembril 1845 aastal algusest lõpuni omakäeliselt 
kirjutatud kirja.  Selles üpris üksikasjalikus ja erakordselt huvitavas kirjas püüdiss Friedrich-
Wilhelm IV  näha ette kõiki vastuväiteid, milliseid võinuks teha Valitseja Keiser tema poolt 
kavandatud ümberkorralduste suhtes.Kuningas hoiatab, et ta on esimene isik, kes avamelselt 
väljendab oma mõtteid. Muideks, juba 1838 aastal, teel Magdeburgi ja Brandeburgi vahel teatas 
Kuningas Valitsejale oma mõtetest ja veel hiljem 1843 aastal, Schönhausenis ta pöördus uuesti 
nende juurde; aga ikkagi ta loeb hädavajalikuks veel kord viidata põhjustele, millised sunnivad teda 
võtma sellist otsustavat ja ohtlikku meedet.

Eelkõige Kuningas kuulutab pidulikult, et ta „ei soovi ega luba mitte kunagi: 1)hartat, 2)ega 
konstitutsiooni, 3)ega omavalitsuste aujärkude perioodilisi koosolekuid, 4) ega ka omavalitsuste 
seisuste kogude valimisi“. Kuid ma tahan, jätkab Preisimaa Kuningas, „pärjata hoonet, millisele 
pani aluse isa, milline ilma hea katuseta võib kokku langeda“. Kuningas tunnistab end seotud olevat 
1815 ja 1823 aastate „nõnda nimetatud lubadustega“, mitte ainult 1820 aasta riigivõlgade 
seadusega. Selles seaduses sisaldub „pidulik lubadus mitte kunagi mitte sõlmida uusi laene ilma 
omavalitsuste aujärkude nõusolekuta“. Selle seaduse väljaandmine oli suureks veaks ja õnnetuseks, 
millise vahetuks tagajärjeks oli „Preisimaa ühiskonna haiguslik seisund“. Liberaalne partei tunneb 
oma jalge kindlat positiivse juriidilise seaduse pinnast.  On saabunud aeg Preisimaa haiguse 
radikaalseks arstimiseks kirurgilise operatsiooni teostamise teel.

„Selleks on hädavajalk“, jätkab kuningas, „ettenähtud vormis sellise akti väljaandmine, 
milline hävitanuks kõikide parteide eksimused ja kuulutaks surnuks ja mahamaetuks kõik, mis oli 



jäänud alles Hardenbergi seadusandlusest. Kuid selge mõistus nõuab, et ma annaks asemele miskit 
sellist, mis ei oleks viirastuslik“. SeepärastKuningas otsustas tühistada 1815 aasta seaduse ja osalt 
ka 1820 aasta seaduse ja „ühendada üheks koguks kaheksa provintsi aujärkude kogud“. See kaheksa 
provintsi parlamendi ühendatud koosolek „ei hakka üldsegi olema perioodiline“, lisab Kuningas.

Seejärel Friedrich-Wilhelm IV tõestab üksikasjalikult kõiki kasusid, milliseid ta saab sellest 
riiklikust meetmest. „Eelkõige“, kirjutab ta, „ma võidan selles, milles võidab iga surelik, sooritades 
õiglase asja“. Kuid, peale selle, ta peab tunnistama „saksamaa aujärkude“ vääramatut õigust osaleda 
maksude, koormiste ja kõikvõimalike lõivude kehtestamisel. Seejärel, alatiseks tühistatakse 1815 
aasta „õnnetud seadused“, millised kolmekümne aasta kestel hoiavad palavikulises seisundis kogu 
Preisimaa rahvast. Lõpuks, ühendades ühte koosolekusse provintside aujärgud, kuningas kõrvaldab 
maaomavalitsuste aujärkude koosolekud. 

Siin ei saa tuua ära kogu selle erakordselt olulise ajaloolise akti sisu, millisest võib tekkida 
vaid imestuse tunne Preisimaa Kuninga märkimisväärse ausa ja väärika isiksuse vastu. Kuid, teisest 
küljest ei saa samuti mitte märgata neid vasturääkivusi ja hinge-segadusi, millises asus Kuningas 
1845 aasta viimasel päeval, kui ta avas oma hinge oma pärjatud sõbrale ja liitlasele.

Neile enesepaljastustele viitab täieliku avameelsusega Keiser NikolaiI oma 2)14.) jaanuari 
1846 aasta vastukirjas. „Palju kordi“, kirjutab Valitseja, „Te avasite minule oma südame ja rääkisite 
Teie kavatsustest. Te meenutage, et andas täieliku õigluse Teie südamele ja Teie tunnete 
suursugususele, ma lubasine enesele alati kahelda Teie projektide praktilise kasu suhtes. Vähe 
sellest: Teie isa püha mälestuse tahte ja kavatsuste hoidjana, ma püüdsin Teid veenda, et nad on 
täiesti  vasturääkivad sellele, mida Teie kavatsete“.  Suure sõnaosavusega püüab Valitseja Kuningale 
tõestada, et ta ei näe kuristikku, millises Preisimaa koos kogu Euroopaga hukub, kui ta teostab oma  
provintside parlamentide ühendatud kogu loomise plaani. Kõikjal Euroopas hõõgub revolutsiooni 
tuli välise rahu varjus; kõikjal teeb revolutsiooniline propaganda uusi vallutusi ja õudsa kiirusega 
suureneb ühiskondliku korra vaenlaste arv. 

„Jäädes ustavaks“, väidab pidulikult Keiser, „põhimõtetele, millised on pärandatud minu 
vennalt ja Teie isalt, ma ei ütle nendest kunagi lahti ja hakkan nende eest võitlema kuni viimase 
hingetõmbeni. Jumalast endast saab minu kohtunik“.

See Keiser Nikolai I kiri , milline on tema poolt kirjutatud mustandina pliiatsiga alugusest 
kuni lõpuni, nagu ka kõik teised tema kirjad Preisimaa Kuningale, ei saanud jätta viimasele üpris 
tugevat mõju avaldamata. Eriti tugevalt avaldas Kuningale mõju Valitseja vihje, et Preisimaal 
esinduslike asutuste sissetoomine võinuks mõjuda Venemaa ja Preisimaa sõbralikke suhtele. 

„Te räägite minule“, kirjutab Kuningas 12 detsembril 1847 aastal, peale tema poolt sama 
aasta aprillis kokku kutsutud esimest „ühendatud parlamenti“ (Vreinigter Landtag)((Ühinenud riigi 
parlament)), „et meie sõprus milline on päritolult liiga pidulikult ja hästi põhjendatud , et saaks 
kunagi muutuda, kuid et asutuseed, milliseid mina tunnistasin kasulikuks oma rahvale annetada, 
muutsid  meie poliitilised suhted, ja et need ei ole enam endised!!! Mille peale ma vastan: Ei! Ei! 
Ei! Jumal teab, et ma räägin õigust; ma ei teinud midagi, mis võinuks Teile anda õiguse muuta Teie 
poliitilisi suhteid Preisimaa suhtes.  Ma ei nõrgendanud oma trooni, ma ei reetnud oma 
suveräänsust; ma ei muutnud ümber minu riigi  vana, loomulikku ja „patriomoniaalset“ korraldust; 
ma ei andnud nii kaasaegset konstitutsiooni, ega lubanud konstitutsiooni anda, ega üldse lubadusi, 
millised minu käsi seoks“. Kuna pigem minu isa, jätkab Kuningas, „võinuks süüdistada Keiser 
Aleksander I selles, et ta pidas olevat kasuliku kinkida kangelaslikule Poolale konstitutsiooni, täiesti 
uue, täiesti moodsa, täiesti prantsusliku, Louis XVIII stiilis.  Kõik see oli minu isa ja minu 
printsiipide vastane“.

„Kuid kas isa kunagi mõtles, et see võib muuta tema „poliitilise Sõpruse“, liidu ja tegeliku 
südamliku üksmeele suhet“... Keiser Aleksander I -ga?

Keiser Aleksander I ei leidnud võimalik olevat Preisimaa Kuninga viimast väidet  jätta 
vastuväiteta. Oma 6. (18.) jaanuari 1848 aasta kirjas ta kategooriliselt protesteerib Kuninga 
arvamuse vastu, et Keiser Aleksander I asus samasuguses olukorras, nagu asub Friedrich-Wilhelm 
IV „ühendatud parlamendi“ loomisel. 



„Pange tähele“, kirjutab Valitseja, „et Keiser Aleksander andis esmalt Poolale 
konstitutsiooni, vaatamata probleemidele, millised see kutsus esile naabrite juures, keegi sellepärast 
ei kaevelnud. See on vaieldamatu; aga kui ma ei eksi, siis umbes samal ajal lahkunud kuningas 
lubas Preisimaale konstitutsiooni. Kui sellisel viisil esimene oli kahetsusväärseks faktiks, siis teine 
oleks olnud kahetsusväärne lubadus, milline kutsus esile sellised samasugused nutused ootused ja 
lootused ja üpris paljusid pettumusega, millisest nad ei pea vajalikuks vabaneda“. 

„Me ostsime välja meie poolt tehtud vea“, jätkab Valitseja, „meie verega ja see ülesanne oli 
lahendatud Tahte seinte vahel. Kuid kas Teie veenmised, armas sõber, Teie lahendused, on kõigi 
Teie alamate poolt mõistetud? Kas naad loobusid kõigist petlikest lootustest, see on mõistatud, 
millist ma soovinuks näha lahendatuna mõttes, millise Te temale annate... Preisimaa astus täiesti 
uude ajajärku“ ...

Lõpuks, Keiser Nikolai I üllatava läbinägelikkusega ennustab ette 1848 aasta 
revolutsioonilise liikumise, milline, tema arvates, oli märkimisväärsel määral kutsutud esile 
valitsuse enda jõuetuse poolt. Ta ennustas lähimas tulevikus ette „hirmsate hädade saabumist“ ja oli 
sellel veendumusel, et mitte „sõnadega“ vaid „tegudega“ võib Euroopat päästa.

Kõik need kartused ütles Valitseja välja 1848 aasta jaanuarikirjas täieliku avameesusega oma 
„32 aastasele sõbrale“. „Öelge minule“,  lõpetas oma kirja Valitseja, „et ma vaikiks, siis minu 
vaikimine hakkab olema rikkumatu, aga kui rääkida, siis ma hakkan rääkima alati tõtt“. 

Sellise avameelsusega käitus Keiser Nikolai 1846 aastal, kui korratused Kraakovis tingisid 
selle linna Vene ja Austria vägede poolse okupeerimise. Siis  ta käskis viivitamatult teatada 
Preisimaa valitsusele, et Kraakovi Vabariigis ei saa endisi kordi enam taastada ja et 1835 aasta 
salaleping (vt. Nr. 138, kd.IV, I osa.) peab olema täide viidud. (Riigikantsleri 28.veebruari 1846 
aasta telegramm Fontonile Berliini.).

Nähes ette Preisimaa poolset tõsist vastuseisu Kraakovi piirkonna Austria valdustega 
liitmisele, oli Valitsejal sobiv saata kindral-adjudant Berg salajase ülesandega Berliini, et saada 
Berliini kabineti nõusolek Kraakovi vabaduste tühistamisele.  Riigisekretärilt 6. märtsi 1846 aastal  
saadud instruktsioonide alusel, kindral-adjudant Berg pidi meenutama Preisimaa valitsusele mitte 
ainult 1835 aasta Toeplitzi akti, vaid ka seda fakti, et alates 1842 aastast on Kraakovi piirkond juba 
võtud Austria tollisüsteemi koosseisu.

Berg saabus Berliini 15. märtsil ja oli Kuninga poolt üpris armulikult võetud vastu juba 
järgmisel päeval. Kuid ta märkas kohe, et „Kuningas ja Canitz (Välisminister) olid üpris ehmunud 
Kraakovi  ühendamise ideest“... „Preisimaa prints“ (Hiljuti surnud Keiser Wilhelm I), lisas Berg, 
„juba on juba informeeritud minu missiooni asjast ja lubas minule oma toetuse, kuid ta lisas: „minul 
on vähe mõju“.

Berliini kabinet, ühest küljest, kartis tõsiselt Inglismaa ja Prantsusmaa protesti Kraakovi 
Vabariigi hävitamise vastu, aga teisest, ta ei tahtnud aga eriti näha Austria valduste laiendamist. 
Kuid kuningas ei saanud keelduda Toeplitzi lepingust ja kui Berliini sõitis Austria erakorraline 
saadik krahv Ficquelmont, siis Preisimaa valitsuse vastupanu andis järkjärgult kahe  
naaberkeisririigi volinike sõbraliku surve all järele. 

30 märtsi 1846 aasta kirjas Friedrich-wilhelm IV teatab Keiser Nikolai I, et ta veendus 
võimatuses säilitada Kraakovis tulevaseks ajaks revolutsiooni kolle.  Kuid ta ei pidanud 
võimalikuks piirduda 1835 aasta Toeplitzi aktiga ja nõudis, et oleks allkirjastatud uus Krakovi 
piirkonna Austriaga ühendamise akt.

Ja tõesti, 3. (15.) aprillil 1846 aastal toimus Berliinis selles asjas spetsiaalse konventsiooni 
allkirjastamine (vt. kd. IV. Osa I, Nr. 141.).

Siin ei saa jätta viitamata ühele täiesti tundmatule üksikasjale, miline puudutab neid 
Kraakovi  Vabariigi Austria valdustega ühendamise läbirääkimisi. Enne, kui allkirjastada selles 
küsimuses vormistatud protokoll, kindral-adjudant Berg,  omal initsiatiivil pöördus krahv 
Ficquelmonti poole 27. märtsi (8. aprilli.) 1846 aasta kirjaga, millises ta nõudis Austria volinikult 
protokolli artikli võtmist, millise alusel Austria kohustus igaveseks ajaks Krakovi linna 
mittekindlustama. Valitseja, kirjutas Berg, rüütellikust suuremeelsusest „ei kavatse ju anda oma 
vanima ja eriti ustava liitlase võimu sellise strateegilise tähtsusega punkti“.  Kuid ta ei saa ju 



revolutsionääride kasvulava hävitamise soovist „luua tulevaseks ajaks oma valdustele uus sõjaline 
oht“. „Seepärast ma tunnistan tteie kõrgusele“, jätkab Berg, „et pigem nõustuda allkirjastama oma  
surmaotsust, kui akti, milline sellises tõsises küsimuses võib minu isamaale esile kutsuda 
väikseimagi ohu“.

Kuid seda mõistlikku ettepanekut krahv Ficquelmonti poolt vastu ei võetud, kuna 1835 aasta 
aktis sellist kohustust ei olnud ja et puuduvad hädavajalikud instruktsioonid.  Muideks, kui 
Venemaa volink oleks oma ettepanekut peale surunud, siis Viini õukond, suure tõenäolisusega, 
oleks järgi andnud.

Ainiti, kindral-adjudant Berg pidi ise, Valitseja ettekirjutuse järgi, oma ettepaneku võtma 
tagasi. Keiser Nikolai I tänas Bergi ta patriootiliste tunnete eest, kuid teatas, et „ta kunagi ei 
pidanud silmas kavatsust ühendada Krakovi Austriale andmist tingimusega, et Austria ei muudaks 
seda kindlustatud punktiks“. Valitseja ise mõtles  Kraakovi piirkonna suhtes välja uue 
kombinatsiooni ja  kunagi ei ühendanud seda Bergi poolt projekteeritud tingimusega. (Riigikantsleri 
6. ja 9. aprilli 1846 aasta telegrammid kindral-adjudant Bergile).

Sellistel asjaoludel kindral-adjudant Berg ei saanud nõuda oma ettepaneku arvestamist ja 
võttis selle tagasi...

Teade 1848 aasta veebruarirevolutsioonist avaldas kogu suurele Saksamaale ülisuurt muljet 
ja konkreetsemalt Berliinis.  Alguses Preisimaa valitsus suhtus  sellese sündmusse suure 
väärikusega. Preisimaa välisminister, parun Canitz, saatis parun Meyendorfile üksikasjaliku memo, 
millises esitatakse Louis-Philippe langemise põhjused. Järeldus, millisele autor jõudis, oli järgmine:
„valitsused, millised meie ajal kaotavad mehisuse ja teevad järeleandmisi, kui rahvas on tänaval, on 
kadunud pöördumatult“. „Seda arvatavasti!, kirjutas Keiser Nikolai I sellele memole, milline oli 
lisatud parun Meyendorfi 24 veebruar (7. märtsi) 1848 aasta telegrammile.

Kuid üpris varsti Preisimaa valitsus ise ilmutas täielikku mehisuse puudust ja hakkas tänaval 
mässavale rahvale järeleandmisi tegema. Berliinis endas algasid märtsis üpris tõsised korratused. 
„Kuningas“ kirjutas saadik 8. (20.) märtsil 1848 aastal, „asub linnavõimude võimuses.  Kui ta saab 
lahkuda ja ühendada Potsdamis  20,000 inimest enda ümber, siis troon ja dünastia võivad veel olla 
päästetud“. „Kuid“, lisab parun Meyendorf, „igasugune sõjaline demostratsioon meie poolt oleks 
käesoleval ajal ohtlik ja viiks Vabariigile. On hädavajalik kuulutada, et me ei kavatse rünnata ja et 
me soovime vaid end kaitsta“. 

Muideks, saadik kiirustas mõne päeva pärast oma valitsusele kinnitama, et „ei Preisimaa 
valitsus, ega armee, ega rahvas ei soovi Venemaaga sõda ja veel vähem seda poolakate pärast.  Kuid 
asjade jõud kisub sõjale... Adam Czartoryski on siin ... „ kirjutab saadik 17. (29.) märtsil 1848 
aastal.

Ja tõesti, esmalt Poola asi, aga seejärel Taani küsimus viisid 1848 ja 1849 aastatel Venemaa 
ja Preisimaa vastastikes suhetes üpris terava kriisini. Poznani poolakad hakkasid nõudma Poznani 
Preisimaast eraldamist. Kuningas vastas neile: siis on sõda Venemaaga möödapääsmatu. Kuid 
ikkagi hakkas Preisimaa valitsus koondama vägesid Poznani, komandeerides sinna kindral 
Williseni, kelle poolameelsus oli S-Peterburis teada.

Siis parum Meyendorf pidas oma kohuseks ütelda täiesti avameelselt Preisimaa valitsusele, 
et ta ise kutsub esile sõja Venemaaga. „Hoiduge“, ütles ta krahv Arnimile, uuele välisministrile, 
„mingi ametliku aktiga Poznanis sellise asjade seisu kinnitamisest; ärge kompromiteerige teie 
valitsust meie valitsuse ees, milline ei soovi kauaks jääda nende mässule õhutamiste, millised 
lähtuvad Poznani provintsist, ükskõikseks pealtvaatajaks. Kui teil ei ole jõudu takistada seda, et seal 
ei kindlustuks revolutsiooni  kolle, te saate seda öelda ja siis me näeme, mida meil tuleb teha. Kuid 
kui te võtate selle oma kaitse alla, te teete sellest arutelu asja ja võib olla Venemaa ja Preisimaa 
vahelise sõja“.

Valitseja kirjutas parun Meyendorfi 2. (14.) aprilli telegrammi sõnadele osutades: „Väga 
hästi öeldud“.

Kui teade prantsusma revolutsioonist kutsus Berliinis esile vapustava mulje, siis mitte 
väiksemat muljet avaldas see Keiser Nikolaile. Preisimaa kuningale 24. veebruari (8. märtsi) 1824 
aastal omakäeliselt kirjutatud kirjas Valitseja räägib, et „on saabunud pidulik moment, millist ma 



ennustasin ette 18 aasta kestel; revolutsioon tõusis tuhast ja Louis-Phillippe jäi haaratud troonist 
ilma samamoodi, kui mitte veelgi hirmsamal moel, kui ta sellele troonile sai“. “Meie üldist 
eksisteerimist“, jätkab Valitseja, „ähvardab vältimatu oht“, millist silmas pidades on hädavajalik 
tegutseda ühise kava järgi ja ühiste vahenditega. Seepärast teeb Valitseja oma naisevennale 
ettepaneku tunnustada uut Prantsusmaa revolutsioonilist valitsust ja võtta viivitamatult meetmeid et 
koondada Reinile tugev armee, milline oleks võimeline andma vastulöögi prantslaste pealetungile. 
Kolme kuu jooksul Valitseja kutsus lipu alla 350.000 inimesest koosneva armee, milline hakkab 
olema alati valmis minema appi Preisimaa kuningale.

„Mehistuge“, lõpetab oma kirja Valitseja, „tegutsege ja Jumal hakkab olema meiega, sest et 
me kaitseme kõige pühamat asja ja me oleme kristlased“.

Kuningas jagas täielikult Keiser Nikolai veendumust, et kõigil monarhistlikel valitsustel on 
hädavajalik ühise ohtliku vaenlase vastu ühineda. Ainult võitluse vahendite suhtes mõlemad 
monarhid avastasid juba 1848 aasta revolutsioonilise liikumise alguses radikaalse erinevuse 
vaadetes. Kuninga arvates, ta on kohustatud „meie demagoogide käest rebima ära ohtliku ja fataalse 
saksa rahvusluse relva“ ja asuma kõigi Saksamaa rahvaste seaduslike parema ja enam võimsama 
ühinemise püüdluste eesotsa. „Seepärast ta saatis Viini oma oma usaldusisiku, kindral Radowitzi, 
koos ettepanekugakutsuda Austria pealinnas kokku kõigi Saksamaa Valitsejate kongress, et 
Saksamaa Liit ümberkujundada.(Kuningas Friedrich -Wilhelm IV 17.(29.) veebruari 1848 aasta 
kiri).

Nikolai I soovis samuti, et Preisimaa Kuningas päästaks Saksamaa revolutsiooni käest. 
„Olge kallis sõber“, kirjutas ta 29. veebruaril (12. märtsil) 1848 aastal Kuningale, „Saksamaa ja hea 
asja päästjana; tõuske julgelt  asjaolude tasemele ja ärge taganege ülesandest, milline on viidatud 
Teile Ettenägelikkuse poolt“. Ainult, märtsi alguses, oliValitseja veendunud, et pidades silmas 
teatud sündmusi Viinis, Austria Keiser ei saa enda peale võtta mitte mingit rolli Saksamaa asjades ja 
et kõik sõltub Preisimaa Kuninga otsustavusest.

Ainiti, samal ajal Keiser Nikolai I nõudis mässajate vastu kõige energilisemate meetmete 
võtmist.

Ta, omalt poolt, lõpetas igasugused piirisuhted, milliseid oli leevendatud viimane kord 1842 
aasta aktiga (Nr. 325.) ja valmistas juuliks ette 350,000 inimesest moodustatud armee. Kuid ta ei 
suutnud mõista, millisel viisil Kuningas halastas ilmsetele kurjategijatele, lubades prints 
Czartoryskil elada Preisimaal ja ei peatanud viivitamatult poolakate liikumist Poznani. 

Friedrich-Wilhelm IV komandeeris juunis 1848 aastal kindral Pfueli S-Peterburi, 
omakäeliselt 21.(9.) juunil kirjutatud kirjaga, millises üksikasjalikult õigustatakse Preisimaa 
võimude teguviisi Poznanis.Preisimaa kindral pidi esitama Valitsejale üksikasjaliku raporti Poola 
asjas, nagu ta teeks selle oma Kuningale. Siis Keiser veendub, et Preisimaa valitsus kuigivõrd ei aita 
kaasa poolakate rahvuslikele püüdlustele ja soovib vaid Poznani piirkonna juhtimise ümber 
kujundada nii, et veelgi enam teda Preisimaa Kuningriigiga siduda.

Kuid Keiser Nikolai I  ei veendunud kindral Pfueli „ettekandest“ täielikult selles, et 
Preisimaa valitsus hakkas enam energilisemalt poolakate revolutsioonilisi või „rahvuslikke“ 
kavatsusi jälitama. Ta oli rahul, et Preisimaa valitsus ei lubanud  moodustada spetsiaalset Poola 
armeed.  Kuid samas ta veendus Preisimaa kindrali sõnades, et vaatamata sellele, et „poolakad on 
revolutsiooni ja anarhhia kõige madalamad relvad“, ikkgi „nad ei lakka kasutamast oma nn. rahvuse 
toetust ja kaitset ja et karistamatus, näib, jääb neile igaveseks ajaks“. Seepärast Valitseja teatas, et 
ainult siis ta usub Mieroslavsky karistamist, kui ta saab teada, et ta tõesti üles poodi. (Keiser Nikolai 
I  3.(15.) juuni 1848 aasta kirjast Friedrich-Wilhelm IV).

Selleks, et kõrvaldada Berliinis igasugused kahtlused Venemaa valmidusest eksisteerivate 
traktaatide alusel kaitsta asjade korda, Valitseja selles samas kirjas loetleb üksikasjalikult sõjajõude, 
millisd on kogutud tema poolt piirikubermangudes. Üldse oli mobiliseeritud 420,000 inimest ja 
reservis asus veel 100,000 inimest.

„Selle armee ülesanne“, kirjutab Valitseja, „kaitsta meie piiride rikkumatust ja paralüsieerida 
pahategijate või hulumeelsete kavatsusi, kes unistavad võimalusest taastada teise Poola, peale selle, 



millise Venemaa relvad vahvalt soetasid ja kinnitasid Keisririigile. Ma kunagi kedagi ei riiva, kuid 
häda sellele, kes meid riivab. Aamen“.

Veelgi vähem oli Keiser Nikolai I rahul kindral Pfueli selgitustega Taani asjas. On teada, et 
Preisimaa väed tungisid Holsteini, okupeerisid Schleswigi ja kavatsesid isegi tungida Jutlandi 
piiresse. Preisimaa Kuningas püüdis oma kirjades Valitsejale üksikasjalikul ja veenval viisil 
tõestada Taani vastase sõja seaduslikkust, nii nagu Kuningas Friedrich VII, 1848 aasta veebruari-
dekreediga võttis Schleswigi Hertsogiriigi Taani Kuningriigi koosseisu. 21. Juuni 1848 aasta kirjas 
Kuningas väidab, et ta ainult soovib taastada status quo ante ja et Valitsejast sõltub enesele „rahu 
ingli“ rolli võtmine ja et sundida Taani Kuningat austama Saksamaa Liidu ja Augustenborgi 
Hertsogi õigusi Schleswigi Hertsogiriigile.

Keiser Nikolai I ei leidnud selliseks Taani ründamiseks mitte mingeid õigustusi. Tema 
arvates, Preisimaa valitsus, astudes välja Holsteinlaste eest, astus tegelikult välja mässajate eest, kes 
tõusid relv käes oma seadusliku Valitseja, Taani kuninga, vastu üles. Vähe sellest: Preisimaa, 
toetudes Saksamaa Liidule, nõuab veel Schleswigi ühendamist Saksamaa Liiduga.  Selline 
nõudmine oli täiesti ebaseaduslik ja täiesti vasturääkivuses, Valitseja arvates, 1815 aasta Viini 
kongressi aktiga. Ta tegi parun Meyendorfile ülesandeks väljendada sellise ebaõiglase Taanile 
kallaletungi tõttu kahetsust ja seejuures, teatada, et Venemaa ei saa selle sõja suhtes jääda 
ükskõikseks. Ja nii, nagu Taani palus Venemaa vahendust, siis Valitseja väljendas lootust, et 
Preisimaa armee peatab oma liikumise ja naaseb Preisimaa piiridesse. (Riigikantsleri 15. aprilli 
1848 aasta telegramm krahv Meyendorfile.).

Kuid kui Preisimaa armee ei peatunud ja jõudis Jutlandi piiridele, siis oli saadikule tehtud 
ülesandeks kuulutada Berliini kabinetile, et Jutlandile kallaletungimisega Preisimaa „annab raske 
löögi kõigi Balti mere äärsete riikide huvidele ja rikub sissetungiga poliitilise tasakaalu, milline on 
kehtestatud traktaatidega Põhja Euroopas. Venemaa ei või lubada sellist juhtu“.

Nendel kaalutlustel, Riigikantsleri arvates, „eksisteerib meile ühel ja samal ajal kohustus ja 
õigus nõuda Preisimaa valitsuselr võitluse lõpetamist, milline ei saa olla õigustatud mitte mingi 
õigluse põhimõttega“.  Seepärast Keiser Nikolai I nõudis formaalselt Preisimaalt „sõjategevuse 
viivitamatut peatamist“, hoiatades, et kui Preisimaa seda nõudmist ei täida, vaid tungib Jutlandi ja 
väljendab sellisel viisil ilmset Taani hävitamise kavatsust, on Venemaa ja Preisimaa vaheliste suhete 
katkestamine vältimatu.

„Sellisel juhtumil“, kirjutas krahv Nesselrode 26 aprillil 1848 aastal parun Meyendorfile, 
„ olles seotud garantii aktidega, me oleme sunnitud praegu kohe kuulutama Preisimaa valitsusele, et 
selline tema käitumine viib möödapääsematul viisil Venemaaa ja Preisimaa vaheliste suhete 
katkestamiseni“.

Pidades silmas selliseid tõsiseid avaldusi, Preisimaa valitsus  pidi sõlmima augustis 1848 
aastal Taaniga Malmoёs  relvarahu, millisest saabunud teade kutsus esile Keiser Nikolai I sõnad: 
„Uh! Üks vähem“!

Kuid alalised aj kõige tõsisemad kartused kutsus Keiser Nikolai I esile asjade seis 
Preisimaal. Kahjuks, koht ei luba meil ära kasutada siin erakordselt huvitavaid materjale, millised 
me saime oma käsutusse Välisministeeriumi Ahiivist. Samas ei ole veel jõudnud kätte aeg väga 
huvitava kirjavahetuse, milline toimus nei aastatel Keiser Nikolai I ja Preisimaa Kuninga vahel, 
avalikustamiseks. See kirjavahetus paistab silma erakorraliselt intiimse iseloomuga ja paljude 
vahetatavate kirjade sisu ei olnud teada isegi nende lähimatele nõunikelegi.

Me esitame siin vaid mõned enam huvipakkuvamad andmed, kuivõrd need puudutavad 
Saksamaa asju, lisamata omalt poolt mingeid kommentaare, on need juba ise piisavalt 
väljendusrikkad. 

Asjade seis Preisimaal muutus 1848 aasta sügiseks nõnda tõsiseks, et Preisimaa, 
Wurtembergis, Bade Suurhertsogiriigis kardeti vabariigi väljakuulutamist ja täieliku anarhhia 
tekkimist. Alalised tänavakorratused ja avalik vastupanu võimudele muutus niivõrd igapäevasteks 
nähtusteks, et iga valitsus pidas end kohustatuks nendega arvestama.

„Vahva saksa revolutsioon“, kirjutas septembris 1848 aastal irooniliselt Preisimaa Kuningas 
Keiser Nikolai I-le, „astus sellisesse faasi, kui jutt ei käi enam Preisimaa trooni eksisteerimisest, 



vaid pigem Preisimaa enda ja Saksamaa säilumisest. „Punase“ vabariigi pooldajad, millised 
moodustavad kogu Saksamaal (ja ka kaugemal) ühe terviku, on oma eesmärgi saavutamiseks hästi 
distliplineeritud, sundisid 7. kuupäeval Singacademia ((Lauluakadeemia)) assambleel Berliinis 
(hulkade hüüete saatel) otsustama, et „tal on õigus anda käske minu ministritele“. Ja et, see vabariik 
või, kui soovite, veel enam, see on anarhia“.

Kuid, räägib Kuningas, ta ei luba sellist korralagedust ja otsustas tühistada 7. septembri Koja 
otsused. Kui aga see ei allu Kuninga tahtele, siis sellisel juhtumil Kuningas otsustas relva jõul 
sundida neid täitma tema käske. Ainult ta mõistab, et viimasel juhtumil võib puhkeda üldine 
ülestõus ja võitlus „hea, lojaalse ja vana Preisimaa“ , ühelt poolt ja „saksamaa revolutsiooniga“ 
teiselt poolt, vahel. 

Kuid sellisel juhtumil, küsib Kuningas oma augustlikult õemehelt, kas võib ta arvestada 
tema abiga, kui ta on sunnitud seda temalt paluma? - „Ja kui“, küsib Kuningas, „risti vastu 
igasugusle ootusele, ma olen sunnitud Berliinist lahkuma“, pidades silmas üldist ülestõusu, kas Te 
tulete siis minule appi, kui ma Teid selleks palun? Kui „hulkade partei“ Frankfurdi parlamendis 
samuti kuulutab Prantsusma abil, Preisimaale sõja, kas siis Venemaa tuleb Preisimaale appi?

Nendele küsimustele vastab Keiser Nikolai I täie avameesusega oma 14.(26.) septembri 
1848 aasta kirjaga. Ta ei varja üldsegi oma tõsist rahulolematust, millised on kutsutud esile nii 
paljude järelandmistega, millised on tehtud Preisimaa Kuninga poolt rahvaliikumisele, aga ka ilmse 
jõuetusega ja Preisimaa Valitsuse otsustamatusega.

„Teada“, kirjutab Valitseja, „et vana Preisimaa monarhhia, meie lähim liitlane ja tema 
Kuningas on viidud sellisesse äärmusesse, et vaid  verise- ja sisevõitluse vahendusel võib, võib olla, 
teda päästa – see on üks neist hirmsatest tõdedest, millised häirivad minu hinge“.

Kuid valitseja nägi seda Kuninga poliitika hirmsat tulemust ette, „sellest ajast peale, kui 
Preisimaa pidi loobuma, Teie tahtel, traditsioonidest, millised sajandite kestel moodustasid selle 
kuulsuse, jõu ja heaolu“. Valitseja ei tunne enam „vana Preisimaad“, kui ta ei tõuse üles.

„Kuid seda vana Preisimaad enam ei eksisteeri“, jätkab Keiser Nikolai I; „ta kadus 
Saksamaalt ja meie vana lähim liit kadus koos sellega. Venemaa ei saa minna appi riigile, milline 
ütles lahti oma traditsioonidest ja milline peab nüüdsest visklema oma konstitutsiooniliste vormide 
segaduses, lõpuks, riigile, milline asub revolutsiooniliste asutuste võimu all“.

Kuid, lisab Valitseja, „Venemaa jääb ustavaks oma ustavale liitlasele, oma vanale sõbrale, 
heale, vanale ja lojaalsele Preisimaale, nii nagu Te seda nimetate, kui ta tõuseb üles. Kui kunagi 
vana Preismaa lippu all hakkavad seisma vanad preislased, kuid mitte barrikaadide lipu all 
sakslased, siis hakkab Venemaa kotkas seisma tema kõrval, sest et Venemaa oskab solvanguid 
unustada, ta ei riku oma traktaate ja ütle lahti oma traditsioonidest. Jumal teab, kas me ka kunagi  
seda õnne näeme“!

Lõpuks, kui Preisima kuninglik võim asendatakse vabariiklikuga, Keiserlik valitsus peab 
vaid oma kohustuseks võtta meetmeid, et tagada Keisririigi piiride puutumatus. Kui Venemaa armee 
oleks sunnitud piiri ületama, siis, iseenesest mõistetavalt, ta ei taastaks konstitutsioonilist 
Preisimaad, vaid ainult „tastaks Preisimaa, milline see oli Teie esivanemate vahva valitsemise ajal ja 
millisena see oli antud Teile Teie lahkunud isa poolt“, räägib oma septembrikirja lõpetuseks 
Valitseja Friedrich-Wilhelm IV -le. 

Ei ole raske enesele ette kujutada, millise mulje see kiri pidi avaldama Preisimaa Kuningale, 
kes tundis oma kõige siiramat austust Keiser Nikolai suhtes. Üpris kiiresti ilmnes Valitseja 
avameelsete avalduste mõju. Alates oktoobrist 1848 astast, Friedrich-Wilhelm IV allus vähehaval 
enam konservatiivsetele põhimõtetele ja novembris 1848 aastal oli moodustatud tuntud krahv 
Brandenburgi „reaktsiooniline“ ministeerium.

Partei päeval, Keiser Nikolai I, andis Kuningas Potzdamis piduliku lõuna ja peale lõunatläks 
parun Meyendorfi juurde, et temale öelda, kuivõrd ta rõõmustab Saksamaa peades saabunud  
rahunemise j Austriaga täieliku üksmeele saavutamise üle. Ordenipeol, jaanuaris 1849 aastal, 
Kuningas tõstis, lõuna ajal, bokaali ja pöördudes Venemaa saadiku poole, ütles vene keeles: „Боже 
Царя храни»! ((Jumal kaitse keisrit!)). Peale seda lõunat ta tõestas parun Meyendorfile, et mitte 



kahe kuuga, nagu viimane oletas, vaid kahe nädalaga hakkab kogu Saksamaa olema täiesti rahulik. 
(Parun Meyendorfi 7. (19.) jaаnuari 1849 aasta telegramm.).

Saadik kasutas ära selle juhuse, et uuesti kinnitada Tema Kuninglikule Majesteedile, et 
Keiserliku Majesteedi veendumusel Preisimaa peab elama Autriaga rahus, kuna „ilma Austriatta ei 
ole Saksamaad“.  Kui Preisimaa kuningas oli valitud Frankfurdi parlamendi poolt Saksamaa 
Keisriks, võttis Berliini elanikkond sellise uudise suure vaimustusega vastu. Kuid Kuningas ei 
soovinud Franfurdist saabunud deputaate, kes soovisid parlamendi sellisest otsusest temale 
pidulikul viisil teatada, vastu võtta. Vaid oma ministrite pidevatel soovitustel ta nõustus selle vastu 
võtma.

On teada, et Kuninga vastus saadikutele eriti ei meeldinud. Ja ka ise kuningas ei olnud rahul 
oma rolliga. „Ma soovinuks“, ütles Friedrich-Wilhelm IV parun Meyendorfile mõni tund peale 
saadikute esindajate vastuvõttu, „vastata nagu Kuningale kõlbab, kuid mind sunnitakse kõnelema 
kui Geheimrath“ ((salanõunik?)). Seejuures Kuningas lisas, et temale tuli pähe mõte võtta ajutiselt 
enesele Saksamaa ülene keskne juhtimine.“See idee“, selgitas Kuningas, „tuli minule viimasel ööl. 
Ertshertsog igal juhul kavatseb oma kohast loobuda. Saksamaa ei saa jääda ilma keskvõimust. Kuid 
mida ütleb Valitseja Keiser?

Saadik ei saanud sellele küsimusele vastata, kuid ta väljendas oma isiklikku arvamust, et kui 
Kuningas selle keskvõimu abil taastab Saksamaal korra ja „ega kutsu esile Austriaga suhete 
katkestamist“, Keiserlik valitsus, arvatavasti, kiidab Kuninga kava heaks. „Ja“, hüüatas Kuningas, 
„selles see suur probleem ja mure seisnebki, millist ma kunagi oma elus ei ole kandnud“. (Parun 
Meyendorfi 26. märtsi (7. aprilli) 1849 aasta telegramm.).
 Seejuures on teada, et Friedrich-Wilhelm IV poolt võetud meetmed Saksamaa uue 
korralduse suhtes kutsusid esile Austria poolse avaliku vastutegevuse. Kui Preisimaa Kuningas, 
kindral Radowitzi nõuandel, kasutas tema piiramatut usaldust, teatas austria Ertshertsogile Jeanile, 
et ta võtab enda peale Saksamaa ülese keskvõimu, kui ta asutas „kolme kuninga liidu“ ja andis välja 
kogu Saksamaale uue konstitutsiooni. Austria võttis avalikult Preisimaa suhtes vaenuliku asendi. 
1849 aasta augustis parun Budberg, asjurina, teatas oma valitsusele, et Kuningas on täiesti 
veendunud vältimatus hädavajaduses luua Saksamaast liiduline riik ja et Austria ei saa seda 
hädavajadust mitte märgata. Kogu Preisimaa sõja-partei ütles avalikult välja selles mõttes, et 
Saksamaa tegelik ühendamine on võimalik ainult peale vihast sõda Austriaga.  (Parun Budbergi 30 
juuli (11. augusti) 1849 aasta telegramm.).

Kuid Keiser Nikolai I otsustas kindlalt mitte lubada Austria eemaldumist Saksamaast ja 
takistada energiliste meetmetega Saksamaa ühendamist Preisimaa Kuninga võimu alla, nähes selles 
ilmset revolutsionääridele järelandmist. Ja nii nagu prints Felix de Schwarzenbergil õnnestus 
Austrias ja Ungaris, Venemaa vägede kaasabil, vürst Paškevitsi juhtimise all, kord taastada, siis 
tema poolel oli Valitseja täielik kaastunne. Seepärast Preisimaa ja Austria vahelises vaidluses asus 
Venemaa avalikult viimase poolele. 

Kooskõlas sellise asjade seisuga Venemaa esindajad Berliini õukonna juures pingutasid  
energiliselt sellisel viisil Preisimaa ja Austria lepitamisele. Parun Meyendorf tõestas mitmeid kordi 
Kuningale endale, et tema Valitseja ei saa mõista, kuidas Kuningas, „olles kõige kirglikum 
monahilise printsiibi ja Preisimaa ja Austria konservatiivse liidu kaitsja“, võiks koostada 
„konstitutsiooni ja liitude süsteemi Preisimaale, millised on täiesti vasturääkivad sellele, mida ta 
kaitses kogu oma elu kestel“. Kuid seevastu Kuningas väitis, et kui Austria ei võtnud vastu 
Preisimaa ettepanekuid, siis ta ise kutsub esile oam huku, tänu rahvuste tsentrifugaalsele püüetele, 
millistest ta koosneb. (Parun Meyendorfi 8. (20.) septembri 1849 aasta telegramm.). 

Krahv Brandenbergile selgitas saadik veelgi avamelsemal kõiki Austriaga suhete 
katkestamise tagajärgi. „Preisimaa“, tõestab parun Meyendorf, „ei oma õigust sauda Saksamaa 
eesotsa ja seline pretensioon on olemuselt täiesti põhjendamatu nii õiguslikult kui ka faktiliselt ja 
isegi Preisimaa enese huvide vastane, millised vaid nõuavad sellist mõju Saksamaa põhjaosas, 
milline oleks piisavalt tugev revolutsiooni ärahoidmiseks“. (Parun Meyendorfi 27. (7. novembri) 
1849 aasta telegramm.). 



Kuid Preisimaa Kuningas ja tema ministrid mõistsid Preisimaa huvisid teisiti ja ei saanud 
mitte kuidagi nõustuda Venemaa saadikuga, et Saksamaa ühtsuse idee on kimäär ja revolutsiooni 
vaimu ammendumine. Venemaa esindaja kõige pidevamate ja kõige julmemate kallaletungide 
sihtmärgiks sai kindral Radowitz, keda loeti õiglaselt kõigi Friedrich-Wilhelm IV plaanide hingeks  
Saksa Liidu ümberkujundamisel. Isiklikud selgitused saadiku ja Preisimaa riigimehe vahel võtsid 
tihti avalikult vaenuliku iseloomu. Kui Radowitz oli nimetatud Välisministriks, parun Meyendorf 
rõõmustas sellise nimetamise üle, oletades, et nüüd see „kogu riigis vihatud“ inimene lõpuks 
muutub võimatuks ja ühendab enda vastu kõik parteid. Kuna kindral Radowitz „asus alati fraasi 
mõju all“ ja paistab silma „kõigutamatu võimuahnusega“. (Parun Meyendorfi 23. veebruari (7. 
Märtsi) 1850 aasta telegramm.).

Peale selle, saadik ei varjanud Radowitzi eest, et „Austriast sõltub meie (Venemaa) 
kaasamine teele, millist ta hakkab järgima Preisimaa suhtes ja et Venemaa sekkumine Saksamaa 
asjadesse, on selline juhtum, millist ta peab silmas pidama“. Vastasel juhul valmistatakse 
Preisimaale ette selline üllatus, nagu oli Venemaa vägede sõjakäik Ungarisse paljude ungarlaste 
jäoks.

Seda sama mõtet parun Meyendorf, peale ta sõitu Viini, ka parun Budberg, arendas pidevalt 
nii Kuninga enese, aga ka tema teiste ministrite ees. Nii rääkis parun Manteuffelile parun 
Meyendorf, et Venemaa peab avalikult asuma Austria poolele, sest et viimane riik „seisab 
traktaatide pinnasel, aga Preisimaa asus revolutsiooni pinnasele“. (Meyendorfi 15. (27.) septembri 
1850 aasta telegramm.). 

Kõik need Venemaa esindaja avaldused, koos üpris kategooriliste Keiser Nikolai I kirjadega, 
ei saanud  Preisimaa poliitikale avaldamata jätta tugevat mõju. Kui Valitseja pidevalt kordas, et ta ei 
tunista „teist Euroopa seaduslkku korra baasi, peale 1815 aasta traktaatidega kinnitatut“, kui ta 
teatas Kuningale, et ta peab oma kohustuseks kaitsta hauas puhkava Kuninga isa, Keiser Aleksandri 
ja Keiser Francoisi „seda püha pärandit“, siis saab selgeks, et Friedrich-Wilhelm võis kaua varjata 
oma reformaatorlikke plaane. 

Mais 1850 aastal saabus Varssavisse Keiser Nikolai I ja sinna sõitsid Berliinist ka Preisimaa 
prints Wilghelm, parun Manteuffel, parun Meyendorf ja Viinist prints Schwarzenberg. Mai alguses 
Preisimaa Kuningas kutsus enda juurde Charlottenburgi Venemaa saadiku ja teatas temale 
kavatsusest teha prints Wilhelmile ülesandeks kohtuda Varssavis Keisriga. „Ma saadan“, ütles 
Kuningas, „Preisimaa printsi Varssavisse, sest et on saabunud hetk, kui ma pean paluma Valitsejal 
otsustama Austria ja minu vahel“. (Parun Meyendorfi 10.(22.) mai 1850 aasta memo.).

Varssavis Keiser Nikolai I veel enam kategoorilisemalt väljendas Preisimaa poliitika vastu ja 
prints Schwarzenbergi teguviisi kasuks, kes teenis ära eriti armuliku tähelepanu. Austria peaminister 
ründas väga kõvasti Preisimaad, kuid seejuures väljendas valmisolekut ära leppida, kui Preisima 
valitsus nimetab Frankfurdi parlamenti oma voliniku, kes peab tunnistama Austria poolse esindaja 
juhatamise õigust. Peale selle, prints Schwartzenberg nõudis Austriale Saksa Liidu keskvõimu 
kõrgemas võimus osalemist, kõrvuti Preisimaaga. Kuid ka Preisimaa valitsuse poolt loodud 
spetsiaalset Liitu (Union) keeldus prints Schwartzenberg järsult kunagigi tunnistamast.  (Parun 
Meyendorfi 17. (29.) mai 1850 aasta memost.).

Peale parun Meyendorfi Berliini saabumist, ta raporteeris rõõmsalt, et kõige 
usaldusväärsemate andmete alusel, Preisimaa prints jäi oma Varssavi sõidga väga rahule, ja et 
Berliini õukonnas saab ilmselt valdavaks veendumus, et „Preisimaa tegelik poliitika sunnib otsima 
Venemaaga liitu“(Parun Meyendorfi 9.(21.) juuni 1850 aasta telegramm.).

Kuid mõne päeva pärast pidi aga saadik tunnistama, et ta eksis: Preisimaa Kuningas hakkas 
prints Schwartzenbergi  otse süüdistama ilmses tõotusemurdmises. „Prints Schwartsenberg“ , ütles 
ta tuliselt Venemaa saadikule, „naasenud Varssavist, näib, juba täiesti unustas selle, mis ta lubas ja 
mälu tuli talle tagasi alles siis, kui ta sai teada, et ma saatsin Viini Manteuffeli, kellega ta isiklikult 
pidas läbirääkimsi 4 punkti üle, millsed pidid olema ajutise korra sisseseadmise äbirääkimiste 
aluseks. Siis ainult ta võttis need ilma vastuväideteta vastu. (Parun Meyendorfi 7. (19.) juuli 1850 
aasta telegramm.).



Sügisel 1850 aastal näis Austria ja Preisimaa vaheline sõda olevat täiesti vältimatu ja Hesses 
rühm Preisimaa vägesid, kindral Gröbeni juhtimise all, oli juba tulevahetuses pealetungivate 
Bavaaria ja Austria sõduritega. Parun Budberg, oma valitsuse ettekirjutuse alusel, nõudis 
Radowitzilt, et kindral Gröbenile oleks viivitamatult antud käsk naaseda Preisimaa piiridesse ja 
lõpetaks Hessesse tungi. Preisimaa minister vastas tuliselt ja vihaselt saadikule, et „tegelikult see 
tähendab Preisimaa jalge alla tallamist, seades temale sellised alandavad tingimused; et Preisimaa ei 
saa lubada, et temale dikteeritaks ette seadusi, isegi nõustumata teda ära kuulama; et tema kõige 
õiglasemad ettepanekud isegi ei väärinud neile vastamist; et ta pigem eelistab olla hävitatud, kui 
peaks selliseid alandusi taluma“. (Parun Budebergi 19. (31.) oktoobri 1850 aasta telegramm.). 

Radowitzi ja Kuninga sõjakas meeleolu ei kadunud isegi peale seda kui oktoobris Varssavis 
kohtusid Keiser Nikolai I ja Keiser Francois-Joseph. Sellel kohtumisel viibisid krahv Brandenburg 
ja prints Schwartzenberg. Valitseja veelgi enam tungivamalt  nõudis Preisimaa ministril naasemist 
1815 aasta traktaatide juurde, nii Saksamaa kui ka Holsteini suhtes. Peale Berliini naasemist, krahv 
Brandeburg hakkas tõesti tõestama, et hädavajalik on Austriaga ära leppida ja peatanud Preisimaa 
vägede liikumise Hesses, muidu on möödapääsematu sõda mitte ainult Austriaga vaid ka 
Venemaaga. 

Keiser Nikolai, 31 oktoobri 1850 aasta reskriptiga S-Peterburist, krahv Brandenbergi nimele, 
annetas temale Püha Andrei Esmanimetatud ordeni, tema poolt, peale Berliini naasemist, „lepitava 
poliitika teostamise eest“. Sellisel viisil „hoitakse alal kokkuleppe võimalus Austriaga, milliseta 
Saksamaa Liidu tulevase saatuse heaks  mitte midagi kindlat luua ei saa“. Ainult sel teel võib 
säilitada „iidset liitu, milline ühendab Venemaad ja Preisimaad“. „Te teate, krahv“ jätkab Valitseja , 
„kuivõrd see liit on minule kallis ja millistes kastunde, sõjalise vendluse ja lähedase suguluse   
sidemetes see pesitseb“.

Tõesti, krahv Brandenburg hoidis 1850 aastal ära väga ohtliku Preisimaa ja Austria vahelise 
suhete katkemise. Tormisel 2. novembri (u.k.j,) Preisimaa Kuninga eesistumisel toimunud  
ministrite istungil kui Radowitz energiliselt nõudis kogu Preisimaa armee mobiliseerimist, pidades 
silmas Böömimaal sajatuhandelise  Austria armee koondumist, krahv Brandenburg seisis kõige 
energilisemal viisil sellise ohtliku ettepaneku vastu. Selle poolt olid Kuningas ise ja prints Wilhelm. 
Kuid lõppude-lõpuks jäi peale Preisimaa peaministri arvamus ja Radowitz esitas errumineku palve. 

Kuni sellise määrani oli Friedrich-Wilhelm IV  näha, et Keiser Nikolai I kiidab tingimusetult 
heaks Viini kabineti teguviisi ja võtab avalikult tema poole Preisimaa vastu, mis oli eriti märgatav 
tema kirjadest augustlikule õemehele 1850 aasta novembris.  Ta ei suutnud mõista sellist Austria 
huvide eest seismist ja sellist vaenulikku suhtumist Preisimaasse, mille monarhi  suhtes Venemaa 
Keisril olid kõige siiramad sõprusetunded.  Preisimaa Kuninga novembrikirjades mitte ainult ei 
väljendata sügava pettumuse ja hingelise kibeduse tundeid, vaid neis on tunda pisaraid, millised on 
kutsutud esile Preisimaa alandamisest tema pikaajalise vaenlase, Austria ees. 

Vaat, mis kirjutas, muuseas, Preisimaa Kuningas Keisrile 4. novembril 1850 aastal Sans-
Soucist: „Rahumeelne meeleolu, millisega krahv Brandenburg Varssavist naases, võitis minu 
ministeeriumis. Radowitz loobus Välisministri kohast. Krahv Bernstorff  oli tema asemele 
nimetatud.  Minu kabinet annab Austria valitsusele vastavad garantiid selles, et Liidu korraldus jääb 
ära. Hesses ta nõuab garantii sõjaväe rännakulaagrite julgeolekule ja minu väed piiduvad nende 
okupeerimisega. Holsteini asevalitsejale oli kirjutatud ette vägede väljaviimine; kui ta seda ei tee, 
siis minu ministrid jätavad selle riigi  igaühele, kes suvatseb sekkuda“.

„Ja kõike seda tehakse selleks, et  Brandenburgil on piiritu usaldus prints Schwartsenbergi 
lubadusse. Mina aga, kallis sõber, ei usalda teda üldse“.

Sest ju prints Schwartsenberg, viivitamatult peale Viini jõudmist, andis Austria-Bavaaria 
vägedele käsu astuda Hesse Valijavürstkonna piiresse ja nendele vägedele on antud käsk  alustada 
Preisimaa vägede vastast sõjategevust, kui nad esimesel nõudmisel ei taandu. Peale selle on 
kogutud  130,000 inimest Austria vägesid Preisimaa ja Saksoonia piiridele, Böömimaal.

Seepäras nõudis Kuningas kogu Preisimaa armee mobiliseerimist, kuid ministrid keeldusid 
Kuninga tahte täitmisest. „Ja nõnda“, hüüatab Kuningas: „Preisimaa saatus on otsustatud!!!“ 



Pisarad silmis, lahkusid Friedrich-Wilhelm IV ja Preisimaa prints Wilhelm ministrite nõukogu 
istungilt.

„Minu Kabinet“, järeldab Kuningas „soovib, mis ka ei juhtuks, rahu ja läheb edasi, jäädes 
ilma oma ainsast peast ja ainsast oma iseloomust (Radowitzist), sest et see väärikas Preisimaa ja 
tema Kuninga sõber esitas viivitamatult errumineku avalduse, millise ma ka kohe rahuldasin, 
väljendades temale oma kiitust ja lugupidamist“.

Kahe päeva pärast,s.t. 6. novembril 1850 aastal, kirjutab Preisimaa Kuningas Valitsejale uue 
kirja, teatades krahv Brandenburgi surmast. „Meie vapper ja väärikas Brandenburg“, kirjutab 
Kuningas, „suri täna hommikul. See löök on õudne, parandamatu! Ja selle surma põhjus!!! Ma tean 
positiivselt, et tema tappis Schwartsenbergi sõnamurdlikkus. Liiga tuntud 2 kuupäeval toimunud 
Nõukogu istungil jäi Brandenburgi arvamus peale, sest et ta toetus selle inimese antud sõnade 
õiguspärasusele ja ta kohusetundlikkusele. Õhtul kell 11 oli ta käes selle vastased tõendid, et 
Schwartsenberg peatas Bavaaria väed, kui ta oli Varssavis ja saatis need Valijavürstkonda tema 
Viini saabumise hetkel... See oli minu parim sõber ja kõige ustavam ja mehisem teener“.

Kuningas, meenutab kibedalt, et kõik järeleandmised, millised on tehtud Preisimaa poolt 
kuni enesealandamiseni Austria kasuks, olid tehtud Valitseja nõuandel. Kui Kuningas võitis oma 
õiglase umbusalduse tunde Viini kabineti suhtes, siis seda sellepärast, et seda soovis Valitseja 
Keiser. Käesoleval hetkel peab Friedrich-Wilhelm lootma oma enda jõududele ja ta allkirjastas kogu 
Preisimaa armee mobiliseerimise käsu.

Keiser Nikolai, 31. oktoobri ja 7. novembri (v.k.j.) 1850 aasta kirjades avaldas suurt 
kahetsustunnet, et Kuningas loobus krahv Brandenburgi  veendumusest, et ei tule vägesid 
mobiliseerida, risti vastu enda sooovile ja veendumusele.“Minul, muidugi, ei ole vajadust“, kirjutab 
esimeses kirjas Valitseja, „Teile rääkida, et ma kuigivõrd ei jaga Teie vaateid, ega ka Teie kartusi, 
millised, ma loodan, on ettekujutuse vili, Viini kabineti kohusetundmattuse suhtes... Ma põhjendan 
oma lootuse kirjalikele tunnistustele, millistest lahti öelda ei tohi ja seda sellel lihtsal kaalutlusel, et 
Austria ei saa soovida süüdi olla ja näha mind enda vastas; seejuures kui olles oma õiguses ka 
kasutan, nagu tema seda tegi, mõõdukaid vahendeid, ta võib arvestada  minus oma toetuse 
nägemisega“. Seepärast sõltub erandlikult Preisimaa Kuningast uute segaduste ärahoidmine.

Lõpuks teises kirjas Valitseja kordas veelkord kordab, et tal „ei ole mingit alust kahelda 
Viini kabineti kohusetundlikkuses“. Mis aga puudutab kogu Preisimaa armee mobiliseerimist, siis 
Valitseja peab seda liiga hilinenuks: seda oli tarvis teha mõned nädalad varem. Lõpuks ta veel kord 
veenab tuliselt Kuningat, et ta ei tõmbaks Preisimaad ohtudesse, millistest ta ei ole suuteline jägu 
saama.

Sellistel asjaoludel Keiser Nikolai I leidis, ainiti, hädavajalikuks kasutada ära kõiki 
vahendeid, et hoida ära mõlemate suurte Saksamaa riikide vahelise sõja puhkemine. Venemaa 
esindajale Berliinis ja Viinis oli kirjutatud ette kõige energilisemal viisil selle suunas tegutseda. 
Preisimaa uus peaminister parun Manteuffel, andis järele Venemaa saadiku veenmistele ja asjaolude 
jõul. Ta pöördus prints Schwartsenbergi poole kohtumise ettepanekuga, et arutada temaga uut 
äraleppimise plaani.  Prints Schwartsenberg, kirjutab parun Meyendorf 17. (29.) novembril 1850 
aastal, Olmützist, esmalt ära öeldes, kui hiljem andes järele oma Valitseja nõudmisel ja valis selleks 
Olmützi linna, kui kokkusaamiseks sobiva koha. Austria minister tegi Venemaa saadikule 
ettepaneku sõita sinna koos temaga. Viinist sõitsid mõlemad välja 15. (27.) novembril  ja 16. (28.) 
kuupäeva õhtul nad jõudsid kohale. Parun Manteuffel, „arusaamatuse tõttu“, hilines 12 tundi.

Parun Manteuffel andis parun Meyendorfile Gerlachi 25 novembri 1850 aasta kirja, millises 
räägitakse, et Kuningas on nõus tegema Austriale ettepaneku koos temaga  korraldada Hesset  ja et 
taastada seal valijavürstkond. Kuninga arvates, on see ainus sõja ärahoidmise vahend, millisesse 
arvatavasti sekkub ka Prantsusmaa. Vaevu ka Venemaa soovib Prantslaste vaölitsemist Saksamaal. 
Lõpuks, Kuninga ülesandel, Gerlach palub kaks korda parun Meyendorfi toetada Preisimaa 
ettepanekuid Viini kabineti ees.

Parun Meyendorf esitles Preisimaa ministrit prints Schwartsenbergile, kes võttis viimase 
vastu üpris aupaklikul viisil. Selleks, et hajutada „umbusaldus, milline oli jäänud prints 



Schwartsenbergi hinge kõigi Preisimaa ministrite suhtes“, parun Meyendorf, vabandas ja jättis 
mõlemad riigimehed omavahele.

Kolme tunni pärast parun Meyendorf tuli tagasi prints Schwartsenbergi juurde ja veendus, et 
kokkulepet Preisimaa ministriga  ei ole veel sõlmitud: prints Schwartsenberg nõudis, et Casselist 
Preisimaa vägede evakueerimine oleks  kokkuleppe tingimuseks;  Manteuffel aga nõudis, et see 
oleks aga kokkuleppe tulemus.  Siis Venemaa saadik pakkus välja kolm punkti, kui kokkuleppe 
alused:

1)Preisimaa tunnistab Austria õigust marssida Hessesse ja Holsteini; 2)Preisimaa kuulutab, 
et saates oma väed Hessesse, ta ei soovinud segada Saaksamaa Liidu tegusid, vaid  aidata üldise 
eesmärgi saavutamisele kaasa; 3)Preisimaa saadab oma voliniku ad hoc Frankfurti, et arutada Hesse 
ja Holsteini asju, lahti ütlemata oma vastuväidetest Parlamendi  seaduslikkuse suhtes üldse.

Viimane punkt kutsus esile vastuväiteid parun Schwartsembergi ja Manteuffeli poolt. 
Järgmisel hommikul Preisimaa minister esitas oma enda neljast punktist koosneva konventsiooni 
kava, milline, parun Meyendorfi suureks imestuseks ja rahuloluks, oli vastu võetud ilma mingeid 
muudatusi tegemata.

Peale Manteuffeli Berliini naasemist ta sõitis viivitamatult Potsdami, et Kuningale 
konventsioonist raporteerida. Kuningas kiitis selle heaks ja tema järel samuti kõik ministrid, 
erandiks Ladenberg. See eest Preisimaa kojad võtsid teate Olmützi konventsiooni sõlmimisest vastu 
ülisuure pahameelega. Peeti kõuepäraseid kõnesid. 

„Ainult üks, hr. Bismarck“, kirjutab parun Budbeg 21. novembri (3. detsembri) 1850 aastal, 
„püüdis oma hiilgava kõnega kummutada arvamuste ekslikkust, milliseid kaitsti tribüünilt Koja 
vasaku poole ja keskel asuvate saadikute poolt. Ainiti mõistuse häält ei jäänud nende saadikute 
juures  peale, olles tülpinud, nad läksid laiali ülisuures rahutuses.“ 

Kuid on teada, et kokkulepe, milline sellisel viisil Olmützis Austria ja Preisimaa vahel 
sõlmiti, hoidis ka tegelikult 1850 aastal ära nende riikide vahelise sõja, sest et see täideti Preisimaa 
valitsuse poolt kohusetundlikult.

*

   Nr.332.

1851 a. 24. detsember (5. jaanuar 1852). Preisimaaga sõlmitud Postikonventsioon. (2-е 
П.С.З. №26.132).

((Vasakul saksakeelne tekst.))

Preisimaal uue alandatud postisatmismaksu taksi sissetoomine, Saksamaa 
vastastikuste postisuhete muutumine, millised järgnesid Saksamaa Postiliidu asutamisele ja Poola 
Postijuhatuse üleminek Venemaa Keiserliku Postiametkonna alla, nõudsid eeskirjade muutmist, 
millised olid tehtud nii 20 märtsi 1827 aasta Postikonventsiooniga, Poola Kuningriigi ja Preisimaa 
postisuhteid puudutavalt, aga ka 21. mai (2 juuni) 1843 aasta Lisaposti-lepinguga Venemaa ja 
Preisimaa vahelistes postisuhetes. 

Seepärast T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas otsustasid asendada 
ülalmainitud kaks konventsiooni uue vastastikustee riikide postisuhteid pudutava lepinguga ja 
nimetasid sel eesmärgil oma volinikeks:

T. M. Ülevenemaaline Keisr:
oma Salanõuniku, Postidepartemandu Direktori ja S-Peterburi Posti-direktori Feodor 

Prjanišnikovi ((Theodor Prianischnikoff, Федора Прянишникова)), Püha Aleksander Nevski ja 
Valge Kotka jne. ordenite kavaleri;

T. M. Preisimaa Kuningas:



oma Kindral-Post-Direktori Heinrich Schmükerti, Raud Risti 1. järgu ja Punase Kotka 2 
järgu- tähe ja tammepärjaga jt ordenite kavaleri.,

kes, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti heas ja ettenähtud vormis olevad , 
leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

   I . Vastastikustest postisuhetest.

  Artikkel I.

Venemaa Keisririigi ja Preisimaa Kuningriigi valduste vahelise kirja- ja 
pakikorrespondentsi, milline vastastikuste postiasutuste vahel hakatakse vastastikuselt üle andma, 
samuti nagu ka reisijate vedu, hakatakse teostama otseste postiühenduste kaudu.

Praegu eksisteerivad postiteed ja piiripostijaamad jäävad eelnevalt käesolevasse olukorda. 
Vastastikustele riikidele jääb vastastikuse kokkuleppe alusel, Postijuhatuste poolne õigus, teha 
vajalikke muudatusi.

Suurema selguse andmiseks tuleb märkida, et ülalmainitud sõnadega Venemaa Keisririik, 
nagu ka üldise nimetuse Venemaa all, milliseid kasutatakse järgmistes artiklites, peab mõistma: 
Venemaa Riik koos Poola Kuningriigiga ja Soome Suurvürstiriigiga. ((Российское Государство с 
Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляандскаго)).

Artikkel II.

Iga postijuhatus hoolitseb posti ja lisavankrite ja ekipaazide õige ja õigeaegse ärasaatmise 
eest kuni vastasasuvani piiripostijaamani ja võtab enda peale kõige selle kohaletoimetamise kulud.

Mööda merd vastastikuste posti-pakkide ja kirjaliku korrespondentsi veo eest eraaurikutel 
Vene, Preisi ja teiste Saksamaa või Vene ja Schleswigi sadamate vahel, tasutakse vastastikuste 
Postijuhatuste poolt võrdsetes osades. 

Nende postipakkide maismaa-postiteedel vedamise kulud sadamast, millisesse saabuvad 
eelmainitud aurikud, kuni Preisimaa vastuvõtva postkontorini, samuti nagu Preisimaa lähetavast 
postkontorist punktini, kust väljuvad need aurikud, tasutakse eranditult Preisimaa Postikassa poolt.

Kui vastastikused kerged ja rasked postid viiakse edasi mööda raudteed Maski, Szczakowo 
ja Mõslowizi kaudu, siis transiiditasu, millist arvestatakse Austria Keiserlikule Postikassale, 
tasutakse ära Venemaa ja Preisimaa poolt võrdsetes osades.

Artikkel III.

Vajalik kohvrite, paunade ja kottide arvu aga vajadusel konduktorite kellade ((täpsed 
taskukellad)) arvu peab iga Postijuhatus soetama ja omal kulul kasutuskõlblikena hoidma kogu 
tema ametkonda kuuluva postitee ulatuses.

Artikkel IV.

Teekonnalehed, reisijate nimekirjad ja postikottide ja postipakkide registrid, saadetakse neist 
iga lepingulise riigi poolt kuni piiripostijamani, millisteni nad on vastastikuselt kohustatud posti 
viima.

Need teerkonnalehed, nimekirjad ja registrid, peale neile vastavate märkmete tegemist 
saabumise ja posti vastuvõtmse aja kohta, saadetakse viivitamatult tagasi posti saatva konduktori 
või postiljoni poolt.

Artikkel V.



Tasu reisijate koha ja soodustatud pagazi või asjade eest, võtab iga Postijuhatus oma taksi 
järgi kuni vastaspoole piiripostijaamani, s.t. kuni selle kohani, milliseni ta kannab kulusid posti veo 
eest. Reisijate pagazi soodushind määratletakse iga Postijuhatuse poolt tema ametkonda kuuluval 
distantsil.

Artikkel VI.

Kerged ja rasked postisaadetised, nende juurde kuuluvad lisa-ekipaazid, aga samuti 
ükshaaval naasevad postihobused ja ekipaazid, vabastatakse vastastikuselt maantee- ja 
sillamaksudest, nagu ka kõigist teistest teedemaksudest.

II. Posti- ja postipakkidest korrespondentsi üleandmisest.

Artikkel VII.

Preisimaa poolelt hakatakse vahetult Venemaa postiasutustele üle andma kõiki Venemaale 
aadresseeritud kirju ja postipakke, nii need, millised on antud posti Preisimaal, aga ka need, millised 
saadi teistest välisriikidest. Venemaa poolelt antakse vahetult Preisimaa postiasutustele üle kõik 
kirjad ja pakid, millised on antud posti Venemaa Keisririigis ja määratud nendesse kohtadesse, kus 
on asutatud Preisimaa postkontorid, millised asuvad praegu, peale kaheksa Preisimaa riigi provintsi 
ja Hohenzollernite maadel, aga samuti hertsogiriikides, nagu:Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau, 
Anhalt-Göthen aga ka Waldek ja Pirmonti vürstiriigis, Schwartzburgi printside valdustes, Saxe 
Allstädti fogtkonnas, Oldenburgi Suurhertsogi Birkenfeldi vürstiriigis ja Hanza vabalinnades 
Hamburgis ja Bremenis koos nende ümbruskonnaga. Peale selle hakkab Venemaa andma 
Preisimaale vahetult ja tüki kaupa üle kirjad ja pakid, millised on aadresseeritud teistesse Saksamaa 
riikidesse (Erandiks Austriale kuuluvad maad); aga samuti: Šveitsi, Madalmaade Kuningriiki, 
Belgiasse, Prantsusmaale, Püreneede poolsaarele, Suurbritanniasse ja Iirimaale ja Taani Kuningriigi 
valdustesse, nende riikide kolooniatesse ja ameerikasse, kui selle korrespondentsi  edasisaatmine 
mööda teisi postiteid ei osutu aega ja kulusid arvestades kallimaks. 

Venemaa Postijuhatusele jäetakse õigus kasutada Preisimaa postiasutusi Rootsi ja Norrasse 
kirjade ja pakkide saatmiseks. Sellisel juhtumil selle edasisaatmiseks postisaatmisrahade 
arvestamist teostatakse nende eeskirjade järgi, millised on kehtestatud teistele saadetistele, millised 
kulgevad Venemaalt transiidi korras läbi Preisimaa.

Vastastikusel kirjade- ja pakkide korrespondentsi edasisaatmisel mööda raudteed Maski, 
Szczakowo ja Müslowizi vahel, teostatake selle üleandmist vahetult posti-pakkides ja registritega, 
transiidi korras läbi Austria valdustest. 

Artikkel VIII.

Eelnevas artiklis mainitud korrespondents, nii Venemaale suunduv, aga ka Venemaalt 
saadetav, hakkab olema edasi saadetud mitte ainult maismaa-postiteedel, vaid ka riigi- ja 
eraaurulaevadel kui sellisel viisil see võib jõuda kiiremini oma sihtkohta.

Kui korrespondents saadetakse aurikutel, millised kurseerivad ainult Venemaa randade ja 
Postiliidu sadamate vahel, siis selle korrespondentsi vahetamist teostatakse Venemaa ja Preisimaa 
postiasutuste vahel. Kui aga selliste aurikute reiside sihtkohtadeks ei ole Saksamaa Postiliitu 
kuuluvad sadamad, siis Venemaa Postijuhatusele antakse õigus vahetada korrespondentsi, milline ei 
ole aadresseeritud Postiliidu alale, teostada seda vahetust ilma Preisimaa posijuhatuste vahenduseta, 
milline ei hakka nõudma nii selle korrespondentsi üleandmise ega ka selle postisaatmismaksu 
tasumist.



Artikkel IX.

Kirjaliste postisaadetiste hulka kuuluvad:
a)kõik kirjad, milliste väärtust ei ole märgitud, kaaluga kuni 4 preisi lothi ((loodi, st 4•16g));
b)kirjad kaaluga ja üle 4 lothi, ilma väärtust märkimata, kui kirja postitajad, tehes neile 

kantud kirjega korralduse nende kerge postiga saatmiseks või kui sellised kirjad  on saadud 
Preisimaa postiasutuses võõrastest kantidest kerge postiga ja ilma eelmainitud märkuseta.

c)Banderollides saadetised (vt. Art. 16.) ((nööriga ristseotises.))
d)Kauba näidised kaaluga kuni 3 preisi lothi (vt. art. 17.).
e)Ajalehed.

Paki-korrespondentsi hulka kuuluvad:
a)kõik kirjad kaaluga üle 4 preisi lothi, kui postitaja ei nõua nende ärasaatmist kerge postiga; 
b)kõik kirjad, millistele on märgitud väärtus;
c)kõik raha- ja paki-korrespondentsid koos saateaadressidega.

Artikkel X.

Vastastikused Postijuhatused on kohustatud  saatma kõik postisaadetised edasi neist sõltuval 
kiireimal viisil.

Pakkidega, millised kuuluvad tolli-maksustamisele, käitutakse tollieeskirjdega kooskõlas.
Vastastikuste postijuhatustega kooskõlastatult antakse õigus määratleda: milliste Vene ja 

Preisimaa postiasutuste vahel peab olema teostatud kõiki postisaadetisi saatvate posti-registrite 
vahetust.

Posti registrid, millised saadetakse maismaa-postiteedel, saadetakse regulaarselt iga postiga 
ja kirjade või pakkide mingil postipäeval saatmiseks puudumise juhtumil, saadetakse registrid 
tühjade väljadega (Vacatcarten).  Aurikutega edasi saadetavad posti-registrid saadetakse samuti 
sitkohta aurikute sõitmise päevadel, kud sel tingimusel, et kui kurju ja pakke ei ole, siis registrid 
tuleb saata tühjade lahtritega.

Vastatikuste postijuhatuste kokkuleppel määratletakse registrite vormid ja nende koostamise 
kord. Venemaa postiasutused hakkavad täitma registreid, millised saadetakse Preisimaale, saksa või 
ladina tähtedega.

Artikkel XI.

Korrespondentsi ebaõige suunamise vältimiseks koostatakse ja saadetakse vastavatele 
postkontoritele juhendiks tabelid, mis selgitavad millised postiasutused, ja millise 
korrespondentsiga koos peab konkreetsemalt saatma postipakkides.

Kui posti liikumise suuna muutmisel on tarvis muuta välismaise korrspondentsi suunda, siis 
vastastikused postijuhatused kohustuvad sellest teineteist teavitama.

III. Postisatmismaksu taksidest.

A. Kirjaliku korrespondentsi eest.

I) Aadresseeritud Preisimaa postkontoritesse ja tagasi.

Artikkel XII.



Postisaatmismaksu rahade, millist võetakse korrespondentsi eest, mida saadetakse 
Venemaalt Preisimaa postkontoritesse ja tagasi, hulka kuuluvad: postisaatmise raha, milline läheb 
Venemaale ja postisaatmise raha, milline arvestatakse Preisimaale.

Postisaatmise raha, milline läheb Venemaale, võetakse korrespondentsi eest, milline on 
aadresseeritud:

1)Kõigisse Venemaa Preisimaaga piirnevatesse postiasutustesse ja tagasi 1 hõbekross.
2)Kõikidess muudesse Venemaa Keisririigi kohtadesse ja tagai 3 hõbekrossi.

Preisimaale tuleb arvestada postisaatmise raha:
A. Korrespondentsi eest, milline on aadresseeritud Venemaale ja tagasi, erandiks Poola 

Kuningriik:
1)Preisimaa piiri-maakondadesse Memelisse, Heidekrugi, Niederung, Tilsit, Ragnit ja 

Pillkallen ja tagasi 1 hõbekross.
2)Königsbergi ja Gumbinneni valitsuse ringkondadesse, erandiks piiri-maakonnad, millised 

on mainitud numbri 1. all ja tagasi, 2 hõbekrossi.
3)Kõikidesse teistesse Preisimaa postkontoritesse ja tagasi 3 hõbekrossi.

B. Korrespondentsi eest, milline on aadresseeritud Poola Kuningriiki ja tagasi:
1)Kõikidesse Poola Kuningriigi piiriäärsetesse Preisimaa maakondadesse, aga nimelt: 

Pilkallen, Stalupönen, Goldap, Olezko, Lõk, Johannisburg, Ortelsburg, Neidenburg, Strasburg, 
Thorn, Inowraclaw, Mogilno, Gnesen, Wreschen, Pleschen, Ostrowo, Schildburg, Kreuzburg, 
Rosenberg, Lublinez, ja Beuthen ja tagasi 1 hõbekross.

2)Valitsuse ringkonnad Gumbinnen, Königsberg, Marienwerder, Bromberg, Posen, Breslau 
ja Oppeln, erandiks piiri-maakonnad, millised on märgitud number 1. all ja tagasi 2 hõbekrossi.

3)Kõikidese teistesse Preisimaa postkontoritesse ja tagasi 3 hõbekrossi.
Postisaatmise raha vastastikune ülekandmine teostatakse ülalmainitud taksi alusel eranditult 

hõbekrossides. Ülalmainitud  ühendatud postisatmise tasu 2,3,4,5 ja 6 hõbekrossi asemel, Venemaa 
postiasutused hakkavad võtma korrespondentidelt iga üksikkirja eest (vt,. Art. 15) 7, 10, 14, 17 ja 
20 kopikat hõbedas.

Artikkel XIII.

Kohaliku vastastikuste piiripostide vaheliste  piiripostiasutuste vahelise korrespondentsi eest 
hakatakse võtma postisaatmise tasu 1 hõbekross iga üksiku kirja pealt ja see jääb selle postiasutuse 
kasuks, millisest korrepondents ära saadeti. Sellel alusel sellise korrespondentsi eest, kui see on 
mittefrankeeritud, kantakse üksikkirja eest üle 1 hõbekross.

Kohaliku posti all tuleb mõista vaid need kirjad, millised antake ühte piiripostkontoritest et 
saata see vastas asuvasse välismaisesse piripostkontorisse, ega kuhugi kaugemale. 

Artikkel XIV.

Eelmises artiklis määratletud postisaatmise taksi ja vastastikused maksete alusel tuleb 
ühtmoodi arvestada postisaatmise rahad, ei ole oluline, kas kirjad olid saadetud mööda maad või 
merd, riigi või eraaurikul.

Artikkel XV.

Üksiku kirja kaal ei tohi olla üle ühe preisi lothi. Suurema kaaluga kirja eest tasu suureneb, 
olenemata lehtede arvust, järgmises progressioonis:

üle 1 kuni 2 korda, võetakse 2 postisaatmise tasu,
    2 kuni 3 ...                        3 ....
    3  kuni 4 ...                       4 ...
jne. lisades iga liigse lothi pealt samasuguse postimaksu.



Selle eeskirja järgi tasu kirja eest võetakse iga kirja üldkaalu pealt aga seepärast kui mingites 
kirjades hakkavad olema  trükitud lisad või mittepitseeritud, ühe ja sama isiku poolt posti antud ühe 
või mitme aadressaadi nimel, siis need lisad ei koormata mitte mingil juhul eraldi 
postisaatmismaksuga. Ainiti on keelatud aadresseerida mingisse postiasutusse laiali jagamiseks 
mõeldud kirju sisaldavaid pakette.

Artikkel XVI.

Posti pandud frankeeritud banderollides ajalehed, ajakirjad, hinnakirjad, trükitud ringkirjad 
ja trükitud soovituskirjad, millistele peale aadressi ja saatja allkirja pole muud kirjutatud, lubatakse 
saata alandatud postisaatmise tasuga, aga nimelt: selliste saadetiste eest võetakse Preisimaa 
postimaksu ilma vahemaata ½ hõbe krossi iga lothi pealt; Vene postisaatmise maksu kaalult kuni 3 
preisi lothi kaasaarvatult, üks kirja postisaatmise maks 1 või 3 hõbe krossi, lisades iga liigse preisi 
lothi pealt 1 hõbekrossi.

Kui hiljem Venemaal selliste saadetiste sisepostimaksu taks alandatakse ülalmainitud 
maksude suhtes, siis selline langetamine laieneb ka Venemaalt Preisimaale ja tagasi banderollides 
saadetavate korrespondentsile.

Artikkel XVII.

Kaupade näidised võivad ainult siis olla saadetud kerge postiga, kui kogu näidis ei ületa 3 
preisi lothi. Kui näidis sellisel viisil saadetakse, siis võib teda vaadelda, kas võetakse kaalult kaks 
lothi kaasa arvatult, ühekordse postisatmistasu, aga 2 lothi ületava kaalu eest kahekordse 
postisaatmisemaksu. Postitajale, kes soovib saata näidiseid selle alandatud taksiga, võib nende 
juurde kaaluda üksikuid kirju kuni ühe lothini, millised, postimaksu arvestades kaalutakse koos 
näidistega.

Artikkel XVIII.

Kirjad, milliste kindlast posti panekust, aga olenevalt asjaoludest, ka selle kindlast 
aadressaadile kohaletoimetamisest, postitaja soovib omada tõendit, võib olla tähitud; sellisel 
juhtumil postitaja märgib neile sõna: „tähitud“ ((„Recommandirt“)).

Selliste kirjade eest, millised peavad olema frankeeritud, võetaksePreisimaa kasuks  
postimaksu tavalise kirja taksi järgi, lisades 2 hõbekrossi, Venemaa kasuks võetakse selle 
konventsiooni alusel postisaatemaksu kahekordselt.

Kui Venemaal tuleb tähitud kirjadele sisetaksi alandamine ja nende eest hakatakse võtma 
vähem ülalmainitud kahekordsest postisaatmise tasust, siis selline alandamine laieneb ka tähitud 
kirjadele, milliseid saadetakse ühest lepingulisest riigist teise. 

Kättesaaja poolt allkirjastatud allkirjakaardid, millsed peavad olema saadetud tagasi esimese 
lahkuva postiga, ei võeta vastastikku postisaatmis rahade arvesse.

 Artikkel XIX.

Korrespondents, milline on aaadresseeritud Venemaa Keisririigist Preisimaa postkontoritesse 
ja tagasi, erandiks banderollilised saadetised, tähitud kirjad ja sedelid (vt. art. 37.), võib olla antud 
posti frankeerimata või ka frankeerituna kuni sihtkohani. Osalist frankeerimist ei lubata. 

II. Välisriikidesse ja tagasi.

Artikkel XX.



Postisatmismaksu arvestamisel ja võtmisel Venemaalt transiidi korras tulevalt Preisimaa 
postkontorite kaudu välisriikidesse ja tagasi, peab arvestama:

a)kas selle korrespondentsi sihtoht või koht, milles see posti pandi, asub Saksamaa Postiliidu 
valdustes; 

b)kas ülalmainitud kohad asuvad valdustes, millised ei kuulu Postiliitu.

Artikkel XXI.

Esimeses eelmainitud artiklis mainitud juhtumil (tähe a all) postisatmismaksu raha alates 
Venemaa-Preisimaa piirist, kuni liidulise sihtkohani või vastupidi, liidulisest korrespondentsi 
saatmiskohast kuni Vene-Preisi piirini, nähakse ette 3 hõbekrossi üksikkirjalt. See maksu hakatakse 
võtma eelnevalt kogu Venemaa korrespondentsilt, milline on aadresseeritud Bade Suurhertsogiriiki, 
Bawerni Kuningriiki, Braunschweigi hertsogiriiki, Hanovre Kuningriiki, Holsteini, Meklenburgi, 
Meklenburg-Schwerini, Meklemburg-Strelik, Oldenburgi Hertsogiriiki, Saxe , Würtembergi 
Kuningriiki, Thurn ja Tarisicheni vürstiriikide postkontoritesse ja tagasi, praegu ainsa erandina 
Lippe vürstiriik.

Seesama postisaatmisemaks võetakse Venemaa korrespondentsilt, milline saadetakse 
üksikult transiidi korra Preisimaa kaudu Austriasse ja tagasi, kui sihtkoht või selle posti paneku koht 
asub Austrias Preisimaa piiripostijaamast Venemaa piiripostkontorist, millise kaudu saadakse või 
saadetakse ära mainitud korrespondents, asub vähem kui 20 saksa miili kaugusel. Kui see vahemaa 
on alla 20, kuid üle 10 miili, siis selle korrespondentsi eest võetakse 2 hõbekrossi; aga kui vahemaa 
on alla 10 miili, siis võetakse 1 hõbekross iga üksiku kirja eest.

Muus korrespondents, milline on aadresseeritud Venemaalt Austriasse ja tagasi, võib olal 
edasi saadetud ka vahetult Venemaa postkontoritest Austria omadesse ja tagasi; kuid sellisel 
juhtumil antakse Preisimaa kasuks, Saksamaa Postiliiduga sõlmitud lepingu alusel, liidulise 
postisaatmisemaksu rahad, millised on määratletud korrespondentsi eest, milline koosneb Austriasse 
saadetavatest kirjadest ja posti-pakkidest.

Artikkel XXII.

Teises mainitud Artikkel 20 (tähe b. All) juhtudel postisaatmise maks alates Venemaa-
Preisimaa piirist kuni kohani kus korrespondents väljub Saksamaa Postiliidu ringkonnast või Saksa 
Postiliidu  valdustest ja vastupidi kuni selle kohani, kus ta antakse üle Preisimaa postiametkonnale 
või Saksamaa Postiliidu  kuni Vene-Preisi piirini, võetakse üksiku kirja eest  mitte üle 3 hõbekrossi.

Peale Preisimaa või Liiduliste transiidimaksude, hakkab Venemaa maksma tähe b. All 
nimetatud korrespondentsi eest ka neid postisaatmise makse, millised on kehtestatud riikides taksi 
või eksisteerivate lepingute järgi, arvestatakse edasi saatmise eest sellest punktist, millise kaudu see 
korrespondents saadetakse Preisimaalt või Postiliidu Valdustest välja ja kuni selle sihtkohani; või 
vastupidi: selle postkontorisse postitamise kohast  ja kuni punktini, millise kaudu korrespondents 
saabub Preisimaale või Postiliidu Valdustesse.

Selleks, et arvestada ja võtta korrespondentsilt välismaiseid postisaatmisemakse, millione on 
aadresseeritud  Venemaa Keisririigist välisriikidesse, samuti nagu frankeerimate kirjaliku 
korrspondentsi eest, milline kulgeb välisriikidest Venemaa Keisririiki, kehtestatakse Artikkel 15 
sätete alusel kaalult progressioonis, keskmised proportsionaalsed postisaatmise maksud, millise 
numbrist, vastavalt taksidele, millised eksisteerivad välisriikides, järgneb vastastikuste 
Postijuhatuste vaheline kokkulepe.

Kui kirjalik taks, millises mingi neist välisriikidest, muutub taks, mis on määratletud  
keskmise proportsionaalse postimaksu järgi ei hakka enam vastama muudetud takile, siis 
vastastikusel kokkuleppel nimetatakse teine, keskmine proportsionaalne postisaatmise maks, milline 
on kooskõlas muutunud asjaoludega.



Artikkel XXIII.

Reeglid, millised on sätestatud Artikkel 16, milline puudutab postisaatmise maksu 
arvutamist banderollides korrespondentsi ja selle frankeerimist; Artikkel 17. milline puudutab 
postimaksu arvestamist tootenäidiste saatmise eest; Artikkel 18, mis puudutab tähutud  kirju, 
artiklites 34, 35 ja 37, mis puudutavad kirjalikku korrespondentsi, millist ei saanud aadressaadile 
kätte toimetada ja sedeleid, kõik need eeskirjad ühtmoodi laiendatakse kirjaliku  korrespondentsi  ja 
kirjaliku korrespondentsi üle, millist saadetakse Venemaalt transiidi korras Preisimaa kaudu 
kõikidesse kohtadesse, millised asuvad Saksamaa Postiliidu piirkondades ja tagasi.

Artikkel XXIV.

Korrespondentsi eest, millist saadetakse ühekaupa transiidi korras Preisimaa kaudu  
Venemaalt ja tagasi, võetakse ja arvestatakse vene postimaksuks selle sama taksi järgi, milline on 
kehtestatud Preisi-Vene korrespondentsile (vt. Art. 12).

Artikkel XXV.

Eeskirjad, millised on sätestatud Artikkel 19., korrespondentsi vabast frankeerimisest, 
milline on aadresseeritud Venemaalt Preisimaa postkontoritesse ja tagasi, laienevad ka 
korrespondentsile milline on aadresseeritud Venemaalt riikidesse, millised kuuluvad Saksamaa 
Postiliitu ja tagasi. Korrespondentsi suhtes, milline kulgeb Venemaalt välisriikidesse ja tagasi, 
samamoodi rakendatakse reeglina, et ta peab olema saadetud mitte teisiti, kui  üldse mitte 
frankeerituna või siis frankeerituna kuni sihtkohani.

Milliste traktaatide alusel käesoleval ajal korrespondents peab olema frankeeritud, sellest 
Preisimaa Posatijuhatus teavitab Venemaa Postijuhatust üksikasjalikult.

Artikkel XXVI.

Kui selle lisaakti kehtivuse ajal, üldine postisaatmisemaksu taks või Saksamaa Postiliidu 
üldine kirja saatmise taks, alandatakse, siis selline alandamine hakkab laienema ka Venemaalt 
saadud ja Venemaale saadetavale  korrespondentsile. 

Samamoodi võib järgneda sisepostimaksu taksi alandamine, laieneda ka kirjadele, milliseid 
saadetakse Venemaalt Preisimaale või riikidesse, millised moodustavad Saksamaa Postiliidu aga 
samuti ka Preisimaa kaudu teistesse riikidese ja tagasi.

B. Postipaki korrespondents.

I. Venemaalt Preisimaa postkontoritesse ja tagasi saadetav.

Artikkel XXVII.

Paki-korrespondentsi, milline saadetakse Preisimaa postkontoritest Venemaa Keisririiki ja 
tagasi, postisatmismaksu koosseisu kuuluvad:

1.Preisimaa postisaatmisemaks alates postitamise kohast Preisimaa postiringkonnas ja kuni 
vastava Preisimaa Venemaaga pirneva kostkontorini ja tagasi, alates selles viimasest 
piiripostkontorist kuni sihtkohani Preisimaa postiringkonnas, arvestatakse Preisimaa siseposti-paki 
taksi järgi.

2.Venemaa kaalurahad alates vastavast Vene-Preisi piiri piiripostkontorist kuni sihtkoha 
postkontorini Venemaa Keisririigis ja vastupidi, alates kohast kus Venemaa postipakk oli posti 



pandud, kuni vastava Venemaa-Preisi piiripostkontorini, arvestatakse Venemaa sisepostipaki taksi 
järgi.

Piiripostisaatmise maks paki-korrespondentsile võetakse ainult sellisel juhtumil, kui see on 
aadresseeritud kellegile vastastikustest piiri postikohtades või on sellises posti pandud.

Postipaki korrespondentsi eest, milline on pandud posti mingis vastastikustes 
piiripostkontorites, kuid on aadresseeritud edasi  vastas asuvasse piiri-postkontorisse, aga samuti 
mingisse vastastikusse piiripostkontoritsse aadresseeritu, kuid milline on pandud posti mitte vastas 
asuvas piiripostkontoris, sellelt hakatakse mõlemate poolte poolt arvestama tasu vastastikuste 
postkontorite vahel saatmise eest, kõige madalama sealse postipaki-taksi järgi. Mõlemad pooled 
hakkavad jätma oma kasuks nende poolt iga saadetud  raha- või posti-paki eest kogutud raha.

Artikkel XXVIII.

Kohaliku postipaki korrespondentsi eest, millist saadetakse vastastikuste piiripostkontorite 
vahel, arvestatakse Venemaale ette nähtud  kohaliku kirjaposti korrespondentsi tasu 3 hõbekopikat, 
aga Preisimaale kõige madalama tollitaksi järgi tasu ja mõlemad pooled hakkavad kummagi poolt  
kohaliku postipaki korrespondentsi saatmise eest jätma enda kasuks kogutud raha.

II. Kõikidesse Postiliidus asuvatesse riikidesse ja välismaale ja tagasi.

Artikkel XXIX.

Venemaa Keisririigist transiidi korras Preisimaa postkontorite kaudu ja tagasi saadetava  
postipaki korrespondensi postisaatmisemaksu hulka kuuluvad:

1.Välismaine postisaatmise maks.
2.Preisima postisaatmismaks alates Preisimaa postiringkonnast kuni vastava Venemaa 

piiripostkontorini vastas oleva Preisimaa postkontorini ja tagasi, takside järgi, millised eksisteerisid 
vastavates välisriikides postipakkide korrespondentsile, milline saadeti Preisimaale ja tagasi. 

3.Venemaa kaalurahad vastava Venemaa piiripostkontori vastas olevast Preisimaa 
postkontorist kuni sihtkohani Venemaal ja vastupidi: alates kohast, millises Venemaal postipaki 
korrespondens on posti antud, kuni vastava Vene piiripostkontori vastas oleva Preisimaa 
postkontorini, Venemaa sise postipaki saatmise taksi järgi.

Seejärel Venemaa ja Preisimaa postipaki saatmise maksu hakatakse arvestama sellisena vaid 
juhtumil, kui postipaki korrespondents suundub Venemaa piiripostkontorisse või on sellisena posti 
antud.

Korrespontsi moodustava postipaki edasisaatmise tasu vastatikuste piiripostijaamade vahel, 
Venemaa piiripostijaamast  või milline on sinna saaadetud, arvestatakse Venemaa postipaki saatmise 
kõige madalama taksi järgi ja raha läheb Venemaa postikassasse.

Artikkel XXX.

Postipaki korrespondentsi, milline on aadresseeritud Venemaalt Preisimaa postkontoritesse 
võ tagasi posti andjaid ei kohutata seda frankeerima; kuid neile antakse võimalus, omal soovil, nii 
nende pakkide Venemaalt ärasaatmisel, aga ka Preisimaa postkontoritest neid posti pannes:  
1)mittefrankeerituna, 2)frankeeritud kuni vastava piiripostkontorini või 3)frankeerituna kuni 
aadressaadini.

Venemaalt Preisimaa kaudu teistesse riikidesse saadetav postipaki korrespondents võib 
samuti olla frankeerimata. Kuid kui paki andjad soovivad neid frankeerida, siis, esimesel juhtumil, 
lubatakse frankeerimist ainult Preisimaa  vastas asuva Venemaa piiripostkontorini, aga kui 
Preisimaa postijuhatus saadab postipaki taksid, milliste järgi tuleb arvestada täielik postipaki 



saatmise maks alates Preisimaa piirist kuni sihtkohani, siis  lubatakse ka frankeerida kuni 
sihtkohani. 

Teistest riikidest saadetud postipaki korrespondents, milliseid veetakse Preisimaa kaudu 
Venemaale, võib samuti olla frankeerimata kuni Preisimaa algus - või lõpp-piiripostkontorini  või 
siis frankeerituna kuni sihtpunktini. 

Artikkel XXXI.

Mõlemad Postivalitsused koostavad, ülalpool esitatud otsuste alusel kirja ja postipaki 
saatmise maksu taksid ja saadavad need teine-teisele mitte hiljem, kui nelja nädala kestel enne 
nende kehtima hakkamist. 

Mõlemad Postijuhatused võtavad enda peale rangeima järelvalve nendest taksidest 
kinnipidamise üle.

IV. Kirja- ja postipaki  korrespondentsi tasaarveldusi jne. puudutavad üldmäärused.

Artikkel XXXII.

Postimaksu võtmise kontrollimseks ja korrespondentsi õigeaegse ärasaatmise tunnistamiseks 
, aga vajaduse juhtumil selle tagasisaatmisest lähtekohta, kõikide Preisimaa postkontoritest ära 
saadetud  kirjad ja aadressid märgitakse saatva postkontori poolse templi löömisega, millisel on 
märgitud saatekoht ja kuupäev, aga Preisimaal teistest riikidest saadud kirjadele, kui neil ei ole 
templeid, märgitakse see riik, kust need saadeti.

Venemaal lüüakse kõigile kirjadele ja aadressidele nende postkontorisse andes saatva 
postkontori tempel, millisel on saatmiskoht ja ärasaatmise kuupäev; kui sellist templit postkontoris 
ei ole, siis lubatakse kirjutada kirjale saatmiskoht ja postipaneku kuupäev. Kirjadele, millised 
kaaluvad üle ühe lothi ((loodi, 16 g.)), peab olema aadressi juures selgelt ära märgitud tegelik kaal.

Artikkel XXXIII.

Kirjade ja postipakkide vastuvõtta ja väljaandmine, töötlemine ja pitseerimine teostatakse 
mõlemates riikides seal eksisteerivate eeskirjade alusel.

Kirjade vastuvõtmisel nende kaal, nii Venemaa kui ka Preisimaa postkontorites, märgitakse 
preisi kaalu järgi. Postipakid Venemaal kaalutakse vene kaalus, aga Preisimaal  kaaluga, milline on 
ette nähtud Preisimaa raskele sisepostile.

Artikkel XXXIV.

Kirja ja postipaki korrespondents, milline, olles saadud sihtkohas kätte, jäi mingil põhjusel 
saajatele välja andmata, saadetakse sama teed pidi, millist mööda see saadeti, tagasi sellesse kohta, 
millisest see posti pandi.

Kui saaja keeldub kirja või paki vastuvõtmisest, siis see saadetakse viivitamatult tagasi. Kui 
aga kirja või paki väljaandmine on peatatud, kuna ei leita üles saajat, siis nad peavad olema tagasi 
saadetud hiljemalt kahe kuu pärast, lugedes nende sihtkohas saamise päevast.

Kirjadele ja postipakkidele kirjaga (poste restante) on see tähtaeg  kuni kolm kuud, lugedes 
nende saabumise päevast.  Kuupäev, millisel sellised kirjad või pakid saadakse, märgitakse 
saabumise päeval kirja pöördele või saatvale aadressile. Igal juhul aga märgitakse aadressile 
mittekättetoimetamise põhjus.

Artikkel XXXV.



Kirja korrespondensi tagasi saatmise eest, millist ei saanud aadressaadile kätte toimetada, ei 
võeta sellelt spetsiaalselt võetavate postisaatmismaksu arvele. Kui sellised kirjad  olid saatmisel 
frankeeritud, siis nende tagasisaatmisel mitte mingit tasu ei arvestata; kui aga need ei olnud 
saatmisel frankeeritud, siis nende tagasi saatmisel pannakse need postisaatmismaksu sellele arvele, 
millie Postijuhatus, millise ametkonnas asub seda saatnud postkontor, pani need saatmisel teise 
Postijuhatuse arvele.               

Kuid tagasi saadetavate postipakkide eest, milliseid ei saanud saajale kätte toimetada, 
pannakse arvele täielik postipakisaatmise tasu kuni sihtkohani, millist justkui tuli võtta saatjalt ja 
tollimaksud ning peale selle täielikud postipakis saatmise rahad tagasi saatmise eest kuni 
saatmiskohani.

Juhtumil, kui saatjaid ei leita üles või tagasisaadetud paki väärtus  ei kata postipaki saatmise 
ja tollimaksu kulusid selle müügil, nõnda, et puudujäävad rahad langeksid selle Postijuhatuse 
arvele, millise ametkonnas asub  postipaki saatmise koht, maks millist arvestatakse välisriigi 
Postijuhatusele, eelneva vastastikuse kokkuleppe alusel, liidetakse üldse või osaliselt.

Posti-pakki tagasisaatmisel, milline on frankeeritud enne välismaist kohta, millised ühe või 
mõlema riigi tollieeskirjade järgi ei saa olla selle piiridesse lubada ja seejärel ei lubata  tolli poolt, 
tagastatakse välismaine postipakisaatmise tasu.

Artikkel XXXVI.

Kirjad ja postipakid, millised on saadetud eksituse tõttu, peavad olema viivitamatult 
saadetud  nende õigesse sihtkohta, milliste pealt võetakse ainult see postisaatmise maks, milline 
tulnuks maksta veatul saatmisel.

Artikkel XXXVII.

Lahtiste sedelite eest, milliseid saadetakse tähitud kirjade ja posti-pakkide saatjate palvel, et 
saada teavet nende õige kohalesaabumise kohta, võetakse palujatelt täielik üksikkirja 
postisaatmisemaks kuni sihtkohani. Kui nende sedelite järgi, milliste täpsel täitmist  ja tagasi 
saatmis eest vastutavad vastavad postiasutused, selgub, et asjade edasisaatmisel, milliste kohta  
järelpärimine tehti, toimusid ebakõlad, siis see Postijuhatus, millise ametkonnas sellised korratused 
toimusid, tagastab sedelite saatmise postimaksu.

Nende sedelite tagasi saatmine aga toimub postisaatmismaksu võtmata, kandes märkust 
„Postsache“.

Ametlikud sedelid peavad samuti olema viivitamatult täidetud ja tagasi saadetud. Nende 
sinna ja tagasi saatmise eest raha ei võeta.

Artikkel XXXVIII.

T. M. Ülevenemaalise Keisri ja Tema  Augustliku perekonna liikmete korrespondents, ühelt 
pooltt ja T. M. Preisimaa Kuninga, Tema Preisi-Kuningliku  perekonna liikmete ja nende riikide 
valitsevate perekondade, millised kuuluvad  Preisimaa ringkonnale teisest küljest, saadetakse edasi 
ilma postisaatmisemaksu  maksmiseta. 

Venemaa polkude teenistuslik kirjavahetus nende Preisimaa au-seffidega, aga samuti 
Preisimaa rügementide kirjavahetus Venemaa au-seffidega vabastatakse vastastikuselt postisaatmise 
maksu maksmisest.

Peale selle puhtalt ametlik korrespondents vastastikuste kohtuasutuste või Venemaa 
Keiserliku kohtuasutuste ja riikide kohtuasutuste vahel, millistes asuvad Preisimaa postkontorid, 
sadetakse ära postisaatmismaksu võtmata. Iga riigi tasuta saadetud postipakk, peab olema 



pitseeritud riigipitsatiga ja aadressil, peale sihtkoha peab olema märge, et see on ametlik ja peab 
olema toodud esile selle kohtuasutuse nimetus, millisesse see saadetakse.

Artikkel XXXIX.

Kerge postikorrespondentsi eest, millist saadetakse Venemaa postkontorite poolt Preisi 
omadesse ja vastupidi, postisaatmise rahad, kirjade Venemaal ja Preisimaal veo eest, aga samuti 
Preisimaa piirist kaugemale, arvestatakse ja kantakse üle eranditult hõbekrossidega. 

Postipaki korrespondentsi eest, hakkavad Preisimaa postkontorid arvestama Preisimaa 
postisaatmise tasu ja teisi kulusid hõbekrossides, milliseid loetakse ühes preisi taalris 30, aga 
postipakkide frankeerimise juhtumil maksab Venemaa kaalurahasid hõbekopikatega, milliseid 
loetakse ühes rublas 100; seevastu Venemaa postiasutused hakkavad arvestama Venemaa 
kaalurahasid ja teisi kulusid hõbekopikates, aga posti-pakkide frankeerimise juhtumil maksab 
Preisimaa postisaatmise maksu hõbekrossides.  Kooskõlas sellega märgitakse pakkidega 
kaasasaadetavatele aadressidele, postisaatmise maksu ja kaalurahad ning muud kulud.

Kui kaalurahade või postisatmisemaksu võtmisel  on tarvis hõbekrossid arvestada ümber 
hõbekopikateks või vastupidi, siis selline ümberarvestus teostatakse võimalikult täpselt, kooskõlas 
ümberarvestatava summa tegeliku väärtusega.

 Artikkel XL.

Postisaatmisemaksu ja muude rahade tasaarvestusi vastastikuste Postijuhatuste vahel 
hakatakse tegema iga kolme kuu pärast Keiserliku S-Peterburi Postkontori ja Gumbinneni 
Kuningliku Ülem-Postidirektsiooni vahel. Tasumine teostatakse mitte hiljem kui nelja nädala pärast 
peale arvete saamist. Makse valuuta ümberarvestust teostatakse endise korra järgi, hetke tegeliku 
börsi kursi alusel.

Artikkel XLI.

Nii liht- kui tähitud kirjadel on väärtuse märkimine keelatud. Tähitud kirja kaotsimineku 
juhtumil postijuhatus, millise ametkonnas see kiri oli posti pandud, maksab palujale, kui vaid 
kaotsiminek on tõestatud, ühe hõbemarga (s.t. 14 preisi helisevat taalrit või 13 rubla hõbedas) 
hüvitust, jättes enesele selle hüvituse kättesaamise õiguse sellelt postijuhatuselt, millise 
ametkonnas, juurdluse põhjal, osutub, et selline kaotsiminek aset leidis.  Hüvituse küsimine peab 
olema esitatud aasta jooksul, lugedes kirja posti andmise päevast;  vastasel juhtumil jääb postitaja  
hüvituse samise õigusest ilma.

Mingi postipaki kaotsi minekul või kahjustamisel, hakkаb iga Postijuhatus vastutama 
vastavalt selle asja suhtes mõlemates riikides eksisteerivatele eeskirjadele, ainult enne posti 
üleandmist, s.t. selle teekonna jooksul, millisel kumbki mainitud  Postijuhatus  on kohustatud posti 
enda arvel vedama.  See-juures on lepitud kokku, et need Postijuhatused vastutavad samuti oma 
ametkonna ametnike ja teiste isikute ebaseaduslike tegude, vigade ja hoolimatuse eest.

Artikkel XLII.

Mõlemad Postijuhatused hakkavad jälgima selle üle, et potiametnikud ei soodustaks kirjade 
saatmiseks ühte üldisesse ümbrikusse kogumist ja et üldse postiametnikud, alamad teenistujad, 
postiljonid ja postivedajad, aga samuti raudteede ametnikud, jaamaülemad ja kipperid täidaksid 
posti huvides kehtestatud seadusi ja eeskirju.

Rikkumistest, millised on ühe riigi alamate poolt tehtud ja mis on ilmsiks tulnud  teises 
riigis, selleks et karistada süüdlast oma riigi seaduste järgi, teavitakse viivitamatut vastavat 
Postijuhatust.



Artikkel XLIII.

Mõlemad Postijuhatused hakkavad rangelt jälgima selle üle, et postiametnikud, konduktorid, 
postiljonid ja postivedajad, kui nad oma ametikohustuste tõttu asuvad naaberriigi piirides, ei rikuks 
kohalikke tollieeskirju ja ei võimaldaks neid ka teistel rikkuda.

    V.Posti-hobustel sõitjatest, kulleritest ja estafeti korras posti saatmisest.

Artikkel XLIV.

Postihobustega reisijad ja kullerid viiakse kuni vastaspoole piiripostijaamani. 
Piiripostijaamadele tehakse kohustuseks kõigile sõitjatele ja kulleritele antud sedelitele märkida 
nende postijaama saabumise aeg ja saata need postivedaja või kulleriga postiljonidele või 
jaamaülematele.

Keelatud on vedada kaugemale, kui vastas asuv piiripostijaam, ega tohi sellest mööda 
kõrvalteid mööduda. 

Posti- ja kullerite hobustega on keelatud reisijaid ühest riigist teise vedada. Kuid kui rändur, 
kes läks ühe riigi piiripostijaamast vastas asuvasse teise riigi piiripostijaama, soovib samade 
hobustega naaseda, siis seda lubatakse esimese kuue tunni jooksul, peale tema saabumisest. 
Postivedaja või jaamaülem peab ainiti, enne tagasi  sõitu, ilmuma kohalikku postijaama ja paluma, 
et sedelile märgitaks ära tema ärasõidu aeg.

Artikkel XLV.

Estafeti (( „teatepulga“)) korras vedu teostatakse mõlemate riikide piiri-postijaamade kaudu.
Mõlemad Postijuhatused saadavad üks-teisele nende juures kehtivad estafeti taksid, milliste 

alusel hakatakse arvestama estafeti rahasid. Iga Postijuhatus vastutab rahade, milliseid arvestatakse 
tema ametkonnas saadetud postkontorite vahelise estafeti kulude maksmise eest, kuid vastava 
postiasutuse võlast estafeti eest peab viivitamatult teatama kuue kuu jooksul selle koha 
Postijuhatusele. Estafeti korrras veo kulud tasaarvestatakse üldise arve tegemisel (vt. Art. 40).

Iga estafett varustatakse teekonnalehe ja sedeliga. Selleks, et tõestada õige ja õigeaegne 
pakkide üleandmine vastas asuvale piiripostijaamale, see viimatimaintu peab olema antud tagasi 
sõitvale postivedajale allkirja vastu, märkides ära estafeti saabumise aeg ning pakkide tervelt 
kättesaamine.

Estafeti teekonnalehed on kehtivad ainult vastas asuva piiripostijaamani;  aga kui estafett 
sõidab kaugemale, siis antakse temale uus teekonnaleht, milline, tagasi saamisel ja olles märkinud 
sellele ära kulude loetelu, saadetakse sellesse postkontorisse, millisest estafett oli saadetud, lisaks 
esialgsele teekonnalehele.

Esmased teekonnalehed saadetakse peale nende kättesaamist viivitamatult tagasi.
Estafeti korras erinevate paki andjate pakkide koos saatmine on keelatud. 
Estafeti korras saadetavate pakkide väärtust ei tohi avaldada. Sellise paki kaotsi minekul 

makstakse samasugust hüvitust kui on ette nähtud tähitud kirja kaotsimineku puhul.
Pakid, milliseid saadetakse estafetiga eraasjades, alluvad tollieeskirjadele.

Artikkel XLVI.

Keiserliku-Venemaa kullerid vabastatakse Preisimaal teede-, sildade-ja muudest sõidu 
maksudest.  Preisi-Kuninglikud kullerid varustatakse Venemaal riikliku teerahaga ja sellisel viisil 
kasutavad nad samasugust soodustust.



VI.Lõppmäärused.

Artikkel XLVII.

Keiserliku Venemaa ja Preisimaa Kuningliku Valitsuse vahel 12 (24) detsembril 1821 aastal 
sõlmitud postikonventsiooni määrused, jäävad jõusse kõigis neis punktides, milliseid ei tühistatud 
ega muudetud käesoleva aktiga.

Artikkel XLVIII.

Käesolev 12(24) detsembri 1821 aasta postikonventsiooni lisaakt hakkab kehtima alates 1. 
aprillist 1852 aastast, vana kalendri järgi. Tema kehtivusaeg on eelnevalt määratud  kuni 1860 aasta 
lõpuni, uue kalendri järgi, s.t. kuni Saksamaa Postiliiduga sõlmitud lepingu lõppemiseni. Kui selle 
aja kestel, mitte hiljem, kui aasta enne selle lisalepingu tähtaja lõppu üks või teine pool selle 
lõpetamise soovist ei teatanud, siis see akt jääb veel üheks aastaks kehtima ja nõnda aasta aastat 
edasi.

Artikkel XLIX.

See akt ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad peavad olema vahetatud Berliinis kuue 
nädala pärast.

Selle kinnituseks vastastikused volinikud allkirjastasid selle akti ja lisasid sellele oma 
vapipitserid.

See juhtus S-Peterburis 24. detsembril 1851 aastal v.k.j., ja Berliinis 24. detsembril 1851 
aastal u.k.j.

(L.S.)Theodor Prianischikoff. (М.П.)Федоръ Прянишниковъ.
(L.S.)Heinrich Schmükert. (М.П.)Генрихъ Шмюкертъ.

******

Nr.333.

1853 a. 18. (30.) juuni. Bavaariaga sõlmitud  deklaratsioon laevasõidust Doonaul. (2-е 
П.С.З. №27.495).

((F. Martensi kommentaar.))

Vaatamata tugevale rahulolematusele, milline oli alguses esile kutsutud Olmützis sõlmitud  
kokkuleppest teatamisega, hakkas Preisimaa ühiskondlik arvamus vähehaaval rahunema. Veelgi 
kiiremini leppis Olmützi kokkuleppe tulemustega ära Preisimaa enese valitsus, eriti peale seda, kui 
erru läks selle peaminister – Ladenberg, kelle asemele nimetati varsti parun Manteuffel.

Kuivõrd kuningas ja kuningliku perekonnaliikmed ise olid rahul Austriaga äraleppimisega, 
võis parun Budberg konstateerida Keiser Nikolai, kes viibis 6. detsembril 1850 aastal 
Charlottenburgis auks antud lõunal. Kuningas ise ja kogu konservatiivne partei rõõmustas siiralt 
Venemaaga liidu tugevnemise üle ja parun Budbergi sõnade järgi, Friedrich-Wilhelm IV ise oli 
rõõmus, et vabanes oma ohtliku nõuniku Radovitzi mõju alt. 

Sellel lõunal, Preisimaa kuninganna rääkis Venemaa saadikule oma siirastest Venemaa 
suhtes vallatavatest tunnetest sellepärast, et ta hoidis ära suhete katkestamise Austriaga ja samas ka 
tunnistas selles asjas parun Meyendorfi erilisi teeneid Olmützis, „kes soetas nende lepitavate 



tegudega uusi õigusi Preisimaa ja Saksamaa siirale tänule“. (Parun Budbergi 8. (20.) detsembri 
1850 aasta telegramm.).

Muideks, parun Budberg samas ei eitanud, et sõjalised meetmed, millised võeti kuningliku 
valitsuse poolt pidades silmas sõda Austriaga, tõstsid märkimisväärselt preislaste iseteadvust. 
Esimene kord peale 1813 aastat läbi viidud armee mobilisatsioon tõestas selle suurepärast 
organiseerimist. Mõnede nädala te kestel oli viidud sõjaseisukorda 375,000 inimesest koosnev 
armee, koos 805 suurtükiga. Esmakordselt kardeti, et 1813 aasta sõjaline korraldus osutub 
ebapiisavaks kui eksiti. Peale selle, Preisimaa rahaasjad olid kõige õitsvamas olukorras. Kõik need 
asjaolud ei kutsunud Preisimaal esile erilisi kartusi Austriaga ja tema Saksamaa liitlastega sõja 
puhkemise suhtes. (Parun Budbergi 9. (21.) novembri 1850 aasta telegramm.).

Keiser Nikolai tegi parun Budbergile ülesandeks väljendada Kuningale Austriaga ära 
leppimise puhul siira rõõmu tunnet ja õnnitleda teda Olmützi kohtumise tulemuste eest. Kuningas, 
aga, omalt poolt, kirjutas 11. (23.) detsembril 1850 aastal Charlottenburgist oma õemehele järgmist: 
„Minul on kahekordselt hea meel meie ja Viini valitsuste kokkuleppe üle, sest et see õnnelik 
tulemus on samal ajal minu seadusliku soovi täitumine, millist ma hellistasin mitme aasta kestel, 
aga nimelt näha, etAustria astuks, kõigi Saksa valitsuste vabas koostöös, avalikult Saksamaa 
ümberkorraldamise teele. Võttes selle peamise otsuse minu poliitika aluseks, Austria andis minule 
vahendid võtta otsus, millised väärisid Teie Majesteedi hellitavat heakskiitu“. 

Igal juhul on kokkulepe, milline Olmützis sõlmiti Keiser Nikolai väga tugeva surve all, ei 
muutnud kuigivõrd Venemaa tsaari ja Preisimaa kuninga vahelisi sõbralikke tundeid. Selle lähimaks 
tõestuseks oli Keiser Nikolai I valitsemise 25 aasta tähistamine, kui Preisimaa Kuningas uuesti 
kinnitas neid teda Tsaari ja Venemaaga ühendavate sidemete katkestamatust.

Keiser Nikolai saatis detsembris 1850 aastal Berliini oma kindral-adjudandi Grünwaldi, 
koos omakäeliselt 20 detsembril kirjutatud kirjaga, millises kinnitatakse, Venemaa vaatepunktist, 
Preisimaaga sõlmitud sõpruse ja liidu kogu väärtust.

Rääkides möödunud 25. aastast, Valitseja kirjutab: „Kui selle aja kestel ma suutsin anda oma 
isamaale mingi hüve ja kui seda kinnitavad järeltulijad, siis ma olen külluslikult autasustatud kõigi 
nende minu  üpris tööka elu raskete minutite eest. Juba täiesti minu valitsemise algusest peale, olles 
kutsutud ilma minu teadmata täitma kohustusi, milliste täitmiseks ma kunagi ette ei valmistunud ja 
olles seatud täiesti ebanormaalsesse olukorda, millisel viisil ma võisin siis sellisest olukorrast 
väljuda, kui Jumal ilmselgel viisil mind ei juhtinud ja kui mitte Temale üksi ma panin kõik oma 
lootused?“.

„Jäädes ustavaks Jumala juures puhkava minu venna Keiser Aleksanderi ja ta ustava sõbra, 
surnud kuninga, Teie isa, põhimõtetele, ma püüdsin täpselt järgida nende printsiipe, millised jäid 
minu mälus alatiselt helgeteks. Seepärast kuulub neile meie kõigi poolne tunnustus, kes hindavad 
heategu, milline tuleneb neist minu kodumaale, kuna et ma ei teinud miskit enamat, kui vaid – 
jätasin. Kui õnnelik ma olen, et see minu elu periood langeb kokku meie suhete uue ajajärguga, 
milline, näib, näeb selles mineviku traditsioonide, millised on minu südamele  nõnda kallid, 
taasõitsengut“.

Ja tõesti, kuni Keiser Nikolai I elu lõpuni ei tulnud  uuesti pettuda Preisimaa poliitika ja 
Fridrich Wilhelm IV  poolsetes isiklikes suhetes  Isegi 1853-1856 aasta Idasõja kestel, kui Austria, 
alaliselt kasutades ära Keisri täielikku usaldust ja kaitset, astus avalikult Venemaa vaenlaste poolele, 
Preisimaa aga jäi truuks vanale sõprusele. Seda siirast tunnustuse tunnet tunnistas Keiser Nikoli I 
oma surivoodil.  Kuid enne 1853 aastat omas Keiser Nikolail Austria kabineti suhtes täielikku 
usaldust ja ta tuletas pidevalt Preisimaa valitsusele meelde, et tema kohus on elada Austriaga rahus 
ja üksmeeles. 

Sellele nõuandele allus Preisimaa kuningas täielikult. 1851 aasta mais, Varssavis, parun 
Mandeuffel saatis Riigikantslerile salajase liidukonventsiooni, milline oli sõlmitud Drezdenis 4.
(16.) mail 1851 aastal, Preisimaa ja Austria vahel, millise jõul mõlemad saksa riigid kohustusid 
osutama teineteisele liitlasabi, kui neid mingist küljest rünataks. Austria nimel allkirjastas selle akti 
parun Prokesch-Osten.



Kuid vaatamata sellisele mõlemata saksa riikide täielikule äraleppimisele, ikkagi nende 
vahelist täielikku avameelsust ja usaldust kinnistuda ei saanud. Drezdeni 1850-1851 aastate 
konverentsidel mõlemad riigid jäid mõlemad riigid sellistele erimeelsustele, et ei suutnud mitte 
mingile positiivsele tulemsele jõuda. Preisimaa ei soovinud nõustuda kõigi Austria valduste 
Saksamaa Liitu võtmisega, ega ka liiduvõimu ümberkorraldamise kavaga.  Kuid ta, seejuures, 
kiirustas teatama S-Peterburis, et „otsustanud tegutseda koos Austriaga, nagu enne (sic!) kõigis 
Saksamaa asjades ja hoida selle riigi suhtes ära igasuguse jämeda või solvava demonstratsiooni“. 
(Parun Mateuffeli märtsi 1851 aasta kirjast krahv Henckel de Donnersmarkile, Preisimaa asjurile).

Ainiti Preisimaa esimene minister, parun Manteuffel, ei lasknud mööda juhust teatada S-
Peterburile igasugusest Viini kabineti ja ta organite truudust murdvast teguviisist. Nii ta teatas 
Riigikantslerile, 20. juuli 1852 aasta kirjas, järgmisest huvitavast avastusest. Soovides „korrastada 
mitteperioodilist kirjastamist“, Preisimaa minister käskis Berliini politseiülemal teostada 
läbiotsimised Berliini ajalehtede toimetustes. Kõige „tülgastavama“ ajalehe toimetuses, millist andis 
välja Herschi nimeline „räpane juut“, politsei leidis originaalartiklid, millised olid kirjutatud  
omakäeliselt Austria saadiku, parun Prokesch-Osteni poolt. Toimetaja tunnistas, et ta on saanud juba 
mitu sellist Tema Hiilguse Preisimaa valitsuse vastast artiklit ja andis korralduse nende 
äratrükkimiseks oma ajalehes. „Usaldus sünnitab usaldust!“ - lõpetab Preisimaa minister irooniliselt 
oma kirja.

Ikkagi pidas Keiser Nikolai vajalikuks  hoida kõigi jõududega koos kolme Põhja riigi 
vahelist liitu. Sündmused, millised toimusid 1851 ja 1852 aastatel Prantsusmaal, kinnitasid veelgi 
suurema jõuga Valitsejat selle püha eesmärgi järgimise vajadust.

Kui Louis Napoleon 2. detsembri 1851 aasta riigipöördega end Prantsusmaa Vabariigi 
presidendina välja kuulutas, oli Valitseja veendunud, et ta ei viivita veelgi kaugemale minekuga ja 
et ta kuulutab end vee Prantslaste Keisriks. Pidades silmas seda asjaolu, Nikolai I näis vajalik välja 
selgitada asend, millise pidanuks Venemaa võtma ka tema kahe lähima liitlase suhtes. 

Ühest oma käega kirjutatud 1852 aasta memost on näha, et Valitseja kujutas asju peale 
Prantsusma Keisririigi väljakuulutamist endale täiesti reaalselt ette. „Meile ei jää üle miskit muud 
teha“, kirjutas ta, „nagu anda keisririigi tunustamisele selline tähendus, millisest võib järeldada vaid 
fakti enese tunnistamisest. Mis aga puudutab traktaatide austamise lubadust, siis ma sellist lubadust  
Louis Napoleonilt ei nõua; ta lubab palju, kuid sellest kinni ei pea; kas siis võib ainult väljendada 
lootust, et Prantsusmaa keiserlik valitsus hakkab austama traktaate.  Võib olla osutub võimalikuks 
lisada, et riigid, austades vaid Louis-Napoleoni isiksust, pidasid vajalikuks muuta traktaate, kuivõrd 
seda nõudis  tema Keiserlikule troonile astumise fakt, ja et ta ka tulevikus loodab, et tema valitsus, 
pidades silmas oma päritolu, hakkab olema mitte ainult piisavalt mõistlik, vaid ka küllaldaselt 
tugev, et teha võimatuks igasugune edaspidine traktaatidest taganemine“.

Lähtudes sellisest arvamusest, Keiser Nikolai veenas Preisimaa Kuningat andma oma 
esindajale Pariisis samasugused instruktsioonid, millised sai Venemaa saadk. Tema arvates oli 
hädavajalik austada „prantsus pedantsust“ ja et ei kutsuks  asjata naaberrahvaste suhtes esile 
prantslaste vaenulike tegevusi. Seepärast Valitseja ei nõustunud Preisimaa ettepanekuga, milline 
seisnes prantsusmaa rahva ametlikus hoiatamises, et liitlasriigid sunnivad teda relva jõul säilitam 
rahu. Sellist deklaratsiooni Nikolai I pidas täiesti liigseks, sest et ta ainult kutsus esile kartust 
eksisteerivate traktaatide edasi kestmise suhtes. 

Peale selle oli veel teine Prantsusmaa asju puudutav mõlemate valitsuste vaheline 
erimeelsus. Preisimaa Kuningas andis Inglismaa kolme Põhja riigi liiduga  liitumisele, et pidas 
täiesti  hädavajalikuks mitte võtta Inglismaa osaluseta mingeid  Prantsusmaa vastaseid meetmeid. 
See riik pidi olema seatud, Berliini kabineti arvates, Venemaa, Austria ja Preisimaa kavatsustes 
suhtes täielikku teadmisse. 

Keiser Nikolai I aga oli täiesti teist meelt. Ta pidas Inglise Kuninganna olukorda  „üpris  
kurvastavaks“, kuna tema autoriteet riigis on langenud peaegu nullini ((? Alexandrina Victoria, 24. 
mai 1819 – 22. jaanuar. 1901. Valitses Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriiki 1837-1901, st. 63 
a. 7 k. 2 päeva. Victooria ajastu. Probleemid: näljahäda, emigratsioon, tööstuse areng jne.K.L.))  
Seepärast Seepärast on raske endale ette kujutada, et Londoni kabinet võtaks endale mingeid 



kohustusi Prantsusmaa poolse Euroopa rahu rikkumise suhtes. Ainult kui prantslased marssiksid 
Belgiasse, siis inglased sekkuksid relvastatud jõuga, sest et Belgia pakub Inglismaale „vahetut 
huvi“.

„Lõppude-lõpuks“, lõpetab 21. veebruaril (4 märtsil) 1852 aastal Keiser Nikolai I oma kirja 
Friedrich -Wilhelm IV le, „ma arvan, et on tarvis jääda rahulikuks, hoidudes püüdlikult igasugusest 
väljakutsest Louis-Napoleoni suhtes, jätmata igasugusel sobival  juhtumil kasutamata võimalust, et 
talle meenutada tajutaval viisil meie poolset traktaatide austust ja meie poolsest otsustamust neist 
mittetaganeda ja kirglikult valmistada meie vahendeid, et sõda- kui Jumal seda sündida laseb, oleks 
peetud üldises kooskõlas ja kogu soovitava energiaga“.

See vaatepunkt oli alguses võetud täielikult Preisimaa peaministri poolt, aga seejärel sai 
samuti heakskiidu Kuninga enese poolt, kes vähehaaval veendus, et Louis-Napoleonil ei ole  
kavatsust rünnata mingit Prantsusmaa naaberriiki. Samamoodi, Inglismaa valitsuse egoistlik 
poliitika pidi avaldama oma loomulikku mõju Perliini kabineti poliitikale. Parun Manteuffel ütles 
otse ära võimaluses otsida oma poliitikale Inglismaa „kindlat tuge“, vaid vastupidi, püüdis 
Austriaga seada sisse niivõrd kui võimalik, kindlaid  suhteid“. (Parun Manteuffeli 7. veebruari 1852 
aasta kiri Riigisekretärile.).

Ku üldine poliitiline Euroopa olukord kutsus esile Venemaa ja Preisimaa valitsuste erilise 
tähelepanu 50- te aastate alguses, siis ei saa, ainiti, samuti ütlemata jätta, et teistes jooksvates 
küsimustes nende vahel ei oleks toimunud  pidevat mõtete vahetust. Nõnda, muuseas, kutsusid 
vastastikused kaubandussuhted esile pidevaid arusaamatusi. 

1852 aasta suvel Preisimaa asjur krahv Henckel de Donnersmark ilmus 
Välisministeeriumisse  nõupidamisele vanem-nõunik parun P. Th. Osten-Sackeniga. Et arutada 
Venemaa ja Preisimaa vahelisi vastastikuseid kaubandussuhteid. Tähelepanuväärselt üksikasjalikust 
ja selgest aruandest, milline on esitatud sellel nõupidamisel parun Osten-Sackeni poolt, on näha, kui 
krahv Nesselrode Berliinis viibimise ajal 1852 aasta mais, Preisimaa välisminister esitas temale 
üksikasjalku memo kaebustega Venemaa uue tollitariifi suhtes. Seejuures Preisimaa minister 
väljendas kahetsust selles suhtes, et see tariif muudab märkimisväärselt ja iseg tühistab soodustusi, 
millised on antud 1842 aastal (Nr. 325.) Preisimaa kaubanduse kasuks. 

Nõupidamisel Osten-Sackeniga, Preisimaa asjur alustas sellest, et kinnitas seda viimati 
mainitud asjaolu, aga nimelt „justkui meie tariifiga“, kirjutab parun Osten-Sachen, „me võtsime 
tagasi kõik selle, mis oli neile antud 1842 aastal „lõplike järeleandmistega“. Parun Osten-Sacken 
tõestas ümberlükkamatult, positiivsete faktide ja dokumentide alusel, et Preisimaa valitsuse väide 
Venemaa uue tariifiga 1842 aasta  „kontsessiooni“ rikkumises on täiesti alusetu. Ta meenutas 
Preisimaa esindajale ülalpool esitatud  faktidest ja läbirääkimistest, millised eelnesid 2. juuli 1842 
aasta aktile (vt. kommentaari Nr. 325) ja väitis kategooriliselt, et Keiser Nikolai I täiesti 
vabatahtlikul viisil ja ilma igasuguse vastatikususeta annetas 1842 aastal, Senati 9. juuli ukaaziga, 
aktis Nr. 325 esitatud soodustused.  Mitte ennem, kui 3. märtsi 1843 aasta dekreediga, Preisimaa 
Kuningas tunnistas võimaliku teha mõningad järeleandmised Venemaa vilja transiitkaubandusele 
mööda Vislat ja Nemanit. Need järeleandmised olid esile kutsutud 1842 aasta aktiga, kuid need ei 
olnud vastu võetud selle pärast, lõpetab oma aruande parun Osten-Sacken, „ei saa väita, nagu seda 
tegi krahv Henckel, et eksisteeris side meie ukaazi otsuse ja Preisimaa dekreedi otsute vahel“. 

Need välisministeeriumi esindaja põhjendused veensid Preisimaa diplomaati, ja ta, olles 
löödud, pidi tunnistama, et ta ei teadnud midagi asjaolude kohta, millistel olid Preisimaa 
kaubandusele antud 1842 aasta soodustused. 

Sellega lõppesd 1852 aastal Venemaa ja Preisimaa vahelise kaubakäibe läbirääkimised.
Alljärgnev akt, milline on sõlmitud Bavaariaga, annab Bavaaria laevadele, millised sõidavad 

mööda Donaud, ühesugused õigused Austria laevadega. (Vt. Nr. 139, kd, IV, Osa I).

*



T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. H. Bavaaria Kuningas, soovides anda oma alamatele 
soodustused, millised võivad tekkida mõlemate riikide kaubandussuhetele mööda Doonaud vaba 
laevasõidu avardamisega, volitasid  allakirjutanud  koostama järgmised artiklid:

1)Kogu Doonau alamvoolu osas, alustades sellest kohast, kus see jõgi puudutab Venemaa 
valdusi, kuni selle suubumiseni Musta merre ja vastupidi, Bavaaria kaubalaevad hakkavad olema  
kõiges võrdsustatud Austria kaubalaevadega ja nad kasutavad samasuguseid kasusid, milliseid on 
praegu antud või võivad tulevikus antud olla nendele viimastele, nii vaba laevasõidu, kui ka rahva 
tervise kaitse meetmete suhtes.

2)Ja vastastikuselt, Venemaa kaubalaevad, sõites mööda Donaud üles või alla, kogu selle jõe 
ja selle harude ulatuses Bavaaria Kuningriigi piires, võrdsustatakse kõiges Austria laevadega, ja 
kõik kasud, millised on selle viimasega neile antud laevasõidu traktaadiga, milline on sõlmitud 
Bavaaria ja Austria vahel 2. detsembril 1851 aastal või millised võivad tulevikus olla annetatud, 
hakkavad edaspidi olema laiendatud ka Venemaa laevade üle.

3)Ülalesitatud artiklites seisnevad tingimused säilitavad oma jõu viie aasta kestel, lugedes 
selle deklaratsiooni allakirjutamise päevast.

See on koostatud kahes eksemplaris, Münhenis, 18. (30.) juunil 1853 aastal.
T. M. Ülevenemaalise Keisri erakorraline saadik ja täievoliline minister  Bavaaria õukonna 

juures, Salanõunik – Severin ((Северинъ)).
Kuningliku õukonna- ja välisminister – Von-der-Pfordten.

******

Nr.334.

1854 a.14. (26.) september. Preisimaaga telegraafi suhete sõlmimise konventsioon.(2-е 
П.С.З. №28.930).

((F. Martensi kommentaar.) 

1853 aasta juulis Preisimaa väed ületasid Pruthi jõe ja okupeerisid Doonau Vürstiriigid; 4. 
oktoobril kuulutab Türgi Venemaale sõja; 27 novembril Inglismaa ja Prantsusmaa sõlmivad Türgiga 
Venemaa vastase ründe- ja kaitseliidu; 3 jaanuaril 1854 aastal Inglise-Prantsuse laevastik läbis 
Bosporose väina ja jõudis Musta merre.

Sellised olid sündmused, millistega algas ajalooline draama, millise finaal mängiti maha 
Sevastopoli seinte vahel ja millise apoteoosiks on selle kindluse kaitsjate vaprus ja vahva surm.

Kuidas suhtus Preisimaa ja koos temaga Saksamaa sellesse suurde sõtta? Vaat ainus 
küsimus, millist siin hakatakse käsitlema. Üpris vasturääkivad ja tihti ka tendentslikud on 
arvamused, milliseid väljendati senini ajaloolises kirjanduses vastuseks ülal püstitatud küsimusele.  
Välisministeeriumi arhiivide originaaldokumentide alusel selle küsimuse lahendamine ei tekita 
vähimatki probleemi. Keiser Nikolai I mitmeid kordi oma käega kirjutatud kirjades oma sõbrale, 
Kuningas  Friedrich -.Wilhelm IV ja veel ka surivoodil, väljendas oma siirast tunnustust selle eest, 
et Preisimaa jäi Venemaaga sõprusele ja liidule truuks, vaatamata kõigile Austria, Inglismaa ja 
Prantsusmaa poolsetele ähvardustele. See tunnustus oli ametlikult kinnitatud  Keiser Aleksander II 
poolt oma troonile asumisel.

Oleks nagu nõnda, et positiivsete arhiivi aktide alusel ei ole mingit kahtlust et vaatamata 
Preisimaa Kuninga otsusekindlusetule iseloomule, kes leidis selle sõja ajal märkimisväärset tuge 
Preisimaa enda äärmiselt raskes olukorras ja vaatamata kõigile siseparteide ja välismaa 
diplomaatide salasepitsustele Berliinis – ikkagi Preisimaa ei väljunud oma „suveräänsest“ ja 
„heatahtlikust“ neutraalsusest. Sellisel viisil, kogu sõja kestel, kui kõik Vene sadamad olid 
blokeeritud liitlasriikide laevastike poolt, võis Venemaa kaubandus vabalt jätkuda Preisimaa kaudu 
ja Venemaa valitsus võis saada kõik sõjategevuseks vajalikud materjalid. Ei ole endale raske ette 



kujutada seda, miks „liberaalne partei“ Berliini õukonna juures nõnda tungivalt nõudis Preisimaa 
sõtta astumist, tõestades, et Preisimaa maapiiri sulgemisest oleks piisanud, et märkimisväärselt 
paralüseerida Vene armee kõiki sõjalisi tegevusi. 

Kahjuks, ruumipuudus ei luba meil siin kasutada kõiki rikkalikke allikaid, milliseid meil on 
Venemaa ja Preisimaa 1853 kuni 1856 aasta vastastikuste suhete iseoomustamiseks. Suurimat 
väärtust omavad mõlemate valitsejate oma käega kirjutatud kirjad, millistes väljendati kõige 
avamelsemaid mõtteid. Veel ei ole saabunud nende avaldamise aeg. ((1888.a.!)). Kuid me võtame 
sellest kirjavahetusest selle, mis võib olla kasulik Venemaa ja Preisimaa vastastikuste suhete 
õigemaks hindamiseks aga ka selleks et kontrollida ja täiendada viimasel ajal ilmunud seda ajajärku 
puudutavaid ajaloo uurimustöid. 

„Me nägime 1854 aastal“, kirjutakse Riigikantsleri 1854 aasta aruandes kõigekõrgemale, 
„meie sadamad on blokaadis, meie territooriumi on hõivatud ja meie  kõige lähema liitlase, kes 
unustas veel äsja temale osutatud teened, paralüseerides meie sõjategevust, millised panid meid 
kaitse olukorda ja sõlmisid, lõpuks, liidutraktaadi meie vaenlastega“. 

See Keiser Nikolai I „kõige lähem liitlane“ oli – Austria, kelle huvisid ta ennastsalgavalt 
kaitses 1849 aastal Ungaris ja 1850 aastal Saksamaal – Olmützis. Kuidas aga suhtus Preisimaa 
segadustesse, millised viisid esimese Idasõjani?

Kui puhkes Venemaa ja Türgi vaheline sõda, Berliini kabinet tegi kõik jõupingutused, et 
piirata seda kokkupõrget kahe riigi kahevõitluseks. Kuningas oli veendunud, et Inglismaa „kardab 
sõda“ ja kasutas hea meelega igat ettekäänet, et rahustada oma ühiskondlikku arvamust Venemaa 
kavatsuste suhtes. Ta oletas, 1853 aasta septembri lõpus, et maksab vaid Venemaa Riigikantsleril 
Londonisse ilmuda, et kõrvaldada kõik arusamatused.

Aprillis 1854 aastal pidi Konstantinoopolis „Pohmakas asuma islami joovastuse asemele ja 
sultan ja tema divan teevad siis kõik“, mida Keiser soovib neile ette kirjutada. Mis aga puudutab 
Napoleon III, siis ta eo saa omada mingit teist liitlast kui revolutsioon. (Preisimaa Kuninga 28. 
septembri 1853 aasta kirjast.).

Kui seejärel Keiser Nikolai I, peale kohtumist Keiser Francois-Josephiga Olmützis, kutsus 
Preisimaa kuningat Varssavisse, kuhu pidi samuti sõitma Austria Keiser, Friedrich-Wilhelm IV 
puhtsüdamlikult selgitab oma augustlikule sõbrale 28 oktoobri kirjas, et ühiskondlik arvamus 
kardab Preisimaad näha ida-segadustesse tõmmatud saada. Kahetised kaalutlused räägivad, 
Kuninga arvates, on tema Varssavisse sõidu vastu: 1)välispoliitika valdkonnas ja 2)sisepoliitilised 
põhjused. Esimesest vaatepunktist kolme Valitseja kohtumine: Venemaa, Austria ja Preisimaa 
kohtumine Varssavis võib veelgi kinnitada Inglismaa ja Venemaa vahelist liitu. Mis aga puudutab 
sisepõhjuseid, siis need seisnevad Preisimaa valitsuse ees seisvas edasilükkamatus hädavajaduses 
säästa oma maa ühiskondlikku arvamust sellisel ajal, kui ta otsustas uute meetmetega vabastada 
Preisimaa „prantsuse konstitutsionalismist, milline teda koormab ja kompromiteerib tema 
samamoodi nagu ka kogu Saksamaa tulevikku“. Kui aga kuningas läheb Varssavisse ja võtab 
seejärel kavandatud meetmed, siis kõik ütlevad: „Seda dikteeris Varssav!“.

Peale selle, palub Valitsejal meenutada, et „meie kolmikliit eksisteerib vankumatult, kui 
kunagi varem peale 1830 aastat. Ta paistab sellisena välja ohu olukorras“.

Kuid vaatamata kõigile nendele vastuväidetele, Friedrich-Wilhelm IV ikkagi sõitis 
Varssavisse, kus 4. oktoobril 1853 aastal Keiser Nikolai kohtus Austria keisriga ja Preisimaa 
Kuningaga. Ainiti, võib arvata, et juba Varssavis Preisimaa Kuningas veendus, kuivõrd 
põhjendamatu on tema kindlus Venemaa, Austria ja Preisimaa vahelise kolmikliidu vastupidavuse 
suhtes. Austria Keiser väljendas Varssavis suurt vaoshoitust ja sundis Keiser Nikolaid muretsema 
nende vastastikuste suhete tuleviku pärast. 
 Need kartused aga pidid, kahjuks, olema õigustatud veelgi suuremal määral, kui seda 
Valitseja ette nägi.  1853 aasta detsembri-konverentsidel Viinis, Austria läheb avalikult üle Venemaa 
vaenlaste leeri ja Preisimaa allub mõjudele, millised viisid ta otsusele, millised kutsusid esile Keiser 
Nikolai õiglase rahulolematuse. „Sellisel viisil“, räägitakse  1854 aasta aruandes, „oli see suurte 
Põhja riikide kolmikliit lõhki kistud, milline oli neljakümne aasta kestel olnud Euroopa poliitilise ja 



sotsiaalse korra toeks ja Austria enese pääsemiseks ja see tõstis Venemaa moraalse autoriteedi 
kõigis ühistes asjades, kõige kõrgema tasemeni“.

Kui aga puhkes sõda, oli Venemaa poliitikale seatud järgmine ühtne eesmärk: „hoida ära 
ühise koalisatsiooni loomine, millist Venemaa vastu sooviti moodustada; hoida paigal, kui võimalik, 
eelkõige Austriat, aga seejärel Preisimaad ja ülejäänud Saksamaad ja nagu loomulikku tulemust, 
mõlemaid Skandinaavia monarhiad.“ (1854 aasta aruandest.).

Pidade silmas seda eesmärki, peale 1853 aasta detsembri-konverentse Keiserlikule 
valitsusele jäi üle vaid hoida ära see, et Preisimaa ja Saksamaa Liit, välistades Austria, ei langeks 
viimasele Prantsusmaa ja Inglismaa poolt seatud võrkudesse. Keiser Nikolai I oli veendunud, et 
piiritu usaldusega Preisimaa Kuninga vastu ta suudab paralüseerida  kõik  Venemaa vastu suunatud 
sepitsused. Aga teisest küljest, temale näis samuti hädavajalik olevat kõrvaldada vähimgi kahtlus 
oma otsuste suhtes mitte kutsuda vallutuslike kavatsustega esile Austria ja kahe teise Lääne-
Euroopa riigi kahtlustamist. Selles suhtes andis Keiser Kuningale kõige positiivsemaid lubadusi, 
arvestades õiglaselt sellega, et need leiavad täieliku Berliini poolse usalduse. 

Kui Prantsusmaa ja Inglismaa allkirjastasid omavahel 9. aprilli 1854 aasta protokolli, milline 
garanteeris Ottomani Impeeriumi puutumatuse ja jõudsid veenda Austriat ja Preisimaad sellega 
liituma, siis Keiser Nikolai I küsis oma sõbralt – Preisimaa Kuningalt, kelle vastu see akt on 
suunatud?  On ju peamiseks Türgit ähvardavaks ohuks tema rõhutud kristliku elanikkonna 
sisemised ülestõusud. Kas siis need neli kristlikku riiki kavatsevad muutuda Türgi kristliku 
elanikonna timukateks, et relva jõul seada nende üle Türgi paša võim? 

Preisimaa kuningas oli veendunud, et tunnistades Ottomani Impeeriumi puutumatust, ta 
koos sellega tagab Saksamaa neutraalsuse. Vaat, miks Kuningas keeldus 1854 aasta januaris 
Venemaa valitsuse poolt kavandatud „neutraliteedi akti“, kartes, et sellise aktiga ta kutsub 
viivitamatult esile Keiserliku Prantsusmaa poolse kallaletungi Preisimaa valdustele. 

„Jumal ilmselgelt pani Preisimaale“, kirjutas Kuningas Keiser Nikolaile 29 jaanuaril 1854 
astal, „rahu missiooni, millist ma ei julge kompromiteerida tulevikus, isegi kui see osutuks 
käesoleval hetkel viljatuks ... Aga kui minul oleks õnne olla koos Teiega, siis ma mõtleks järele ... 
paludes pisarsilmi Teid: Jumala ja rahu nimel, millise ees me mõlemad palvetame, ärge lükake 
tagasi Viini konverentsi ettepanekuid! ... Muutke sõda võimatuks ja Te saate seda teha võimatuks, 
võttes vastu ettepanekud, millised on antud teile üle AustriaKeisri poolt... Selles on Euroopa 
pääsemine“.

„Minu neutraalsus“, jätkab Kuningas, „ei ole ja ei hakka olema ebamäärane, ega ebakindel, 
vaid on „suveräänne“.  See on hädavajalik nii Preisimaale, aga ka Austriale ja kogu Saksamaale – 
minu arvamuse järgi. See suveräänne neutraalsus hakkab kaitsma Teie Läänepiiri... Ta tagab Teile 
tegevusvabaduse ja hoiab ära igasugused Teie sõjategevuse pidurid“. 
 20.märtsil 1854 aastal Preisimaa Kuningas teesklematu vaimustusega teavitab Keisrit, et 
Türgis toimus Sultani enese nitsiatiivil, suur sündmus: „Sultan vabastas oma alamad - kristlased“. 
Kuigi see on vasturääkivuses Türgi põhiseadustega ja on isegi Koraani vastane – kuid see on 
sündinud fakt. Seda Kuningas soovitas Venemaal ära kasutada, pidades silmas seda, et kristlaste 
vabastamine võib ainult kindlustada Vene Tsaari võimu ka kogu Balkani poolsaarel.
 Pidades silmas seda asjaolu Friedrich-Wilhelm IV palus Valitsejat tungivalt, oma 20 märtsi 
kirjas, pöörduda Lääne-Euroopa riikide poole järgmise jutuga: „Härrased! Meie vahel ei ole tüliks 
põhjust. Te tegite minu asja. Te saavutasite Sultanilt kõigile kristlikele usutunnistustele rohkem, kui 
ma nõudsin temalt oma usutunnistusele. Te ületasite minu õiglased soovid. Seepärast lepime kokku 
– läheme Bosborose ja Doonau taha.  Ma anann teile eelkõige hea eeskuju; uuendaga viivitamatult 
Viinis peetud läbirääkimised. Minu asi hakkab olema nende soodsale lõpule viimine; mitte midagi 
ei ole kerrgemat, kui te soovite panna asjasse väheke minu head tahet“.

Preisimaa ja Austria kuulutavad viivitamatult end olevat Venemaa poolt, Prantsusmaa jätab 
viivitamatult maha Inglismaa, kes üksi on täiesti abitu. Kõige liigutatavamates väljendites palub 
Kuningas oma ustavalt sõbralt, Keiser Nikolailt, kasutada ära hetke, et hoida ära üleeuroopaline 
sõda. Ta juba keeldus astumast  Lääne-Euroopa  sõivate riikidega liitu astumisest ja loodab ka 
Austriat sellest ohust eemale hoida. Saksamaa, Austria ja Preisimaa peavad moodustama Kesk-



Euroopas suure jõu, milline toetudes ühele miljonile sõdurile ja 70 miljonile alamale, võib sundida 
oma tahet austama. Selle Kesk-Euroopa liidu eesmärgiks peab olema : Saksamaa huvide kaitsmine. 
Saksamaa ja Austria huvid, koos Preisimaa, kui nende liitlase huvidega, ei lase Venemaaga Doonau 
vasaku kalda liitmist“.

Selle pika ja tulise kirja lõpetab Kuningas järgmiste sõnadega: „Hommikul ja õhtul ma 
palvetan põlvini Jumalalt selle kirja ja Teie otsuste õnnistamise eest. Meie Päästja ütles: „Õndsad 
rahuloojad: neist saavad Jumal valitud pojad“.

Keiser Nikolai  I oma 15. (27.) märtsi 1854 aasta vastukirjas, teatas, et on valmis jagama 
Kuninga rõõmu Sultani poolt oma kristlastest alamatele annetatud  usutunnistuse vabaduse eest ja 
tunnistada end täiesti rahuldatuks. Ta isegi väljendab valmisolekut viia oma väed Doonau 
vürstiriikidest välja samal hetkel, kui temale öeldakse, „millised garantiid on  riikide poolt 
(kristlaste kasuks) saadud ja kui üldisel kokkuleppel määratletakse,  millisel tähtajal üheaegselt 
mõlemad liitlas-laevastikud lahkuvad mitte ainult Mustalt merelt, vaid samuti Bosborose väinast ja 
Dardanellidest. 

Valitseja tänab Kuningat selle eest, et ta ei kahtle tema kavatsuse suhtes, et ta ei kavatse 
endaga Doonau vasaku kalda ühendamist. Väikseimgi kahtlus selles suhtes oleks olnud „ei 
millegagi esile kutsutud solvamine“.

Kuid kohe seejärel Valitseja kirjutab: „Ma õnnitlen Teid, armas sõber ja ka kogu südamest 
õnnitlen Teid Teie suuremeelse otsuse eest (moodustada Kesk-Euroopa Rahuliiga), milline koheselt 
reguleeriks meie tulevase poliitika Euroopas. Peale kõikide heade inimeste üldise tänu , ta seab Teid 
konservatiivse Saksamaa eesotsa, millist asendist ma unistasin Teile juba kuus aastat, enne 1848 
aastat ja millisele ma näen, Te tõusete, Teie vahvuseks, auks ning Preisimaa hüvanguks“.

Lõpuks, Austria nõudmiste suhtes, et Venemaa käendaks tulevaseks ajaks  Euroopa Türgi 
provintsidele status quo säilitamise, Valitseja  teatas kategooriliselt, et sellist käendust ta anda ei 
saa, sest et asjade käik Türgis temast ei sõltu. Kuid Valitseja tegi Austriale hulga olulisema 
käendamise ettepaneku, aga nimelt: „juhtumiks, kui slaavi provintsid, Kreeklaste näitel, vabanevad 
Türgi valdusest; sellisel juhtumil, ma kohustun enda ja oma järeltulijate eest anda Austriale 
garantii selles, et Venemaa kunagi ei luba mingit nende piirkondade laiendamise või suurenemise 
katset Austria kahjuks. Minule näib, et see on hulga tähtsam, kui kõik ülejäänu ja seda garantiid ma 
ei kavatsenud temale anda ja seda tulnuks hinnata, minule näib, selle asemel, et omada meie vastu 
kahtlustusi!“

Lõpuks, kui läbirääkimised on veel võimalikud, siis nad peavad toimuma Berliinis, sest et, 
krjutab Valitseja Kuningale, „Te üksi seisate kõrval ja olete erapooletu kohtunik“.

Mida kõvemini Inglisma ja Prantsusmaa hakkasid Preisimaale peale käima ja nõudma, et ta 
liituks  kavandatud konventsiooniga, millise jõul neli Lääne-Euroopa riikid pidid nõudma 
Venemaalt viivitamatut Doonau Vürstriikidest vägede väljaviimist, seda enam kinnistus Preisima 
Kuninga selle akti allkirjastamisest keeldumise ja oma neutraalse asendi säilitamise otsus. (Vt. 
Jomini. Etude diplomatique sur la guerre de Grimee, Paris 1874, t. II, p. 230). Eriti tugevaks muutus 
tema vastupanu Austria suhtes, milline kasutas kõiki vahewndeid, et siduda oma enda saatuse 
tulevikuga nii Preisimaa, kui ka kogu Saksamaa tulevik.

Tõsi, Preisimaa Kuningas nõustus sõlmima Austriaga tuntud 20 aprilli 1854 aasta lepinguga, 
millise jõul mõlemad lepingulised riigid garanteerisid teine-teisele oma valduste puutumatuse. Kuid 
Friedrich-Wilhelm IV oli veendunud, et see akt kiidetakse  heaks Keiser NikolaiI poolt, kuna selle 
kaudu Preisimaa saab Austriat sundida Venemaaga sõda mitte esile kutsuma ja mitte minema ette 
teel, millisele teda tõukab Prantsusmaa.Peale selle, selles aprilliaktis on viidatud kaks casus belli, 
millised, Kuninga veendumusel, on täiesti võimatud, aga nimelt: Venemaa Keisririigi koosseisu 
Doonau kallaste võtmine ja Balkani kaudu Konstantinoopoli peale sõjakäik“.

„Kui Te leiate“, kirjutas Kuningas Valitsejale 29. aprilli 1854 aastal,“kallis ja suurepärane 
sõber, et liidu vahendusel (Austriaga) ja tema „lisaga“ ma parem kaitseks Preisimaa ja Saksamaa, 
kui Venemaa  huve, siis ma ütlen: ja! Teil on õigus. Kuid ma saan seda öelda rahuliku 
südametunnistusega ja suure kindlusega, set et, tänu Jumalale, ma tean, et kui ma tegutsenuks 
teisiti, siis Te oleksite esimene, kes oleks mind karmilt süüdi mõistnud“.Kuningas oli samuti 



sügavalt puudutatud auavaldustest, milliseid oautas Keiser Nikolai I kindral Rochowi matustel, kes 
oli palju aastaid Preisimaa saadikuks S-Peterburi õukonna juures. Ta väljendas keisrile oma sügavat 
tunnustust selle uue sõpruse ja Preisimaa ja tema Kuninga vastu oleva poolehoiu tõestuse ees. 

„Te kuulutasite Rochowi kogu ilma ees teie sõbraks“, kirjutas Kuningas Valitsejale 2. mail 
1854 astal. „ja minule ja kõigile heatahtlikele Preislastele, Te uuendasite meie vana liidu 
(originaalis on see allakriipsutatud). Jumalale oli sobiv meid lahutada ja takistada meil istuda 
hobustele ja mõõk käes asuda teineteise kõrvale. Kuid ootame ära in sancta patientia ((Ootame 
kannatlikult ära.)). Saabub päev!“ Mis aga puudutab Austriat, siis kuningas vel kord veenab Keisrit, 
et Austria Keiser kuigivõrd ei soovi Venemaad välja kutsuda või temaga tülitseda. Vaid et krahv 
Guol allub täiesti Prantsusmaa mõjule.  Seepärast kavatseb Kuningas paluda Austria Keisrit, et ta 
järgiks Venemaa Tsaari eeskuju, kes – on oma enda välisminister.

Keiser Nikolai I ei varjanud Preisimaa kuninga eest oma rahulolematust tema poolt 
Austriaga aprilli-lepingu allakirjutamise suhtes. Ta ei mõistnud, millisel viisil võis päästa Ottomani 
Impeeriumit, tema  territooriaalse puutumatuse rahvusvaheliste garantiidega, selle  
möödapääsematu sisemise lagunemise eest. Kuid Valitseja kirjadest ei ole üldsegi näha, et teade 
aprilli-lepingu sõlmimisest viis ta „peaegu raevu“ (Vt. Geffcken. Zur Geschichte des Orientalischen 
Krieges 1853-1856. Berlin 1881, S. 76 etc.). Keiser Nikolai I näis ainult, peale kõike seda, mis 
juhtus, et Lääne-liitlasriikidega on läbirääkimiste edasi pidamine liigne. Nüüdsest pidi sõjategevus 
lahendama kogu suure sõja käigu.

Kuid Preisimaa Kuninga poole pöördus Valitseja ühe palvega: hoida oma neutraliteeti 
Saksamaa hüveks ja Venemaa kasuks. „Hoidke endale, armas sõber“, kirjutas ta Kuningale 29. 
aprillil (v.k.j.) 1854 aastal kirjas, millises mainitakse Austriaga sõlmitud aprilli-lepingut, „tugev ja 
sõltumatu asend Lääneriikide suhtes, ja Te hakkate paremini teenima rahu asja, kui hakates minu 
ees kaitsma nende ebaõiglasi pretensioone. Vaat soov, millise ma Teile, armas sõber, välja ütlen, 
seda enam, et loen selle olevat kooskõlas Teie auga, milline on mõistlikult-mõistetud Teie huvidega, 
nagu ka Saksamaa kasuga, millised, käesolevatel asjaoludel, millised seisavad Teil Euroopas ees. 
Mitte mingi teine käitumine ei hakka olema sellisel määral samal ajal kooskõlas vana ja hea 
sõprusega, milline juba nii paljude aastate kestel meid seovad“.

See Keiser Nikolai veendumus kõigi edasiste diplomatiliste läbirääkimiste kasutusest on 
kindlaksmääratud viisil väljendatud samuti tähelepanuväärses omakäeliselt kirjutatud memos, 
milline puutub ülalmainitud Preisimaa ja Austria vahel aprilli-lepingu sõlmimisse. Valitseja uuesti 
kinnitab kõige kategoorilisemal viisil, et Venemaa poolsetest vallutustest ei saa juttugi olla. 
Venemaa soovib ainult ühe eesmärgi saavutamist – kristlaste vabastamist. Kui aga Austria astub 
Türgi territooriumile, et taksitada selle eesmärgi saavutamist, siis on sõda Venemaaga vältimatu. 
Kas siis Preisima ühineb Austriaga kristlaste ja Venemaa vastu? Valitseja kirjutas, et Preisimaa 
Kuningas teeks endale selgeks oma asendi, ja seepärast ta esitas temale, muu-seas, järgnevad 
küsimused: 1)et Kuningas kuulutaks, et Preisimaa ei garanteeri Türgi terviklikkust tema kristlike 
alamate vastu 2)et Kuningas kunagi ei osaleks Türgi võimu alt  vabastatud kristlaste vastaste 
meetmete võtmises; et ta nõustub Austria vastu Venemaaga, Inglismaga ja Prantsusmaaga ühinema, 
kui viimane soovib takistada kristlaste vabanemist; 4)et neist seisukohtadest teatataks kõikidele 
riikidele ja türklastele ja et, 5)ja et Türgi  territooriumilt ja vetest oleks vägede väljaviimine 
toimunud üheaegselt kõigis punktides.

Selle memeo peamised mõtted olid samuti parun Budbergiga saadetud  Preisimaa 
Kuningale, kes rõhus käesoleva sõja ajal Preisimaa valitsuse oma tegeliku seisundi paremale 
mõistmisele. Kuid nii saadikul, ega hertsog Georg de Mecklemburg-Strelitskil ei õnnestunud 
peatada aprilli-lepingu allkirjastamist, samavõrd ei õnnestunud viivitamatult Berliini kabinetti 
veenda selles, et ta ei pea  Austriat sõtta sekkumisel kinni, vaid ise tõukab teda üha enam ja enam 
sellesse sõtta.

Tõsi, Kuningas teatas kategooriliselt, oma 6. juuni 1854 aasta kirjas Valitsejale, et ta ei 
hakka Austriat toetama sel juhtumil, kui ta läheb Türgi kristliku elanikonna vastu.  Kuid  Austria 
vägede Serbia, Hertsogoviina või Montenegro territooriumile marssimine, s.t. Türgi suhtes  
„vasallterritooriumitele“ (sic!), ei oma mitte midagi ühist „anti-kristlike ideedega“ ja seda ei saa 



lugeda, Berliini kabineti poolelt, lugeda Venemaa vaenulikuks tegevuseks. Teine aisi oleks siis, kui 
austria väed marsiksid Doonau Vürstiriikidesse või Epiri ((Albaania ja Kreeka vaheline piirkond)) 
piirkonda. Eriti esimesel juhtumil, sellise tegevuse vaenulikus oleks Venemaa suhtes vaieldamatu, 
kuid Austria võtaks ette selle sammu vaid Doonau Vürstiriikide puhastamiseks sõdivatest 
armeedest, kuid mitte selleks, et sõdida Venemaaga.

Kuid, Kuninga arvates, kui Austria isegi võtab tarvitusele viimati mainitud meetme ja 
marsib oma vägedega Doonau Vürstiriikidesse, siis Venemaa ikkagi ei pea temale sõda kuulutama. 
„On hädavajalik“, kirjutab Kuningas 6. juunil, et ma paluks Teid kõigest hingest meeles pidada 
seda, et Teil on tegemist haigega. Õnnetuseks, on see selline sõna, millisega saab määratleda 
Austria olukorda. Meditsiinilise ravi vahendusel, milline on kirjutatud ette Hippokratese tarkusega, 
Te võite ära hoida, et haige ei laskuks hullumeelse seisundisse. Kuid haige jõuab kriisi ja vaat siis 
on otsustav hetk“. Seepärast Kuningas veel kord anub Valitsejat vastu võtta 1854 aasta aprilli-
protokolli teatud kolm punkti ja sellisel viisil, „ajada hulluks“ krahv Buol, millisesse oleks olnud 
seatud, Venemaa järeleandlikkusega, probleemse olukorda tema poliitika.

Keiser Nikolai I täitis Preisimaa Kuninga soovi ja võttis vastu 9 aprilli protokolli. Vähe veel: 
kui peale uut Teschenis toimunud kohtumist Austria Keisriga, Preisimaa Kuningas saatis S-
Peterburi leitnant-kolonel Edwin Manteuffeli, et veenda Valitsejat nõustuma oma vägede Doonau 
Vürstiriikidest evakueerimisega, siis ka see Preisimaa soov sai täidetud.

„Ma pean Kuninga kavatsusi täiesti õiglasteks“, kirjutas Keiser Nikolai I ühes 1854  juuni 
memos, „ja ka selles suhtes ei saa olla mingit kahtlust. Kuid võib eneselt küsida: kas tulemus vastab 
seatud eesmärgile?“ 

Keiser Nikolai eeldas, et sellele küsimusele tuleb vastata eitavalt seni, kuni Preisimaa ei 
nõustu formaalselt kuulutama, et ta on rahuldatud Venemaa poolt tehtud järeleandmistest ja 
seepärast ei tunnista Austria kallaletungi Venemaale casus foederis. Kuningas kardab, et selline 
tema poolne deklaratsioon kutsub esile suhete katkestamise mitte ainult Austriaga, vaid ka 
Prantsusmaa ja Inglismaaga. Kuid teisest küljest Preisimaa Kuningas hoiatas samuti Viini kabinetti, 
et ta ei saa lubada 1854 aasta liidulepingut kuritarvitada ja ei pea casus foederis juhtumiks seda, kui 
Austria relva jõul kavatseks Venemaad sundida vastu võtma kõik 4 punkti, millised seati üles 1853 
aasta Viini detsembri-konverentsil. 

Üldse, alates 1854 aasta kevadest algab Preisima ja Austria vahel avalik võitlus, millise 
areeniks sai, otseselt, Frankfurdi Liiduparlament. Viini õukond soovis tõmmata Saksamaa Liitu 
Venemaa vastasesse sõtta ja nõudis seepärast, et Frankfurdi parlament võtaks avalikult vastu  
ülalmainitud 4 punkti. Preisimaa valitsus aga soovis, et parlamendis võetaks vastu vaid kaks punkti, 
millised osalt puudutavad Saksamaad, aga nimelt: Doonaul vaba laevasõitu ja Doonau Vürstiriikide 
üle üle-euroopalise kaitse sisseseadmise.  Üpris kaua Austria esindaja Saksamaa parlamendis ei 
suutnud vastutegutsemist võita, millist osutati noore Preisimaad esindava diplomaadi, parun 
Bismarck-Schönhauseni poolt.

Praeguse Saksamaa Keisririigi kantsleri korraldusel avaldatud tema raportitest oma 
valitusele, ta Frankfurt-Maine ääres viibimise ajal, (Poschinger. Preussen im Bundestag 1851-1859, 
Lpz. 1882-1883, 4 köidet) on näha, et Preisima esindaja võitles energiliselt Austria mõju vastu ja 
toetas pidevalt Venemaa huvisid. Glinka, kes oli 1854 aastal Venemaa asjur Saksamaa parlamendi 
juures, avalikustamata raportid kinnitavad täiesti seda positiivset fakti.

„Ma olin alati“ kirjutas Glinka  Riigikantslerile Frankfurdist 12 (24) veebruaril 1854 aastal, 
„heades suhetes parun Bismarckiga, kuid mingist ajast peale ta väljendab minu suhtes erilist 
ettevaatlikust, millisele ma, muidugimõistetavalt, vastan samaga. Bismarck on siiralt Venemaaga 
liidu poolt, nagu ka tema partei inimeste enamus. Ta ütles minule, et ta mõistab täielikult seda, miks 
Preisimaa ei allkirjastanud positiivseid kohustusi, millised olid temale hiljuti esitatud Keiserliku 
valitsuse poolt. Kuid ta ilma südametunnistuse piinadeta mõistab hukka parun Manteuffeli selle eest 
ta avalikustas need läbirääkimised. Senini parun Bismarck ei keeldunud avameelsusest, väheke 
jämedast, kuid ausast, milline on omane sellele maalt pärit aadlikule. Ta ütles minule: „mis on meil 
asja Venemaa Türgilt vallutustega. Me ei ole Austria. Meil ei ole teist huvi, peale ühe – neutraalsuse 
säilitamine“.



Jääb üle vaid küsida, jätkab Glinka, kuivõrd Bismarck on volitatud rääkima selliseid asju. 
„Kuid võib igal juhul olle täiesti kindel, et vähemalt ta ei räägi valet või asju, millised on oma 
valitsuse intiimse tunde vastu. Teisest küljest asub  Bismarck liiga kõrgel oma Kuninga ja valitsuse 
usaldusastmel ja on liga tark, et asuda eksiteel selliste tähtsate  küsimuste käsitlemisel.  Samas 
viitab Preisimaa traditsiooniline poliitika temale ette selise teguviisi ja kõik teisejärgulised 
Saksamaa riigid asuvad väga kõvasti rahu ja neutraalsuse poolel“.

Nüüd Austria ütleb lahti oma neutraalsusest ja soovib sundida Saksa Liitu tulema temaga 
kaasa. „Kuid  ma hakkan Bismarcki kordama“,  lõpetab oma huvitava kirja Venemaa asjur, „et seda  
Preisimaa kunagi ei luba“.

Oli täiesti loomulik, et sel määral nagu Austria hakkas väljuma oma neutraalsest asendist, 
hakkasid Saksamaa riigid kartma, et ka neid tahetakse Venemaaga sõdima sundida. Seepärast nad 
hakkasid  loomulikul viisil üha enam kalduma Preisimaa poolele. Hesse prints  Emile ütles kurvalt 
Austria saadikule: „Te tõukate meid Preisimaa lõugade vahele“! (Glinka 3.(15) märtsi 1854 aasta 
telegramm).

Märtsis 1854 aastal parun Bismarck oli teenistusasjades Berliinis ja siis toimuski Preisimaa 
poliitikas, alanud sõja ajal, lõplik pööre täieliku neutraalsuse säilitamisele.  Naasenud Frankfurti-
Maine ääres, Preisimaa diplomaat rääkis Glinkale, mis Berliinis juhtus. Tema Berliini jõudmisel, ta 
leidis Preisimaa kabineti olevat kaldunud kolme Lääne-Euroopa riigi poolt  kavandatud 
konventsiooni sõlmimise poole, millisele, Austria ettepanekul, oli lisatud artikkel, millise järgi kõik 
neli lepingulist riiki kohustusid Venemaaga eraldi rahu mittesõlmima. Noot, milline kuulutas 
Preisimaa nõusolekust selle konventsiooniga liitumiseks, oli juba ette valmistatud. 

„Ainult Kuningas üksi oli sellise saatusliku otsuse vastu“.  Bismarck püüdis Preisimaa 
ministreid veenda selles, et mitte ükski riik ei vii täide oma ähvardusi Preisimaa vastu, kui ta ei 
välju oma neutraalsest asendist. Alles siis Preisimaa kabinett teatas Viini õukonnle, et loobub 
konventsiooni allkirjastamisest.

„Parun Bismarck ütles minule“, teatab Glinka 26. (7. aprilli) 1854 aasta salajases 
telegrammis, „et kui ta läks kuningale teatama, et mininsteerium  otsustas kolme teise riigi 
ettepanekud tagasi lükata, siis Tema Majesteet, teda kaisutades, ütles temale: „kallis Bismarck, 
meie, võib olla, vaid üksi rõõmustame siiralt selle sündmuse üle“. „See on kahtluseta“ , jätkab 
Glinka, „nali (miks?), kuid Saksamaa ühiskonna meeleolu lubas seda temal teha“.

Bismark pidas oma kohustuseks, olles Berliinis, vähendada kartust, millist oli levitatud 
Venemaad mittearmastava  perioodilise ajakirjandusega, Preisimaa  vastase  Austria, Inglismaa ning 
Prantsusmaa poolse vältimatu sõja suhtes. Aga peale Berliini kabineti poolse konventsiooniga 
liitumisest keeldumist, Preisimaa, näib, soovib minna Austria kannul senini, kuni ta lõplikult ei ole 
kistud Venemaa vastasesse sõtta ja ei kommenteerinud üldsegi oma tulevikunägemust.

See meie asjuri veendumus leidis kinnitust pidevates vestlustes Preisimaa  parlamendi juures 
asuva volinikuga. Austria ja Preisimaa vahelise aprilli-liidulepingu suhtesparun Bismarck oletas, et 
see on „lukk, millisele veel ei ole võtit leitud“ Kuid see ei seganud Austrial ja Preisimaal tegemast 
Frankfurdi parlamendile aprilli-liidulepinguga liitumise ettepanekut. 

Kui seejärel teisejärgulised Saksamaa riigid otsustasid Bambergis toimuval konverentsil, et 
ta peab neutraalsuse säilitamist vastuvaidlematult hädavajalikuks, parun Bismarck väitis, et 
Preisimaa kiidab täiesti  heaks selle otsuse, kuid ta ainult kardab seda avaliult välja öelda. (Glinka 
29. mai (10. juuni) 1854 aasta telegramm.).

Lõpuks, kui Preisimaa Kuningas hakkas Keiser Nikolai I veenma oma vägede Doonau 
Vürstiriikidest väljaviimise vajalikkuses, parun Bismarck oli samal seisukohal, tõestades Glinkale, 
et kui Venemaa armee taandub Pruthi taha, siis Austria olukord muutub üpris võltsiks.  Ta oleks 
teinud siis täiesti  asjatult suured kulud ja oleks jänud isolatsiooni nii suurte Lääneriikide, kui ka 
Saksamaa riikide poolt.

Preisimaa sadiku usaldus Venemaa esindaja suhtes läks nõnda kaugele, et ta luges temale 
ette täiesti konfidentsiaalse memo, millise ta saatis Berliini. Sellest memo põhjal Glinka  veendus 
uuesti, et tal on tegemist „tõeliselt väljapaistva riigimehega“.



Memo autori arvates, Preisimaa ei saa ükskõikselt suhtuda Austria poolsesse Doonau 
Vürstiriikide okupeerimisse, sest et igasugune Austria valduste laiendamine võtab ära Preisima 
jõudu. Seejuures, on üpris võimalik, et Lääneriigid võivad nõustuda Austriaga Doonau Vürstiriikide 
ühendamisega, seda Galiitsiast loobumise tingimuse, viimane peab olema ühendatud taastatud 
Poolaga. Austria ise ei hakka sellele endise Poola taastamisele nii energiliselt vastu nagu Venemaa 
ja Preisimaa.

Kõiki neid asjaolusid pidas parun Bismarck niivõrd oluliseks, et nende saabumine võinuks 
sundida Preisimaad viivitamatult tema poolt võetud neutraalsusest lahti ütlema. (Glinka 27. juuli (8. 
augusti) 1854 aasta telegramm.).

On arusaadav, et sellised Glinka raportid tõmbasid Keiser Nikolai I tähelepanu  Preisimaa  
Frankfurdi parlamendi juures asuvale Preisimaa volinikule. Valitseja  tegi Glinkale ülesandeks 
väljendada parun Bismarckile tema teguviisi ja avameelsuse eest siirast tunnustust.

Kui Glinka täitis selle Kõigekõrgema käsu, parun Bismarck väljendas siirast rõõmu.
„Ma olen õnnelik“, ütles ta oma Venemaa kolleegile, „et täites oma kohust minu Valitseja 

suhtes, ma saan samal ajal teenida Teie asja ja et Tema Keiserlikule Majesteedile on sobiv seda 
tunnistada“. Selle peale Glinka märkis, et Venemaa ja Preisimaa huvid on kokkulangevad ja peab 
lootma, et saabub päev, kui veel kolmas suur riik – Prantsusmaa – tuleb arusaamisele, et  tema 
tõeline koht ei ole Inglismaa, vaid Venemaa ja Preisimaa kõrval.

„Bismarck suurima õhinaga“. Kirjutab Glinka 28. septembri (5 oktoobri) 1854 aasta kirjas 
Riigikantslerile, „võtsin viimase fraasi sabast kinni ja ütlesin: „Venemaa, Preisimaa ja Prantsusmaa 
vaheline liit – vaat minu tõeline poliitiline ideaal, millisest ma unistan juba ammu ja vaat ainus 
kombinatsioon, milline võinuks rahuldada kõiki kolme riigi poliitilisi vajadusi. Ja vaat, kujutage 
endale ette, et selle liiga varase väljendamisega, võib olla, ma kutsusin esile Preisimaa printsi 
pahameele. Ma rääkisin sellest ideest umbes kuus kuud tagasi ja prints leidis selle olevat niivõrd 
arutu, et kirjutas parun Manteuffelile, et tal on kurb näha Preisimaa huve Frankfurdis sellise inimese 
käes, kellel on koolilapse ideed“.

Muideks, parun Bismarcki sõnade järgi, Preisimaa prints oli rahulolematu  Bismarciga veel 
selle pärast, et ta peatas Preisimaa Lääneriikide ja Austriaga Venemaa vastu ühendamise. Printsi 
arvates, selline koalitsioon oli parimaks sõja ärahoidmise vahendiks; parun Bismarcki arvates see 
kutsunuks esile üleeuroopalise sõja.

Ainiti, vähe-haval parun Bismarcki poliitilised ideed võetakse Preisimaa peaministri, parun 
Manteuffeli poolt lõplikult vastu ja need leiavad samuti ka Preisimaa printsi poolse enam õiglase 
hinnangu, kes, olles 1854 asta suvel Frankfurt-Maine ääres läbisõidul, isegi peatud parun Bismarcki 
kodus. Sellist au ei olnud väärinud varem mitte ükski Frankfurdi parlamendi juures asunud  
Preisimaa saadik. 

*

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas, tegutsedes nii endakui ka teiste 
Saksa-Austria Telegraafiliidu liikmete, aga nimelt: Nende Majesteetide Austria Keisri, Bavaaria, 
Saxe, Hanovre, Würtenbergi ja Madalmaade kuningate,  Meklenburg-Schwerini ja Bade Nende 
Kuninglike Kõrguste Suurhertsogite nimel, olles innustatud  soovist vastastikku kindlustada oma 
riikidele hästi korraldatud telegraafi ühendusega, nimetasid komissarid, et astuda selle asja suhtes 
läbirääkimistesse, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keisr, insener-polkovniku Ludwig von Gerhardi ((Лудвига 
Гергарда)), Püha anna 2 järgu, Keiserliku krooniga kaunistatud, ja Püha Vladimiri 4 järgu ordenite 
kavaleri,

T. M. Preisimaa Kuningas, Friedrich Wilhelm Nottebohmi, valitsuse- ja ehitusasjade 
nõuniku, Kuninglike telegrafide Direktsiooni ülem, Punase Kotka 4 järgu  ja Belgi Leopoldi ordeni 
kavaler;



kes, komissaridena, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis 
olevad, leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Lepinguliste riikide telegraafiliinid ühendatakse omavahel piiripunktides, millised 
määratletakse vastastikuste Juhatuste poolt sellisel viisil, et välismaised telegrammid võiksid olla 
vahetult ja peatuseta saadetud ühe riigi igast jaamast teise riigi igasse jaama.

Sellise eesmärgi saavutamiseks, võetakse selle ja teise poole poolt kasutusele välismaise 
korrespondentsi vastuvõtmiseks ühesuguse ehitusega telegraafiaparaadid. 

Artikkel II.

Igaühele, eranditult, antakse õigus kasutada lepinguliste riikide telegraafiliine.

Artikkel III.

Eeskirjad, millistest peavad olema juhendunud mööda lepingulise riigi telegraafiliine 
välismaise korrespondentsi vastuvõtmisel, hakkavad olema põhjendatud käesolevas lepingus 
esitatud otsustel.

Välismaiste telegrammide all hakatakse mõistma neid, millised lähevad ühe riigi 
telegraafiliinilt üle teise riigi telegraafiliinile. 

Artikkel IV.

Ig valitsus jätab endale õiguse lõpetada kindlaksmääramata ajaks välismaised 
telegraafisuhted üldse kogu korrespondentsile või ainult  selle mõningatele liikidele, kõigil oma 
liinidel või ainult neist mõnel. Kohe kui üks lepingulistes triikidese sellise meetme võtab, siis ta on 
kohustatud sellest viivitamatult teavitama teist valitsust.

Artikkel V.

Valitsused ei vastuta nii telegrammi täpses sihtkohta kohalejõudmises, ega ka selle mingiks 
tähtajaks kohaletoimetamise eest.

Muideks, igasugune telegramm peab jõudma oma sihtkohta äärmisel juhul kiiremini, kui see 
oleks toimetatud kohale posti teel või mööda raudteed, erandiks sellised juhtumid, kui 
telegraafiliinil tekivad takistused või kui see liin on katkestatud.

Artikkel VI.

Telegramid jaotatakse järgnevatesse järkudesse:
1)Riiklikud telegrammid, s.t. need, millised tulevad valitsustelt, Riigipealt, ministritelt ja 

teistelt lepingulise riigi võimudelt, millised moodustavad Saksa-Austria Telegraafiliidu, aga samuti 
nende riikide valitsustelet, kellega see liit konventsiooni järgi võimaldas samasuguse järgu 
eelistuste kasutamise.

2)Telegramid, millised puudutavad eranditult Telegraafijuhatuste välis-suhteid puudutavaid 
tegusid ja korraldusi.

3)Eratelegrammid.
Telegramme saadetakse nende sihtkoha järgi, järjekorras sellesse ja teise otsa, pidades kinni 

järgust ja edastamise korrast.



Artikkel VII.

Telegrammid võivad olla antud vaid riiklikkesse telegraafijaamadesse. Nendele jaamadele 
antakse õigus võtta vastu selliseid telegramme, millised on määratud kohtadesse, millised asuvad 
telegraafiliinidest edasi, või millised jäävad selle kõrvale.

Artikkel VIII.

Selleks, et kiirendada telegraafikorrespondentsi edastamist, keskjaamad, nagu ka need, 
millistes telegrammid lähevad ühelt liinilt teisele või ühest aparaadist teise, tuleb need telegrammid 
vastu võtta nii päeval kui ööl, vähimagi peatuseta. Muud jaamad avatakse telegrammide 
vastuvõtmiseks igapäevaselt, välistamata pühapäevi ja pidupäevi, kuid seda vaid eeskirja järgsetel 
tundidel.

Artikkel IX.

Riiklikud telegrammid võivad olal, andja valikul, igasuguses keeles, millist saab edastada 
saksa või ladina tähtedega klaviatuurilt. Samuti võib kasutada koode, kui vaid need koosneksid 
eelmaintud tähtedest või numbritest. Selliste telegrammide eest tasutakse taksi järgi, kuid nende sisu 
ei kuulu jaama poolsele käsitlusele. 

Artikkel X.

Telegrammid, millised puutuvad Telegraafi juhatust, nagu ka eratelegrammid, ei tohi 
sifreeritud olla. Ainiti lubatakse saata arvudes börsikursse, vilja jne hindu, selliste piirangutega, 
milliseid iga valitsus peab vajalikuks teha, et hoida ära kuritarvitusi. Eratelegrammid võivad olal 
esitatud, andja valikul, saksa või prantsuse keeles. Mis aga puudutab inglise keelseid telegramme, 
siis nende vastuvõtmist lubatakse mõningates jaamades, milliste suhtes valitsused lepivad omavahel 
kokku.

Artikkel XI.

Eratelegrammid, milliste sisu on seaduste vastane või leitaks olevat kokkusobimatu 
ühiskondliku hüve ja moraaliga, kõrvaldatakse.Kesktelegraafijaamade juhatustele antakse õigus 
keelata igasuguse telegrammi edastamine, millise sisu peetakse kahjulikuks;  kuid sellisel juhtumil 
on nad kohustatud sellest teavitama jaama, millisest telegramm sisse anti.

Artikkel XII.

Lepingulised valitsused kohustuvad vastu võtma kõik vastavad meetmed, et hoida 
telegrammid saladuses.

Artikkel XIII.

Sõnade arv ja vahemaa, millise telegramm peab läbima igas riigis, peab olema välismaise 
tariifi koostamise aluseks; seejuures püütakse teha kõik, et savutataks selles suhtes põhimõtete 
ühtsus kui ka tasu määramise suhtes.

Artikkel XIV.



Eratelegrammid peaksid tavaliselt olema alla saja sõna. Rohkem sõnu sisaldavaid 
telegramme võetakse vastu siis, kui aparaate ei vajata hetkel teiste telegrammide saatmiseks. Üks ja 
sama korrespondent võib siis ainult nõuda mitme telegrammi saatmist, üks-teise järel, kui 
telegraafiaparaati ei vajata teiste isikute poolt. See pirang ei laiene riiklikele telegrammidele.

Artikkel XV.

Iga telegrammi andja võib nõuda, et jaamas, millisesse see saadetakse, oleks sellest 
erinevatele isikutele tehtud mitu koopiat või et see oleks telegraafi teel tagasi saadetud, või lõpuks, 
et jaam teavitaks telegrammi veatust kättesaamisest. Peale selle antakse telegrammi andjale õigus 
tõestada oma isikut ja nõuda, et vastuvõttvas jaamas oleks sellest ametlikult telegrammis mainitud. 

Artikkel XVI.

Kõigil neil juhtudel, millistel, kooskõlas  eksisteerviate määrustega, raha, milline on tasutud 
telegrammi andja poolt, peab olema tagastatud, see vastutus pöördub selle riigi poole, kellele 
teleraafiliin kuulub, milline andis  põhjuse raha tagastamiseks.

Artikkel XVII.

Tasu, nii riiklike, kui ka eratelegrammide eest, makstakse nende sisseandmisel. 
Telegrammid, millised puudutavad Telegraafijuhatust, saadetakse tasuta.

Artikkel XVIII.

Käesolev leping omab kohustuslikku jõudu T. M. Ülevenemaalise Keisri, T. M. Preisimaa 
Kuninga ja kõikide riikides, millised kuuluvad Saksa-Austria Telegraafiliitu.

Artikkel XIX.

See jõustub 15. novembril 1854 aastal u.k.j. , ja see jääb kehtima kindlaks määramata ajaks, 
seni kuni üks lepingulistest riikidest ei tee selle lõpetamisest positiivset avaldust. Sellisel juhtumil 
kaotab leping jõu ja mõju teatamisest möödunud aasta pärast. 

Artikkel XX.

Mõlemate lepinguliste riikide Telegraafijuhatused sõlmivad omavahel spetsiaalse 
konventsiooni kõigi selle suhtluse üksikasjades, telegrammi sõnade lugemise, tasu määratlemise, 
aga samuti vastastikuse tasaarvelduse suhtes.

Artikkel XXI.

Käesolev leping ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse mitte hiljem kui 
kuue nädala pärast.

Selle kinnituseks jne.
                        See juhtus Berliinis, 26. septembril u.k.j. 1854 aastal.
(Ludwig Gerhard. (М.П.)Лудвигъ Гергардъ.
(L.S.)Friedrich-Wilhelm Nottebohm. (М.П.)Фридрихъ Вильгельмъ Ноттебомъ.
               See on ratifitseeritud Gatšinis 16. oktoobril 1854 aastal.

******



Nr.335.

1856 a. 25 detsembril (6. jaanuar 1857 a.). Deklaratsioon, milline on sõlmitud Preisimaaga 
pärandite väljaandmise suhtes. (2-е П.С.З. №31.507).

((F. Martensi kommentaar.)) ((Selle köite viimane ajaloolise tausta kirjeldus. st. u. 30 aastat 
oli rahvusvahelistes suhetes liiga lühike aeg, et kirjeldada telgitaguseid sündmusi.)).

Alates 1854 aasta teisest poolest Preisimaa otsustavus neutraalsuse säilitamiseks ei andnud 
järgi  Lääneriikide poolsele survele, vaid see kinnistus üha enam. Ainiti,  pidades ilmas Inglismaa ja 
Prantsusmaa poolset ähvardusi ja mõnede teisejärguliste Saksamaa riikide kasvavat kõhklust, 
Preisimaa Kuningas palus Keiser Nikolai I kuulutada, et ta võtab vastu tuntud 4 punkti. Valitseja 
täitis Kuninga soovi ja 28. novembril 1854 aastal oli teatatud sellisest otsusest Austriale. Kuid nelja 
päeva pärast sõlmis Austria, Prantsusmaa ja Inglismaa vahelise formaalse liidu Venemaa vastu. 

Preisimaa keeldus järsult sellise 2 detsembri  liidutraktaadiga liitumisest ja  kutsus enda 
vastu üles mitte ainult Austria, vaid ka Inglismaa ja Prantsusmaa  vaenuliku meeleolu. Eriti tugevalt 
andis end tunda Viini kabineti Preisimaa vastane vaen Frankfurdi parlamendis, kus  tema volinikuks 
oli käre ja tihti taktitundetu parun Prokesch-Osten. Ainiti, siin oli Preisimaa esindatud paremini, kui 
kuskil mujal ja parun Prokesch-Osteni ja parun Bismarcki vaheline kahevõitlus, nii isiklik, aga ka 
poliitiline, lõppes viimase särava võiduga.

Bismarck esitas 1855 aasta jaanuaris Frankfurdi parlamendile deklaratsiooni, milline oli 
tehtud Preisimaa Kuninga nimel, millises kuulutatakse Preisimaa kindlat otsust järgida ka tulevikus 
täielikku neutraalsust. Selle deklaratsiooni kava parun Bismark muutis omavoliliselt Venemaale 
kõige kasulikumas mõttes. Igal juhul ta tõestas parlamendis Venemaa poliitika  mõõdukust Viini 
konverentsidel Kui Austria volinik märkis, et Preisimaa valitsus, ei osalenud nendel konverentsidel 
ja ei saa midagi teada, mis nendel konverentsidel toimus, parun Bismarck väitis vastu, et ta teab 
kõike, tänu S-Peterburi kabineti sõnumitele, milliseid Preisimaa täiesti usaldab. 

Kui Austria tegi parlamendis kõigi Saksamaa Liidu vägede mobiliseerimise ettepaneku, 
õnnestus Preisimaa volinikul see ettepanek läbi kukutada ja veenda parlamendi liikmeid selles, et 
piisab, kui võetaks vastu  Liidulise armee sõjalise valmisoleku (Kriegsbereitschaft) otsus.

Täiesti loomulik, et kõik Venemaa diplomaadid, kes sel ajal sõitsid lühemaks või pikemaks 
ajaks Frankfurti-Maine ääres, tunistavad ühehäälselt, et parun Bismarck on „kasulik ja täiesti ustav 
sõber Venemaale“.  Seda tunnistavad: vürst Gortchakow, Glinka, Titow, Brunnow jt. ((Горчаковъ, 
Глинка, Титовъ, Брунновъ)).

On huvitav, et Preisimaa volinik teatas, muuseas, Glinkale järgmise mõtte. Viini 1815 aasta 
kongressi Artikkel 36 alusel, igasugune välisriik, milline sai kannatada mingi Saksamaa Liidu 
liikme tegevusest, omab õigust selle suhtes esitada parlamenti formaalne kaebus. „Parun Biskmarck 
mõtleb“, kirjutas Glinka 21. jaanuaril (2 veebruaril) 1855 aastal, „et Venemaa peab seda artiklit ära 
kasutama, et nõuda Austria vastast parlemendi sekkumist“.

Keiser Nikolaile see mõte meeldis ja ta isegi pidas kasulikuks ja õiglaseks tunnistada 
Frankfurdi parlamenti Austria tegevuse kohtunikuna. 

Üldse Glinka üha enam veendus Preisimaa voliniku Austria „vihkamises“. Ta pöördus kord 
parun Bismarcki Venemaa, Prantsusmaa ja Preisimaa vahelise hädavajaliku liidu idee juurde ja 
küsis temalt: mida arvab Kuningas sellisest kombinatsioonist? „Jah“, vastas parun Bismarck, „ma 
mäletan väga hästi seda jutuajamist ja kunigat saab veenda seda kombinatsiooni heaks kiitma, kuid 
hädavajalik on seda asja käsitleda suure ettevaatlikkusega. Muideks, kui Teie valitsus tegi minule 
ülesandeks  valmistada kunigas ette selleks, siis ta kartis sellist asja ette võtta ja mina vastutan edu 
eest. (Ich stehe gut dafür – olid tema tegelikud sõnad). Kuid on hädavajalik, et S-Peterburi kabinet 
võtaks kiiremini selles küsimuses oma otsuse. Meile hakatakse ligi tikkuma ja meid hakatakse 
paluma igast küljest ja hädavajalik on otsustada lõplikkult üpris kiiresti“.



„Muideks“, lisas parun Bismarck, „kui me näeme ette hädavajadust võidelda Austriaga, siis 
on vajalik, et me saaksime teda rünnata ootamatul viisil ja varem, kui ta on võimeline oma vägesid  
meie piiridele koondama“.

Kui aga Venemaa asjur märkas, et liit Prantsusmaaga sunnib Venemaad loobuma 
põhimõtetest, millised on seni olnud Venemaa poliitika aluseks, parun Bismarck vastas 
lakooniliselt: „Hädavajadus  sunnib meid selleks“.

Keiser Nikolai I, 9.(21.) oktoobri 1854 aasta Glinkale telegrammile, millises sellisest 
jutuajamisest teatati, kirjutas: „See on samamoodi kurb, kuivõrd võimalik“...

Noor Preisimaa riigimehe plaanid ja kavatsused olid juba sel ajal üpris suured ja ta rääkis 
neist Venemaa esindajale üllatava avameelsusega, kes sisendasid temasse täiesi erilist usaldust.  Nii 
parun Mengen kirjutas vürst Gortchakowile Franfurdist Maine äärest, 15 (27.) novembril 1856 
aastal, et Belgia diplomaat, parun Desjardins, naasedes Pariisist, teatas temale oma muljest, et 
Krimmi sõda ei ole kuigivõrd Inglismad ja Prantsusmaad lähendanud, vaid pigem isegi tõukas 
teineteisest eemale. Prantslased tõid sellest sõjast kaasa vihkamise Inglaste ja austuse Preislaste 
vastu. Belgia diplomaadi sõnade järgi lord Palmerston isegi kavatseb Prantsusmaa laevastikku 
rünnata, et hävitada viimane konkurent.

Barun Mengden teatas sellisest jutuajamisest parun Bismarckile, kes ütles: „Ma pean seda 
jahenemist mitte ainult võimalikuks vaid isegi tõenäoliseks.“. Peale mõningast järelmõtlemist ta 
lisas: „Ma isegi arvan, et kui ma oleks olnud lord Palmerstoni asemel, siis ma ei mõtlekski seda 
plaani teostada, sest et kui osa Prantsusmaa laevastikust  hävitatakse, siis Inglismaa muutub 
Euroopas haavatamatuks“.

„Meil lasub kohustus“, jätkas seepeale palavikuliselt Bismarck, „hävitada Inglismaa 
võimsus India ründamisega. Las ainult Vene ja Prantsusmaa ohvitserid moodustavad ja 
distliplineerivad pärsia armee ja viivad selle Herati peale ja edasi kaugemale. Te saate kõik oma 
jõud paisata sinna, sest et meie ja Prantsusmaa saame varsti Austriast jägu“. Need viimased sõnad 
olid öeldud saladusliku muigega, millisest parun Mengden luges uue Preisimaa diplomaadi 
„leppimatu Austria vihkamise“ tõendi. 

Kuid igal juhul ei ei ole vähimagi kahtluse ll see positiivne fakt, et Frankfurdi parlamendis 
Preisima volinik kaitses kõige energilisemal ja väljendusrikkamal viisil Preisimaa neutraalset 
asendit ja koos sellega ka kogu Saksamaa Liidu  oma. Selleks, et paralüseerida krahv Buoli kõik 
kavatsused, parun Bismarck pöördus mitmeid kordi Venemaa esindajate poole, paludes teda aidata 
selle ülesande lahendamist temale kõigi nõutud andmete saatmisega ja teatud järeleandlikkusest 
teisjärgulistes küsimustes. Saksamaa Liidu poolse neutraalsuse säilitamisel on Venemaa samuti 
tänuvõlgu Wurtembergi kuningale, kes märkimisväärse energiaga väljendus Venemaa kasuks ja 
takistas Saksamaa sõtta sekkumist.

Lõpuks, kuivõrd kõrgemates ringkondades Berliinis oldi sellis asjade käiguga rahul, on 
näha, muuseas, kahest 1854 aasta kirjast, millised kuulusid kuningliku perekonna liikmetele. Keiser 
Nikolai I õnnitlusele Preisimaa prints Friedrich-Karl ((Friedrich-Charles, Фридриха-Карла))  
abiellumise puhul, vastas viimane 3. detsembri 1854 aasta tänukirjaga, millises ta teatab, et koos 
kogu Preisimaa armeega soovib siiralt Valitsejale säravat võitu tema vaenlaste üle. Vähe sellest, 
prints teatab, et kogu Preisimaa armee, koos temaga, ootab aega, et „tõestada teo ja verega oma 
austuse siirust“.

Krahv Benkendorf saatis Berliinist aruande jutuajamisest, millisega teda austas päriv prints 
Wilhelm. Sellest jutuajamisest Keiser Nikolai tegi järelduse, et sõprus, milline ühendas neid juba 40 
aastat, ei ole oma intiimsuses kuigivõrd muutunud. „Mis aga puudutab mind, kallis sõber“, kirjutas 
Valitseja, „siis ma võin tõega öelda, et iga kord, kui me olime koos, ma leidsin eest Teis minu vana 
sõbra Wilhelmi, keda ma nii õrnalt armastasin kohe meie Teiega tutvuse algusest peale“.(Valitseja 9. 
(21.) detsembri 1854 aasta kirjast prints Wilhelmile.).

Keiser Nikolai I ootamatu surm avaldas suurt mõju kogu maailmas ja eriti see puudutas 
Preisimaa Kuningat, kes, rääkides Keiser Aleksander II esimese 19. veebruari 1855 aasta 
Frieadrich-Wilhelmile kirjutatud kirja sõnadega, oli „lahkunud Valitseja 30 aastase valitsemise 
kestel tema kõige alalisemask sõbraks ka kõige raskemate asjaolude juures“. Ülevenemaalisele 



troonile asunud uus Valitseja teatas Kuningale, et ta hakkab, „siira sõpruse tundeid  käsitlema kui 
püha pärandit“, millist Kuninga isa omas Keiser Aleksander I ja Nikolai I vastu.

„Ma olen sügavalt veendunud, kirjutas Keiser Aleksander II, et seni kuni meie riigid jäävad 
sõbralikeks, siis kogu Euroopa võib veel olla päästetud üleüldise hävingu eest; kui mitte, siis häda 
Euroopale, sest et see on viimane revolutsioonilise hüdra pidur“. ((Hüdra – kr. mütoloogias esineva 
üheksa peaga veemao Hydra järgi), mageveepolüüp; *vaenulik jõud (näit. kontrevolutsiooni h., siin, 
revolutsiooni h.)).

Väljendades seejärel siirast tunnustust Kuningale suurte teenete eest, milliseid Preisimaa 
osutas veel kestva sõja ajal Venemaale, Keiser Aleksander II väljendas veendumust, et Kuningas 
suudab säilitada nõnda „tugevat ja väärikat asendit“, millise ta tagas Preisimaale käesoleva kriisi 
jookul. 

Kuningas Friedrich-Wilhelm IV kirjad oma augustlikule õemehele õhkuvad siira armastuse, 
teesklematu kiindumuse ja „sügava austuse“ tunnetest.  Kuid seejuures Kuningas anus Valitsejat 
minema Inglismaa, Austria ja Prantsusmaa suhtes kuni äärmise järelandlikkuse piirideni, et õpetada 
see laostav sõda. Ta ei varjanud oma kartusi Preisimaa enda tulevase saatuse suhtes, millise vastu 
kolm „n.n. kristlikku riiki“ hauvad kõige vaenulikemaid kavatsusi. Prantsuismaa soovib omada 
Reini: Austria Sileesiat aga Inglismaa soovib laostada Preisimaa kaubanduse ja tööstuse.  Selleks, et 
Preisimaa ei muutuks “tänupüha kalkuniks“ ihkas Kuningas kiireimat rahu sõlmimist. (Preisimaa 
Kuninga 25.dets. 1855 aasta kirjast.).

Muideks, see rahu iha ei mõjutanud üldsegi Preisimaa „heasoovlikku neutraalsust“ , 
vaatamata kolme Lääne-Euroopa riigi  ähvardustele ja selle asendile Saksamaal endas. Preisimaa 
väljajätmine 1855 aasta Viini kongressist pahandas Berliini kabinetti väga.  Seda asjaolu kasutas ära 
Venemaa valitsus, et veelgi enam, spetsiaalse akti sõlmimisega, millises formaalselt kinnitati 
Preisima loobumist 1854 aasta aprilli-lepingust, siduda Preisimaad Venemaaga. 

Kuid kui Friedrich-Wilhelm IV palus uskuda tema „kuninglikku sõna“, siis ka sellest piisas, 
et Venemaa valitsus võis olla kindel selles, et ta ei ütle lahti  oma sõbralikust poolehoiust. Üldse, 
Viini konverentsi läbirääkimiste ebaedukas käik kindlustas veelgi enam Venemaa ja Preisimaa 
vahelisi sõbralikke suhteid.

Seepärast Venemaa valitsus ise kinnitas, et „ei saa piisavalt üle hinata tunete õigsust, millist 
on T. M. Preisimaa Kuninga poolt väljendatud kogu selle kriisi kestel“ ja  Preisimaa suhtes, kirjutas 
1855 aasta suvel Riigisekretär, „meil on positiivne kohustus. See on üks suurtest riikidest, millise 
sõprus ei ole kuni tänase päevani meid reetnud“.

Pidades silmas sellist Preisimaa teguviisi, muutub täiesti arusaamatuks arvamus, just-kui 
Preisimaa Kuningas 1855 aasta lõpus, kui algasid  tõsised rahuläbirääkimised, ähvardas Aleksander 
II, et ta lõpetab igasugused diplomatilised suhted ja kutsub  viivitamatult oma saadiku tagasi, kui 
Lääne-Euroopa riikide poolt pakutud eelnevaid rahulepingu tingimusi vastu ei võeta. (Vt. Rothan. 
La Prusse et son roi pedant la guerre de Crimee, Paris 1888, p.240). Mitte mingeid ähvardusi ei 
kohta nii Keiser Aleksander II ja Preisimaa Kuninga isiklikus kirjavahetuses, ega ka teistes Arhiivi 
aktides. Sellised ähvardused oleksid olnud täiesti vastuolus mõlemate monarhhide tegelike 
vastastikuste suhetega ja ähvardustega ei saa Keiser Aleksander II miskit saavutada.

Samamoodi, on täiesti arusamatu arvamus, et Venemaa ei soovinud üldsegi Preisimaa 
liitumist 1856 aasta Pariisi rahukongressiga. Kui aga parun Manteuffel oli kongressile lubatud, siis 
seda ainult tänu Napoleon III hoolitsusele, kelle poole Berliini kabinett pöördus. (Vt. samuti 
Rothan, loc. Cit. p. 256 etc.). Venemaa huvides – nii nagu neid mõistis Keiser Aleksander II – 
võinuks olla kongressi istungitel ainsa suure Lääne-Euroopa riigi, milline kogu sõja kestel säilitas 
Venemaa suhtes sõbralikud suhted, esindaja viibimine. Seepärast oli krahv Orlovile tehtud 
ülesandeks nõuda ka Preisimaa esindaja kongressile kutsumist ja Preisimaa Kuningas, oma 14. (26.) 
märtsi 1856 aasta kirjas Aleksander II omas põhjust tänamiseks toetuse eest, millist ta sel juhtumil 
osutas Preisimaa suhtes. Kuningas väljendab oma „kõige siiramat tänu“ Valitseja püüdluste eest 
anda „Preisimale Pariisi rahukonverentsil koht“.

Selline Keiser Aleksander II teguviis oli ainsal viisil Venemaa huvidega ja tema isiklike 
tunnetega kooskõlas. Ta väärtustas erandlikult häid suhteid Preisimaaga ja ei tahtnud kuuldagi 



endise Venema, Austria ja Preisimaa vahelise kolmikliidu taastamisest. Ta ütles kategooriliselt ära 
Preisima Kunigale selle vana liidu juurde, milline  osutus täiesti võimetuks esimese tõsise 
katsumuse – Idasõja – kestel, tagasi pöördumise ettepanekust.

„Jah me jääme“, kirjutas Valitseja 7. (19.) jaanuari 1856 aastal, „alatiseks sõpradeks ja 
palume sellele Kõigekõrgema õnnistust meie kaksikliidule.  Olge, kallis onu, kindel, et mina jään 
igaveseks ajaks Teile tänuvõlgu nõnda hiilgava olukorra eest, millise Te suutsite säilitada 
Preisimaale kogu selle kriisi kestel ja milline oli meile nõnda kasulik“.

„Ja tasugu Teile selle eest Jumal!“
Sellistel Venemaa ja Preisimaa vastastikustes tiheda sõpruse ja üksmeele suhetes oli 

sõlmitud 18. (30.) märtsi 1856 aasta Pariisi rahutraktaat.

*

Venemaa Keiserlikud ja Preisimaa Kuninglikud Valitsused, soovides vastu võtta konsulite 
pärandiasjades, millised võivad tekkida Venemaa alamate Preisimaa Kuningriigi valdustes ja 
Preisimaa alamate Venemaa ja Soome Suurvürstiriigi valdustes surma juhtumil, osalemise eeskirjad, 
sõlmisid omavahel alljärgnevalt esitatud tingimused:

Lepinguliste riikide alamate surma puhul, nende konsulitele, ase-konsulitele ja kaubandus-
agentidele antakse õigus, nii menetluses osalevate isikutena, aga ka otse enese poolt, panna 
konsulaadi pitsat koos kohaliku võimuasutuse vastava pitsatiga majakraamile, vallasvarale ja 
paberitele, millised kuuluvad järele jäänud päranditompu. Neis kahekordseid pitsateid ei tohi maha 
võtta teisiti, kui kohaliku võimuasutuse korraldusel ja vastava konsuli juuresviibimisel.

Peale pitsatite maha võtmist peab viivitamatult asuma pärandi nimekirja koostamisele. 
Konsul hakkab selle juures viibima ja temale peavad olema antud üle nii nimekirja kui ka 
testamendi, kui selline eksisteeib, koopiad.

Kui konsulid, ase-konsulid ja kaubandus-agendid on pärija poolt varustatud ettenähtud viisil 
tõestatud seaduslike volitustega, siis pärand peab olema antud välja neile, kui ainult selle suhtes ei 
ole kellegi, kodumaise või välismaise kreditori poolt välja kuulutatud vaidlust.

Enne temale pärandi väljaandmist peab konsul hoolitsema, üheskoos vastava kohaliku 
võimuga, kõikide hädavajalike pärandi säilimise tagamiseks võetavate meetmete vastuvõtmise eest. 
Konsul, viitse-konsul ja kaubandus-agent, ülalmainitud juhtumil temale pärandi üleandmisel, peab, 
olles eelnevalt teavitanud sellest kohalikke võime, täitma kõik ettenähtud formaalsused et kaitsta 
pärijate huve, teha pärnd likviidseks ja juhtida seda isiklikult või usaldusisikute kaudu, kes on 
selleks tema isiklikul vastutusel nimetatud.

Käesolev tingimus jääb jõusse kuueks aastaks ja isegi selle tähtaja möödumisel, kui keegi 
kahest valitsusest ei teata teisele ametliku noodiga oma soovist selle kehtivus lõpetada;  viimasel 
juhtumil, kehtb see edasi, peale sellise noodi  esitamist, üks aasta.

Selle tõestuseks allakirjutanud, T. M. Ülevenemaalise Keisri Välisminister allkirjastas, 
lisades oma vapipitsati, selle käesoleva deklaratsiooni, milline vahetatakse  T. M. Preisimaa 
Kuninga Nõukogu Esimehe ja Välisministri  samasuguse deklaratsiooniga. 

See juhtus S-Peterburis, 25. detsembril 1856 aastal (6. jaanuaril 1857 aastal.).
Pr. Gortchakow. Кн. Горчаковъ.

******

Nr.336.

1857 a. 2.(14.) veebruar. Preisimaaga sõlmitud S-Peterburg-Varssavi raudtee Berliin-
Königsbergi raudteega ühendamise konventsioon. (2-е П.С.З. №32.015).

       Kõigeväelise Jumala nimel.



((Au nom de Dieu Tout Puissant.))

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas, soovides ühendada Berliini-
Königsbergi raudtee ehitatava S-Peterburi ja Varssavi vahelise raudteega, nimetasid, selleks, et 
lahendada vastastikusel kokkuleppel kõik sellesse asja puutuvad küsimused, volinikud, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
oma Ühendusteede inseneride korpuse kindral-majori Stanislav Kerbedzi ((Станислава 

Кербедза)), 
aga Tema M. Preisimaa Kuningas:
oma Valitsuse Sala-ülemnõuniku parun August Louis de Recki, oma Sala-rahandusnõuniku, 

Frederick Wilhelm Alexandre Scheele, ja oma Tegev-õigusnõuniku Jules Alexandre Aloyse Saint-
Pierre, 

kes ühisel koosolekul ja lõpliku kinnitamise tingimusel, võtsid vastu alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Venemaa valitsus kohustub ehitama oma maal raudteeharu alates S-Peterburg-Varrsavi 
raudteest, läbi Kowno kuni Preisimaa piirini Eydkouneni juures. Preisimaa valitsus, omalt poolt, 
kohustub ehitama omal maal, et jätkata ülalmainitud Venemaa liini raudtee, alates Venemaa piirist 
Eydkouneni juurest, kuni Köningsbergini, kus see ühendatakse Berliin-Köningsbergi raudteega.

Artikkel II.

Mõlemate raudteelõikude: Eydkouneni juures Venemaa ja Preisimaa  ühendamise punkt ja 
selle lõiguga külgnev, nii plaanis ja profiilis määratletakse mõlemate valitsuste poolt projektide 
järgi, millised on koostatud mõlemate riikide inseneride vastastikusel kokkuleppel.
Kõik muud korraldused raudtee projekteerimisel ja jaama asetusel tehakse oma äranagemise ja 
lahenduse järgi kummagi Kõrge lepingulise riigi territooriumil ise. 

Artikkel III.

Raudteed ja selle juurde kuuluv, nagu ka veerev koosseis, korraldatakse nii ühe  kui teise 
poolt nõnda, et neil oleks liiklemiseks võimalik auruvedurite kasutamine.

Artikkel IV.

Rööbaste vaheliseks kauguseks nende sisemiste servade vahel hakkab Venemaal olema viis 
inglise jalga, aga Preisimaal neli jalga kaheksa pool tolli, inglise mõõdu järgi.((1435 ja 1524 mm)).

Artikkel V.

Maad soetatakse pinnasest tammile ja kunstlikele rajatisele sellise arvestusega, et sellele 
rajatakse kahe rööpapaariga raudtee; kuid teise rööpapaari panek võib olla edasi lükatud seni, kuni 
selle vajadust peetakse vastava valitsuse poolt hädavajalikuks.

Artikkel VI.



Raudtee rajamisel peavad tööd olema teostatud sellisel viisil, et nende lõpetamine mõlematel 
lõikudel ja liikluse alustamine võiks toimuda üheaegselt.

Preisimaa valitsus ei kohustu ainiti  Köningsber-Eydkouneni raudteelõigu ehitamist varem 
lõpetama kui seda tehakse S-Peterburgist tuleva piiri Eydkouneni haru ehitusel. 

Selleks Venemaa valitsus teavitab Preisimaa valitsust, äärmisel juhul kaks kuud ette, S-
Peterburg-Varssavi raudtee Venemaa haru ja ehitustööde lõpust.

Artikkel VII.

Ühelt raudteelt teisele üleminek peab toimuma piiril ja selleks nii Venemaa kui ka Preisimaa 
poolelt ehitatakse raudteed välja nõnda, et kummaltki poolt pannakse rööpad kuni vastaspoole 
jaama sellisel viisil, et Venemaa rongid, millised nõuavad laiemat rööpavahet, saaksid  sõita 
Preisimaa jaama, aga Preisimaa omad, millised vajavad kitsamat rööpavahet, Venemaa jaama.

Artikkel VIII.

Vene  maadel kitsama Venemaa jaama ja piiri vahelise raudteeharu rajamine, aga ka selle üle 
järelvalve teostamine, hakkab olema Venemaa raudtee juhatusel, aga preisi maadel laiema 
raudteepaari rajamine ja korrashoid hakkavad olema Preisima raudtee juhatuse kohustuseks. Nendel 
lõikudel sõitmise eest ei hakata Venemaa ega Presimaa raudteede juhatuste poolt mingit hüvitust 
maksma.

Sild üle Lipona jõe ehitatakse ja hoitakse korras ühistel kulutustel, s.t. mõlema poole, 
Venemaa ja Preisimaa poolt poole hinna maksmisel.

Artikkel IX.

Kõrged lepingupooled hoolitsevad piirijamades  kõigi ettenähtud meetmete võtmise eest, et 
kaubavagunite täis ja tühjaks laadimine, milline on hädavajalik raudteede erineva laiuse tõttu, võiks 
toimuda võimalikult väikese aja- ja töökuluga. 

Artikkel X.

Signaalide ja muude liikluse korraldamise üksikasjadega, täpsemalt Eydkouneni jaamas, 
peab olema seatud vastastikuste riikide raudteede juhatuste kokkuleppe alusel ühesuguste eeskirjade 
järgi, millised on kinnitatud  mõlemate poolte võimude poolt.

Artikkel XI.

Mõlemad Raudteede Juhatused kehtestavad, vastastikusel  kokkuleppel, vastastikuste 
võimude kinnitusel, sobivaima rongide liikluse korralduse, eriti nende, millised  läbivad kogu 
raudteeliini.

Artikkel XII.

Reisijate ja kaupade veo tariif määratletakse mõlemate Raudteejuhatuste  poolt oma piirides 
ise ja see vahetatakse vastastikku.

Artikkel XIII.



Mõlemate riikide elanike vahel ei hakata tegema sõidu ja veo eest tasumisel  mingit vahet, ei 
ärasõidu aja suhtes, erandiks peatus, milline on hädavajalik tollieeskkirjade täitmiseks; on 
iseenesest mõistetav, et neid eeskirju hakatakse rakendama ühtmoodi  mõlemate riikide elanike 
suhtes.

Artikkel XIV.

Kui keegi kummastki valitsusest ei sooviks enda peale oma piirides võtta raudtee ehitamise 
ja sellele liikluse ülalpidamise kulusid, vaid eelistaks  need anda üle erakompaniile, siis sellisel 
juhtumil ta võtab vastavad meetmed, et täidetaks täpselt käesoleva konventsiooniga kehtestatud 
tingimused ja säilitades endale piisav mõju raudtee liikluskorraldusele.

Artikkel XV.

Kõik politseilised- ja tollimeetmed, millised võivad osutuda vajalikuks võtta tee avamise 
puhul, millised moodustavad käesoleva konventsiooni asja, esitatakse kummagi valitsuse 
kompetentsi ja need hakkavad olema, võimalust mööda, määratletud  vastastikusel eelneval 
kokkuleppel. 

See, aga mis hakkab puudutama ülevaatuse formaalsusi ja tolli poolt reisijate toodud või 
viidava pagazi ning kaupade veo tolliülevaatuse teostamist, aga ka passide tõestamist, mõlemad 
valitsused kohustuvad vastastikuselt, et ei soosi S-Peterburg-Köningsbergi  raudteeliini mitte vähem 
kui  teisi piiri ületavaid raudteid ja osutavad sellele teele, hüvitusi ja kaubaveo soodustamist ning 
lihtsustamist, milliseid võidakse mõlemate riikide seaduste järgi lubada.

Artikkel XVI.

Enne mõlemate raudteede avamist, astuvad mõlemad valitsused kokkuleppesse nende 
muudatuste suhtes, millised see uus suhtlusviis nõuab postikorrespondentsi  saatmisel ning 
telegraafisuhtetes.

Artikkel XVII.

Kõikidel juhtudel, kui selle või teise poole Raudteede Juhatus ei jõua erinevates, käesolevas 
konventsioonis mainitud punktides kokkuleppele ja üldse mõlemate piiride vahelise vahetpidamatu 
liikluse tagamise ning  transiitkaubnduse mugavuse suhtes, võtavad valitsused enda peale asja 
lahendamise ja võtavad vastastikuste kokkulepete alusel vajalikud meetmed.

Artikkel XVIII.

Käesolev konventsioon kinnitatakse lõplikult ja selle ratifitseerimiskirjad  vahetatakse 
Berliinis ühe aasta pärast, lugedes selle allkirjastamise päevast, või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
                      See juhtus Berliinis, 2. (14.) veebruaril 1857 aastal.
(L.S.)de Kerbedz. (М.П.)Кербедзъ.
(L.S.)v.d.Reck. (М.П.)Фон-деръ Рекъ.
(L.S.)Scheele. (М.П.)Шееле.
(L.S.)Saint-Pierre. (М.П.)Сенъ-Пьеръ.

******



        Nr.337.

1857 a. 27 juuni (8. august). Preisimaaga sõlmitud kartellikonventsioon. (2-е  П.С.З. 
№32.247).

      Nr.338.

Eelmisel kuupäeval sõlmitud deklaratsioon.

      Nr.337.

       Tema Püha ja Lahutamatu Kolmainsuse nimel.

Nii, nagu 8. (20) mai 1844 aastal T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuninga ja T. M. 
Preisimaa Kuninga vahel sõlmitud jooksikute vastastikuse väljandmise konventsioni tähtaeg 
möödud ja seejuures osutus, et mõned selle konventsiooni artiklid võivad olla täiendatud ja 
selgemalt määratletud, siis Nende Majesteedid tunnistasid vajalikuks ja kasulikuks sõlmida uus 
jooksikute väljaandmie konventsioon ja sel eesmärgil nimetasid oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas:
parun Philippe de Brunnowi ((Филиппа Бруннова)), oma T. M.  Preisimaa Kuninga ja 

Mecklemburg-Schwerini ja Meclemburg-Strelitzi Suurhertsogiriikide Nende Kuninglike Kõrguste 
juures asuv Tegev-salanõunik, erakorraline saadik ja täievoliline minister, Püha Vladimiri 1 järgu , 
Püha Aleksander Nevski teemanditega kaunistatud jt. ordenite kavaleri;

aga T. M. Preisima Kuningas: 
parun Othon Theodore Manteuffeli, oma Nõukogu esmehe ja Välisministri, Preisimaa Musta 

Kotka ja Punase Kotka, tammelehtedega, krooniga ning valitsuskepiga kaunistatu jt, ordenite 
kavaleri.

Kes, peale ona volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, 
sõlmisid ja allkirjastasid jooksikute väljaandmise konventsiooni, milline  sisaldab sõna-sõnalt 
järgmist:

Artikkel I.

Selle konventsiooni täitmine algab nelja nädala pärast, peale selle ratifitseerimiskirjade 
vahetamist ja see hakkab puudutama:

a)Kõiki isikuid, kes, asudes tegevteenistuses, sooritasid ühe või teise poole armeedest 
ärajooksu, aga samuti kõiki sõjaväe varasid, milliseid nad võisid kaasa võtta, sellised nagu: 
hobused, hoburakmed, relvad ja varustus; peale selle kõiki teisi isikuid, kes kuigi said vabastuse, 
kuid sellisel tingimusel, et nad ilmuvad jälle teenistusse, kui nad selleks välja nõutakse ja kes 
seetõttu kuuluvad reservi.

b)Kõikidesse isikutesse, kes riigi seaduste järgi, milline on nende poolt maha jäetud 
tagasipöördumise kavatsusega või siis, tagasipöördumise kavatsuseta, on kohustatud, kuigi hiljem, 
astuma sõjaväeteenistusse.

c)Kõiki isikuid, kes sooritavad kuriteo või üleastumise ühes lepingulistest riikides, 
põgenedes teise, et varjuda kohtu ja ettenähtud karistuse eest. 

Artikkel II.



Kui eelmises artiklis tähe a all mainitud inimesed võetakse kinni mundris, kui nende juurest 
leitakse ka teised sõjaväe varustuse hulka kuuluvad asjad ja üldse ei ole kahtluse all, et nad 
sooritasid teise lepingulise riigi tegevteenistusest jooksupaneku, siis sellised  inimesed peavad 
olema viivitamatult ja ilma selle riigi poolse eelneva nõudmiseta, kinni võetud ja viidud kõigi  
nende juures leitud sõjaväe asjadega kaht riiki eraldavale piirile, et nad anda üle neid vastu võtma 
määratud võimudele.

Mis aga puudutab neid isikuid, kes ei ole ilmselgelt jooksikud, kuid nende endi tunnistuste 
alusel või spetsiaalsete asjaolude järgi, võivad suure tõenäolisusega olla nendeks peetud, siis 
militaar-või tsiviilvõimud, olles saanud teavat sarnase inimese asukohast, võtavad viivitamatult 
vajalikke meetmeid, et takistada tema kaugemale minekut. Peale seda nad korraldavad tema 
ülekuulamise ja saadavad selle protokolli teise lepingulise riigi provintsi militaarvõimudele, kes siis 
teatavad, kas kahtlustatav isik ka tegelikult ära jooksis või mitte; selle tulemusel, põgenemise 
juhtumil, antakse desertöör neile välja ülalmainitud viisil.

Inimeste, keda on mainitud eelnevas artiklis tähe b all, kinnipidamisele ja väljaandmisele 
tuleb asuda mitte teisiti, kui selleks esitatud täpse väljanõude tulemusel, milline  tehakse igal erilisel 
juhtumil selle riigi vastava võimu nõudmisel, millise juurde ta kuulub.

Artikkel III.

1)Ainiti ei tule välja anda inimesi, kes kuuluvad esimese artikli a ja b tähtedega tähistatud 
järkude alla, sel juhtumil, kui enne riiki tulekut, millisest need inimesed enne nende teenistusse 
astumist lahkusid või kuni nende selle teenistusse astumist nad olid selle riigi alamad, millises, nad 
peale põgenemist varjusid ja kui seejuures nad sellistena, selle riigi seaduslike vormide järgi ei 
hävinud; kuid ka sel juhtumil peavad olema tagastatud hobused ja sõjaväe vara, millised minitud 
isikute poolt ärajooksmisel kaasa võeti.

2)Aga samuti, kui keegi neisse kahte järku kuuluvatest inimestest sooritab kuriteo või 
üleastumise selles riigis, kuhu ta põgenes, siis tema väljaandmisest võib keelduda seni, kuni ta ei ole 
kandnud ära selle riigi seaduste järgi määratud karistust.

3)Kui nende inimeste teenistusest kõrvale hoidmiseks ärajooksmisest, kes kuuluvad mitte 
teisiti kinnipidamisele ja väljaaandmisele, kui selleks täpse väljanõudmise alusel (milllise kohta on 
sätestatud Artikkel II, aga nimelt jooksikute suhtes, keda ei saa sellisteks pidada), möödub kaks 
aastat, siis riik, kellele sellise inimese väljaandmise nõudmine laekus, ei ole kohustatud  seda 
rahuldama. Kui aga ainiti sõjaväeteenistuse eest varjuv või desertöör sooritas kuriteo või 
üleastumise enne oma ärajooksmist või oli süüdistatud  sellise sooritamises, siis  sellisel juhtumil ta 
antakse välja eeskirjade järgi, millised on sätestatud alljärgnevates Artiklites XV ja XVI, kuigi ta 
sõjaväeteenistusest kõrvalehoidmiseks põgenemisest on möödunud on möödunud kaks aastat.

Artikkel IV.

Suhteid, millised põhinevad Artikkel II sätetel, inimestesse, keda kahtlustatakse selle või 
teise kõrge lepingulise riigi teenistusest ärajooksmisest, hakatakse teostama Venemaa ja Poola 
Kuningriigi poolt, kindraliga, kes on Preisimaale lähimas provintsis ülemus, aga Preisimaa poolelt 
kõrgema ülemuse ja ametnike poolt, kellele on tehtud ülesandeks desertööride väljaandmine; 
nõudmised, millised puudutavad inimesi, keda on mainitud Artikkel I, tähe b all, hakatakse 
Venemaa ja Poola Kuningriigi poolt suhtlema Preisimaa lähima provintsi võimudega, aga Preisimaa 
poolelt lähima Venemaa või Poola militaar- või tsiviilvõimuga.

Venemaa Keisririigis spetsiaalne komissar, kellele on ülesandeks antud piiril heanaaberlike 
suhete eest hoolitsemine, volitatakse samamoodi, nagu ka varem, tegema ja vastu võtma teateid ja 
nõudmisi, milliseid mainitakse käesolevas artiklis.

Artikkel V.



Kui aga juhtus, et keegi enne ühe või teise kõrge lepingulise poole teenistusest ärajooksmist 
oli jooksnud ära mingi teise valitseja  riigi vägedest, millisega üks kõrgetest lepingupooltest omas 
jooksikute väljaandmise konventsiooni, siis sellisel juhtumil antakse desertöör välja sellele armeele, 
millisest ta viimasel ajal ära jooksis.

Artikkel VI.

Vastastikustel militaar- ja tsiviilvõimudel on keelatud  võtta oma Valitseja sõjaväe- või 
tsiviilteenistusse  igaüht, kelle ärajooksmine teise lepingulise riigi tegevteenistusest ei kuulu 
kahtluse alla või see on isegi ainut tõenäoline. Kirjutatakse ette samuti et ei tohi üle piiri lubada 
kedagi alamohvitseridest või sõduritest, kes kuuluvad naaberriigi armeesse, kui neil ei ole passi või 
selle väeosa ülema või komandöri, millise  juurde ta kuulub, kirjalikku luba.

Igaüks, kes sellist passi või kirjalikku luba ei oma, millise kohta need ülemused saavad 
teateid, kas ise või oma alluvate kaudu ja kes väliste tundemärkide või teiste asjaolude järgi 
annavad põhjust kahtlustuseks, et ta kuulub teise lepingulise riigi vägede juurde, võetakse 
viivitamatult kinni koos kõigi asjadega, millised tema juures leiduvad ja peale ülekuulamist 
toimitakse  Artikkel II sätete alusel.

Artikkel VII.

Kõrged lepingulised pooled võtavad meetmeid, et ei oleks lõdvendatud  jälgimist kõikide 
väljaandmise nõuete  viivitamatu ja kohusetundliku täitmise üle, millised laekuvad nende poolt 
nimetatud võimudele. Kui isegi osutus, et nõutavad inimesed astusid seejuures selle riigi 
teenistusse, millise maal nad asuvad, siis  ka sellisel juhtumil see asjaolu ei määra selle artikli alusel 
vastastikuseid kohustusi vähimale muutmisele.

Artikkel VIII.

Kui tekkisid kahtlused mingi nõudmises esitatud asjaolu suhtes, siis sellised kahtlused, 
erandiks Artikkel III sätestatud juhtumid, ei saa olla väljaadmisest keeldumise ettekäändeks.

Artikkel IX.

Peale selle, et desertööri või igasuguse sõjaväeteenistuskohustusliku isiku üleandmisega 
peab alati ja eranditeta, olema protokoll tema kinnipidamise põhjuste ja asjaolude kohta, koos 
temaga peavad olema tagastatud viivitamatult kõik sõjaväe asjad, millised aitasid kaasa tema 
avastamisele, kui selline inimene kuulub nende järku, kes Artikkel II sätete alusel peavad olema 
antud välja  ilma väljanõudmiseta. Kui aga, seevastu, ta hakkab kuuluma nende inimeste järku, kelle 
väljaandmist teostatakse ainult vastastikuste militaarvõimude vaheliste eelnevate suhetega või 
erilise väljanõumisega, siis sellel juhtumil, et kõrvaldada igasugune kahtlus, et väjaandmine oleks 
kooskõlas selle konventsiooni sätetega kooskõlas, millised puudutavad sellesse nõumisse 
väljaandmisel, peab alati olema esitatud originaalina või selle tõestatud koopia.

Artikkel X.

Senini alaliseks desertöörid ja teiste inimeste  üleandmiseks ettenähtud piiripunktid 
säilitavad selle nimetamise senini, kui vastastikused võimud  ei lepi omavahel nende muutmises 
kokku.  Nendes kohtades väljaandmisele inimeste vastuvõtmiseks ametnike nimetamine, olenevalt 
nende ametnike kuuluvusest militaar- või tsiviilametkonda, hakkab sõltuma militaat- või 
tsiviilvõimudest, kes selles asjas peavad suhtlema teise riigi  vastavate võimudega.



Artikkel XI.

 1)Iga desertööri või inimese, kes on sõjaväeteenistuskohustuslik, ülalpidamise kuludeks 
hakatakse arvestama kaksteist (12) vene kopikat hõbedas või neli (4) preisi hõbekrossi päevas, 
lugedes tema nõudmise alusel väljaandmiseks kinnipidamise päevast või ilma selleta. Kui desertöör 
viis kaasa kroonu hobuse, siis selle söötmiseks  antakse iga päev ja alates ülalmainitud ajast kaks 
mõõtu kaera ja kaheksa naela heina koos vajalike õlgedega; loomasööda eest tasutakse iga kord 
lähima linna keskmiste turuhindade järgi.
 2)Desertööri väljaandmine peab olema teostatud mitte hiljem, kui kaheksa päeva peale isiku 
kinnipidamist, milline peab aset leidma viivitamatult peale ta peidukoha avastamist; tema 
ülalpidamise kulud, selle või teise poole poolt, peavad olema arvestatud nende kaheksa päeva eest, 
peale juhtumite, kui koha kauguse tõtt, kus desertöör kinni võeti või mingil teisel  selgelt tõestatud 
asjaolul, võib  tema väljaandmine vastavate võimude poolt ettenähtud ajast hiljem toimuda. Kui 
jooksik võetakse haigestumisel hospidali, siis sellest tekkinud kulud tasub valitsus, kes teda välja 
nõuab, tasudes viisteist (15) vene hõbekopikat, või viis (5) preisi hõbekrossi päevas, kogu selle aja 
eest, millise ta oma haiguse tõttu hospidalis veetis.

Artikkel XII.

Kui, peale desertööri, leitakse tema poolt ära viidud kroonu hobune või kui see antakse 
tagasi sellele riigile, millisele ta kuulub, siis sellisel juhtumil isik, kelle teatel hobune kätte 
saadakse, saab hüvituseks riigilt, millisele selline välja antakse, kuus rubla 75 kopikat hõbedas vene 
rahades (seitse pool preisi taalrit).

Artikkel XIII.

Selleks, et see autasu viivitamatult välja maksta, aga samuti rahasid, milliseid on mainitud 
Artikkel XI kuludeks, millised mitte mingil juhtumil ei saa olla suurendatud, mõlemad kõrged 
lepingulised pooled annavad korralduse, et ametnikele, kellele on tehtud jooksikute vastuvõtmine 
selleks ettenähtud kohtades, antaks teatud rahasumma, millisest nad võiksid tasuda desertööri 
väljaandmisel või sõjaväeteenistukohustusliku inimese või hobuse, ülalpidamise kulude eest, neile 
ametnike poolt esitatud arvete järgi, kellele on tehtud ülesandeks teise riigi poolne väljaandmine aga 
samuti autasu hobuse püüdmise eest. Kui sellistel arvetel osutusid olevat mingid puudujäägid, et 
seda muuseas on raske oodata, sellise selguse ja täpsuse juures, millisega on määratletud autasu ja 
ülalpidamise kulude suurus, siis sellisel juhtumil tasutakse arve järgi täielikult; vastuväite 
käsitlemise juurde asutakse hiljem, erandiks vaid üks juhtum, aga nimelt: kui ei olnud Artikkel IX 
sätestatud tingimused desertööriga üheaegselt tema juurest leitud sõjaväe asjade tagastamist või siis 
kui välljaandmise nõue ei olnud esitatud originaalis või tõestatud koopiana; ainult sel juhtumil ei 
tasuta ülalpidamiskulusid, ega ka autasu.

Artikkel XIV.

Nii nagu desertöörid ja inimesed, kes on sõjaväeteenistuskohustuslikud, ei saa võtta laenu, 
milliseid see valitsus, kellele nad kuuluvad, oleks olnud seaduslikult kohustatud nende eest 
vastuma, siis sellised võlad mitte mingil juhtumil, jooksikute väljaandmisel, ei saa olla mingi 
vastastikuste võimude vaheliseks kohtuasjaks. Kui keegi sellistest inimestest, oma riigis viibimise 
ajal, kes ta välja annab, andis eraisikutele lubadusi, millised ta tema väljaandmise tõttu ei sa täita, 
siis kahju kandnud poolele antakse õigus nõuda oma õigust selle riigi vastavate võimude juures, 
millisele võlgnik kuulub.



Samamoodi, kui desertöör või inimene, kes on sõjaväeteenistuskohustuslik, sel ajal, kui teda 
nõuavad, hakkavad asuma eravõlgade eest vahi all,  aga ka siis valitsus, kellele laekub selline 
nõudmine, ei vabastata kohustusest teda viivitamatult välja anda.

Artikkel XV.

1)Kui keegi selle võio teis Valitseja valdustes sooritab kuriteo või ülestumise, või teda 
selises teos süüdistatakse või kahtlustatakse, aga ta jookseb seejärel teise lepingulise valitseja 
valdusesse, siis kõik sellised inimesed antakse vastastikku välja, nõudmise alusel, milline järgneb 
sel alusel, nii ngu on alljärgnevas artikkel XVI näidatud.

2)Selle määruse jõud jääb muutumatuks, vaatamata süüdlase või süüdistatava  või 
kahtlustatava aujärgule või seisusele; ja sellised inimesed antakse välja, millisese seisusesse nad ka 
ei kuuluks, on nad siis aadlikud, linna või küla elanikud, vabd või sunnismaised, militar- või 
tsiviilametkonnast.

3)Kuid kui osutub, et kurjategija või süüdistatav on selle Valitseja alam, millise valdusesse 
ta põgenes, peale teise lepingulise riigi territooriumil kuriteo või üleastumise sooritamist, siis 
sellisel juhtumil teda välja ei anta, kuid Valitseja käseb ta viivitamatult riigi seaduste alusel kohtu 
alla anda.

Spetsiaalselt otsustatakse, et kui keegi, kes läks ühe riigi valdustest üle teise riigi 
valdustesse, sooritab seal kuriteo või üleastumise ja seejärel naaseb sellesse riiki, kust ta tuli, siis 
selle viimase võimud (kuigi sellise inimese väljaandmist ei saa olla eelneva otsuse jõul) hakkab 
aitama kaasa, nõudmisel, selle riigi võimude poolt, millise maal on kuritegu sooritatud, igal viisil, 
millised on antuds kohalike seadustega, asja uurimiseks ning süüdlaste leidmiseks, kes kuuluvad 
teisele riigile, nii kiiresti sooritatud tegu saab karistuse selle riigi seadusandluse alusel, milliselt 
palutakse kaasabi. Kui, ainiti keegi võetakse kinni selles riigis, kus ta sooritas kuriteo, üleastumise 
või kõlvatuse ja nimelt selliste sooritamise eest, siis Valitseja, millise valdustes süüdlane kinni peeti, 
võib käskida ta kohtu alla ja allutada teenitud karistusele, kuigi see oli teise lepingulise Valitseja 
alam.

Mitte mingil juhul inimene, kes on kinni peetud selles samas riigis, kus ta osutus kuriteos, 
üleastumises või kõlvatuses süüdi olevaks, ei saa välja välja antud ja teises riigis vastu võetud olla, 
enne nende üle formaalse kohtuotsuse tegemist.

Artikkel XVI.

1)Kurjategija kinnipidamine, kes peab olema välja antud ühe riigi poolt teisele, teostatud 
selle riigi politseivõimude nõudel, kus süüdistatav sooritas temale omistatava kuriteo ja sellesse 
nõudmisega peab pöörduma politseivõimude või teise  neist riikidest kohtu poole. Peale selle 
hakatakse omama õigust teha sarnaseid nõudmisi: Venemaa Keisririigis spetsiaalne komissar, 
kellele on tehtud ülesandeks hoolitseda piki piiri heanaaberlike suhete hoidmine; Poola Kuningriigis 
piiri-ringkondade võimudel, on sellistes suhetes ühesugused kohustused ja õigused Venemaa 
spetsiaalsete komissaridega; aga T. M. Preisimaa Kuninga valdustes kuninglik prokurör.

Vastastikused võimud, kui isegi nad ei omanud õigust rahuldada neile laekunud nõudmise 
suhtes, on kohustatud võtta ja viivitamatult anda üle tema vastavatele ametnikele.

2)Ainiti tegelik väljaandmist hakatakse teostama Venemaa ja Poola Kuningriigi poolelt, 
mitte teisiti, kui selle Preisimaa provintsi peakohtuniku nõudmisel, kus kurjategija või süüdistatav 
juba oli või pidi olema kohtuliku uurimise alla antud ja sellise nõudmisega tuleb pöörduda Venemaa 
Keisririigi kindral-kubernerile või Poola Kuningriigi kubermangu ülemkohtusse, kus kurjategija või 
süüdistatud oletatavalt varjub.

3)Preisimaa poolelt hakatakse väljaandmist teostama selle Venemaa Keisririigi   kindral-
kuberneride või tsiviilkuberneri, või Poola Kuningriigi selle kubermangu ülemkohtu  nõudmisel, 
kus kurjategija või süüdistatav juba oli või peab olema  kohtuliku uurimise alla antud. Ülalmainitud 
juhtudel tuleb selliste nõudmistega pöörduda selle Preisimaa Kuningriigi  provintsi ülemkohtusse, 



kus kurjategija või süüdistatav, kes asub või ei asu riigiteenistuses, oletatavalt varjub. Venemaa 
Keisririigi võimud hakkavad saatma oma nõudmisi spetsiaalse Venemaa komissari kaudu. 

4.Mõlemad valitsused hakakvad vastastikuselt teineteisele saatma ülemkohtute või 
vallitsusvõimude nimekirju, millistele on tehtud ülesandeks vastastikustes riikides, alustada selliste 
nõudmiste menetlemist. 

5.Kõigis ülalmainitud juhtudel, kui ühe Venemaa Keisririigi kindral-kuberneri või 
tsiviilkuberneri või ühe Poola Kuningriigi ülemkohtu või tsiviilkuberneri või mingi  Preisimaa 
ülemkohtu poolt võib laekuda väljandmise nõudmise juurrde peab olema lisatud koopia kas 
kohtuotsusest, kui selline on juba tehtud või siis kohtu alla andmise otsusest või vastava kohtu  
kinnivõtmise ettekirjutusest (Haftbefehl),  koos  kuriteo või üleastumise kõigi üksikasjade ja samuti 
kahtlustuste põhjuste esitamisega.

Juhtumil, mil riisutakse ühiskondlikke rahasummasid või riigikassale kuuluvaid asju, peavad 
tsiviilkuberneride nõudmised olema peale selle saadetud tõeste riisutud summade või asjade  
mainimisega.

Needsamad formaalsused täidetakse Preisimaa Kuningriigi  poolsetes ülemkohtu 
nõudmistes.

6.Väljaandmise nõudmine ja sellega kaasnevad dokumendid  peavad olema esitatud kuue 
kuu jooksul, lugedes kurjategija või süüdistatava kinnipidamise teatise ametnikule või kohtule 
ärasaatmise päevast, kes nõudsid sellist kinnipidamist. Viivitusel kurjategija või süüdistatava 
väljaandmise kohustus lakkab.

7.Väljaandmist ise aga hakatakse teostama siis, kui ülekuulamise järgi, millisele süüdistatav 
allutatakse, osutub, et ta on täpselt see, keda nõutakse ja ku tegu, millises teda süüdistatakse, on 
selline, et ka selle riigi seaduste järgi, millisele väljaandmise nõudmine laekus, peab süüdlane olema 
võetud kriminaaluurimise alla. Kui inimene, kelle väljaandmist nõutakse, on süüdistatud  mitmetes 
kuritegudes või üleastumistes, siis ta antakse välja isegi siis, kui vaid üks  temale süüks 
pandavastest tegudest alluvad selle riigi seaduste järgi, millise poolt väljaandmist nõutakse, 
kriminaalmenetluse alustamisele.

8.Väljaantav kurjategija saadetakse kuni selle kohani, kus asub võim, milline on määratud 
väljaandmist nõudva riigi poolt, teda vastu võtma. Ta antakse üle peale tema ülalpidamiskulude 
tasumist.

Artikkel XVII.

Tasuma hakatakse:
a)Kurjategija ülalpidamise eest, alates tema kinnipidamise päevast, kaksteist (12) vene 

kopikat hõbedas või neli (4) preisi hõbekrossi päevas.
b)Vahiall hoidmise kulud, viisteist (15) vene kopikat hõbedas või viis (5) preisi hõbekrossi 

päevas, ja peale selle:
c)Kulud, milliseid tuleb tasuda igal spetsiaalsel juhtumil, kurjategija kuni piirini 

edasisaatmise ja temale vajalike riiete andmise eest.

Artikkel XVIII.

Desertööre, ega sõjaväeteenistusohustuslikke, ega ka kurjategijaid, ei tohi väljaandmise 
nõudmise esitanud riigi poolt jälitada teise lepingulise riigi maadel mingil vägivaldsel, omavolilisel 
või salajasel viisil. Ja seetõttu iga militar- või tsiviilkomando, või kellelgi saadetul on keelatud 
sellisel eesmärgil vastastikust piiri ületada.

Kui ühe või mitme desertööri või sõjaväeteenistuskohustuslike inimeste või ära põgenenud 
kurjategijate kinnivõtmiseks, saadetakse nõudva riigi poolt militar- või tsiviilkomando, või 
kasutatakse teist vahendit, siis selline jälitamine ei saa ulatuda kaugemale, kui kaht riiki eraldava 
piirini. Seal peab see komando peatuma ja üle piiri võib minna ainult üks inimene, kelle keelatakse 
kasutada mingit vägivalda või omavoli; siis ta peab pöörduma väljaandmise suhtes vastava militaar- 



või tsiviilvõimude poole, esitades sellele oma võimude kirjaliku nõudmise. See viimane peab olema 
vastu võetud  samasuguse austusega, millist mõlemad riigid teine-teisele osutavad; peale mida 
käitutakse selle konventsiooni sätete alusel.

Artikkel XIX.

1.Igasugust ühe mõlematest riikidest militaar- või tsiviilvõimude tegevust  teise riigi maadel, 
ilma viimase vastavate militar- või tsiviilametnike loata, loetakse piiri rikkumiseks ja seetõttu  
süüdlast karistatakse.

2.Kui tekib kahtlus sellega kaasnevate eriliste asjaolude suhtes, siis asutatakse vastastikused 
komissjonid, selle poole komissari eesistumise all, milline esitab kaebuse. Vahetuteks 
komissarideks, millised on nimetatud selleks õigeaegselt, hakkavad olema Venemaa poolelt 
spetsiaalne komissar, millisele on pandud ülesandeks hoida heanaaberlikke suhteid; Poola 
Kuningriigi poolelt lähim piiriringkonna ülem, aga Preisimaa poolelt selle ringkonna 
provintsinõunik (Landrath), kus piiririkkumine toimus.

3.Preisimaa poolelt kohturingkonna ülem-prokurör (Ober-Staatsanwalt des Obergericchts-
Bezirkes) või selle piirivalveringkonna prokurör, millises oletatakse, et toimus piiririkkumine, 
hakkab omama õigust osaleda vastastikuste komissjonide menetluse juures ja sellisel juhtumil 
selleks määratud Keiserliku Valitsuse, või Poola Kuningriigi valitsuse poolne  kohtuametnik, 
hakkab samuti osalema selle menetluse juures. Kõikidel juhtudel vastastikuste komisjonide liikmete 
arv hakkab olema mõlemate kõrgete lepinguliste poolte poolt võrdne.

Spetsiaalsetel juhtudel mõlemad valitsused võivad teha selle juurdluse läbiviimise 
ülesandeks selleks komandeeritud  ametnikele.

4.Komissaridel hakkab erilistel juhtudel olema õigus kaasata kohtuametniku, et võtta ütlusi 
ja vandeid tunnistajatelt. Kui militaar -või piiriametnikud  hakkavad olema segatud käsitletavasse 
asja, siis neid ei tohi üle kuulata teisiti, kui selleks vastava sõjaväevõimude poolt saadetud  isikute 
juuresviibimisel.

5.Vastastikused komissjonid hakkavad olema kohustatud uurima sündmusi, et veenduda 
selles, kas ka tegelikult toimus piiririkkumine ja kes on selles süüdi. Kui komissjonis ei ole selles 
asjas erimeelsust, siis kogu asi antakse üle riigi, millise jurde süüdistatav kuulub, vastavasse 
kohtusse, et teha kohtuotsus ja et sellest teatataks riigile, millise piiri rikuti.

Iga piiririkkuja, milline selles riigis kinni peeti, millise piirid ta ületas, saadetakse sealsesse 
lähimasse militaar- või tsiviilkohusse, olenevalt selles, kas süüdistatav kuulub militaar- või 
tsiviilametkonna juurde. Mainitus kohus vaatab süüdistuse läbi ja kuulanud ära tunnistajad, viib asja 
menetlemise selleni, et selle järgi oleks võimalik teha kohtuotsus. Hiljem saadetakse kogu asi kas 
nende vägede ülemjuhatajale, millise jurde süüdistatav kuulub, või  kui ta oli tsiviilametkonnast, siis 
tema vastavale võimule, et iga riigi seaduste alusel tehtaks kohtuotsus.

Juurdlus peab olema teostatud peatumatult ja võimalikult kiiresti.  Kui kohus, milline on 
määratud kohtuotsust tegema, nõuab eelnevaid selgitusi, siis selliseid peab olema antud mainitud 
kohtule uurimist teostanud komissaride poolt.

Artikkel XX.

Kõigil kõrgete lepinguliste poolte võimudel ja alamatel on keelatud varjata desertööre ja  
inimesi kes hoiavad end sõjaväeteenistuskohustuse täitmisest kõrvale, kelle väljaandmise suhtes 
juba nõudmine, või kurjategijaid, kes tuleb välja anda, aga samuti aidata kaasa nende põgenemisele 
teistesse kaugematesse kohtadesse, et takistada nende väljasaatmist.

Vastastikused valitsused tegutsevad kohalike riiklike seaduste järgi nende suhtes, kes 
sooritavad seliseid tegusid ja mõlemate riikide võimud, vastastikuseks rahuldamiseks, hakkavad 
saatma teine-teisele andmeid selle kohta, milliseid meetmeid võeti selle määruse rikkujate 
tabamiseks võetud ja kuidas neid karistatud.



Artikkel XXI.

Rangelt keelatakse kõrgete lepinguliste riikide alamatele ära kellegilt asjade ostmise, 
millistel on ilmsed riigile kuuluvuse tunnused, kuigi müüjat ei olnud veel desertööriks kuulutatud 
või ei olnud sellisena välja nõutud. Eriti keelatud on desertööride poolt ära viidud kroonu hobuste 
või põgenemisel kaasa võetud asjade, millistele ta on ebaseaduslik valdaja, ostmine. Mõlemad 
valitsused kasutavad ära kõiki kohalike riiklike seaduste järgseid võimalusi, et sellised asjad ja 
mainitud sõjaväe vara oleks vastastikku, ilma mingi hüvituse maksmiseta, tagastatud. 

Artikkel XXII.

Kui desertöör, sõjaväeteenistuskohustuslik inimene või ülalmainitud järgu kurjategija, ei 
olnud välja antud, neil juhtudel, kui selle konventsiooni alusel ta kuulunuks väljaandmisele, aga 
seejuures uue põgenemisega läks sellele maale kuhu ta tulnuks tagastada, siis selle maa valitseja ei 
pea teda enam tagasi välja andma. 

Artikkel XXIII.

1.Kumbki vastastikustest riikidest kohustub võtma tagasi neid nende alamatest, kellest neist 
riikidest üks soovib vabaneda. Ainiti see kohustus lakkab, kui on möödunud kümme aastat sellest, 
kui inimene, keda soovitakse tagasi saata, hülgas oma kodumaa ja kui selle aja kestel ta elas 
välismaal ilma seadusliku passita või tähtajalise päritolu-tunnistuseta (Heimaths-schein), milline 
oleks antud välja vastavate võimude poolt või kui see passi või tähtajaline päritolu-tunnistust juba 
kümme aastat, pikendatud.

2.Seda kümmne aastaste tähtaega ei loeta katkestatuks vangistuse või mingi arestiga, millist 
oli rakendatud väljasaadetatava isiku suhtes selles riigis, millisest teda välja saadetakse. Seevastu, 
vahi all hoidmise aeg võetakse nende aastate hulka, milliste möödumisel lakkab tema kodumaa 
kohustus teda vastu võtta ja see kohustus lakkab iseenesest (ipso facto), kui kümneaastane tähtaeg 
lakkab tema vahi all viibimise ajal.

3.Kui aga juhtuks, et inimene kes on mõistetud vangi või aresti alla, oli kodumaale 
tagastatud enne ülalmainitud kümneaastase tähtaja möödumist ja istumata täielikult oma mõistetud 
karistust ära, siis sellisel juhtumil ta võib oll pandud oma karistust lõpuni kandma selles riigis, kes 
ta vastu võtab ja siis see karistus võib olla muudetud, olenevalt asjaoludest ja kooskõlas kehtivate 
seadustega. 

4.Need inimesed, kelle passid, tähtajalised päritolutunnistused või teised sarnased 
dokumendid on veel kehtivad või pikendatud ainult üheks aastas, võivad, kui nad on ühe neist 
vastastikustest riikidest alamad, olla välja saadetud ilma selle vastavate võimudega eelneva 
kirjavahetuse pidamiseta.

5.Ülalmainitud isikute väljaandmist ja vastuvõtmist hakatakse teostama:
a)Venemaa ja Poola Kuningriigi poolelt, olenevalt asjaoludest, militar- või 

tsiviilvõimude kaudu, millised on mainitud käesoleva konventsiooni Artikkel X sätetes 
desertöörtide ja teiste inimeste väljaandmiseks kas tollipunktide või nendest sõltuvate tollikordonite 
poolt.

b)Preisimaa poolelt piiriringkondade provintsi nõunike vahendusel.
6.Erandiks juhtumid, millised on mainitud  4. paragraafis, mitte ühtegi inimest, kes nimetab 

enda ühe kõrgetest riikidest alamaks, ei saa saata teise territooriumile teisiti, kui vastavate võimude 
eelneva kokkuleppe tulemusel, millisteks on:

Venemaale ja Poola Kuningriigile, spetsiaalne Venemaa komissar ja Poola 
piirivalveringkonna ülem, kumbki sel määral, kuivõrd see teda puudutab (Art.XIX §2), Preisimaale 
piiri-ringkondade provintsi nõunikud (Landräthe).



7.Nii, nagu on tõestatud, vaieldamatute tõenditega, et inimene, kes tuleb välja saata, on 
tegelikult selle riigi alam, kellele pakutakse ta vastu võtta, siis ta lubatakse sellesse viivitamatult, 
tegemata vahet tema religioonil või päritolul (Heimath), isegi siis, kui ei saa täpselt kindlaks 
määrata ta sünnikohta või kogukonda, millise juurde ta kuulub.

8.Kõigil ülalmainitud juhtudel, kulutused, millised need ka ei olnud, millised kaasnevad 
sellise väljasaatmisega, tehakse selle riigi arvel, millise poolt selline väljasaatmine teostatakse.

9.Kui Venemaa valitsus või Poola Kuningriigi valitsus soovib välja saata inimest, kelle 
kodumaale saatmist ei saa teostada teisiti, kui läbi Preisimaa valduste, siis Preisimaa valitsus ei 
hakka kunagi sellisest läbisaatmise ettepanekust keelduma, kui vaid ainult sellise inimese 
väljaandmisel antakse Preisimaa piirivõimudele:

1)Valitsuse tõestatud teatis, millise juurde see inimene kuulub koos tema 
vastuvõtmisest nõustumise otsusega;

2)Mainitud isiku kogu tema kodumaani viiva tee ulatuses edasisaatmise ja täieliku 
ülalpidamise kulutuste täielik summa.

Juhtumil, mil neid kahte tingimusi täielikult ei täideta, Preisimaa valitsus, konventsiooni 
sätte järgi, milline eksisteerib selle asja suhtes, ei oma võimalust võtta vastu inimesi, millised 
soovitakse kolmandasse riiki ümber saata. Kui sarnased inimesed, kes kuuluvad kolmandasse riiki, 
olid sellegi poolest Venemaa või Poola võimude poolt  antud passiga lubatud Preisimaa valdustesse, 
aga riigi valitsus, millist nad oma kodumaaks peavad, keeldub neid vastu võtmast, siis Preisimaa 
võimud võivad nad ühe aasta jooksul, peale nende Preisimaale saabumist,  saata tagasi Venemaale 
või Poola Kuningriiki, märkides nende passidesse sellise tagasi saatmise põhjused.

Kuid kui välismalased, kes jätavad vabatahtlikult maha Vene või Poola valdused või on neist 
välja saadetud, märkimata Preisimaa monarhias mingit kohta, kuhu nad välja saadetakse, ilmusid 
Preisimaale, kuna nende vastuvõtmisest keelduti selle riigi poolt, millist nad oma isamaaks 
nimetavad, siis sellisel juhtumil, see asjaolu, et nad on varustatud väljasõiduks Vene või Poola 
Kuningriigi  passidega, ei saa see olla nende Venemaale või Poola Kuningriiki saatmise 
põhjenduseks ja Venemaa ja Poola võimud ei ole kohustatud neid tagasi võtma.

Artikkel XXIV.

Selle konventsiooni tähtaeg, millisesse kõik määrused puutuvad ühtmoodi ka Poola 
Kuningriiki, lõppeb kaheteistkümne aasta pärast.

Artikkel XXV.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Berliinis 
kuue nädala pärast ja kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Berliinis, 27 juunil (8. augustil) 1857 aastal.
(L.S.)Brunnow. (М.П.)Брунновъ.
(L.S.)Manteuffel. (М.П.)Мантейфель.

See on ratifitseeritud Peterhofis 9. augustil 1857 aastal.

******

Nr.338.

     Deklaratsioon.



Venemaa ja Preisimaa Valitsused otsustasid käesoleval kuupäeval nende vastastikuste 
volinike poolt sõlmitud konventsiooni, vastastikuse teine-teisele  põgenenud kurjategijate 
väljaandmise kohustuse; aga nii nagu Kõrged lepingulised pooled, et austades  mõlemate riikide 
kriminaalseadustike vahelist märkimisväärset erinevust, ei pidanud sobivaks teha selles 
konventsioonis erinevate kuritegude või üleastumiste loetelu, millise alusel võib väljaandmist 
nõuda, siis allakirjutanud  leppisid kokku alljärgnevates punktides, aga nimelt:

1)et ülalmainitud konventsioon ei hakka laienema poliitilistele kurjategijatele, kelle 
väljaandmine oli eriliste korralduste asjaks;

2)et rahandusseaduste rikkumine ei kuulu selle konventsiooni tingimuste alla; 
3)et mõlemad valitsuse jätavad enesele õiguse otsustada oma enda seaduste järgi küsimuse 

lahendamise selle üle, kas teatud üleastumine, millise eest üks valitsustest nõuab kellegi isiku 
väljaandmist, hakkab olema tunnistatud  kuriteoks või üleastumiseks.

Käesolev deklaratsioon, milline on vastastikuste volinike poolt koostatud ja allkirjastatud 
kahes eksemplaris, hakkab omama samasugust mõju ja jõudu, justkui ta oleks võetud käesoleval 
kuupäeval sõlmitud konventsiooni.

See juhtus Berliinis, 27. juulil (8.augustil) 1857 aastal.
Brunnow. Manteuffel.   Брунновъ. Мантейфель.

Nr.339.

1858 a. 17.(29.) jaanuar. Bavaariaga sõlmitud pärandite väljaandmise konventsioon.(2-е 
П.С.З. №32.799).

Venemaa Keiserlik ja Bavaria Kuninglikud Valitsused, soovides kehtestada reeglid nende 
agentide osalusele  pärimisasjades, millised võivd tekkida Venemaa alamate surma puhul Bavaaria 
Kuningriigi valdustes  ja Bavaaria alamate surmal Venemaa Keisririigi ning Soome 
suurhertsogiriigi territooriumil, sõlmisid omavahel kokku alljärgnevates tingimustes:

Lepingulise riigi alama surma juhtumil, nende missionide ülematele ja diplomatilistel 
agentidele, konsulitele, viitse-konsulitele ja kommertsagentidele antakse õigus, nii osalevate isikute 
esitamiseks, aga ka otse enda poolt panna saatkonna  või konsuladi  pitsat koos vastava kohaliku 
võimu pitsatiga nii majakraamile, vallasvarale ja paberitele, millised kuuluvad alles jäänud pärandi 
juurde.Neid kahetised pitsateid ei tohi teisiti maha võetud, kui kohaliku võimu korralduse alusel ja 
vastava diplomaatilise või kommertsagendi juuresolekul.

Peale pitsatite mahavõtmist peab viivitamatult asuma pärandi nimekirja tegemist. 
Diplomatiline- või kommertsagent hakkab selle juures viibima ja temale peavad olema väljastatud 
koopiad, nii koostatud nimekirjast kui testamendist, kui selline eksisteerib.

Kui missioni ülem, diplomatilised agendid, konsulid, viitse-konsulid ja kommertsagendid on 
varustatud ettenähtud viisil  tunnustatud  pärijate poolt antud seaduslike volitustega, siis pärand 
peab olema antud välja temale, kui ainult selle suhtes ei teki kelelgi krediitori, kodumaise või 
välismaise, poolset vaidlust.

Enne temale pärandi väljaandmist, diplomaatiline- või kommertsagent peab hoolitsema koos 
vastavate kohalike võimuesindajatega, pärandi säilitamiseks kõigi hädavajalike meetmete võtmise 
eest. Missioni ülem või diplomatiline agent, konsul, viitse-kondul õi kommerts-agent, temale 
pärandi üleaandmisel, kooskõlas ülalpool esitatuga, peab, teavitanud sellest eelnevalt kohalikke 
võime, täidab kõik vastavad formaalsused et kaitsta pärijate õigusi, teha pärand likviidseks ja seda 
juhtida, isiklikult või volinike kaudu kes on selleks nimetatud  tema isiklikul vastutusel.

Käesolev tingimus jääb jõusse kuueks aastaks ja isei peale selle tähtaja möödumist, kui mitte 
kumbki neist valitsustest ei teata teisele ametliku noodiga oma soovist selle kehtivus lõpetada;  
viimasel juhtumil – kehtib see veel, peale noodi tegemist, ühe aasta jooksul.



Selle kinnituseks allakirjutanud, T. M. Ülevenemaalise Keiseri välisminister allkirjastas , 
lisas oma vapipitsati käesolevale deklaratsioonile, milline vahetatakse  samasuguse T. K. K. 
Bavaaria Kuningliku Valitsuse deklaratsiooniga.

See juhtus S-Peterburis, 17. (29.) jaanuaril 1858 aastal.
Prince Gortchacow. Князъ Горчаковъ.

1860 a. 28 jaanuar (9 veebruar), 30. jaanuar (11. veebruar). S-Peterburis, Viinis ja Berliinis 
sõlmitud telegraafi konventsioon. (vt. kd. IV, II osa, Nr.154; (2-е П.С.З. №35.573, 35.933).

1860 a. 30.märts (11. aprill). Valitseva senati ukaaz jõu laiendamisest Venemaa ja Saxe vahel 
20. augustil 1800.a. (vt. kd.VI, Nr.239)  konventsioonile, maksude mittevõtmine pärandvaralt  ja 
Poola Kuningriigi, Soome Suurhertsogiriigi ja mõnede Balti provintside ((Остзейскихъ 
губерний.)) üle. (2-е П.С.З. №36.788).

1860 a. 3.(15.) mai. Valitseva Senati ukaaz Prantsusmaaga 2. (14.) juunil 1857 a. sõlmitud  
Kaubanduse ja meresõidu traktaadi Artikkel I rakendamise kohta Saksamaa riikide üle, millised 
osalevad Tolliliidus, alamate suhtes. (2-е П.С.З. №36.683).

******

Nr. 340.

1861 a. 10.(22.) juuni. Traktaat, milline on sõlmitud Hanovre Kuningriigiga ja mõnede teiste 
riikidega Linnamaksude kaotamisest ((Stade ou de Brunshausen)).(2-е П.С.З. №37.425).

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, Soome Suurvürst, T. M. Austria Keiser, 
Ungari ja Böömimaa Kuningas, T. M. Belglaste Kuningas, T. M. Brasiilia Keiser, T. M. Taani 
Kuningas, T. M. Hispaania Kuninganna, T. M. Prantslaste Keiser, T. M. Suurbritannia Ühendatud 
Kuningriikide  ja Iirimaa Kuninganna, T. K. K. Mecklenburg-Schwerini Suurhertsog, T. M. 
Madalmaade Kuningas, T. M. Portugali ja Algarvesi Kuningas, T. M. Preisimaa Kuningas, T. M. 
Rootsi ja Norra Kuningas, ja vabade hanza linnade senatid: Lüübek, Bremen ja Hamburg ühest 
küljest:

ja T. M. Hanovre Kuningas teisest küljest, 
olles innustatud  ühesuguse sooviga kergendada ja levitada  kaubanduse ja meresõidu 

suhteid oma riikide vahel, otsustasid sõlmida traktaadi, et vabastada laevasõit Elbel maksust, millist 
tuntakse  Stade või Brunshauseni maksuna ja selleks nimetasid oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, Soome Suurvürst:
Jean Persiany (Ivan Persiani, Ивана Персиани), Venemaa Püha Anna 1 järgu ja teiste 

ordenite kavaleri, oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuniga juures;
T. M. Austria Keiser, Ungari ja Böömima Kuningas:
krahv Frederic-Huguesi, comt Ingelheim Echter de Mespelbrunni, Malta ordu kvaler, 

Guelphesi Suure Risti ordenite  jt. kavaleri, om tegevsalanõuniku ja kammerhärra ning oma 
erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuninga juures;

T. M. Belglaste Kuningas:
parun Jean-Baptiste, Nothombni,Raudristi  ja Belgia Leopoldi ordeni 1 järgu kavaleri, oma 

riigiministri ja erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuninga juures:
T. M. Brasiilia Keiser:
Marcos-Antonio, Brasiilia Kristuse ordu ordeni jt. kavaleri, oma nõukogu liikme ja oma 

erakorralise saadiku ja täievolilise ministrri T. M. Hanovre Kuninga juures;
T. M. Taani Kuningas:



Charles-Ernest-Jean de Bulowi, Tani Dannebrogi orsu kommodoori jt. oma kindral-majori ja 
kammerhärra ja oma erilise ülesandega saadiku T. M. Hanovre Kuninga juures;

T. M. Hispaania Kuninganna:
Vizente Gutierrez de Terani, Hispaania Isabella Katoliikliku ordu kommondoori, oma 

kabineti-sekretäri ja minister-residendi T. M. Taani Kuniga juures;
T. M. Prantslaste Keiser:
parun Joseph-alphonse-Paul de Malaret, Prantsusmaa Keiserliku Auleegioni ordu ohvitseri 

ja oma täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuninga juures;T. M. Suurbritania Ühendkuningriikide ja 
Iirimaa Kuninganna:

Henry-Francois Howardi, oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. Hanovre 
Kuninga juures;

T. M. Hanovre Kuningas:
Adolphe-Chrles-Louis, Platen-Hallermundi krahv, Hanovre Guelphes 1 järgu jt. ordenite 

kavaleri, oma riigi- ja välisministri;
T. K. K. Mecklemburg-Schwerini Suurhertsog:
Othon-Henri-Jasper de Wickede, oma nõuniku rahandusministeeriumi juures;
 T. M. Madalmaade Kuningas:
Parun Antoine-Jean-Lucas Stratenusi, Madalmad Lõvi ordu komodoori, oma kammerhärra 

ja erakorralise saadiku ning täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuninga juures;
T. M. Portugali ja Algarves Kuningas:
Don Francisco d´Almeida Portugal, Lvraido krahvi, Suure Risti kavaleri ja Torni ja Mõõga jt 

ordenite kavaleri, peeride koja esimees, oma tegev-riiginõuniku ja au-riigiminister, oma erakorralise 
saadiku ja täievolilise ministri T. M. Suurbritaani Kuningana juures;

T. M. Preisimaa Kuningas:
Prints Gustave d´Isemburgi  Budingeni, Preisimaa Punase Kotka 3 järgu lindiga jt ordenite 

kavaleri, oma saatjaskonna esimese draguni rügemendi leitnant-koloneli, oma erakorralise saadiku 
ja täievolilise ministri T. M. Hanovre Kuninga juures;

T. M. Rootsi ja Norra kuningas: 
Charles-Adolphe Sterky, Rootsi Polaartähe jt. ordenite kavaleri, oma minister-residendi 

eriülesanneteg T. M. Hanovre Kuninga juures ja oma minister-residendi ning peakonsuli vabade 
hanzalinnade Lüübeki, Bremeni ja Hamburgi valitsuste juures; 

Vaba hanzalinna Lüübeki Senat:
Theodore Curtiuse, õigusteaduste doktori ja selle linna senaatori;
Vaba hanzalinna Bremeni Seant:
Othon Gildmeisteri, selle linna senaatori;
Vaba hansalinna Hamburgi Senat:
Charles-Herman Merck, õigusteaduste doktori ja selle linna sündiku; 
millised volinikud, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat ettenähtud vormis, 

leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

T. M. Hanovre Kuningas kohustub T. M. Ülevenemaalise Keisri, Poola Kuningas, Soome 
Suurvürstiriigi, T. M. Austria Keisri, Ungari ja Böömimaa Kuningas, T. M. Belglaste Kuninga, T. 
M. Brasiilia Keisri, T. M. Taani Kuninga, T. M. Hispaania Kuninganna, T. M. Prantslaste Keisri, T. 
M. Suurbritannia Ühendkuningriigi ja Iirimaa Kuninganna, T. K. K. Meklemburg-Schwerini 
Suurhertsogi, T. M. Madalmaade Kuninga, T. M. Portugali ja Algarvesi Kuninga, T. M. Preisimaa 
Kuninga,  T. M. Rootsi ja Norra Kuninga ja vabade hanzalinnade: Lüübeki, Bremeni ja Hamburgi 
Senatite ees, kes nõustuvad sellise kohustusega:

1)Tühistada täiesti ja igaveseks ajaks maks, millist võeti seni nende laevade veostelt, 
millised, tõustes mööda Elbet, läbisid jõe Schwinge nimelise suudme, milline on tuntud Stade või 
Brunshausenike koormisena;



2)lõivu, milline on eelmise artikliga tühistatud, ei asendata mitte mingi uue maksuga, millist 
nime see ka ei kannaks, ei laeva korpusele, ega selle veosele, millistega nad tõusevad või laskuvad 
mööda Elbet;

3)nüüdsest ajast peale ei allutata mitte mingil ettekäändel laevu, nii mööda Elbet tõusvaid 
kui laskuvaid, mitte mingile kontrolli meetmele, milline puutub tühistatud maksu.

Seejuures ainiti mõeldakse, et ülalesitatud otsused hakkavad olema kohustuslikud ainult 
nende riikide suhtes, millised osalevad käesoleva traktaadi sõlmimises või sellega liituvad; mis aga 
puudutab laevu, millised kuuluvad neile riikidele, millised ei osalenud käesoleva traktaadi 
sõlmimisel ja ka tulevikus sellega ei liitu, siis T. M. Hanovre Kuningas jätab positiivselt endale 
õiguse, eriliste kokkulepetega milline ei luba ülevaatust, ega laevade kinnipidamist, määratleda, 
kuidas peab toimima nendega kroonumaksude  ja tollieeskirjade suhtes.

  Artikkel II.

T. M. Hanovre Kuningas kohustub peale selle eelmainitud kõrgete lepinguliste poolte ees:
1)hoolitsema endiselt tema käesolevate kohustuste määral rajatiste, millised on vajalikud 

Elbel vabaks laevatamiseks, säilitamise eest;
2)mitte sisseviia, kui hüvitust kulutuste eest, millised kaasnevad käesoleva kohustuse 

täitmisele, mingit maksu, tühistatud Stade või Brunshauseni maksu asemel.

Artikkel III.

Kohustused, millised on esitatud eelnevates kahes artiklis, jõustuvad alates 1. juulist 1861 
aastast.

Artikkel IV. 

Ohverduste premeerimiseks ja hüvitamiseks, millised peab järgnema T. M. Hanovre 
Kuningale ülalsätestatud tingimustest, T. M. Ülevenemaaline Keiser, Poola Kuningas, Soome 
Suurvürst,  T. M. Austria Keisri, Ungari ja Böömimaa Kuningas, T. M. Belglaste Kuninga, T. M. 
Brasiilia Keisri, T. M. Taani Kuninga, T. M. Hispaania Kuninganna, T. M. Prantslaste Keisri, T. M. 
Suurbritannia Ühendkuningriigi ja Iirimaa Kuninganna, T. K. K. Meklemburg-Schwerini 
Suurhertsogi, T. M. Madalmaade Kuninga, T. M. Portugali ja Algarvesi Kuninga, T. M. Preisimaa 
Kuninga,  T. M. Rootsi ja Norra Kuninga ja vabade hanzalinnade: Lüübeki, Bremeni ja Hamburgi 
Senatid omalt poolt kohustuvad maksma T. M. Hanovre Kuningale, tema aga nõustub sellise 
kohustusega, täieliku summa 2.857,338⅔ taalrit (saksa), milline peab olema jaotatud järgmisel 
viisil:



Austriale              1,273
Belgiale                     19,413
Brasiiliale                    1,013
Breemenile             40,334
Hamburgile            1.033,333⅓
Hispaaniale                 37,789
Lüübekile                       8,885
Madalmaad             169,963    
Meklenburgile              15,855   
Norrale                          64,258
Portugalile                    16,213 
Prantsusmaale               71,161
Preisimaale               34,489
Rootsile               92,495
Suurbritanniale        1.033,333⅓
Taanile                        209,543
Venemaale                     7,983 taalrit

Seejuures on positiivselt mõistetav, et iga kõrgetest lepingulistest pooltest vastutab ainult 
temale arvestatud osa eest.

Artikkel  V.

Mis puudutab viisi, kohta ja erinevate osade maksmise aega, siis otsustatakse, et makse 
teostatakse:

Taalrites (saksa);
Hanovres või Hamburgis, maksja valitsuse valikul;
kolme kuise tähtaja jooksul, lugedes 1. juulist 1861.a.

Muideks, võivad järgneda spetsiaalsed kokkulepped et pikendada  ülalmainitud 
tähtaega või  jaotada maksed aastamaksudeks.

Protsentide, 4%  maksmine hakkab olema kohustuslik alates 1. oktoobrist 1861 aastast, kui 
makstakse kogu summa ühe korraga;

ja alates 1. juulist 1861 aastast, kui tasutakse tähtaegade kaupa.

Artikkel VI.

Käesolevas traktaadis sisalduvate vastastikuste kohustuste täitmine, algab positiivselt 
formaalsuste ja nende kõrgetest lepingulistest riikidest, millised peavad nendega arvestama, 
konstitutsiooniliste seadustega kehtestatud eeskirjade täitmisest; et nad ka kohustuvad täitma neid 
võimalikult lühikese tähtaja jooksul.

Artikkel VII.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse Hanovres enne 1. 
juulit 1861 aastat, või võimalikult kiiresti peale seda tähtaega.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus Hanovres, 22. juunil 1861 aastal (u.k.j.).

(L.S.)Persiany. (М.П.)Персиани.
(L.S.)F. Ingelheim. (М.П.)Ф. Ингельгеймъ.
(L.S.)Nothomb. (М.П.)Нотомбъ.



(L.S.)Araujo. (М.П.)Араужо.
(L.S.)J.v.Bulow. (М.П.)И.ф.-Бюловъ.
(L.S.)V.G.de Teran. (М.П.)В.Г. Де-Теранъ.
(L.S.)Malaret. (М.П.)Маларе.
(L.S.)Henry-Francis Howard. (М.П.)Генрихъ Франсисъ Говардъ.
(L.S.)Othon de Wickede. (М.П.)Оттонъ фонъ-Викеде.
(L.S.)Stratenus. (М.П.)Стратенусъ.
(L.S.)C. De Lavradio. (М.П.)Г. Де-Лаврадио.
(L.S.)Le P-ce Gustave d´Ysembourg.(М.П.)кн. Густавъ фонъ-Изенбургъ.
(L.S.)C.A. Sterky. (М.П.)К.А.Стерки.
(L.S.)Th. Curtius. (М.П.)Ф. Курциусъ.
(L.S.)Gildemeister. (М.П.)Гильдемейстеръ.
(L.S.)C. Merk. (М.П.)К. Меркъ.
(L.S.)Platen-Hallermund. (М.П.)Платенъ-Галлермундъ.

                  See on ratifitseeritud Tsarskoe Selos 21. juunil 1861 aastal.

******

Nr.341.

1863 a. 5.detsember (u.k.j.). Preisimaa korraldus vastastikuste võimude piirisuhetes pärandit 
puudutavates küsimustes.

Nr.342.

1864 a. 23. November (u.k.j.). Preisimaa lisakorraldus.

Nr. 341.

Meie ja Venemaa Keiserliku valitsuste vahel järgneva kokkuleppe jõul antakse siinsetele ja 
Poola Kuningriigi kohtuasutustele õigus ajada omavahel vahetuid suhteid kõigis  tsiviil- ja pärandit 
puudutavates hagides.

Kõik kohtukohti teavitatakse sellest üheskoos ja hiljem avaldatakse Poola Kuningriigi 
kohtukohtade nimekiri, märkides ära nende ametkondlikud ringkonnad, milliste moodustamine on 
tehtud ülesandeks käesoleval ajal Varssavis asuvale Siseministeeriumi valitsuse komisjoni statistika 
rühmale.

                     See juhtus Berliinis, 5. detsembril 1863 aastal.
                       Justiitsminister krahv Lippe.

Nr. 342.

Meie ja Poola Kuningriigi  suhetes on ette nähtud 5. detsembri 1863 aasta korraldusega 
Pooal Kuningriigi kohtukohtade ja nende ringkondade nimekirjade avaldamine.

Pidades silmas Poola Kuningriigis  eesseisvat kohtute ümberkorraldust, ei ole mainitud  
nimekirja koostamine veel lõppenud, kuid on tehtud  selle juurde lisatud kõigi Kuningriigi linnade 
nimekiri, millest ilmneb, milliste ringkondade juurde mainitud Linnade tsiviil-, rahu-, kriminaal- ja 
politsei kohtud kuuluvad.



Saates selle nimekirja kohtutesse, pidas Justiitsminister vajalikuks lisada sellele alljärgnevad 
märkused.

1.Kui tekib vajadus pöörduda Poola Kuningriigi poole nõudmistega kohtute ülesannete 
üleandmiseks või tunnistajate ärakuulamiseks, siis, juhtumil, mil vastava isiku elukoht on ühes 
ülalnimetatud linnade nimekirjas, või nende lähedal, siis kohtu nõudmisel tuleb suhelda vahetult 
rahukohtuga, millise ringkonnas isiku elukoht asub.

Kuid kui isiku elukoht ei ole niivõrd teada, et võinuks ära näidata vastav rahukohus, siis 
sellisel juhtumil saadetakse nõue selle kubermangu ringkonna tsiviilkohtusse, millises isik elab või 
kui asi puudutab ainult kirjalike aktide üleandmist, siis tsiviilkohtu juures asuvale prokurörile.

2.Eelistatavalt tuleb suhelda mitte allutatud kohtukohtadesse, vaid tsiviilkohtutesse kõikidel 
juhtudel, kui nõude asjaks on on enam keerukad õigussuhted või avarad volitused, aga samuti siis, 
kui kohus, millise poolt nõudmine lähtub, ei saa lisada oma nõudmisele poola keelset tõlget.

Kuna, nii nagu teatab meie Peakonsulaat Varssavis, (Poola) rahukohtute juures kohtab harva 
ametnikke, millised valdavad piisavalt saksa keelt; seetõttu kohtute ülesannete täitmine aeglustub 
märkimisväärselt, nii nagu need saadetakse tõlkimiseks suurematesse linnadesse. Vaat miks Poola 
Kuningriigi Justiitsministeerium väljendas mitmeid kordi omalt poolt soovi, et Poola kohtutesse 
saadetavad saksa keeles olevad hagid paberite asjus, milliste alusel kohtud peavad tegutsema, oleks 
võimalusel ka poolakeelse tõlkega, nii nagu see mitte ainult ei soodusta nõudmise kiirema 
rahuldamist, vaid on ka hulga täpsema ja veatu korralduse andmise tagatiseks.

Seepärast on õigusmõistmise kasuks soovitav, et nõuete juures, millistest jutt käib, kui asi ei 
puuduta eranditult lihtsat kutsete, teadete, paberite jne. üleandmist, lisaksid siinsed kohtud oma 
nõudmistele poolakeelsed tõlked.

3.Samamoodi  hakatakse tagama kiire ja täpne nõudmiste täitmine, kui meie kohtud 
hakkavad vältima nõudmisi, millised nõuavad mahukaid akte ja kirjavahetust, aga vastupidi, teevad 
kõik selleks, et nende nõudmised oleksid väljendatud  võimalikult selgelt ja kindlaksmääratult.

Nii on eriti soovitatav, et hooldus-, pärandi- ja pärimise seaduslikkuse kuulutamises ja 
tõendites, milliseid antakse vande all, oleks  kohtu nõudmises nii üksikasjalikult kui võimalik 
öeldud, milline kuulutus tuleb valida.

4.Tunnistaja ülekuulamise nõudmise juhtumil tuleb eelistada asjaolude viitamist (status 
causae) lihtsale aktidele viitamisele ja kui nõutakse vande all ära kuulata tunnistajate ütlusi, siis on 
soovitatav, et see nõudmine selles asjas oleks esitatud otsuse kujul, nii nagu Poola Kuningriigi  
kohtud võtavad neid vande all ainult formaalsete kohtuotsuste alusel.

5.Meie kohtud kutsuvad tihti oma nõuetega Poola kohtuid täitma selliseid asju saajate arvel 
peale nõude täitmist, andes Pooal kohtutele õiguse nõuda  kulude tasumist neilt isikutelt, keda nad 
peavad maksmiseks kohustatuks ja keda kui selliseid nimetavad.

Selline kord on tihti viivitamise tulemuseks, millist saab vältida, kui meie kohtud hakkavad 
tulevikus tasuma kulusid Poola Kuningriigi kohtute, millisele on nõudmine esitatud, arvete alusel, 
seejuures peab silmas pidama seda, et need kohtud nõustuvad vabastama tasumisest need asjast 
huvitatud isikud, kes peaksid tasuma, kuid vaesuse tõttu kohtukulusid tasuda ei saa.

6.Lõpetuseks, ei saa tähelepanuta jätta seda asjaolu, et nii kuidas meie Peakonsulaat 
Varssavis teavitab, Poola Kuningriigi kohtutesse laekuvad tihti sellised nõuded, milliste täitmiseks 
sealsete seaduste ja kohtukorralduse järgi neil ei ole õigust. Nende hulka kuuluvad konkreetsemalt: 
pärimisõiguse seaduslikkuse tunnistuste väljaandmine,  volituste ja loovutamise aktide tegemine, 
lubada asju hooldusõiguse alusel ja täita meie kohtute poolt antud otsuseid ja volitusi. 
Pärimisõiguse tunnistamise kord erineb täiesti meie omast ja Pooal Kuningriigi kohtud, juhtumil kui 
nende poole pöördutakse nendes sõudmistes, võivad ainult võtta vande all seadusega ettekirjutatud 
tunnistusi, kuid neil endil ei ole tunnistuste väljaandmise õigust. Volituste täitmine, loovutamised ja 
sarnased aktid menetletakse mitte kohtus, vaid notarite juures, aga lubamisi hoolduse asjudes ei saa 
välja anda selle pärast, et puuduvad hooldusasjade kohtud.

Lõpuks, samamoodi  kohtud millised ei tee korraldusi otsuste täitmise suhtes, vaid selle asja 
menetlemise vastav pool peab suhtlema selleks määratud täitevorganiga – kohtutäiturite poole ja 
andma neile üle kohtuotsuse täideviimise.



          Berliin, 23. november 1864 aasta.
 Justiitsminister krahv Lippe.

******

Nr.343.

1864 a. 11.(23.) aprill. Saxes,                                                                                                      
Venemaa Keisririigis ja Soome Suurhertsogiriigis surnud alamatest järgi jäänud pärandit puudutav 
deklaratsioon.(2-е П.С.З. №41.038).

Nr.344.

1864 a. 11. (23.) aprill. Saxe Poola Kuningriigis surnud alamatest järgi jäänud  pärandit  
puudutav deklaratsioon.

Nr. 343.

Venemaa Keiserlik Valitsus, samuti nagu Soome Suurvürstiriigi valitsus ja Saxe Kuningriigi 
valitsus, soovides kehtestada eeskirjad vastastikustele agentidele pärandi asjades, millised võivad 
tekkida Saxe alamate surma puhul Venemaa Keisririigis ja Soome suurvürstiriigis ja samuti nagu 
Vene ja Soome alamate surma puhul Saxe Kuningriigis, leppisid omvahel kokku alljärgnevas.

Lepinguliste riikide alamate surma puhul, nende missioonide ülematele ja diplomaatilistele 
agentidele, konsulitele, ase-kondulitele ja kommertsagentidele antakse õigus, nii osalevate isikute 
algatusel, aga ka otse enda poolt, asetada saatkonna või konsulaadi pitsat, koos vastavate võimude 
pitsatiga, majakraamile, vallasvarale ja paberitele, millised kuulusid järgi jäänud pärandisse.  Need 
kahesed pitsatid võivad olla maha võetud mitte teisiti, kui kohalike võimude korraldusel ja vastava 
diplomaatilse või kommertsagendi juuresolekul. Peale pitsatite murdmist peab viivitamatult asuma 
pärandi nimekirja koostamisele.

Diplomaatiline või kommertsagent hakkab seejuures osalema ja temale peab olema üle 
antud nii koostatud nimekirja kui ka testamendi, kui selline eksisteerib. Koopiad.

Kui missiooni ülemad ja diplomaatilised agendid, konsulid, viitse-konsulid ja 
kommertsagendid on varustatud vastavas korras tunnistatud pärijate poolt antud seaduslike 
volitustega, peab pärand olema neile viivitamatult üle antud, kui vaid kellegi poolt ei ole selle 
suhtes kellegi kodumaise või välismaise krediitori poolset vaidlustust esitatud.

Seejuures, enne pärandi diplomatilisele või kommertsagendile väljaandmiseni, ta peab koos 
kohalike võimudega hoolitsema selliste meetmete võtmise eest, millised võiksid pärandit kaitsta. 
Diplomaatilisele või kommertsagendile pärandi väljaandmisel, kooskõlas ülalmainituga, on tal 
õigus, teatanud eelnevalt kohalikele võimudele, täita kõik vajalikud pärijate kasu silmas pidades 
formaalsused, et muuta likviidseks pärand ja seda juhtida, isiklikult või selleks määratud 
usaldusisikute kaudu, kuid tema enda vastutusel.

Ülalesitatud määrused jäävad kehtima kuueks aastaks, aga ka peale seda tähtaega, kui 
kumbki valitsustest ei teata ametlikult teisele oma kavatsusest selle kehtivus lõpetada; sellisel 
viimasel juhtumil pikeneb leping veel, peale avalduse tegemist, üheks aastaks.

Selle kinnituseks allakirjutanud Riigi Viitse-kantsler allkirjastas, lisades oma vapipitseri, 
käesoleva deklaratsiooni, milline vahetatakse täpselt samasuguse T. M. Saxe Kuninga Riigi- ja 
Välisministri deklaratsiooniga.

See juhtus S-Peterburis, 11. (23) aprillil 1864 aastal.
(L.S.)Prince Gortchacow. (М.П.)Князь Горчаковъ.



See deklaratsioon vahetati Riigi Viitse-Kantsleri poolt 11.(23) aprillil 1864 aastal 
samasuguse deklaratsiooniga, milline on allkirjastatud 20. märtsil (1. aprillil) T. M. Saxe Kuninga 
Riigi- ja Välisministri parun Beusti poolt.
  

    *

Nr. 344.

Venemaa Keiserlik ja Saxe Kuningriigi Valitsus, soovides kehtestada eeskirju et oma 
vastastikused agendid saaksid osaleda pärimisasjades, millised võivad tekkida Saxe alamate 
surmaga Poola Kuningriigis ja Poola Kuningriigi alamate surma puhul Saxe Kuningriigis, leppisid 
omavahel kokku alljärgnevas.

1)Kui Poola Kuningriigis avaneb Saxe alama surma puhul, või Saxe Kuningriigis Poola 
Kuningriigi alama surma puhul pärand, milline põhineb vallasvaral, vahet tegemata, kas need isikud 
elasid selles riigis ajutiselt, kus nad surid, või olid vaid sellest läbisõidul, vastavate pärandi 
kaitsmise meetmete võtmine, sellised nagu: pitseerimine, nimekirja koostamine, rikneda võivate 
esemete müümine, väärtasjade, raha, võladokumentide ja paberite säilitamine, millised määratlevad 
pärandit, kuulub selle riigi vastavate kohalike võimude kohustustesse, millises pärand avaneb. Need 
võimud hakkavad olema kohustatud, viivitamatult peale pärandi avamisest teada saades, võtma 
maal kehtivate seaduste alusel selle kaitse meetmed. 

2)Vastavad võimud Poola Kuningriigis, asudes võtma pärandi kaitsmise meetmeid, on 
kohustatud kindlaksmääratud korras teatama avanenud pärandist Saxe konsulit, aga vastavad 
võimud Saxe Kuningriigis  peavad samadel juhtudel teavitama Venemaa-Keiserlikku missioni või 
lähimat Venemaa konsulaati. Seejuures nad peavad saatma missioonile või konsulati pärandi kohta 
tehtud nimekirja, passi ja teised dokumendid, millised tõestavad surnu rahvust ((riikkondlikkust)), 
aga samuti andmed, milliseid nad võivad omada pärijate kohta, et neile teatada avanenud pärandist.

3)Sellise pärandi suhtes õiguste käsitlemine, nagu ka olemasolevate pärijate poolt esitatud 
oma õiguste tõendid, puutuvad selle riigi kohtute ametkonda, millise juurde surnu kuulus; Need-
samad kohtud teevad otsuse, kooskõlas  riigis kehtivate seadusega, pärijaks tunnistamise kohta.

4)Selleks, et vastava kohtuvõimu või konsuli või diplomaatilise agendi kaudu pärijate palvel 
kes elavad lahkunu isamaal, vallasvarast koosnev pärand ja peale Saxe alamast järgi jäänud pärand, 
peab olema antud välja Saxe konsulile Poola Kuningriigis, aga peale Poola Kuningriigi alama 
surma järele jäänud pärand Saxe Kuningriigi valdustes – Venemaa Keiserlikule diplomaatilisele- 
või konsulaarvõimudele, et see anda pärijatele üle, kooskõlas  eelmise artikli sätetega.

5)Kuid kui vallasvarale, milline jäi peale Saxe alama surma Poola Kuningriigis või Poola 
alama surma Saxe Kuningriigi valdustes, esitatakse krediitorite poolt võlakohustused ja neile 
pannakse arest, siis sellisel juhtumil see pärand antakse välja ainult peale seda, kui selle riigi  
kohtud, kus pärandid avanesid, tehakse otsus mainitud pretensioonide suhtes ja pärand antakse 
nende samade kohtute hoiule.

6)Kohustuste pretensioonid, millised on esitatud krediitorite poolt mainitud pärandi suhtes, 
peavad olema vastama selle riigi seadustele, millises pärand avanes, pärijate üle, kui nad on teada ja 
nad nimetasid enda asemele usaldusisikud. Vastasel juhtumil, need mahaarvamised peavad laienema 
hooldajale, milline on sellele pärandile määratud, tema krediitorite algatusel, selle riigi vastavate  
kohtuvõimude poolt.

7)Otsused, millised sisalduvad käesolevas deklaratsioonis, jäävad jõusse kaheteistkümneks 
aastaks ja selle tähtaja möödumisel kehtivad esdasi seni kuni üks lepingulistest Valitsustest ei teata 
teisele, kaks aastat varem, oma kavatsusest nende kehtivus lõpetada.

Selle kinnituseks allakirjutanud, Riigi Viitse-Kantsler allkirjastas käesoleva deklaratsiooni ja 
lisas sellele oma vapipitsati, milline vahetatakse samasuguse T. M. Saxe Kuninga Riigiministri ja 
Välisministri deklaratsiooniga.

See juhtus S-Peterburis, 11. (23.) aprillil 1864 aastal.
(L.S.)Prince Gortchacow. (М.П.)Князь Горчаковъ.



See deklaratsioon vahetati Riigi Viitse-Kantsleri poolt 11.(23) aprillil 1864 aastal 
samasuguse deklaratsiooniga, milline on allkirjastatud 20. märtsil (1. aprillil) T. M. Saxe Kuninga 
Riigi- ja Välisministri parun Beusti poolt.
  

*

1865 a. 3.(15.) aprill. Venemaa, Austria ja Preisimaa esindajate poolt Pariisis allkirjastatud 
rahvusvahelist telegraafikonventsiooni sõlmimist puudutav protokoll. (vt. kd. IV, II osa, Nr.159.)...

*

Nr.345.

1865 a.10.(22.) august. Preisimaaga sõlmitud  postikonventsioon.(2-е П.С.З. №42.083).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas, olles aiendatud soovist 
tugevamini kinnitada vastastikuste suhete kergendamisega nende riikide vahel eksisteerivaid 
sõbralikke suhteid ja täiustada, kooskõlas kaasaegsete nõuetega, vastastikuste postiasutuste suhete 
korda, otsustasid  sõlmida uue postilepingu ja selleks nimetasid oma volinikeks:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
oma Ober-Hofmeistri, Posti- ja Telegraafiministri ja Riiginõukogu liikme, Ivan Tolstoi 

((Johann von Tolstoi, Ивана Толстаго)), Keiserlike ja Kuninglike: Püha Aleksander Nevski 
briljantidega jt ordenite kavaleri; ja

oma Riigisekretäri, Salanõuniku, Postidepartemangu ja S-Peterburi Posti direktori Nikolai 
Laube ((Nicolaus von Laube, Николая Лаубе)), Venemaa Püha Anna esimese järgu  jt. ordenite 
kavaleri, 

aga T. M. Preisimaa Kuningas oma kammerhärra Tegev-salanõuniku ja erakorralise saadiku 
ja täievolilise ministri , krahv Heinrich Alexander von Rederni, Preisimaa kuningliku Punase Kotka 
esimese järgu jt ordenite kavaleri, ja 

oma Pea-Postidirektori Richard von Philipsborni, Preisimaa kuningliku Punase Kotka teise 
järgu ordeni jt kavaleri, kes peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat heas ja ettenähtud 
vormis olevad, leppisid kokku alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Venemaa Keiselike ja Preisimaa Kuninglike postiasutuste vahel hakatakse teostama otsest 
kirja- ja pakikorrespondentsi  saatmist, vahet tegemata, kas see puudutab kahe riigi vahelisi 
vastastikuseid suhteid või ainult läbivad transiidi korras ühe või teise lepingulise riigi või nende 
mõlematest valdustest.

Artikkel II.

Käesolevas lepingus kasutatava väljendi „Venemaa postiametkond“ või „Venemaa“ all tuleb 
mõista Venemaa Keisririigi postiasutusi, koos temaga lahutamatuid Poola Kuningriiki ja Soome 
Suurvürstiriiki.

Väljendi „Preisimaa postiametkond“ all tuleb mõista kõiki Preisima Kuningriigi postiasutusi 
(erandiks Hohenzollernscheni ja Jahde valdused), aga samuti nende Saksamaa valduste  
postiasutused, millistes posti peetakse ülal Preisimaa valitsuse poolt, aga nimelt:Anhaltichen  
hertsogiriik, Waldek-Pirmonti hertsogiriik, birkenfeldi  hertsogiriik, Schwarzburg-Rudolftadti ja 
Schwarzburg-Sondershauseni hertsogiriigile alluvad maad, aga samuti Weimarsche Allstedti 
Suurhertsogiriigi  vallad.



Artikkel III.

Käesoleva Venemaa ja Preisimaa postiasutuste suhteid puudutava lepingu määrused 
laienevad ühtmoodi Venemaa suhetele kõigi valdustega, millised moodustavad Saksamaa Postiliidu, 
kui ainult need teostatakse Preisimaa postiasutuste kaudu, erandiks üldisest reeglist,  selgitused mis 
esitatud allpool Artikklites XIX ja XXI.

Preisimaa postijuhatus võtab enesele asjaajamise teiste Saksama postijuhatustega kõigi 
nende vaheliste arvelduste ja maksete teostamise korrespondentsi edasisaatmise eest Preisimaa posti 
kaudu Venemaa ja Saksamaa postiliidu vahel.

Artikkel IV.

Vastastikune korrespondentsi edastamine peab olema teostatud peamiselt eksisteeriva 
maismaapostiteede kaudu. Kui aga, erandjuhtudel, osutub sobivaks seada sisse postiliin mööda 
merd või kasutada osalt, et saata korrespondentsi, eraseltside aurikuid, millised omavad liine 
Saksamaa ja Venemaa sadamate vahel, siis vastastikused postijuhatused astuvad selles suhtes 
spetsiaalsetesse kokkulepetesse. 

Artikkel V.

Korrespondentsi hakatakse edasi saatma:
a) vahetult mööda maismaad, s.t. Venemaa ja Preisimaa piiripostijaamade kaudu;
b)mööda maismaad, transiidi korras, läbi teiste valduste; või
c)erinevat viisi mööda merd, olenevalt asjaoludest.
Korrespondentsi vahetut vahetust hakatakse teostama raudteede kaudu ja mööda tavalisi 

postiteid mõlemate riikide piiridel, alustel, millised on üksikasjalikult lepitud kokku järgnevas 
artikklis.

Vahetu saatmine hakkab toimuma mööda maisma-postiliini pidi suletud Vene-Preisi 
postipakkides, transiidi korras, läbi Austria.

Mööda mereteed saatmine võib esmalt toimuda ainult kirja-korrespondentsile; kulutused 
mööda merd vedades tasutakse Venemaa ja Preisimaa postijuhatuste poolt võrdselt.

Kui hiljem osutus sobivks mõnedel juhtudel anda nende vahel asuvale postijuhatusele kirja 
ja paki-korrespondentsi transiidi korras edastamiseks, ühekaupa üle, siis selle suhtes jäetakse 
Venemaa ja Preisimaa postijuhatustele õigus minna omavahelistesse kokkulepetesse.

Artikkel VI.

Postisuhete aluseks võetakse järgmised põhimõtted:
a)Peamiselt tuleb hoolitseda posti veo kiirendamise, vedude sageduse suurendamise ning  

toimingute suurima täpsuse eest.
b)Korrespondentsi veoks kasutatakse vajadustmööda raudteede reisironge, millised 

ühendavad Venemaad  Preisimaaga. Kui kirja-korrespondentsi saatmiseks määratakse  igapäevaselt 
üldse üks raudteerong, siis selle rongi mitteõigeaegsel saabumisel saadetakse see edasi peale selle 
ka esimese seejärel mineva rongiga, milline oma kiiruselt vastab sellele eesmärgile. Raske posti 
veoks, kuni spetsiaalse korralduseni, peab kasutama neid samu teid pidi, üks kord päevas; hiljem 
võib seda saatmist kasvava nõudluse puhul tihendada.

c)Postiasutused, millised asuvad tavalistel teedel, millised kulgevad vastastikustele piiridele, 
peavad olema arendatud ja suurendatud kooskõlas spetsiaalse kokkuleppega, milline sõlmitakse 
Venemaa ja Preisimaa postijuhatuste vahel.

d)Iga postijuhatus peab hoolitsema posti õige ja õigeaegse kohaletoimetamise eest kuni 
esimese vastas asuva piiripostijamani ja kõik selle kohaletoimetamise kulud ta tasub ise. Kui 



mõlemad postijuhatused tunnistavad kasulikuks anda ühe ja sama kontraagendile posti vedu 
mõlemateks otsteks piiripostijamade vahel, siis veo kulud jagatakse riikide vahel pooleks. 
Samamoodi, mõlemad postijuhatused jätavad teineteisele õiguse nende samade ekipaazide ja 
konduktoritega, millised on tarvilikud posti saatmiseks ühes suunas, kasutada ka tagasiteel, sellise 
hüvituse eest, milline lepitakse vastastikuselt kokku. 

e)Mööda raudteed posti-korrespondentsi veo eeskirjade määratlemisel tuleb samuti 
juhinduda mõlemates riikides eksisteerivatest  raudteede juhtimise seadustest ja eeskirjadest ning 
riiklikest  lepingutest, millised puudutavad raudteede ehitamist ja ekspluateerimist.

f)Vastastikused postijuhatused määratlevad, millised nimelt postiasutused peavad olema 
peetud piiripostijaamadeks. Nad lepivad  samuti omavahel kokku korrespondentsi üleandmise korra 
ja vormi suhtes ja et teha kõik selleks, et postisaadetiste peatus piirijaamas, et teostada 
tolliülevaatust, oleks võimalust mööda aja poolest võimalikult lühike.

g)Vajalik arv kohvreid, kotte, paunu, taskukellad ja teised posti teekonnal vajalikud 
abivahendid soetatakse ja hoitakse kasutuses kas iga juhatuse poolt omal arvel, kogu ametkondlikus 
kasutuses oleva postiliini ulatuses või mõlemate peale pooleks, neil teedel, kus see osutub olevat 
mugavam.

h)Reisijate koha ja üle soodustatud pagazi kaalu tasu määratletakse iga postijuhatuse poolt 
oma taksi järgi kuni vastas asuva piiripostijaamani. Soodustatud reisijate pagazi kaal määratletakse 
iga postijuhatuse poolt tema ametkondlikul vahemaa ulatuses. Selle asja takside suhtes tuleb jälgida 
võimalikult võimalikku võrdsust.

i)Riiklikud postiasutused ja nende juurde kuuluvad lisa-ekipaazid, aga samuti üksikult 
naasevad posti-ekipaazid ja hobused vabastatakse vastastikuselt teede-, silla, maanteede, praamide 
ja muudest maksudest, Venemaa Keisririigi piirides tingimusetult, aga Preisimaa valdustes, kui  
ainult sellised maksud ei ole kehtestatud seaduse alusel võtmiseks ka riigi postilt, mingite 
kihelkondade, kogukondade või eraisikute kasuks. Sel viimasel juhtumil, et kehtestada 
vastastikulisus, preisimaa postijuhatus kohustub  maksud tagastama, millised on selle asja suhtes 
Venemaa postijuhatuse poolt makstud.

Artikkel VII.

Vastastikustelepostijuhatustele jäetakse õigus vastavalt muutuvatele vajadustele nimetada, 
teinud iga kord eelneva kokkuleppe mingite Vene ja Preisi postiasutuste vahel ja postvagunitega 
millises mahus ja sagedusega, hakatakse teostama kirjalike posti- ja pakikorrespondentsi, millised 
liiguvad mööda maa- või mereteed (Art.V.), registrite vahetust.

Kirja- ja pakikorrespondentsi suhtes, milline tuleb Venemaa kubermangudest Preisimaa 
postiaametkonda, või tagasi, transiidiga kubermangude kaudu, milline on allutatud Poola 
Kuningriigi asevalitsejale, enne mingi teise korralduse tegemist tuleb toimida järgmisel viisil:

Kirjalik korrespondents Venemaa ja Preisimaa postiasutuste vahel saadetakse otse kuni 
sihtkohani pitseeritud postipakkides, millised lähevad transiidi korras läbi Poola Kuningriigi. Kuid 
hiljem  antakse õigus, kui see hakkab olema Venemaa ja Poola  postiasutuste postiteede ja 
arvestuste korra vastane,ülalmainitud  otsest edasisatmise suletud postipakkides asendada kirja-
korrespondentsi edasi saatmiseks Poola postiasutustesse ühekaupa edastamist.

Paki-korrespondents antakse üle Poola Kuningriigi postiasutustele, et saata edasi Venemaa 
kubermangudesse, või vastupidi, et saata edasi kuni Preisimaa postiametkonda, koos spetsiaalsete 
registritega. Need registrid peavad olema koostatud Poola postiasutuste nimele; iga kord läbi Poola 
transiidi korras saatmisele tulevad pakisaadetised peavad olema iga kord kantud registrisse, kuigi 
need olid aadresseeritud erinevatesse kohtadesse. Posti-pakisaadetised, millised on määratud saata 
erinevatesse kohtadesse Poola Kuningriigis endas, registeeritakse teises registris.  Muideks, 
vastastikustele postijuhatustele antakse õigus oma äranägemise järgi ja vastastikusel kokkuleppel 
veelgi enam seda saatmise viisi lihtsustada.



Pidades silmas otsest registritega posti-pakkide vahetust koos kirja-korrespondentsiga, 
hakatakse pöörama tähelepanu raudteedel postivagunite tegevuse avardamisele, niivõrd kui seda 
hakkab lubama asja olemus.

Artikkel VIII.

Vastastikuste postisuhete aluseks võetakse reegel: et post tuleb alati saata edasi mööda sellist 
teed, milline tagab kiire kohaletoimetamise; ühesuguse kohale toimetamise kiiruse puhul mööda 
mitmeid postiteid, valitakse selline, millise kasutamine on klientidele odavaim või milline annab 
korrespondentidele mingi teise kasu.  Kuid kõigil neil juhtudel, kui korrespondent märgib kirja 
aadressis saadetisele kindlaksmääratud teekonna, on selle soovi täitmine kohustuslik ja saadetis 
saadetakse selle juhise järgi.

Selleks, et vältida korrespondentsi ebaõiget saatmist, valmistatakse tabelid, millised 
viitavad, kuhu üksikud postiasutused peavad selle saatma. Kui aga muudeti rongide sõiduplaani ja 
posti liikumise suunda tuli muuta, siis vastastikused postijuhatused hakkavad õigeaegselt teineteist 
sellest teavitama.

Artikkel IX.

Kirja-saadetiste hulka kuuluvad:
liht- ja tähitud kirjad;
banderolli alla seotud trükised  ;
avatud trükitud kaardid;
kaubaproovid ja näidised, ajalehed ja perioodilised väljaanded.

Kirjasaadetise kaal ei tohi ületada 250 grammi, milline vastab 19½ vene ja 15 preisi 
loodile ((Loth)); saadetavate kaubaproovide ja näidiste kaal peab vastama piirangutele, millised on 
kehtestatud mõlöemate riikide tollieeskirjadega.

Paki-korrespondentsi suhtes vaata Art. XXII jj.

Artikkel X.

Kirjasaatmise tasu Venemaa ja Preisimaa postiametkonna vahel määratletakse järgmisel 
viisil:

a)kirjade eest, millised saadetakse Venemaa piiripostijamast või on aadresseeritud Venemaa 
piiripostijaama:

koondpostisaatmisemaks üksiku frankeeritud kirja eest        2 hõbekrossi.
Koondpostisaatmisemaks üksiku frankeerimata kirja eest   3 hõbekrossi.

b)kirjade eest, millised on saadetud  ühest Venemaa postiasutusest mingisse teise Venemaa 
postiasutusse:

koondpostisaatmisemaks üksiku frankeeritud kirja eeest     3 hõbekrossi.
koondpostisaatmisemaks üksiku mittefrankeeritud kirja eest 4 hõbekrossi.

II.Kirjade eest, mis saadetud Venemaa ja ülejäänud Preisimaa postiametkonna kohtade 
vahel, peale I punktis mainituid, aga samuti kõigi nende riikide vahel, millised kuuluvad Saksamaa 
Postiliitu, milliste korrespondents Venemaale saadetakse Preisimaa postiasutuste kaudu:

koondpostisaatmisemaks üksiku frankeeritud kirja eest 4 hõbekrossi.
Koondpostisaatmisemaks üksiku mittefrankeeritud kirja eest 6 hõbekrossi.

Üksiku kirja normalkaaluks võetakse 15 grammi, milline vastab 1¼ loodile vene kaalus ja 1 
loodile, mitteületavat, preisi kaalu.

Kirjade eest, millised ületavad 15 kuni 30 grammi, kaasaarvatud, võetakse maksu 
kahekordselt; kirja eest, milline ületab 30 kuni 45 grammi kaasaarvatult – kolmekordselt jne. enam 
raskemate kirjade eest suureneb maks samas proportsioonis.



Ülalmainitud tasu võetakse sõltumatult teekonnast, milllist mööda see saadeti.
Saatjatele jäetakse õigus otsustada, kas oma kirjad frankeerida, või saata need ära 

frankeerimatult.
Ülalmainitud koonpostisatmisemaks jagatakse  Venemaa Keiserliku ja Preisimaa Kuningliku 

Postijuhatuse vahel võrdselt.
Kogu kirja-korrespondentsi suhtes, millist saadetakse vastastikuselt Venemaa ja Preisimaa 

postiasutuste vahel, tasaarvestused ja maksu maksmised, nii Preisimaa ja Venemaa, aga ka 
välismaise, teostatakse eranditult hõbekrossides.

Venemaal hakatakse ülalmainitud koondpostisatmisemaksu 2,3,4 ja 6 hõbekrossi võtma 
seaalsetelt korrespondentidelt 7, 10, 14 ja 20 kopikat hõbedas.

Artikkel XI.

Vastastikuste piiripostiasutuste vahelise kohaliku korrespondentsi koondpostisatmisemaks 
üksiku kirja eest on 1 hõbekross, milline jagatakse samamoodi Venemaa ja Preisimaa postijuhatuste 
vahel võrdselt pooleks. Postisaatmise tasaarvestused ja maksed teostatakse kooskõlas Art.X.

Venemaal ülalmainitud üksiku kirja postisaatmisemaks tasutakse 3 kopikaga hõbedas; 
suurema kaaluga kirjade eest hakatakse võtma kooskõlas Art. X sätestatud preisimaa hõbekrossidelt 
vene hõbekopikatele ümberarvestusega.

Neile postiasutustele, millistele  on juba kord see alandatud taks kehtestatud, jääb see 
muutmata ka sellisel juhtumil, kui nende vahelisel postiteel asutataks uued jaamad või teostataks 
teised muudatused, millistel on mõju piiri postisuhetele.

Mittefrankeeritud kohalikule korrespondentsile mitte mingit lisamaksu ette ei nähta.

Artikkel XII.

Saatjatest sõltub see, kas nad saadavad oma kirjad tähituna.  Tähitud kirjad peavad olema 
frankeeritud. Nende pealt võetakse see postisaatmisemaks nagu liht-kirjalt, kuid peale selle veel 
spetsiaalset maksu tähtimise eest, 2 hõbekrossi või 7 hõbekopikat, iga kirja eest, olenemata kaalust. 
See maks võetakse eranditult selle postijuhatuse poolt, millise ametkonnas kiri ärasaatmiseks vastu 
võetakse ja see raha jääb eranditult tema tuludesse.

Tähitud kirja saatjale antakse õigus  märkida kohe kirja aadressis kirja kättesaamise kohta 
saaja allkirja saatmist; sellisel juhtumil mainitud allakirjutamine peab viivitamatult olema saadetud 
sellesse kohta, kust kiri posti pandi. Allkirja kohaletoimetamise eest, võetakse saatjalt kirja 
kätteandmisel veel 2 hõbekrossi või 7 hõbekopikat, milline jääb samuti postijuhatusele, milline kirja 
saatis. Allkirja tagasi saatmise eest ei võeta mingit tasu.

Tähitud kirja kaotamise juhtumil postijuhatus, millise ametkonnas see oli posti antud, on 
kohustatud postitajale maksma, kui vaid kaotsiminek on välja uuritud, Preisimaal 14 taalrit, aga 
Venemaal 13 rubla hõbedas, makstes see hüvitus selle postijuhatuse arvelt, millise ametkonnas 
kaotsiminek toimus.

Hüvituse nõudmine peab olema esitatud ühe aasta kestel, lugedes kirja posti andmise 
kuupäevast; vastasel juhtumil igasugune hüvituse nõue kaotab jõu.

Tähitud kirjade aadressidel, nagu ka lihtkirjade omadel, ei tohi hinda märkida. 

Artikkel XIII.

Banderolli seotuna lubatakse saata: ajalehti ja perioodika väljaandeid ja teisi trükitud, 
litografeeritud, metallograafilisi või teisel mehaanilisel viisil taaspaljundatud asju, milliseid on 
mugav kirja-postiga saata, erandiks esemed, milllised on valmistatud kopeerimismasinaga või 
trükitud. 

Selliste saadetiste eest, kaaluga kuni 40 grammi, kaasarvatult vastavalt 3¼ vene ja 2½ preisi 
loodile, võetakse ½ preisi hõbekrossi ja seejärel see tasu suureneb progressiivselt ½ preisi 



hõbekrossi iga 40 liigse grammi pealt. See tasu jaotatakse pooleks mõlemate Postijuhatuste vahel. 
Vastastikuse tasaarvestuse ja selle maksu maksmise suhtes toimitakse kooskõlas Art. X. Venemaal 
võetakse sellise üksiksaadetise pealt 2 hõbekopikat, kaks korda raskema eest 4, kolmekordselt 
raskema eest – 6 neljakordselt- 7, viiekordse - 9 ja kuuekorde kaalu pealt saavutab tasu lubatud 
kaalu ülemmäära – 10 kopikat hõbedas.

Sellised saadetised peavad olema frankeeritud enne sihtkohta ja seotud banderolli nõnda, et 
oleks võimalik sisu kontrollida. Neile ei tohi peale aadressi, peale saatja allkirja, postiandmise koha 
ning kuupäeva, midagi käsitsi kirjutatut olla. 

Banderollilisi saadetisi, millised on üldse frankeerimata või ebapiisavalt frankeeritud, 
vastastikuste postiametkondade vahel saatmiseks ei ole lubatud. Nende hulgast jäetakse välja, ainiti, 
banderollid, millised suunduvad Atlandi tagustesse postiringkondadesse või tulevad sealt, kui nende 
täielik frankeerimine on võimatu või keerukas; frankeerimise puudumine või ebapiisavus  ei tohi 
olla nende saatmise või edasisaatmise takistuseks. Selliste saadetiste eest arvestatakse Venemaa ja 
Saksamaa postisaatmisemaksu, milline on kehtestatud banderollide saatmiseks, alandatud taksi 
järgi. Juhtudel, kui banderolliliste saadetiste sisu ei hakka vastama ülalmainitud tingimustele, 
piirates seda vaid trükiste lubamisega, vastastikune nende saatmine peab sellegi poolest toimuma; 
kuid need loetakse mittefrankeeritud kirjade järku ja nende eest tuleb tasuda viimastele ettenähtud 
ühesugust postisaatmisemaksu.

Artikkel XIV.

Trükitud ja teiste Art. XIII mainitud viisil taasesitatud igasugused kuulutused, sellised nagu 
kaubanduse ringkirjad, hinnakirjad jne. võivad olla saadetud edasi väiksema postisaadetiste 
maksuga ja ilma banderollita, lahtiste kaartidena.

Need kaardid ei tohi ületada suuruselt sellist kirja-korrespondentsi, millist saab, seda kokku 
murdmata, asetada tavalisse kirjapakki; Samamoodi ei tohi need olla liiga väikesed.  Need kaardid 
peavad olema trükitud tugevale, kartongi taolisele paberile.

Neil, erandiks saaja aadress, ei tohi olla, peale saatja allkirja, saatmiskoha ja postitamise 
kuupäeva, midagi käsitsi kirjutatut.

Postisatmismaksuks määratakse ½ hõbekrossi tükilt; see peab olema tasutud saatja poolt ja 
see jagatakse Postijuhatuste vahel võrdselt. Vastastikuse tasaarvelduse ja selle maksu tasumise 
suhtes peab olema toimitud kooskõlas Art. X sätetele. Venemaal  määratletakse ülalmainitud 
postisaatmisemaksuks  2 kopikat hõbedas. Venemaa-Keiserlikud postiasutused hakkavad selliseid 
kaarte vastu võtma, et neid saata edasi Venemaa postiringkonda ja kõikidesse riikidesse, millised 
kuuluvad Saksamaa Postiliidu juurde, kuhu Venemaalt pärit korrespondents saadetakse Preisimaa 
postiasutuste kaudu. Venemaale selliste kartide saatmiseks, esimene kord, võidakse võtta vastu vaid 
S-peterburi, Moskvasse, Odessasse, Riiga ja teistesse suurtesse linnadesse saatmiseks, kuni edasise 
korralduseni, kuni Venemaa-keiserlik Postijuhatus ei pea olevat võimalikuks selle korra avaramat 
rakendamist. Mittetäielikult frankeeritud või mingil teisel ülalviidatud tingimustele mittevastavaid 
kaarte vastastikuseks edasisaatmiseks vastu ei võeta.

Artikkel XV.

Kaubaproovid ja näidised kuuluvad postisaatmismaksustamisele ½ hõbekrossi  ulatuses 
ühesuguse kaalu pealt, milliseks on määratletud 40 grammi k.a., milline vastab vene 3 ¼ ja 2½ 
preisi loodile ((Loth)). Suurema kaaluga asjade saatmise eest võetakse veel ½ hõbekrossi iga liigse 
40 grammi eest. See postisaatmisemaks jaotatakse mõlemate postijuhatuste vahel pooleks.  
Vastastikuse tasaarvestuse ja selle maksu tasumise suhtes peab olema tehtud kooskõlas Art. X 
sätetega.  Venemaal sellise üksikkaalus suhtes hakatakse võtma 2 kopikat hõbedas; suurema kaaluga 
saadetiste eest milline on määratletud preisi postimaks hõbekrossides, võetakse vene hõbe 
kopikates, kooskõlas art. XIII.



Kaubaproovid ja näidised peavad olema frankeeritud kuni sihtkohani ja banderolli seotud 
või muul moel, et ei oleks kahtlust nende olemusest. Neil ei tohi olla mingit müügiväärtust  ja need 
peavad vastama tingimustele millised on kehtestatud mõlemate riikide tollieeskirjadega Nende 
saadetiste juurde ei tohi olla lisatud kirju ja neil ei tohi olla mitte mingeid käsitsi kirjutatud märkusi, 
peale saaja aadressi, fabriku või kaubamärgi, saatja firma, aga samuti numbreid ja hindu.

Kaubanäidiseid või proove, millised ei ole frankeeritud või on osaliselt frankeeritud 
vastastikuste postiametkondade poolt edasisaatmisele ei võeta. Sellest ainiti jäetakse välja 
saadetised kaubaproovide ja näidistega, millised saadetakse Atlandi tagustesse postiringkondadesse 
või tulevad sealt, kui nende täielik frankeerimine on võimatu või ebamugav; nende puudumine või 
frankeerimise ebatäielikkus ei tohi olla takistuseks saatmisel või nende edasisel saatmisel ja selliste 
saadetiste eest Venemaa ja Saksamaa postisaatmisemaksu peab olema arvestatud alandatud taksi 
järgi, milline on kehtestatud kaubaproovidele ja näidistele. 

Juhtudel, kui saadetised ei vasta ülalmainitud tingimusele, piirates nende sisu vaid 
kaubaproovide ja näidistega, nende edasisaatmist vastastikuste postiasutuste poolt ikkagi 
teostatakse, kuid nad arvestatakse sellisel juhtumil mittefrankeeritud kirjade järku ja nende eest 
tuleb tasuda postisaatmisemaksu taksi järgi, milline on viimatimainitutele kehtestatud.

Artikkel XVI.

Venemaa-keiserlikule ja Preisimaa-kuninglikule Postijuhatustele jäetakse õigus  astuda 
omavahel banderollide saatmise tingimuste (Art. XIII), lahtiste kaartide (Art. XIV)  ja 
kaubaproovide ja näidiste (Art. XV), millised võivad osutuda vajalikeks postisuhetes muutunud 
asjaolude tõttu vahetutesse kokkulepetesse. Kui aga, muideks, osutus, et lahtiste kaartide Venemaale 
saatmist ei saa üldse rakendada, siis  ka selles asjas võivad vastastikused Postijuhatused sõlmida 
omavahelisi kokkuleppeid.

Artikkle XVII.

Tavaliste ja tähitud kirjade Preisimaale või kõikidesse Saksamaa Postiliidu riikidesse 
saatmisel, millistesse Venemaalt saadetakse korrespondentsi Preisimaa postiasutuste kaudu, 
postitajate poolt, kes asuvad Venemaal, antakse õigus nõuda, et kiri  oleks toimetatud  saajale 
kohale virgatsiga, kui vaid kiri on aadresseeritud samase postiasutusse, s.t. kohta kus postiasutus 
eksisteerib. 

Nõue, et kiri oleks toimetatud kohale virgatsi poolt, peab olema teatavaks tehtud postitaja 
poolt kirja välisele poolele tehtud kirjega „burch Erpreksen zu beftellen“ või „a remettre par 
express“ (toimetada kohale virgatsiga).

Sellise kirja andja peab selle frankeerima ja peale selle tasuma virgatsiga kohale toimetamise 
tasu, milline on eelnevalt määratud 10 kop hõbedas (3 hõbekrossi), kuid see võib hiljem olla 
muudetud; see tasu laekub selle Postijuhatuse  kasuks, millisele ametkondlikus alluvuses postkontor 
on.
 Kirjad, pealdisega virgatsiga kohaletoimetada, nende sihtkohta jõudmisel, viiakse 
viivitamatult saajale spetsiaalse kirjakandjaga.

Samamoodi ka lihtsate kirjade saatmisel, millised on aadresseeritud S-Peterburi, Moskvasse, 
Odessasse, Riiga ja teistesse Venemaa suurtesse linnadesse, võivad andjad nõuda nende virgatsiga 
kohaletoimetamist. Sellise kirja eest selles suunas, peale tavalise postisaatmisemaksu, hakatakse 
võtma erilist tasu 4 hõbekrossi (14 kopikat hõbedas), milline laekub Venemaa-keiserliku 
Postijuhatuse kasuks. Kõiges muus, selline nagu: mis puudutab virgatsiga kohale toimetamise 
nõude esitamise viisi, frankeerimise kohustuslikkust ja virgatsiga saatmise eest teatud lisa 
ettemaksu tegemist, selle tasu suuruse muutmise võimalust ja kirjade viivitamatut 
kohaletoimetamist, laienevad kirjadele, millised on saadetud Venemaale, ülalpool esitatud eeskirjad. 
Kuid sellised virgatsiga kohale toimetamise nõudmisega kirjad, millised on aadresseeritud 
Venemaale, ei saa tähitud olla.



Vstastikustel Postijuhatustele jäetakse õigus käesolevas artiklis esitatud eeskirjade 
kogemuse ja vajaduste järgi muutmise õigus; peale selle, Venemaa-keiserlikule Postijuhatusele, kui 
ta selle korra rakendamisel kohtas mõjuvaid takistusi, antakse õigus nõuda, et Venemaale 
aadresseeritud kirjade suhtes, virgatsiga kohale toimetamise nõuet esitada ei lubata.

Artikkel XVIII.

Postitajad võivad oma kirjad  frankeerida postmarkidega, milliseid kasutatakse saatja 
elupaigas.

Kui kirjale kleebitud margi väärtus ei kata kogu sihtkohani arvestatud postisaatmisemaksu ja 
kui edasisaatmisele ei järgne otsest äraütlemist Art. XIII. XIV ja XV, alusel või seda ei saa võtta art. 
XIII ja XIV sätestatud Atlandi üleste postisaadetiste soodustingimuste  alla, siis selline ebapiisavalt 
frankeeritud saadetise eest tuleb tasuda frankeerimata kirjaga võrdselt, kuid arvestades maha 
kleebitud markide väärtuse. Sellistel juhtudel saatev postijuhatus paneb arvele oma kasuks kogu 
postisaatmisemaksu, milist arvestataks temale mittefrankeeritud kirja eest;  aga osa 
postisaatmisemaksust, milline on tasutud markidega, asetatakse neile samadele arvetele enda võlana 
teise Postijuhatuse kasuks, kuhu saadetis suundub.

Kui saajalt arvestatav postisatmisemaks hakkab olema alla ½ hõbekrossi või 1 hõbekopikast, 
siis ümmardamisel võetaks kas ½  hõbekrossi või 1 hõbekopikas.

Kui kirjasaadetisele on marke kleebitud rohkem kui tarvis, siis saatja ei saa liigselt tasutud 
postisaatmisemaksu tagasi nõuda. Liig, milline on tasutud postisatmismaksu tariifist üle, pöördub 
sellisel juhtumil kirja saatunud postijuhatuse kasuks.

Artikkel XIX.

 Ühe lepingulistest või mõlemate riikide kaudu kolmandast riigist tuleva või kolmandasse 
riiki suunduva korrespondentsi transiidi korras edasisaatmise spetsiaalsed tingimused määratletakse 
Vene ja Preisimaa Postijuhatuste vastastikuse kokkuleppega kooskõlas praegu või tulevikus 
eksisteerivate posti-konventsioonide alusel.

Seejuures tuleb võtta reegliks, et selliste kirja-saadetiste edasisatmisel Venemaa ja Preisimaa 
kaudu, aga samuti Saksamaa Postiliidu kaudu, tuleb võtta sedasama postisaatmisemaksu, milline on 
kehtestatud rahvusvahelise korrespndentsi eest Artiklite X, XIII ja XV. Nõnda, näiteks, Preisimaa ja 
Saksamaa transiidipostisatmisemaks frankeeritud üksik kirja eest hakkab olema 2 hõbekrossi, 
erandiks vaid mõned korrespondentsi liigid, millised on viidatud Venemaa postivalitsusele, 
millistele, enne selle asja suhtes Saksamaa Postiliiduga avatud läbirääkimiste lõpetamist, jääb veel 
alles praegune transiidi taks 3 hõbekrossi üksiku frankeeritud kirja eest.

Nendel samadel alustel määratletake transiidimaks panderolis saadetavatele trükistele ja 
kauba proovidele ja näidistele.

Peale ülalmainitud transiidimaksu Postiuhatusele, milline teostab korrespondentsi  
edasisaatmist transiidi korras teistesse riikidessse, hakatakse maksma veel välismaist 
postisaatmisemaksu, milline tuleneb vastavate välisriikide Postijuhatuste vahelistest lepingutest.

Postisaatmismaksude takside lihtsustamiseks ja et kergendada vastastikuseid tasaarveldusi, 
ülalmainitud postisaatmisemaksu maksed võivad olla viidud keskmise proportsionaalse suuruseni, 
millised  võivad olla määratletud  vastastikuste Postijuhatuste vaheliste kokkulepetega. 

Kui aga, seejärel, uute lepingutega sellisele välisriigile arvestatud postisaatmisemaks posti 
edasisaatmise eest, milline sundub kolmandasse riiki või sealt tagasi, oli nii muudetud, et Venemaal 
eksisteeriv nimetatud keskmine proportsionaalne ei vastanuks enam muudetud välismaisele taksile, 
siis sellisel juhtumil jääb Venemaa ja Preisimaa Posatijuhatustele, vastastikusel kokkuleppel, õigus 
kehtestada uus keskmine proportsionaalne taks.

Artikkel XX.



Preisimaa postijuhatus astub kokkuleppesse Prantsusmaa-keiserliku ja Madalmaade-
kuningliku Postijuhatustega, selleks, et kerge rahalise korrespondentsi vahetus, milline eksisteerib 
Prantsusma-keiserliku ja madalmaade Postijuhatuste vahel ühest küljest ja Preisimaa-kuningliku 
posti vahel teisest küljest, oleks laiendatud ka korrespondentsile, millist veetakse transiidi korras 
Preisimaa kaudu Prantsusmaa-keiserliku ja Madalmaade-kuningliku Posti vahel ühest küljest ja 
Venemaa-keiserliku Posti vahel teisest küljest.

Artikkel XXI.

Venemaa-keiserlikule Postijuhatusele jäetakse õigus suletud  posti-pakkides Preisimaa ja 
Saksamaa Postiliidu kaudu korrespondentsi  vahetamiseks:

I.Venemaa ja Prantsusmaa vahel Kibarta (Eidtkuhneni) ja Alerandrowo (Otloczin).
Preisimaa postikassa hakkab arvestama transiidimaksu nende postipakkide eest:
8 hõbekrossi või 1 frank iga 30 grammi kirjade eest;
⅓ hõbekrossi või 4 santiimi iga 40 grammi ajalehtede ja banderollis saadetavate trükiste ja 

kaubaproovide eest.
Sellest tasust Preisimaa Postijuhatus katab samuti hüvituse, milline arvestatakse 

vahepealsetele Saksamaa Postiliidu Postijuhatustele. Kuid transiidipostimaksu, millist arvestatakse 
selliste posti-pakkide Belgiast läbi veo eest, ülalmainitud tasusse ei ole võetud.

II. Venemaa ja Madalmaade Kibarta (Eidtkuhneni) ja Alerandrowo (Otloczin) vahel.
1. Preisimaa postikassa hakkab arvestama transiidimaksu:

1. 4 hõbekrossi iga 30 grammi kirjade eest;
2.  ⅓ hõbekrossi iga 40 grammi ajalehtede ja banderollis trükiste ja 

kaubaproovide eest.
 Sellest tasust Preisimaa Postijuhatus katab ka hüvituse, milline arvestatakse vahepealsetele 
Saksamaa Postiliidu Postijuhatustele.

III. Venemaa ja Taani Kibarta (Eidjkuhnen) ja Alerandowo (Otloczin) vahel. 
 Preisimaa postikassale arvestatakse transiiditasu nende postipakkide eest:
3 hõbekrossi iga 30 grammi kirjade eest; 
⅓ hõbekrossi iga 40 grammi ajalehtede ja banderollis trükiste ja kaubaproovide eest.
Sellest transiidimaksust katab Preisimaa Postijuhatus ka hüvituse, milline arvestatakse nii teistele 
Saksamaa Postiliidu Postijuhatustele, aga ka Rootsi-kuninglikule Postijuhatusele.
 Kõik ülalpool mainitud transiiditasud arvestatakse saadetiste puhtalt kaalult postipakkides. 
Kaubaproovide või näidistega saadetised, milliseid lubatakse transiidi korras vedada alandatud 
taksiga, milline on määratud trükistele, peab vastama eeskirjadele, millised on sätestatud Art. XV 
kaubaproove ja näidiseid puudutavalt, millised saadetakse vastastikuselt Venemaa ja Preisimaa 
vahel.

Edasisest Preisimaa ja teiste riikide vahelisest postisuhetest sõltub, millisel määral Preisimaa 
Posatijuhatus peab hiljem võimalikuks üldse lubadaVenemaa ja teiste riikide vahelist 
korrespondentsi transiidivedu oma valdustest läbi suletud pakkides.

Neil juhtudel, ainiti, kui Preisimaa postivalitsus edaspidi lubab punktides I -III suletud 
postipakkides transiiti neis punktides mainitud riikidest veel alandatud tasu eest või jätab suletud 
pakkide Preisimaa kaudu transiidiveo Venemaale mingite teiste riikide Postijuhatustele, kas ta 
kohustub nende samade reeglitega samasugust transiiti Preisimaa kaudu Venemaa Postijuhatuse 
kasuks välja rääkida.

Artikkel XXII.

Postipaki saadetiste hulka kuuluvad:
kirjad, milliste aadressidel on märgitud ära väärtus;
kogu raha- ja pakikorrespondents, koos sellega kaasnevate saatekirjadega.



Postipaki saadetiste üleandmine, millised tulevad nii ühest vastastikustest riikidest teise, aga 
ka edasiseks transiidi korras saatmisel hakkab esialgu olema teostatud ainult vahetult (Art. V),  
postiregistrite  Venemaa ja Preisimaa postiasutuste vahel vahetamisega (art. VII).

Paki-korrespondentsi vstuvõtmise ja väljaandmise suhtes tuleb juhinduda igas riigis 
eksisteerivatest spetsiaalsetest eeskirjadest. Aga nii nagu pakkide edasisaatmiseks lubamine 
sihtkohtades sõltub riigis kehtestatud  erilistest  eeskirjadest, millised puudutavad nende pakkide 
olemust, sisu, pakkeviisi jne., või saatelehtede vormi, arvu, siis mõlemad Postijuhatused hakkavad 
pidevalt saatma teineteisele seda asja puudutavaid otsuseid. Kui mingi vastastikustest 
piiripostiasutustest, temale pakipostisaadetiste üleandmisel, leiab et nende pakend on edasiseks 
saatmiseks ebapiisav, siis sellele postiasutusele jäetakse õigus keelduda nende postisaadetiste 
edasisaatmiseks vastuvõtmisest seni, kuni andev postiasutus ei korralda nende uue, eeskirjadele 
vastava, pakkimise.

Venemaa postiasutused kaaluvad postipakikorrespondentsi vene kaalu järgi, aga Preisimaa 
Saksamaa Tolliliidu kaalu järgi.

Ettemaksu postiametkonna (Postvorschüsse) lubatakse ainult postisaadetiste puhul millised 
on määratud  Venemaa postiasutustesse ja seejuures ainult selliseid, millistega tasutakse 
saatmiskulusid, komisjonikulusid või tollimakse, üldse kulusid, millised esinevad vaid 
pakipostisaadetiste puhul, millised on antud posti komisjoneeride poolt; avants aga, millisega 
tasutaks kauba enese väärtust, vastastikustes postisuhetes ei lubata.

Artikkel XXIII.

Postisaadetistega, millised kuuluvad tollimaksustamisele, toimitaks tollieeskirjade järgi (Art. 
VIII).

Venemaa ja Preisimaa Postijuhatused ei vastuta deklaratsioonide õigsuse eest.
Kui postipakk on esitatud ebaõige deklaratsiooniga, siis kõik seadusega määratletud 

karistuse tagajärjed langevad postitajale.
Kui postipakk sisaldab eneses esemeid, milliste vedu Venemaale on tollieeskirjadega 

keelatud, kuid need on õieti deklareeritud, siis postipakki ei konfiskeerita vaid see saadetakse piirilt 
tagasi.

Artikkel XXIV.

Postipakisaadetiste postisaatmisemaks moodutub alljärgnevatest tasudest:
A.Preisimale või sealt tagasi sadetavatele postipakkidele:

1)preisi sisepostisaatmisemaksust millist arvestatakse vastuvõtnud postiasutusest kuni Preisimaa 
lähtepiiripostijaamani; või vastupidi: vastavast Preisimaa lähtepiiripostijaamast kuni Preisimaa 
postiamatkonna piires asuva sihtkoha postiasutuseni. 
 Taksi järgi, milline on kehtestatud Preisimaa sisepostipakikorrespondentsile;
2)Venemaa kaalurahadest alates Preisimaaga piirnevast Venemaa piiripostijaamast kuni 
sihtpostijaamani Venemaal, või tagasi: alates Venemaa ärasaatmispostiasutusest kuni Venemaa-
Preisimaa piiripostijaamani.

  Taksi järgi, milline on kehtestatud Venemaa sisepakipostikorrespondentsile.
 B.Postipakkide eest, millised saadetakse Preisimaa postiametkonna piiridest teistesse 
riikidesse, millised kuuluvad Saksamaa Postiliitu, või tagasi:

1)Saksamaa liidulisest postipakisaatmisemaksust alates Postiliidus vastuvõtmise kohast kuni 
Preisimaalt Venemaale siseneva piiriposijaamani või tagasi alates Venemaa-Preisimaa 
piiripostijaamast kuni sihtkohani Postiliidu piires.

Postiliidu postipakisatmise taksi järgi.
Preisimaa piiripostijamadeks postipaki korrespondentsile Saksa Postiliidus loetakse, kuni 

äramuutmiseni, millised võivad esile kutsutud asjaolude muutumisel:



a)Eidtkuhnen, ((Ida-Preisimaa  ja Leedu ((Venemaa)) piiril. e. Venemaa (Kaliningradi 
oblasti) ja Leedu piiril praegu))

kogu korrespondentsile, milline liigub läbi Polangeni, Tauroggeni, Kibarta 
(Wirballeni), Georgenburgi, Kolno, Filippowo, Grajewo mõlemat pidi.

b)Otloczin, ((Wisla vasakul kaldal)),
kogu korrespondentsile, milline liigub Kalischi, Mlawa, Dobrzini, Slupce ja 

Alerandrovo kaudu, mõlemat pidi.
c)Kattowiz ((Tsehhi ja Slovakkia piiri lähedal)),

kogu korrespondentsile, milline tuleb Wierussowi, või Sosnowiece kaudu, mõlemat 
pidi.

2)Venemaa sisekaalurahadest, nii nagu punktis A.2.
B)Välismaiste, Saksamaa Postiliitu mittekuuluvatest riikidest pärit postipakkide pealt, 

mõlemat pidi:
1)Nende riikide välismaisest postisaatmisemaksust;
2)Preisimaa või Saksamaa Postiliidu postiliidu postisaatmisemaksust alates Presimaa või 

Saksamaa liidulise postiringkonna piirist kuni vastava Preisimaa lähtepiiripostijaamani või tagasi, 
alates vastavast Preisimaa vastuvõtvast piiripostijamast kuni Preisimaa või Saksamaa liidulise 
postiringkonna piirini,

taksi järgi, milline on kehtestatud saadetistele, millised tulevad välisriikidest Preisimaa
le või Saksamaa Postiliitu, või vastupidi;

3)Venemaa kaalurahadest punkt A.2  alusel.

Artikkel XXV.

Postisaadetiste eest, millised on antud Vene piiripostijaama ja aadresseeritud kaugemale 
vastas asuvast Preisimaa piiripostijaamast, nagu ka postipakkide eest, millised on aadresseritud ühte 
Venemaa piiripostijaamadest, kuid millised ei ole posti pandud vastas suvas Preisimaa postijaamas, 
võetakse vene kaalurahad taksi järgi, milline on kehtestatud lühimale vahemaale.

Samamoodi, postisaadetiste eest, millised on pandud posti Preisimaa piiripostijaamas ja on 
aadreseeritud vastas asuvast Venemaa piiripostijaamast kaugemale, nagu ka postisaadetiste eest, 
millised on aadresseritud ühte  Preisimaa piirpostijaama, kuid on pandud posti mitte vastas asuvasse 
Venemaa piiripostijaamas, võetakse Preisimaa sisepostisaatmisemaks taksi järgi, milline on 
kehtestatud samuti lühimale vahemaale.

Artikkel XXVI.

Kohaliku vastastikuste vastas asuvate piiripostijaamade vahelise  
postisaadetistekorrespondentsi suhtes kehtestatakse järgmised eeskirjad:

Kohalike frankeeritud postisaadetiste saatmise eest Preisimaa piiripostijaamadest ja 
mittefrankeeritud kohalike postisaadetiste eest nendesse kohtadesse arvestatake Preisimaa kõige 
madalama sisepostipakikorrespondentsi taksi järgi, lühima maa eest.

Venemaa postijaamadest saadetud kohaliku frankeeritud ja mittefrankeeritud pakisaadetiste  
eest nendesse kohtadesse saatmisel arvestatakse tasu kõige madalama Venemaa sisese postipaki 
lühimal vahemaal saatmise taksi järgi.

Kogu kohaliku postipakisaatmise eest saadud raha jaotatakse vastastikuste Postijuhatuste 
vahel võrdselt ära.

Artikkel XXVII.

Pakisaadetised, millised saadetakse Preisimaalt ja Saksamaa Postiliidust Venemaale või 
Venemaalt Preisimaale ja Saksamaa Postiliitu, võivad olla:



1)mittefrankeeritud, või
2)frankeeritud kuni vastava piiripostijaamani, või siis
3)frankeeritud kuni sihtkohani.
Selleks, et võimalusel kergendada õiget frankeerimist kuni piiri taguse sihtkohani, 

vastastikused Postijuhatused saadavad teineteisele tariifi-tabelid, millistes näidatakse ära saadetised, 
milliseid peamiselt kohtab suurimate linnade vahelises korrespondentsis.  Peale selle, mõlemad 
Postijuhatused kirjutavad ette neile ametkondlikult alluvatele postiasutustele, et neil juhtudel, kui 
osutub võimatuks täiesti õieti arvestada postisaatmisemaksu, oleks postipakisaadetise juurde lisatud 
frankeerimise lipik (Francozettel), selleks, et saadetis saaks saajale olla kätte antud nõnda, et talt 
mingit lisatasu ei võetaks, ja et väljanõudmata postipakisaatmise tasu oleks tasuta tagasi saadetud 
frankeerimise-lipikul märgitud summa alusel,  oleks raha välja nõutud saatjalt.

Punktid, milliseni võib Venemaalt välisriikidesse, millised ei kuulu Saksama Postiliitu, 
saadetav pakikorrespondents olla frankeeritud ja selle frankeerimise juures rakendatud 
frankeerimissedelite (Francozettel) rakendamise tase määratletakse vastastikuste Postijuhatuste 
vahelise kokkuleppega. 

Välismaalt, riikidest, millised ei kuulu Saksamaa Postiliitu, Venemaale saadetud 
postipakisaadetised võivad olla frankeerimata või frankeeritud kuni Preisimaa 
piirivastuvõtupostijaamadeni või lähtuvates postiasutustes, või olla frankeeritud sihtkohani, 
kasutades, vajadusel, samuti frankeerimiselipikut (Francozettel).

Artikkel XXVIII.

Postipakisaadetise kaotsimineku või kahjustada saamise juhtumil hakkab iga postijuhatus 
kooskõlas seda asja puudutavate eeskirjadega, või millised seda asja puudutavalt igas riigis vastu 
võetakse, vastutama ainult kuni postipaki teisele üle andmise kohani, s.t. selles vahemikus, millises 
iga mainitud Postijuhatus on kohustatud  postipakke vedama, kusjuures  neist igaüks vastutab 
samuti oma ametnike ja teiste ametkonna koosseisu kuuluvate isikute hoolimatuse ja lohakuse eest. 

Kui kaotsiminek või kahjustus juhtus Preisimaa postiringkonnast väljaspool, teise 
Postijuhatuse ametkonnas, milline kuulub Saksamaa Postiliitu, siis vastutust selle eest määratletakse 
eeskirjade järgi, millised on kohustuslikud Saksamaa Postiliidule.

Kui aga kaotsiminek võikahjustus tekib Postijuhatuse ametkonnas, milline ei kuulu 
Saksamaa Postiliitu, või postisaadetise üleandmisel eraasutusele teises riigis, siis Preisimaa 
Postijuhatus on kohustatud kasutama oma kaasabi hüvituse väljanõudmisel, aga nimelt postipaki sel 
eesmärgil deklareeritud väärtuse alusel, täpselt samuti nii, nagu ta teeks seda postipakisaatja  suhtes, 
kes elaks Preisimaal.

Artikkel XXIX.

Postipakisaadetiste vahetamisel Preisimaa postiasutused arvestavad: oma 
postisaatmisemaksu ja oma kulutusi hõbekrossidesse (30 hõbekrosso =1 taaler), aga Venemaa 
Postijuhatusele arvestatavad kaalurahad hõbekopikatesse (100 kop.= 1 rbl.); Venemaa 
postiasutused, seevastu, arvestavad oma kaalurahasid ja kulutusi kopikates, aga Preisimaa 
postipakisaatmise rahad hõbekrossidesse. Kui vastastikuste kaalu- või postisaatmise rahade 
võtmisel nõutakse ümberarvestust hõbekrossidelt hõbekopikateks või vastupidi, siis selline 
ümberarvestus peab olema teostatud võimalikult täpselt, koskõlas kursiga, milline on lepitud kokku 
üldise tasaarvestuse tegemiseks.

Artikkel XXX.

Venemaa ja Preisimaa Postijuhatuste vaheline üldine tasaarvestus teostatakse aasta kvartalite 
kaupa:Venemaa poolelt – Keiseririigile S-Peterburi Keiserliku Postkontori, aga Poola Kuningriigile 
Varssavi Postkontori  poolt; aga Preisimaa poolelt – Berliinis asuva Posti Arvestusosakonna poolt.



Tasaarvestused koostatakse preisi rahas, ja selle summa vene rahas arvestatakse ümber preisi 
rahaks, lugedes 1 rubla üheks preisi taalriks ja kaheks hõbekrossiks.

Peale tasaarvestuste lõpetamist tuleb viivitamatult teostada tasamaksed, aga nimelt:
a)vekslitega S-Peterburile või Varssavile, olenevalt sellest kellele makstakse, kui 

tasaarvestuseks tuleb maksta Venemaa Postijuhatusele,
b)vekslitega Berliinile, kui tasaarvelduseks peab tasuma Preisimaa Postijuhatusele.
Makse teostamise kulud tasub makset teostav pool.

Artikkel XXXI.

Ühelt poolt T. M. Ülevenemaalise Keisri ja Venemaa Valitseva Õukonna liikmete ja teiselt T. 
M. Preisimaa Kuninga ja Preisimaa Valitseva Õukonna liikmete vaheline korrespondents saadetakse 
tasuta.

Venemaa polkude, aga samuti Preisimaa rügementide vaheline ametlik kirjavahetus nende 
au-Šeffidega, aga samuti Preisimaa rügementide kirjavahetus nende Venemaa au-Šeffidega, toimub 
samamoodi tasuta.

Peale selle, tasuta saadetakse edasi vastastikune, eranditult riigiteenistuse asjades 
vastastikuste kohtuasutuste vaheline korrespondents. Iga kroonu postipakk peab olema pitseeritud 
kroonupitsatiga ja aadressil, peale sihtkoha ja märkuse, et pakk on kroonu oma, peab olema 
märgitud selle kohtuasutuse nimi, millisest see on saadetud.

Artikkel XXXII.

Mõlemad Postijuhatused hakakvad jälgima selle üle, et vastastikustes suhetes täidetaks 
vastastikuseid seadlusi ja eeskirju, millised kaitsevad postiregaali. Rikkumistest, milliseid on 
sooritanud ühe riigi alamad ja millised on tulnud ilmsiks teises riigis, teatatakse viivitamatult 
vastavat Postijuhatust, et siis käituda iga riigi seaduste kohaselt.

Artikkel XXXIII.

Mõlemad Postijuhatused hakkavad rangelt jälgima selle üle, et postiametnikud, konduktorid, 
postiljonid ja postivedajad, olles ametikohuseid täites teise riigi piirides, ei rikuks kohalikke tolli- ja 
maksueeskirju ega võimaldaks ka teistel nende rikkumist.

Artikkel XXXIV.

Ajalehtede ja teiste perioodiliselt välja antavate trükiste ettetellimisel Venemaa postiasutuste 
kaudu Preisimaa postiasutustest või Preisimaa postiasutuste poolt Venemaa postiasutustest, siis 
nende hindu ei tohi määrata kõrgemaks sellest, millistega neid ajalehti või trükiseid iga Postijuhatus 
toimetab  kätte oma riigisiseselt. 

Vastastikused Postijuhatused hakakvad saatma teine-teisele ülalnimetatud alusel hinnakirju 
koos tellimustingimustega.

Ajalehtede ja muu perioodika  tellimusi hakatakse vastu võtma järgmiste postiasutuste 
kaudu:

Venemaa poolelt: S-Peterburi, Moskva, Riia, Mitavi, Vilnjuse, Odessa ja Varssavi 
postiasutuste kaudu.

Preisimaa poolelt: Berliini Ajalehtede Kontori ja Eidtkuhneni, Breslau, Poznani, Thorni, ja 
Brombergi postkontorite kaudu.

Vastastikustele Postijuhatustele jäetakse õigus astuda kokkulepetesse ka teiste kohtade 
nimetamise suhtes,  kui seda nõuavad muutunud asjaolud.



Tähtaegades suhtes, milliseks ettetellimusi vastu võetakse, hakkavad olema  kohustuslikud  
hinnakirjade juures asuvad juhised. Ettetellimusi hinnakirjades märgitud tähtaegadest lühemaks 
perioodiks vastu võtma ei hakata. Ettetellimised pikemaks tähtajaks võetakse vastu sellise 
arvestusega, et see ei ületaks sellisel juhtumil ühte kalendriaastat.

Tasaarvestust ajalehtede opereerimisel Venemaa ja Preisimaa vahel teostatakse Keiririigile 
S-Peterburi Keiserliku postkontori, aga Poola Kuningriigi puhul Varssavi postkontori poolt Berliini 
Ajalehtedekontoriga.

Makseid teostatakse aasta kvartalite kaupa, vekslitega Berliinile, viivitamatult peale  
tasaarvestuste tegemist.  Maksta tulevate arvete suhtes teostatakse iga kvartal ettemaksmine.

Käesoleva artikli tingimustega, aga samuti ka Art. XIII., ei piirata üldsegi  mõlemate 
valitsuste õigust keelata oma valdustes ära mainitud artiklites nimetatud asjade edasi saatmist või 
kohaletoimetamist, kui need esemed ei vasta seadustel ja otsustele, millised seavad tingimused 
nende veole ja levitamisele; aga samuti keelata üldse postiteel ajalehtede kohaletoimetamist või 
väljaandmist.

Artikkel XXXV.

Sõltumatult käesoleva konventsiooni  Art. XIII ja XIX sätestatust Venemaal välja antud 
ajalehtede ja perioodika saatmine välismaale banderollides mõõduka postisatmisemaksuga, jäetakse 
soovijate äranägemise järgi õigus selliseid ajalehti tellida Venemaa ajalehtede ekspeditsioonide 
kaudu, või nagu oli senini, Preisimaa Berliini kuningliku  Ajalehe kontori vahendusel.

Seepärast Preisimaa-kuninglik Postijuhatus sadab Venemaa-keiserlikule Postiametkonnale 
Venemaal  väljaantavate ajalehtede välismaale saatmise tariifi, aga samuti hakkab õigeaegselt kõiki 
juhtuda võivate tariifi muudatuste kohta teda teavitama.

Artikkel XXXVI.

Ekstrapostid, kullerid ja estafetid, toimetatakse kuni vastas asuva piiripostijaamani.
Postijuhatused hakkavad teineteisele saatma nende juures eksisteerivaid estafeti takse. Iga 

Postijuhatus tasub estafettide eest, millised saadetakse tema ametkondlikkus alluvuses olevate 
postkontorite poolt. Estafeti korras edasisaatmise kulud tasutakse üldise tasaarvestuse tegemisel. 
Estafeti korras saadetavate postisaadetiste hinda deklareerida ei tohi. Estafeti korras saadetud 
saadetise kaotsi minekul makstakse välja tähitud kirja puhul ettenähtud hüvitus (Art. XII).

Artikkel XXXVII.

Venemaa-keiserlikud kullerid vabastatakse Preisimal teede, sildade ja teistest teedel 
võetavatest maksudest; Preisimaa-kuninglikud riiklikud kullerid   varustatakse Venemaal kroonu 
teekonna-rahadega ja sellisel viisil nad hakkavad omama samasugust soodustust.

Artikkel XXXVIII.

Sellele konventsioonile lisaks Venemaa ja Preisimaa Postijuhatused võtavad spetsiaale 
lepingulise kohustuse võtmisega või kirjaliku kokkuleppe tegemisega, kõik vajalikud meetmed 
selleks, et tagada konventsiooni sätete kooskõlastatud täitmine.

Artikkel XXXIX.

Käesolev konventsioon jõustub alates 1. jaanuarist v.k.j. (13. jaanuaril u.k.j.) 1866 aastal. 
Samast ajast kaotavad jõu kõik otsused, millised olid mõlemate Postijuhatuste vahel varem  kokku 
lepitud.



Käesolev konventsioon on kohustuslik seni, kuni üks Kõrgetest lepingulistest pooltest ei 
teata, aasta ette, teisele poolele oma soovist selle mõju lõpetada.

See teavitus ei tohi järgneda teisiti, kui 20 detsembriks v.k.j. (1. januariks u.k.j.) igal aastal.

Artikkel XL.

Käesoleva konventsiooni ratifitseerimiskirjad peavad oelma vahetatud S-Peterburis kuue 
nädala pärast.

Selle kinnituseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 10. (2.) augustil 1865 aastal.
(L.S.)Jean Tolstoi. (М.П.)Иванъ Толстой.
(L.S.)Nicolaus von Laube. (М.П.)Николай Лаубе.
(L.S.)Heinrich-Alerander (М.П.)Графъ Гендрихъ Александръ

Grahv v. Redern.                                            Фонъ-Редернъ.
(L.S.)Richard von Philipsborn. (М.П.)Рихардъ фонъ-Филипсборнъ.
       See on ratifitseeritud Tsarskom Sele 25. augustil 1865 aastal.

******

1865 a. 21. oktoober (2. november). Galatzis sõlmitud Doonau suudmetes laevasõitu 
puudutav rahvusvaheline akt. (vt. kd.IV, II osa, Nr.160).

******
Nr.346.

1865 a. 23.oktoober (6. november). Brynica jõe kanaliseerimise ja Venemaa ja Preisimaa 
vahelise piiri vastava muutmise deklaratsioon.(2-е П.С.З. №46.812).

Venemaa-Keiserlik ja Preisimaa-Kuninglik Valitsus, võttes arvesse:
et kõrvaldada rohkearvulised ebamugavused, millised tekkisid Brynica jõe ebaõigest voolust 

ja selle üleujutustest, milline moodustab osa mõlemate riikide piirist Poola Kuningriigi Olkuszi 
maakonna ja Preisimaa Kuningriigi Beutheni maakonna vahel, tunnistasid hädavajalikuks, üldisel 
nõusolekul, et kanaliseerida osa mainitud jõest, aga nimelt, piiritulpade Nr. 173 ja Nr. 176 vahelne 
lõik ja et selle kanali kaevamisega, milline lõpetati 1860 aastal, millesse on suunatud Brynica jõe 
vool mainitud lõigus, muudab ka endine piir asukohta, mistõttu on hädavajalik määratleda 
mõlemate riikide vaheline uus piir,

nimetasid sel eesmärgil oma volinikeks, aga nimelt:
Venemaa Keiserlik Valitsus hr. Plenduse (Плендуса), Olkuszi maakonna ülema ja 

piirikomissari;
aga Preisimaa Kuninglik Valitsus hr. Schroederi, kohtu kaasistuja ja spetsiaalse komissari;
millised volinikud võtsid vastu alljärgnevad artiklid:

§1.

Piirijoon, milline eksisteeris senini Radomi kubermangu Olkuszi makonna, milline kuulub 
Poola Kuningriigile ja Oppelni ringkonna, Beutheni maakonna, mis kuuluvad Preisimaa 
Kuningriigile, tühistatakse nüüdsest piiritulpade Nr. 173 ja Nr. 176 vahel.



§2.

See asendatakse tulevikuks mainitud lõigus uue piirijoonega, millise moodustab uue 1860 
aastal kaevatud kanali voolu telg ja mis moodustab kogu oma ulatuses Brynica piiri jõe voolusängi.

§3.

Uus piirikanal jookseb alates piiritulbast Nr. 173 Edela suunas, kaldudes magnetmeridiaanist 
, milline on määratletud kompassiga 141 kraadi ja kujutab endast otsejoones minevat kallast 557½ 
vene sülda või 316 preisi ruthenit; seejärel läheneb 17 kraadi Lõunale ja jookseb sellest pöörangust 
edasi jälle otsejoones 820½ vene sülda või 464 ½ preisi ruthenit, jõudes piiritulba Nr. 176 juurde, 
nõnda, et kogu uue kanali jooksul alates tulbast Nr. 173 kuni tulbani Nr. 176 on kokku 1378 vene 
sülda või 780½ preisi ruthenit.

Vaatlusega kompassi abil oli magneetilisest meridiaanist selle viimase kaldalõigu 
kõrvalekalle määratletud 158 kraadiga, aga seejärel Poola Kuningriigi poole pöörduv sisenurk 
määratleti 163 kraadiga. Kanali, kui uue piiri näitamiseks on piiritulbad Nr. 174 ja Nr. 175 tõstetud 
endisest kohast ümber selle kaldale ja on paigutatud täpsemalt selle mõlematest kallastest nelja jala 
kaugusele.

Piiripostide vahelised vahemaad on nende käesolevas asupaigas järgmised:

Vene süllad. Preisi ruthenid.
Alates Nr. 173-174 560½ 317½

Nr.174-175 342½ 194
Nr.175-176 475 269

Kokku on vahemaa, nagu ülal märgitud 1378 780½ 

§4.

Käesoleva konventsiooni jurde on lisatud kanali projekti joonis, milline on tehtud 6. 
oktoobril 1859 aastal,  Okulszi maakonna vene inseneri Kossuthi ja Preisi-kuningliku inseneri 
Baumeisteri poolt. Sellel plaanil on endine piirijoon märgitud erinevate värvidega; Poola 
territoorium on märgitud punasega, aga Preisimaa sinise värviga; aga uus kanal on märgitud ere-
punaste joontega, millistele on kirjutatud : „Brynica  jõe projekteeritud kanal“ ((Brunica-Graben“)); 
sellel plaanil on samuti näidatud ära punktid, millises, kooskõlas  §3., on tõstetud ümber piiritulbad 
Nr. 175 ja Nr. 174. Uus demarkatsioonijoon kantakse sellelt plaanilt endistele riigipiiri kaartidele, 
millised on koostatud 1836 aastal ja millised on olemas kummagil lepingulisel valitsusel.

§5.

Preisimaa, ühest küljest, loovutab Poola Kuningriigile kõik maad, millised asuvad uuest 
kanalist Idas, mis on selle kanali ja endise piiri vahel; Poola Kuningriik, teisest küljest, loovutab 
Preisimaa Kunigriigile kõik maad, millised asuvad uuest kanalist Lääne pool, mis on selle kanali ja 
endise piiri vahel, koos kõigi neile kõrgemate ja regalsete õigustega.

§6.

Käesolev konventsioon kriminaalse süüdivuse ülemineku suhtes astub jõusse sellest päevast, 
millisele järgneb neist igas lepingulisestest riikides selle avalikustamine kooskõlas riigis kehtivate 
seadustega; kõigis teistes suhetes algab selle jõustumnine alates 2 augustis 1860 aastast.

§7.



Seejuures lisatakse, teadmiseks, et vastavate vahetusele läinud maade omanike vahel olid 
juba sõlmitud kokkulepped, millise tulemusel kõik maad, millised lebasid uuest kanalist Idas läksid 
ainult Poola Kuningriigi alamatele, maad, millised asuvad kanalist  Läänes – vaid Preisimaa 
Kuningriigi alamatele. 

§8.

Käesoleva konventsiooni ratifitseerimiseks koostatakse kummagile lepingulisele riigile üks 
selle eksemplar.

Schröder, kohtu kaasistuja ja spetsiaalne komissar.
F. Plendus, Olkuszi maakonna ülem ja piirikomissar.
Allakirjutanud Riigikantsler, temale antud volituste jõul, teatab sellega, et Venemaa-

Keiserlik valitsus kiidab heaks ja kinnitab ülalesitatud artiklid.
Mille tunnistuseks allakirjutanud käesoleva konventsiooni, milline vahetatakse samasuguse 

T. M. Preisimaa Kuninga, Nõukogu esimehe ja Välisministri deklaratsiooni  krahv Bismarck-
Schönhauseni deklaratsiooni vastu, mis on tema poolt allkirjastatud ja kinnitatud ta vapipitsatiga.

See juhtus S-Peterburis, 23. oktoobril (6.novembril) 1865 aastal.
(L.S.)Le Chanceilier de l´Empire (М.П.)Государственный Канцлеръ
Prince A.Gortchacow. Князъ А. Горчаковъ.

******

Nr.347.

1866 a. 23. märts (4. aprill). Hanovrega sõlmitud vastastikuste alamate pärandit puudutav 
deklaratsioon. (2-е П.С.З. №43.382).

Venemaa-Keiserlik ja Hanovre-Kuninglikud valitsused, soovides kehtestada vastastikuste 
agentide pärimisasjades, millised võivad avaneda Venemaa ja Soome alamate surma järel Hanovre 
Kuningriigi valdustes ja Hanovre kodanike surma puhul Venemaa Keisririigi ja Soome 
Suurvürstiriigis, osalemise reeglid, leppisid omavahel kokku alljärgnevad tingimused:

Lepinguliste riikide alamate surma juhtumil, vastastikuste missioonide ülematele ja 
diplomaatilistele agentidele, konsulitele, viitse-konsulitele ja kaubandusagentidele antakse õigus, nii 
osalevate isikute algatusel, aga ka otse enda initsiatiivil, asetada missiooni või konsulaadi pitsati 
koos vastavate võimude pitsatiga, majakraamile, vallasvarale ja paberitele, millised kuuluvad 
päranditombu juurde.

Neid kahekordseid pitsateid ei tohi teisiti maha võtta, kui kohalike võimude korraldusel ja 
vastava diplomatilise- või kaubandus-agendi juuresolekul Peale pitsatite murdmist tuleb kohe asuda 
pärandi nimekirja koostamisele. Diplomatiline – , või kaubandus-agent hakakb olema selle juures ja 
temale peab olema väljastatud nii koostatud nimekirjast, kui ka testamendist, kui selline eksisteerib.

Kui missiooni ülemad ja diplomaatilised agendid, konsulid, viitse-konsulid ja kaubanduse-
agendid on varustatud vastavas korras pärijateks tunnistatud isikute poolsete seaduslike volitustega, 
siis pärand peab olema viivitamatult välja antud, kui vaid selle suhtes ei ole algatatud kodumaiste 
või välismaiste krediitorite poolt hagi. 

Enne temale pärandi väljaandmist, peab diplomaatiline või kaubandus-agent ja kohalikud 
võimud hoolitsema selle eest, et oleks pärandi säilimise tagamiseks võetud vastavad meetmed. 
Missioni ülem või kaubandusagent, peale seda kui ta on saanud ülalpool sätestatud tingimusi täites 
kätte pärandi, peab, teavitanud sellest eellnevalt kohalikke võime, täitma kõik pärijate kasu 
kaitsmiseks ettenähtud formalsused, muutma likviidseks pärandi ja peab seda juhtima, isiklikult või 
tema poolt selleks määratud usaldusisikute kaudu, kuid tema enda vastutusel.



Ülalesitatud tingimus, milline võib olla esitatud kinnitamiseks Hanovre Kuningriigi 
riigiametnike kõrgemale koosolekule, nii nagu see on kirjutatud ette kuningriigi konstitutsiooniga, - 
jääb jõusse kuueks aastaks ja isegi pikemaks ajaks, kui mitte kumbki valitsustest ei teata teisele 
ametliku noodiga selle kehtivuse lõpetamise soovist; kuid viimasel juhtumil, kehtib see peale sellise 
noodi esitamist, edasi veel ühe aasta.

Selle tunnistamiseks allakirjutanud Riigi Viitsekantsler allkirjastas selle käesoleva 
konventsiooni koos oma vapipitsati panemisega, milline vahetatakse samasuguse T. M. Hanovre 
Kuninga Välisministri, krahv von Platen-Hallermundi samasuguse deklaratsiooniga.

          See juhtus S-Peterburis, 23. märtsil (4. aprillil) 1866 aastal.
(L.S.)Prince Gortchacow. (М.П.)Князъ А. Горчаковъ.

  ******

Nr.348.

1867 a. 8. (20.) juuli. Preisimaaga sõlmitud vastastikuste teistpool piire asuvate varade 
maksustamise deklaratsioon.(2-е П.С.З. №47.506).

Venemaa-Keiserlik valitsus Poola Kuningriigi suhtes ühelt poolt ja Preisimaa Kuninglik 
valitsus teisest küljest, arvestades seda, et traktaatides ja konventsioonides, millised on sõlmitud 
Venemaa ja Preisimaa vahel ja mis määratlevad nende piirisuhteid, aga nimelt traktaatides ja 
konventsioonides, millised on sõlmitud:

Viinis 21. aprillil (3. mail) 1815 aastal,
Berliinis 30. oktoobril (11.novembril) 1817 aastal,
Varssavis 12 (24.) aprillil 1823 aastal,
ja Berliinis 20 veebruaril (4. märtsil) 1835 aastal, 
ei ole midagi otsustatud Poola Kuningriigi ja Preisimaa Kuningriigi vahelise  riigipiiriga 

jaotatud maade maksustamist puudutavalt ja et senini selle asja suhtes täheldatav selle ja teise poole 
kord, millise järgi varalt, milline asub võõral territooriumil, võttis makse kahest riigist see, millise 
piirides asus vara peremehe eluhoone (Gutshof), on mõlemate riikide ülemõiguste vastane ja see ei 
saa olla kooskõlas praegu Preisimaal kehtivate maksuseaduste põhimõtetega, sõlmisid omavahel 
vastastikusel kokkuleppel järgmised tingimused:

          §1.

Alates 1. jaanuarist 1865 aastast Venemaa Keiserlik valitsus Poola Kuningriigi ja Preisimaa 
Kuningriigi valitsuse suhtes, kooskõlas nende kõrgemate õigustega, hakkavad kasutama maksude 
võtmise õigust maadelt, millised on jagatud riigipiiriga kaheks sellisel viisil, et territoriaalne piir 
oleks samuti piiriks, millisest ei tohi üle astuda mainitud õigusest, s.t. selleks, et igasuguselt 
maatükilt, kellele see kui eraomand ka ei kuuluks, võtaks makse see kahest riigist, millise piirides 
see asub.

Ja seepärast, alates ülalmainitud kuupäevast, peavad olema tühistatud maksud maalt, 
milliseid võetakse teise lepingulise riigi territooriumil asuvalt maalt ja mis laekuvad teise riigi 
kassasse. Kummagi  lepingulise valitsuse poolt võetakse sel eesmärgil vajalikud meetmed.

 §2.

Mitte ühelegi lepingulistest riikidest ei tulene sellest teisele,viimase piirides saamata 
maksude eest, mingi hüvituse maksmise kohustust.

 §3.



Põhimõte, milline on sätestatud  §§1. ja 2, peab olema samuti reegliks maksude suhtes, 
milliseid võetakse kogukonna vajadusteks.

 §4.

Käesolev tingimus, peale vastavate deklaratsioonide vahetamist, peab olema avaldatud 
mõlemates riikides.

Selle tunnistuseks allakirjutanud Venemaa Riigikantsler, käesolev deklaratsiooni, milline 
vahetatakse samasuguse Preisimaa Kuninga Nõukogu esimehe ja Välisministri, krahv Bismarck-
Schoenhauseni deklaratsiooniga, allkirjastas ja lisas sellele oma vapipitsati.

            See juhtus S-Peterburis, 8. (20.) juulil 1867 aastal.
(L.S.)Gortchacow. (М.П.)Горчаковъ.

See deklaratsiooon vahetati Riigikantsleri poolt 13. (25.) mail 1869 aastal samasuguse 
deklaratsiooni vastu , milline oli allkirjastatud samal kuupäeval T. M. Preismaa Kuninga  Nõukogu 
esimehe ja Välisministri, krahv Bismarck-Schoenhauseni poolt.

*****

1868 a. 9.(21.) juuli. Pariisis 5.(17.) mail 1865 a. sõlmitud rahvusvaheline 
telegraafikonventsioon, milline on ümber vaadatud Viinis. (vt. kd. IV, II osa, Nr.164.).

*****

1868 a. 29. november (11. detsember). S-Peterburis sõlmitud lõhkekuulide kasutamise 
ärakeelamise deklaratsioon. (vt. kd.IV, II osa, Nr. 167).

*******

Nr.349.

1869 a.14.(26.) veebruar. Bavaariaga sõlmitud kartellikonventsioon. (2-е П.С.З. №46.872)

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Bavaaria Kuningas, tunnistades kasulikuks 
konventsiooniga seada sisse vastastikuse kurjategijate väljaandmise konventsiooni eeskirjad, 
nimetasid sel eesmärgil oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser, vürst Aleksander Gorttsakovi ((Alexandre Gortchacow, 
Александра Горчакова)), oma Riigikantsleri, Riiginõukogu liikme, kes omab Tema portreed, 
milline on kaunistatud briljantidega Andreejevi lindil, Keiserlike ja Kuninglike Püha Apostel Andrei 
Esmanimetatu briljantidega jt. ordenite kavaleri,

aga T. M. Bavaaria Kuningas, krahv Charles de Tauffkircheni, Bavaaria Püha Georgi ja 
Venemaa Püha Anna 1 järgu jt. ordenite kavaleri,

kes selliste volinikena, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat heas ja 
ettenähtud vormis olevad, koostasid ja allkirjastasid alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Venemaa-Keiserlik ja Bavaaria Kuninglikud valitsused kohustuvad vastastikuselt, juhtudel 
ja eeskirjadest, millised on määratletud alljärgnevates artiklites, kinni pidades, andma välja kõik 



isikud, erandiks oma alamad, süüdimõistetud, kohtu alla antud või uurimise all olevad ühe 
kuritegudest või ühe üleastumistes eest, millised on loetletud  Artikkel III, kohtuotsusega või aresti 
alla võtmise otsusega, millised asuvad ühe või teise lepingulise riigi  kohtuasutustes, milliste 
seaduste vastu on need kuriteod sooritatud.

Artikkel II.

Väljaandmise kohustus ei laiene mitte mingil juhtumil selle riigi oma enda alamatele, 
milliselt väljaandmist taodeldakse. Ainult lepingulised pooled kohustuvad jälitama, kooskõlas oma 
seadustega, kõiki kuritegusid ja üleastumisi, millised on sooritatud nende alamate poolt teise poole 
seaduste vastu, kohe kui selle suhtes esitatakse nõudmine ja seejuures need kuriteod või 
üleastumised võivad olla võetud ühte kategooriatest, millised on loetletud Artikkel III. Väljaandmist 
tuleb nõuda diplomaatilisel teel ja see nõudmine peab olema saadetud kõigi vajalike andmetega, 
esitades selle isiku ilmsele süüle viitavad tõendid.

Alamate hulka, kelle suhtes rakendatakse käesolevat konventsiooni, loetakse neid 
välismaalasi, kes selle riigi seaduste järgi, millise poolt väljaandmist nõutakse, on võrdsustatud 
alamatega, aga samuti välismaalased kes asusid riiki ja kes on abiellunud või astusid abiellu 
pärismaise naisega ja omavad temalt last või mitmeid riigis sündinud lapsi.

Artikkel III.

Väljaandmine võib järgneda ainult sel juhtumil, kui süüdimõitmise, süüdistamise või 
kohtuliku menetluse põhjuseks on tahtlik kuritegu või tahtlik üleastumine, milline on sooritatud 
selle riigi valdustest väljaspool, millise poolt väljaandmist nõutakse ja millise eest süüdlast nende 
sooritamise eest võib olla karistatud selle riigi seaduste järgi, milline väljaandmist nõuab, olla 
karistatud aastast pikema vangistusega või olla kriminaalkorras karistatud või siis on sellega 
kaasnenud au äravõtmine.

Väljaandmine võib järgneda, selgitatud piirangutega, järgmiste kuritegude ja üleastumiste 
eest, välistamata neist osavõttu või katseid:

1)Igasugune ebaseaduslik tegu, milline põhjustas inimesele surma või raske vigastuse või 
haiguse.

2)abordi tegemine.
3)Vägistamine ja teised neitsilikkuse vastased kuriteod.
4)Ässitamine, raudteede, laevade, kaevanduste, telegraafiliinide ja tammide lõhkumine.
5)Kohtutes valetunnistuste andmine.
6)Kirjade võltsimine.
7)Valeraha löömine, pangapiletite, paberrahade, avalikõiguslike paberite järgitegemine ja 

nende võltsväärtuste levitamine.
8)Vargus, riisumine, pettus, altkäemaks.
9)Äraostmine, ametiisikute  teenistuslikud kuriteod ja üleastumised.
10)Kuritahtlik pankoti tegemine.

Artikkel IV.

Kui selle sama teo eest, millise allusel mingi isiku väljaandmist nõutakse, kutsutakse esile 
selles riigis, milliselt väljanõudmist taotletakse, samamoodi esile kohtulik menetlus, siis sellisel 
juhtumil võib lõpliku vastuse andmine olla peatatud seniks, kuni kohtuasutuste poolt ei ole selle 
isiku viimase riigi vastu süüd puudutav asi läbi vaadatud ja tema süüdi tunnistamisel veel seniks, 
kuni süüdimõistetu kannab ära mõistetud karistuse.

Väljaandmist ei järgne:



1)kui teda nõutakse välja sellise kuriteo või üleastumise eest, millise eest nõutav isik 
kannab, või on juba karistuse ära kandnud või millise suhtes ta oli õigeks mõistetud või kohtu alt 
vabastatud selles riigis, millise poolt väljaandmist nõutakse;

2)kui asja algatamise või karistamise aegumise tähtaeg on selle riigi seaduste järgi, milliselt 
väljaandmist nõutakse, möödunud.

Artikkel V.

Kui nõutavat isikut jälitatakse või ta on kinni peetud selle riigi seaduste järgi, milliselt 
väljaandmist nõutakse, mingi teise kuriteo või üleastumise eest, siis üleandmine peatatakse seniks, 
kuni isik kohtu alt vabastatakse või kannab ära temale mõistetud karistuse; samamoodi  peab olema 
toimitud siis, kui nõutav isik on kinni peetud kohtuotsuse alusel võlgade eest või mingi vaieldamatu 
akti alusel, milline on antud välja vastava võimu poolt, kui need eelnesid väljaandmise nõudele.

Kui mingi isiku väljaandmist nõuavad ühel ja samal ajal üks lepingulistest Riikidest ja teine 
riik, millisega on samuti sõlmitud konventsiooni alusel väljaandmise kohustus, siis sellisel juhtumil 
peab väljaandmine järgneda sellele riigile, milliselt laekus vastavate tõenditega taotlus esimesena.

Kuid kui nõutav isik on alam (kitsas mõttes, ega mitte sellises avaras mõttes, millisele on 
viidatud  käesoleva konventsiooni Art.I lausetes) ühe väljaandmist nõudvatest riikidest ja suhted, 
millised temale tekivad sellisest alamlusest, ei olnud lakanud korras, milline on kirjutatud ette selle 
riigi seadustega, siis ta peab olema eelistatult antud välja  sellele viimasele riigile.

Artikkel VI.

Poliitilised kuriteod ja üleastumised välistatakse sellest konventsioonist.
Ainiti, käesoleva artikli rakendamise suhtes mõeldakse muidugi, et poliitiliseks kuriteoks ei 

loeta välisriigi valitseja isiku vastast kallaletungi, kui see kallaletung kujutab endast kuritegu, 
milline on sätestatud Artikkel III Nr 1.

Artikkel VII.

Isik, kelle väljaandmisele järgnes nõusolek, võib olla allutatud uurimie alla või karitusele 
üleastumiste või kuritegude eest, millised eelnesid  väljaande nõudmisele, ainult siis, kui need 
kuriteod või üleastumised on sätestatud Artikkel III.

Artikkel VIII.

Mõlemad lepingulised valitsused võivad ka enne aresti nõude esitamist nõuda välismaalase, 
kelle väljaandmist nõutakse viivitamatut ja eelnevat arreteerimist.

See eelnev arreteerimine, mideks ainiti mitte kohustuslik, peab olema teostatud selle riigi 
seadusandlusega ettekirjutatud korda ja eeskirju täites, kus seda võidakse rakendada.

Selline välismaalane vabastatakse, kui kahteistkümne päeva möödudes tema arreteerimise 
päevast, valitsusele, milline on kutsutud teda arreteerima, ei saadeta tema arreteerimise otsust.

Artikkel IX.

Väljaandmine peab olema nõutud diplomaatilisel teel ja see võib järgneda ainult siis, kui on 
esitatud kohtuotsuse või süüdistusakti originaal või siis tõestatud koopiad  või siis arreteerimise 
otsusest, milline on antud välja vormis, milline on ette kirjutatud riigi seaduste järgi, milline 
väljaandmist nõuab, millises on märgitud ära kuritegu või üleastumine, milline on väljaandmise ja   
tema suhtes rakendatava kartelli seaduse, põhjenduseks.



Artikkel X.

Asjad, millised on võetud väljanõutavalt isikult ära, kui selles riigi vastava võimu poolt, 
millise poolt väljandmist nõutakse, kirjutatakse ette nende tagastamine, siis need peavad olema  
koos isikuga välja antud.

Artikkel XI.

Kui kriminaalasja menetlusel üks valitsusest peab vajalikuks teises lepingulises riigis elavate 
tunnistajate küsitlemist, siis diplomatilisel teel tuleb saata selleks kirjalik taotlus, millist hakatakse 
siis täitma selle riigi seadustest kinni pidades, kus tunnistajatelt ütlusi võtma hakatakse.

Artikkel XII.

Kui kriminaalasjas on vajalik või soovitav, et tunnistaja, kes elab teises riigis, ilmuks 
isiklikult kohale, siis selle tunnistaja valitsus kutsub ta selle väljakutse peale kohale ilmuma ja kui ta 
on sellega nõus, siis talle peab olema välja antud  sõidu- ja elamisraha, selle riigi eeskirjade ning 
tariifide järgi, kus ta peab tunnistusi andma.

Artikkel XIII.

Kui kriminaalasjas tunnistatakse vajalikuks ja kasulikuks kurjategijatega vastandamine, 
millised on kinni peetud teises lepingulises riigis või asitõendite ja dokumentide saatmine, millised 
asuvad teise riigi võimude käes, siis  selleks peab diplomaatilisel teel olema saadetud taotlus, 
milline täidetakse, kui seda ei takista mingid erilised põhjused ja seejuures koos kohustusega tagasi 
saata nii kurjategijad kui ka dokumendid.

Artikkel XIV.

Mõlemad valitsused saadavad teineteisele diplomaatilisel teel kohtuotsused, millised on 
tehtud nende kohutasutuste poolt välisriigi alamate kuritegude või üleastumiste juhtumil.

Artikkel XV.

Kõik paberid ja dokumendid, millised on vastastikuselt saadetud  mõlemate valitsuste poolt 
käesoleva konventsiooni täitmiseks, peavad olema saadetud koos prantsuskeelse tõlkega, kui ainult
need ei ole kirjutatud saksa keeles; millisel juhtumil tõlkimise vajadust ei ole.

Artikkel XVI.

Mõlemad valitsused loobuvad vastastikuselt igasugusest ülalpidamise, edasisaatmise ja 
muude kulutuste hüvitamistest, millised võiksid tekkida iga riigi territooriumil, süüdistatavate, 
kohtualuste või süüdimõistetute väljaandmise juhtumil aga samuti kulusid, millised tekkisid kohtute 
taotlusel kurjategijate vastandamiseks ning asitõendite ja dokumentide edasi tagasi saatmisega.

 Vahepealsetest riikidest läbi saadetavate süüdistatavate, kohtualuste või süüdimõistetute 
ülalpidamise ja saatekulud langevad nõudva riigi arvele. Neil juhtudel, kui peetakse  enam 
sobivamaks mööda merd saatmist, saadetakse väljaantav isik sadamasse, milline on määratud 
kindlaks välja nõudva riigi diplomatilise- või konsular-agendi poolt ja tema arvele langevad mööda 
merd kohaletoimetamise kulud.



Artikkel XVII.

Ülalesitatud tingimustega nõustuvad mõlemad lepingulised pooled mõlemate riikide 
seaduste täitmisega, millised puudutavad kurjategijate väljaandmise õiget korraldamise korda.

Artikkel XVIII.

Käesoleva konventsiooni täitmine laieneb Poola Kuningriigile ja Soome Suurvürstiriigile.
Ta ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimise kirjad vahetatakse S-Peterburis kuue nädala kestel 

või kui võimalik, siis ka varem.
Käesolev konventsioon tuleb täitmisel ainult peale kaheteistkümne päeva möödumist 

päevast, mil see on avaldatud selle või teise riigi seadustega ettekirjutatud korras.
Ta hakkab olema jõus kuus kuud, peale seda kui ühe lepingulise riigi poole poolt esitatakse 

selle tühistamise teade. 
Selle tõestuseks jne.
          See juhtus S-Peterburis, 14. (26.) veebruaril 1869 aastal.

(L.S.)Gortchacow. (М.П.)Горчаковъ.
(L.S.)Tauffkirchen. (М.П.)Тауфкирхенъ.
See on ratifitseeritud S-Peterburis 18. märtsil 1869 aastal.

*****

Nr.350.

1869 a. 3.(15.) november. Hesse Suur-Hertsogiriigiga sõlmitud kartelli-konventsioon. (2-е 
П.С.З. №47.652).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. K.K. Hesse Suur-Hertsog, tunnistades kasulikuks 
kehtestada vastastikuse  konventsiooni vahendusel  kurjategijate väljaandmise reeglid, nimetasid sel 
eesmärgil oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser – Kamilla Labenski ((Camille de Labensky, Камилла 
Лабенскаго)), oma Salanõuniku ja erakorralise saadiku ning täievolilise ministri Hesse Suur-
Hertsogi Õukonna juures, keiserlike ja kuninglike Valge Kotka jt. ordenite kavaleri,

aga T. K.K. Hesse Suur-Hertsog – parun Regnard de Dalwigk-Lichtenfelsi, Ministrite 
nõukogu esimehe, Suurhertsogiriigi Õukonna välis- ja siseministri jt.

Kes volinikena, peale oma volikirjade vastastikust vahetamist, millised leiti olevat heas ja 
ettenähtud vormis olevad, otsustasid vastu võtta ja allkirjastada alljärgnevad artiklid:

Artikkel I.

Venemaa-Keiserlik ja Hesse Suur-Hertsogi valitsused kohustuvad vastastikku, juhtudel ja 
eeskirjadest kinni pidades, millised määratletakse alljärgnevates artiklites, anda välja kõik isikud, 
erandiks oma alamad, kes on süüdi mõistetud , kohtu alla antud või uurimise alla võetud ühe 
kuridegudest või üleastumiste eest, millised on loetletud Artikkel III, kohtuotsusega või 
arreteerimise otsusega, millised tehtud selle või teise lepingulise poole kohtuasutuste poolt, milliste 
seaduste vastu need kuritegelikud teod sooritati.

Artikkel II.



Väljaandmise kohustus ei laiene mitte mingil juhtumil selle riigi alamate üle, kellelt 
väljaandmist nõutakse. Ainiti lepingulised pooled kohustuvad jälitama, kooskõlas oma seadustega 
kõiki kuritegusid ja üleastumisi, millised  on sooritatud nende alamate poolt vastaspoole seaduste 
vastu, kohe kui selle suhtes esitatakse nõudmine ja kui seejuures need kuriteod või üleastumised 
võivad olla võetud ühte kategooriatest, millised on loetletud Artikkel III. Väljaandmist tuleb nõuda 
diplomaatilisel teel ja see nõudmine peab olema saadetud kõigi vajalike andmetega, esitades selle 
isiku ilmsele süüle viitavad tõendid.

Alamate hulka, kelle suhtes rakendatakse käesolevat konventsiooni, loetakse neid 
välismaalasi, kes selle riigi seaduste järgi, millise poolt väljaandmist nõutakse, on võrdsustatud 
alamatega, aga samuti välismaalased kes asusid riiki ja kes on abiellunud või astusid abiellu 
pärismaise naisega ja omavad temalt last või mitmeid riigis sündinud lapsi.

Artikkel III.

Väljaandmine võib järgneda ainult sel juhtumil, kui süüdimõitmise, süüdistamise või 
kohtuliku menetluse põhjuseks on tahtlik kuritegu või tahtlik üleastumine, milline on sooritatud 
selle riigi valdustest väljaspool, millise poolt väljaandmist nõutakse ja millise eest süüdlast nende 
sooritamise eest võib olla karistatud selle riigi seaduste järgi, milline väljaandmist nõuab, olla 
karistatud aastast pikema vangistusega või olla kriminaalkorras karistatud või siis see tõi kaasa 
ühiskondlikul ametikohal oleku keelu.

Väljaandmine võib järgneda, selgitatud piirangutega, järgmiste kuritegude ja üleastumiste 
eest, välistamata neist osavõttu või katseid:

1)Igasugune ebaseaduslik tegu, milline põhjustas inimesele surma või raske vigastuse või 
haiguse, või töövõimetuse või jäi täiesti ilma võimalusest kasutada mingit organit.

2)abordi tegemine.
3)Vägistamine ja teised neitsilikkuse vastased kuriteod.
4)Ässitamine, raudteede, laevade, kaevanduste, telegraafiliinide ja tammide lõhkumine.
5)Kohtutes valetunnistuste andmine.
6)Kirjade võltsimine.
7)Valeraha löömine, pangapiletite, paberrahade, avalikõiguslike paberite järgitegemine ja 

nende võltsväärtuste levitamine.
8)Röövimine, vargus, riisumine, omistamine ja võõra vara varjamine, pettus, altkäemaks.
9)Äraostmine, ametiisikute  teenistuslikud kuriteod ja üleastumised.
10)Kuritahtlik pankoti tegemine.

Artikkel IV.

Kui selle sama teo eest, millise allusel mingi isiku väljaandmist nõutakse, kutsutakse esile 
selles riigis, milliselt väljanõudmist taotletakse, samamoodi esile kohtulik menetlus, siis sellisel 
juhtumil võib lõpliku vastuse andmine olla peatatud seniks, kuni kohtuasutuste poolt ei ole selle 
isiku viimase riigi vastu süüd puudutav asi läbi vaadatud ja tema süüdi tunnistamisel veel seniks, 
kuni süüdimõistetu kannab ära mõistetud karistuse.

Väljaandmist ei järgne:
1)kui teda nõutakse välja sellise kuriteo või üleastumise eest, millise eest nõutav isik 

kannab, või on juba karistuse ära kandnud või millise suhtes ta oli õigeks mõistetud või kohtu alt 
vabastatud selles riigis, millise poolt väljaandmist nõutakse;

2)kui asja algatamise või karistamise aegumise tähtaeg on selle riigi seaduste järgi, milliselt 
väljaandmist nõutakse, möödunud.

Artikkel V.



Kui nõutavat isikut jälitatakse või ta on kinni peetud selle riigi seaduste järgi, milliselt 
väljaandmist nõutakse, mingi teise kuriteo või üleastumise eest, siis üleandmine peatatakse seniks, 
kuni isik kohtu alt vabastatakse või kannab ära temale mõistetud karistuse; samamoodi  peab olema 
toimitud siis, kui nõutav isik on kinni peetud kohtuotsuse alusel võlgade eest või mingi vaieldamatu 
akti alusel, milline on antud välja vastava võimu poolt, kui need eelnesid väljaandmise nõudele.

Kui mingi isiku väljaandmist nõuavad ühel ja samal ajal üks lepingulistest Riikidest ja teine 
riik, millisega on samuti sõlmitud konventsiooni alusel väljaandmise kohustus, siis sellisel juhtumil 
peab väljaandmine järgneda sellele riigile, milliselt laekus vastavate tõenditega taotlus esimesena.

Kuid kui nõutav isik on alam (kitsas mõttes, ega mitte sellises avaras mõttes, millisele on 
viidatud  käesoleva konventsiooni Art.I lausetes) ühe väljaandmist nõudvatest riikidest ja suhted, 
millised temale tekivad sellisest alamlusest, ei olnud lakanud korras, milline on kirjutatud ette selle 
riigi seadustega, siis ta peab olema eelistatult antud välja  sellele viimasele riigile.

Artikkel VI.

Poliitilised kuriteod ja üleastumised välistatakse sellest konventsioonist.
Ainiti, käesoleva artikli rakendamise suhtes mõeldakse muidugi, et poliitiliseks kuriteoks ei 

loeta välisriigi Valitseja isiku või tema õukonna liikmetele vastast kallaletungi, kui see kallaletung 
kujutab endast kuritegu, milline on sätestatud Artikkel III Nr 1.

Artikkel VII.

Isik, kelle väljaandmisele järgnes nõusolek, võib olla allutatud uurimie alla või karitusele 
üleastumiste või kuritegude eest, millised eelnesid  väljaande nõudmisele, ainult siis, kui need 
kuriteod või üleastumised on sätestatud Artikkel III.

Artikkel VIII.

Mõlemad lepingulised valitsused võivad ka enne aresti nõude esitamist nõuda välismaalase, 
kelle väljaandmist nõutakse viivitamatut ja eelnevat arreteerimist.

See eelnev arreteerimine, muideks, ainiti mitte kohustuslik, peab olema teostatud selle riigi 
seadusandlusega ettekirjutatud korda ja eeskirju täites, kus seda võidakse rakendada.

Selline välismaalane vabastatakse, kui kahteistkümne päeva möödudes tema arreteerimise 
päevast, valitsusele, milline on kutsutud teda arreteerima, ei saadeta tema arreteerimise otsust.

Artikkel IX.

Väljaandmine peab olema nõutud diplomaatilisel teel ja see võib järgneda ainult siis, kui on 
esitatud kohtuotsuse või süüdistusakti originaal või siis tõestatud koopiad  või siis arreteerimise 
otsusest, milline on antud välja vormis, milline on ette kirjutatud riigi seaduste järgi, milline 
väljaandmist nõuab, millises on märgitud ära kuritegu või üleastumine, milline on väljaandmise ja   
tema suhtes rakendatava kartelli seaduse, põhjenduseks.

Artikkel X.

Asjad, millised on võetud väljanõutavalt isikult ära, kui selles riigi vastava võimu poolt, 
millise poolt väljandmist nõutakse, kirjutatakse ette nende tagastamine, siis need peavad olema  
koos isikuga üheaegselt välja antud.



Artikkel XI.

Kui kriminaalasja menetlusel üks valitsusest peab vajalikuks teises lepingulises riigis elavate 
tunnistajate küsitlemist, siis diplomatilisel teel tuleb saata selleks kirjalik taotlus, millist hakatakse 
siis täitma selle riigi seadustest kinni pidades, kus tunnistajatelt ütlusi võtma hakatakse.

Artikkel XII.

Kui kriminaalasjas on vajalik või soovitav, et tunnistaja, kes elab teises riigis, ilmuks 
isiklikult kohale, siis selle tunnistaja valitsus kutsub ta selle väljakutse peale kohale ilmuma ja kui ta 
on sellega nõus, siis talle peab olema välja antud  sõidu- ja elamisraha, selle riigi eeskirjade ning 
tariifide järgi, kus ta peab tunnistusi andma.

Artikkel XIII.

Kui kriminaalasjas tunnistatakse vajalikuks ja kasulikuks kurjategijatega vastandamine, 
millised on kinni peetud teises lepingulises riigis või asitõendite ja dokumentide saatmine, millised 
asuvad teise riigi võimude käes, siis  selleks peab diplomaatilisel teel olema saadetud taotlus, 
milline täidetakse, kui seda ei takista mingid erilised põhjused ja seejuures koos kohustusega tagasi 
saata nii kurjategijad kui ka dokumendid.

Artikkel XIV.

Mõlemad valitsused saadavad teineteisele diplomaatilisel teel kohtuotsused, millised on 
tehtud nende kohutasutuste poolt välisriigi alamate kuritegude või üleastumiste juhtumil.

Artikkel XV.

Kõik paberid ja dokumendid, millised on vastastikuselt saadetud  mõlemate valitsuste poolt 
käesoleva konventsiooni täitmiseks, peavad olema saadetud koos prantsuskeelse tõlkega, kui ainult
need ei ole kirjutatud saksa keeles; millisel juhtumil tõlkimise vajadust ei ole.

Artikkel XVI.

Mõlemad valitsused loobuvad vastastikuselt igasugusest ülalpidamise, edasisaatmise ja 
muude kulutuste hüvitamistest, millised võiksid tekkida iga riigi territooriumil, süüdistatavate, 
kohtualuste või süüdimõistetute väljaandmise juhtumil aga samuti kulusid, millised tekkisid kohtute 
taotlusel kurjategijate vastandamiseks ning asitõendite ja dokumentide edasi tagasi saatmisega.

 Vahepealsetest riikidest läbi saadetavate süüdistatavate, kohtualuste või süüdimõistetute 
ülalpidamise ja saatekulud langevad nõudva riigi arvele. Neil juhtudel, kui peetakse  enam 
sobivamaks mööda merd saatmist, saadetakse väljaantav isik sadamasse, milline on määratud 
kindlaks välja nõudva riigi diplomatilise- või konsular-agendi poolt ja tema arvele langevad mööda 
merd kohaletoimetamise kulud.

Artikkel XVII.

Ülalesitatud tingimustega nõustuvad mõlemad lepingulised pooled mõlemate riikide 
seaduste täitmisega, millised puudutavad kurjategijate väljaandmise õiget korraldamise korda.



Artikkel XVIII.

Käesoleva konventsiooni täitmine laieneb Poola Kuningriigile ja Soome Suurvürstiriigile.
Käesolev konventsioon ei laiene Hesse Suur-Hertsogiriigi osale, milline kuulub Põhja-Saksa 

Liidu koosseisu.
Ta ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimise kirjad vahetatakse Darmstadtis kuue nädala kestel 

või kui võimalik, siis ka varem.
Käesolev konventsioon tuleb täitmisel ainult peale kaheteistkümne päeva möödumist 

päevast, mil see on avaldatud selle või teise riigi seadustega ettekirjutatud korras.
Ta hakkab olema jõus kuus kuud, peale seda kui ühe lepingulise riigi poole poolt esitatakse 

selle tühistamise teade. 
Selle tõestuseks jne.

          See juhtus Darmstadtis, 3. (15.) novembril 1869 aastal.
(L.S.)Labensky. (М.П.)Лабенский.
(L.S.)B-on de-Dalwigk. (М.П.)Баронъ фонъ Дальвигъ.
See on ratifitseeritud S-Peterburis 11. novembril 1869 aastal.

*****

Nr.351.

1871 a. 26. juuni (8. juuli). Preisimaaga sõlmitud Brest-Gralewo raudtee Königsberg-Lyk 
raudteega ühendamise konventsioon.(2-е П.С.З. №50.069).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Preisimaa Kuningas, Saksamaa Keisririigi nimel, 
soovides aidata kaasa mõlemate Keisririikide vahelise kaubandussuhete arengule Lycki ja Brest-
Loitowski vahelise raudtee rajamisega, nimetasid selleks, et vastastikuse kokkuleppega lahendada 
kõik küsimused, millised tekivad seoses selle uue raudteega, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Andre Tverdiansky ((Андрея Твердянскаго))oma Tegev vanemnõuniku, parun Alexandre 

Wrewsky ((Александра Вревскаго)), oma Kindralsaabi polkovniku, Nikolai Essaulova ((Nicolas 
Essaouloff, Николая Эссаулова)), oma insener-polkovniku ja Aleksander Erdbergi ((Alexandre 
Erdberg, Александра Эрдберга)), oma insener-polkovniku, 

aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
Paul-Louis Wilhelm Jordani, oma Salaõigusnõuniku, Charles-Auguste-Hermann Mebes, 

oma Valitsuse Salanõuniku, Jean-Ernest Edouard Hitzigrathi, oma Rahanduse salanõuniku,
kes volinikena otsustasid, hilisema ratifitseerimise tingimusel, võtta vastu alljärgnevad 

artiklid:

Artikkel I.

Venemaa valitsus andis aktsiaseltsile Brest-Litovskist Bialystoki, Grajewo lähedal, Preisima 
piiril raudtee rajamise ja ekspluateerimise kontsessiooni, milline tuleb ehitada alates Lyckist 
((Лыка)) Venemaa piirini ja seal ühendada ülalmainitud Venemaa raudteega. 

Artikkel II.

Mõlemate raudteede, vene ja preisi, ühendamise punkt ja kokkupuude, nii pealt vaates kui 
ka profiilis, määratletake mõlemate valitsuste poolt projektide järgi, millised on koostatud 
kokkuleppel mõlemate riikide inseneride poolt.



Kõik muud tingimused tee suuna suhtes, aga samuti jaama hooned kummagi riigi piirides, 
jäetakse  kummagile Kõrgetest lepingupooltest ise oma äranägemise järgi lahendada.

Artikkel III.

Raudteed ja kõik selle juurde kuuluv, nagu ka veovahendid, rajatakse selle ja teise poole 
poolt sellisel viisil, et liikluses oleks võimalik lokomotiivide ((auruvedurite)) kasutamine.

Artikkel IV.

Rööpapaaride sisemiste külgede äärte vaheline kaugus hakkab Venemaa valdustes olema  
viis jalga, inglise mõõdu järgi, aga Preisimaa valdustes neli jalga kaheks ja pool tolli, inglise mõõdu 
järgi.

Artikkel V.

Maade võõrandamine pinnasest tammile ja kunstlikele rajatisele sellise arvestusega, et 
sellele rajatakse kahe rööpapaariga raudtee; kuid teise rööpapaari panek võib olla edasi lükatud seni, 
kuni selle vajadust peetakse vastava valitsuse poolt hädavajalikuks.

Artikkel VI.

Kõrged lepingulised pooled hoolitsevad selle eest, et nende valdustes asuv Brest-litovski-
Lycki raudteelõigus oleks ehitustöö lõpetatud võimalikult lühikese tähtaja jooksul ja saadavad teine-
teisele kummagi poolt kinnitatud kontsessiooni

Artikkel VII.

Ühelt raudteelt teisele üleminek peab toimuma piiril ja selleks nii Venemaa kui ka Preisimaa 
poolelt ehitatakse raudteed välja nõnda, et kummaltki poolt pannakse rööpad kuni vastaspoole 
jaama sellisel viisil, et Venemaa rongid, millised nõuavad laiemat rööpavahet, saaksid  sõita 
Preisimaa jaama, aga Preisimaa omad, millised vajavad kitsamat rööpavahet, Venemaa jaama.

Artikkel VIII.

Vene  maadel kitsama Venemaa jaama ja piiri vahelise raudteeharu rajamine, aga ka selle üle 
järelvalve teostamine, hakkab olema Venemaa raudtee juhatusel, aga preisi maadel laiema 
raudteepaari rajamine ja korrashoid hakkavad olema Preisima raudtee juhatuse kohustuseks. Nendel 
lõikudel sõitmise eest ei hakata Venemaa ega Presimaa raudteede juhatuste poolt mingit hüvitust 
maksma.

Artikkel IX.

Kõrged lepingupooled hoolitsevad, et piirijamades oleks kõik ettenähtud meetmete võtud, et 
kaubavagunite täis ja tühjaks laadimine, milline on hädavajalik raudteede erineva laiuse tõttu, võiks 
toimuda võimalikult väikese aja- ja töökuluga. 

Artikkel X.



Signaalid ja muude liikluse korraldamise üksikasjad, peavad piirijamas olema seatud 
vastastikuste riikide raudteede juhatuste kokkuleppe alusel ühesuguste eeskirjade järgi, millised on 
kinnitatud  mõlemate poolte vastavate kohalike võimude poolt.

Artikkel XI.

Mõlemad Raudteede Juhatused hoolitsevad, sobivaima rongide liikluse korralduse eest, ja 
hakkavad  kasutama vastavat mõju rongide liikluse korraldamisele ja muutmisele.

Artikkel XII.

Reisijate ja kaupade veo tariif määratletakse mõlemate Raudteejuhatuste  poolt oma piirides 
ise ja see vahetatakse vastastikku.

Kõrged lepingulised pooled hoolitsevad selle eest, et selle tee osades, millised asuvad nende 
vastastkustes valdustes, veo tasu tariif, erandiks  erinevus, milline on tingitud ekspluateerimise ja 
kaubanduse erinevusest, oleks võimalikult ühesugune.

Artikkel XIII.

Mõlemate riikide elanike vahel ei hakata tegema sõidu ja veo eest tasumisel mingit vahet, 
ega ka ärasõidu aja suhtes, erandiks peatus, milline on hädavajalik tollieeskkirjade täitmiseks; on 
iseenesest mõistetav, et neid eeskirju hakatakse rakendama ühtmoodi  mõlemate riikide elanike 
suhtes.

Artikkel XIV.

Kõik politseilised- ja tollimeetmed, millised võivad osutuda vajalikuks võtta tee avamise 
puhul, millised moodustavad käesoleva konventsiooni asja, esitatakse kummagi valitsuse 
kompetentsi ja need hakkavad olema, võimalust mööda, määratletud  vastastikusel eelneval 
kokkuleppel. 

See, aga mis hakkab puudutama ülevaatuse formaalsusi ja tolli poolt reisijate toodud või 
viidava pagazi ning kaupade veo tolliülevaatuse teostamist, aga ka passide tõestamist, mõlemad 
valitsused kohustuvad vastastikuselt, et ei soosi Brest-Litowsk-Lycki  raudteeliini mitte vähem kui  
teisi piiri ületavaid raudteid ja osutavad sellele teele, hüvitusi ja kaubaveo soodustamist ning 
lihtsustamist, milliseid võidakse mõlemate riikide seaduste järgi lubada.

Artikkel XV.

Brest-Litowsk-Lyck tee hakkab samuti olema postikorrespondentsi, nii kirja- kui 
postipakkide veo teeks ning telegraafiliinide tõmbamiseks. Kõrged lepingulised riigid ei jäta raudtee 
kontsessionääridele  panemata selliseid kohustusi, milliseid nad peavad vajalikeks selleks, et tagada 
Posti- ja Telegraafijuhatuste huvid.

Mõlemate Posti- ja telegraafijuhatused määratlevad vastastikusel kokkuleppel posti- ja 
telegraafiteenistuse korra, milline seatakse mainitud raufdteel sisse.

Artikkel XVI.

Kõikidel juhtudel, kui selle või teise poole Raudteede Juhatus ei jõua erinevates, käesolevas 
konventsioonis mainitud punktides kokkuleppele ja üldse mõlemate piiride vahelise vahetpidamatu 



liikluse tagamise ning  transiitkaubanduse mugavuse suhtes, võtavad valitsused enda peale vaidluste 
lahendamise ja võtavad vastastikuste kokkulepete alusel vajalikud meetmed.

Artikkel XVII.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad  vahetatakse Berliinis 
kahe kuu pärast, lugedes selle allkirjastamise päevast, või kui võimalik, siis ka varem.

Selle kinnituseks jne.
                      See juhtus Königsbergis 26. juunil (8 juulil.) 1871 aastal.

   (L.S.)Tverdiansky.     (L.S.)Jordan.      (М.П.)Твердянский.          (М.П.)Иорданъ.
   (L.S.)Baron Wrevsky.(L.S.)Mebes.      (М.П.)Баронъ Вревский.  (М.П.)Мебесъ.
   (L.S.)Essaouloff.   (L.S.)Hitzigrath. (М.П.)Эссауловъ.              (М.П.)Гитцигратъ.
  (L.S.)d´Erdberg.       (М.П.)фонъ-Эрдбергъ.

             See on ratifitseeritud S-Peterburis, 27. oktoobril 1871 aastal.

******

Nr.352.

1872 a. 13.(25.) märts. Saksamaa Keisririigiga sõlmitud telegraafi-konventsiooni puudutav 
deklaratsioon.(2-е П.С.З. №50.831).

Kokkulepe, milline on sõlmitud  18. (30.) jaanuaril, käesoleval aastal Venemaa-keiserliku 
Telegraafijuhatuse ja Saksamaa keiserliku riikliku Telegraafijuhatuste vahel Venemaa ja Saksamaa 
Keisririigi vahelist telegrafikorrespondentsi puudutavalt, milline kokkulepe kõlab sõna-sõnalt 
järgmiselt:

„See juhtus Berliinis 30 jaanuaril 1872 aastal.
Nõnda, nagu Saksamaa Keisririigis Saksa-Austria Telegraafiliidu asutamisega, millist 

seejärel nimetatakse Telegrafiliiduks“ on 1871 aasta lõppemisel kaotatuid, siis  osutub soovitavaks  
uuesti määratleda senini Telegraafiliidu ja Keiserliku Telegrafijuhatuse vahel eksisteerivad suhted 
vastastikuse telegraafikorrespondentsi pidamise korra suhtes.

Sel eesmärgil esindajad:
a)Venemaa-keiserliku Telegrafijuhatuse, Telegraafide direktor, Salanõunik Lüders, ja 
B)Saksa-keiserliku riikliku Telegraafijuhatuse, Telegraafide direktor, kindral-majorvon 

Chauwin, sõlmisid käesoleval kuupäeval omavahel alljärgneva kokkuleppe, tingimusel, et selle 
ratifitseerivad nende kõrged valitsused:

1)Kokkulepe, milline on sõlmitud  Venemaa-keiserliku, Preisimaa-kuningliku ja Austria 
keiserliku-kuningliku Telegraafijuhatuste vahel protokolliga, milline sõlmiti Pariisis 15 aprillil 1865 
aastal, milline puudutab vastastikuseid telegraafisuhteid Saksa-Austria Telegraafiliiduga ja Venemaa 
vahel, alates 1 juulist 1872 aastast, loetakse jõu kaotanuks ja selle asemel jõustuvad, kuivõrd see 
puudutab Venemaa ja Saksamaa Keisririigi Telegrafijuhatusi, käesoleva kokkuleppe määrused.

2)Venemaa ja Saksamaa vahelisele vastastikusele telegraafikorrespondentsile määratletakse 
järgmised lõplikud taksid:

A.Venemaa Keisririigi kasuks:
a)Venemaa Euroopa osale 5 franki.
b)Kaukaasiale 8
c)Venemaa Aasia I rajoonile 13

           d)       -.-       II -.-  21
e)    .-.                   III -.-          37
B. Saksamaa Keisririigi kasuks 2½ fr.



See taks on määratud 20 sõnaliste lihttelegrammide eest ja see suureneb näidatud tasu poole 
võrra iga liigse 10 sõna eest.

3)Ühelt poolt Venemaa ja teiselt Saksamaa vaheliste piirisuhetes määratletakse taks 3 franki 
lihttelegrammile. Piiri-telegrammikorrespondentsi tasu antakse eraldi sellele juhatusele, millisel 
saatejaam kuulub ja seepärast mitte mingit vastastikust tasaarvestust selle tasu suhtes teostatama ei 
hakata.

Piirisuhete piiresse kuuluvad kõik need jaamad, millised sellel ja teisel territooriumil asuvad 
vastastikustest riigipiirist otsejoones mitte kaugemal kui 25 geograafilist miili.

4)Kõiges muus ülalmainitud telegraafikorrespondents allub Roomas 14. jaanuari 1872 aastal 
ümber vaadatud  rahvusvahelise telegraafikonventsiooni määrustele ja see jääb jõusse 
kindlaksmääramata ajaks, kuni üheks aastaks peale ühe või teise poole poolt selle kehtivuse  
katkestamise avalduse tegemisest. 

Selle tõestuseks ülalmainitud  mõlemate poolte esindajad allkirjastasid käesoleva 
kokkuleppe omakäeliselt.

Lüders. Shauvin. Лидерсъ.      Шовенъ.

Käesoleva deklaratsiooniga, milline on ette nähtud vahetamiseks samasuguse Saksamaa-
Keiserliku valitsuse deklaratsiooniga, Venemaa-Keiserliku valitsuse nimel kinnitatakse selle 
kõikides punktides.

              See juhtus S-Peterburis, 13. (25.) märtsil 1872 aastal.
           Venemaa Riigikantsler (L.S.) Gortchacow.  (М.П.)Горчаковъ.

*****

Nr. 353.

1872 a.14.(26.) mai. Preisimaaga sõlmitud lisa-posti-konventsioon.(2-е П.С.З. №51.128).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, Saksamaa 
Keisririigi nimel, olles innustatud soovist arendada vastastikuse postikorrespondentsi  kergendamise 
kaudu mõlemate riikide vahelisi postisuhteid, otsustasid sõlmida  10. (22.) augusti 1865 aasta 
postilepingule lisalepingu ja sel eesmärgil nimetasid oma volinikeks:

T. M. Ülevenemaaline Keiser oma kindral-adjudandi, ratsaväekindrali, Siseministri, 
Riiginõukogu liikme Aleksander Timaševi ((Александра Тимашева)), Venemaa-keiserlike Püha 
Aleksander Nevski jt. ordenite kavaleri,

aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, oma kindral-leitnandi, kaaskonna kindrali 
ja saadiku Venemaa-keiserliku õukonna juures, T. K. Heinrich VII, prints Reusi, Preisimaa 
kuningliku Punase Kotka esimese järgu tammelehtedega kaunistatud jt. ordenite  kavaleri,

kes oma volituste alusel, millised leiti olevat ettenähtud vormis olevad, leppisid kokku 
alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Venemaa ja Saksamaa vahelise kirja eest määratakse tasu järgmisel moel:
1)Üksiku frankeeritud kirja eest 3 hõbekrossi või 10 hõbekopikat.
2)Üksiku mittefrankeeritud kirja eest 5 hõbekrossi või 16 hõbekopikat.
Tasu kohaliku korrespondentsi eest vastastikuste vastas asuvate piiripostijaamade vahel 

määratletakse 1 hõbekrossi või 3 hõbekopikat, üksiku frankeeritud  kirja ja 2 hõbekrossi  või 7 
hõbekopikat üksiku mittefrankeeritud kirja eest.

Üksiku kirja normaalkaaluks võetakse 15 grammi. Suurema kaaluga kirja eest võetav tasu 
hakkab suurenema samas proportsioonis iga 15 grammi kohta.



Trükiste  ja kaubanäidiste eest hakatakse võtma tasu suuruses ½ hõbekrossi või 2 
hõbekopikat iga 50 grammi eest. 

See koontasu jaotatakse Venemaa keiserliku ja Saksamaa Keiserliku Postijuhatuse vahel 
pooleks. Võimalike Vene-Saksa postipakkide, millised saadetakse Austria-Ungari valduste kaudu 
transiidi korras, tasutakse mõlemate lepinguliste poolte poolt võrdselt.

Artikkel II.

Venemaa-keiserlikule Postijuhatusele  jäetakse õigus vahetada välisriikidega läbi Saksamaa 
posti-territooriumi transiidi korras suletud postipakke.

Nende Saksamaa valduste kaudu suletud postipakkide transiidi eest hakkab Venemaa 
-keiserlik Postijuhatus  tasuma Saksamaa-keiserlikule Postijuhatusele järgmist tasu:

a)Posti-pakkide eest, milliseid vahetatakse Belgiaga, Taaniga, Prantsusmaaga, 
suurbritanniaga ja Iirimaaga, Itaaliaga, Madalmaadega, Šveitsiga, Hispaaniaga, Portugali ja 
Ameerika Ühendriikidega: 2 hõbekrossi iga 30 grammi kirjade puhaskaalu ((netto)) kohta;

⅓ hõbekrossi iga 50 grammi banderollis ajalehtede, trükiste ja kaubanäidiste puhta kaalu 
kohta;

b)Posti-pakkide eest, milliseid vahetatakse Norra ja Rootsiga:
1½ hõbekrossi iga 30 grammi kirjade puhaskaalu kohta;
¼ hõbekrossi iga 50 banderollis ajalehtede, trükiste ja kaubanäidiste puhaskaalu kohta.
Ülalmainitud tasud peavad samuti, kui Keiserlik-kuninglik Austria-Ungari Postijuhatus 

sellega ei nõustu, olema rakendatud nende posti-pakkide suhtes, milliseid hakatakse vahetatama 
Lõuna Venemaa ja välisriikide vahel Saksamaa ja Austria-Ungari valduste kaudu.

Transiiditasu posti-pakkide eest, milliseid vahetatakse Suurbritannia ja Iirimaaga, hakkab 
alates 1 jaanuarist 1873 aastast, niivõrd kui see ei puuduta Austri-Ungari valduste kaudu teostatavat 
transiiti, alandatud kuni 1 hõbekrossini iga 30 grammi kirjade puhaskaalu kohta ja kuni ¼ krossi iga 
50 grammi banderolli all ajalehtede ja trükiste ning kaubanäidiste puhaskaalu kohta.

Saksamaa-keiserlikule Postijuhatusele antakse õigus vahetada Venemaa valduste kaudu 
transiidi korras suletud posti-pakke tema Konstantinoopolis asuva postkontoriga, aga samuti kõigi 
nende riikidega, kuhu peetakse kasulikuks korrespondentsi Venemaa kaudu saata. 

Nende posti-pakkide Venemaa valduste kaudu transiidi eest hakkab Saksamaa keiserlik 
Postijuhatus teostama Venemaa keiserlikule Postijuhatusele järgmise tasu maksmist:

2 hõbekrossi iga 30 grammi kirjade puhaskaalu eest ja ⅓ hõbekrossi iga 50 banderollis 
ajalehtede, trükiste ja kaubanäidiste puhas-kaalu pealt.

Merd mööda, aga samuti mööda välismaiseid postiteid saates Venemaa keiserlik 
Postijuhatus ei hakka nõudma  hüvitust sellest rohkem, millist ta hakkab tasuma oma posti saatmise 
eest.

Teenistusliku, kohaletoimetamata, saatmata või saadetud korrespondentsi eest, aga samuti 
posti ülekannete eest, mõlemate poolte poolt ei hakata tasuma mitte mingit transiiditasu.

Artikkel III.

Käesolev lisaleping, milline hakkab olema kohustuslik peamise konventsiooniga sama kaua, 
jõustub 1 juulist v.k.j. (13. juulist u.k.j.) 1872 astast. Samast ajast kaotavad jõu10.(22.) augusti 1865 
aasta   peamise konventsiooni artikklid X, XI, XIII, XV ja XXI, sedavõrd, kuivõrd käesoleva 
lepingui kaudu järgnesid teised kokkulepped.

Käesoleva lepingu ratifitseerimiskirjad peavad olema vahetatud kõige lühema aja jooksul S-
Peterburis.

Selle tunnistuseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 14 (26.) mail 1872 aastal.
(L.S.) Aleranger Timafsheff. (М.П.)Александръ Тимашевъ.
(L.S.)Heinrich VII. Prinz Reuss. (М.П.)Генрихъ VII  Принцъ Рейссъ.



****

Nr.354.

1872 a. 19.(31.) august. Vastastikuste alamate väljasaatmise korda puudutav noot, milline on 
vahetatud Preisimaa asjuriga.(2-е П.С.З. №51.748).

Allakirjutanud Välisministril on au teavitada M. de Pfueli, T. M. Saksamaa Keiserlikku, 
Preisimaa Kuninglikku asjurit, et oma valitsuse nimel ta nõustub alljärgnevate ettepanekutega, 
millised olid Venemaa ja Preisimaa valitsuste vahelise eelneva kokkuleppe asjaks ja milliste 
eesmärgiks oli kehtestada  tulevikus vastastikust alamate väljasaatmise kord, kelle kodumaale 
tagastamist peetakse hädavajalikuks seetõttu, et neil puuduvad hädavajalikud elatusvahendid, või 
hulkurluse või siis passi puudumise tõttu.

1)Venemaa alamad, kes asuvad Preisimaa valdustes ja kes on sündinud või pärit kümnest 
kubermangust (Varssavi, Radom, Kielcze, Siedlecz, Lublin, Petrikow, Kalisch, Plotzk, Lomscha ja 
Suwalki)((Варшавской, Радомской, Клецкой, Седлецкой, Люблинской, Петровской, 
Калишской, Плоцкой, Ломжинской и Сувалкской)), millised asuvad Visla ja selle harujõgede 
ääres, aga samuti Kowno ja Kuramaa ((Ковенской и Курляндской)), samuti nagu Preisima alamad, 
kes elavad ülalmainitud kümnes kubermangus, saadetakse välja ülalesitatud põhjustel, Preisimaa 
piirivõimude (Landräthe) ja Venemaa piirimaakondade võimude, kes tegutsevad piirikomissaride 
ametikohuseid täites, vahelise kirjavahetuse tulemusel.

Väljasaatmisele kuuluvatest isikutest teatatakse eelnevalt Preisimaa Landrathi, aga 
Venemaal vastava maakonna ülemale, millise piirides tuleb viimased vastu võtta, asjaolude ja 
paberite läbivatamise tõttu, väljendab viidatud kohas väljasaadetava isiku vastu võtmise nõusolekut.

2)Kui väljasaadetaval isikul on vastavad või mitte üle aasta pikendamata paberid, siis 
Landräthe ja maakonnaülema vahelist eelnevat nõusolekut vaja ei ole. Landräthe ja maakonnaülem 
on kohustatud  väljasadetava isiku vastu võtma ilma edasiste formaalsusteta, kui vaid tema paberid 
vaieldamatult tõestasid tema sünni või päritolu ja ei tekitanud kahtlusi nende ehtsuse suhtes.

3)Lähimad piiritollipunktid hakkavad olema kohtadeks, kus peab isiku väljasaatmist ja 
vastuvõtmist teostama.

4)Diplomaatilist kirjavahetust hakatakse pidama kõigi Venemaa alamate suhtes, kes on 
sündinud või pärit väljaspoolt mainitud kaheteistkümnest Venemaa kubermangust, samuti nagu 
Preisimaa alamate suhtes, kes elasid, peale mainitud kubermangude, Venemaa Keisririigi  ülejäänud 
osades.

5)Mõlemad valitsused teevad viivitamatult vastavatele võimudele vastavate ettekirjutustega  
korraldused, millised puudutavad käesolevate eeskirjade täitmist ja et teha kõikvõimalikke 
kergendusi nende rakendamise suhtes.

6)Käesolev tingimus hakkab olema jõus kaks aastat, lugedes selle noodi vahetamise päevast. 
Selle tähtaja möödumisel, mõlemad valitsused jätavad enesele õiguse sellest loobumiseks, nii et see 
jääb jõusse seniks, kuni järgneb selles kehtivuse lõpetamise teade.

Allakirjutanutel on au jne...
Westmann. Вестманъ.

*****

Nr.355.

1873 a. 11.(23.) juuli. Saksamaa Keisririigiga sõlmitud vabrikumärkide kaitmist puudutav 
deklaratsioon.(2-е П.С.З. №52.557).



Selleks, et T. M.. Ülevenemaalise Keisri ja T. M. Saksama Keisri valitsuse soovil anda 
Venema alamate, ühest küljest ja teisest Saksamaa alamate manufaktuursele tööstusele täielik ja 
tegelik kaitse, allakirjutanud, olles selleks vastavas korras volitatud, leppisid kokku alljärgnevates 
artiklites:

Artikkel I.

Venemaa alamad Saksamaal ja Saksamaa alamad Venemaal hakkavad kasutama, 
kaubamärkide, või nende ruumide ja vabrikumärkide või kaubamärkide suhtes samasugust kaitset, 
nagu ka pärismaistele. 

Artikkel II.

Tingimused, millised on sätestatud eelnevas artiklis, hakkavad omama traktaadi  jõudu ja 
mõju seni kuni üks pooltest teatab soovist selle kehtivus lõpetada.

Selle tunnistuseks jne...
See juhtus S-Peterburis 11. (23.) juulil 1873 aastal.
(L.S.)Westmann. (М.П.)Вестманъ.
(L.S.)Henri VII. Prinz Reuss. (М.П.)Генрихъ VII Князь Рейсский.

*****

Nr.356.

1874 a.31.oktoober (12. november). Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud pärandeid 
puudutav konventsioon. (2-е П.С.З. №54.554).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, soovides 
määratleda vastastikuste alamate õigused ja selle ja teise riigi kohtu ning konsularvõimude 
tegevussfääri pärandite suhtes, millised avanevad ühes kahest lepingulistest riikides peale teise 
alama surma, otsustasid vastastikusel kokkuleppel, sõlmida selles asjas spetsiaalne konventsioon ja 
sel eesmärgil nimetasid oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Vladimir Westmanni ((Владимира Вестмана)), oma Tegevsalanõuniku jaSenaatori, 

Välisministri, Püha Aleksnder Nevski jt. ordenite kavaleri,
aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
Frederic-Jean de Alvenslebeni, oma kammerhärra ja Õigusnõuniku, oma ajutise asjuri, 

kuninglike Hohenzollerni 3 järgu ja Punase Kotka 4 järgu jt. ordenite kavaleri.
Kes volinikena, vahetanud teineteisega volikirjad, millised leiti olevat heas ja ettenähtud 

vormis olevad, leppisid kokku  alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Juhtumil, kui Venemaal sureb sakslane ja Saksamaal venelane, vahet tegemata, kas surnu oli 
maal alaline elanik või vaid läbisõidul, siis surma paiga vastavad võimud peavad võtma surnu vallas 
ja kinnisvara suhtes sellised kaitse meetmed, millised riigi seaduste järgi peavad olema võetud 
kohalike elandite päranduste suhtes, kuid jälgides seejuures otsuseid, millised on esitatud 
alljärgnevates artiklites.



Artikkel II.

Kui surm järgneb sellises kohas või sellise koha lähedal, kus asub selle riigi peakonsul, 
konsul või viitse-konsul, millise alam surnu on, siis kohalikud võimud peavad sellest viivitamatult 
konsulit teavitama, et üheskoos pitseerida kõik surnu asjad, vallasvara ja paberid.

Konsul teavitab sellise viisil kohalikke võime, kui ta saab enne neid teate tema kaasmaalase 
surmast.

Kui peetakse vajalikuks asuda viivitamatult pitseerimise juurde ja seda ei saa mingil 
põhjusel teha mõlemate võimude poolt ühiselt, siis kohalik võim omab õigust panna eelnevalt 
pitsatid ilma konsulaarvõimude kohalolekuta ja vastupidi; kuid tingimusel, et sellest teavitatakse 
võime, milline võib seejärel asetada oma pitsatid.

Peakonsul võib sooritada pitseerimise talituse kas isiklikult või tema poolt selleks valitud 
usaldusisiku vahendusel Sel viimasel juhtumil peab usaldusisik varustatud spetsiaalse volitusi 
tõestava saatkonna või konsulilaadi templiga kinnitatud tunnistusega.

Asetatud pitsereid ei tohi kohaliku võimuta ega saatkonna esindajata murda.
Sellisel viisil toimitakse surnu kogu vallas ja kinnisvara, majakraami ja kapitalide nimekirja 

koostamisel.
Kui, ainiti kohalikule konsulaadile saadetud või vastupidiselt konsuladi poolt kohalikule 

võimule saadetud pitsatite maha võtmise ja vara nimekirja koostamisele kutse teate saatmist 48 
tunni möödudes, alates kutse kätte saamise ajast, kutsutud võim kohale ei ilmu, siis teisel võimul on 
õigus üksi asuda mainitud toiminguid teostama.

Artikkel III.

Vastavad võimud on kohustatud, riigi seaduste ettekirjutusel, teatama avalikult pärandi 
avanemisest ja pärijate või krediitorite väljakutsumisest, sõltumata sellest, milline kuulutus tehakse 
konsulaarvõimude poolt.

Artikkel IV.

Artikkel II sätete alusel vara nimeklirja tegemisel on kohalik võim kohustatud andma 
konsulaarvõimule, tema kirjaliku nõudmise alusel, mainitud nimekirja alusel, kõik pärandisse 
kuuluva vallasvara, dokumendid, kapitalid, võladokumendid, paberid aga samuti testamendi, kui 
selline olemas on.

Konsulaarvõim võib teha pärandi hulka kuuluvate ja kiiresti riknevate vallasasjade, milliste 
naturaalses seisundis säilitamine oleks pärandit kuludega koormav, avalikul oksionil müügi  
korralduse. Ta on kohustatud, ainiti, pöörduma selles asjas kohalike võimude poole, et see müük 
oleks teostatud kooskõlas riigi seadustega kehtestatud korraga.

Artikkel V.

Konsularvõim on kohustatud hoidma kui deposiiti ((hoiust)), riigi seadustele allutatud asjade 
nimekirja võetud asju ja kapitale, võlakohustuste järgi välja nõutud summasid ja laekuvaid tulusid, 
aga samuti raha, milline on saadud vallasvara müügist, kui selline järgnes kuue kuuse viimasest 
kohaliku võimu poolsest pärandi avanemise kuulutuse avaldamisest ja kaheksa kuuse surmast 
teatamise tähtaja  möödumisest, kui kohalik võim selle kohta kuulutust ei avaldanud. 

Konsularvõimule jäetakse siisiki õigus, viivitamatult teha pärandvara arvelt maksed surnu 
surmaeelse ravi ja matusekulude eest, tasuda teenija palga, korteriüüri, kohtu-, konsulaar- ja muud 
sarnased kulud, aga samuti surnu pereliikmete ülalpidamise eest, kui see osutub vajalikuks.

Artikkel VI.



Konsulil on õigus, tingimusel, et täidetakse eelneva artikli sätted, võtta, surnu vallas ja 
kinnisvara suhtes, kõik kaitse meetmed, milliseid ta peab pärijate huvides vajalikuks võtta. Ta võib 
juhtida pärandit isiklikult või tema poolt valitud ja tema nimel tegutsevate usaldusisikute kaudu ja 
nõuda temale igasuguste väärtuste üleandmist, millised kuuluvad surnule ja asuvad hoiul, nii 
avalikes kassades, aga ka eraisikute käes. 

Artikkel VII.

Kui art. V mainitud tähtaegade möödumisel, tekib kohalike alamate või kolmanda riigi 
alamate poolsete nõudmiste alusel mingi vaidlus pärndi vallasvara suhtes, siis sellise nõudmise 
lahendamise õigus, kui need ei ole põhjendatud ainult pärandiõigusele seaduse või testamendi järgi, 
kuulub eranditult maa kohtuasutuste kompetentsi.

Pärandvara võlgade äramaksmiseks ebapiisavuse juhtumil, peavad krediitorite nõudel kõik 
sellise pärandi juurde kuuluvad dokumendid ja asjad ning väärtused antud antud üle vastavale 
kohalikule võimule; sellisel juhul jääb konsulile tema kaasmaalaste õiguste kaitsmine.

Artikkel VIII.

Tähtaegade möödumisel,millised on kehtestatud Art. V. ja kui ei esitata mingeid 
pretensioone, konsuliaadi võim, tasudes kohalike seadustega kehtestatud määras kõik pärandil 
lasuvad kulud ja arved, saab  lõplikult oma valdusse pärandi vallasvaralise osa, millise  muudab 
likviidseks ja annab üle pärijatele vastavalt kuuluvusele, andes selle suhtes aru vaid oma enda 
valitsusele.

Artikkel IX.

Kõigi pärandi avanemie, juhtimise ja likvideerimise asjades jääb ühes lepingulistes riikides 
peale teise alamaid ja selle ja teise riigi peakonsulid, konsulid ja viitse-konsulid olemuselt, oma 
ametikoha tõttu, pärijate esindajad ja ametlikult tunistatakse  nende pärijate usaldusisikuteks, kes ei 
pea oma volitusi spetsiaalse aktiga tunnistama.

Seepärast nad saavad ka isiklikult või usaldusisikute kaudu, kes on nende poolt valitud 
isikutest, kellel on selleks, riigi seaduste järgi, õigus, ilmuda vastavate võimude ette, et kaitsta 
igasugust avanenud pärandit puudutavat asja, pärijate huve, otsides nende õigusi või vastates nende 
suhtes esitatud hagidele.

On iseenesest mõistetav, ainiti, et peakonsulid, konsulid ja viitse-konsulid, kes on 
tunnistatud nende kaasmalaste usaldusisikuteks, ei saa ainiti ise pärandit puudutavates asjades 
poolena olla kaasatud.

Artikkel X.

Kinnisvara pärandamise kord määratletakse selle riigi seadustega, millises need varad 
asuvad ja kõik hagid või vaidlused, millised puutuvad päritavat kinnisvara, kuuluvad lahendamisele 
eranditult selle sama riigi kohtuasutuste poolt.

Hagid millised puudutavad vallasvara jaotamist aga ka  pärandiõigust vallasvarale, milline 
jääb ühes lepingulises riigis peale teise alamaid, lahendatakse kohtuasutuste poolt või selle riigi 
vastavate võimude poolt, millise juurde surnu kuulus ja selle riigi seaduste järgi, kui vaid selle riigi 
alam, millises pärand avanes, esitas dokumendi oma õigusest pärandile. 

Sel viimasel juhtumil ja kui hagi oli esitatud  enne Art. V esitatud tähtaja möödumist, 
antakse hagi läbivaatamine kohtuasutusse või selle riigi vastavasse võimuasutusse, kus pärand 



avanes, millised otsustavad siis, oma maa seaduste järgi, hageja nõudmise põhejendatuse ja temale  
arvestatava osa suuruse suhtes. Hagejale temale arvestatud osa väljaandmisel antakse ülejäänud 
pärand konsulaarvõimule, milline toimetab sellega teiste pärijate suhtes kooskõlas Artikkel VIII 
sätetega. 

Artikkel XI.

Kui venelane suri Saksamaal või sakslane Venemaal sellises kohas, kus ei ole tema riigi 
konsulaarvõime, siis vastavad kohalikud võimud asuvad, selle riigi seaduste alusel, pärandi 
pitseerimisele ja nimekirja koostamisele. Nende aktide tõestatud koopia koos surmatunnistusega 
ning isiku passiga antakse võimalikult kiiresti üle pärandi avanemise kohast kõige lähemal asuvale 
konsulaadile või siis saadetake Välisministeeriumi kaudu selle riigi diplomaatilisele agendile, 
millise juurde surnud isik kuulus.

Vastav kohalik võim võtab, surnust alles jäänud  varade suhtes, kõik seadusega ettekirjutatud 
meetmed ja peale Art. V. kehtestatud tähtaja möödumisel, annab  pärandvara, võimalikult kiiresti, 
mainitud  diplomaatilisele või konsular-agendile üle.

On iseenesest mõistetav, et kuna surnu riigi saatkond või lähim konsulaat saadab kohale 
volitatud isiku, siis pärandit hoidev kohalik võim peab arvestama eeskirjadega, millised on 
kehtestatud eelnevate artiklitega.

Artikkel XII.

Käesoleva konventsiooni otsuseid rakendatakse samamoodi peale  lepinguliste riikide 
alamate surma, kes on surnud väljaspool teise riigi territooriumit, kuid jättis sellesse viimasesse 
vallas või kinnisvara.

Artikkel XIII.

Töötasu ja majakraam, millised kuulusid ühe lepingulise riigi madrustele või reisijatele, kes 
surid laeval või kaldal teise riigi piires, antakse üle surnu koduriigi konsulile.

Artikkel XIV.

Käesolev konventsioon jääb jõusse kuni ühe aasta, möödumiseni sellest päevast, mil üks 
kõrgetest lepingulistest riikides teatab selle kehtivuse lõpetamisest.

Artikkel XV.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse S-
Peterburis, kõige lühema aja jooksul.

See jõustub peale ratifitseerimiskirjade vahetamist, ühe kuu möödumisel.
Selle tunnistuseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 31, oktoobril (12. novembril) 1874 aastal.

    (L.S.)Westmann.(L.S.)Alvensleben. (М.П.)Вестманъ. (М.П.)Альвенслебенъ.
See on ratifitseeritud S-Peterburis 26. jaanuaril 1875 aastal.
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1874 a. 26. november (8. detsember). Saksamaaga sõlmitud konsulaar-konventsioon.(2-е 
П.С.З. №54.550).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, soovides 
määratleda vastastikused Peakonsulite, Konsulite, Viitse-konsulite ja konsulaar-agentide, konsulaar-
asjaajajate või sekretäride õigused, eelised ja soodutused ning samuti nendetegevussfääri ja 
kohustused, millised on neile pandud Venemaal ja Saksamaal, otsustasid sõlmida konsulite 
konventsiooni ja nimetasid sel eesmärgil oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
vürst Aleksander Gortšakovi ((Александра Горчакова)), Venemaa Riigikantsleri, 

Riiginõukogu liikme, kellel on T. M. Keisri  briljantidega kaunistatud portreega lint jt.
aga T. M Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:Frederic Jean de Alvenslebeni, oma 

kammerhärra ja Õigusnõuniku, oma ajutise asjuri, kuninglike Hohenzollerni 3 järgu jt ordenite 
kavaleri. 

Kes volinikena, peale oma volikirjade vahetamist, millised leiti olevat heas ja ettenähtud 
vormis, otsustasid alljärgnevates artiklites:

          Artikkel I.

Igale Kõrgetest lepingulistest pooltest jäetakse õigus nimetada Peakonsuleid, Konsuleid, 
Ase-konsuleid või konsular-agente sadamates või kaubanduslinnades, millised asuvad teiste riikide 
territooriumil, välistamata kolooniaid ja teistes ilmakaartes asuvaid valdusi; seejuures iga pooltest 
jätab endale õiguse määratleda kohad, millisted ta loeb sellisteks, et sinna ei saa lubada 
konsulaarasutuste rajamist, kuid sel tingimusel, et selline piirang oleks samamoodi rakendatud  
kõigi teiste riikide suhtes.

Peakonsulid, Konsulid ja konsular-agendid asuvad oma kohuste täitmisele mitte teisiti, kui 
neid on lubatud ja tunnistatud sellistes ülesannetes korras, milline on kinnitatud selle riigi valitsuse 
poolt, kus neil tuleb viibida.

Artikkel II.

Peakonsulid, Konsulid ja nende asjaajajad või sekretärid, nagu ka Viitse-konsulid või 
konsular-agendid, selle riigi alamad, millise poolt nad on nimetatud, võetakse maha reservist ja 
sõjaväeteenistuskohustusest, vabastatakse otsestest ja isiklikest maksudest, aga samuti riiklikest, 
omavalitsuste või ühiskondlike vallasvaralt või luksusajadelt võetavatest maksudest, kui nad ainult 
ei valda kinnisvara või ei tegele kaubandusega või mingi tegevusalaga: kõigil neil viimastel 
juhtudel nad peavad maksma makse, koormisi ja lõive, samamoodi kui teised eraisikud.

Neid ei tohi aresti alla panna ega vangistada, kui siis vaid selliste asjade ja tegude eest 
millised selle või teise riigi seaduste järgi peavad olema lahendatud vandemeeste kohtus. Kui nad 
tegelevad kaubandusega, siis  neid võib kinni pidada isiklikult kaubandusasjades, mitte tsiviilhagide 
puhul.

Artikkel III.

Peakonsulid, Konsulid ja Asjaajajad, nagu ka Viitse-konsulid ja Konsulaar-agendid, on 
kohustatud andma oma tunnistaja ütlusi, kui kohalikud kohtuasutused seda vajalikuks peavad.  Kuid 
kohtuvõim peab sellisel juhtumil kutsuma nad kohale ametliku kirjaga.

Juhtumil, mil ülalmainitud agendid, oma teenistusasjade või haiguse tõttu, ei saa tunnistusi 
andma ilmuda ja kui asja ise, millise puhul neid välja kutsutakse, menetletakse tsiviilkorras, siis 
kohtuvõim kas võtab neilt suulised ütlused nende elukohas või siis nõuab neilt kirjaliku tunnistuse 
esitamist, täites eeskirju, millised on kehtestatud neis mõlemates riikides.  Mainitud agendid peavd 



täitma kohtuvõimu nõudmise neile määratud tähtajaks ja saatma sellele oma allkirja ja ametliku 
pitsatiga kinnitatud kirjaliku tunnistuse.

Artikkel IV.

Peakonsulid, Konsulid, Viitse-konsulid ja Konsulaar-agendid võivad asetada konsuladi  või 
viitse-konsulaadi  välisseinale ukse kõrvale nende maa vapiga tahvli, millisel on kiri: „ ... 
Konsulaat, ...Viitse-konsulaat või ... Konsulaaragentuur“.

Samamoodi, neist need, millised asuvad mere äärsetes kohtades, lubatakse heisata 
konsulaadi hoonele nende riigi lipp, aga samuti laevadel, millistega nad sõidavad sadamasse oma 
kohustusi täitma.

On iseenesest mõistetav, et need välised märgid ei anna varjupaiga õigust; kuis need on 
peamiselt selleks, et meresõitjad või kaasmaalased leiaksid kergemini konsulaadi üles.

Artikkel V.

Konsulaadi arhiivid on kogu aeg puutumatud ja kohalikud võimud ei tohi mitte mingil 
ettekäändel ega juhtumil, seal läbivaatust teostada või selles olevaid pabereid ära võtta.

Need paberid peavad olema alati hoitud eraldi raamatutest ja paberitest, millised puudutavad 
kaubanduse või tööstuse asju, millised Konsulite, Viitse-konsulite või konsulaar-agentide poolt 
aetakse.

Artikkel VI.

Peakonsuli, Konsuli või Viitse-konsuli, nende asjaajajate ja sekretäri takistamisel, äraolekul 
või surma puhul, eelnevalt vastavatele võimudele nende ametijärgus  esitletud isikud lubatakse sel 
puhul seaduslikult ajutiselt täitma konsulaadi kohustusi täitma, kasutades selle aja kestel, konsulile 
käesoleva konventsiooniga omistatud  soodustuste ja eeliste kasutamise õigusega.

Artikkel VII.

Peakonsulid, Konsulid võivad nimetada Viitse-konsuleid ja Konsulaar-agente linnades, 
sadamates ja kohtades, millised kuuluvad nende konsulaarringkonda, ainiti mitte teisiti, kui 
kohaliku valitsuse nõusolekul.

Need agendid võivad olal valitud vahet tegemata mõlemate lepinguliste riikide alamate 
hulgast, aga samuti ka välismalaste hulgast ja nad  varustatakse selle Konsuladi patendiga, millise 
poolt nad on nimetatud ja millise alluvuses nad peavad asuma. Nad kasutavad eeliseid ja soodustusi, 
millised on kehtestatud käesoleva konventsiooniga, erandiks väljajätud, millised on lubatud Art. II 
ja III sätetega. Eriti võetakse aluseks põhimõte, et üje lepingulise pooltest sadama või linna juurde  
kelelgi selle riigi alamatest Konsuliks või konsulaar-agendiks nimetamisel, jääb selline Konsul või 
konsulaar-agent  oma sünnipärasesse alamlusse ja allub täielikult oma riigi seadustele ja määrustele, 
võrdselt teiste kohalike alamatega, kuid sellise vahega, et selle alluvusega mitte milleski ei 
kitsendataks temale pandud konsulaarametniku kohustuste täitmist, ega rikutaks konsulaadi 
arhiivide puutumatust.

Artikkel VIII.

Mõlemate riikide Peakonsulid, Konsulid ja Viitse-konsulid või Konsulaar-agendid võivad, 
neile pandud kohustuste täitmisel pöörduda nende konsularringkonna võimude poole avaldusega 
mingite traktaatide ja konventsioonide rikkumise kohta, millised eksisteerivad mõlemate riikide 
vahel, samuti nagu igasugusest kuritarvitusest, millise üle nende kaasmaalastel oli põhjust kaevata. 



Kui neid kaebusi mainitud võimude poolt vastu ei võetud, siis nende maa diplomaatilise agendi 
äraolekul, nad võivad pöörduda nende riigi valitsuse poole, millise juures nad viibivad.

Artikkel IX.

Mõlemate riikide Peakonsulid, konsulid ja nende asjaajajad, aga samuti Viitse-konsulid ja 
Konsulaar-agendid omavad õigust oma kontorites, poolte elukohtade juures ja nende riigi laevadel  
võtta vastu kiiperite, meeskonnaliikmete, reisijate, kaupmeeste ja kõikide teist  nende maa alamate 
avaldusi.

Peale selle, antakse nendele õigus tegutseda nende riikide seaduste järgi nootaritena 
kohustuliku ilmumise ja teostamisega.

1)kaasmaalaste testamendid ja igasugused teised neid puudutavad notariaalsed aktid, 
sealhulgas ka igasugused lepingud. Kuid kui nende lepingute asjaks on hüpoteegi seadmine või muu 
riigis asuva kinnisvara tehing, kus Konsul asub, siis seda puudutavad aktid peavad olema koostatd  
sellises korras ja spetsiaalseid eeskirju täites, millised seadusega sellel maal nõutakse;

2)igasugused aktid, millseid sõlmitakse ühe või mitme riigis elavate, millises nende Konsul 
viibib, kaasmaalase või teiste isikute vahel ja samuti aktid, millised sõlmitakse selle viimase riigi 
ühtede alamate poolt, kui ainult need aktid puudutavad erandlikult kas sealviibivate varasid, või 
asju millised tulevad ajada korda selle riigi piires, millisele, neid akte teostav Konsul või agent 
kuulub.

Samamoodi, nad võivad tõlkida ja tunnistada igasuguseid selle maa ametiisikutelt ja 
võimudelt lähtuvaid akte ja dokumente.

Kõik ülalmainitud aktid, aga samuti nendest aktidest tehtud koopiad, väljavõtted või tõlked, 
millised on ettenähtud korras tunnistatud mainitud agentide poolt lisades Konsuladi või Ase-
konsulaadi ametliku pitseri, hakkavadd omama igas mõlematest riikides omama samasugust jõudu 
ja mõju, jut nagu need oleksid teostatud selle või teises riigis nootari juures või muus vastavas 
ühiskondliku või valitsuse ametiisiku poolt, tingimusel, et selle eest oleks tasutud vapi-,templi-
avalduse- jne maks, millised on selles riigis kehtestatud, millises neid kasutada kavatsetakse.

Artikkel X.

Peakonsulid, Konsulid ja Viitse-konsulid või Konsulaar-agendid, peale seda kui nende riigi 
laevad lubati kai äärde ja sealt vabalt maale tulla, võivad Konsulid isiklikult või oma usaldusisikute 
kaudu, külstada mainitud laevu, küsitleda kipperit ja ekipaazi, vaadata üle laeva pabereid, võtta 
vastu avaldusi, millised puudutavad reisi ja laeva eesmärki, aga samuti küsida juhtumitest 
meresõidu käigus, koostada deklaratsioone ja aidata kaasa laeva kiirele merele minekule; lõpuks 
saata nimetatud isikuid kohalikes kohtu või valitsusasutustes, et olla neile tõlkideks ja ülalmainitud 
asjade formaalsusi täita või hagides, milliseid nende suhtes võidakse esitada, erandiks juhtumid, 
millised on ettekirjutatud  mõlemate riikide kaubandust puudutavate seadustega, milliste tingimusi 
käesolevates tingimustes mitte milleski ei muudeta.

Sadamates, kus Konsul või Konsulaar-agent ühes lepigulistest riikidest viibib, kohalikud  
kohtuameti ametnikud,. Aga samuti tolliametnikud ja agendid, ei tohi teostada läbiotsimisi või 
ülevaatusi (peale tavalise tolliülevaatuse) kaubalaevadel enne, kui sellest on eelnevalt teavitatud 
mainitud Konsulit või Konsulaar-agenti, selleks, et ta võik selle läbivaatuse juures viibida.

Sel eesmärgil  saadetud teatistes peab olema  täpselt märgitud läbiotsimise või ülevaatuse 
täpne aeg ja kui kutsutud Konsul, Viitse-konsul või Konsulaar-agent kindlaksmääratud ajaks ise ei 
saabunud või ei saatnud enda asemel usaldusisikut, siis läbiotsimine või läbivaatus tehakse nende 
kohaloluta.

On ise-enesest mõistetav, et käesolev artikkel ei puuduta meetmeid, milliseid võetakse 
kohalike võimude poolt tolli ja sanitaareeskirjade täitmiseks, milliseid hakatakse endiselt teostama 
ilma konsulaarvõimu kohalolekuta.



Artikkel XI.

Kõiges, mis puudutab sadamapolitseid, laevadele peale- ja maha -laadimist, kaupade, varade 
, asjade säilitamist, järgitakse kohalikke seadusi, määruseid ja otsuseid.

Konsulitele, Viitse-konsulitele või Konsulaar-agentidele jäetakse  erandlik õigus jälgida 
nende riikide laevade sisekorra üle; seepärast nad ise lahendavad ja teevad otsuseid igasuguste 
vaidluste puhul, millised võivad tekkida kipperi, laeva aujärkude ja madruste vahel, eriti selles, mis 
puudutab töötasu ja nende isikute vahel sõlmitud vastastikuste kohustuste täitmist.

Kohalikud võimud sekkuvad ainult neil juhtudel, kui laevadel puhkenud korratustega 
kaasneb avaliku rahu ja korra rikkumine kaldal või sadamas või kui neis osaleb pärismaalane või 
isik, kes ei kuulu laevade ekipaazi. 

Kõigil teistel juhtudel piirduvad kohalikud  võimud konsulitele, Viitse-konsulitele või 
Konsulaar-agentidele kaasabi osutamisega igasuguse laeva rollis nimetatud isiku arestimisel ja 
laevale tagasi toimetamisel või aresti all hoidmisel kõikidel neil juhtumitel, kui mainitud agendid 
seda vajalikuks peavad ja nõuavad.

Kui kinnipeetu peab olema hoitud aresti all, siis mainitud agendid peavad võimalikult 
kiiresti sellest vastavaid kohtuvõime ametlikult teavitama.

Artikkel XII.

Peakonsulid, Konsulid ja Viitse-konsulid või Konsulaar-agendid omavad õigust anda 
korraldusi arestimiseks ja laevale või kodumaale madruste ja igasuguste teiste isikute tagasi 
saatmiseks, kes kuulusid mingis ametis nende riigi laevapere juurde, kuid üritasid põgeneda ühe 
Kõrgetest lepingulistest riikidest valdustes.

Sel eesmärgil nad peavad pöörduma kirjalikult vastavate kohalike võimude poole ja 
tõestama, laeva paberite või rolli või  teiste ametlike paberite esitamisega või kui laev on juba 
lahkunud, neist dokumentidest tehtud tunnistatud koopiatega, et isik, kelle väljaandmise  nõue 
esitati, kuulus ka tegelikult laevapere juurde.  Selle alusel, milline on kinnitatud vastavate 
tõenditega, ei saa jooksiku välja-andmise asja algatamise vastuvõtmisest keelduda. 

Peale selle, mainitud konsulaarvõimudele hakatakse osutama igasugust abi ja koostööd 
nende jooksikute tataotsimisel ja arreteerimisel, keda kirjaliku nõudmise alusel ja konsulaarvõimu 
kulul hakatakse aresti all hoidma seni kuni nemad pannakse vastavalt kuuluvusele laevadele või 
saadetakse esimesel võimalusel tagasi kodumaale.

Kui ainiti sellist juhtumit ette ei tule kahe kuu jooksul, lugedes arreteerimise päevast, või kui 
arreteeritute ülalpidamise kulud ei ole korralikult tasutud, siis põgenikud vabastatakse aresti alt ja 
seejärel neid ei või samal  põhjendusel uuesti arestida.

Kui jooksikud sooritavad kaldal mingi kuriteo või üleastumise siis kohalik võim võib lükata 
väljaandmise edasi, kuni kohtuasutus teeb otsuse ning kuni see ei ole täielikult ja täpselt ellu viidud.

Kuid kui, Kõrgete lepinguliste poolte vahelise spetsiaale kokkuleppe alusel, madrused või 
teised inimesed kes kuulusid ekipaazi, on aga selle riigi alamad, kus nad ära jooksid, siis käesoleva 
artikli määruste jõud nende üle ei laiene.

Artikkel XIII.

Kõikidel juhtudel, kui laevade omanike, kauba saatjate ja kindlustajate vahel ei sõlmitud 
muid spetsiaalseid tingimusi, siis merel selle ja teise riigi laevadega juhtunud õnnetustte puhul, aga 
ka vabatahtlikul või ka nende sunnitud vastastikustesse sadamasse sisenemisel, siis kulud 
arvestatakse ja määratletakse selle riigi Peakonsulite, Konsulite, Viitse-konsulite või Konsulaar-
agentide poolt, millisele laev kuulub, kui ainult avariist ei ole huvitatud rigi alamad, kus mainitud 
agendid resideeruvad, või siis kolmanda riigi alamad; neil viimastel juhtudel ja kui kõigi asjast 
huvitatud poolte vahel ei järgne vabatahtlikku kokkulepet, peab kulud arvestama ja avarii asjaolud 
selgitama välja kohalik võim.



Artikkel XIV.

Kui laev, milline kuulub ühe Kõrgetest lepingupooltest valitsusele või alamatele, satub 
laevaõnetusse või sõidab madalikule teise riigi randade lähedal, siis kohalikud võimud on 
kohustatud, võimalikult kiiresti teatama juhtunust õnetuse kohale kõige lähimale Peakonsulile, 
Konsulile, Viitse-konsulile või Konsulaar-agendile.

Kõik Saksamaa territoriaalvetes laevaõnnetusse või madalikule sõitnud Venemaa laevade 
päästetööd, peavad olema teostatud Saksamaa seadustega kooskõlas; ja vastupidi, kõik  Saksamaa 
laevade päästetööd, millised sattusid mereõnnetusse või sõitsid madalikule Venemaa 
territoriaalvetes, peavad olema teostatud kooskõlas Venemaa seadustega.

Peakonsuli, Konsuli, Ase-konsuli või Konsular-agendi osaluse asjaks on mõlemates riikides 
vaid tegutsemise üle jälgimine, milline puutub parandamisse või toiduainetega varustamisse või 
siis, kui selline järgneb, seda nii madalikule sõitnud kui rannikul põhja läinud laevade müüki, aga 
samuti kaupade või veoste päästmist.

Kohalike võimude osalus päästmisel ei tohi olla mingite kulude katmise nõudmiste aluseks, 
erandiks sellised, milliseid läheb tarvis tegutsemiseks ja päästmiseks ning päästetud asjade 
hoidmiseks, aga samuti neid, milliste eest tulnuks tasuda sarnasel juhtumil ka asupaiga riigi laevade 
poolt.

Juhtumil, mil tekib kahtlus õnnetsusse või madalikule sattunud laeva riikkondlikkuse suhtes, 
peavad kõik ülalmainitud korraldused olema tehtud erandlikult kohalike võimude poolt.

Artikkel XV.

Peakonsulid, Konsulid ja nende asjaajajad ja sekretärid, aga samuti Viitse-konsulid ja 
Konsulaar-agendid hakkavad kasutama mõlemates riikides ja nende valdustes igasuguseid erandeid, 
õigusi, eelistusi ja soodustusi, milliseid antakse sama järgu enam soodustatud riigi agentidele.

Artikkel XVI.

Käesolev konventsioon jääb jõusse kümneks aastaks, lugedes ratifitseerimiskirjade 
vahetamise päevast. Kui mitte kumbki Kõrgetest lepingulistest pooltest aasta enne selle tähtaja 
lõppemist ei teata teisele oma kavatsusest käesolev konventsioon lõpetada, siis see jääb kehtima 
veel üheks aastaks, lugedes selle või teise Kõrge lepingulise poole selle lõpetamise kavatsusest 
teatamise avalduse tegemise päevast.

Artikkel XVII.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimise kirjad vahetatakse S-
Peterburis võimalikult lühikese aja pärast.

See jõustub peale raifitseerimiskirjade vahetamist ühe kuu pärast.
Selle tunnistuseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 26. novembril (8 detsembril) 1874 aastal.
(L.S.)Gortchacow.  (L.S.)Alvensleben. (М.П.)Горчаковъ. (М.П.)Альвенслебенъ.
            See ratifitseeriti S-Peterburis 26.jaanuaril 1875 aastal.

****

1875 a. 10.(22.) juuli. S-Peterburis  sõlmitud telegraafi-konventsioon. (vt.kd.IV, II osa, Nr. 
174.).



*******

Nr.358.

1876 a. 10.(22.) mai. Saksamaaga sõlmitud konventsioon Visla äärse raudtee Preisimaa 
Marienbourg-Mlawa raudteega ühendamisest.(2-е П.С.З. №56.164).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T..M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, Saksamaa 
Keisririigi nimel, soovides Varssavit Marienburgiga ühendava raudtee rajamisega aidata kaasa 
mõlemate keisririikide vahelistele kaubandussuhete arengule, nimetasid volinikeks, et lahendada 
vastastikuste kokkulepetega kõik selle uue raudtee ehitamisega üles kerkivad küsimused, aga 
nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Silvester Lvovski ((Sylvestre Lwowsky, Сильвестра Львовскаго)), oma Tegev-

riiginõuniku, Hippolit von Poistolkorsi ((Hippolyte de Pistohlkors, Ипполита фонъ-
Пистолькорса)), oma Tegev-vanemnõuniku, vürst Vasili Dolgorukovi ((Basile Dolgorukoff, 
Василия Долгорукова)), oma kammerhärra, Nikolai von Pfeiferi ((Nicolas de Pfeiffer, Николая 
фон-Пфейфера)), oma kindralsataabi polkovniku, Ferdinand Rudzevski ((Ferdinand Rydzewsky, 
Фердинанда Рыдзевскаго)), oma inseneri Kolleegiumi nõuniku, Emmanuel Muhanova 
((Emmanuel Moukhanow, Эмануила Муханова)), oma õuenõuniku,

aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
Paul Amedee Gustave Reichardt ((Павла-Амедея-Густава Рейхардта)), oma tegev 

õigusnõuniku, Louis Brefeld ((Лудвига Брефельда)), oma Valitsuse salanõuniku, Auguste Otton 
Henri Charles Jaehingeni ((Августа-Оттона-Генриха-Карла Иенингена)), oma rahanduse 
salanõuniku;

Kes volinikena otsustasid, hilisema ratifitseerimise tingimusel, koostada alljärgnevad 
artiklid:

Artikkel I.

Venemaa valitsus andis aktsiaseltsile (Visla äärsele raudteeseltsile, „Compagnie du chemin 
de fer de la Vistule“), milline asub Venemaal ja on asutatud tema poolt koostatud põhikirja alusel, 
õiguse rajada ja ekspluateerida Koweli  (Varssavi kaudu) ja Preisimaa piiri äärse Mlawka vahelise 
raudtee; Preisimaa Valitsus andis sktsiaseltsile (Marienburg-Malawka raudteeselts, „Marienburg-
Malawka´er Eisenbahn Gesellschaft“, Обществу Мариенбургъ-Млавской железной дороги), 
milline asub Preisimaal – kontsessiooni raudtee rajamiseks ja ekspluateerimiseks, milline ehitatakse 
Marienburgist Venemaa piirini, et see ühendada ülalmainitud Venemaa raudteega.

Artikkel II.

Mõlemate raudteelõikude Venemaa ja Preisimaa  ühendamise punkt ja selle lõiguga külgnev, 
nii plaanis ja profiilis määratletakse mõlemate valitsuste poolt projektide järgi, millised on 
koostatud mõlemate riikide inseneride vastastikusel kokkuleppel.
 Kõik muud korraldused raudtee projekteerimisel ja jaama asetusel tehakse oma äranagemise 
ja lahenduse järgi kummagi Kõrge lepingulise riigi territooriumil ise. 

Artikkel III.

Raudteed ja selle juurde kuuluv, nagu ka veerev koosseis, korraldatakse nii ühe  kui teise 
poolt nõnda, et neil oleks liiklemiseks võimalik auruvedurite kasutamine.



Artikkel IV.

Rööbaste vaheliseks kauguseks nende sisemiste servade vahel hakkab Preisimaa poolel 
olema üks meeter nelisada kolmkümmend viis millimeetrit, aga Venemaa valdustes viis jalga 
(inglisma mõõdu järgi ((1524 mm)). 

Artikkel V.

Maad võõrandatakse pinnasest tammile ja kunstlikele rajatisele sellise arvestusega, et sellele 
rajatakse kahe rööpapaariga raudtee; kuid teise rööpapaari panek võib olla edasi lükatud seni, kuni 
selle vajadust peetakse vastava valitsuse poolt hädavajalikuks.

Artikkel VI.

Raudtee rajamisel peavad tööd olema teostatud sellisel viisil, et nende lõpetamine mõlematel 
lõikudel ja liikluse alustamine võiks toimuda üheaegselt.

Mõlemad valitsused saadavad vastastikuselt teineteisele mõlemate esimeses artiklis 
mainitud seltside põhikirjad.

Artikkel VII.

Ühelt raudteelt teisele üleminek peab toimuma piiril ja selleks nii Venemaa kui ka Preisimaa 
poolelt ehitatakse raudteed välja nõnda, et kummaltki poolt pannakse rööpad kuni vastaspoole 
jaama sellisel viisil, et Preisimaa rongid, millised nõuavad kitsamat rööpavahet, saaksid  sõita 
Venemaa jaama, aga Venemaa omad, millised vajavad laiemat rööpavahet, Preisimaa jaama.

Artikkel VIII.

Preisimaal laiema raudteeharu rajamine, aga ka selle üle järelvalve teostamine, hakkab 
olema Preisimaa raudtee juhatusel, aga Venemaal kitsama raudteepaari rajamine ja korrashoid 
hakkavad olema Venemaa raudtee juhatuse kohustuseks. Nendel lõikudel sõitmise eest ei hakata 
Venemaa ega Presimaa raudteede juhatuste poolt mingit hüvitust maksma.

Artikkel IX.

Erandiks kõrgete lepinguliste valitsuste ülemvõim õigused, millised on nende vastastikustes 
valdustes nende raudteelõigu üle ja nende õigused jälgida nendel liinide ekspluateerimise, 
juhtimise, selle raudtee ekspluateerimise juhtimise üle, hakkab olema rongide  liikluse üle selle riigi 
valitsuse kõrgema järelvalve all, kus nad asuvad.

Artikkel X.

Kõrged lepingupooled hoolitsevad piirijamades  kõigi ettenähtud meetmete võtmise eest, et 
kaubavagunite täis ja tühjaks laadimine, milline on hädavajalik raudteede erineva laiuse tõttu, võiks 
toimuda võimalikult väikese aja- ja töökuluga. 

Artikkel XI.



Signaalide ja muude liikluse korraldamise üksikasjadega, peab olema seatud vastastikuste 
riikide raudteede juhatuste kokkuleppe alusel ühesuguste eeskirjade järgi, millised on kinnitatud  
mõlemate poolte vastavate territoriaalsete võimude poolt.

Artikkel XII.

Mõlemad Raudteede Juhatused kehtestavad, vastastikusel  kokkuleppel, vastastikuste 
võimude kinnitusel, sobivaima ekspluteerimise visii, ja hakkavad avaldma vastavat mõju rongide 
liikluse korraldamisele ja muutmisele.

Artikkel XIII.

Kõrged lepingulised pooled hoolitsevad selle eest, et selle raudtee lõikudes, millised asuvad 
vastastikustes valdustes, oleks reisijate ja kaupade veo tariif, erandiks  erinevus, milline on tingitud 
ekspluateerimise ja kaubanduse erinevusest, määratletud võimalikult ühesugune.

Artikkel XIV.

Otsused rongide  liikluse kooskõlastamise, nagu ka  sõidu ja kaupade veo tariifide suhtes 
kinnitatakse mõlemate Juhatuste poolt mõlemate endi territooriumi suhtes ja need vahetatakse 
vastastikuselt, nagu ka teated tulevikus nendes tehtavate muudatuste kohta.

Artikkel XV.

Mõlemad Kõrged lepingulised pooled hakkavad hoolitsema ja jälgima:
1)et Juhatused, millised korraldavad  raudteeliinide ekspluateerimist, milline asub mõlemate 

territooriumite selles võüi teises osas, paneks piirijaamaga suhtlemiseks reisijate, aga ka kaupade 
veoks välja niipalju ronge, kui on hädavajalik, et tagada nende õigeaegne ärasaatmine;

2)et reisijate ja kaupade kohese saatmise suhtes, kohe kui mõlemad kõrged valitsused 
tunnistavad selle suhtluse kaubanduse kasu huvides soovitavaks, ei tekiks käesoleva konventsiooni 
esimeses artiklis mainitud seltside Juhatuste poolt mitte mingeid vaidlusi.

Artikkel XVI.

Mõlemate riikide elanike vahel ei hakata tegema sõidu ja veo eest tasumisel  mingit vahet, ei 
ärasõidu aja suhtes, erandiks peatus, milline on hädavajalik tollieeskkirjade täitmiseks; on 
iseenesest mõistetav, et neid eeskirju hakatakse rakendama ühtmoodi  mõlemate Keisririikide 
elanike suhtes.

Artikkel XVII.

Kõik politseilised- ja tollimeetmed, millised võivad osutuda vajalikuks võtta tee avamise 
puhul, millised moodustavad käesoleva konventsiooni asja, esitatakse kummagi valitsuse 
kompetentsi ja need hakkavad olema, võimalust mööda, määratletud  vastastikusel eelneval 
kokkuleppel. 

See, aga mis hakkab puudutama ülevaatuse formaalsusi ja tolli poolt reisijate toodud või 
viidava pagazi ning kaupade veo tolliülevaatuse teostamist, aga ka passide tõestamist, mõlemad 
valitsused kohustuvad vastastikuselt, et ei soosi Varsavi-Marienburgi raudteeliini mitte vähem kui  



teisi piiri ületavaid raudteid ja osutavad sellele teele, hüvitusi ja kaubaveo soodustamist ning 
lihtsustamist, milliseid võidakse mõlemate riikide seaduste järgi lubada.

Artikkel XVIII.

Raudtee, milline ühendab Varssavit Marienburgiga, hakkab vedama nii kirja- kui ka paki- 
postikorrespondentsi ja selle tamm kandma telegraafiliine.

Kõrged lepingulised riigid ei lase mööda võimalust panna raudtee kontsessioonääridele 
selliseid kohustusi, nagu nad vajalikuks peavad et tagada posti- ja telegraafijuhatuste huvide 
täitmine.

Mõlemate riikide posti- ja telegraafijuhatused määratlevad vastastikusel kokkuleppel posti- 
ja telegraafi teenistuse korra, milline seatakse mainitud raudteel sisse.

Artikkel XIX.

Kõikidel juhtudel, kui selle või teise poole Raudteede Juhatus ei jõua erinevates, käesolevas 
konventsioonis mainitud punktides kokkuleppele ja üldse mõlemate piiride vahelise vahetpidamatu 
liikluse tagamise ning  transiitkaubnduse mugavuse suhtes, võtavad valitsused enda peale asja 
lahendamise ja võtavad vastastikuste kokkulepete alusel kõik vajalikud meetmed.

Artikkel XX.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimise kirjad vahetatakse S-
Peterburis kahe kuu pärast, lugedes selle allakirjutamise päevast, või kui võimalik, siis ka varem.

                                     Selle kinnituseks jne.
                      See juhtus  Varssavis, 10. (22.) aprillil 1876 aastal.
(L.S.)Lwowsky.  (L.S.)Reichardt. (М.П.)Львовский. (М.П.)Рейхардтъ.
(L.S.)Pistohlkors. (L.S.)Brefeld. (М.П.)Пистоль-     (М.П.)Брефельдъ.
(L.S.)Prince Dolgo-     (L.S.)Jaehningen. Корсъ.          (М.П.)Иенингенъ.

Roukoff. (М.П.)Князь Дол-
(L.S.)de Pfeiffer. горуковъ.
(L.S.)Rydzewsky. (М.П.)фонъ-Пфейфферъ.
(L.S.)Moukhanow. (М.П.)Рыдзевский.

(М.П.)Мухановъ.
   See on ratifitseeritud Emsis, 19. mail 1876 aastal.

******

Nr.359.

1877 a. 27. jaanuar (8. veebruar.). Venemaa ja Saksamaa vahel sõlmitud telegraafi 
korrespondentsi vahetamist puudutav deklaratsioon.(2-е П.С.З. №57.487).

 13.(25.) märtsi 1872 aasta deklaratsioonigaVenemaa-keiserlik valitsus kinnitas kokkuleppe, 
milline oli sõlmitud 18. (30.) jaanuaril samal aastal Venemaa-keiserliku Telegraafijuhatuse 
esindajate ja Saksamaa-keiserliku riikliku Telegraafijuhatuste vahel, selles mis puudutas Venemaa ja 
Saksamaa Keisririikide vahelist telegraafikorrespondentsi vahetust.
 S-Peterburi 10. (22.) juuli 1875 aasta Rahvusvahelise Telegrafikonventsiooni otsuste 
tulemusel tunnistati hädavajalikuks muuta ära 18. (30) jaaanuari 1872 aasta kokkuleppe Artiklid II, 
IV ja V.



Mis aga puudutab Artikkel II, siis Venemaa-keiserliku Telegraafijuhatuse ja Saksamaa-
keiserliku Telegraafijuhatuse esindjate vahel 8 aprillil 1876 aastal saavutatud kokkuleppe alusel, 
milline kõlab sõna sõnalt järgmiselt:

Venemaa osaks arvestatav Venemaa Euroopa välise ja Saksamaa vahelise 
telegraafikorrespondentsi eest makstav tasu, milline on määratletud Venemaa-keiserliku ja 
Saksama-Keiserliku Telegraaafijuhatuste  vahelise 30 jaanuari 1872 aasta kokkuleppe §2 – võrdub 
Venemaa lõpptasuga, milline kehtis sel ajal üldise rahvusvahelise korrespondentsi suhtes.

Kuid nii nagu 10. (22.) juuli 1875 aasta S-Peterburi rahvusvahelise 
telegraafikonventsiooniga ülalmainitud vene tasu oli muudetud ja lihtsustatud, siis Venemaa-
keiserlik ja Saksamaa Keiserlik Peamised Telegraafijuhatused, selleks, et hoida ära edasisi 
erimeelsusi tariifide suhtes, tunnistades soovitavaks rakendada seda uut tasu samuti vene-saksa 
korrespondentsi suhtes, nõustusid, hilisema ratifitseerimise tingimusel, alljärgnevas:

30. jaanuari 1872 aasta kokkuleppe §2 saab järgneva sõnastuse:
 20 sõnalise telegrammi eest, nii Venemaalt Saksamaale saadetu, kui ka Saksamaalt 
Venemaale saadetu eest hakatakse võtma:

Venemaa kasuks tasu, milline on määratletud S-Peterburis 10. (22.) juuli 1875 aasta 
rahvusvahelise telegrafikonventsiooni  tariifitabelitega;

Saksamaa kasuks ... 2 fr. 50 c.
Selle kinituseks mõlemad osalevad telegrafijuhatused vahetasid omavahel igaüks 

vastavalt koostatud ja allkirjastatud ülalmainitud deklaratsiooni eksemplarid.
Mis aga puudutab IV ja V artiklit, siis Venemaa Keiserlik valitsus ja Saksamaa Keiserlik 

valitsus leppisid kokku nende järgmisel viisil muutmises:
Artikkel IV. Kõiges muus ülalmainitud  telegrafikonventsioon allub S-Peterburis 10. (22.) 

juulil 1875 aastal sõlmitud  telegrafikonventsioonile ja nii praegu eksisteeiva kui tulevikus 
kehtestatava rahvusvahelise teenistuse reglemendi eeskirjadele.

Artikkel V. Ülalesitatud otsused jõustuvad üheaegselt S-Peterburis rahvusvahelise 
telegrafikonventsiooniga ja rahvusvahelsie teensituse regelmendiga, s.t. alates 20 detsembril (1 
januaril) 1875-76 aastal ja see jääb jõusse kindlaks määramata ajaks kuni  ühe aasta möödumiseni 
ühe või teise poole poolt  selle kehtivuse  lõpetamisest.

Allakirjutanud, kes on selleks vastavalt volitatud, teatab Venemaa keiserliku valitsuse nimel, 
et ülalmainitud 8. aprilli 1876 a. kokkulepe samuti nagu uus art. 4 ja 5 sõnastus on kinnitatud  
kõigis punktides.

Käesolev deklaratsioon vahetatakse samasuguse Saksamaa keiserliku valitsuse 
deklaratsiooniga.

See juhtus S-Peterburis, 27. jaanuaril (8.veebruaril) 1877 aastal.
   (L.S.)L´Adjoint du Ministre des Affaires (М.П.)Товарищъ Министра Иностранных Делъ 

Etrangeres Giers. Гирсъ.

*****

Nr.360.

1878 a. 6.(18.) mai. Venemaa ja Saksamaa vahelise telegraafilise korrespondentsi vahetamist 
puudutav deklaratsioon. (2-е П.С.З. №59.043).

13.(25.) märtsi 1872 aasta deklaratsiooniga Venemaa-keiserlik valitsus kinnitas kokkuleppe, milline 
on sõlmitud 18. (30.) jaanuaris samal aastal Venemaa ja Saksamaa Telegraasfijuhatuste esindjate 
vahel Venemaa ja Saksamaa vahelise telegraafi korrespondentsi suhtes.
S-Peterburis 10. (22.) juulil 1875 aastal sõlmitud rahvusvahelise telegraafikonventsiooni otsuste 
tulemusel, selle artiklid II, IV ja V kokkulepet alates 18.(30) jaanuaril 1872 aastal olid muudetud ja 
selles asjas toimunus mõlemate Kõrgete lepinguliste poolte poolt sõlmitud kokkulepe oli võetud 



ministeeriumte deklaratsioonimilline on allkirjastatud Venemaa volinike poolt 27 
januaril(8.veebruaril) 1877 aastal ja Saksamaa voliniku vahel 3. (15.) mail samal aastal.
 Praegu Saksamaa keiserlik valitsus, soovides omalt poolt muuta süsteemi, milline oli aluseks 
kehtivale tariifile ja mis põhinews 18.(30.) jaanuari 1872 aasta  kokkuleppe Artikkel V otsustel, 
teatas selle kokkuleppe peatamisest alates 19. (31.) detsembrist 1878 aastast.

Pidades silmas, et Venemaa keiserlik valitsus jagab selles asjas Saksamaa keiserliku 
valitsuse vaadet ja mõlemad Kõrged lepingupooled soovivad ühtmoodi  asendada kuni 19. (31.) 
detsembril, käesoleval aastal, tähtaja lõppemiseni, milline kehtestas vastastikuste riikide vahelise 
telegraafikorrespondentsi saatmise korra – vastastikuste Telegraafijuhatuste direktorid, 10. (22.) 
juuli 1875 aasta  rahvusvahelise telegraafikonventsiooni art. XVII määruste  ja sellele lisatud  
rahvusvahelise teenistuse indtruktsiooni art. XIV määruste jõul, sõlmisid ja allkirjastasid S-
Peterburis 6. (18.) mail, käesoleval aastal,  tingimusel, et see kinnitatakse nende valitsuste poolt, 
kokkuleppe, milline kõlab sõna-sõnalt järgmiselt:

Venemaa ja Saksamaa vaheline telegraafikorrespondentsi kokkulepe.

S-Peterburis  sõlmitud rahvusvahelise telegraafikonverentsi art. XVI  ja sellele lisatud 
rahvusvahelise teenistuse instruktsiooni art. XIV alusel, allakirjutanud sõlmisid, kõrgemal pool 
kinnitamise tingimusel, järgmise kokkuleppe:

1.

Telegrafikorrespondentsile, millist vahetatakse vahetult Venemaa ja Saksamaa vahel, 
tuuakse  eksisteeriva 20 sõnalise tariifi asemele sisse ühesõnaline tariif.

Telegrammide saatmise tasu saab olema järgmine:
A.Telegrammide vahetamisel Venemaa Euroopa osa ja Saksamaa vahel:
1)Tavalise telegrammi saatmise eest on alaline tasu 50 santiimi (sõnade arvu piiramiseta) ja 

40 santiimi  iga sõna eest.
2)Kiirtelegrammi eest – ülalnimetatud määr kolmekordelt võetuna.
3)Telegramm, millise suhtes nõutakse kontrolli poolteist punktis 1 sätestatud taksi.
B.Venemaa Aasia osaga telegrammide vahetamisel, kaasa arvatud Kaukaasia, ja Saksamaa: 

tasu, milline on kehtestatud Euroopa välisteks suheteks ja milline on näidatud ära rahvusvahelise 
teenistuse instruktsiooni juures, milline on lisatud S-Peterburi konventsioonile.

Selle kokkuleppe alusel võetud tasu, taksi ümberarvestamine vene või saksa rahas peab 
olema teostatud kooskõlas rahvusvahlise teenistuse instruktsiooni Art. XIX viidatud eeskirjade 
kohaselt kusjuures üksikute takside ümmardamiseks peab tasu olema võetud võimalikult lähedaselt 
tegelikule telegrammi maksumusele ja seejures selline, milline oleks 5 jäägita jagatav.

2.

Ettemakstud vastusega telegrammi eest võetakse tasu, nagu tavalise 10 sõnalise telegrammi 
eest. Kui aga nõutakse ettemaksu teise sõnade arvu eest, siis tasutud sõnade arv peab olema 
märgitud ära esmase telegrammi tekstis. Üle 30 sõna ette maksta ei lubata.

Kättesaamise teatise eest võetakse tasu nagu tavalise 10 sõnalise telegrammi eest.
Mitmete aadressidega telegrammide eest, milline peab olema telegraafijaamast saadetud  

mitmetele aadressidele või ühele samale aadressaadile mitmesse korterisse ühes ja samas 
piirkonnas, võetaks iga kuni 100 sõnalise koopia eest 50 santiimi, aga mahukamate telegrammide 
eest, üle 100 sõna või vähema eest veel 50 santiimi.  Selle lisatasu arvestamisel läheb arvesse kogu 
tariifi järgsete sõnade arv, arvestades sinna ka kõik aadressid.

Telegrammide vahetus merel asuva laevaga, kasutades mere telegraafijaama, võetakse 25 
santiimi sõna eest. See tasu lisatakse ülalpool mainitud taksidele.



3.

Kui telegrammi ei saada aadressaadile kätte toimetada, siis aadressjaam teatab sellest 
telegraafi teel telegrammi saatnud jaamale, lisades lühidalt telegrammi mittekättetoimetamise 
põhjused.

See mittekättetoimetamise teade saadetakse telegrammi posti andjale koju, võttes selle eest 
50 santiimi.

4.

Venemaa ja Saksamaa vahel vahetult vahetatavate telegrammide eest võetav tasu  jaotatakse 
järgmisel viisil:

A.Venemaa Euroopa osaga suheldes:
1)Telegrammide eest, millised lähtuvad Venemaalt ja on aadresseeritud Saksamaale, mitte 

mingeid tasaarvestusi ei tehta.
2)Saksamaalt lähtuvate telegrammide eest, millised on aadresseeritud Venemaale, maksab 

Saksamaa Venemaale 15 santiimi iga tavalise telegrammi sõna eest, 45 santiimi iga kiirtelegrammi 
sõna eest ja 22½ santiimi tasutud kontrolliga telegrammi iga sõna eest.

3)Tasu makstud vastusega telegrammide eest, kohaletoimetamise teate eest ja muu 
spetsiaalne tasu jääb selle Telegraafijuhatuse kasuks, millise kassasse see raha tasuti.

B.Suhetes Venemaa Aasia osaga, kaasaarvatud Kaukaasia,  saab iga Telegraafijuhatus taksid, 
millised on kehtestatud  rahvusvahelise telegraafikonventsiooniga ja need on toodud ära  selle  
instruktsiooni juures lisatud tabelis – arvestades nende eest endistel alustel.

5.

Telegrammide eest, milliseid vahetatakse Venemaa ja Saksamaa vahel, millised otseste 
telegraafiliinide rikete korral tuli saata tedasi mööda teiste riikide liine, lisatasu ei võeta.  Sellistel 
juhtudel võtab transiiditasu maksmise enda peale see Telegraafijuhatus, millise poolt telegramm 
teele saadeti. 

Telegrammide eest, millised antakse telegrammi andja palvel edasi ringiga, tasutakse 
kooskõlas rahvusvahelise telegraafikonventsiooniga ja need alluvad selle määrustele.

Iga riigi sisene telegraafikorrespondents, milline ajutise liinide rikete puhul pidid olema 
edasi saadetud, et need jõuaksid sihtkohta, teise riigi liinide kaudu, siis transiiditasu sllele riigile, 
millise kaudu telegrammid edastati, ei arvestata.

6.

Praegu kehtiva rahvusvahelise telegraafikonverentsi ostsused, kuivõrd need ei ole 
vasturääkivuses käesoleva kokkuleppe punktidega, laienevad samuti korrespondentsile, millist 
vahetatakse vahetult Venemaa ja Saksamaa vahel.

7.

Käesolev kokkulepe jõustub alates 1 juulist 1878 aastast ja see moodustab osa S-Peterburis 
sõlmitud rahvusvahelisest telegraafikonventsioonist ning selle lisatud instruktsiooniga, kõik 
otsused, millised vastu võetud Venemaa ja Saksamaa vahelistes telegraafi suhetes, peavad olema 
juhiseks.

See kokkulepe jääb jõusse kindlaks määramata ajaks ja veel aasta peale seda, kui üks  
lepingulistest pooltest teatavad selle lepingu lõpetamise soovist.



Selle tõestuseks mõlemate Telegraafijuhatuste esindajad allkirjastasid selle kokkuleppe 
kahes eksemplaris, S-Peterburis 6. (18.) mail 1878 aastal.

Venemaa Keiserliku Telegraafijuhatuse eest k. von Lüders ((К. фонъ-Лидерсъ.
Saksamaa Keiseerliku Telegraafijuhatuse eest Budde.

Peale käesoleva kokkuleppe allkirjastamist mõlemate Telegraafijuhatuste direktorid leppisid 
art. VII nimetatud kokkuleppe jõustumise tähtaja lükata 1 juulilt käesoleval aastal, edasi kuni 19. 
septembrile (1. oktoobrile) 1878 aastal, aga  seepärast allakirjutanud, olles selleks vastavas korras 
volitatud, teatavad Venemaa-keiserliku valitsuse nimel, et mainitud kokkulepe alates 6. (18.) mai 
1878 aastal  on kinnitatud käesoleva deklaratsiooniga kõigis selle punktides, erandiks Artikkel VII 
mainitud jõustumise tähtaeg ja et see kinitus laieneb samamoodi ka kokkuleppele, milline saavutati  
hiljem vastastikuste Telegraafijuhatuste direktorite vahel käesoleva kokkuleppe jõustumise tähtaja 
edasilükkamise suhtes 19. septembrile (1 oktoobrile) 1878 aastal. Käesolev deklaratsioon 
vahetatakse samasuguse Saksamaa Keiserliku Valitsuse deklaratsiooni vastu.

           See juhtus S-Peterburis, 11. (23.) augustil 1878 aastal.
    Välisministeeriumi asjade juht (L.S.)Giers.     ((М.П.)) Гирсъ.
See deklaratsioon vahetati samasuguse Saksamaa valitsuse deklaratsiooniga, milline oli 

allkirjastatud Berliini 4. (16.) septembril 1878 aastal Välisministeeriumi Riigisekretäri B. Büllovi 
poolt.

*****

Nr. 361.

1878 a. 1.(13.) juuli. Berliini traktaat.(2-е П.С.З. №58.744).

                      Kõigeväelise Jumala nimel.

T. M.Ülevenemaaline Keiser, T. M. Saksama Keiser, Preisimaa Kuningas, T. M. 
Austria Keiser Böömima Kuningas jne. ja Ungari Appostellik Kuningas,  Prantsusmaa Vabariigi 
President, Tema M. Suurbritannia Ühendkuningriikide ja Iirimaa Kuninganna, India Keisrinna, T. 
M. Itaalia Kuningas ja T. M. Ottomanide Imperaator, soovides lahendada, Euroopa korra mõttes, 
kooskõlas 30. märtsi 1856 aasta Pariisi traktaadi määrustega, küsimused, millised tõstatati viimastel 
aastatel sündmustega Idas  ja sõjaga, milline lõppes San-Stefano eelrahulepinguga, olid üksmeelselt 
sellisel arvamusel, et kongressi kokkukutsumine paistis olevat parim viis nende kokkuleppe 
kergendamiseks.

Setõttu, üllmainitud Majesteedid ja Prantsusma Vabariigi President nimetasid oma 
volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Vürst Alexandre, vürst Gortchacowi ((Алekсандра Горчакова)), oma Riigikantsleri,
Krahv Peter Šuvalovi ((Pierre de Schouvaloff, Петра Шувалова)), ratsaväe kindrali, oma 

kindral-adjudandi, Riiginõukogu liikme ja T. M. Suurbritannia Majesteedi juures asuv oma 
erakorraline ja täievoliline saadik, ja 

Paul Oubrili, ((Павла Убри)), Salanõuniku, T. M. Saksama Keisri, Preisimaa Kuninga 
juures asuv erakorraline ja täievoliline saadik;

T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
Prints Othon Bismarcki, oma Preisimaa Ministrite nõukogu esimehe, Riigikantsleri,
Bernard Ernest de Bülowi, oma Riigiministri ja Riigisekretäri Välisministeeriumi juures, ja
Chlodwig Charles Victori, Hohenlohe-Schillingsfürst prints, Ratibor ja Corvey prints, oma 

erakorraline ja täievoliline sadik Prantsusmaa Vabariigi jures, Bavaaria õukonna ülem-
kammerhärra; 

T. M. Austria Keiser Böömima Kuningas ja Ungari Apostellik Kuningas:



krahv Jules Andrassy, Csik Szent-Kiraly ja Kraszna-Horka, Hispaania Suure mõõga 1 klassi, 
Tegev salanõunik, Keiserliku Õukonna- ja Välisministri, oma armee feldmarssal-leitnanti,

krahv Louis Karolyi de Nagy-Karoly, kammerhärra ja Tegev-salanõuniku, oma erakorralise 
ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri Preisimaa Kuninga  juures ja 

parun Henri de Haymerle, Tegev-salanõuniku, oma erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. 
Itaalia Kuninga juures;

Prantsusmaa Vabariigi President:
William Henri Waddingtoni, senaatori, Instituudi liikme, Ministri,  Riigisekretäri 

Välisministeeriumis,
Charles Raymond de La Croix de Chevriere, krahv Saint-Vallier, senatori, Prantsusmaa 

erakorraline ja täievoliline saadik T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures, ja 
 Felix Hippolyte Desprez, Riiginõunik, täievoliline 1 klassi minister, kes juhatab 
Väliministeeriumi poliitiliste asjade deartemangu; 

T. M. Suurbritannia Ühendkuningriikide ja Iirimaa Kuninganna, India Keisrinna:
Kõrgeaulise Benjamin Disraeli, Beaconsfieldi krahvi, vicomt Hughenden, parlamendi peeri, 

T. M. Salanõukogu liikme, T. M. riigikassa esimene lord, Inglismaa peaminister.
Kõrgeaulise Robert Arthur Talbot Gascoyne Cecil, Salisbury markiis, Salisbury krahv, 

Cranborne vicomt, Cecili parun, parlemendi peer, T. M. Salanõukogu liige, T. M. pea-riigisekretäri 
Välisministeeriumi juures ja 

Kõrgeaulise lordi Odo William Leopold Russell, T. M. Salanõukogu liikme, oma 
erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures; 

T. M. Itaalia Kuningas:
krahv  Louis Corti, senatori, oma Välisministri ja 
krahv Edouard de Launay, oma erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri, 

Preisimaa Kuninga juures, ja 
T. M. Ottomanide Imperaator:
Alexandre Caratheodory Pacha, oma Avalike tööde ministri,
Mehemed Ali Pacha, oma armeede muchiri, ja 
Sadoullah Bey, oma erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa 

Kuninga juures,
kes, Austria-Ungari Õukonna ettepanekul ja Saksamaa Õukonna kutsel, kogunesid Berliinis, 

olles varustatud volitustega, millised leiti olevat vastavad ja kehtestatud vormis olevad.
Nende vahel tekkinud õnneliku üksmeele tulemusel, nad võtsid vastu alljärgnevad 

tingimused:

Artikkel I.

Bulgaaria moodustab endast autonoomse vürstiriigi ((Principaute)) ja maksab andamit, T. I. 
M. Sultani võimu all; tal hakkab olema kristlik valitsus ja rahvamiilits.

Artikkel II.

Bulgaaria vürstiriiki hakkavad moodustama alljärgnevad territooriumid:
Piir kulgeb Põhjas mööda Doonau paremat kallast, alats Serbia vanast piirist kuni punktini, 

milline määratletakse Euroopa Komisjoni poolt Silistriest Idas ja suundub sealt Musta mere poole 
Mangaliast Lõuna poolt, milline ühendatakse Rumeenia territooriumiga. Must meri moodustab 
Bulgaaria Idapiiri. Lõunasse tõuseb piir mööda jõge, alates selle suudmest,  millise lähedal asuvad 
külad Hodzakiöj, Selam-Kiöj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk: ületab ületab kaudselt Deli Kamciki oru, 
kulgeb edasi Lõuna poolt Belibest ja Kemhalikist ja Põhja poolt Hadzimahale, minnes edasi Deli 
Kamciki kaudu 2½ kilomeetrit Cengeist kõrgemalt; saavutab tipu punktis, milline asub Tekenliki ja 
Aidos-Bredza vahel ja kulgeb edasi mööda seda Karnabad Balkani, Prisevica Balkan, Kazan Balkan 



Põhja poolt Koteli kuni Demir Kapuni. See piir jätkub mööd Suure Balkani peaahelikku ja kulgeb 
seda mööda edasi kuni Kosica mäetipuni.

Siin ta eemaldub Balkani mäestikust, laskudes Lõunasset Pirtopi ja Duzanci külade vahelt, 
millistest esimene jääb Bulgaariale, aga teine Ida Rumeliale, kuni Tuzlu Dere jõeni, kulgeb mööda 
selle voolu kuni selle suubumiseni Topolnicaga, siis mööda seda jõge kuni selle ühinemiseni 
Petricevo küla lähedal Smovskio Derega, jättes Ida Rumeliale sellest ühinemise kohast kõrgemal 
kahe kilomeetrise raadiusega maaala, tõuseb Smovckio-dere ja Kamenica jõgede vahel, kulgedes 
mööda veelahet, seejärel mööda Voinjaki kõrgustikul pöördub Edelase ja suundub otsejoones punkti 
875, milline on märgitud Austria kindralstaabi kaardile.

Piirijoon ületab otsesuunes Ichtiman Dere jõe ülemise veevälja, kulgeb Bogdina ja Karaula 
vahelt läbi jõudes Iskeri ja Marica veelahkme basseinidesse Camuri ja Hadzilari vahelt läbi, kulgeb 
mööda seda joont, mööda Velina Mogila kõrgustikku, üle 531 tipu, Zmailica Vrh, Sumnatica ja 
liitub Sofia Sandjaki admiistratiivpiiriga Sivri-Tas ja Cadir Tepe vahel. 

Alates Cadir Tepest piir, suundudes Edelsse, kulgeb mööda Mesta Karsu  veelahkme  
basseini ühet külljest ja  Struma Karsu vahelt teisest, liigub edasi mööda Rhodope mäetippe, 
milliseid nimetatakse Demirt Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan ja Aiji Gedük kuni Kapetnik 
Balkani ja ühineb sellisel viisil mööda Sofia Sandjaki endist administratiivpiiri.

Alates Kapetnik Balkanist kulgeb piir mööda Rilska ja Bistrica jõe veelahkmete vahelist 
joont ja jookseb edasi mööda mäeahelikku, millist nimetatakse Vodenica Planinaks, laskub mööda 
Struma orgu selle jõe Rilska jõega ühinemise kohas, jättes Barakli küla Türgile.  Ta tõuseb seejärel 
Jelesnica küla juures Lõunasse, küündib otsejoones Golema Planina mäeahelikku Gitka tipu juures 
ja liitub Sofia Sandjaki endise administratiivse piiriga, jättes ainiti Türgile kogu Suha jõe 
baseini.Alates Gitka mäest suundub Läänepiir mööda Karvena Jabuka mägesid Crni Vrh mäeni, 
joostes mööda endist Sofia Sandjaki admiistratiivpiiri Egrisu ja Lepnica jõgede basseini ülemistest 
osadest, küündides koos sellega Babina mäeahelikuga ja sealt Crni Vrh mäeni.

Crni Vrh mält kulgeb piir edasi mööda Struma ja Morawa vahelist veelahet mööda Straseri, 
Vilogolo ja Mesid Planina tippe, edasiGacina, Crna Trava, Darkovska ja Drainica Planinat ja 
Descani Kladance kaudu jõuab Ülem Sukowa ja Morawa veelahkmeni ning jookseb edasi otse Stoli 
peale ja laskudes sealt ületab Sofiast Piroti mineva tee 1000 m Sekusa külast Loode poolt; seejärel 
see tõuseb otsejoones Vidlic Planinale ja sealt Radocina mäele, Kodza Balkani mäeahelikus, jättes 
Serbiale Doikinci, aga Bulgaariale Senakosi küla.

Radocina mäetipust suundub piir edasi mööda Balkani mäeahelikku Ciprovec Balkani  ja 
Stara Planina kaudu mööda enist Serbia vürstiriigi piiri, Kula Smiljova kõrvalt  Läände ja sealt, 
mööda seda-sama piiri, kuni Doonauni, millisega ta puutub koku Rakovitza juures.

See piir pannakse paika Euroopa Komisjoni poolt, millises Riigid, millised traktaadi 
allkirjastasid, hakkavad seal omama oma esindajaid. On iseenesest mõistetav:

1)et see Komisjon arvestab T. M. Sultani Balkanil Ida Rumeelia piiride kaitsmise 
hädavajadust;

2)et Samakowi  ümber 10 km raadiuses ei tohi kindlustusi rajada.

Artikkel III.

Bulgaaria vürst valitakse elanike poolt vabalt ja ta kinnitatakse Suursuguse Porta poolt, 
Riikide nõusolekul. Mitte ükski Euroopa Suurriikide valitsevate dünastiate liikmetest ei saa olla 
Bulgaaria vürstiks valitud.

Juhtumil, mil Bulgaaria vürsti koht jääb täitmata, siis teostatakse uue vürsti valimine nendes 
samades tingimustes ja vormis.

Artikkel IV.

Bulgaaria tuntud inimeste asamblee, milline kutsutakse kokku Tirnovos, töötab välja, enne 
vürsti valimist, vürstiriigi orgaanilise reglemendi.



Kohtades, kus bulgaarlased elavad koos türklaste, rumeenlaste, kreeklaste ja teiste 
rahvustega, hakatakse arvestama valimiste läbiviimise ja orgaanilise reglemendi koostamisel nende 
elanike huve ja õigusi.

Artikkel V.

Bulgaaria riigiõiguse aluseks võetakse järgmised põhimõtted:
Usuliste ja religioossete vaadete erinevus ei saa olla kellegi õigusvõime kõiges selles, mis 

puudutab kodaniku- ja poliitilistee õiguste teostamist, avalik-õiguslikesse ametitesse pääsu, 
teenistuskohtadele ja tunustuste saamise ning erinevate vabade kutsete ning tootmisalal tegutsemise 
õiguse, millises paigas ka ei oldaks, mittetunnistamise aluseks.

Kõigile sünnilt bulgaarlastele aga ka välismaalastele tagatakse igasuguse jumalateenistuse 
välise teenimise vabadus; samuti ei tohi kitsendada erinevate religioossete kogukondade hierarhilist 
korraldust nende suhtlemisel  nende vaimulike juhtidega.

Artikkel VI.

Bulgaaria ajutine juhtimine, kuni Bulgaaria orgaanilise reglemendi lõpliku koostamiseni 
hakkab olema Venemaa Keiserliku komissari juhtimise all. Temaga koostöö tegemiseks , et jälgitaks 
ajutise juhtimise käiku, kutsutakse Ottomani Keisririigi komissar ja Konsul, kes on selleks 
nimetatud teiste Suurriikide poolt, millised allkirjastasid käesoleva traktaadi. Konsulite vahelise 
erimeelsuse puhul, tuleb küsimus lahendada häälteenamusega ja selle enamuse mittenõusolekul 
Venemaa Keiserliku komissariga või  Ottomani Imperatori komissariga,  Konstantinoopolis asuvad 
traktaadi allkirjastanud riikide esindajad, kogunedes konverentsile, teevad vastava otsuse. 

Artikkel VII.

Ajutist juhtimist ei tohi pikendada üle üheksa kuu, lugedes käesoleva traktaadi 
ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. 

Kui orgaaniline reglement on koostatud, asutakse viivitamatult Bulgaaria vürsti valimisele. 
Kohe kui vürst on ametisse pandud, siis uus juhatus pannakse tööle ja vürstiriik asub oma 
autonoomiat täielikult kasutama.

Artikkel VIII.

Kaubanduse- ja laevasõidu -traktaadid aga samuti kõik konventsioonid ja eraldi 
kokkulepped, millised on sõlmitud välisriikide ja Porta vahel ja millised käesoleval ajal kehtivad, 
jäävad Bulgaaria vürstiriigis jõusse ja neis ei tehta mitte mingit muudatust mingi Riigi suhtes seni, 
kuni ei järgne selle riigi poolset nõusolekut.

Bulgaarias ei hakata võtma sellest vürstiriigist läbi veetavatelt kaupadelt mitte mingeid 
makse.

Kõikide Riikide alamatel ja kaubandusel on selles riigis täiesti ühesugused õigused. 
Välismaa alamate soodustused ja privileegid, samuti nagu konsulite õiguspädevus ja kaitse, 

sel määral, millisel need olid kehtestatud  kapitulatsioonide ja tavadega, jäävad täielikult jõusse 
seniks, kuni neid asjast huvitatud poolte nõusolekul ära ei muudeta.

Artikkel IX.



Igaastase andami suurus, millist Bulgaaria vürstiriik hakkab maksma Kõrgemale Valitsusele, 
kandes selle panka, milline võib olla viidatud hiljem aja jooksul Suursuguse Porta poolt, 
määratletakse käesoleva traktaadi allkirjastanud Riikide vahelise kokkuleppega, uue valitsuse 
esimese tegutsemise aasta lõpus.  See andam arvutatakse välja vürstiriigi keskmise  tulukuse järgi.

Bulgaaria, olles kohustatud kandma endal osa Impeeriumi riigivõlga, Riigid, andami suuruse 
kindlaksmääramisel, võtavad arvesse ka selle võla osa, milline peab langema vürstiriigile õiglase 
jaotamise põhjal. 

Artikkel X.

Bulgaaria loovutab Ottomani Imperaatorlikule valitsusele Roustchouk-Varna raudteeseltsi 
suhtes tema kohustustes ja lubadustes alates käesoleva traktaadi ratifitseerimiskirjade vahetamise 
päevast. Endiste arvete tasumine teostatakse kokkuleppel Suursuguse Portaga, vürstiriigi valitsuse 
ja selle aktsiaseltsi juhatusega.

Samamoodi Bulgaaria vürstiriik loovutab oma osa Suursugusele Portale kohustustes, 
millised on tema poolt võetud nii Austria-Ungari, kui ka Türgi Euroopa osa seltsi  rautee 
ekspluateerimise,  kuni tema territooriumil asuva raudteeliini, millist ehitatake  ja ühendatakse, 
lõpetamiseni.

Konventsioonid, millised on hädavajalikud nende küsimuste lõplikuks lahendamiseks, 
sõlmitakse Austria-Ungari Porta, Serbia ja Bulgaaria vürstiriigi vahel viivitamatult peale 
rahulepingu sõlmimist. 

Artikkel XI.

Ottomani armee ei või enam Bulgaarias viibida; kõik vand kindlused lammutatakse aasta 
pärast, või varem, kui see on võimalik, vürstiriigi kulul;  kohalik valitsus võtab viivitamatult 
meetmed nende hävitamiseks ja ei tohi uusi rajada.  Suursugune Porta saab õiguse kasutada oma 
soovi järgi sõjalist aga ka muud Ottomani valitsusele kuuluvaid asju ja materjale, millised jäid 
Doonau kindlustesse, millistest on juba väed evakueeritud 31 jaanuari relvarahu jõul, aga ka 
asjadest, millised leiduvad veel Schoumla ja Varna kindlustes.

Artikkel XII.

Moslemitest omanikud või teise, kes elavad väljaspool vürstiriiki võivad säilitada selles oma 
kinnisvarad, andes need rendile või teiste inimeste juhtimise alla.

Türgi-Bulgaaria komisjonile tehakse ülesandeks lõpetada kahe aasta jooksul kõik asjad, 
millised puudutavad võõrandamise viisi, ekspluateerimist või kasutamist Hiilgavaima Porta arvel 
nii riigivarade, aga ka vaimulikele asutustele (vacoufs) kuuluvat, samuti ka küsimusi, millised 
puudutavad nendesse puutuvaid või puutuda võivaid eraisikute huvisid. 

Bulgaaria vürstiriigi põliselanuikud, kes reisivad või elavad Ottomani Impeeriumi teistes 
osades, allutatakse Ottomani võimudele ja seadustele. 

Artikkel XIII.

Balkanites Lõuna poole moodutatakse provints, milline saab nimeks „Ida Rumelia“ 
((„Roumelie Orientale“)) ja milline jääb T. I. M. Sultani  vahetu poliitilise ja sõjalise võimu alla, 
administratiivse autonoomia tingimustes. Ta hakkab omama kristlasest kindral-kuberneri.

Artikkel XIV.



Ida Rumelia piirneb Põhjas ja Loodes Bulgaariaga ja hõlmab endas territooriumi, milline 
asub järgmistes piirides:

Alates Mustast merest, tõuseb piirijoon mööda jõesängi, alatse selle suudmest, millise jõe  
lähedal asuvad külad Hodzakiöj, Selam Kiöj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, ületab kõverdi Deli 
Kameciku oru ja jooksb Belibest ja Kemhalikist Lõunast ja Hadzimahalest Põhja poolt, minnes 
Cengeist 2½ km kõrgemalt  Deli Kamcikist üle; saavutab tipu punktis, milline asub Tekenliki ja 
Aidos-Bredza vahel ja kulgeb seda mööda edasi Karnabad Balkan ja Prisevica Balkani, Kazan 
Balkan, Kotelist Põhja poolt kuni Demir Kapuni. Ta kulgeb edasi mööda Suure Balkani 
mäeahelikku ja jooksb kogu selle ulatuses kuni Kosica mäetipuni. Selles kohas Rumelia Läänepiir 
eemaldub Balkani mäeahelikust, laskub Pirtopi ja Duzanci külade vahelt Lõunasse, millistest 
esimene jääb Bulgaariale, aga teine Ida Rumeliale, kuni Tuzlu Dere jõeni, kulgeb mööda selle voolu 
kuni selle suubumiseni Topolnicasse, misjärel kulgeb edasi  mööda seda jõge kuni selle 
suubumiseni Smovskio Deresse, Petricevo küla lähedal, jättes Ida Rumeliale 2 kilomeetrise 
raadiusega ala sellest suubumise kohast kõrgemal, tõuseb Smovskio Dere ja Kamenica jõgede 
vahelt, kulgedes mööda veelahet, seejärel mööda Voinjaki, millise tipus pöördub Edelasse ja 
suundub otsejoones Austria kindralstaabi kaardiga märgitud kohani 875.

Piirijoon ületab otsejoones Ichtiman Dere jõe ülemise basseini, joostes Bogdina ja Karaula 
vahelt läbi, jõuab Iskeri ja Marica veelahkme basseini, Camurli ja Hadzilari vahel, kulgeb edasi 
mööda seda joont mööda Velina Mogila tippe, üle mäekuru 531, Zmailica Vrh, Sumnatica ja ühineb 
Sivri Tas ja Cadir Tepe vahel Sofia Sandjaki administratiivpiiriga.

Rumelia piir eemaldub Bulgaaria piirist Cadir Tepe mäe juures, kulgedes edasi Marica jõe 
veelahkme basseinide ja selle allikatest ühest küljest ja Mesta Karasu ja tema allikatest teisest 
küljest ja võtab suuna Edelasse ja siis Despoto Dagh mäeharjast Lõunapoolt Krusckowa mäele 
(San-Stefano rahulepingu järgse piiri lähtepunkti).

Alates Kruschowast, langeb piir kokku piiriga, milline on määratletud San-Stefano 
lepinguga, s.t. jookseb mööda Musta Balkani (Kara Balkan)  mäeahelikku, mööda Kulaghy-Dagh, 
Eschek-Tschepellü, Karakolas ja Ischiklari mägesid, kust ta laskub otse Edelasse Arda jõeni, millise 
jõesängi pidi ta jookseb kuni punktini, millione sub Adacali  küla lähedal ja milline jääb Türgile.

Sellest punktist piirijoon tõuseb mööda mäekuru Bestepe Daghini, mida mööda liigub ja  
laskudes., ületades Maritza, punktis , mis asub viis kilomeetrit ülalpool Mustafa Pacha silda;  
seejärel ta suundub Põhja mööda Demirhanli Dere ja väikeste Maritza allikate veelahkme vahelt 
kuni Küdeler Bairi, kust jookseb Itta Sakar Bairi juurde, misjärel  ületab Tundza oru, suundades 
Büjük Derbendi poole, jättes selle Põhja, samuti nagu ka Soudzaki.  Büjük Derbendist ta jookseb 
uuesti mööda veelahet Põhjas Tundza ja Maritza allikate vahelt Lõunasse, Kaibilari kõrgustikul, 
milline jääb Ida Rumeliale,  jookseb Lõunasse V. Amalist Maritza basseni ja erinevate jõgede vahelt 
, millised jooksevad otse Musta merre, Belevrini ja Alati külade vahelt; ta kulgeb edasi Põhja poolt 
Karanliki mööda Vosna ja Zuvaki mäekuru mööda joont, millised eraldavad Duka veed Karagac-Su 
vetest ja suubub Musta merre kahe samasuguse nimega jõgede vahel. 

Artikkel XV.

T. M. Sultanile antakse õigus hoolitseda piirkona mere- ja maismapiiride kaitsmise eest, 
rajades nendele piiridele kindlustused ja hoides seal vägesid.

Sisekorda kaitstakse Ida Rumelias kohaliku vahtkonna poolt koos kohaliku miilitsaga.
Nii vahtkonna kui ka miilitsa formeerimisel, millise ohvitserid nimetatakse Sultani poolt, 

olenevalt kohast, arvestatakse kohalike elanike usutunnistust. 
T. I. M. Sultan  kohustub piirigarnisonides mittekasutama vabatahtlike vägesid, selliseid 

nagu: Bachibozouks ja Tšerkessid. Regularväed aga, millised on sellesse teenistusse määratud, ei 
või mitte mingil juhul olla paigutatud kohalike elanike kodudesse. Nende piirkonnast läbiminekul ei 
tohi need väed seal peatuda.



Artikkel XVI.

Kindral-kubernerile antakse õigus kutsuda Ottomani vägesid appi juhtudel, kui piirkonna 
sisemist või välist rahu ähvardab mingi oht. Antud juhtumil Suursugune Porta peab teavitama 
Konstantinoopolis asuvaid Riikide esindajaid tema poolt võetud otsusest ja seda esile kutsunud 
põhjustest.

Artikkel XVII.

Ida-Rumelia kindral-kuberner nimetatakse Suursuguse Porta poolt, Riikide nõusolekul, 
viieks aastaks.

Artikkel XVIII.

Viivitamatult peale käesoleva traktaadi ratifitseerimiskirjade vahetamist, nimetatakse 
Euroopa Komissjon et töötada välja, üheskoos Ottomani Portaga, Ida-Rumelia korralduse. Sellele 
Komisjonile tehakse ülesandeks kohustuseks määratleda, kolme kuuse tähtaja jooksul, Kindral-
kuberneri võimu ulatus ja atribuudid, aga samuti piirkonna administratiivse, kohtuliku ja 
rahandusliku juhtimise kuju, võttes aluseks selle erinevaid seadlusi vialettides ja ettepanekud, 
millised on esitatud Konstantinopoli konverentsi kaheksandale istungile.

Ida Rumeliat puudutavate otsuste kogud hakkavad olema  Imperaatorliku firmaani sisuks, 
milline avalikustatakse Suursuguse Porta poolt ja saadetakse tema poolt Riikidele.

Artikkel XIX.

Euroopa Komisjonile tehakse ülesandeks kohustus koos Suursuguse Portaga juhtida 
piirkonna rahasju seni, kuni uus organisatsioon lõplikult korraldatakse.

Artikkel XX.

Traktaadid, konventsioonid ja rahvusvahelised kokkulepped, millised need ka ei oleks, kas 
sõlmitud õi  millised tuleksid sõlmida Porta ja välisriikide vahel, hakkavad olema rakendatud Ida 
Rumelia, samamoodi nagu kogu Ottomani Impeeriumi suhtes.Soodustused ja privileegid, millised 
on antud välismaaalastele, millises seisusest nad ka ei oleks, hakkavad olema austatud ka selles 
provintsis. Suursugune Porta võtab kohustuse jälgida selles piirkonnas Impeeriumi üldistest 
religioosset vabadust, kõikide usutunnistuste suhtes rakendatavatest seadustest kinnipidamise üle.

Artikkel XXI.

Suursuguse Porta õigused ja kohustused Ida-Rumeelia raudteede suhtes jäävad 
muutumatuks. 

Artikkel XXII.

Venemaa okupatsioonikorpus Bulgaarias ja Ida Rumelias hakkab koosnema kuuest jalaväe 
ja kahest ratsaväediviisist ja see ei hakka ületama 50,000 inimest.  Seda hakkab ülal pidama 
okupeeritud riik.  Okupatsiooniväed säilitavad ühendustee mitte ainult Rumelia kaudu, kokkuleppe 
jõul, milline võidakse sõlmida mõlemate riikide vahel, vaid ka Musta mere Varna ja Bourgasi 
sadamate kaudu, millistes antakse temale õigus kogu okupatsiooni teostamise aja kestel omada 
hädavajalikke ladusid.



Ida Rumeelia ja Bulgaaria Venemaa vägede okupeerimise tähtajaks määratakse üheksa kuud, 
lugedes käesoleva traktaadi ratifitseerimise kirjade vahetamise kuupäevast. 

Venemaa Keiserlik valitsus kohustub  järgneva kolme kuu pärast lõpetada oma vägede 
Rumenia kaudu läbimarssimise ja evakueerib sellest oma väed täielikult.

Artikkel XXIII.

Suursugune Porta kohustub kohusetundlikult Crete saarel sisse viima 1868 aasta orgaanilise 
reglemendi koos muudatustega, millised peetakse õiglaseks teha.

Sarnased reglemendid, milliseid rakendatakse  kohalikes vajadustes, erandiks, ainiti, maksu-
soodustused, millised on antud Cretele, hakkavad samuti olema sisseviidud teistes Türgi Euroopa 
osades, millistele spetsiaalne administratiivne korraldus ei olnud  käesoelva traktaadiga ette nähtud.

Nende uute reglementide üksikasjade väljatöötamine tehakse Suursuguse Porta poolt  
ülesandeks igas piirkonnas spetsiaalsetele Komissjonidele, millistes pärismaine elanikkond saab 
avara osavõtuõiguse.

 Organisatsiooni kavad, millised saavad olema nende tööde tulemuseks, esitatakse 
läbivaatamisseks Suursugusele Portale.

Enne korralduste avalikustamist, millistega need võivad olla kehtestatud, Suursugune Porta 
peab nõu Euroopa Komisjoniga, milline on nimetatud Ida Rumeeliale.

Artikkel XXIV.

Neil juhtudel, kui Suursugune Porta ja Kreeka vahel ei järgne  piiride parandamise suhtes, 
milline on viidatud Berliini kongressi kolmeteistkümnendas protokollis, kokkulepet, Saksamaa, 
Austria-Ungari, Prantsusmaa, Suurbritania, Itaalia ja Venemaa jätavad enesele õiguse pakkuda 
mõlematele pooltele, et kergendada läbirääkimiste pidamist, oma vahendust.

Artikkel XXV.

Bosnia ja Hertsogovina provintsid okupeeritakse ja juhitakse Austria-Ungari poolt. Austria-
Ungari valitsus, soovimata enda peale võtta Novibazari Sandjaki juhtimist, milline asetseb Serbia ja 
Montenegro vahel, Mitrovitzast Edelas, jääb selles Ottomani juhtimine endiselt alles. Kuid selleks, 
et tagada uue poliitilise korra eksistents, aga samuti ühendusteede vabadus ja julgeolek, jätab 
Austria-Ungari endale õiguse pidada enda garnisone, aga samuti omada sõja- ja kaubateid kogu 
selle endise Bosnia Vilayeti  ulatuses.

Sel eesmärgil Austria-Ungari ja Türgi valitsused jätavad enesele selles suhtes üksikasjade 
kokkuleppimise õiguse.

Artikkel XXVI.

Montenegro sõltumatust tunnistatakse Suursuguse Porta ja kõigi nende Kõrgete lepinguliste 
poolte poolt, millised seda veel ei tunnistanud.

Artikkel XXVII.

Kõrged lepingulised pooled leppisid kokku järgmises:
Montenegros ei tohi religioosne usutunnistus olla põhjenduseks kellegi õigusvõime 

tunnustamata jätmiseks kõiges selles, mis puudutab kodaniku- ja poliitiliste -õiguste kasutamist, 
avalik-õiguslikule ametikohale pääsu, ametikohal olekut ja teenistuslikku seisundit või ka vabades 
kutsetes ja tootmisharudes tegutsemist, kus kohas ta ka ei asuks.  Kõigile Montenegrolastele aga 



samuti  välismaalastele tagatakse igasuguse usutunnistuse vaba ja avaliku teenistuse vabadus;  ei 
tohi teha mingeid kitsendusi erinevate  usuühenduste hierarhilise ülesehituse suhtes ja selle suhetes 
nende vaimulike juhtidega.

Artikkel XXVIII.

Montenegro uued piirid määratletakse järgmisel kujul:
Piirijoon, mis jookseb alates Ilinobrdost Klobukist Põhja poolt, laskub mööda Trebinjcicat 

Grancaevoni, milline jääb Hertsogovinale, misjärel tõuseb mööda selle jõe voolusängi kuni 
punktini, milline asub ühe kilomeetri kaugusel Cepelica jõega liitumise kohast ja sealt kulgeb 
otsejoones edasi kõrgutikuni, milline ääristab Trebinjcicat. Edasi suundub see Pilatova suunas, jättes 
selle küla Montenegrole, kulgedes edasi mööda kõrgustikke Põhja suunas, võimalusel eemaldumata 
Bilek-Korito-Gacko teest kaugemale kui 6 km., kuni mäekuruni, milline asub Somina-Planina ja 
Curilo mäe vahel; sealt ta jookseb Vratkovici kaudu Itta, jättes selle küla Hertsogovinale, kuni 
Orline mäeni. Sellest kohast jookseb piir, jättes Ravno Montenegrole, suundub otse Loodesse, 
ületades Lebersniku ja Volujaki tipu, misjärel laskub otsejoones Pivale, ületab selle ja jõuab Tara 
jõele, joostes Crkvica ja Nedvina vahelt. Sellest punktist ta tõuseb mööda Tarat üles kuni 
Mojkovscini, kust kulgeb mööda mäekuru kuni Siskojezeroni. Sellest kohast peale ta ühineb endise 
piiriga kuni Sekulare külani. Sealt jookseb uus piir mööda Mokra Planina mäekuru, jättes Mokra 
küla Montenegrosse ja jõub Austria kindralastaabi kaardil märgitud punkti 2166, kulgedes mööda  
peamist mäeahelikku ja mööda Lim jõe veehaaret ühest küljest ja Drin ja samuti Cievha (Zem) oma 
teiseest küljest. 

Edasi  langeb piir kokku Kuci-Drekalovici hõimu eksisteeriva piiriga, ühest küljest, Kucka-
Krajna ja Klementi ja Grudi hõimudega teisest küljest, kuni Podgorica tasandikuni, kust ta suundub 
Plavnica peale, jättes Klementi, Grudi ja Hoti  hõimud Albaaniale.

Sealt jookseb uus piir Gorica-Topal saare lähedalt üle järve ja alates Gorica-Topalist jookseb 
otsejoones mäekuru tippu, kust ta suundub mööda Megured ja Kalimedi vahelist veelahet mööda, 
jättes Mrkovici Montenegrole ja ühineb V. Kruci juures Aadria  merega.

Loodes moodustab piiri joon, milline jookseb kaldast Susana ja Zubci külade vahelt ja 
puutub kokku praeguse Montenegro piiri äärmise Edela punktiga Vrsuta-Planina juures.

  Artikkel XXIX.

Antivari ja selle territoorium ühendatakse Montenegroga järgmistel tingimustel:
Kohad, millised asuvad sellest territooriumist Lõunas, kooskõlas ülalesitatud piiritlemisega, 

kuni Bojana jõeni, kasaarvatud Dulcinjo, tagastatakse Türgile.
Spica kogukond kuni territooriumi Põhjapiirini, milline on kirjeldatud  piiri üksikasjaliku  

kirjelduses, võetakse Dalmatsia koosseisu.
Montenegrola antakse mööda Bojana jõge täielik laevasõiduvabadus. Selle jõe kogu ulatuses 

ei tohi rajada mingeid kindlustusi, erandiks Scutari kindluse kohaliku kaitse jäoks, millised ei tohi 
sellest linnast üle kuue kilomeetri kaugemale ulatuda.

Montenegro ei või omada sõjalaevu ega ka sõjaväe lippu.  
Antivari  ja üldse Montenegro veed jäävad kõikide riikide sõjalaevadele suletuks. 
Kindlustused, millised asuvad Montenegro territooriumil järvede ja ranniku vahel, 

lammutatakse ja mitte mingeid uusi kindlustusi selles lõigus rajada ei tohi.
Politseiline, mere- ja sanitaarne -järelvalve, nii Antivaris, kui ka piki kogu Montenegro 

rannikut, hakkab teostama Austria-Ungari, kasutades kergeid valvelaevu.
Montenegro kehtestab enda juures Dalmaatsias kehtivad mereseadused. Austria-Ungari, 

omalt poolt, kohustub osutama, oma konsulite kaudu, kaitset Montenegro kaubalaevastiku lipule.
Montenegro peab, läbi Montenegro uue territooriumi rajatava uue tee ning raudtee ehituses 

ja ülalpidamises sõlmima lepingu Austria-Ungariga.



Neil teedel tuleb tagada täielik suhtlemisvabadus.

Artikkel XXX.

Moslemid ja teised isikud, kes valdavad kinnisvara Montenegroga  ühendatud  kohtades, kes 
soovisid kolida vürstiriigist välja, võivad selle kinnisvara endale jätta, andes selle rendile või 
juhtides seda teiste isikute kaudu.

Mitte kelleltki ei tohi võõrandada kinnisvara teisiti, kui seaduslikul viisil, ühiskondlikku 
kasu silmas pidades ning eelnevat hüvitust makstes.

Türgi-Montenegro Komisjonile tehakse ülesandeks kolme kuuse tähtaja jooksul korraldada 
ära kõik asjad, millised puudutavad võõrandamise korda, ekspluateerimist ja kasutamist, 
Hiilgaivama Porte arvelt, riigile, vaimulikele asutustele (vakoufs) kuuluvate varade eest, aga samuti 
küsimuste lahendamine, millised puudutavad eraisikute huve, millised võivad olla riivatud mainitud 
asjades.

Artikkel XXXI.

Montenegro vürstiriik astub otsesesse kokkuleppesse Suursuguse Portaga, selles mis 
puudutab Montenegro  agentide määramist Konstantinopolisse ja teistesse Ottomani Impeeriumi 
kohtadesse, kus seda peetakse hädavajalikuks.

Montenegrolased, kes reisivad või viibivad Ottomani Impeeriumis, allutatakse Türgi 
seadustele ja võimudele, kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldprintsiipide ja tavadega, millised on 
välja kujunenud Montenegrolaste suhtes.

Artikkel XXXII.

Montenegro väed peavad olema evakueeritud kaheteistkümne päevase tähtaja pärast lugedes 
käesoleva traktaadi ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast või kui võimalik, siis ka varem, nende 
poolt vürstiriigi uutest piiridest väljapoole jäävalt territooriumilt, millisel nad praegu asuvad.

Ottomani väed evakueeritakse Montenegro territooriumilt samaks  kaheteistkümnepäevaseks 
tähtajaks, ainiti, neile antakse viieteistkümnepäevane lisatähtaeg, seda nii kindluste evakueerimiseks 
ja et neist viia ära toidu- ja lahingumoon ning, et koostada lahingumoona nimekirjad, millist ei jõuta 
viivitamatult ära vedada.

Artikkel XXXIII.

Nõnda nagu Montenegro peab võtma endale osa uutel territooriumitel lasuvast, millised on 
temale antud rahutraktaadiga, Ottomani riigivõlast, siis Riikide esindajad Konstantinoopoli 
määratlevad, koos Ottomani Portaga, õiglastel alustel selle osa suuruse. 

Artikkel XXXIV.

Kõrged lepingulisd pooled tunnistavad Serbia vürstiriigi sõltumatust alljärgnevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

Artikkel XXXV.

Serbias ei tohi religioossete usutunnistuste erinevus olla põhjenduseks kellegi õigusvõime 
mittetunistamiseks kõiges selles , mis puudutab kodaniku- ja poliitiliste õiguste kasutamist, päsu 
avalik-õiguslikesse ametitesse, teenistusse astumist või selles edutamist või vabade kutsete ja 
ametitega tegelemist, sõltumata asukohast.



Igasuguse jumalateenistuse avaliku pidamise vabadus tagatakse nii kõigile serblastele, kui 
ka välismaalastele, ja mitte mingeid  kitsendusi ei tohi teha erinevate religioossete kogukondade 
hierarhilise korralduse ja nende suhtlemises oma vaimulike juhtidega.

Artikkel XXXVI.

Serbia  saab alljärgnevas artiklis kirjeldatud piirides asuva territooriumi:
Uus piir kulgeb mööda praegust piirijoont, tõustes mööda Drina jõesängi üles alates selle 

suubumisest Savesse ja jättes Vürstiriigile Mali Zwornik ja Sakhar ja kulgeb edasi piki endist Serbia 
piiri kuniKapaonikini, millest ta eemaldub Kanilugi tippu. Sealt jookseb see alguses piki Nischi 
Sandjaki Läänepiiri mööda Kapaoniku Lõuna haru, mööda Marica ja Mrdar Planina mäekuru, 
milline moodustab Ibari ja Sitnica basseinide veelahkme ühest küljest ja Toplica teisest küljest, 
jättes Prepolaci Türgile. 

Seejärel, ta pöördub Lõunasse mööda Brevenica ja Medvedja veelahet jättes kogu Medvedja 
basseini Serbiale; jookseb edasi mööda Goljaki Planina mäekuru, milline moodustab Kriva Rjeka 
veelahkme ühelt poolt  ja Poljanica, Veternica ja Morava veelahkme teiselt poolt, joostes kuni 
Poljanicani tipuni. Seejärel see suundub Karpina Planina mäekuru kuni Koinska jõgi liitub 
Moravaga, ületab selle jõe, tõuseb mööda veelahet mööda Koinska jõge ja oja, milline suubub 
Morawasse Neradovce lähedal ja jõuab Planina Sv. Ilija kuni Kljuci mäeni ja läbib kaardil märgitud 
punktide 1516 ja 1547 ja Babina Gora kaudu, edasi mäeni Mont Crni Vrh.

Alates Crni Vhr mäest, uus piirijoon ühineb Bulgaaria piiriga, aga nimelt:
Alates Crni Vrh mäest kulgeb piir edasi mööda Struma ja Morava vahelist veelahet, mööda 

Streseri, Vilogolo ja Mesid Planina tippe Gacina, Cruna Trava, Darkosvka ja Drainica plani ning 
Descani Kladaneci kaudu, jõub Ülem Sukowa ja Morava veelahkmeni, jookseb otse edasi Stoli 
peale ja sealt laskudes, ületab Sofiast Piroti mineva tee 1000 meetrit Loode pool Segusa külast, 
tõustes seejärel otsejoones Vidlic Planinale ja sealt Radocina mäele Kodza Balkani mäeahelikus, 
jättes Serbiale Doikinci küla, aga Bulgaariale – Senakosi küla.

Alates Radocina tipust, suundub piir Loodesse mööda Balkani ahelikku Ciproveci Balkan ja 
Stara Planina kaudu kuni Serbia vürstiriigi endise Idapiirini Kula Smiljova Cuka lähedal ja sealt 
mööda seda piiri kuni Doonauni, millisest ta puudutab Rakowitza juures.

Artikkel XXXVII.

Enne uute kokkulepete sõlmimist Serbias praegu kehtivates vürstiriigi kaubandussuhetes 
välisriikidega mitte mingeid muudatusi ei järgne.

Serbia kaudu transiidi korras läbi veetavatelt kauppadelt mitte mingit transiidimaksu ei 
hakata võtma.

Välisriikide alamate soodustused ja privileegid, nagu ka konsuli õiguspädevust ja kaitset 
puudutavad, nii nagu need praegu eksisteerivad, jäävad täielikku jõusse, seni kuni neid ei muudeta 
ära vürstiriigi ja asjast huvitatud riigi nõusolekul.

Artikkel XXXVIII.

Serbia vürstiriik loovutab, oma osa, Suursugusele Portale kohustustest, millised on tema 
poolt võetud nii Austria-Ungari, kuiu Türgi Euroopa osa Raudteeseltsi suhtes, selle lõpetamise, 
ühendamise ja samuti raudteeliini ekspluateerimise, milline võib olla  rajatud vürstiriigi poolt 
praegu soetatud territooriumitele.

Nende küsimuste lahendamiseks hädavajalikud konventsioonid sõlmitakse viivitamatult 
peale käesoleva traktaadi  Austria-Ungari, Serbia ja Bulgaaria vürstiriigi vahel nende kompetentsuse 
piirides.

Artikkel XXXIX.



Moslemid, kes valdavad kinnisvara Serbiaga ühendatud territooriumitel ja kes sooviksid 
valida elupaiga väljaspoole vürstiriiki, hakkavad omama oma kinnisvara vürstiriigis säilitamise 
õigust, andes need rendile või teheks nende juhtimise ülesandeks teistele isikutele.

Türgi-Serbia komisjonile tehakse ülesandeks, kindlaksmääratud tähtaja jooksul, kõikide 
asjade, millised puudutavad Suursuguse Porta varade arvel varade võõrandamist, ekspluateerimist 
või kasutamist, millised kuuluvad riigile ja vaimulikele asutustele (vakoufs), aga samuti eraisikuid 
puudutavate küsimuste lahendamist, millised võivad olla  nendes asjades riivatud.

Artikkel XL.

Kuni Türgi ja Serbia vahelise traktaadi sõlmimiseni, Serbia alamad, kes reisivad või elavad 
Türgi Impeeriumis, hakkavad kasutama õigusi kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega. 

Artikkel XLI.

Serbia väed peavad evakueeruma viieteistkümne päeva päeast, peale käesoleva traktaadi 
ratifitseerimiskirjade vahetamist, kohtadest, millised jäid väljapoole vürstiriigi uutest piiridest.

Ottomani väed evakueerivad oma väed samaks tähtajaks Serbiale loovutatud  territooriumilt. 
Kuid neile antakse, siiski, viieteistkümne päevane lisatähtaeg, nii kindlustuste evakueerimiseks ja 
sealt lahingumoona äraveoks, kui ka sõjamoona ja asjade nimekirjade koostamiseks, millist kohe 
ära vedada ei jõuta.

Artikkel XLII.

Nõnda nagu Serbia on kohustatud võtma käesoleva traktaadiga mõistetud uute 
territooriumite eest enesele osa Ottomani riigi võlast, siis Riikide esindajad Konstantinopolis, koos 
Suursuguse Portaga, määratlevad selle osa suuruse õiglastel alustel.

Artikkel XLIII.

Kõrged lepingulised pooled tunnistavad Rumeenia sõltumatust tingimustel, millised on 
esitatud kahes alljärgnevas artiklis.

Artikkel XLIV.

Rumeenias usuliste ja religioossete vaadete erinevus ei saa olla kellegi õigusvõime kõiges 
selles, mis puudutab kodaniku- ja poliitilistee õiguste teostamist, avalik-õiguslikesse ametitesse 
pääsu, teenistuskohtadele ja tunustuste saamise ning erinevate vabade kutsete ning tootmisalal 
tegutsemise õiguse, millises paigas ka ei oldaks, mittetunnistamise aluseks.

Kõigile sünnilt rumeenlastele aga ka välismaalastele tagatakse igasuguse jumalateenistuse 
välise teenimise vabadus; samuti ei tohi kitsendada erinevate religioossete kogukondade hierarhilist 
korraldust nende suhtlemisel  nende vaimulike juhtidega.

Kõikide riikide alamad, kauplejad ja teised, hakkavad kasutama Rumeenias, usutunnistusel 
vahet tegemata, täielikku võrdsust.

Artikkel XLV.

Rumeenia vürstiriik loovutab T. M. Ülevenemaalisele Keisrile tagasi osa Bessaraabia 
territooriumist, milline  läks Venemaalt ära 1856 asta Pariisi traktaadi alusel, milline on piiratud 
Läänest Pruth jõega, Lõunast Kilia jõeharu ja Stary-Stambouli suudmega.



Artikkel XLVI.

Saared, millised moodustavad Doonau delta, aga samuti Serpents, Sandjk Toultcha millised 
kuuluvad (cazas) Kilia, Soulina, Mahmoudie, Istaktcha, Toulcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, 
Kustendje, Medjidie ühendatakse Rumeeniaga. Peale selle saab vürstiriik territooriumi, milline 
asetseb Dobroutchast Lõunas kuni jooneni, milline algab Silistriast Idas ja lõppeb Musta mere ääres 
Mangaliast Lõuna pool.

Piir tõmmatakse kohapeal Euroopa Komisjoni poolt, milline on nimetatud Bulgaria piiri 
määratlemiseks.

Artikkel XLVII.

Vete jaotamise ja kalapüügi küsimus antakse vahendamiseks Euroopa Doonau Komisjonile.

Artikkel XLVIII.

Rumeenia vürstiriigist läbi veetava kauba pealt ei võeta mingit transiidimaksu.

Artikkel XLIX.

Rumeeniaga võidakse sõlmida konventsioonid konsulite poolse kaitse osutamisel ja nende 
privileegide ja volipiiride suhtes.  Soetatud õigused jäävad jõusse seniks, kuni need ei ole muudetud 
ära vürstiriigi ja asjast huvitatud poole ühisel kokkuleppel.

Artikkel L.

Kuni Türgi ja Rumeenia vahelise traktaadi sõlmimiseni, milline kehtestab konsulite 
privileege ja volipiirid, hakkavad Rumeenia alamad, kes reisivad  või elavad Otteomani 
Impeeriumis ja Ottomani  alamad, kes reisivad või elavad Rumeenias, kasutama õigusi, millised on 
tagatud teiste Riikide alamatele.

Artikkel LI.

Kõiges, mis puudutab ühiskondlikke töid ja teisi sarnaseid ettevõtmsisi, Rumeenia, kogu 
loovutatud territooriumil, läheb, selle õigustes ja kohustustes, üle Suursugusele Portale.

Artikkel LII.

Garantiide sisseseadmiseks, millised tagaksid mööda Doonaud vaba laevasõidu, millist 
peetakse üleeuroopalise huvi asjaks, Kõrged lepingulised pooled otsustavad, et kõik kindlused ja 
kindlustused selle jõe kaldal alates Raudväravatest kuni selle suudmeni, peavad olema lammutatud 
ja uusi ehitada ei tohi. Mitte ükski sõjalaev ei tohi edaspidi sõita mööda Doonaud allapoole 
Raudväravaid, erandiks kerged laevad, millised on ette nähtud jõe-politseile ja tolliteenistusele. 
Riikide pidevalt Doonau suudmes asuvad laevad võivad, ainiti, sõita kuni Galatzini.

Artikkel LIII.

Euroopa Doonau Komisjon, millises hakkab Rumeenia omama oma esindajaid, säiilitab oma 
kompetentsi, milline laieneb nüüdsest kuni Galatzini, olles  täielikult sõltumatau territorialsetest 



võimudest. Kõiki lepinguid, kokkuleppeid, akte ja otsuseid, millised puudutavad õigusi, privileege, 
eelistusi ja kohustusi, kinnitatakse.

Artikkel LIV.

Aasta enne Euroopa Komisjoni tegevuse tähtaja lõppu, otsustavad Riigid selle volituste 
pikendamise ja vajalikeks peetavate muudatuste tegemise üle.

Artikkel LV.

Laevasõidu, jõepolitsei ja järelvalve õigused alates Raudväravatest kuni Galatzini töötatakse 
välja Euroopa Komisjoni poolt, kaasates kaldaäärsete riikide delegaadid ja need kooskõlastatakse 
nendega, millised olid või millised võetakse veel vastu Galatzist allapoole jäävale  jõe lõigule.

Artikkel LVI.

Euroopa Doonau Komisjon astub lepingutesse, kellega on tarvis, et tagada Serpentsi saarel 
majaka ülalpidamine. 

Artikkel LVII.

Laevasõitu takistuste, millisteks on Raudväravad ja  kärestikud, kõrvaldamise tööde 
teostamine tehakse ülesandeks Austria-Ungarile. Kaldaäärsed riigid teevad talle selles jõe osas 
kergendusi, milliseid võivad olla vajalikud tööde edukas lõpetamiseks.
 13.märtsi 1871 aasta Londoni lepingu Artikkel VI otsused, millised puudutavad taksi ajutise 
muutmise õigust, et katta ülalmainitud tööde kulusid, jääb jõusse Austria-Ungari kasuks.

Artikkel LVIII.

Suursugune Porta loovutab Venemaa Keisririigile Aasias Ardahani, Kars ja Batumi 
territooriumid, koos viimase sadamaga, aga samuti ka kõik territooriumid, millised jäävad endise 
Vene-Türgi piiri ja tulevase piirijoone vahele.

Uus piir, alates Mustast merest, kooskõlas piiriga, milline on määratletud San-Stefano 
lepinguga, kuni Khordast Loodes ja Artwinist Lõunas asuva punktini, kulgeb edasi otsejoones kuni 
Tchoroukhi jõeni, ületab selle ja jookseb alates Aschmichenist otsejoones edasi Itta, kuni 
ühinemiseni Venemaa piiriga, milline on määratud San-Stefano lepinguga Narimanist Lõunasse 
jääva punktiga, jättes Olti linna Venemaale. Alates punktist, milline on märgitud Narimani lähedale, 
pöörab piir Itta, jookseb Tebreneci lähedalt, jättes selle Venemaale ja jõuab Pennek Tschaisse. 

Edasi jookseb piir mööda seda jõge kuni Bardouzini, seejärel pöördub Lõunasse, jättes 
Bardouzi ja Iönikoy Venemaale. Alates punktist, milline asub Karaougani külast Läänes, suundub 
piir Medjingerti peale, joostes otsejoones kuni Kassadaghi mäe tippu ja kulgeb edasi mööda allikate 
veehaaret  Põhja pool Araxe ja Lõuna poolt Mourad Sou või Sudi, kuni Venemaa endise piirini.

Artikkel LIX.

 T. M. Ülevenemaaline Keiser teatab, et tema kavatsus on muuta Batumi port-franc, 
peamiselt kauasadamaks. (See on tühistatud 1886 aastal).

Artikkel LX.



Alaschkerd org ja Bayazidi linn loovutatakse Venemaa poolt San-Stefano lepingu Artikkel 
XIX alusel Türgile.

Hiilgaivam Porta loovutab Pärsiale Khotouri linna ja selle territooriumi vastavalt sellele, 
nagu see oli määratletud Anglo-Vene segakomisjoni poolt Türg-Pärsia piirilepingu järgi.

Artikkel LXI.

Suursugune Porta kohustub teostama, edasise viivitamiseta, parandamisi ja reforme, millised 
on esile kutsutud kohalikest vajadustest piirkondades, millised on asustatud armeenlastega ja tagada 
nende julgeolek tserkesside ja kurdide eest. Ta hakkab perioodiliselt teatama võetud meetmetest, 
millised on sel eesmärgil võetud, Riikidele, millised hakkavad jälgima nende rakendamise üle.

Artikkel LXII.

Nõnda, nagu Suursugune Porta väljendas kindlat religioosse vabaduse printsiibist kõige 
avaramas mõttes kinnipidamise kavatsusest, siis lepingulised pooled võtavad selle vabatahtliku 
avalduse teadmiseks.

Mitte mingis Ottomani Impeeriumi osas erinevad usutunnistused ei saa anda alust kellegi 
õigusliku aluse välistamiseks selles, mis puudutabkodaniku ja poliitiliste õiguste kasutamist, pääsu 
avalik-õiguslikele ametikohtadele, teenistusaladele või tunnustamist või ka erinevate vabade kutsete 
ja ametite teostamist.

Kõiki lubatakse, sõltumatult usutunnistusest, kohtus tunnistusi andma.
Igasuguse usutunnistuse vaba ja avalik teostamine on kõigile tagatud ja mitte mingeid 

kitsendusi teha erinevate religioossete kogukondade hierarhilise ülesehituse suhtes ja nende suhetes 
oma vaimulike juhtidega.

Vaimulikud, palverändurid ja kõik teisest rahvustest mungad, kes rändavad Türgi Euroopa 
või Aasia osas, hakkavad kasutama ühesuguseid õigusi, eeliseid  ja privileege.

Ametliku kaitsja õiguseid tunnistatakse Türgis asuvatel diplomaatilistel- ja 
konsulaaragentidel, aga ka ülalmainitud isikutel, kui ka nende asutatud vaimulikes, heategevates 
asutustes  ja teistes Pühapaikades ning muudes kohtades, suhtes.

 Prantsusmaale antud õigused jäetakse temale kindlasti alles, ja on iseenesest mõistetav, et 
statu quo  Pühades Paikades ei tohi rikutud olla.

Athose Mäe mungad, millisest riigist nad ka pärit ei oleks, säilitavad oma eelised ja 
hakkavad, eranditult, kasutama võrdselt õigusi ja eelistusi.

Artikkel LXIII.

30 märtsi 1856 aasta Pariisi traktaat, aga samuti 13. märtsi 1871 aasta Londoni traktaat 
säilitavad oma jõu kõigis otsustes, millised ei ole tühistatud või muudetud ülalesitatud artiklitega.

Artikkel LXIV.

Käesolev traktaat ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjade vahetamine järgneb Berliinis 
kolme nädala pärast, aga kui võimalik, siis ka varem.

Selle jõul kõik volinikud allkirjastasid selle, lisades oma vapipitserid.
See juhtus Berliini, 13. juulil 1878 aastal.
(L.S.)Gortchacow. (М.П.)Горчаковъ.
(L.S.)Schouvaloff. (М.П.)Шуваловъ.
(L.S.)P. d´Oubril. (М.П.)П.Убри.
(L.S.)v. Bismarck. (М.П.)ф. Бисмаркъ.
(L.S.)B. Bülow. (М.П.)Б.Бюловъ.



(L.S.)Hohenlohe. (М.П.)Гогенлоэ.
(L.S.)Andrassy. (М.П.)Андраши.
(L.S.)Karolyi. (М.П.)Кароли.
(L.S.)Haymerle. (М.П.)Хеймерле.
(L.S.)Waddington. (М.П.)Ваддингтонъ.
(L.S.)Saint-Vallier. (М.П.)Сенъ-Валье.
(L.S.)H. Desprez. (М.П.)И. Депре.
(L.S.)Beaconsfield. (М.П.)Биконсфильдъ.
(L.S.)Salisbury. (М.П.)Салисбюри.
(L.S.)Odo Russell. (М.П.)Одо Россель.
(L.S.)L. Corti. (М.П.)Л. Корти.
(L.S.)Launay. (М.П.)Лоней.
(L.S.)Al. Caratheodory. (М.П.)Ал. Каратеодори.
(L.S.)Mehmed-Ali. (М.П.)Мегмедъ-Али.
(L.S.)Sadoullah. (М.П.)Садулла.

See on ratifitseeritud Tsarskoe Selos 15. juulil 1878 aastal.

******
Nr.362.

1879 a. 23. jaanuar (4. veebruar). Saksamaaga sõlmitud Varssavi kohturingkonna ja 
Preisimaa piirikohtute vahetuid suhteid puudutav konventsioon.(2-е П.С.З. №59.474).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, soovides 
lihtsustada  ja kehtestada Varssavi kohturingkonna ja Preisimaa Kuningriigi piiriprovintside  
kohtuasutuste vaheliste suhete kord tsiviil ja kriminaalasjades, otsustasid vastastikusel kokkuleppel 
sõlmida sel eesmärgil spetsiaalse konventsiooni ja sel eesmärgil nimetasid oma volinikeks, aga 
nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Nikolai Girsi ((Nicolas de Giers, Николая Гирса)),oma riigisekretäri, Tegev-salanõuniku, 

senaatori ja Venemaa Püha Aleksander Nevski jt .ordenite kavaler, 
aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
oma kindral-adjudandi, kindral-leitnant Hans Lothar de Schweinitz, oma erakorralise ja 

täievolilise saadiku T. M. Ülevenemaalise Keisri juures, krooni 1 järgu email lindiga jt ordenite 
kavaleri.

Kes volinikena, olles vastastikuselt vahetanud  oma volikirjad, millised leiti olevat heas ja 
ettenähtud vormis olevad, otsustasid alljärgnevates artiklites:

Artikkel I.

Varssavi kohturingkonna kohtuasutused  ühelt poolt ja Preisimaa Kuningriigi piiriäärsete 
provintside kohtuasutused teiselt poolt, hakkavad nüüdsest peale pidama omavahelisi vahetuid  
suhteid kõikides asjades, millised puudutavad kohtu nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades korralduste  
edasisaatmist ja täitmist.

Artikkel II.

Vahetute suhete pidamise õigus antakse Venemaa poolt: Varssavi Kohtukojale, Varssavi, 
Kalischi, Kielcy, Lomza, Lubline, Pietrkov, Plock, Radom, Souvalky ja Siedlice 



Ringkonnakohtutele. Ülalmainitud  kohturingkondade Rahukohtutele, Varssavi Kommertskohtule, 
nende kohtute esimeestele, Varssavi Kohtukoja prokurörile ja ülalmainitud kohturingkondade 
prokuröridele. 

Preisimaa poolelt:Berliini Kammerkohtule (Kammergericht), Insterburgi, Marienwerderi, 
Posnani, Brombergi, Breslau, Glogau, Ratibori, Stettini, Frankfurdi Oderi ääres, Koeslin 
Apellatsioonikohtutele (Appellationsgerichte), Ida Preisimaa kohtule Köningsbergis (Ost-
Preussisches Tribunal),  ja ülalmainitud Apellatsioonikohtute peaprokuröridele.

Nii nagu ülalmainitud kohtuasutute nimed võivad muutuda, siis Kõrged lepingulise pooled 
jätavad endale õiguse  saata õigeagselt sellistest muudatustest sõnumid, et hoida ära sellest tingitud 
arusaamatused.

Artikkel III.

Vahetute suhete ringi hakkavad kuuluma järgmised asjad:
a)Selle ja teise riigi territooriumil tehtud  kuritegude ja üleastumiste suhtes eelnevate 

tunnituste võtmise, ülekuulamistem kohapealsete ülevaatustem majade läbiotsimiste ja võetuste 
ning meditsiiniliste tõendite jne. uurimismenetluste tegemise  nõuded

b)Asitõendite, väärtuste ja dokumentide üleandmise nõuded, millised puudutavad kohtutes 
menetletavaid asju.

c)Arestantide suhtes prokuröride vahel teostatav kirjavahetus.
d)Kohtusse ilmumise kutsete ja väljakutsete, otsuste, kuulutuste, nõuete ja teiste kohtuaktide 

saatmine, ni tsiviil- kui kriminaalasjades.
e)Tunnistajate vande alla või ilma selleta antud tunnistused.
Kutsete, teadete, teiste aktide ja kohtusse väljakutsumiste allkirjad antakse vastastikku üle 

vastavalt tunnistatult.

Artikkel IV.

Kõrged lepingulised pooled kohustatakse ellu viima nõudmised või ülesanded, millised 
lähtusid kohtuasutustelt ja isikutelt, kellele käesoleva konventsiooniga on antud õigus pidada oma-
vahel vahetuid suhteid, kuivõrd see ei hakka olema vastuolus selle riigi seadustega, millises peab 
järgnema täitmine. 

Artikkel V.

Nõudmised, millistega käesoleva konventsiooni Artikkel II sätestatud  kohtuasutused ja 
isikud hakkavad vastastikku suhtlema, teostatakse selle riigi kohtukoha keeles, millise poolt nõue 
lähtub.

Vastused tellitud nõudmistele esitatakse kohtuasutuse poolt nõudmise saaanud riigi keeles.

Artikkel VI.

Juhtumil, mil erilistel kaalutlustel tunnistatakse ebamugavaks  mingi asja suhtes vahetute 
suhete korra kasutamist, siis Kõrgetel lepingulistel pooltel on õigus  teostada sellesse asja 
puudutavate materjalide kohtuasutuste vastastikuse vahetamise ülesanne diplomatilisel teel.

Artikkel VII.

Kohtukuulutuste ja kohtukutsete üleandmise või kohtu ülesannete täideviimise kulud  
tasutakse selle riigi poolt, kelle suhtes selline nõudmine oli esitatud.



Artikkel VIII.

Käesolev konventsioon ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse S-
Peterburis, võimalikult ruttu.

See viiakse täide kolmekümne päeva pärast, peale selle avaldamist Kõrgete lepinguliste 
poolte poolt korras, milline on ette nähtud mõlemates riikides kehtivate seaduste järgi.

See jääb jõusse kuni kuuekuise tähtaja möödumiseni, päevast, kui teatati ühe Kõrge 
lepingulise poole poolt selle tühistamisest. 

Selle tunnistuseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 23. jaanuaril (4.veebruaril) 1879 aastal.
(L.S.)Giers.  (L.S.)v. Schweinitz. ((М.П.)Гирсъ. (М.П.)Швейницъ.
See on ratifitseeritud S-Peterburis 13. veebruaril 1879 astal.

*****

1879 a. 17. (29.) märts. Inglismaaga, Saksamaaga ja Austria-Ungariga  1841 a. Londoni 
neegritega kauplemist puudutava traktaadi uuendamise traktaat, trükitakse ära Inglismaaga sõlmitud 
traktaatide osas. (2-е П.С.З. №60.418).

******

Nr. 363.

1880 a. 20. juuni (2. juuli). Saksamaaga sõlmitud telegraafi suhete takse puudutav 
deklaratsioon.

Londoni rahvusvahelise telegraafikonverentsiga võeti vastu 1879 aastal, koos sõnalise 
tariifiga veel üldised alandatud taksid. Seda silmas pidades Venemaa ja Saksamaa Keiserlikud 
valitsused, soovides rakendada neid alandatud telegraafikorrespondentsi takse nende mõlemate 
riikide vahelises telegraafisuhtluses, otsustasid asendada uue 6. (18.) mai 1878 aasta kokkuleppega, 
milline oli kinnitatud ministeeriumite deklaratsioonidega, mis olid allkirjastatud: Venemaa voliniku 
poolt 11. (23) augustil 1878 aastal ja Saksamaa voliniku poolt 4. (16.) septembril samal aastal.

Selle kokkuleppe tulemusel mõlemate riikide Telegraafijuhatuste direktorid, kooskõlas 10. 
(22.) juuli 1875 aasta rahvusvahelise telegraafikonverentsi  Artikkel 17 ja Rahvusvahelise 
telegraafiteenistuse reglemendi Artikkel XVI, milline on lisatud  sellele konventsioonile ja mis on 
ümber vaadatud 1879 aasta Londoni konverentsi poolt, alusel sõlmiti, tingimusel, et see 
kinnitatakse nende valitsuste poolt, käesoleva deklaratsiooni, millise sõnastus on sõna-sõnalt 
järgmine:

Venemaa ja Saksamaa vahel Telegrafikonventsiooni puudutav kokkulepe.

S-Peterburis sõlmitud rahvusvahelise telegraafikonventsiooni Artikkel 17 ja sellele lisatud 
Rahvusvahelise telegraafiteenistuse reglemendi Artikkel XVI alusel, milline on ümber vaadatud 
Londonis, allakirjutanud sõlmisid, kõrgema kinnitamise tingimusel, järgmise kokkuleppe:

1.

A. Saksamaa ja Venemaa vaheliste telegrammide vahetusel:
1)tavalise telegrammi eest 27 santiimi;
2)kiirtelegrammi eest 81 santiimi;



3)kontrollitud telegrammi eest 40½ santiimi,
iga sõna eest, koos viiesõnalise taksiga iga telegrammi pealt.
B.Saksamaa ja Venamaa Aasia osaga telegrammide vahetusel, koos Kaukaasiaga:
tasu, milline on kehtestatud nendele suhetele tariifi sätetega, milline on ümber vaadatud 

Londoni Reglemendi ja selle juurde lisatud tariifitabelitega.
Kummagile Telegraafijuhatustest jäetakse õigus  kehtestada piirtaks, suuruses, milline on 

viidatud Londoni Reglemendi Artikkel XXI sätetes, nende ümmardamise vahendusel.

2.

Saksamaa ja Venemaa vahel vahetult vahetatavate telegrammide eest jaotatakse tasu 
järgmisel viisil:

1)Telegrammide eest, millised lähtuvad Venemaa Euroopa osast ja on aadresseeritud 
Saksamaale, mingeid tasaarveldusi ei tehta, välistades tasutud vastuse eest võetud tasu.  Tasu 
arvestatakse viimase eest täpselt ja see arvestatakse Saksamaa Telegraafijuhatusele tasaarvestuste 
tegemisel.

2)Telegrammide eest, millised saadetakse Saksamaalt ja on aadresseeritud Venemaa Euroopa 
ossa, tasub Saksamaa Venemaale iga sõna eest: 

tavalise telegrammi puhul 9 santiimi;
kiirtelegrammi eest 27 santiimi;
tasutud kontrolliga 13½ santiimi, ja 
kogu täpselt välja arvutatud tasu ettemakstud vastusega telegrammide eest. Seejärel 

kättetoimetamise teate eest võetav tasu ja muu selline eriline tasu jääb selle Telegraafijuhatuse 
kasuks, millise kassasse see raha maksti.

3)Suhetel Venemaa Aasia ja Kaukaasiaga, iga Telegraafijuhatus saab taksi, milline on 
näidatud Londoni Reglemendi tabelites, arvestades nende eest endistel alustel.

3.

Telegrammide eest, milliseid vahetatakse Saksamaa ja Venemaa vahel, milline, otseste 
telegraafiliinide rikete puhul sa adetakse kohale mööda teiste riikide telegraafiliine, lisatasu ei 
võeta. Transiidi kulud võtab neil juhtudel enda peale see Telegrafijuhatus, kust telegramm saadeti.

Telegrammid, millised on saadetud telegrammi saatja soovil ringiga, tasutakse kooskõlas 
Rahvusvahelise telegraafilepinguga ja see allub selle otsustele.

Iga riigi sisekorrespondentsi hulka kuuluvate telegrammide eest, millised liini ajutise rikke 
puhul peavad olema edasi saadetud, et jõuda sihtkohta, teise riigi liinide kaudu, siis transiidi tasu 
riigile, millise kaudu telegrammid edastati, ei arvestata.

4.

Käesoleval ajal kehtiva Rahvusvahelise telegraafilepingu otsused, niivõrd kui need ei ole 
käesoleva kokkuleppe määruste punktide vastased, laienevad samuti korrespondentsile, millist 
vahetatakse vahetult Venemaa ja Saksamaa vahel.

5.

Käesolev kokkulepe jõustub alates 1. aprillist 1880 aastast, varem kehtinud Saksamaa 
Venemaa vahelise kokkuleppe alusel, milline samast päevast tühistatakse. Ta kujutab endast ühtset 
S-Peterburis sõlmitud Rahvusvahelist telegraafilepingut ja selle juurde lisatud Reglementi (milline 



on Londonis ümber vaadatud), kõik otsused, millised peavad olema juhistena vastu võetud 
Saksamaa ja Venemaa vahelistes telegraafisuhetes.

See leping jääb jõusse kindlaks määramata ajaks ja kuni  üheks aastaks, lugedes päevast, mil 
üks kahest lepingulisest poolest teatas selle lepingu lõpetamise soovist.

Selle tunnistuseks jne.
See juhtus S-Peterburis, 13 (25.) märtsil 1880 aastal.

Venemaa Keiserliku Telegraafijuhatuse eest: Lüders  ((Людерсъ.))
Saksamaa Keiserliku Telegraafijuhatuse eest: Budde ((Будде.))

Allakirjutanud, Välisminister, omades selleks vastavaid volitusi, kuulutab Venemaa 
Keiserliku Valitsuse poolt, et ülalesitatud kokkulepe on käesoleva deklaratsiooniga kinnitatud selle 
kõigis punktides, milline vahetatakse samasuguse Saksamaa Keiserliku Valitsuse deklaratsiooni 
vastu.

See juhtus S-Peterburis, 20 juunil (2 juulil) 1880 aastal. 

Giers.

See deklaratsioon oli vahetatud samasuguse Saksmaa Keiserliku Valitsuse samasuguse 
deklaratsiooniga, milline on allkirjastatud 13. juunil 1880 a. prints Hohenlohe, Välisministri poolt.

   *****

Nr. 364.

1881 a. 14. (26) detsember. Saksamaaga sõlmitud kaubalaevade mõõtmistunnistuste 
vastastikuse tunnustamise deklaratsioon.

Pidades silmas vastu võetud Moorsomi laevade mõõtmise süstemi kasutamise korraldust, nii 
Venemaa Keisririigis ja Soome Suurvürstiriigis, aga samuti Saksamaa Keisririigis, allakirjutanud, 
olles vastaval viisil oma valitsuste poolt volitatud, teatavad, et laevad, millised kuuluvad ühele 
mõlematest riikidest ja millised on mõõdetud ära ülalnimetatud meetodil, hakkavad olema, 
vastastikususe tingimusel, lubatud teise riigi sadamatesse, olemata allutamata laevamaksu 
tasumisele, mitte mingile uuele mõõtmisele kus juures laeva puhas mahtuvus, milline on märgitud 
laevadokumentides, tunnistatakse võrdseks pärismaiste laevade puhta veose mahtuvusega olevateks. 

Võttes ainiti arvesse, et laevad mõõtmist puudutavad eeskirjad, millised on kehtestatud 4. 
oktoobril 1876 aastal Soome Suurvürstiriigis, ei vasta täielikult Saksamaa 5. juuli 1872 aasta 
eeskirjadele, millised puudutavad aurikute puhast veomahtu, siis allakirjutanud otsustasid 
kehtestada veel alljärgnevad tingimused:

I.Igauguste purjelaevade täieliku mahtuvuse ja puhta veose mahtuvuse suhtes Saksamaa ja 
Soome  mõõtmistunnistused loetakse mõlemates riikides kehtivateks ilma mingite formaalsusteta.
 II.a)Aurikute või laevade puhta mahtuvuse suhtes, millised sõidavad mingi teise  kunstliku 
mootori jõul, Saksamaa mõõtmistunnistused , millised on antud välja peale 1 jaanuari 1873 aastat, 
tunnistatakse kehtivateks ilma mingite formaalsusteta, ka Soomes.
 Kuid nende laevade peremeestele ja kipperitele jäetakse õigus  nõuda Soome võimudelt 
masinatega, aurukatlaga ja söekastidega hõivatud ruumi mõõtmist Soome eeskirjade alusel, millised 
on kehtestatud 4. oktoobril 1876 aastal.

Sellisel juhtumil arvestatakse laeva puhast mahtuvust selle täieliku mahtuvuse järgi, milline 
on märgitud Saksamaa tunnistuses sellise üle-mõõtmise tulemusel.

II.b)Aurikute, või laevade, millised liiguvd mingi teise kunstliku mootori abil, puhta kauba 
mahutavuse suhtes, Soome  mõõtmistunnistused, millised on antud välja peale 31. maid 1877 aastat, 
tunnistatakse  Saksamaal kehtivateks, erandiks ruumid, millised on hõivatud masinate, 



aurukateldega ja söekastidega, millised ruumid peavad olema ära mõõdetud Saksamaa  5. juuli 1872 
aasta eeskirjade Artikkel 16 järgi. Nende laevade puhas veose mahtuvus arvutatakse välja 
täismahtuvuse järgi, milline on märgitud Soome tunnistustes ja selle ülemõõtmise tulemusel. 

III.Laeva üksikute osade ümbermõõtmise tasu arvestatakse kooskõlas mõlemates maades 
kehtivate eeskirjade järgi ja seda võetaks ainult selles osas, mis ka tegelikult ära mõõdeti. 

Selle tunnistamiseks koostasid allakirjutanud  käesoleva deklaratsiooni, milline peab 
jõustuma alates 1. (13.) maist 1882 aastast ja peale selle allkirjastamist kinnitasid selle oma 
vapipitsatitega.

See on koostatud kahes eksemplaris S-Peterburis 14. (26.) detsembril 1881 aastal.
(L.S.)Giers.  (L.S.)v. Schweinitz. (М.П.)Гирсъ.  (М.П.)Швейницъ.

******

Nr.365.

1883 a. 17. (29) august. Lisaakt 23. jaanuari 1879 a. konventsioonile (Nr.362).

T. M. Ülevenemaaline Keiser ja T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, soovides 
lihtsustada ja seada sisse otsesed suhted Varssavi Sõja-ringkonnakohtu ja Preisimaa Kuningriigi 
piiriäärsete provintside kohtuasutuste vahel nende kompetentsi kuuluvates asjades, otsustasid, 
vastastikusel kokkuleppel, sõlmida sel eesmärgil Konventsiooni, milline on allkirjastatud S-
Peterburis 23. jaanuaril (4. veebruaris) 1879 aastal, Lisaakti ja neil eesmärkidel nimetasid oma 
volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser: 
Nikolai Giersi, oma Tegevsalanõuniku ja riigisekretäri, välisministri,
Aga T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:
oma kindral-adjudandi, kindral-leitnandi Hans Lothar de Schweinitzi, oma erakorralise ja 

täievolilise saadiku T. M. Ülevenemaalise Keisri juures;
Kes volinikena, esitasid kohtumisel oma volikirjad, millised olid heas ja ettenähtud vormis, 

otsustasid vastu võtta järgmised artiklid:

Artikkel I.

Varssavi Sõja-Ringkonna Kohus ühelt poolt ja sõjaväe-korpuse kohtud (Korpsgericht), aga 
nimelt: Berliinis asuv Kaardiväekorpuse, Köningsbergis asuia 1 armeekorpuse, Stettinis asuva 2 
korpuse, Berliinis asuva 3 korpuse , Poznanis asuva 5 korpuse, ja Breslavlis asuva 6 korpuse kohus 
teiselt poolt, nagu ka nende prokurörid, hakkavad nüüdsest pidama vahetuid suhteid nende 
kompetentsi kuuluvates asjades nii omavahel, aga ka vastavate kohtuasutustega ja nende 
prokuröridega, kellele on antud õigus vahetuteks suheteks 23. januari (4. veebruari) 1879 aasta 
konventsiooni Artikkel II alusel.

Artikkel II.

Mainitud suhteid teostatakse kooskõlas ülalmaiitud konventsiooni artiklite 3, 4, 5, 6 ja 7.

Artikkel III.

Kogu kirjavahetus ja kõik pakid, milliseid saadetakse vastavate kohtuvõimude poolt, 
millistele on antud vahetute suhete pidamise õigus nii 23. (4. veebruari) 1879 aasta 
konventsiooniga, aga ka käesoleva Lisaaktiga, peavad olema frankeeritud.



Artikkel IV.

Käesolev akt ratifitseeritakse ja selle ratifitseerimiskirjad vahetatakse S-Peterburis 
võimalikult lähima aja pärast.

See hakkab kehtima alates kolmekümnendast päevast, lugedes kuupäevast, millest Kõrgete 
lepinguliste poolte valduste piires on toimunud selle avalikustamine, mis on ettekirjutatud 
mõlemates riikides kehtivate seadustega. 

Ta jääb jõusse konventsiooniga samaks ajaks, millisele see on lisaks.
Selle tunnistuseks jne.
See on koostatud kahes eksemplaris S-Peterburis 17. (29.) augustil 1883 astal.
(L.S.)Giers.  (L.S.)Schweinitz. ((М.П.)Гирсъ.  (М.П.)фонъ-Швейницъ.
                  See on ratifitseeritud Peterhofis 3. oktoobril 1883 aastal.

****

Nr.366-367.

1885 a.1. (13.) jaanuar. Kurjategijate väljaandmist puudutavate Preisimaa kuningriigi 
volinikega vahetatavad noodid.

Nr. 366.

S-Peterburg 1. (13.) jaanuar 1885 aasta.

Allakirjutanud Välisminister, olles Venemaa Keiserliku Valitsuse poolt vastavalt volitatud, 
väljendab nõusolekut alljärgnevate ettepanekute suhtes, olles Venemaa ja Preisimaa valitsuste 
vaheliste eelnevate kokkulepete asjaks ja millised peavad olema aluseks kurjategijate väljaandmisel.

I.

Venemaa Keiserlik Valitsus kohustub Preisimaa Kuninglikule Valitsusele välja andma, tema 
nõudel, Preisimaa alamad, keda süüdistatakse või on võetud vastutusele ühe alljärgnevalt loetletud 
kuriteo või üleastumise, või siis on süüdi mõistetud ühe neist kuritegudest või üleastumiste eest 
ning kes põgenes, et pääseda teda ähvardada võiva karistuse eest:

1.Allpool nimetatud kuritegudes või üleastumistes või nende täide viimiseks ettevalmistuste 
tegemise eest, kui need kuriteod või üleastumised olid sooritatud T. M. Saksmaa Keisri, Preisimaa 
Kuninga või tema perekonna liikmete vastu:

a)tapmine;
b)vägivallateod;
c)kehaline kahjustamine;
d)tahtlikult isikliku vabaduse võtmine;
e)solvamine.
2.Varem ettekavatsetud tapmine või selle sooritamise katse.
3.Dünamiidi või muude lõhkeainete valmistamine või hoidmine, sel juhtumil, kui sarnaste 

sjade valmistamine ja hoidmine on Preisimaal kehtivate seaduste järgi keelatud.

II.



Kõikidel juhtudel, millistel Preisimaa Kuningliku Valitsuse poolt hakatakse ühe või mitme 1. 
punktis mitte mainitud kuritegude või üleastumiste eestväljaandmist nõudma, siis see  nõudmine 
võetakse Venemaa Keiserliku Valitsuse poolt arvesse ja kui ei teki takistusi, siis see rahuldatakse, 
pidades silmas sõprust ja heanaaberlikkust, milline ühendab mõlemaid riike.

III.

Kui kuritegu või üleastumine, millise puhul väljaandmist nõutakse, oli sooritatud täiesti 
poliitilisel eesmärgil, siis see asjaolu mitte mingil juhtumil ei saa olla väljaandmisest keeldumiseks.

IV.

Käesolev kokkulepe jõustub selles suhtes tehtud noodi Venemaa Keiserliku ja Preisimaa 
Kuninglike valitsuste poolsest vahetamise päevast.

Giers.

*****

Nr. 367.

S-Peterburg, 1. (13.) jaanuar 1885 aasta.

Allakirjutanud, T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga erakorraline ja 
täievoliline saadik, olles vastavalt volitatud, väljendab Preisimaa Kuningliku valitsue nõusolekut 
alljärgnevate ettepanekute suhtes, olles Venemaa ja Preisimaa valitsuste vaheliste eelnevate 
kokkulepete asjaks ja millised peavad olema aluseks kurjategijate väljaandmisel.

I.

Preisimaa Kuninglik Valitsus kohustub Venemaa Keiserlikule Valitsusele välja andma, tema 
nõudel, Venemaa alamad, keda süüdistatakse või on võetud vastutusele ühe alljärgnevalt loetletud 
kuriteo või üleastumise, või siis on süüdi mõistetud ühe neist kuritegudest või üleastumiste eest 
ning kes põgenes, et pääseda teda ähvardada võiva karistuse eest:

1.Allpool nimetatud kuritegudes või üleastumistes või nende täide viimiseks ettevalmistuste 
tegemise eest, kui need kuriteod või üleastumised olid sooritatud T. M. Ülevenemaalise Keisri või 
tema perekonna liikmete vastu:

a)tapmine;
b)vägivallateod;
c)kehaline kahjustamine;
d)tahtlikult isikliku vabaduse võtmine;
e)solvamine.
2.Varem ettekavatsetud tapmine või selle sooritamise katse.
3.Dünamiidi või muude lõhkeainete valmistamine või hoidmine, sel juhtumil, kui sarnaste 

sjade valmistamine ja hoidmine on Preisimaal kehtivate seaduste järgi keelatud.

II.

Kõikidel juhtudel, millistel Venemaa Keiserliku Valitsuse poolt hakatakse ühe või mitme 1. 
punktis mitte mainitud kuritegude või üleastumiste eestväljaandmist nõudma, siis see  nõudmine 
võetakse Preisimaa Kuningliku Valitsuse poolt arvesse ja kui ei teki takistusi, siis see rahuldatakse, 
pidades silmas sõprust ja heanaaberlikkust, milline ühendab mõlemaid riike.



III.

Kui kuritegu või üleastumine, millise puhul väljaandmist nõutakse, oli sooritatud täiesti 
poliitilisel eesmärgil, siis see asjaolu mitte mingil juhtumil ei saa olla väljaandmisest keeldumiseks.

IV.

Käesolev kokkulepe jõustub selles suhtes tehtud noodi Preisimaa Kuningliku ja Venemaa 
Keiserliku valitsuste poolsest vahetamise päevast.

v. Schweinitz.

*****

Nr.368.

1885 a. 13. (25.) veebruar. Berliini Aafrika konverentsil sõlmitud akt...

Nr.369.

1885 a. 7. (17.) aprill. Protokoll. 

Nr.370.

1885 a. 24.jaanuar (5. veebruar). Rahvusvahelise Assotsiatsiooniga Kongo jõge puudutava 
deklaratsiooni vahetamine.

Nr. 368.

Kõigeväelise Jumala nimel.

T. M. Ülevenemaaline Keiser, T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas, T. M. Austria 
Keiser, Böömima Kuningas jne. Apostellik Ungari Kuningas, T. M. Belglaste Kuningas, T. M. Taani 
Kuningas, T.. M. Hispaania Kuningas, Ameerika Ühendriikide president, Prantsusmaa Vabariigi 
president, Tema Suurbritaani Ühendkuningriikide ja  iirimaa Kuninganna, Indja Keisrinna, T. M. 
Itaalia Kuningas, T. M. Madalmaade Kuningas, Luksemburgi Suurhertsog jne., T. M. Portugali ja 
Algarvesi Kuningas jne., T. M. Rootsi  ja Norra Kuningas jne., T. M. Ottomanide Imperaator.

Pidades silmas vaimus vastastikuse hea üksmeele määratlemiseks soodsaid tingimusi 
kaubanduse ja tsivilisatsiooni arendamiseks mõningates Aafrika piirkondades ja tagada kõikidele 
rahvastele vaba laevasõidu kasud mõlematel peamistel Aafrika jõgedel, millised voolavad Atlandi 
ookeani; teisest küljest, soovides hoida ära vastuseisu ja vaidlusi millised võivad tekkida hiljem 
uute Aafrikas soetatud maade valdamisest ja hoolitsedes samal ajal põliste rahvaste moraalse ja 
materiaalse heaolu tõtmise viiside eest, otsustasid, kutse alusel, milline oli tehtud Temale Saksamaa 
Keiserliku valitsuse poolt, Prantsusmaa Valitsuse nõusolekul, kutsuda sel eesmärgil Berliinis kokku 
konverents ja nimetasid oma volinikeks, aga nimelt:

T. M. Ülevenemaaline Keiser:
Krahv Pierre Kapnisti, ((Петра Капниста)), Salanõuniku, oma erakorralise saadiku ja 

täievolilise ministri T. M. Madalmaade Kuninga juures;
T. M. Saksamaa Keiser, Preisimaa Kuningas:



prints Othon de Bismarcki, oma Preisimaa Ministrite Nõukogu esimehe, Keisririigi 
Kantsleri, 

krahv Paul de Hatzfeldti, oma Riigiministri ja Välisministeeriumi Riigisekretär,
hr, Auguste Buschi, oma Tegv-sala õigusnõuniku ja Välisministeeriumi riigisekretäri 
ja 
hr. Henri de Kusserowi, oma Välisministeeriumi Sala-õigusnõuniku;

T. M. Austria Keiser jne.
hr. Emeric, Szechenyi krahv von Sarvari Felsö-Videki, oma kammerhärra ja tegev-

salanõuniku, oma erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga 
juures;

T. M. Belglaste Kuningas:
Gabriel, Auguste, krahv van der Straten Ponthoz, oma erakorralise saadiku ja 

täievolilise ministri T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures, ja
parun Auguste Lambermont, Riigiministri, oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri;
T. M. Taani Kuningas:
Emile de Vind, kammerhärra oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri T. M. 

Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures:
T. M. Hispaania Kuningas:
Don Francisco Merry ja Colom, de Benomari krahvi, oma erakorralise saadiku ja täievolilise 

ministri T. M. SaksamaaKeisri, Preisimaa Kuninga juures;

Ameerika Ühendriikide president:
John A. Kassoni, erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa Keisri, 

Preisimaa Kuninga juures ja
hr. Henry S. Sanfordi, endise ministri,

Prantsusmaa Vabariigi president:
Alphonse, parun Courceli, erakorralise ja täievolilise Prantsusmaa saadiku T. M. 

Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures;
T. M. Suurbritannia Ühendkuningriikide ja Iirimaa Kuninganna, India Keisrinna:

sir Edward, Baldwin Malet, oma erakorralise ja täievolilise ministri T. M. 
SaksamaaKeisri, Preisimaa Kuninga juures;

T. M. Itaalia Kuningas:
krahv Eduard Launay, oma erakorralise ja täievolilise saadiku T. M. Saksamaa 

Keisri, Preisimaa Kuninga juures;
T. M. Madalmaade Kuningas jt.
Frederic, Philippe, Ionkheer van der Hoeven, tema erakorraline saadik ja täievoliline 

ministerT. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures;
T. M. Portugali Kuningas:

Serra Gomes, Marquis de Penafiel, kuningriigi peer, oma erakorralise saadiku ja 
täievolilise ministri T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures, ja

Antoine de Serpa Pimentel, Riiginõuniku ja kuningriigi peeri;
T. M. Rootsi ja Norra Kuningas jne.:

Gills, parun Bildt, kindral-leitnandi, oma erakorralise saadiku ja täievolilise ministri 
T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures;

T. M. Ottomanide Imperaator:
Mehemed Said Pacha, visiiri ja kõrge ametniku, oma erakorralise ja täievolilise 

saadiku T. M. Saksamaa Keisri, Preisimaa Kuninga juures, 
kes volinikena, olles varustatud volitustega, millised leiti olevat heas ja ettenähtud vormis 

olevad, pidades omavahel nõu, võtsid vastu alljärgnevad aktid:
1)Seoses otsustega, Kongi jõe basseini, selle suudmetes ja ümbritsevates maades, koos 

nendega seoses olevate maade suhtes, vaba kaubanduse deklaratsiooni;



2)Orjadega kauplemist puudutava deklaratsioon, maal ja merel operatsioonide teostamises 
nende vastu, kes hangivad kauplemiseks orju;

3)Neutraalset kaubandust puudutav deklaratsioon, milline on tehtud  Kongo jõe lepingulise 
basseini suhtes;

4)Kongo jõel laevasõitu puudutav akt, millises, pidades silmas kohalikke tingimusi, sellel 
jõel, tema lisajõgedel ja vetel, millised on nendega võrdsustatud, laiendatakse üldised põhimõtted, 
millised on esitatud  Viini Kongressi Lõppakti Artiklites 108 kuni 116  ja milliste eesmärgiks on 
kehtestada neid selle Akti allkirjastatud  riikide vahel vaba laevasõidu laevatatavatel vetel, millised 
eraldavad või lõikavad läbi paljud riigid ja millised alates sellest ajast, lepingute jõul, rakendatakse 
Euroopa ja Ameerika jõgede ja eriti Doonau suhtes, muudatustega, millised on ette nähtud 1856 
aasta Pariisi, 1878 aasta Berliini ja  1871 ja 1883 aasta Londoni traktaatidega;

5)Akt laevasõidu kohta Nigeril jõel, millisel samuti, arvestades kohalikke tingimusi, 
laiendatakse sellele jõele ja selle harujõgedele samuti eeskirjad, millised on esitatud Viini Kongressi 
Lõppakti Artiklites 108 kuni 116;

6)Deklaratsiooni, millisega rahvusvahelistes suhetes kehtestatakse Aafrika mandri randade 
tulevastes valdustes ühesugused eeskirjad;

ja tunnistades, et need erinevad dokumente võiks olla kasulik ühendada ühte Lõppakti, 
milline koosneks alljärgnevatest artiklitest.

    Peatükk I.

Deklaratsioon, mis puudutab kaubandusvabadust Kongo jõe basseinis, selle suudmetes ja 
ümbritsevates riikides ja sellega seoses olevatest otsustest.

Artikkel I.

Kõikide riikide kaubandus hakkab olema täiesti vaba:
1)Kõikidel territooriumitel, millised moodustavad Kongo jõe ja selle harujõgede  basseini. 

Selle basseini piirideks hakkavad olema basseinide vahelised kõrgustikud, aga nimelt: Niari, Oowe, 
Schari ja Põhjast Niiluse basseinid; Ida veelahkme jooneks Tanganika järve jooksvad jõed – Idast; 
Zambeze ja Loge  jõe basseini kõrgendikud Lõunast. Järelikult hõlmab see bassein kõiki 
territooriumit, milliste kaudu jookseb Kongo ja selle harujõed, kaas arvatud Tanganyka järv ja 
sellesse oma veed Idast toovad jõed.

2)Mere vööndis, milline hõlmab Atlandi ookeanis alates 2º30´ Lõunalaiust paralleelse ringi 
kuni Loge jõe suudmeni. 

Põhja piir jookseb mööda  2º30´ paralleelsetet ringi  alates kaldast kuni punktini, kus ta 
kohtab Kongo jõe geografilist basseini, möödudes ainiti Ogowe jõe basseinist, millise suhtes 
käesoleva Akti otsuseid ei rakendata.

Lõunapiir jookseb mööda Loge jõe voolu kuni selle allikani ja suundub sealt Itta kuni selle 
ühinemiseni Kongo jõe geograafilise basseiniga.

3)Vööndis, milline ulatub Itta alates Kongo jõe basseinist, tema eelmainitud piirides, kuni 
India ookeanini, alates Põhja-laiuse viiendast kraadist kuni Zambeze jõe suudmeni Lõunas; alates 
sellest punktist jookseb demarkatsioonijoon mööda Zambeze jõge viis miili ülespoole Shire jõe 
suudmest, mööda  veelahkme joont Nyassa järve allikate ja Zambezesse voolavate jõgede vahelt, et 
lõpuks, ühineda Zambeae ja Kongo jõe vahelise  veelahkme joonega.

On iseenesest mõistetav, et sellele Ida vööndile vaba kaubanduse põhimõtete laiendamise 
juures Konverentsil esindatud Riigid kohustuvad ainult enese eest ja et seda põhimõtet hakatakse 
rakendama territooriumite suhtes, millised kuuluvad praegu  mingile sõltumatule ja suveräänsele 
riigile, ainult sellisel juhtumil, kui selle viimase poolt väljendatakse selle suhtes nõusolekut. Riigid 
nõustuvad selles, et pöörduvad omal algatusel valitsuste poole, millised eksisteeivad Aafrika India 



ookeani poolsel kaldal, et saada mainitud nõusolekut ja et tagada, igal juhul, transiidiks kõikidele 
riikidele soodsaimad tingimused.

Artikkel II.

Kõik lipud, olenemata riigist, hakkavad omama vaba ligipääsu kogu ülalmainitud 
territooriumile, jõgedele millised voolavad sealt merre, kõikidele Kongo jõe vetele ja selle lätetele, 
kaasa arvates järvi, kõiki sadamaid, millised asuvad nende vete ääres, aga samuti kõikidele 
kanalitele, millised võisid olla seejärel rajatud et ühendada veeteed ja järved Artikkel I mainitud  
territooriumil.  Nad võivad teostada igasuguste kaupade vedu ja tegeleda mere, jõe ja  
rannalähedase kaubaveoga aga samuti pärismaalastest alamatega võrdsetel alustel jõelaevandusega.

Artikkel III.

Igasuguse päritoluga kaubad, millised tuuakse sellele territooriumile, millise riigi lipu all ja 
mööda merd või maad seda ka ei tehtaks, ei pea tasuma mitte mingeid teisi makse, peale neid, 
millised võivad olla võetud õiglase hüvitusena kaubanduse kasuks tehtud kulutuste eest  ja milliseid 
peavad võrdselt tasuma pärismaalased kui ka igast rahvusest välismaalased.

Sellest korrast on nii laevade kui ka kaupade suhtes igasugune kõrvalekaldumine keelatud.

Artikkel IV.

Kaubad, milliseid tuuakse nendele territooriumitele, jäetakse vabaks sisseveo- ja 
transiidimaksudest.

Riigid jätavad enesele õiguse määratleda, kaheteistkümne aastase ajalõigu kestel, kas tuleks 
vabastus sisseveomaksust säilitada või mitte.

Artikkel V.

Igasugune riik, milline kasutab, või hakkab kasutama ülalmainitud territooriumitel 
ülemvõimu õigusi, ei tohi lubada kaubanduse suhtes teha mingeid monopole või privileege.

Välismalased, nii nende isiksuse kui ka vara suhtes, soetamiste ja vallasvarast kinnisvaraks 
muutumine, nagu ka nende tootmisettevõtted peavad seal kasutama vahet tegemata samasugust 
kaitset ja samasuguseid õigusi kui need ona pärismaalastest alamatel.

Artikkel VI.

Otsused, millised puudutavad pärismaalaste, misjonäride, reisijate aga ka usuvabaduse 
kaitset.

Kõik Riigid, millised kasutavad mainitud territooriumitel ülemvõimu õigusi või mõju, 
kohustuvad väsimatult hoolitsema pärismaalastest elanikkonna säilumise ning nende moraalse ja 
materiaalse olukorra ja elupolu parandamise eest ning aitama kaasa eriti orjuse ning neegritega 
kauplemise kaotamisele; nad hakkavad kaitsma ja soodustama, vahet tegemata rahvusel ja 
usutunnistusel, asutama sel eeesmärgil igasugueid religioosseid, teaduslikke ja heategevuslikke 
asutusi või millised kalduvad pärismaalaste harimisele, et nad võiksid mõista ning hinnata 
tsivilisatsiooni hüvesid.

Kristlikud missionärid, teadlased, loodusuurijad, nende saatjad, varad ja kollektsioonid 
hakkavad olema erilise kaitse asjaks.

Südametunnistuse vabadus ja ususallivus hakkavad olema positiivselt tagatud nii 
pärismaalastestele,  elanikelest alamatele ja välismalastele. Kõikide uskude vaba ja avalik 
tunnistamine, nagu ka jumalateenistuseks ja misjonäridele vajalike hoonete ehitamine, millisesse 
usulahku nad ka ei kuuluks, ei tohi olla kelegi poolt piiratud või kitsendatud. 



Artikkel VII.

       Postisaadetiste kord.

Ülemaailmse Postiliidu konventsiooni, milline on ümber vaadatud 1. juunil 1878 aastal 
Pariisis, rakendatakse ka lepingulise Kongo jõe basseini suhtes.

Riigid, millised kasutavad seal või hakkavad kasutama seal ülemvõimu või prodektoraadi 
õigust, kohustuvad võtma, kui ainult asjaolud seda nõuavad, hädavajalikke meetmeid, et viia ellu 
ülalmainitud otsused.

Arikkel VIII.

        Rahvusvahelise Kongo jõe laevaliikluse järelvalve Komisjon.

Kõigis neis käesoleva Deklaratsiooniga arvesse võetud territooriumi osades, kus mitte ühelgi 
Riigil  ei hakka olema ülemvõimu või prodektoriaati, pannakse Rahvusvahelisele Kongo jõe 
laevatamise Komisjonile, milline on asutatud  artikkel XVII sätete alusel, tehakse ülesandeks 
käesoleva deklaratsiooniga vastu võetud põhimõtete täitmise üle järelvalve teostamine

Kõikidel juhtudel, millistel tekkisid probleemid käesoleva Deklaratsiooniga kehtestatu 
rakendamisega, võivad asjast huvitatud riigid, vastastikusel kokkuleppel, pöörduda abi saamiseks 
Rahvusvahelise Komisjoni poole, esitades temale läbivaatamiseks asjaolud, millised tekitasid need 
probleemid.

Peatükk II.

Orjadega kauplemist puudutav deklaratsioon.

Artikkel IX.

Kooskõlas rahvusvahelise õiguse põhimõtetega, milliseid tunnistatakse allakirjutanud riikide 
poolt, on orjadega kauplemine keelatud ja kõik operatsioonid, milliste kaudu maal ja merel 
varustatakse seda kaubandust orjadega, peavad ühtmoodi, lugedes eelmainitu keelatuks, ja seepärast 
Riigid, millised kasutavad või hakkavad kasutama seda ülemvõimu või mõju territooriumitele, 
millised moodustavad Kongo jõe basseini, kuulutavad, et need territooriumid ei saa olla orjadega 
kauplemisel nii turuks, ega transiidi teeks, millisesse hõimu nad ka ei kuulunuks. Nendest Riikidest 
igaüks kohustub kasutama kõiki tema võimuses olemasolevaid vahendeid, et teha lõpp sellele 
kaubandusele ja karistavad neid, kes sellega tegelevad. 

Peatükk III.

Deklaratsioon, milline puudutab territooriumi neutraalsust, millisesse on võetud 
lepinguline Kongo jõe bassein.

Artikkel X.

Selleks, et anda uus tagatis kaubanduse ja tööstuse ohutusele ja et aidata rahu säilitamisega 
kaasa tsivilisatsiooni arengut maades, millised on mainitud Artikkel I ja millised on allutatud vaba 
kaubanduse põhimõtetele, Kõrged pooled, millised allkirjastasid käesoleva Akti ja need, millised 
ühinevad sellega hiljem, kohustudes austama territooriumi või selle osade neutraalsust, millised 
kuuluvad mainitud maadele, arvates juurde ka territoriaalveed, kuni selle ajani, kuni Riigid, millised 



valdavad või hakkavad valdama ülemvõimu või prodektoriaadi teostamise õigusi neil 
territooriumitel, kasutades enda neutraalseks kuulutamise õigust, hakkavad täitma neile 
neutraalsusega pandud kohustusi.

Artikkel XI.

Juhtumil, mil Riigid, kasutavad ülemvõimu või prodektoriaadi õigusi Artikkel I mainitud 
maades, millised on allutatud  vaba kaubandse põhimõtetele, kistakse sõtta, siis Kõrged pooled, 
millised allkirjastasid käesoleva Akti ja need, millised ühinevad sellega hiljem, kohustuvad osutama 
sellele riigile oma häid teeneid, sellise arvestusega, et temale kuuluvad territooriumid, millised on 
võetud vaba kaubanduse rajooni, oleks, selle ja teise või teiste sõdivate poolte Riigi ühisel 
nõusolekul allutatud sõja kestvuse ajaks neutraliteedi printsiipidele ja oleks loetud just kui mitte 
sõdiva riigi juurde kuuluvaks. Sõdivad pooled peavad peale seda lahti ütlema sellest, et laiendada 
vaenulikud aktsioonid sellisel viisil neutraliseeritud territooriumile, samamoodi ei tohi neid muuta 
oma sõjategevuse baasiks. 

Artikkel XII.

Juhtumil, mil käesoleva Akti allkirjastanud Riikide või nende, millised liituvad sellega 
hiljem, tekivad tõsised eriarvamused piiride või piiride vahel, millised on mainitud artikkel I 
territooriumil, milline on võetud vabakaubanduse rajooniks, need Riigid kohustuvad, eelkõige kui 
haaravad relvad, otsima ühe või mitme sõbraliku riigi vahendustegevust. 

Sarnasel juhtumil need samad Riigid riigid jätavad enesele õiguse pöörduda oma 
äranägemise järgi vahekohtuliku ((arbitraazi)) asjaajamise juurde. 

Peatükk IV

Kongo jõe laevasõitu puudutav Akt.

Artikkel XIII.

Laevasõit mööda Kongot, välistamata ühtki selle harujõge, peab olema  ja jääma kõikide 
riikide kaubalaevadele täiesti vabaks, sõidavad nad siis veosega või ballastiga, nii kaupade kui ka 
reisijate veoks. Ta peab arvestama käesoleva Akti laevasõitu puudutavate sätetega ja reeglitega, 
millised võivad olla välja antud selle Akti  täideviimiseks.

Selle laevatamisõiguse kasutamisel peavab kõigi alamate, riikide ja lippude suhtes käituma, 
kõigis suhetes, täieliku võrdsuse põhimõttel, seda nii avamerelt otsese sõidu puhul Kongo jõe 
sadamatesse ja vastupidi, nagu ka suurte ja väikeste rannasõidu-laevade suhtes aga ka väiksete 
jõelaevade suhtes kogu selle jõe ulatuses.

Seepärast, kogu Kongo jõe ulatuses ja selle suudmetes ei tohi teha mingi vahet 
rannikuriikide ja sisemaa riikide alamate vahel ja kellegile ei tohi antud olla mingeid erandlikke 
laevasõidu privileege, seda nii seltsidele või korporatsioonidele, aga samuti ka eraisikutele. 

Neid otsuseid tunnistatakse nüüd allakirjutanud Riikide poolt, kui rahvusvahelise avaliku 
õiguse põhiosa.

Artikkel XIV.

Laevasõitu Kongo jõel ei tohi millegiga piirata, ega koormata seda maksudega, millised ei 
ole käesoleva Aktiga positiivselt määratletud. See ei tohi olla allutatud mingitele kohustustele kaide, 
sadamate, ladude ja kaupade ümberlaadimiskohtade või nendesse hädavajadusest sisenemise suhtes. 



Kogu Kongo jõe ulatuses laevad ja kauad, millised liiguvad jõel, kust need ka pärit ei oleks ja 
milleks need määratud on, ei tohi neile mitte mingit transiidimaksu peale panna. 

Ei tohi võtta mitte mingit mere- või jõemaksu, milline on põhjendatud vaid laevasõidu faktil 
ja mitte mingeid makse ei tohi võtta laevadel asuvatelt kaupadelt.  Võtta võib vaid makse või lõive, 
millistel on osutatud teenuste eest hüvituse võtmine, millised on osutatud laevandusele enesele, aga 
nimelt:

1)Sadamamaksud mõningate kohalike asutuste tegelikeks vajadusteks, sellised nagu: kai, 
ladude jne. kasutamise eest.

Nende maksude tariif arvestatakse nende kohalike asutuste ehitus- ja ülalpidamiskulude 
põhjal ja neid rakendatakse laevade või kaupade suhtes, olenemata nende päritolust. 

2)Lootsi tasud nendes jõgede osades, kus on hädavajalik rajada statsionaarsete  
patendeeritud lootside jaamad.

Nende teenuste tariif peab olema vastavuses osutatud teenustele.
3)Maksud, millised on ette nähtud tehnilisteks ja administratiivseteks kuludeks ja mis tehtud 

üldise laevasõidu kasuks, kaasaarvatult majakate, tulede ja laevasõidutee märkide ülalpidamise 
koormised.

Nende viimase kategooria koormiste võtmisel tuleb arvestada laevade mahtuvust, millist 
määratakse laevadokumentide alusel kooskõlas Alam-Doonau suhtes vastu võetud eeskirjadega.

Tariifid, millise järgi hakatakse kolmes viimases punktis mainitud makse ja lõive võtma, ei 
saa olla mitmekülgselt rakendatud ja need peavad olema igas sadamas avalikuks tehtud.

Riigid jätavad enesele õiguse vaadata viie aastase perioodi möödudes üle see, kas 
ülalmainitud tariifid tulevad üldisel nõusolekul ümber vaadata.

Artikkel XV.

Kongo jõe harujõed peavad olema kõikides suhetes allutatud nendele samadele eeskirjadele 
kui mainitud jõgi ise, millisesse nad suubuvad.

Samasugust korda tuleb rakendada suurte ja väikeste jõgede, aga samuti järvede 
ningkanalite suhtes, millised on nimetatud  Artikkel I. Territooriumi puudutavates Paragrahvides 2 
ja 3.

Ainiti Rahvusvahelise Kongo jõe Komisjoni kompetents laieneb mainitud suurtele ja 
väikestele jõgedele, järvedele ja kanalitele ainult sel juhtumil, kui selle suhtes järgneb riikide 
nõusolek, millise võimu all need veed asuvad. On iseenesest mõistetav, et territooriumi suhtes, 
milline on mainitud Artikkel I paragraaf 3, säilitatakse nõusoleku õigus suveräänsetele Riikidele, 
millise territooriumi juurde nad kuuluvad.

Artikkel XVI.

Teed, raudteed ja kõrvalkanalid, millised on ehitatud spetsiaalselt laevatatavuse 
parandamiseks või veetee sobimatuse korrigeerimiseks mõnedes Kongo jõe, selle lisajõgede või 
teiste veeteede osades, millised on sellega võrdsustatud Artikkel XV alusel, peavd olema loetud, kui 
sellised, selle jõe juurde kuuluvateks ühendusteedeks ja olema samamoodi avatud kõikidele 
rahvastele avatud vabaks kauplemiseks.

Nii nagu Kongo jõel, nendel teedel ja raudteedel ning kanalitel võivad olla võetud ainult 
sellised maksud, millised on arvestatud ehitus- ülalpidamis- administratiisete -ja ettevõtjate tulu 
saamist silmas pidades.

Mis aga puudutab nende maksude suurust, siis vastavate territooriumite välismaalased ja 
pärismaalastest elanikud on täiesti võrdsustatud.

Artikkel XVII.

Et tagada käesoleva Akti otsused, asutatakse Rahvusvaheline Komisjon.



Riigid, millised allkirjastasid selle Akti, nagu ka need, millised võivad sellega ühineda 
hiljem, võivad igal ajal, olla esindatud mainitud Komisjonis igaüks oma delegaadiga.  Mitte ükski 
delegaat ei saa omada üle ühe hääle, seda isegi siis, kui ta oli mitme Valitsuse esindaja.

See delegaat saab tasu otse oma valitsuselt.
Rahvusvahelise Komisjoni agentidele ja ametnikel makstavad hüvitused ja rahad võetakse 

aga kooskõlas Artikkel XIV, paragrahvide  2 ja 3 alusel võetavate maksude üldisest summast.
Ülalmainitud hüvituste ja rahade suurus, nagu ka agentide ja ametnike soodustused, järk ja 

arv kantakse aruandesse, milline esitatakse valitsustele, millistel on esindajad Rahvusvahelises 
Komisjonis.

Artikkel XVIII.

Kongo  jõe laevatamise Rahvusvahelise Komisjon asutatakse kohe kui vaid viis Riiki, 
millised allkirjastasid käesoleva Üldakti, nimetavad oma delegaadid. Seni, kuni Komisjoni 
asutamine teostatakse, tuleb teatada delegaatide nimetamisest Saksamaa Keisririigi valitsusele, 
millise poolt võetakse vastavad meetmed Komisjoni kokkukutsumiseks.

Komisjon hakkab viivitamatult töötama välja laevasõidu-, politsei-, lootsi- ja karantiini 
-eeskirju.

Need otsused, nagu ka tariifid, millised Komisjon asutab, peavad enne nende jõustumist 
olema esitatud Riikidele, milliste esindajad Komisjonis on, kinnitada. Asjast huvitatud riigid peavad 
teatama oma arvamusest võimalikult lühikese tähtaja jookul.

Nende määruste rikkumised tkestatakse Rahvusvahelise Komisjoni agentide poolt seal, kus 
nad hakkavad vahetult oma võimu kasutama, aga teistes kohtades kaldariigi poolt.

Rahvusvahelise Komisjoni  ametiisiku poolse võimu kuritarvitamise või õigusrikkumise 
juhtumil, isik, kes peab end solvatuks oma isiksuse või õiguste suhtes, võib pöörduda oma riigi 
konsulaar-agendi poole. See viimatimainitu peab kaebuse läbi vaatama ja kui ta leiab selle 
esimesest pilgust olevat põhjendatuks, siis tal on selle Komisjonile esitamise õigus. Tema 
initsiatiivil Komisjon, vähemalt selle kolme liikme koosviibimisel, asub uurima oma agendi või 
ametniku teguviisi. Kui konsular-agent arvab, et Komisjoni otsus tuleb õiguslikus mõttes edasi 
kaevata, siis ta raporteerib sellest oma valitsusele, kes võib pöörduda esindajaid omavate Riikide 
Komisjoni poole ja kutuda neid üles leppima kokku instruktsioonide suhtes, millised tuleb 
Komisjonile anda.

Artikkel XX.

Rahvusvahelise Komisjoni tegevusringi, mille teostamiseks, kooskõlas Artikkel XVII 
sätetega, on pandud käesoleva laevasõidu akti  elluviimise üle järelvalve teostamine, kuuluvad:

1)Kongo jõel laevasõidu tagamiseks vajalike tööde määramine, sõltuvalt rahvusvahelise 
kaubanduse vajadustest.

Jõe osades, millises ükski riik ei hakka kasutama ülemvõimu õigusi, võtab Rahvusvaheline 
Komisjon ise jõe laevatamise tagamiseks hädavajalikud meetmed.

Jõe osades, milline asub suveräänse riigi valduses, on Rahvusvahelisel Komisjonil kaldariigi 
võimudega kokkulepetesse astumise õigus.

2)Lootsi tariifi, aga ka üldise laevasõidu tariifi kehtestamine, milline on ette nähtud  Artikkel 
XIV paragrahvides 2 ja 3.

Tariifid, millised on mainitud Artikkel XIV 1 paragraahvis, kehtestatakse territoriaalse 
võimu poolt piirides, millised on mainitud punktis määratletud. 

Nende erinevate maksude võtmist teostatakse rahvusvahelise või territoriaalse võimu 
vahendusel, millise kasuks need on kehtestatud.

3)Ülalmainitud paragrahv 2 rakendamisest saadud tulude juhtimine.
4)Artikkel XXIV alusel asutatud karantiini asutuste üle järelvalve teostamine.



5)Laevasõidu üldise teenistuse juurde kuuluvate agentide ja oma enda ametiisikute ametisse 
nimetamine.

Alam-inspektorite ametisse määramine jõe osadele, millised asuvad mingi Riigi valduses 
jääb territoriaalse võimu ülesandeks, aga muudes jõe lõikudes Rahvusvahelisele Komisjonile.

Kaldariigid peavad teatama määratud alam-inspektoritest Rahvusvahelisele Komisjonile 
ning peavad neid oma kulu ja kirjadega ülal pidama.

Sellise kompetentsi ringis tegutsedes, nagu on sellest kõrgemal määratletud ja piiratud, 
Rahvusvaheline Komisjon ei hakka sõltuma territorialsetest võimudest.

Artikkel XXI.

Rahvusvaheline Komisjon, oma ülesannete täitmisel, võib pöörduda abi saamiseks, 
vajadusel, käesoleva Akti allkirjastatud Riikide ja nende kes sellega liitusid hiljem, sõjalaevade 
poole, koos kõigi väljajättudega instruktsioonide suhtes,, millised võivad olla antud nende laevade 
ülematele vastavate valitsuste poolt.

Artikkel XXII.

Käesoleva Akti allkirjastanud riikide sõjalaevad, millised sisenesid Kongo jõele, 
vabastatakse laevasõidu maksudest, millised on nähtud ette Artikkel XIV paragrahv 3 sätete alusel; 
kuid nad peavad tasuma vajalikuks osutunud lootsi tasusid, nagu ka kõiki sadamamakse, kui ainult 
nende vahendust ei nõudnud Rahvusvaheline Komisjon või selle agendid, kooskõlas eelneva artikli 
sätetega.

Artikkel XXIII.

Rahvusvaheline Komisjon, milline on asutatud Artikkel XVII alusel, et katta temale pandud 
tehnilisi või administratiivseid kulutusi, võib enda nimel võtta laene, milliste tagatiseks on 
eranditult selle Komisjoni poolt määratud tulud.

Komisjoni laenu puudutavad otsused peavad olema vastu võetud kahe-kolmandikuse 
poolthäälte enamusega. On iseenesest mõistetav, et valitsused, millistel on oma esindajad 
Komisjonis, mitte mingil juhtumil ei saa end pidada mingi mainitud laenu suhtes, kohustust või 
solidaarse vastutuse garantiid andnuks, kui selle asja suhtes ei ole sõlmitud spetsiaalset 
konventsiooni.

Maksudest saadud tulu, milline on märgitud Artikkel XIV paragrahv 3 lauses, kasutatakse 
peamiselt mainitud laenude protsentide ning laenude endite kustutamiseks, kooskõlas tingimustega, 
millised on krediitoritega sõlmitud.

Artikkel XXIV.

Kongo jõe suudmetes asutatakse, kas kaldaärsete riikide initsiatiivil, või siis Rahvusvahelise 
Komisjoni kasabil, garantiini asutus, milline peab teostama kontrolli laevade üle, nii nende 
saabumisel kui ka merele minekul.

Riikidele jäetakse õigus hiljem otsustada, kas ja millistel tingimustel teostada kontrolli vaid 
jõeliikluses osalevate laevade suhtes.

Artikkel XXV.

Käesoleva Laevasõiduakti määrused peavad ka sõja ajal jõus olema. Seepärast on kõikide 
riikide laevasõit, neutraalsete või sõdijate oma, igal ajal, Kongo jõel, selle harudel, lisajõgedel ja 
suudmetes kaubanduse vajadusteks tegutsejatele, samuti ka selle jõe meresuudmete vööndis, vaba.



Kaubandus teedel, raudteedel, järvedel ja kanalitel, millised on mainitud Artiklites XV ja 
XVI, peab jääma vabaks, vaatamata sõjaseisukorrale.

Erandiks sellest põhimõttest on vaid esemete vedu, millised on ette nähtud sõdivale poolele 
ja milliseid loetakse riigi õiguse alusel sõjaliseks salakaubaks.

Kõik rajatised ja asutused, millised on asutatud käesoleva Akti täitmiseks – maksude 
võtmise kontorid ja nende kassad, samuti ka isikud, millised asuvad nende asutuste juures alalises 
teenistuses, peavad kuuluma neutraalsuse eeskirjade alla ja sellel alusel olema austatud ning 
kaitstud sõdivate poolte poolt.

Peatükk V.

     Nigeri laevasõidu Akt.

Artikkel XXVI.

Laevasõit mööda Nigeri jõge, välistamata selle harujõgesid, ega allikaid,, peavad olema ja 
jääma kõikide riikide kaubalaevadele täiesti vabadeks, on need laevad veose või ballastiga, aga ka 
kaupade või reisijate veoks. See peab vastama  käesoleva Laevasõiduakti sätetele ja eeskirjadele, 
millised võidakse kehtestada selle Akti täitmiseks.

Selle laevasõidu kasutamisel kõikide riikide alamate ja lippude all, peab toimima kõigis 
suhetes täieliku võrdõiguslikkuse vaimus, seda nii avamerelt otsesel Nigeri jõe sisesadamatesse 
sõitmisel ja ka vastupidi, samuti ka suurte ja väikste rannasõidulaevade sõidu ning ka kogu jõe 
ulatuses väikeste jõelaevade liikluse suhtes.

Seepärast ei tohi kogu Nigeri ulatuses ja selle suudmetes teha mingit vahet kaldariikide ja 
mittekaldariikide alamate vahel ja ei tohi anda seltsidele või korporatsioonidele, aga ka eraisikutele 
mingeid spetsiaalseid laevasõidu privileege.

Neid otsuseid tunnustatakse allkirjastanud Riikide poolt nüüdsest kui rahvusvahelise avaliku 
õiguse peamist osa.

Artikkel XXVII.

Laevasõit mööda Nigeri jõge ei tohi olla piiratud mingite piirangute või maksudega, millised 
põhinevad vaid laevasõidu faktil.

See ei tohi panna peale mingeid kohustusi sadamate, kaide, ladude ja kaupade 
ümberlaadimise suhtes või hädavajadusel sadamasse sisenemise suhtes.

Kogu  Nigeri jõe voolu ulatuses laevadelt ja kaupadelt, milline ka ei oleks nende päritolu või 
sihtotstarve, millised liiguvad mööda jõge, ei tohi võtta mitte mingit transiidimaksu.

Ei tohi võtta mitte mingit mere- või jõemaksu, milline põhinev ainult laevasõidu faktil ja 
mitte mingit maksu laevadel asuvatelt kaupadelt võtta ei tohi. Võtta võib ainult makse ja lõive, 
milliste iseloomuks on laevasõidule endale osutatud teenuste hüvitamine. Nende maksude tariifid 
või lõivud ei tohi olla igakülgselt rakendatud.

Artikkel XXVIII.

Nigeri lisajõed hakkavad olema kõikides suhetes olema allutatud samadele eeskirjadele, 
millisele on see jõgi ise, kuhu need suubuvad, on allutatud.

Artikkel XXIX.



Teed, raudteed ja kanalid, millised on ehitatud spetsiaalselt selleks, et hüvitada  jõetee 
mittelaevatatavust või selle puudusi Nigeri, selle harujõgede jne. voolusängi mõnedes lõikudes, 
peavad olema loetud selliste jõe juurde kuuluvate ühendusteede hulka, millised peavad olema vabad 
kõikide riikide kaubandusele.

Nii nagu jõel, siis ka teedel, raudteedel ja kanalitel võivad olla võetud ainult sellised 
maksud, millised on arvestatud nende ehitamise, ülalpidamise, administreerimise ning ettevõtjate 
tulukuse põhjal. 

Mis aga puudutab nende maksude suurust, siis välismalased ja vastavate territooriumite 
pärismaised alamad peavad olema täiesti võrdsed.

Artikkel XXX.

Suurbritannia kohustub rakendama vaba laevasõidu põhimõtteid, millised on selgitatud 
Artiklites XXVI, XXVII, XXVIII ja XXIX, sel määral, nagu Nigeri jõe veed, selle lisajõed ja nende 
harud hakkavad olema tema kõrgema võimu või protektoriaadi all.

Eeskirjad, millised ta kehtestab laevasõidu ohutuseks ja kontrolliks, koostatakse nõnda, et 
võimalustmööda kergendada kaubalaevade vaba liiklust. 

Mõistetavalt, et mitte ühtegi Suurbritannia poolt enda peale võetud kohustust ei tohi 
tõlgendada selles mõttes, et justkui selliste tulemusel ta kohtab või võib kohata takistust mingile 
kehtestatud  laevasõidu eeskirjale, milline on vastuolus nende võetud kohustuste vaimuga.

Suurbritania kohustub kaitsma välismaiseid kõikide riiikide kaupmehi, kes tegelevad 
kaubandusega Nigeri jõe osades, millised asuvad või hakkavad asuma tema kõrgema võimu või 
tema kaitse all, samamoodi, nagu need oleksid tema  enda alamad, kuid ainiti sellisel eeldusel, et 
need kaupmehed hakkavad kinni pidama eeskirjadest, millised on juba kehtestatud või millised 
kehtestatakse tulevikus ülalmainitu jõul.

Artikkel XXXI.

Prantsusmaa võtab enda peale samasugustel tingimustel ja kõigis samades väljendites 
esitatud kohustused, millised on esitatud eelmises artiklis, sel määral, kui Nigeri jõe, selle lisa- ja  
harujõgede veed hakkavad asum tema kõrgema võimu või kaitse all.

Artikkel XXXII.

Iga teistest allkirjastanud Riikidest kohustub samas mõttes juhtumiks, mil temal tuleks 
kasutada hiljem ülemvõimu või kaitse õigusi mingi Nigeri jõe, harujõe, selle harude või allikate osa 
üle. 

Artikkel XXXIII.

Käesoleva  Laevasõidu-Akti määrused jäävad jõusse ka sõja ajal. Seepärast kõikide, 
neutraalsete või sõdivate riikide laevasõit jääb igal ajal Nigeri jõel, selle harudel ja lisajõgedel aga 
ka suudmetes ning ka selle jõe meresuudmete vööndis kaubanduse tarvidusteks vabaks.

Kauplemine teedel, raudteedel, järvedel ja kanalitel, millised on mainitud Artikkel XXIX, 
peab samuti jääma täiesti vabaks, vaatamata sõjaajale.

Sellest eeskirjast erandite hulka hakkavad puutuma ainult esemete vedu, millised o ette 
nähtud ühele sõdivale poolele ja milliseid loetakse rahvusvahelise õiguse jõul, sõjaliseks 
salakaubaks.

Artikkel VI.



Deklaratsioon sisulistest tingimustest, millised tuleb täita selleks, et uued Aafrika 
mandri kallastel tehtud vallutused ((okupeerimised)) oleksid ametlikult kehtivateks loetud.

Artikkel XXXIV.

Riigid, millised okupeerivad hiljem mingi Aafrika mandri kallastel asuva territooriumi, 
milline asub väljaspool tema praegustest valdustest või milline, ei omamata seni selliseid valdusi, 
soetab sellise, aga samuti Riigid, millised võtavad enda peale kaitsmise, peavad esitama selle kohta 
tehtava Akti, koos kuulutusega, käesoleva Akti allkirjastanud Riikidele, selleks, et anda neile 
viimastele võimalus teatada, vajadusel, oma nõudmised.

Artikkel XXXV.

Riigid, millised allkirjastasid käesoleva Akti, tunnistavad kohustust tagada nende poolt 
okupeeritud Aafrika kontinendi kallaste territooriumitel sellise võimu eksisteerimine, milline on 
piisav nende poolt soetatud õiguste kaitsmiseks ja vajalikul juhtumil, et kaitsta kaubanduse ja 
transiidi vabadust tingimustel, ainiti, millised on selleks viimase poolt tehtud.

Peatükk VII.

Üldmäärused.

Artikkel XXXVI.

Riigid, millised allkirjastasid käesoleva Lõpp-akti, säilitavad enesele õiguse teha selles 
hiljem, üldisel nõusolekul, selliseid muudatusi ja parandusi, milliste kasulikus on kogemustega 
tõestatud.

Artikkel XXXVII.

Riigid, millised ei ole allkirjastanud käesolevat Lõpp-akti, võivad selle otsustega ühineda 
spetsiaalse akti vahendusel.

Iga Riigi liitumisest teavitatakse diplomaatilisel teel Saksamaa Keisririigi valitsust, aga selle 
viimase poolt kõiki allakirjutanud või ühinevaid Riike.

Liitumine anab täieliku õiguse kõigi kohustuste võtmiseks ja kõikidele eelistustele 
ligipääsuks, millised on määratletud käesoleva Lõpp-aktiga.

Artikkel XXXVIII.

KäesolevLõpp-akt ratifitseeitakse võimalikult lühikese tähtaja pärast, kuid mitte mingil 
juhul hiljem kui üks aasta. 

Iga Riigi suhtes jõustub see peale selle ratifitseerimise päeva.
Seejuures käesoelva Lõpp-akti allkirjastanud Riigid kohustuvad mittevõtma mingeid 

meetmeid, millised oleksid selle otsustega vasturääkivuses.
Iga riik saadab oma ratifitserimiskirja Saksama Keisririigi Valitsusele, millise vahendusel ta 

saadetakse kõigile teistele Valitsustele, millised allkirjastasid käesoleva Lõpp-akti.
Kõikide Riikide ratifitseerimiskirjad jäävad Saksamaa Keisririigi Valitsuse arhiivi. Kui kõik 

ratifitseerimiskirjad on esitatud, siis nende hoiule üleandmise kohta koostatakse protokoll, milline 
allkirjastatakse kõikide Riikide esindajate poolt, millised osalesid Berliini konverentsil ja selle 
tõestatud koopia saadetakse kõigile nendele Riikidele.

Selle tunnistuseks jne.



See juhtus Berliinis, 26. veebruaril 1885 aastal.
(L.S.)C-te P. Kapnist. (М.П.)Гр. П. Капнистъ.
(L.S.)de Bismarck. (М.П.)фонъ-Бисмаркъ.
(L.S.)Busch. (М.П.)Бушъ.
(L.S.)de Kusserow. (М.П.)фонъ-Куссеровъ.
(L.S.)Szechenyi. (М.П.)Сеченьи.
(L.S.)C-te Aug-te van der Straten (М.П.)Гр. Аугустъ ванъ-деръ Стратенъ

Ponthoz. Понтосъ.
(L.S.)B-n Lambermont. (М.П.)Бар. Ламбермонъ.
(L.S.)E. Vind. (М.П.)Э. Виндъ.
(L.S.)Comte de Benomar. (М.П.)Гр. Де-Беномаръ.
(L.S.)Iohn A. Kasson. (М.П.)Джонъ А. Кассонъ.
(L.S.)H.S. Sanford. (М.П.)Г.С. Занфордъ.
(L.S.)Alph. De Courcel. (М.П.)Альф. Де-Курсель.
(L.S.)Edward B. Malet. (М.П.)Эдвардъ Б. Мале.
(L.S.) Launay. (М.П.)Лоне.
(L.S.)F.P. van der Hoeven. (М.П.)Ф.П. Ван-деръ Гёвенъ.
(L.S.)Marquis de Panafiel. (М.П.)Маркизъ де-Пенафиель.
(L.S.)A. De Serpa Pimentel. (М.П.)А. Де-Серпа Пиментель.
(L.S.)Gillis Bildt. (М.П.)Гиллисъ Бильдтъ.
(L.S.)Said. (М.П.)Саидъ.

See on ratifitseeritud  Gatšinas 13. Aprillil 1885 aastal.

*****

Nr. 369.

            Protokoll

istungist, milline toimus Berliinis Välisministeeriumis 19. aprillil 1886 aastal, et koostada 
akt sellest, et 26. Veebruari 1885 aasta Berliini Konverentsi Lõpp-Akti ratifitseerimiskirjad on 
võetud hoiule.

Osalesid:

Saksamaa poolt:
krahv Bismarck-Schönhausen, Riigisekretäri abi,
Kusserow, erakorraline saadik ja täievoliline minister,

Austria-Ungari poolt:
krahv Szechenyi, erakorraline saadik ja täievoliline minister, 

Belgia eest:
krahv van der Straten-Ponthoz, erakorraline saadik ja täievoliline minister,

Taani eest:
hr. Vind, erakorraline saadik ja täievoliline minister,

Hispaania eest:
krahv Benomar, erakorraline saadik jatäievoliline minister,

Prantsusmaa eest:
parun de Courcel, erakorraline ja täievoliline saadik,

Suurbritannia eest:
sir Edward B.Malet, erakorraline ja täievoliline saadik,

Itaalia eest:



krahv de Launay, erakorraline ja täievoliline saadik,
Madalmaade eest:

Jonkheer van der Hoeven,  erakorraline saadik ja täievoliline minister,
Portugali eest:

markiis de Penafiel, erakorraline saadik ja täievoliline minister,
Venemaa eest:

krahv Mourawieff ((Муравьевъ)), asjur,
Rootsi ja Norra eest:

parun Bildt, erakorraline saadik ja täievoliline minister,
Türgi eest:

Tevfik-Bey, erakorraline ja täievoliline saadik.
Võttes arvesse selle, et kõik Berliini konverentsil osalenud Riigid, erandiks Ameerika 

Ühendriigid, ratifitseerisid selle konverentsi Lõpp-Akti, milline oli Berliinis 26. veebrusril 1885 
astal allkirjastatud ja satsid oma ratifitseerimiskirjad Saksamaa Keisririigi Valitsusele, milline andis 
need hoidmiseks üle Keiserlikku Arhiivi ja teatas sellest teistele allakirjutanud Riikidele, 
allakirjutanud kes on selle asja suhtes oma valitsuste poolt volitatud, kogunesid Berliinis 
Välisministeeriumisse, et koostada nende ratifitseerimiskirjade hoiule  vastuvõtmise  Akt, nii nagu 
see on määratletud mainitud Lõpp-Akti Artikkel XXXVIII.

Krahv Bismarck mainis lühidalt koosoleku kogunemise põhjust, millisele ta kutsus  Riikide 
esindajad, millised ratifitseerisid 26. veebruari 1885 aasta Lõpp-Akti . Ta luges ette selle Akti 
Artikkel XXXVIII ja nentis, et tähtaeg, milline oli ette nähtud  ülalmainitud artikli esimeses 
punktis, oli pikendatud, üldisel nõusolekul, Austria-Ungari Valitsuse palvel. Teatades seejärel, et 
Lõpp-Akt ei olnud ratifitseeritud Ameerika Ühendriikide poolt, krahv Bismarck möönas, et see 
asjaolu oli ette arvata juba Berliini konverentsi  istungite ajal, nii nagu see oli näha Protokoll nr. 9 
lisast Nr. III,  ja täpsemalt konverentsi istungi 31. jaanuari 1885 aasta protokollist, milline 
moodustab lisa Nr 6 ülalmainitud Lisa Nr. III- le. Krahvi Bismarcki arvates Ameerika Ühendriigid 
astuvad nende riikide hulka, kes võivad hiljem Lõpp-Akti otsustega ja ka otsustega, millised on 
määratletud selle Akti Artikkel XXXVII, liituda, kusjuures, muideks, kõik tingimused, millised 
sisalduvad mainitud Aktis, peavad säilitama täieliku jõu ja mõju kõikidele teistele riikidele, millised 
allkirjastasid selle Akti ja see hakkab olema nende poolse ratifitseerimise jõul, neile vastastikuselt 
kohustuslik.

Austria-Ungari, Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Madalmaade, 
Portugali, Venemaa, Rootsi ja Norra  ning Türgi esindajate avalduse põhjal, et nad ühinevad sellise 
arvamusega ja et nad on volitatud liituma, tingimustel, millised on viidatud krahvBismarck poolt, 
formaalsustega, millised on ette nähtud  Lõpp-Akti artikkel XXXVIII sätetes, olid esitatud 
ratifitseerimiskirjad aj peale nende läbivaatamist leiti need olevat heas ja ettenähtud vormis olevad.

Krahv Bismarcjk teatas, et need dokumendid, kooskõlas Artikkel XXXVIII sätetega, jäävad 
hoiule Saksamaa Keisririigi Valitsuse Arhiivi.

Teised koosviibimise liikmed võtsid selle teate vajalikuks teadmiseks.
Selle tunnistuseks koostatigi käesolev protokoll, millise tõestatud koopia saadetakse 

Saksamaa Keiserliku valitsuse poolt  igale Riigile, millised  ratifitseerisid selle 26. veebruari 1885 
aasta Lõpp-Akti.

 See juhtus Berliinis, kus see loeti ette ja kinnitati 19. aprillil 1886 aastal.
Szechenyi.                                                  Сеченьи.

           C-te Aug-te van der Straten Ponthoz.         Гр. Аугустъ ванъ-деръ Стратенъ Понтосъ.
E. Vind.         Э. Виндъ.

            Comte de Benomar.                     Гр. Де-Беномаръ.
Alph. De Courcel.         Альф. Де-Курсель.
Edward B. Malet.         Эдвардъ Б. Мале.
Launay.         Лоне.
F.P. van der Hoeven.                     Ф.П. Ван-деръ Гёвенъ.

           Marquis de Panafiel.         Маркизъ де-Пенафиель.



              krahv Mourawieff                                Гр  Муравьевъ
  Gillis Bildt.     Гиллисъ Бильдтъ.
  A.Tefik     А.Тевфикъ.
  Bismarck.     Бисмаркъ.
  Kusserow.     Куссеровъ.

******

Nr- 370.

Deklaratsioon,

milline on vahetatud T. M. Ülevenemaalise Keisri Valitsuse ja Rahvusvahelise Kongo jõe 
Assotsiatsiooniga.

Artikkel I.

Rahvusvaheline Kongo jõe Assotsiatsioon  ((L´Association Internationale du Congo)) 
kohustub mitte võtma mitte mingeid makse kaupadelt või kauplemise asjadelt, milliseid veetakse 
vahetult või transiidi korras nii selle  praegustesse, kui tulevastesse Aafrika valdustesse. See 
maksuvabastus laieneb peamiselt kaupadele ja kauplemise asjadele, milliseid veetakse mööda neid  
ühendusteid, millised on sisse seatud Kongo jõe kärsetike juures.

Artikkel II.

T. M. Ülevenemaalise Keisri alamatele antakse õigus elama asuda ja olla kõigis maades, 
millised kuuluvad Assotsiatsioonile. Nad võivad kasutada neid samu õigusi, millised on enam 
soodustatud riikidel, võttes siia hulka ka pärismaalased – nii isiksuse kui ka vara kaitse suhtes, aga 
samuti usutunnistuse, aga ka oma õiguste taotlemise ja kaitse suhtes, ning samuti meresõidu, 
kaubanduse ja tööstuse suhtes. Täpsemalt antakse neile õigus Assotsiatsiooni maadel osta, müüa ja 
rentida maad ning hooneid, asutada kaubamaju, kaubelda ja tegutseda Venemaa lipu all rannasõidu 
laevanduega.

Artikkel III.

Assotsiatsioon kohustub mitte kunagi teise riigi alamatele mitte mingeid soodustusi andma, 
ilma, et sellised  soodustused oleksid viivitamatult ka Venemaa Keiserriigi alamatele antud.

Artikkel IV.

Venemaa hakkab konsulite nimetamise, nende kohustuste ja õiguspädevuse, õiguste ja 
soodustuste suhtes teiste riikidega kasutama vastastikuslikuse põhimõtet.

Artikkel V.

Juhtumil, mil praegusel või tulevasel Assotsiatsiooni  territooriume või selle osi 
loovutatakse, siisi Assotsiatsiooni poolt Venemaaga sõlmitud kohustused pannakse uuele valdajale. 
Need kohustused, aga samuti õigused, millised on Assotsiatsiooni poolt antud Venemaa Keiserlikule 
Valitsusele ja tema alamatele, säilitavad oma jõu peale igat loovutust igasuguse uue soetaja suhtes.

Artikkel VI.



Venemaa Keiserlik Valitsus, võttes ülalmainitud Assotsiatsiooni kohustusi vastava 
tähelepanuga ja väljendades oma kaastunnet Assotsiatsiooni inimarmastuslikele eesmärkidele, 
tunistab tema lippu: sinine kuldtähega keskel, võrdselt sõbraliku riigi lipuga. 

See juhtus Brüselis, 24. jaanuaril (5 veebruaril) 1885 aastal.
     (L.S.)Blondow. (L.S.)Bar. E. Beyens. (М.П.)Блудовъ. (М.П.)Бар. Е. Бейенстъ.

******

Nr. 371.

1885 a. 8. (30.) juuli. Saksamaaga aktsiaseltse puudutava deklaratsiooni sõlmimine.

Pidades silmas, et Venemaa Keiserliku Valitsuse ja Saksamaa Keiserliku Valitsuse poolt on 
kasulik teha vastastikune määrus aktsaseltsidest (anonüümsetest) ja teiste kaubandus- ja tööstus-, 
rahandus-seltside kohta, allakirjutanud, neile antud volituste jõul, leppisid kokku alljärgnevas:

Aktsiaseltsid (anonüümsed) ja teised seltsid: kaubanduslikud, tööstuslikud või 
rahanduslikud, millised asuvad ühes kahest riigist, ja on ettenähtud korras seal kehtivate seaduste 
alusel asutatud, hakkavad olema tunnustatud ka teises riigis kui seaduslikult eksisteerivad ja nimelt 
hakkavad need kasutama kohtuliku kaitse õigust kohtuasutustes nii hagejate kui kostjatena.

On iseenesest mõistetav, et ülalesitatud otsus ei puuduta üldse mingi sellise ühingu  lubamise 
või mittelubamise küsimust, milline on asutatud ühes vastastikustes riikides, et teostada teises riigis 
oma kaubandust või tootmist, nõnda nagu selle lubamine või mittelubamine sõltub alati 
eeskirjadest, millised eksisteerivad selles suhtes viimati mainitud riigis.

Käesolev tingimus jõustub 18. (30.) augustil , käesoleval aastal ja see kaotab oma kehtivuse 
kui selle ühe või teise poole poolse lõpetamise soovist teatamise päevast on möödunud aasta.

See on koostatud kahes eksemlaris S-Peterburis, 18. (30.) juulil 1885 aastal.
(L.S.) Giers.. (L.S.)Schweinitz. (М.П.)Гирсъ. (М.П.)Швейнитцъ.

******

Nr. 372.

1885 a. 19. september (1. oktoober). Bavaariaga, nootide vahetamise vormis, kurjategijate 
vastastikust väljaandmist puudutav kokkulepe.

S-Peterburg, 19. september (1. oktoober) 1885 aasta.

T. M. Bavaaria Kuninga allakirjutanud erakorraline ja täievoliline minister, olles Bavaaria 
Kuningliku Valitsuse poolt vastavalt volitatud, väljendab oma nõusolekut alljärgnevate ettepanekute 
suhtes, millised olid Bavaaria ja Venemaa valitsuste vahelise eelneva kokkuleppe sõlmimise asjaks:

Artikkel I.

Bavaaria Kuningriik valitsus kohustub Venemaa Keiserlikule valitsusele välja andma, tema 
nõudmisel, Venemaa alamaid, keda süüdistatakse või on võetud vastutusele ühe alljärgnevalt 
loetletud kuriteo või üleastumise, või siis on süüdi mõistetud ühe neist kuritegudest või üleastumiste 
eest ning kes põgenes, et pääseda teda ähvardada võiva karistuse eest:



1.Allpool nimetatud kuritegudes või üleastumistes või nende täide viimiseks ettevalmistuste 
tegemise eest, kui need kuriteod või üleastumised olid sooritatud T. M. Ülevenemaalise Keisri või 
tema perekonna liikmete vastu:

a)tapmine;
b)vägivallateod;
c)kehaline kahjustamine;
d)tahtlikult isikliku vabaduse võtmine;
e)solvamine.
2.Varem ettekavatsetud tapmine või selle sooritamise katse.
3.Dünamiidi või muude lõhkeainete valmistamine või hoidmine, sel juhtumil, kui sarnaste 

sjade valmistamine ja hoidmine on Preisimaal kehtivate seaduste järgi keelatud.

Artikkel II.

Kõikidel juhtudel, millistel Venemaa Keiserliku Valitsuse poolt hakatakse ühe või mitme 1. 
punktis mitte mainitud kuritegude või üleastumiste eestväljaandmist nõudma, siis see  nõudmine 
võetakse Bavaaria Kuningliku Valitsuse poolt arvesse ja kui ei teki takistusi, siis see rahuldatakse, 
pidades silmas sõprust ja heanaaberlikkust, milline ühendab mõlemaid riike.

Artikkel.III.

Kui kuritegu või üleastumine, millise puhul väljaandmist nõutakse, oli sooritatud poliitilisel 
eesmärgil, siis see asjaolu mitte mingil juhtumil ei saa olla väljaandmisest keeldumiseks.

Artikkel IV.

Bavaaria ja Venemaa valitsuste vahel sõlmitud 26. (14.) veebruari 1869 aasta kurjategijate 
väljaandmise konventsiooni määrused, millised ei asu vasturääkivuses eelnevate artiklite sisuga, 
säilitavad oma jõu.

Artikkel V.

Käesolev kokkulepe jõustub selles suhtes tehtud noodi Bavaaria Kuningliku ja Venemaa 
Keiserliku valitsuste poolsest vahetamise päevast.

Allakirjutanud kasutavad käesolevat juhtumit, et uuendada oma kõrget austust Tema 
Kõrguse Välisministri vastu.

Gasser. Гассеръ.

    *****

Nr. 373-376.

1885 a. 2.(14.), 5.(17.) september ja 2.(14.) juuli 1886 a. Deklaratsioon, milline sõlmiti 
Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari, Rumeenia, Rootsi ja Norra vahel madalamate telegraafi 
takside kehtestamise küsimuses.

Nr. 373.

Deklaratsioon.



Berliini Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooniga olid 1885 aastal vastu võetud Telegrafi 
reglement ja tariif. Seda silmas pidades Venemaa Keiserlik valitsus ja T. M. Rootsi ja Norra 
Kuninga valitsus nõustusid asendma uue kokkuleppega see, milline oli sõlmitud 1880 aastal ja mis 
oli kinnitatud ministeeriumite deklaratsiooniga, milline oli allkirjastatud S-Peterburis 15. (27) 
märtsil 1880 aastal.

Selle tulemusel Venemaa esindaja ja Rootsi ja Norra esindajad Berliini Rahvusvahelisel 
Telegraafi konverentsil sõlmisid, tingimusel, et selle kinnitavad hiljem valitsused, kokkuleppe, 
millise sisu on sõna-sõnalt järgmine:

Spetsiaalne kokkulepe, milline on sõlmitud ühelt poolt Venemaa ja teiselt Rootsi ja Norra 
poolt.

Artikkel I.

Allakirjutanud Venemaa Keiserliku valitsuse ja T. M. Rootsi ja Norra Kuninga valitsuse 
esindajad, pidades silmas uut tariifide süsteemi, milline on võetud vastu Berliini Rahvusvahelise 
Telegraafi konverentsi poolt, leppisid kokku, tingimusel, et selle kinnitavad oma valitsused, 
alljärgnevalt esitatud korrespondentsile, millist vahetatakse ühelt poolt Soome Suurvürstiriigi ja 
teiselt Rootsi ja Norra vahel, teisest küljest, tasu kehtestamises:

1.Lõplikud taksid sõna eest:
a)Soome Suurvürstiriigile      15 santiimi.
b)Rootsile 15 -.-
c)Norrale 10 -.-

2.Rootsi kaudu saadetav transiidi-taks -  8 santiimi iga üksiku sõna eest.

Artikkel II.

Ülalmainitud taksid jõustuvad sellest kuupäevast, milline nimetatakse Berliini 
Tahvusvahelise Telegraafikonverentsi pootl ümber vaadatud  Reglemendi jõustumise päevast.

Sellest kuupäevasr tühistatakse endine spetsialne Venemaa Keisririigi ja Rootsi ning Norra 
vaheline telegraafi korrespondentsi kokkulepe, aga nimelt 15. (27.) märtsi 1880 aasta 
ministeeriumite deklaratsioon.

Artikkel III.

Käesolev kokkulepe jääb jõusse Berliini  Rahvusvahelise Telegraafi konverentsi otsuste 
kehtivuse ajaks.

See on vormistatud Berliinis kolmes eksemplaris 14. (2.) septembril 1885 aastal.
N. de Besack. Н.Безакъ.
G. Nielsen. К.Нильсенъ.

 D. Nordlander. Д. Нордландеръ.
Allakirjutanud Välisminister, omades selleks vastavaid volitusi, teatab Venemaa Keiserliku 

valitsuse nimel, et ülalmainitud  kokkulepe on kinnitatud käesoleva deklaratsiooniga, milline 
vahetatakse samasuguse Rootsi-Norra Kuningliku valitsuse deklaratsiooni vastu.

See juhtus S-Peterburis, 17. mail 1886 aastal.
(L.S.)N.Giers. (М.П.)Гирсъ.

See deklaratsioon vahetati samasuguse Rootsi-Norra Kuningliku valitsuse 
deklaratsiooniga, milline oli allkirjastatud Stokholmis 13. aprillil 1886 aastal Välisminister krahv 
Ehrensvärdi poolt.



******

Nr. 374.

      Deklaratsioon.

Berliini Rahvusvahelisel Telegraafi konverentsil võeti vastu 1885 aastal ümber vaadatud 
telegraafi Reglement ja tariif. Seda silmas pidades Tema Majesteedi Ülevenemaalise Keisri ja T. M. 
K. Apostelliku Majesteedi valitsused leppisid kokku samasuguse kokkuleppe uue, milline on 
sõlmitud S-Peterburis 5. (17.) juulil 1875 aastal ja ka praegu kehtiva 29. juuli 1879 aasta Londoni 
protokolli, vastu vahetamises.

Selle tulemusel mõlemate Telegraafijuhatuste esindajad ülalmainitud  
RahvusvaheliselTelegraafi konverentsil sõlmisid, tingimusel, et nende valitsused selle kinnitavad, 
kokkuleppe, milline on sõna-sõnalt järgmine:

Spetsiaalne kokkulepe, millione on sõlmitud ühelt poolt Venemaa Telegraafijuhatuste ja 
teiselt Austria-Ungari Telegraafijuhatuste vahel ja milline puudutab nende vastastikuste suhete 
määratlemise korda. 

S-Peterburis Rahvusvahelisel Telegraafi konverentsil sõlmitu ja sellele lisatud 
Rahvusvahelise telegraafiteenistuse Reglemendi alusel, milline on ümber vaadatud Berliinis, 
allakirjutanud Venemaa, Austria ja Ungari Telegraafijuhatuste esindajad sõlmisid, kõrgema võimu 
hilisema kinnitamise tingimusel, spetsiaalse alljärgneva kokkuleppe:

Artikkel I.

Telegrammide vahetamise eest, millised saadetakse Austria-Ungarist Venemaale, aga samuti 
Venemaalt Austria-Ungarisse saadetavate suhtes määratalse alljärgnevad tariifi taksid:

I.Ühelt poolt Austri-Ungari vahetul telegrammide saatmisel Venemaa Euroopa ossa, kaasa 
arvatud Kaukaasia, teisest küljest, võetakse:

1)tavalise telegrammi eest       32 sntiimi.
2)kiirtelegrammi eest    96 -.-
3)kontrollitud telegramm           40 -.-

iga tariifi järgse sõna eest ilma igasuguse lisatasuta.

II.Telegrammide vahetamisel Austria-Ungari ühelt poolt ja Venemaa Aasia osaga, teisest 
küljest, rakendatakse tariifi määrusi, millised on kehtestatud nendele suhetele Berliinis  
ümbervaadatud  Reglemendi juures asuvate tariifi tabelite järgi.

Kummagile Telegraafijuhatustele antakse õigus iseseisvalt kehtestada tasu võtmise kord 
ülalmainitud Reglemendi määruste alusel.

Lepingulised Telegrafijuhatused jätavad endale õiguse, olles piisavalt katsetanud käesoleva 
spetsiaalse tariifi alusel kehtestatud take, astuda läbirääkimistesse nende edasise alandamise suhtes.

Artikkel II.

Austria-Ungari ühelt poolt ja Venemaa vahel teiselt poolt, vahetult vahetatud telegrammide 
eest võetud raha jaotatakse alljärgneval viisil:

I.Telegrammide eest, millised saadetakse Venemaa Euroopa osast, k.a. Kaukaasia, Austria-
Ungarisse, mitte mingeid arvestusi ei tehta, erandiks tasu ettemakstud vastusega telegrammi eest. 
Tariifitasu  viimase eest arvestatakse Austria-Ungari Telegraafijuhatuse poolt tasaarvestuste 
tegemisel.



II.Telegrammide eest, millised saadetakse Austria-Ungarist Venemaa Euroopa ossa, k.a. 
Kaukaasia, tasuvad Austria-Ungari Telegraafijuhatused Venemaa Telegraafijuhatusele järgmise osa 
taksist iga sõna eest: 

1)tavalised telegrammid          14½ santiimi.
2)kiirtelegrammid     48 -.-
3)kontrollitud telegrammid     20 -.-

ja see lisatakse tariifitasule iga ettemakstud vastuse eest.
Ülejäänud mõlemate juhatuste poolt võetavad taksid, nagu kättesaamisest teate saatmine, nii 

samamoodi igasugused teised koormised ja lõivud, milliseid nõutakse välja telegrammi andjatelt, 
jäävad selle juhatuse kassase, millised need sisse kasseerisid.

III.Suhetes Austria-Ungari ja Venemaa Aasia osaga saab iga juhatus , nagu ka teistes 
rahvusvahelistes suhetes taksi, milline on kehtestatud Berliini Reglemendi tariifi tabelitega.

Vastastikused tasaarvestused maksete teostamiseks teostatakse Venemaa ja Austria 
Telegraafijuhatuste vahel, kusjuures viimane hakkab tegutsema selles asjas Ungari juhatuse nimel.

Arvete koostamine teostatakse Rahvusvahelise Telegraafiteenistuse Reglemendi alusel, 
kuivõrd see osutub võimalikuks keskmiste tulemuste järgi või teistel enam lihtsustatud viisidel. 

Artikkel III.

Telegrammide eest, millised vahetatakse vastastikustel otsesuhetel, peavad otseliinide riketel 
olema edastatud teiste riikide Telegraafijuhatuste liine pidi, mil lisatasu ei võeta. Transiidi kulud 
maksab see juhatus, kust telegrammid saadeti.

Telegrammide eest, millised edastatakse ringiga telegrammis saatja enda soovil, tasutakse 
kooskõlas Rahvusvahelise Telegraafikonventsiooni otsustega.

Siseriiklike telegrammide eest, millised edastatakse liinide rikke puhul selle või teise 
telegraafijuhatuse liinide kaudu ja selle eest tasutakse transiiditasu sellele riigile, millise liinide 
kaudu telegramme edastati.

Artikkel IV.

Käesoleval ajal kehtiva Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooni ja selle juurde lisatud 
Rahvusvahelise Telegraafiteenistuse Reglemendi otsused, niivõrd, kui need ei ole vastuolus 
käesoleva spetsiaalse kokkuleppega, laienevad samuti korrespondentsi üle, millist vahetatakse 
vahetult Austria-Ungari ja Venemaa vahel.

Artikkel V.

Käesolev spetsiaalne kokkulepe asendab endaga kokkuleppe, milline oli sõlmitud S-
Peterburis 5. (17.) juulil 1875 astal ja Londoni protokolli 29. juulist 1879 astast ja see jõustub 
samaaegselt Rahvusvahelise Telegraafikonventsiooni juurde lisatud  Reglemendi, milline on ümber 
vaadatud Berliinis, jõustumisega ja samal tähtajal.

Selle kinnitusekd asjast huvitatud Telegraafijuhatuste esindajad allkirjastasid selle spetsialse 
kokkuleppe kolmes eksemplaris.

See juhtus Berliinis, 5. (17.) septembril 1885 aastal.
N. Besack. Н. Безакъ.
Brunner. Бруннеръ.
Koller. Коллеръ.
Wolschitz. Вольшитцъ.

Allakirjutanud Välisminister, olles varustatud selles asjas vastavate volitustega, teatab 
Venemaa Keiserliku valitsuse nimel, et ülalmainitud kokkulepe on käesoleva deklaratsiooniga selle 
kõikides punktides kinnitatud, milline vahetatakse samasuguse Austria-Ungari  valitsuse 
deklaratsiooniga.



See juhtus S-Peterburis 17. (29.) mail 1886 aastal.
(L.S.)Giers. (М.П.)Гирсъ.

See deklaratsioon vahetati samasuguse Austria-Ungari valitsuse deklaratsiooniga, 
milline oli allkirjastatud Viinis 14. juunil 1886 aastal Välisminister krahv Kalonki poolt.

******

Nr. 375.
1885 aasta Berliini Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooniga oli muudetud rahvusvaheline 

tariif. Seda silmas pidades T. M. Ülevenemaalise Keisri valitsus ja T. M. Saksamaa Keisri, 
Preisimaa Kuninga valitsus otsustasid, uue kokkuleppe sõlmimise teel, sisse seada mõlemate 
Keisririikide telegraafiteenistuste vahelised eeskirjad, millised peavad asendama sellised 29. (225) 
märtsi 1880 aasta omad, millised olid kinnitatud ministeeriumite deklaratsioonidega ja allkirjastatud 
Venemaa voliniku poolt 20. juunil 1880 astal ja Saksamaa voliniku poolt 13 juunil 1880 aastal

Selle kokkuleppe tulemusel mõlemate Keisririikide Telegraafijuhatuste direktorid, kooskõlas 
22. juuli 1875 aasta Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooni Artikkel XVII otsuste  ja selle 
konventsiooni juurde lisatud  Berliini konverentsi poolt 1885 aastal ümber vaadatud Rahvusvahelise 
Telegraafiteenistuse Reglemendi järgi, sõlmisid, nende valitsuste poolsel hilisema kinnitamise 
tingimusel, käesoleva deklaratsiooni, millise sisu on sõna-sõnalt järgmine:

See juhtus Berliinis, 15. septembril 1885 aastal.
S-Peterburis Rahvusvahelisel Telegraafi konventsiooni ja selle juurde lisatud Berliinis 

ümber vaadatud Reglemendi Artikkel XVII rakendamise suhtes allakirjutanud otsustasid, hilisema 
kõrgema võimu poolse kinnitamise tingimusel, järgmises kokkuleppes:

1.

Venemaalt otse Saksamaale ja Saksamaalt otse Venemaale saadetavate telegrammide eest 
määratakse järgmine tasu:

A. Venemaa Euroopa osast, ka. Kaukaasia Saksamaale vahetatavate telegrammide eest:
1) tavalise telegrammi eest  32 santiimi.
2) kiirtelegrammi eest 96 -.-
3) kontrollitud telegrammi eest 40 -.-

iga sõna eest ilma lisatasuta.
B.Telegrammide vahetamisel Venemaa  Aasia osa ja Saksamaa vahel:

tasu, milline on kehtestatud  nendele suhetel Berliinis ümber vaadatud Reglemendile 
lisatud tariifitabelite järgi.

Kummagile Telegraafijuhatustele jäetakse õigus kehtestada taksi võtmise piirid Vberliini 
Reglemendi otsuste suuruses, nende takside ümmardamise teel.

Mõlemad juhatused jätavad enesele õiguse, peale piisavaid ülalmainitud  tariifi järgsete 
takside katsetamist, leppida kokku nende edasises alandamises.

Tasu jaotamist vahetult Venemaa ja Saksamaal vahetatud telegrammide eest teostatakse 
järgmisel viisil:

1)Telegrammide eest, millised saadetakse Venemaa Euroopa osast ja Kaukaasiast 
Saksamaale, mitte mingit tasaarvestust ei tehta, erandiks tasu ettemakstud vastusega telegrammide 
eest. Tasu, milline arvestatkse  täpselt Saksamaa Tellegraafijuhatusele makstakse välja tasaarvestuse 
tegemisel.

2)Saksamaalt Venemaa Euroopa ossa ja Kaukaasiasse saadetud telegrammide eest tasub 
Saksamaa Venemaale iga sõna eest:

tavalise telegrammi eest 12 santiimi.
Kiirtelegrammi eest 36 -.-
kontrollitud vastusega 15 -.-



ja kogu täpselt välja arvestatud tasu ettemaskstud vastusega telegrammide eest. Seejärel 
maks telegrammi kättesaamise teate eest ja muu spetsiaalne maks jääb selle juhatuse kasuks, milline 
selle sisse kasseeris.

3)Suhetes Venemaa Aasia osaga, iga juhatus sab taksi, milline on näidatud Berliini 
Reglemendi tariifi  tabelites, arvestades nende järgi endistel alustel.

2.

Telegrammide eest, milliseid vahetatakseVenemaa ja Saksama vahel, millised, otseste 
telegraafiliinide rikete puhul, peavad olema edastatud teiste riikide liine kasutades, lisatasu ei võeta. 
Sellistel juhtudel tasub transiiditasu see Telegraafijuhatus, milline telegrammid saatis.

Telegrammid, millised on telegrammi saatja soovil ringiga saadetud, peavad olema 
tasustatud kooskõlas Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooni alusel ja need alluvad selle 
määrustele.

Iga riigi sisekorrespondentsi kuuluvad telegrammid, millised saadeti ajutise sideliini rikke 
puhul, millised tuli saata sihtkohta teise riigi telegraafiliine pidi, siis telegrammide eest transiidi tasu 
sellele riigile, millise kaudu telegrammid saadeti, ei arvestata.

3.

Käesoleval ajal kehtivata Rahvusvahelise Telegraafi konventsiooni otsused, kuivõrd need ei 
hakka olema vasturääkivad eelnevate punktidega, laienevad samuti korrespondentsile, millist 
vahetakse vahetult Venemaa ja Saksamaa vahel.

4.

Käesolev kokkulepe jõustub üheaegselt Berliinis ümbervaadatud Reglemendi, milline on 
lisatud Rahvusvahelisele Telegraafikonventsioonile, jõustumisega samal tähtajal. 

Selle tunnistuseks jne.
Venemaa Keiserliku Telegraafijuhatuse eest: N v. Besack. ((Н. Безакъ.))
Saksamaa Keiserliku Telegraafijuhatuse eest: Hake.
Allakirjutanud Valisminister, olles selleks asjaks vastavalt volitatud, teatab Venemaa 

Keiserliku valitsuse nimel, et ülalmainitud kokkulepe on kinnitatud kõigis selle puntides käesoleva 
deklaratsiooniga, milline vahetatakse samasuguse Saksamaa Keiserliku valitsuse deklaratsiooniga.

S-Peterburg, 17. (29.) mai 1886 aasta.
(L.S.) Giers (М.П.)Н.Гирсъ.
See deklaratsioon vahetati samasuguse Saksamaa Keiserliku valitsuse deklaratsiooniga, 

milline oli allkirjastatud Berliinis 26. aprillil 1886 aastal krahv Berchemi poolt.

******

Nr. 376.

        Deklaratsioon.

Venemaa Keiserlik valitsus ja Rumeenia Kuningriigi valitsus, pidades silmas Rahvusvahelist 
telegraafi instruktsiooni, milline on vastu võetud  5.  (17.) septembri 1885 asta Berliini konverentsi 
poolt, tunnistades selle uue kokkuleppe ministeeriumite deklaratsiooniga vahetamise vajadust, 
milline on vahetatud 17. (29.) märtsil 1880 aastal Venemaa ja Rumeenia vahel, otsustasid 
alljärgnevas:



Venemaa Euroopa ja Kaukaasia vahel Rumeeniaga korrespondentsi vahetamise tasuks on 
määrateltud kakskümmend üks santiimi iga tavalise telegrammi sõna eest, millisest Venemaa kasuks 
arvestatakse neliteist ja pool santiimi, aga Rumeenia kasuks  kuus ja pool santiimi iga sõna eest.

Ülalmainitud tasu hakatakse rakendama alates 19. juunist (1. juuli) 1886 aastast. Samast 
kuupäevast tühistatakse 17. (29.) märtsi 1880 ministeeriumite deklaratsioon.

Käesolev deklaratsioon jääb kehtima kindlaks määramata ajaks ja kuni kuueks kuuks, 
päevast kui üks lepingulistest Pooltest teatas selle kehtivuse lõpetamisest.

Allakirjutanud, omades selles asjas vajalikke volitusi, teatab, et Venemaa Keiserlik valitsus 
kiidab ja kinnitab ülalesitatud otsused heaks ja et neid hakatakse täpselt täitma.

Selle kinnituseks allakirjutanu koostas käesoleva deklaratsiooni ja asetas sellel oma 
vapipitseri. See deklaratsioon vahetatakse samasuguse vastu, milline on allkirjastatud Rumeenia 
erakorralise saadiku ja täievolilise ministri poolt.

See juhtus S-Peterburis, 2. (14.) juulil 1886 aastal.
(L.S.) Giers. (М.П.)Гирсъ.
See deklaratsioon vahetati samasuguse Rumeenia Kuningriigi valitsuse deklaratsiooniga, 

milline oli allkirjastatud S-Peterburis, 2. (14.) juulil 1886 aastal, Rumeenia erakorralise saadiku ja 
täievolilise ministri  George M. Ghica poolt.

**********
((02.02.19. KLV))


