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I  p e a t ü k k

RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE MÕISTE, АШЕ, ALLIKAD 

JA SÜSTEEM

§ 1 .  R a h v u s v a h e l i s e  õ i g u s e  

m о i  s t e

Rahvusvahelisel areenil moodustavad riigid  arvuka riik i

de pere,kelle üksikute liikmete vahel arenevad väga mitmesu

gused poliitilised , majanduslikud ja kultuurilised suhted. 

Kõiki neid suhteid reguleerivad erilised õigusnormid, mille 

kogumit nimetatakse r a h v u s v a h e l i s e k s  õ i 

g u s e k s .  Rahvusvaheline õigus on kujunenud ja arenenud 

koos riikidevaheliste suhete arenguga ja  erineb oma sisult 

tunduvalt siseriigis kehtivast õigusest.

Rahvusvahelise õigusega reguleeritavate riikidevaheliste 

suhete ring on väga lai.Sinna kuuluvad kõigepealt küsimused, 

mis on otseselt seotud nende suhete arendamisega, nagu: r i i 

kide poolt esindajate saatmine välisriikidesse, nende õigus

lik  seisund, rahvusvaheliste organisatsioonide moodustamine, 

nende tegevuse reguleerimine, majanduslike ja kultuuriliste 

suhete arendamine riikide vahel jm.

Suur tähtsus riikidevahelistes suhetes on küsimustel, 

mis tulenevad riig i olemasolu ja tema organite normaalse 

tegevuse kindlustamisest: riigi territooriumi puutumatuse 

kindlustamine, tema iseseisvuse ja sõltumatuse kaitsmine 

ning seaduste austamine.

Oluline koht riikidevahelistes suhetes on ka küsimustel, 

mis on seotud ühiskasutuses olevate alade, nagu ulgumere, 

kosmilise ruumi ja taevakehade kasutamise reguleerimisega.

Sellest kaugeltki mitte ammendavast küsimuste loetelust 

näeme, et rahvusvahelisel õigusel on täita väga tähtis üles
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anne riikidevaheliste heanaaberlike suhete arendamisel. Õi

gusnormide puudumisel valitseks rahvusvahelistes suhetes 

anarhia, mida imperialistlikud suurriigid kasutaksid oma 

tahte pealesundimiseks teistele riikidele ja  nende iseseis

vuse ning sõltumatuse likvideerimiseks.

Rahvusvahelise õigusega reguleeritavate riikidevahelis

te suhete ring on pidevalt laienev, arenev.Koos teaduse ja  

tehnika edusammudega tõusetuvad pidevalt uued probleemid,mis 

vajavad rahvusvahelist reguleerimist. Näiteks tuumaenergia 

rakendamisega inimeste teenistusse ja kosmose vallutamisega 

kujunesid uued rahvusvahelise õiguse noimid,mis reguleerivad 

riikide suhteid nendes valdkondades.

Kuigi riikidevaheliste suhete ring on väga la i , võime 

nende hulgast leida peamise, millest oleneb kogu inimkonna 

heakäekäik. Selleks on tänapäeval, tuumaenergia ajastul, 

s o j a  j a  r a h u  p r o b l e e m .

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programmis märgi

takse : "Kaasaja põhiküsimuseks on soja ja  rahu küsimus. --

Peaasi on teraotuumasõda ära hoida, sellel mitte puhkeda
Л

lasta ." Selle tänapäeval inimkonna ees seisva peamise üles

ande lahendamisel on rahvusvahelisel õigusel täita vastutus

rikas ülesanne. T a  p e a b  k a a s a  a i t a m a  

a g r e s s i i v s e t e  s õ d a d e  v ä l t i m i s e -  

s e l e  j a  p ü s i v a  r a h u  k i n d l u s t a 

m i s e l e  r a h v u s v a h e l i s e l  a r e e n i l .  

Seega võime tänapäeva rahvusvahelist õigust täie õigusega 

nimetada r a h u õ i g u s e k s .  Rahu kindlustamisel on 

esmase tähtsusega V . I .  Lenini poolt esitatud erineva süs

teemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise printsiibi tun

nustamine kapitalistlike riikide poolt.

Moskvas 1969 .a.toimunud kommunistlike ja  töölisparteide 

esindajate nõupidamisel vastuvõetud põhidokumendis öeldakse: 

"Rahu kaitsmine on lahutamatult seotud võitlusega selle 

eest, et peale sundida imperialistidele erineva ühiskonna-

A
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm. T l n . . 

1974, lk . 51.
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korraga riikide rahulikku kooseksisteerim ist..."

Viimastel aastatel on Nõukogude Liidu  ja  teiste sotsia

listlike riikide energilise võitluse tulemusena saavutatud 

nimetamisväärset edu selle printsiibi tunnustamisel kapita

listlike riikide poolt.

ÜRO Peaassamblee juubeliistungjärgul 1970.a .voeti vastu 

"Deklaratsioon rahvusvahelise õiguse printsiipidest, mis 

puudutavad sõbralikke suhteid ja  koostööd riikide vahel vas

tavalt ÜRO põhikirjale". Selles on öeldud: "Rahvusvahelise 

rahu ja  julgeoleku kindlustamine ning heanaaberliku koostöö 

arendamine riikide vahel on ÜRO üks põhiülesandeid. Selle 

eesmärgi saavutamisel on peamise tähtsusega riikide poolt 

vabatahtlik rahvusvahelise oiguse printsiipide ja  endale
о

voetud kohustuste täitmine."

Erineva süsteemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise 

leninliku printsiibi tunnustamisele imperialistlike riikide 

poolt avaldas otsustavat mõju maailma kahe võimsaima riig i - 

NSV Liidu ja ÜSA suhete normaliseerimine. Suur tähtsus oli 

selle teostamisel NLKP Keskkomitee peasekretäri L . Brežnevi 

isiklikul in itsiatiiv il . 1972 .a . USA presidendi R.Nixoni v i

siidi ajal Moskvas koostatud dokumendis NSV Liidu ja  USA 

suhete alustest märgitakse,et kokkuleppivad riigid  " . . .  läh

tuvad ühisest veendumusest, et tuumaajastul ei eksisteeri 

teist alust suhete arendamiseks nende vahel, kui rahulik 

kooseksisteerimine"

Tuleb märkida ka seda, et rahvusvaheline õigus on p i

devalt edasiarenev oigus.Ühes poliitiliste  jõudude vahekorra 

muutumisega demokraatlike jõudude kasuks, progressiivsete 

ideede võidukäiguga maailmas tunnistatakse kehtetuks vanad, 

iganenud rahvusvahelise õiguse normid ja võetakse vastu uued. 

Äärmiselt suurt mõju rahvusvahelise õiguse progressiivsele

Kommunistlike ja töölisparteide rahvusvaheline nõupida
mine. T ln ., 1969, lk. 281.

2 "Международная жизнь", I9TO, № 12, стр. 137.
о

Советская программа мира в действии. М., 1972, стр. 16.

л
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arengule on avaldanud Nõukogude Liit.Nõukogude Liidu m o o d u s 

tamise 5 0 .aastapäevale pühendatud pidulikul istungjärgul 

peetud kõnes märkis L.Brežnev: "Lühidalt öeldes on maailm 

selle poolsajandi jooksul teistsuguseks muutunud. On vaiel

damatu tõsiasi, seltsimehed, et kõigis neis ajaloolistes 

muutustes on suurt osa etendanud Nõukogude Liit,tem a olemas

olu iseendast, meie sotsialistliku ühiskonna eeskuju joud, 

meie r iig i  aktiivne rahvusvaheline p o liit ik a ."

Nõukogude riik , astudes rahvusvahelisele areenile uut- 

tüüpi, sotsialistliku riigina , ei saanud tunnustada eksplua- 

taatorlike riikide poolt loodud rahvusvahelise õiguse norme, 

mille eesmärgiks oli teiste riikide või nende territooriumi 

osade annekteerimise õigustamine ja  teiste rahvaste orjasta

mine.

V . I .  Lenin määras väga selgelt kindlaks Nõukogude riig i 

suhtumise eelmiste formatsioonide poolt loodud rahvusvahe - 

lise õiguse normidesse, öeldes: "Me lükkame tagasi kõik 

punktid röövimise ja  vägivalla kohta, kuid kõik punktid, mis

sisaldavad heanaaberluse tingimusi ja  majanduslikke kokku-
л лл 2

]eppeid, votame roomuga vastu."

Lähtudes nendest seisukohtadest, ei saanud Nõukogude 

riik tunnustada rahvusvahelise õiguse norme, mis õigustasid 

agressiivseid sõdu, imperialistide peamist abinõu nõrgemate 

riikide annekteerimiseks.Ei saanud tunnustada ka ebavõrdseid 

lepinguid ja  saladiplomaatiat - imperialistide armastatui

maid vahendeid teiste rahvaste orjastamiseks ja  ekspluatee

rimiseks.

Nõukogude riik  mõistis juba oma esimeses välispoliiti

lises aktis - 8. novembril 1917 avaldatud Rahudekreedis - 

täielikult hukka agressiooni kui "inimkonna õelaima vaen

lase". Samas aktis mõistis Nõukogude riik  hukka ka annektsi- 

ooni, ebavõrdsed lepingud ja saladiplomaatia ning alustas

Л V *
L . В r e z n e v . 50 aastat Noukogude Sotsialistlike

Vabariikide Liitu . T ln ., 1973» lk . 24 .

2 V .I .  L e n i n .  Teosed. 26^k d ., lk . 227.
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energilist võitlust selle eest, et need reaktsioonilised, 

imperialistide huve teenivad instituudid kehtetuks tunnis

tataks. Aastaid kestnud võitluse tulemusena saavutas Nõu

kogude L iit  selle, et tänapäeva rahvusvaheline oigus keelab 

agressiivsed sõjad, teiste riikide territooriumide annektee

rimise, ebavõrdsed lepingud ja  saladiplomaatia. Nõukogude 

diplomaatia eriti hinnatavaks saavutuseks tuleb lugeda sõja

roimarite kriminaalvastutuse tunnustamist, millel on suur 

tähtsus rahvusvahelise rahu kindlustamisel.

Samal ajal tunnustas Nõukogude riik  täielikult neid eel

miste formatsioonide poolt loodud rahvusvahelise õiguse nor

me, mis aitavad kaasa riikide heanaaberliku koostöö arenda

misele, nagu: suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse 

austamine, mittevahelesegamine, diplomaatiliste esindajate 

puutumatus, ulgumere vabadus jt . Nõukogude riig i välispolii

tiline tegevus on suunatud sellele,et kindlustada neid ins

tituute ja  süvendada nende austamist rahvusvahelisel areenil.

Nõukogude riig i välissuhete korraldamine nõudis ka rea 

uute instituutide loomist, mis olid vajalikud just sotsia

listliku  r iig i esindamiseks rahvusvahelisel areenil. Sellis

teks Nõukogude r iig i  tegevuse tulemusena loodud uuteks rah

vusvahelise õiguse instituutideks on kaubanduslik fesindus ja 

piirikomissarid.

Nõukogude Liidu võitlus rahvusvahelise õiguse progres

siivse edasiarendamise eest sõjajärgsel perioodil on toimu

nud tihedas koostöös teiste sotsialistlike riikide ja  arengu

maadega.Ea see võitlus on andnud nimetamisväärseid tulemusi. 

Paljud reaktsioonilised, imperialistlike riikide vallutus

poliitikat õigustavad instituudid on kehtetuks tunnistatud 

ja  loodud uued, mis aitavad kaasa riikidevahelise heanaaber

liku koostöö laiendamisele, nagu: koloniaalsüsteemi likvi

deerimine, rahvaste enesemääramise õiguse tunnustamine, in i

meste põhiõiguste kindlaksmääramine rahvusvahelistes akti

des, kosmilise ruumi ja  taevakehade uurimise ning kasutamise 

reguleerimine, tuumaplahvatuste osaline keelustamine, ulgu

mere põhja osaline demilitariseerimine, teatud relvaliikide 

(bakterioloogilise relva) keelustamine, agressiooni mõiste 

määratlemine jm.
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Ka edaspidi jätkab Nõukogude L iit  koos t e i s t e  s o t s i a 

l i s t l i k e  riikide ja rahvusvahelisel areenil t e g u t s e v a t e  

demokraatlike jõududega võitlust rahvusvahelise o ig u s e  pro

gressiivse edasiarengu eest.

Rahvusvahelise oiguse tekkimine.Rääkides r a h v u s v a h e l i s e  

oiguse arengust, peame vastama ka küsimusele, millal tekkis 

rahvusvaheline oigus.Teadlaste arvamustes esinevad küllaltki 

suured lahkuminekud. Osa teadlasi, eitades rahvusvahelise 

oiguse olemasolu orjavalduse ühiskonnas ja  feodalismi peri

oodil, leiavad, et ta on kujunenud XV III ja  XIX sajandi l nn. 

tsiviliseeritud rahvaste tegevuse tulemusena. Tuntud inglise 

autor Oppenheim väidab: " . . .  Võib konstateerida, et alles 

XVII sajandi lõpuks tsiviliseeritud r iig id  lugesid end seo-
— "J

tuks rahvusvahelise õigusega."

Rahvusvaheline oigus on toeliselt kujunenud alles "vii-2
mastel sajanditel", leiab hollandi autor De Louter.

Paljud autorid asuvad seisukohal, et rahvusvaheline 

oigus kujunes vaid nn. Euroopa "tsiviliseeritud"-^ voi isegiЦ,
"ristiusu" riikide tegevuse tulemusena. Need väited ei ole 

kooskõlas ajalooliste faktidega.Ajaloolised uurimused näita

vad, et juba orjavaldusriikides, tuhanded aastad enne meie 

ajaarvamist', nimelt Assüürias, Babüloonias, Egiptuses, tun

nustati paljusid õigusnorme, mis reguleerisid riikidevaheli

si suhteid, nagu: lepingute sõlmimist,nende tagamist, saadi

kute õiguslikku seisundit, sõja ja  rahu küsimusi jm. Palju

del juhtudel on need normid ilmselt aluseks nüüdisaegsetele 

rahvusvahelise õiguse normidele.1000.a. e .m .a . Indiast päri

nevad Manu seadused sisaldavad norme sõjapidamise, valluta

tud territooriumi okupeerimise, lepingute, saadikute, välis

maalaste õigusliku seisundi jm.kohta.^ Roomas näiteks esines

-- n-------------
Л. О п п е н г е й м .  Международное право. Том I ,  полу

том I .  М ., 1948, стр. 97.

2 P. D е L о u t е r. Le droit international public po- 

sit if . Tome I . Oxford, 1920, p. 77.
3

M ,  М а р т е н с ,  Современное международное право 
цивилизованных народов. Том I ,  Сп<5м 1904, стр. 281. 

4 А. В. Г е I  т е р. Европейское международное право.Спй, 
1880, стр. 2 . 

^ Законы Ману. М ., I960, стр. 132, 134-144.
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arvukalt oigusnorme ja lepinguid, mis reguleerisid merede 
л

kasutamist. Mida lähemale kaasajale, seda enam diferentsee

ruvad riikidevahelisi suhteid reguleerivad normid ja suure

neb nende arv. On muidugi selge, et varastel perioodidel 

eksisteerinud rahvusvahelise 5iguse noiraid olid oma sõnastu

selt algelised,nende arv suhteliselt väike; nad ei moodusta

nud veel terviklikku süsteemi, kuid eitada nende olemasolu 

pole võimalik.

Järelikult voime täie õigusega väita, et r a h v u s 

v a h e l i n e  o i g u s  o n  t e k k i n u d  ü h e s  

r i i k i d e  j a  n e n d e v a h e l i s e  s u h t 

l e m i s e  t e k k i m i s e g a .

Termin. Termin r a h v u s v a h e l i n e  o i 

g u s  on tuletatud rooma õiguses tuntud terminist i u s 

e n t j u m. Nagu tõendas omaaegne Tartu ülikooli profes

sor V .E . Grabar, reguleeris ius gentjum. paljusid rahvusvahe

lise oiguse valdkonda kuuluvaid küsimusi,nagu: sõjapidamist, 

territooriumi okupeerimist, riikide oigusi okupeeritud ter-
л ? 

ritooriumil, rahulepingute sõlmimist jt .

Rooma oiguse eeskujul nimetas inglise teadlane Zouch 

XVII sajandil riikidevahelisi suhteid reguleerivaid norme 

i u s  i n t e r  g e n t e  s ,millest ongi tuletatud täna

päeval kasutatav te nain " r a h v u s v a h e l i n e  o i -  

g u s" С ingl.k .—international law; sks.k . - Völkerrecht; pr. 

k . - droit international) .

Kui vaatleme suhete ringi,mida reguleerib nimetatud oi

guse haru, siis ilmneb vastuolu termini r a h v u s v a 

h e l i n e  o i g u s  ja tema poolt reguleeritavate su

hete vahel. Terminist järeldub, et ta reguleerib suhteid 

r a h v u s t e  vahel. Nimetatud seisukoht on oige vaid 

s iis , kui rahvus moodustab riig i. Tänapäeval esineb rahvus- 

riike rahvusvahelisel areenil väga vähe.Tavaliselt on erine-

1 А. Т. У у с т а л ь .  Международно-правовой режим терри
ториальных вод. Тарту, 1958, стр. 13-17. 

2 В. Э. Г р а б а р ь .  Римское право в истории междуна- 
родно-правовых учений. Юрьев, 1901.

2
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vad rahvused liidetud kas ühte r iik i või ära jaotatud e r i n e 

vate riikide vahel, kuid rahvusvaheline oigus reguleerib 

suhteid erinevate riikide vahel. Järeldub, et õigem oleks 

nimetada vastavat õigusharu r i i k i d e v a h e l  i— 

s e k s  õ i g u s e k s ,  nagu seda teevad vene teadlased 

Nezabitovski, Korkunov ja  saksa autorid L iszt , Jellinek . 

Kuid kuna termin "rahvusvaheline oigus" on juba väga tuge

vasti praktikas juurdunud, siis on oigem jätkata selle kasu

tamist ka tulevikus.

Osa autoreid, nagu Holzendorff ja Bezobrazov, kasutasid 

veel terminit "väline riigioigus". Kuna sellest võib teha 

ebaõige järelduse, nagu võiksid riigid  tavalises korras vas

tuvõetud seadustega luua rahvusvahelise oiguse norme, mis 

õigustavad ja kohustavad riike rahvusvahelisel areenil,tuleb 

nimetatud termin lugeda mittevastuvõetavaks.

Rahvusvaheline oigus kui oigus. Riikidevahelisi suhteid 

reguleerivaid norme (rahvusvahelist õigust) saame ainult 

siis nimetada õigusnormideks, kui nad vastavad kõigile õigu

sele omastele tunnustele. Teatavasti on õigusele iseloomulik 

see, et ta on teatud klassi (voi klasside) huvide väljenda

jaks, moodustab materiaalse baasi pealisehituse osa, mille 

ülesandeks on kaitsta ja  kindlustada antud baasi.Õigusele on 

iseloomulik veel see, et tema eeskirjade täitmist kindlusta

takse riikliku sunniga.

Vaadeldes rahvusvahelise oiguse materiaalset baasi, 

ilmneb selle oluline erinevus siseriikliku oiguse baasist. 

Rahvusvahelise oiguse juures me ei saa rääkida teatud ühe

taolisest materiaalsest baasist, nagu see on tavaline sise

riiklikus õiguses. Rahvusvaheline õigus reguleerib suhteid 

erineva majandusliku süsteemiga riikide vahel. Tänapäeval 

esinevad rahvusvahelisel areenil sotsialistlikud riig id  (Nõu

kogude L iit  ja teised sotsialismimaad), kapitalistlikud r i i 

gid (Inglismaa, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid j t . )  ja 

koguni feodaalsed riigid  (Saudi Araabia). Seepärast on rah

vusvahelise õiguse kui teatud baasi pealisehituse iseloom 

palju raskemini märgatav kui siseriikliku õiguse iseloom, 

mis on põhjustanud isegi teatud tendentsi lugeda rahvusvahe-
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line oigus nähete hulka, mis ei kuulu ei baasi ega pealis

ehituse koosseisu. Materiaalse baasi seisukohast on erinev 

rahvusvahelisest suhtlemisest osavotvate riikide klassikoos- 

seis ja erinevad nende riikide valitsevad klassid.

Erineva klassikoosseisu ja materiaalse baasiga riikidel 

on siiski teatud ühised rahvusvahelised huvid: nad on huvi

tatud rahvusvaheliste lepingute täpsest täitmisest teiste 

lepingupoolte voi lepinguosaliste poolt,suveräänsuse ja ter

ritoriaalse terviklikkuse austamisest»piiride puutumatusest, 

ühiskasutuses olevate maakera pinna osade kasutamise vabadu

se tagamisest, nende esindajate puutumatusest jm. Riigid ei 

saa tänapäeval eksisteerida isoleeritult; nad on seotud 

teiste riikidega arvukate majanduslike ja poliitiliste side

metega, mis arenevad nende vahel, vaatamata majanduslikule 

süsteemile. Nagu märkis juba K.Marx, on riikidevahelised 

m a j a n d u s l i k u d  s i d e m e d  m a t e r i 

a a l s e k s  b a a s i k s  rahvusvahelisele õigusele. 

Rahvusvaheline oigus kujuneb riikidevaheliste majanduslike 

sidemete toimel ja peab kindlustama neid sidemeid. Nagu mär

gitud, on õigusele omane veel see,et seda tagatakse riikliku 

sunniga.Ka rahvusvaheline oigus tunnustab n ii i n d i v i 

d u a a l s e t  - üksikute riikide poolt teostatavat - kui 

ka k o l l e k t i i v s e t  - riikide poolt ühiselt teos

tatavat - sundi, mida kasutatakse tema normide täpse täitmi

se kindlustamiseks.

Eeltoodust järeldub,et rahvusvaheline oigus vastab kõi

gile oiguse iseloomulikele tunnustele, ja me voime anda 

talle järgmise määratelu: rahvusvaheline oigus on oigusnor- 

mide kogum, mis reguleerib riikide ja teiste rahvusvahelise 

oiguse sub.jektide vahelisi suhteid, väljendab rahvusvaheli

sest suhtlemisest osavotvate riikide valitsevate klasside 

tahet, mille täitmist kindlustatakse riikide poolt indivi

duaalse voi kollektiivse sunni rakendamisega.

Vaadeldes kodanlike autorite poolt antud rahvusvahelise 

oiguse määratlusi, näeme, et siin minnakse tavaliselt vaiki

des mööda rahvusvahelise oiguse klassiiseloomust ja ka tema

-  11 -
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tagamisest riikide poolt individuaalse voi kollektiivse sun

niga. Inglise autori Oppenheimi poolt antud määratluse koha

selt on rahvusvaheline oigus, tavaõiguslike ja lepinguliste 

normide kogum, " m i d a  t s i v i l i s e e r i t u d  

r i i g i d  t u n n u s t a v a d  j u r i i d i l i 

s e l t  k o h u s t u s l i k u k s  o m a  s u h e t e s  
л

ü k s t e i s e g a "  .

Siin  tõstetakse esile "tsiviliseeritud r iik e ", mis või

maldab teha järelduse,nagu ei oleks kapitalistlikel riikidel 

rahvusvahelise õiguse alusel mingeid kohustusi koloniaalik

kest vabanenud, sajanditepikkuse koloniaalorjuse tulemusena 

majanduslikult mahajäänumate Aasia ja  Aafrika arengumaade 

vastu.

Ameerika ühendriikide autor Fenwick loeb rahvusvaheli

seks õiguseks üldiste printsiipide ja konkreetsete reeglite

kogumit, mida riigid , kes on rahvasteühisuse liikmeks, loe-2
vad endale kohustuslikeks vastastikustes suhetes.

Määratlusest nähtub, et Fenwick loeb rahvusvaheliseks 

õiguseks konkreetsete normide kõrval ka "ü ld isi printsiipe", 

mis liia lt  laiendab riikidevahelisi suhteid reguleerivaid 

norme ja muudab nad raskesti tuvastatavaiks.Seejuures piirab 

Fenwick rahvusvahelise õiguse kehtesfääri "rahvaste ühtsuse" 

liikmeks olevate riikidega, mis võimaldab imperialistlikel 

riikidel vabaneda igasugustest kohustustest sotsialistlike 

revolutsioonide ja rahvusliku vabadusvõitluse tulemusena ku

junenud riikide vastu ja kasutada nende likvideerimiseks 

piiramatut vägivalda.

Tänapäeval taolisi kodanlike autorite poolt antud rah

vusvahelise õiguse määratlusi sellistel agressiivsetel ees

märkidel kasutada e i saa: Nõukogude Liidu algatusel ja  teiste

1 Л. О п п е н г е й м ,  Международное право. Том I ,  полу
том I ,  стр. 26, 27.

2
C h a r l e s  G.  F e n w i c k .  International Law. New 

York, 1934, p . 32. Austria autor Verdross ei anna konkreet
set rahvusvahelise oiguse määratlust,vaid üldised tunnused - 
v iis , mis on liiga kohmakas да ei võimalda saada konkreetset 
ettekujutust rahvusvahelise oiguse olemusest. Vt. Ф e p д - 
р о с с .  Международное право. М., I960, стр. 20-24.
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sotsialistlike riikide ning arengumaade toetusel on ÖRO Pea

assamblee poolt vastu voetud mitmed aktid» mis tunnustavad 

rahvusliku vabadusvõitluse õigust ja  annavad rahvastele õi

guse ise oma saatuse määramiseks.

§ 2 .  R a h v u s v a h e l i s e  õ i g u s e  

r u u m i l i n e  k e h t i v u s

Nagu juba nimetatud, reguleerib rahvusvaheline õigus 

riikide ja teiste rahvusvahelise õiguse subjektide vahelisi 

suhteid. Need suhted võivad kujuneda väga erinevas ruumis; 

mandril, meredel, õhus ja  koguni kosmoses ning taevakehadel. 

Ruumilise kehtivuse alusel võime rahvusvahelise õiguse 

normid jaotada kahte suurde gruppi: ühelt poolt- normid, mis 

k e h t i v a d  t e a t u d  k i n d l a s  r u u m i s ,  

näiteks normid, mis reguleerivad merede, õhuruumi, polaar- 

piirkondade, teatud jõgede jt . õiguslikku režiimi, teiselt 

poolt aga normid, mille k e h t i v u s  e i  o l e  

r u u m i l i s e l t  p i i r a t u d  ja  mis reguleerivad 

riikidevahelisi suhteid, ükskõik kus need kujunevad. Sel

lised on näiteks normid, mis tunnustavad riikide võrdõigus

likkust, reguleerivad lepingute täitmist, keelavad agressiiv

sed sõjad jm.

Võrreldes siseriikliku õigusega on rahvusvahelise õiguse 

ruumilisel kehtivusel rida erinevusi. Erinevused tulenevad 

sellest, et rahvusvahelise õiguse loomiseks ei ole mingit 

riikidest kõrgemalseisvat õigustloovat organit, vaid need 

normid luuakse riikide endi poolt: riig id , luues rahvusvahe

lise õiguse norme, otsustavad ise, millised nozsid on neile 

kohustuslikud ja millised mitte. Sageli luuakse rahvusvahe

lise õiguse norm vaid kahe voi väikese grupi riikide poolt 

ja see ei ole kohustuslik riikidele, kes tema loomisest osa 

ei võta või seda ei tunnusta. Viimati nimetatud riikide suh

tes ei teki selliste rahvusvahelise õiguse normide alusel 

ühelgi r iig il  mingeid õigusi ja kohustusi. Seega määrab rah

vusvahelise õiguse normi ruumilise kehteulatuse antud normi 

tunnustavate riikide arv ja  nende territooriumi ulatus.
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Lähtudes ruumilisest kehtivusest jagunevad r a h v u s v a h e
l i s e  o i g u s e  n o r m id  u n i v e r s a a l s e t e k s  3 8

p a r t i k u l a a r s e t e k s  õigusnormideks. Univer 

saalseid norme tunnustatakse koigi voi rõhuva e n a m ik u  rah

vusvahelisest suhtlemisest osavotvate riikide poolt. Kaasaja 

tüüpiliseks universaalseks rahvusvahelise oiguse normiks on 

ÜRO põhikiri. Universaalsete normidena voime nimetada veel 

norme, mis nõuavad suveräänsuse ja  territoriaalse tervik

likkuse austamist, mittevahelesegamist, rahvaste enesemäära

mise oiguse tunnustamist, kolonialismi likvideerimist iga

sugustes vormides, diplomaatiliste ja  konsulaaresindajate 

eesõiguste austamist, ulgumere vabaduse põhimõtte tunnusta

mist jt .

Partikulaarsed rahvusvahelise oiguse normid on need, 

mida tunnustavad kas üksikud voi väike arv riike. Viimased, 

kujunevad tavaliselt kahepoolsete lepingutega.

Rahvusvahelises õiguses voime eristada veel norme, mis 

reguleerivad suhteid teatud maakera regiooni kuuluvate r ii

kide vahel.Selliseid  norme nimetatakse rahvusvahelise oiguse 

r e g i o n a a l s e t e k s  normideks.Praktikas tuntakse 

näiteks anglo-ameerika, Euroopa kontinendi, Lähis-Ida, Aaf

rika regionaalset rahvusvahelist õigust*

Põhilise osa nüüdisaja rahvusvahelisest õigusest moo

dustavad rahvusvahelise oiguse partikulaarsed normid, kuna 

norme, mida tunnustatakse koigi voi enamiku rahvusvahelisel 

areenil eksisteerivate riikide poolt, on suhteliselt vähem. 

Viimane asjaolu teeb küllaltki raskeks rahvusvahelise oiguse 

rakendamise, sest iga konkreetse vaidlusjuhu korral kerkib 

üles küsimus, m illiseid norme tunnustavad riig id  antud juhu 

lahendamiseks. Seega on põhiliseks raskuseks oigusnonnide 

tuvastamine, kuna oigusnoimid on la ia li  pillatud arvukatesse 

riikide vahel sõlmitud lepingutesse.
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§ 3 .  R a h v u s v a h e l i n e  a v a l i k  

j a  e r a õ i g u s

Nagu nimetatud, reguleerib rahvusvaheline oigus mit*- 

mesuguseid suhteid riikide ja teiste rahvusvahelise oiguse 

subjektide vahel. Kõrvuti riikidevaheliste suhetega kujune

vad väga mitmesugused suhted erinevate riikide kodanike ja 

erinevates riikides tegutsevate juriidiliste  isikute vahel. 

Nende vahel võidakse sõlmida ostu-müügi tehinguid, erinevate 

riikide kodanikud võivad abielluda, välismaalase surma korral 

võib järele jääda pärand, sagedasti tekib vajadus ühe riig i 

kohtuotsuste täitmiseks teise riig i territooriumil, kostja 

alatises elukohas jt . Koigil eelnimetatud juhtudel võidakse 

antud juriidilise  fakti või tehingute sõlmimiseks ja  neist 

tulenevate vaidluste lahendamiseks rakendada mitme riigi 

seadusi.Näiteks võidakse välismaalase surma korral rakendada 

pärimisõiguslike küsimuste lahendamiseks pärandaja kodurii

gis, pärandi asukohas aga samuti ka välismaalase viimases 

elukohas kehtivaid seadusi. Erinevate riikide kodanike abi

ellumisel tuleb lahendada küsimus, millise riig i seadused 

(kas mehe või naise elukohajärgsed seadused ) reguleerivad 

abielu materiaalseid tingimusi, abielu sõlmimise korda, abi

kaasade isiklikke ja varalisi vahekordi, vahekordi lastega 

jm. Kõiki neid küsimusi reguleerib õigusharu, mida nimeta

takse rahvusvaheliseks eraõiguseks.
Л

R a h v u s v a h e l i s e  e r a õ i g u s e  üles- 

andeks on, nagu nimetatud, reguleerida erinevate riikide 

kodanike ja  erinevates riikides tegutsevate juriidiliste  

isikute vahelisi mitmesuguseid tsiviilõiguslikke tehinguiu 

ja neist tulenevate vaidluste lahendamist.

Rahvusvahelise eraõigusega reguleeritavate õigussuhete 

subjektiks kõrvuti füüsiliste ja juriidiliste  isikutega või

vad olla ka riigid , kui nad võtavad osa tsiviilõiguslikest 

tehingutest (näiteks sõlmivad ostu-müügi lepingu välismaa 

firmaga jm .) .

'l
Vt. Л. Л у H ц. Международное частное право. М., 1959.
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Rahvusvaheline eraõigus on põhilises osas к о  “

s i o o n i õ i g u s ,  s .t .  ta ise otseselt kusimusi sisu

liselt ei reguleeri» vaid ainult näitab, millise r iig i  sea

dust tuleb rakendada antud juriidilise  fakti või oigussuhte 

kohta, kui on võimalik rakendada mitme riig i seadust. Tüüpi

lise kollisiooninormina võime näiteks nimetada normi, mille 

kohaselt tehinguid kinnisvaraga, samuti ka kinnisvara päri

mist reguleerib kinnisvara asukohas kehtiv seadus ( leg rei 

sitae) . Riikide vahel on sõlmitud ka rida lepinguid rahvus

vahelise eraõiguse valdkonda kuuluvate küsimuste sisuliseks 

lahendamiseks.

§ 4 .  R a h v u s v a h e l i n e  õ i g u s  j a  

r a h v u s v a h e l i s e  õ i g u s e  

t e a d u s

Riikidevaheliste suhete reguleerimise küsimused leiavad 

ulatuslikku käsitlemist teaduslikes töödes. Nendes tehakse 

sagedasti ettepanekuid uute lepingute sõlmimiseks, konkreti

seeritakse lepingupoolte õigusi ja  kohustusi, määratakse 

kindlaks, millised rahvusvahelise õiguse normid reguleerivad 

teatud suhteid jm.

Praktikas on teadlased osutanud ja  kahtlematult osuta

vad ka tulevikus suurt abi rahvusvahelise õiguse arengule. 

Paljude lepingutega kehtestatud uute rahvusvahelise õiguse 

normide vastuvõtmiseks tehti ettepanekud teadlaste töödes.

Näiteks kriminaalvastutuse nõue põhiliste rahvusvahelise 

õiguse normide rikkumise eest väljendati juba varem tead

laste töödes1 ,kuid alles 8 . augustil 1945 .a . Nõukogude Liidu, 

Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel 

Londonis sõlmitud lepingus leiab see tunnustust rahvusvahe

lise oiguse normina. Teadlaste poolt on asutatud mitmed tea

duslikud ühingud, mille ülesandeks on kaasa aidata rahvus

vahelise oiguse arengule. Nendest võiksime nimetada Rahvus

vahelise õiguse Assotsiatsiooni Londonis, Rahvusvahelise 

Õiguse Instituuti Haagis, Rahvusvahelise õiguse Akadeemiat

1
гаягуА^ ’ T p а  й h и h .  Защита мира и уголовный закон М 
i y d 7 *  -  16 -



Genfis, Ameerika Rahvusvahelise Õiguse ühingut jt .

Nimetatud teaduslikud ühingud organiseerivad perioodi

liselt toimuvaid teaduslikke konverentse,kus arutatakse olu

l is i  rahvusvahelise oiguse probleeme ja  vastuvõetud resolut

sioonidega tehakse ettepanekuid uute rahvusvaheliste lepin

gute sõlmimiseks voi olemasolevate muutmiseks.

Viimasel ajal tuleb eriti esile tosta ÜRO poolt loodud 

rahvusvahelise oiguse komisjoni tegevust, mille tulemusena 

on välja töötatud paljude rahvusvaheliste lepingute pro

jektid (konventsioonid mere õigusliku režiimi kohta, diplo

maatiliste ja konsulaarsuhete, inimese põhiõiguste, lepingu

õiguse j t . kohta), mis hiljem vastu voeti rahvusvahelistel 

konverentsidel.

Teadlaste töödes esitatud seisukohad ei ole siiski rah

vusvahelise oiguse normideks ja nende alusel ei teki r iik i

del mingeid oigusi ja kohustusi. Nad muutuvad riikidele 

kohustuslikuks ainult siis , kui need seisukohad leiavad väl

jenduse riikide vahel sõlmitud lepingutes voi riig id  neid 

oma praktikas tunnustavad. Teadlaste seisukohad on abivahen

diks, mis aitavad kindlaks määrata, millised rahvusvahelise 

oiguse normid reguleerivad ühte voi teist küsimust voi 

kuidas tuleb ühte voi teist rahvusvahelise oiguse normi tol

gendada.

Sellise tähenduse omistab teadlaste töödele ka ÜRO Rah

vusvahelise Kohtu põhikiri (art. 38 ).

§ 5 »  R a h v u s v a h e l i n e  o i g u s  

j a  d i p l o m a a t i a

D i p l o m a a t i a  all mõeldakse riikidevaheliste
A

suhete korraldamist läbirääkimiste ja kirjavahetuse teel.

Diplomaatia ja rahvusvaheline oigus on väga tihedas seo

ses.Rahvusvahelise oiguse normide alusel toimub riikide dip

lomaatiliste esindajate saatmine välisriikidesse ja nende

1 Д.Б. Л е в и н .  Дипломатия. М., 1962.

3
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tegevus. V iin i konverentsil 1971 .a . voeti vastu konventsioon 

diplomaatilisest suhtlemisest, mis reguleerib neid küsimusi. 

Rahvusvahelise oiguse normide alusel toimub diplomaatiliste 

nõupidamiste, kongresside, konverentside organiseerimine, 

nende töö, otsuste vastuvõtmine ja jõustumine.

Kuid teiselt poolt on ka diplomaatial tähtis osa rahvus

vahelise õiguse normide loomises, muutmises ja kogu rahvus

vahelise oiguse progressiivses edasiarengus. Rahvusvahe

liste lepingute tekstid või nende põhiseisukohad kooskõlas

tatakse enne nende lõplikuks vastuvõtmiseks kokkukutsutavaid 

konverentse riikide poolt diplomaatiliste kanalite kaudu. 

Rahvusvaheliste konverentside kokkukutsumise ja nende päeva

korra küsimused lahendatakse samuti diplomaatilisel teel. 

Tänapäeval, kus sotsialistlike ja imperialistlike riikide 

poliitika diametraalselt erineb põhilistes rahvusvahelise 

poliitika ja  õiguse küsimustes, on progressiivsete normide 

vastuvõtmine väga raske ja  nõuab sotsialistlike riikide 

poolt pikka ja keerukat diplomaatilist ettevalmistust. Võime 

öelda, et sõjajärgse perioodi tähtsamad rahvusvahelised le

pingud ( tuumaplahvatuste osaline keelustamine, kosmoselepin- 

gud, inimõiguste deklaratsioon,koloniaalsüsteemi likvideeri

mine) on vastu võetud Nõukogude Liidu ja teiste sotsialismi

maade aastaid kestnud järjekindla ja väga pingsa diplomaati

lise võitluse tulemusena. Praegu arendab Nõukogude L iit  väga 

ulatuslikku diplomaatilist võitlust selle eest, et keelataks 

kõik tuumaplahvatused ja  ka tuuma- ning teised massilise 

hävitamise relvad.

§ 6 .  R a h v u - s  v a h e l i n e  j a  s i s e -  

, г i i к 1 i  к õ i g u s

Teoreetilistes töödes pööratakse ulatuslikku tähelepanu 

rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse vahekorra küsimusele.1 

Nimelt küsimusele sellest, millise Õigusharu noxmid nende-

"J
vt. Й.П. Б л и щ е н к о ,  Международное и bhvtdhtocv— 

дарственное право. М ., I960 ; Н. т Т Г е  p e l .  Ä l k l S e c h t l n d  
Landesrecht. Leipzig, 1899.

-  18 -



vahelise vastuolu korral omavad eeliskehtejõudu. Probleemi 

lahendamisel ei ole teadlased,aga samuti ka riikide praktika 

jõudnud üksmeelsetele seisukohtadele.

Teoreetilistes töödes lähtutakse nimetatud probleemi la

hendamisel põhiliselt kolmest seisukohast:

1) tunnustatakse rahvusvahelise oiguse prioriteeti;

2) tunnustatakse siseriikliku oiguse prioriteeti;

3) tunnustatakse mõlema õigusharu normide täielikku 

vordo igus1ikkust.

R a h v u s v a h e l i s e  o i g u s e  p r i o r i 

t e e t i  tunnustavad teadlastest kõige järjekindlamalt xm. 

normativistliku koolkonna autorid eesotsas selle looja Hans 

Kelseniga. Nimetatud koolkonna seisukohalt kujutab oigus 

endast kooskõlastatud normide süsteemi, milles alama astme 

õigustloovate organite poolt loodud normid peavad olema 

kooskõlas kõrgema astme organite normidega. Kuna alama astme 

organite poolt loodud norme on arvuliselt rohkem, võib kogu 

õigusnormide süsteemi vaadelda püramiidina. Püramiidi tipus 

asub ürgnorm, millega peavad kooskõlas olema kõik õigusnor

mid. Selleks ürgnormiks ongi normativistliku koolkonna auto

rite arvates rahvusvahelise õiguse norm.

Rahvusvahelise õiguse prioriteeti tunnustavad selge- 
л л

sõnaliselt Prantsusmaa, Itaalia ja SFV konstitutsioonid.

Kuna nimetatud seisukoht loob soodsad eeldused imperia

listlikele  suurriikidele vahelesegamiseks teiste riikide 

siseasjadesse oma reaktsioonilise poliitika huvides rahvus

vahelise õiguse kaasabil^ei saa teda igal juhul üldprintsii- 

bina õigeks pidada.

Kuid teatud juhul riigid ,kui see e i kahjusta nende 

suveräänseid õigusi ja ei võimalda teostada ohtlikku vahele

segamist nende siseasjadesse, võivad rahvusvahelise suhtle

mise huvides tunnustada teatud valdkondades rahvusvahelise 

õiguse prioriteeti. Küsimuste otsustamine, millisel juhul

А
Vt. Prantsusmaa konstitutsioon, art. 55* Itaalia kons

titutsioon, art. 10; SPV konstitutsioon, art. 25.
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riik  tunnustab rahvusvahelise oiguse prioriteeti,kuulub täie 

likult r iig i suveräänsete õiguste hulka.

Ka Nõukogude Liidu seadused tunnustavad teatud juhtudel 

rahvusvahelise oiguse prioriteeti. "NSV Liidu ja 1liduvaba 

riikide tsiviilseadusandluse aluste" § 129 kohaselt tunnus

tatakse rahvusvahelise lepingu prioriteeti juhul, kui . . .  

rahvusvahelise lepinguga voi kokkuleppega, millest võtab osa 

NSV L iit , on kehtestatud teistsugused eeskirjad kui need,mis 

sisalduvad Noukogude tsiviilseadusandluses.. . "

Sama seisukohta tunnustatakse "NSV Liidu ja liiduvaba

riikide kohtumenetluse alustes" (§ 6 4 ), "Eesti NSV ts iv iil

koodeksis" (§ 573), "Eesti NSV tsiviilprotsessi koodeksis" 

(§ 444) ja "Eesti NSV abielu- ja perekonnakoodeksis" (§ 212 

p .2 ) .

Teine grupp autoreid leiab,et vastuolude korral rahvus

vahelise ja siseriikliku oiguse vahel jääb kehtima s i s e 

r i i k l i k  o i g u s .  Nimetatud seisukoha pooldajaiks 

olid kolmekümnendatel aastatel peamiselt Saksamaa reaktsi

oonilist, rahu ohustavat imperialistlikku ja fasistlikku po

liitikat õigustavad autorid (Schmidt, Rider j t . ) .

Pärast Esimest maailmasõda Saksa valitsus, soovides 

sõjaroimareid liitlastele mitte välja anda - vastutusele 

võtmiseks Versailles' rahulepingu eeskirjade alusel erilises 

rahvusvahelises kohtus - väitis, et siseriiklikud seadused 

keelavad Saksa kodanike väljaandmise välisriikidele.

Praktikas viib nimetatud seisukoha tunnustamine rahvus

vahelise oiguse eitamisele.Iga riik , kes oma reaktsioonilise 

poliitika huvides soovib vabaneda rahvusvahelise oiguse üld- 

normide ja  lepinguliste kohustuste täitmisest,leiaks selleks 

väga kerge mooduse siseriikliku seaduse vastuvõtmisega, mis 

oleks vastuolus talle ebasoovitavate rahvusvahelise oiguse 

normidega. Riikide poolt vastuvõetud seadused võivad muutuda 

rahvusvahelise õiguse normiks ainult s iis , kui teised riigid 

seda tunnustavad.

Kolmas grupp autoreid, tunnustades m õ l e m a  õ i 

g u s h a r u  n o r m i d e  t ä i e l i k k u  v õ r d 

õ i g u s l i k k u s t ,  annavad prioriteedi ajaliselt hil-
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jem vastuvõetud normile, põhimõttel — hilisem seadus muudab 

ära varasema seaduse (lex  £osteriß£ derogat legi g r io r i) .

Seda seisukohta pooldavad peamiselt anglo-ameerika auto

rid (Oppenheim, Lawrence, Fenwick j t . )  ja  Ameerika Ühend

riikide konstitutsioon, kus rahvusvahelise oiguse üldtunnus

tatud normid loetakse Ühendriikide õiguse lahutamatuks 
л

osaks .

Praktikas ellurakendatuna võimaldaks nimetatud seisukoht 

samuti siseriiklikul seadusel ära muuta rahvusvahelise oigu

se norme ja seilega riikidel vabaneda rahvusvahelisest õigu

sest tulenevate kohustuste täitmisest,Seega on normide võrd

õiguslikkuse printsiibil samad puudused, mis esinesid teise 

grupi autorite seisukohtades.

Vaadeldes lähemalt nimetatud probleemi, tuleb öelda, et 

praktikas esineb siiski väga vähe rahvusvahelise ja sise

riikliku oiguse vastuolu juhtumeid. Mõlemal õigusharul, nagu 

märkisime, on erinev kehtesfäär. Rahvusvaheline oigus regu

leerib suhteid riikide vahel rahvusvahelisel areenil, kuna 

siseriiklik oigus reguleerib õiguslikke suhteid antud riig i  

territooriumil. Juba kokkuleppe sõlmimisel peavad mõlemad 

riigid  hoolitsema selle eest, et selliseid vastuolusid väl

tida. Kuid kui siiski vastuolud tekivad, nagu näiteks juhul, 

kus teatud välisriigi kodanike õigusi reguleeritakse erine

valt siseriikliku seaduse ja  rahvusvahelise lepinguga, tuleb 

asuda seisukohale, et siseriiklik seadus ei või olla õigus

tuseks r iig i  poolt rahvusvahelise lepingu eeskirjade mitte

täitmisel. Viimasel juhul võib teine riik  kasutada lepingu 

eeskirjade mittetäitja vastu kõiki rahvusvahelises õiguses 

ettenähtud sanktsioone selleks, et sundida teist lepingu

poolt lepingut täitma.

Kui riigid  soovivad teha rahvusvahelise õiguse norme ko

hustuslikuks oma kodanikele, teevad nad seda eri seadusega. 

Näiteks pärast 1958 .a . Genfi konventsiooni sõlmimist terri

toriaalvete õigusliku reziimi kohta tegi Nõukogude L iit  sel

les toodud normid kohustuslikuks oma kodanikele: 5. augustil

Л
Vt.Ameerika Ühendriikide konstitutsioon,art.VI l g .2.

-  21 -



1960 .a . kehtestati uus riigipiiride kaitse põhimäärus.

Viimasel juhul võivad tekkida vastuolud e r i n e v a t e  sise

riiklike seaduste vahel, mis aga lahendatakse üldtunnustatud 

põhimõttel - hilisem seadus muudab ära varajasema.

Rahvusvaheliste suhete stabiilsuse seisukohalt on vaja, 

et rahvusvahelise oiguse üldtunnustatud normides väljendatud 

põhimõtted leiaksid ka siseriiklikes seadustes väljenduse. 

Mõlema õigusharu normides väljenduvad ühtsed põhimõtted 

looksid soodsad eeldused rahvusvahelisest õigusest tulene

vate kohustuste kõrvalekaldumatuks täitmiseks ja  kindlus

taksid heanaäberlikku koostööd riikide vahel.

Selline kooskõla esineb täielikult sotsialismimaades. 

Sotsialismileeri maade siseriiklik õigus on rajatud rahvus

vahelise rahu к-inriiufltamiяе ja heanaäberliku koostöö arenda

mise põhimõttele, aidates seeläbi kaasa ka rahvusvahelisele 

rahuüritusele, mille eest võitleb tänapäevad, kogu progres

siivne inimkond.

Teistsugust p ilt i  näeme tihti imperialistlikes riiki

des. Nendes maades kehtestatakse väga sageli seadusi,mis on 

täielikus vastuolus rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud 

põhimõtetega (näit. rassilise diskrimineerimise õigustamine, 

ja naiste alavääristamine). Selliste seadustega kasvatatakse 

kodanike hulgas lugupidamatust tähtsate rahvusvahelise õigu

se normide vastu ja püütakse luua soodsat õhkkonda nende 

mittetunnustamiseks oma imperialistliku,rahu ohustava polii

tika huvides. On ilmne, et selline tegevus on otseses vastu

olus rahvusvahelise heanaaberliku koostöö arendamise polii

tikaga.

§ 7 .  R a h v u s v a h e l i s e  õ i g u s e  

e r i s u s e d

Rahvusvahelisel õigusel on,võrreldes siseriikliku õigu

sega, mitmeid erinevusi. Esimene ja peamine erisus seisneb 

o i g u s e  s u b j e k t i d e s .  Kui g-j °jr 1 1 kl i lnm õlgu 

ses õigus suhte subjektiks on fiiiinUiaafl iUT»i i л -i n  ^  i g i , 

*ud , siis  rahvusvahelises õiguses on nendeks .suveräänsed
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riigid ja osaliselt ka rahvusvahelised organisatsioonid. 

R i i fiid muudavad C h r ö s vahfii i a e S ^ iL s e n o m ^ l kohustuslikuks^ 

om akodanikele vastavaaisulisteCeriseaduste^vastuvõtmisega.

Teinekord nähakse selliste eriseaduste vastuvõtmine ko

guni ette rahvusvahelises lepingus. Barcelona konventsioon 

abistamise ja päästmise kohta merel (191Q) 'žohustat^riike 

kriminaalseaduses ette nägema karistuse laevajuhile, kes ei 

osuta abi merehädalistele, kui see on võimalik ilma tosise 

ohuta laevale, laadungile ja meeskonnale.EffftV k-rimjnaalkoo - 

riftlcai fi nähnlrsa nima-hatud kuritegu ette Щ-S  12^.

Genfis 1948.a.sõlmitud konventsioonicT~soja6iguse normi

de ja tavade kohta kohustavad riike kehtestama kriminaal- 

karistuse sõjaõiguse normide ja tavade rikkumise eest.

Üksikutel juhtudel võimaldavad riigid  kasutada oma koda

nikel rahvusvahelise oiguse alusel teatud soodustusi. Kapi

talistlikes maades on see tavaliselt seotud kaubanduslike 

tehingutega ja merevedudega, kus erakaupmehed ja eralaeva- 

omanikud saavad kasutada r iig i poolt sõlmitud kaubalepingu

tes ettenähtud soodustusi (kas enamsoodustatud rahvuse voi 

rahvuslikku režiim i).

Juhul kui teised riigid  rikuvad kaubalepingute eeskirju, 

ei ole erakaupmeestel ja  laevaomanikel oigust vahetute abi

nõude tarvitusele võtmiseks oma õiguste kaitseks selle riigi 

vastu. Nad võivad pöörduda vaid oma koduriigi poole, kes 

votab tarvitusele vastavad abinõud kaubalepingu eeskirja

de täitmise kindlustamiseks teise lepingupoole poolt.

Rahvusvahelise oiguse teoorias on eriti viimastel aasta

kümnetel laienenud tendentsid, mis püüavad muuta ka üksik

isikuid rahvusvahelise oiguse subjektiks.Juba pärast Esimest 

maailmasõda,vaadeldes rahvusvahelises õiguses toimunud muu

datusi, leidis kreeka autor Politis2 , et endised seisukohad,

Vt . Genfi konventsioon 1 2 .augustist 1949.a . haigete ja 
haavatute olukorra parandamise kohta tegevarmeedes, a rt .49.

r 2
N . P o l i t i s .  The New Aspects of International Law. 

Washington, 1928.

-  23 -



mis tunnustasid vaid r iik i rahvusvahelise oiguse subjektina, 

on asendumas uutega, mis tunnustavad isikuid rahvusvahelise 

oiguse subjektina. Politis väidab: "Kaasajal kestab rahvus

vahelises õiguses üleminekuperiood: ta ei ole enam ainult 

riikide õiguseks, aga ta ei ole täielikult ka indiviidide 

õiguseks."1

Tänapäeval on selle seisukoha energiliseks pooldajaks 

prantsuse autor Scelle ja teised nn, solidaristliku kool

konna esindajad. Scelle näiteks väidab, et maailm on " . . .  

loputa inimestevahelise suhtlemise ahel, mis ühendab indi

viide solidaarsuse alusel".R iik  on tema arvates ainult ühen

davaks lüliks siseriikliku ja rahvusvahelise oiguse vahel ja 

r iig i peamiseks ülesandeks olevat vaid indiviidide suhtlemi

se kergendamine.Samal seisukohal asuvad veel loodusoigusliku 

koolkonna esindajad Del Veccio jt.Nimetatud tendentsid ilmne

sid ka ÜRO-s, nimelt inimõiguste komisjoni töös Inimõiguste 

ülddeklaratsiooni ja  paktide projekti väljatöötamisel.

Seisukohad, mis püüavad muuta üksikisikut rahvusvahelise 

oiguse subjektiks,teenivad ilmselt reaktsioonilisi eesmärke. 

Imperialistlikud suurriigid püüavad saada "inimõiguste 

kaitse" sild i all võimalusi vahelesegamiseks teiste riikide 

siseasjadesse, kontrrevolutsiooniliste mässude ettevalmista

miseks ja rahvavaenulike elementide toetamiseks, nagu see 

väga selgelt ilmnes paljudes sotsialistlikes riikides (Un

gari, Tšehhoslovakkia, Bulgaaria).

Noukogude L iit  oma praktikas ja noukogude teadus, olles 

valvel riikide sõltumatuse ja  suveräänsuse eest, ei saa tun

nustada neid seisukohti.

Üksikud autorid väidavad, nagu oleksid sõjaõiguse nor

mide ja tavade rikkumise eest kriminaalvastutuse kehtestami

sega üksikisikud muutunud rahvusvahelise oiguse subjektiks, 

Ka selle seisukohaga ei saa nõustuda. Sõjaõiguse normide ja 

tavade rikkumise eest kriminaalvastutuse kehtestamisega ku-

N. P о 1 i t i s .  The New Aspects of International Law, 
E.A. К о р о в и н .  Борьба СССР за суверени

тет. - "Ученые записки Академии наук” . М., 1947, стр. 6 и сл.
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j unes uus rahvusvahelise oiguse haru - rahvusvaheline krimi

naalõigus mille subjektideks, erinevalt rahvusvahelisest 

õigusest, on ainult üksikisikud, sest r iig i suhtes on ju 

mõeldamatu kriminaalkaristuse rakendamine. Uue Sigusharu ku

junemine ei toonud mingit muudatust rahvusvahelise oiguse 

sufcjekti määratluses.

J H  Teine rahvusvahelise oiguse erisus seisneb r a h v u s 

v a h e l i s e  o i g u s e  l o o m i s e  v 1 i я 1 qf 

Teatavasti siseriiklikud seadused voetakse vastu alaliselt 

tegutsevate seadusandlike organite - rahvuskogude, parlamen

tide jpoolt selleks eriti ettenähtud korras. CabvusvaheTT'el , 

areenil alaliselt tegutsev (-^figustT&^v^orgar) puudub».' Rahvus- 

vahelise oiguse normid luuakse vajaduse korral kokkukutsuta- 

vatel piikide esindajate nõupioamisf?^ - kongressidel,konve

rentsidel . Seejuures määravad riikide esindajate nõupidami

sed iga kord kindlaks ka nende poolt väljatöötatavate normi

de vastuvõtmise korra.

Siseriigis asub õigustloov organ nagu kõrgemal õigus

normi adressaatidest. Peale .jõustumist kuuluvad õigusnormid 

adressaatide poolt kohustuslikule täitmisele. <^ahvusvahe1ižtê  

õiguse normid ei muutu pärast väljatöötamist konverentsidel 

ja kongressidel üldreeglina riikidele otseselt kohustusli

kuks. Nad va.iayad jõustumiseks veel heakskiitmist riigipea

pnnl-h -

Tänapäeval töötatakse sagedasti rahvusvahelise õiguse 

normid välja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt.Paljud 

lepingute projektid on vastu võetud URO Peaassamblees, nagu: 

Inimõiguste Ülddeklaratsioon 1948.a.{deklaratsioon koloonia

tele ja sõltuvatele maadele sõltumatuse andmisest 1 9 60 .a .,

inimõiguste paktid 1 9 66 .a ., kasrctnseleping 1967. я . ,  mexfipõhjta___

rnjTuntnt nrbQ1 iifia teaawtaaise ippinp 1 9 7 1 .a ., konventsioon bafc^ . 

terioloogiliste (bioloogiliste) relvade ja toksiliste ainete 

kasutamise keelamise kohta 1971 .a . jt . Kuid_ka neil juhtudel

töötatakse tegelikult rahvusvahelise õiguse normid __väijt

^rtik id e  p o o lt ^kes on vastava organisatsiooniCTTiiloned^S ja 

need normid muutuvad riikidele kohustuslikuks alles pärast

ratifitseerim ist.

4
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Eeltoodust järeldub, et erinevalt siseriiklikust õigu

sest võtavad rahvusvahelises õiguses õigusnormide l o o m is e s t  

vahetult osa õigusnormide adressaadid ise ja  n o r m id e  joustu- 

oleneb aadressaatide suvast.

Kolmas rahvusvahelise õiguse erisus seisneb tema 

i t m i s e  k i n d l u s t a m i s e k s  ^ я R u- 

t a t a v a s  s u n n i s .  KJge-ri iklike õigusnormide täit

mist kindluetat&kse eriliste riigiorganite poolt rakendata

vate Bur̂ ni vahenditega ♦ administratiiv- »kriminaalkaristustega 

ja  kohtuotsuste sundtäitmisega. Igas riig is  eksisteerivad 

spetsiaalsed sunniorganid (kohtud, karistusasutused jn e .) , 

mille ülesandeks on kindlustada õigusnormide kõrvalekalduma

tu täitmine. Kuigi Houkogude riigis kasutatakse õigusnormide 

täitmise kindlustamiseks peamiselt mitmesuguseid veenmismee- 

todeid, eksisteerivad ka meil sunniorganid, kes kasutavad 

sundi nende kodanike vastu,kes, hoolimata veenmismeetodeist, 

jätkavad õigusnormide rikkumist.

Rahvusvaheline õigus <jTi~tupng riikidest kõrgemal seisva id 

sunniorganeid, mistõttu ka sunni kasutamine rahvusvahelise 

õiguse täitmise kindlustamiseks toimub tunduvalt varjatuma] 

kujul kui siseriiklikus õiguses. Lähtudes sunnivahendite, ka

sutamise iseloomust, on paljud kodanlikud autorid asunud 

seisukohale, et rahvusvaheline õigus ei olegi õigus, (vaid ; 

paremal juhul rahvusvaheline moraal. Nimetatud seisukohal 

asusid saksa nn. juriidilise  nihilism i esindajad Zorn ja 

Lasson, kes õigustades Preisi agressiivset "raua ja  vere" 

poliitikat, väitsid, et "meie huvid on meie õigus". Ameerika 

Ühendriikide teadlane Bemham arvab,et kuna puudub riikidest 

kõrgemalasuv sunniorgan, siis riig id  ei saa arvestada rah

vusvahelise õigusega "tõsistel juhtudel".Tema arvates tegut

seb iga riik  vastavalt oma jõule. Riikidest kõrgemalasuva 

sunniorgani puudumise tottu ei loe ka paljud teised autorid 

rahvusvahelist õigust õiguseks, nagu USA õigusteadlased Mor- 

genthau, Adler jt .

.Need seisukohad on täielikes уяяьш>ьа.±<у а1 j n

teenivad vaid iihtft Рйдтпа-НМ - ^

-  26 -



like з ш т г ^ ИДа gp-™!>4f3iiv8et poliitikat. Ka^rahvusvahelises 

оiguses tuimustatakse<^8undi) Erinevalt siseriiklikust õigu- 

sest teostatakse seda kas individuaalselt voi kollektiivselt 

riikide endi pool t .

Rahvusvahelise oiguse täitmise kindlustamiseks kasutata

vad sunnivahendid on ette nähtud ÜRO põhikirja VI ja  V II 

peatükis. Rund vnjb seisneda

( 1^ дц a д andus 1 iku s sunnis: majanduslike suhete, posti-, 

telegraafi-, raadio-, raudtee-, laevaühenduse katkestamises;

(*c0 ) diplomaatilises sunnis: diplomaatiliste suhete kat

kestamises;

/ ^ ^ s pjalises sunnis : maa-, mere- ja õhujõudude tegevu

ses, mis on vajalik agressiooni likvideerimiseks voi selle 

ohu kõrvaldamiseks.

Majanduslikke ja diplomaatilisi sunnivahendeid võivad 

riigid  kasutada omal algatusel selleks, et sundida teisi 

-riik-e täitma rahvusvahelise oiguse norme. So.ialisi sunniva- 

hendeid vöib riik omal algatusgl (n ii  individuaalselt kui 

kollektiivselt) kasutada aga tema vastu suunatud agres

siooni <xTkvifieerimiHeifH> ja ainult_ gii-kaua*. kuni Julgeoleku

nõukogu votab tarvitusele vajalikud abinõud rah vus уд h pT-j я p ~

■pahn k-indlu.qtamiflek-H.

Tuleb tunnustada ka sõltumatuse eest võitlevate rahvaste 

oigust sõjalise sunni kasutamiseks juhul, kui emamaa, rikku

des rahvusvahelise oiguse norme, püüab hoida neid koloniaal- 

ikkes.Aastaid kestnud Alzeeria rahva võitlus oma vabaduse ja 

sõltumatuse eest Prantsusmaa koloniaalikke vastu kujutas 

endast sellist sõjalist sundi ja leidis täieliku õigustuse 

rahvusvahelises õiguses. Koloniaalrahvaste seda oigust tun

nustab ÜRO Peaassamblee poolt 1966 .a . vastuvõetud resolutsi

oon. ___________

ÜRO tegevuses У0^ъ põhikirja alusel ^nktsioone^asutada  

vaid fulgeolekunoukogfo Julgeolekunõukogu volituste kitsen- 

damiseks tähtsate rahu ja julgeolekut puudutavate küsimuste 

lahendamisel ja  tema tegevuses kehtivast suurriikide ühe

häälsuse põhimõttest möödahiilimiseks voeti Peaassamblees 

imperialistlike suurriikide survel 1951«a. vastu resolutsi-

-  2?  -



oon ühendatud tegevusest rahu kaitsel. Resolutsiooni k o h a  

selt, kui rahu ja julgeolekut puudutavais kusimusis Julge

olekunõukogu ei saa ühe suurriigi poolt vetoõiguse kasutami

se tulemusena vastu võtta otsust, võidakse J u l g e o l e k u n õ u k o g u  

9 liikme häälega kokku kutsuda Peaassamblee e r a k o r r a l i n e  

istungjärk, mis võib k a s u t a d a  sanktsioone rahu ja julgeoleku

kindlustamiseks.

Nimetatud resolutsioon on ilmselt ebaõiglane, kuna ta 

muudab ÜRO põhikirja selleks mitte ettenähtud korras.

Sõjaliste s»nfrt я ioonide гяк-епЛяяИяекя яппяуяД H  Иппия- 

riigid ÜRO käsutusse va.ialikud ma»-, mere- .ia ohu.iõud ühes 

vastavate sõjapidamise vahenditega.

Eeltoodust nähtub, et ka rahvusvaheline õigus näeb ette 

sunni, mida võib kasutada tema normide täitmise kindlustami

seks.

Erinev on ka r a h v u s v a h e l i s e  õ i g u 

s e  o b j e k t ,  s .t .  kõik see, mille suhtes riikidel ja 
~—  j" . 

teistel rahvusvahelise oiguse subjektidel tekivad õigused ja 

kohust used. Objektideks võivad olla m i b Aongna^ mn-t-o-n-i 

ja. mittemateriaalBeq/jväärtused,^ ) t egevused ja tegevustest 

hoidumised.Materiaalsete väärtustena esinevad rahvusvahelise 

oiguse objektidena väga sageli tffrritooriumi naadrmia antak

se üle ühelt r iig ilt  teisele kas jäädavalt (ost-müük, vahe

tamine, loovutamine) või ajutiseks kasutamiseks(rendile and

mine).

Tegevused eainevad rahvusvahelise õiguse objektina vas

tastikuse abistamise ja  koostöö lepin g u t ;^ . Nende alusel 

lepingupooled kohustuvad vastastikku arendama majanduslikku 

koostööd ja andma teisele lepingupoolele sõjalist ja  muud 

vajalikku abi väliskallaletungi korral.

Tegevustest hoidumised onrahTm»v»bnn r  õiguse objek

tiks mittekallaletungi R in g u t e s .m ille  alusel lepingupooled 

võtavad endale kohustuse hoiduda relvastatud kallaletungist 

teisele lepingupoolele.

Ühes teaduse ja tehnika arenemisega laieneb riikideva

heline majanduslik, teaduslik ja tehniline koostöö ning suu

reneb ka rahvusvahelise õiguse objektide ring. Näiteks on



tänapäeval paljudes lepingutes rahvusvahelise õiguse objek

tiks aatomienergia rahumeelne kasutamine, õiguslik objekt, 

mis veel sõjaeelsel perioodil oli tundmatu rahvusvaheli

ses suhtlemises.

§ 8 .  R a h v u s v a h e l i s e  õ i g u s e  

a l l i k a d

Rahvusvahelise o i g u s e allikateks j u r i i d l l  i -  

s e s m õ t t e s  ̂ on^aktid^ milles väljenduvad õigusnor- 

mii. Sõna "allikas” kasutatakse siin  sümboolses tähenduses. 

Nagu looduses allikast saab alguse jõgi, n ii  saab ka õigus

allikate st alguse vastav õigusharu.

Õigusallikate täpsel kindlaksmääramisel on suur prakti

line -hüh-haiiH. Nende alusel määrame kindlaks vastavas oigus- 

hgruB кehtivad<^rormidw Ainult praktikas tunnustatudT~oigüsäl- 

likates väljenduvad rahvusvahelise oiguse normid õigustavad 

ja  kohustavad riike. Käitumisreeglite alusel, mis esinevad 

oigusallikateks mittetunnustatud aktides, ei saa tekkida 

riikidele ka rahvusvahelis-oiguslikke õigussuhteid ja nende 

suhete kaitseks ei saa kasutada rahvusvahelises õiguses tun

nustatud sunnivahendeid.

As.iaolu T et rahvusvahelises õiguses puudub koodeks, mis 

koondaks riikidevahelisi suhteid reguleerivad normid ühte 

kogumikku, ja  et õigusnormid on la ia li pillatud mitmesugus

tesse erinevatesse aktidesse.teeb veelgi vajalikumaks õigus

allikate üksikasjaliku tundmaõppimise. ____ „

Rahvusvahelise oiguse allikaid  voime (jaõteSte f j  p 6 h i-

1 i s t e k s  õ i g u s a l l i k a t e k  s, milles otse

selt väljenduvad õigusnormid, ja  J ž )  t_o^J. a  e . j ä r g  u- 

l i s t e k s  e h k  a b i a l l i k a t  e к s,kus õigus

normid otseselt ei väljendu, kuid mis on abivahend Лея

л 1
Küsimust õigusallikatest m a t e r i a a l s e s  

m õ t t e s  käesolevas töös ei käsitleta.
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devahelisi suhteid reguleerivate oigusnonnide tuvasta^i ff ^

Põhilisteks o i g u s a l l i k a t e k s  r a h v u s v a h e l i s e s  õiguses on 

rahvusvaheline leping ja rahvusvaheline tava»

\ R a h v u s v a h e l i n e  J^ e  p i  n g_ on kahe voi 

enama riig i  voi muu rahvusvahelise oiguse s u b j e k t i  vaheline 

kokkulepe гйЬупя«1мЛ и-^«гш»и.Уч oigussuhte 1оодЦ-бек З> ш^ ~ 

miseks voi lõpetamiseks.2 Rahvusvaheline leping on tänapäe

val kujunenud peamiseks oigusallikaks seepärast, et rohuy 

enamus oigusnoxme väljenduvad just lepingutes»Küsimuses, kas 

koik lepingud on rahvusvahelise oiguse allikateks,valitsevad 

teadlaste keskel ТяЬкятгатияеА^^яя'ткя-г.в mõttes .laotavad ang- 

Тп-ятйрИкя autorid leplngucj[j 6 i  g и s t 1 о о v a t .e  к s l e 

p i n g u t e k s  j t a v a l i s t e k s  l e p i n 

g u t e k s . - ^  ÖiguslooVateks lepinguteks loetakse lepinguid, 

millega immh-gA »»qj T̂ flhvHHvphftiiae oiguse norme.tavalisteks 

lepinguteks aga neid, mis ei loo uusi nor m e vaid reauleeri- 

vgd ri iici dftvahftiisi suhteid kehtivate õigusnormide alusel. 

Oigusallikateks loevad anglo-ameerika autorid Lawrence, 

Oppenheim jt . vaid oigustloovaid lepinguid.

^  S eH ia a  leningute .jaotusega ei saa siiski noustuda.Vaa- 

-tleldes riikide vahel sõlmitud lepinguid, näeme, et nad sage

dasti mones osa« i — ишы— rahvnavaheliaf— oiguae вахте, 

teistes osades aga reguleerivad riikidevahelisi suhteid ,-juba 

.v&rem kehtestatud "normide alusel.)Kerkib küsimus, millisesse
— ---------—

eeltoodud kategooriasse lugeda sellised lepingud, sest ka 

need lepingud, mis reguleerivad riikidevahelisi suhteid juba 

varem tunnustatud oigusnormide alusel,panevad lepingupoolte

le peale teatud uusi kohustusi ja  annavad uusi oigusi. Le

pingute sõlmimine, mis ei tooks kaasa teatud muudatusi rii

kidevahelistes suhetes, mille alusel e i muutuks riikide õi

gused ja kohustused, oleks ju mõttetu.

"J
Г.И. Т у н к и н .  Сорок лет сосуществования и межщгна- 

родное право. - "Советский Ежегодник международного отава*. 
1958. М ., 1959, стр. 19; Г.И. Т у н к и н. Теория междуна

родного права. М., 1970, стр. 102 и сл.

„ 2 Vt. rahvusvahelise lepingu kohta tapsemalt vastavas pea
tukis.

3 T. J . L а "  r e »  с 'e- The Principles of international 
law. London, 1923, p .39-41. _  30 _



Saksa autorid vaatlevad küsimuse otsustamisel,kas antud 

leping on rahvusvahelise oiguse allikaks voi mitte, kuidas 

kulges riikide tahe lepingu sõlmimisel. Nende arvates võib 

lugeda oiguse allikateks ainult neid lepinguid, mille sõlmi

misel lepingupoolte tahe kulges nagu paralleelselt»kooskõlas

tatult. Selliseid lepinguid nimetatakse nende autorite poolt 

Vereinbarung. Lepinguid aga, mis sõlmiti lepingupoolte tera

vate vastuolude olukorras, kus lepingupoolte tahe oli vas

tandlik, nende arvates õigusallikateks lugeda ei saa. Nende 

lepingute tähistamiseks kasutatakse terminit Vertrag. ^

Ka selle seisukohaga ei saa nõustuda. Ükskõik millise 

rahvusvahelise lepingu teksti väljatöötamine toimub alati 

vastandlike seisukohtade võitluse tulemusena. Seisukohtade 

vastandlikkus ilmneb eriti lepingute sõlmimisel, millest 

võtavad osa erineva ühiskondliku korraldusega riig id  (sot

sialistlikud, kapitalistlikud).

Seisukohtade vastandlikkust ei näe me vaid lepingute 

sõlmimisel sotsialistlikku süsteemi kuuluvate riikide vahel, 

kuigi ka siin esinevad erinevad ettepanekud ja võitlus nende 

tunnustamise eest. Eeltoodud autorite seisukohalt lähtudes 

võiksime ainult neid lepinguid lugeda rahvusvahelise õiguse 

allikateks - seisukoht,mis ilmselt ei vasta tegelikkusele.

4 Õigus allika seisukohalt on /£ähti^ vaid see» kas rahvus- 

eline leping on solmitud^yQlema lepingupoole (vordõigus-^ 

^žikkuse^yiusel ,1a mõlema poole kasu silmas pidades. Riikide 

suveräänsus ja võrdõiguslikkus on nüüdisaja rahvusvahelise 

õiguse aluseks. Seepärast saame lugeda ainult võrdõiguslikke 

lepinguid rahvusvahelise õiguse allikateks. Mittevõrdõigus- 

likke lepinguid, mis on peale sunnitud teistele lepingu

pooltele, ähvajduatftffa , sgtiai iafl vnj  majandusliku sunniga, mTs~ 

annavad hüvesid vaid ühele lepingupoolele ja teiaele nanevad 

peale vaid k o h u s ,nor̂ n n a id ^- ^flniTfri esineb imperialist

like r iikide ргя1г^11гяя, ei saa lugeda rahvusvahelise õiguse 

allikateks.

P, von L i s z t .  Das Völkerrecht. Berlin, 1920, S. 10.
1
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Nimetatud, seisukoht tuleneb otseselt ÜRO pobikird3-®̂« 

Põhikirja kohaselt ÜRO tegevus on rajatud tänapäeva ühele 

põhilisele rahvusvahelise oiguse printsiibile - riikide suve

räänsusele ja võrdõiguslikkusele. Seejuures loetakse kehte

tuks riikide kohustused, mis on vastuolus ÜRO pobj-kixjaga.

Selieat tm enepki. e.t kõik riikidele pewiaBunnitud— kohus tu- 

sed, mis on vastuolus riik ide suveräänsusega ja vordoigus- 

Л likJfusegsT, on kehtetud.

AJ Õigusallikate seisukohalt on oluline tähtsus veel 1 e - 

/  p i n g u s t  o s a v o t v a t e  т i i fc j d e а г - 

у u 1. Kuigi koik võrdõiguslikud lepingud on rahvusvahelise 

oiguse allikateks, ja nende alusel tekivad riikidel teatud 

õigused ja kohustused, omavad õlgusallikatena peamist täht

sust just mitmepoolsed rahvusvahelised lepingud. Mitmepool

sete lepingutega, mis reguleerivad suhteid paljude riikide 

vahel, 'luuakse rahvusvahelise oiguse üldnorme, mis on pea

misteks aktideks riikidevaheliste suhete reguleerimisel just 

seepärast, et neid tunnustavad paljud riig id .

Kahepoolsete lepingute alusel -Ьяк-туяН nignoaH ja irnhng. 

tused vaid kahel r iig il  ja neid võib võrrelda üksiknormide- 

ga, mis reguleerivad vaid teatud küsimusi.

Cj? a h v u s v a h  e 1 i s t e к s t a v a d e  iTlb 

õigusnormid* mie -väjr&adurad^orduvates ja õiguslikult täht

sates tegevustest.^

Tavale on iseloomulik see, et siin  riikide õiguste-ja 

kohustuste aluseks ei ole яп^пя-h krmlfrftp-hgftt; 1 fijQ̂ ngn-h.

Õigused .ia kohuatnaed ±11] рпр?ж1 i aastakümneid või

isegi sajandeid on ^riigidT^praktikas mingit: lriisimngt lahan- 

danud teataval v i i s i l , millega ühes ka selle küsimuse vastav 

lahendus on vaikivalt muutunud riikidele kohustuslikuks.

Vt. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni p õ h ik ir i,art .103»
2

Г.И. Т у н к и н .  О юридической природе обычных норм 
международного права. - "Вопросы международного права".*Вып. 
2. М., I960, стр. 114; П.Л, Л у к и н .  Источники межународ- 
ного права. М., I960, стр. 80.
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Näiteks hoidusid, riigid aastakümnete vältel meresõ.las vaatas- 

poole rannalähedase kalapüügiga tegelevate ы  aiяйТАДй_кпп- 

f  iakeerimlsest (priis l võtmiaeat)э millest kujuneski riikide 

praktikas tunnustatud tavaõiguslik norm.

Tavaõiguslik norm on riikidele samaauguse kohustuaiiiru

j ouga Д8 tema fllufifil-tAlrivad rltk-idftle samasugused ÕigU-

sed .ia кр^пя^па^ nap;n inyiiwffntn ninqpi. Tavade puuduseks on 

asjaolu, et riikide praktikas väljakujunenud /o ig u se S ^a  

kohustused ei ole leidnud sageli üksikasjalikkv^^tkseerimist, 

mis тяяк-endab nende alusel konkreetsete riikidevaheliste“ 

valdlustft/*rghftndami at. Tavadega reguleeritavate küsimujte 

ring on aasta-aastalt pidevalt vähenenud. Kuna tavade alusel 

tekkivad riikide õigused ja kohustused on sagedasti väga 

ebatäpsed, leiavad varem tavaga reguleeritud suhted viimasel 

ajal üha ulatuslikumalt lepingulist reguleerimist.

Tavadega reguleeritavaiks küsimusteks tänapäeval on rah

vusvahelises õiguses peamiselt rida mereõiguse probleeme.

Teisejärgullg^gj^abiQlgüaallikateka ralm umüwlisee 

õiguses ОП oiguse SJ.d4.aai^ . rahvunvaholintm nrrranl-^

AatsioonideCptsuse^»ja kohtu gfetsedendld^

/у  O i g u s e  ü l d i s e d  p õ h i m õ t t e d .  Igas 

/oigusharus kujunevad välja teatud füdlfled prthlmntted. mis 

шяягяуаА vastava õlgusharu normide rakendamise üldised 

print ai ibid .ia iseloomustavad vastava õigusharu normidest 

õlgussuhte subjektidele tulenevaid õigusi ja kohustusi. Õi

guse üldisi põhimõtteid kasutatakse praktikas just konkreet

sete küsimuste lahendamisel ilmnenud lünkade täitmiseks õi

guse- ja  seaduseanaloogia rakendamise teel. Ka rahvusvaheli

ses õiguses võime leida üldpõhimõtteid,mis on omased sellele 
. л
о igusharule. _____________

Tüüpilise üj^põhimõttena) on rahvusvaheliste lepingute 

suhtes rakendatav printbiip, mille kohaselt ü £ s ic i 

r i i k  e i  s a a  a n d a  t e i s e l e  1 e p i  n- 

g u t e a l u

k u i  t a

L u s e l  e d a s i  ( g o h k  e~jp | i 6 u s 

C j^s  e ^ n P a ^ .

1 Vt. B.M. К о р е ц к и й .  Основные принципы права в 
международном праве. Киев, 1958.
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u g  Yr Я
Nimetatud printsiipi kasutas rahvusvaheline v 

näiteks Hollandi — Ameerika ühendriikide vahelise t 

muse — Palmisaarte kuuluvuse lahendamisel. Nimele 

Hispaania F ilip iin i saared, sealhulgas Palmisaarea - ,̂аГа® 

seda, kui Ameerika Ühendriigid olid need saared vallutanud 

- 1898 .a . Ameerika Ühendriikide ja Hispaania vahel sõlmitud 

rahulepingus Ühendriikidele. Rahulepingu ellurakendamisel 

aga ilmnes, et Hispaania polnud enam aastakümneid kasutanud 

oma suveräänseid oigusi Palmisaartele, да saared olid läinud 

üle Hollandile. Rahvusvaheline vahekohus leidiski küsimuse 

arutamisel, et Hispaania ei saanud loovutada nimetatud saari 

Ameerika Ühendriikidele, kuna need ei kuulunud tema terri

tooriumi koosseisu.

Nagu juba nimetatud, määravad oiguse üldised põhimõtted 

kindlaks vaid oigusnormide rakendamise üldised printsiibid 

ja  nendest ei teki riikidele konkreetseid oigusi ja kohus

tusi. Seega ei saa lugeda neid oiguse allikateks. Õiguse 

allikateks voib lugeda üldisi põhimõtteid vaid s iis , kui nad 

väljenduvad kas lepingulistes voi tavaõiguslikes normides.

Üksikud autorid siiski loevad oiguse üldisi põhimõtteid rah- 
л л

vusvahelise oiguse allikateks.

Kodanlikud autorid sagedasti ei eralda rahvusvahelise 

oiguse üldisi põhimõtteid siseriikliku oiguse üldistest 

põhimõtetest ja loevad ka viimaseid rahvusvahelise oiguse 

allikaiks.

Selle seisukoha praktilise rakendamise tulemusena muu

tuksid ka siseriiklikud seadused rahvusvahelise oiguse alli

kateks, mis on ilmselt ebaõige ja isegi ohtlik riikidevahe

lise heanaaberliku koostöö arendamise ja riikide suverään

sete õiguste kaitsmise seisukohalt.Tunnustades siseriiklikud 

seadused rahvusvahelise oiguse allikateks, võimaldaksime im

perialistlike suurriikide reaktsioonilistel valitsevatel 

ringkondadel mitmesuguste fasistlike seaduste vastuvõtmisega 

ära muuta rahvusvahelise 6iguse demokraatlikud normid ja

том I % S p !  48? 49? e Й " •  “ “ Здгародное право. Том I ,  полу-
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avaksime sellega imperialistlikele suurriikidele tee vahele

segamiseks teiste maade siseasjadesse nende iseseisvuse ja 

poltumatuse likvideerimiseks.

f  j R a h v u s v a h e l i s t e  o r g a n i s a t s  i- 

o/o n i d e  o t s u s e  d.Rahvusvahelisel areenil tegutseb 

palju organisatsioone, kes lahendavad тпт-Ыпйяи^ияела riikide

vahelisi suhteid puudutavaid Hi ялmusi. Rahvusvaheliste orga

nisatsioonide keskorganid võtavad oma pohikir.iade alusel 

vastu otsuseid ja taevad— soovitueä— g-i-ikidele. Tähtsaimaks 

rahvusvaheliseks organisatsiooniks on tänapäeval kahelda

matult ÜRO, kelle ülesandeks on tõhusate kollektiivsete abi

nõude tarvituselevõtmine rahvusvahelise rahu kindlustamiseks

ja heanaaberliku koostöö arendamiseks riikide vahel. 
л

Paljud autorid loevad rahvusvaheliste organisatsioonide 

otsuseid rahvusvahelise oiguse allikaiks. Ka selle seisuko

haga ei saa nõustuda;rahvusvaheliste organisatsioonide otsu

sed on riikidele soovituseks nia muutuvad к-пИия-Ьпя! i iruks al

les nende <^atif it seerimiseni kõrgema riigivõimuorgani 

po olt .*T^raktiKas muüTllV&d rahvusvaheliste organisatsioonide 

Tjobvituseü) r i ikidele ^h u stU felikuE^^tcastavasisulis^» l e p i n g  

sõlmimisega. Seega on rahvusvahelise õiguse tegelikuks 

allikaksjca siin rahvusvahei -ine leping. Samale seisukohale 

tuleb asuda ÜRO Peaassamblee poolt ühel häälel vastuvõetud 

resolutsioonide suhtes. Kulgl ühel häälel vastuvõetud reso

lutsioonid ( nagu näiteks Inimniguate üiddeiria^afcg-Snnn^omavad 

suurt moraalset tähtsust riikidevahelistes suhetes, ei яяа

neid  siäak-i anne r a t i f i-hflftft-rimi я-h-тмЛгдЛа! ft jnr»-i id il ia e lt

kohustuslikuks lugeda.

Erinevalt rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest 

on vaid ÜRO Julgeolekunõukogu otsused rahu ja julgeolekut 

puudutavais küsimustes riikidele kohustuslikud ja  nende

A
Noukogude autoritest Bobrov, Malinin, Lisovski. Vt.

В.И. Л и с о в с к и й . Международное право. М. ,1961, стр.9.

2 Vt. ÜRO põhikiri, art. 10, 11, 13.
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elluviimiseks võidakse koguni kasutada sundi. Kuid Julge

olekunõukogu otsused tehakse riikidevahelistes v a i d l u s k u s i -  

mustee kehtiva rahvusvahelise oiguse alusel.Seega e i ole nad 

iseseisvateks oigusallikateks, vaid abivahenditeks, mis näi

tavad, millised normid reguleerivad riikidevahelisi suhteid. 

Pealegi e i looda nendega üldisi käitumisreegleid, vaid nen

dega lahendatakse üksnes konkreetseid rahu ja julgeolekut 

ohustavaid situatsioone, mistõttu neid otsuseid ei saa ka 

sellest seisukohast lähtudes lugeda 6igusallikaiks.

j R a h v u s v a h e l i s e  K o h t u  j a  v a h e 

k o h t u t a  o t s u s e d .  Oigusallikateks ei ole samuti 

Pahvuяvahelise Kohtu ja  vahekohtute otsused.Nimetatud seisu

koht on väljendatud otseselt Rahvusvahelise Kohtu statuudis 

(art . 5 9 ), kus on öeldud, et k-nhtuntaus on kohustuslik vaid

pooltele ■»« a in u lt  antud___k-r>htuaaiasT Sellest on ilmne, et

kohtuotsuse alusel ei teki kolmandatel riikidel mingisugu

seid iildlal õiguai voi kohustusi.

tfblvahendlfengrxa.lkidevahe 1 is 1 suhteid reguleerivate oi- 

gugnprmide ülesleidmisel on kohtuotsused kaheldamatult suure 

Clžähtsušfega) sest kohtu koosseisu kuuluvad kõige kvalifitsee- 

ritumad rahvusvahelise oiguse eriteadlased.

Rahvusvaheliste vahekohtute praktikast võiksime nimetada 

kohtuotsust Suurbritannia ja  Ameerika Ühendriikide vahelises 

tüliküsimuses - " Alabama" kohtuasjas. "Alabama" oli abirist- 

leja , mis varustati Inglise sadamas võitluseks Ameerika 

Ühendriikide eraldumissÕjas (1861-1865) Lõunariikide poolel. 

Risteldes Atlandi ookeanil, tekitas "Alabama" Põhjariikidele 

kaubalaevade uputamise ja priiside võtmisega suurt kahju. 

Kuna Suurbritannia tegevus oli otseses vastuolus tavaõiguses 

tunnustatud neutraalsete riikide kohustustega meresõjas, 

nõudsid Ameerika Ühendriigid Suurbritannialt "Alabama" poolt 

tekitatud kahjude tasumist.Vaidlus anti vahekohtu lahendada, 

kes tunnistas Suurbritannia süüdi meresõjas neutraalsete 

riikide õigusi ja kohustusi reguleerivate rahvusvahelise õi

guse normide rikkumises ja mõistis talt välja küllaltki

 ̂ ÜRO põhikiri, art. 25 .
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suure summa Ameerika Ühendriikidele 'tekitatud kahjude hüvi

tamiseks.

Rahvusvahelise Kohtu praktikast võiksime tuua näiteks 

veel 18 . detsembril 1951«a. tehtud kohtuotsust Inglise - 

Norra tüliküsimuses kalapüügipiirkondade piiride suhtes.1935* 

a. dekreediga võttis Norra tarvitusele uue v iisi kalapüügi

piirkondade lähteJoonte kindlaksmääramiseks, nimelt kõige 

kaugemale merre ulatuvaid maaninasid ja ranniku ees asuvaid 

skääre ühendavate sirgjoonte (baasijoonte) kaasabil. Suur

britannia ei tunnustanud Norra poolt kasutatavat uut moo

dust, väites, et baasjoonte kasutamine kalapüügipiirkondade 

lähtejoonena on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Rahvus

vaheline Kohus oma otsuses siiski le idis , et Norra poolt ka

sutatud viis ei ole vastuolus rahvusvahelise õigusega.

S i s e r i i k l i k u c ^  s e . a d u s e d. Rahvusva- 

helise oiguse allikateks ^ i  ol£/ ka siseriiklikud seadused!

Siseriikliküd seadused kehtivad ainult antud r iig i territoo- 

riumil ja võivad muutuda teistele riikidele rahvusvahelistes 

suhetes kohustuslikuks ainult nende tunnustamisega te iste ' 

riikide poolt. Praktikast võime tuua vaid üksikud juhud, kus 

siseriiklikud seadused muutusid kohustuslikuks teistele r i i 

kidele nende tunnustamisega viimaste poolt: 1862 .a . kehtes- 

tati Inglismaal JLggvade kokkupõrgete vä-Ltimiseklfr mere^re^'g=^  

11372 mis voeti tarvitusele ka teiste riikide poolt ja  muu- 

tusid n ii  rahvusvahelise оiguste^ normideks; 1933.a.Nõukogude 

Liidus kehtestatud kaubandusliku esinduse põhimäärus muutus 

tunnustamisega teiste riikide poolt rahvusvahelise õiguse 

allikaks kaubandusliku esinduse õiguste к"]пгП.яЧ,дтпавгя™1 

välismaal.

Rahvusvahelise õiguse õpikutes tõstatatakse tavaliselt 

ka küsimus rahvusvahelisest viisakusest kui õiguse allikast 

ja lahendatakse üksikute autorite poolt jaatavalt.

Ka nimetatud seisukohaga ei saa nõustuda.Rahvusvaheline 

viisakus on moraalinormid, mis reguleerivad diplomaatilises 

kirjavahetuses, välisriigi riigipea ja ametlike esindajate 

külaskäikudel, vastuvõttudel, riikide esindajate läbirääki

mistel jne. kasutatavaid v iisakusreeglid . 'Nende täitmine
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kaheldamatult aitab kaasa heanaaberliku koostöö arendamisele 

riikide vahel ja  sellega ühes ka rahu k i n d l u s t a m i s e l e ,kuid 

nagu moraalinormidel siseriigis , n ii  ei ole ka moraalinormi- 

del riikidevahelistes suhetes õigusele omast kohustuslikku 

kehtejõudu ja  neid ei saa lugeda rahvusvahelise oiguse alli

kateks.

§ 9 .  R a h v u s v a h e l i s e  o i g u s e  

k o d i f  i t s e e r i m i n e

Rahvusvahelise oiguse kodifit seerimise all mõeldakse ko

gu kehtiva oiguse kogumist ühte kogumikku.tema süstematisee

r imist instituutide .iärgi ja vastuolude kõrvaldamist üksi

kute normide vahel. Kodifitseerimine ei ole seega vaid me

haaniline õigusnormide koondamine ühte tervikusse: see eeldab 

ulatuslikku loomingulist tööd, mis seisneb vananenud »pide

valt arenevatele riikidevahelistele suhetele mittevastavate 

õigusnormide asendamises uutega ja  vastuolude kõrvaldamises 

üksikute normide vahel. Loomingulisust aluseks võttes eris

tame kodifitseerimist i n k o r p o r e e r i  m i s e s t , 

mis seisneb vaid riikidevahelisi suhteid õi

gusnormide kogumises ühte kogumi k-k-n - kas |Л ^ т1п1 i

j ärjestuses või^liiglbatuna oiguse~ instituutide^.iärgi - ilma 

nendevaheliste vastuolude kõrvaldamiseta.

Asjaolu, et rahvusvahelise õiguse normid on la iali pil

latud erinevatesse õigusnormide kogumikesse, kusjuures õi- 

gusnormid langevad väljaandmise aja poolest väga erinevates

se perioodidesse, teeb selle õigusharu normide kodifit seeri

mise eriti vajal ikuks.Kodifitseerimine hõlbustaks tunduvalt 

õigusnormide rakendamist ja aitaks kaasa riikide praktikas 

normide tõlgendamisel tekkivate lahkhelide kõrvaldamisele.

Rahvusvahelise pigime xofli-f it-.aeerimise küsi»"»«

üles juba (Ц  8 9?-9 f  r a i t e u s e  k o d a n l i -

>  u Г e v o i  u t s i о о n i  päevil. ^ 179^ . tegi kon- 

vent abt Gregoire* iie  * ülesandeks "Inimes^^aMkorianiirn õi-

ВJ  IS S S ffi т Ж Т Й Г
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guste deklaratsj^oni^_eesJ^jul_kimsi^Aa-j££1̂ !lLatoaB5e_6iguste

deklaratsioon"^ mis pidi sisaldama riikide^sSm^eid regulee

rivaid oigusnorme. Gregoire e s it a sk iQ 7 9^ ^ 'k o n v e n d ile  vas

tava projekti, mis koosnes 21 artiklist;, tuid see jäi vastu 

võtmata.

"Rahvaste õiguste deklaratsioon" sisaldas, võrreldes 

tol perioodil kehtiva rahvusvahelise õigusega, m i^e id  uud

seid norme, mis toodi rahvusvaim u  яяа nig-ияяр .just revolut

siooniga võimule tulnud uue klassi - k-ndanluse - poolt.Uutes 

normides loeti rahvus (natsioon) rahvusvahelise oiguse sub

jektiks, tunnustati--lap-inglid Tiigi япЬв-Ь»я kfihtivaks ka

pärast valitseja vahetumist , keelati ehanigiaaed ^пя.

Koik need uued normid leidsid hiljem vormilise tunnustuse 

kodanlike riikide praktikas tavaoiguslike normidena.

Rahvusvahelise oiguse kodifit seerimist pidas vajalikuks 

к8̂ 1 ^2 6 *^ . tnimuViud Ameerika riikide esindajate nõupidamine.

E s i m e n e  a m e t l i k  k o n v e r e n t s

rahvusvahelise oiguse kodifitseerimiseks kutsuti kokku 

tuntud vene rahvusvahelise oiguse eriteadlase prof. ff.F.Mar-У

13*tensi in itsiatiivil В rüsseli^M  87 ̂ -^.Konverentsil vöeti vas 

tu deklaratsioon " Sodijate õigustest ja  kohustustest", mis 

tunduvas osas knd if itseeris tol perioodil kehtiva % maasS.ia- 

oiguse.Kuigi deklaratsiooni hiljem riikide poolt ei ratifit

seeritud, oli ta siiski aluseks Haagi I  rahukonverentsil 

^ 9 9 7a) ja Haagi II  rahukonverentsil ^ 9 0 7 ^.vastuvõetud kon

ventsioonidele maas б.-) a õigustest: ~пе. i  avadest. ~

1909»a )̂ /Ijontionia)toimunud merekonverentsil voeti vastu 

deklkratsioon mereso.ia— nip;nge irphta. Ehkki Esimese maailma

sõja eelsel perioodil üha teravnenud riikidevahelised suhted 

takistasid deklaratsiooni ratifitseerimist, voime seda veel 

tänapäevalgi vaadelda üleskirjutatud tavanig^g^na, Sest pea

misi deklaratsioonis esitatud norme tunnustatakse riikide 

praktikas tavaõigusena.

Pärast R a h v a s t e l i i d u  loomist voeti rah

vusvahelise oiguse kodifitseerimise küsimus selle organisat

siooni päevakorda. ^92^7^1 moodustati eriline rahvusvahelise 

oiguse eriteadlaste komisjon, mis pidi välja selgitama kodi-
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• f i lcnlp;e nnh<TBMd küsimused. Komisjon valiski 

välja^7~küsimust, mis riikide praktikas ja  teoorias esitatud 

seisukohtade alu^el^ olid komisjoni arvates "küpsed" kodi- 

•pi *.gRftT»imi яйкя ilckondaus ^gT^fcerritoriaalvete oißus1^

režiim^ ^ J rilkide vastutus välismaalastele tekitatud kahju- 

de e est /ji^d ip lomaatiliste esindajate immuniteedid ja  privi-

1 e eg id  ̂ 5 ^ /rahvu.avalie 1 is te konverentside protseduur ^  6) jpi- 

ra a t lu s /7 J 4»mererikkuste ekspluateerimine.

Nimetatud küsimustest esitas Rahvasteliit 1Ф Ю .а . Няя^я_ 

toimunud esimesele rahvusvahelise ̂ -4lguse kodif it seerimise 

^konverentsile arutamiseks vaid 3: 1) J  riikkondsuse^ ter

rito ria a lv ete  õigusliku reziimi ja ( 3 ) ^  välismaalastele teki

tatud kahjude heastamise küsimuse^. Xönverentsil ilmnesid 

nendeski küsimustes sügavad lahkhelid, mis ei võimaldanud 

nimetamisväärse edu saavutamist rahvusvahelise oiguse kodi- 

fitseerimisel.-

ЕвДтеэеа küsimuses õnnestus välja töötada konventsioon, 

kuid see .1äl hil.iem riikide poolt ratifitseerimata.

TQinfn ei saavutatud kokkulepet territoriaal-

vete laiuse osas, mistõttu nurjus ka konventsiooni väljatöö

tamine territoriaalvete õigusliku reziimi kohta tervikuna. 

Konverentsil kooskolastati territoriaalvete õigusliku režii- 

mi kohta vaid 13 numeerimata a rt ik lit ,mis ei olnud riikidele 

kohustuslikud.

Kolmandas küsimuses ei õnnestunud üldse mingisugust 

kokkulepet saavutada.

Ameerika regionaalse rahvusvahelise oiguse kodifitseeri- 

misega on tegelnud А m e e  r i k a  R i i k i d e  O r g a- 

j u i s a t s i o o n .  {1*928. a .J &olmiti Havannas seitse konvent

siooni Ameerika riikide vahelisi suhteid reguleerivate rah

vusvahelise oiguse normide kodifitseerimiseks.Konventsiooni- 

äsga reguleeritakse 1^ välismaalaste õiguslikku seisundit,

(  2 y  neutraliteeti maasõjas, Г У ) )  rahvusvahelisi lepinguid, 4) 

diplomaatiliste esindajate oigusi,^5>)^yfconsulite oigusi,^6)4 

neutraliteeti meresojas ja^7))varjupaigaoigust.

Vt. l .S .  R e e v e s. Codification of the Law of terri
torial waters.- "American Journal of International L aw ".1930, 
No.24. ’ y j ’
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Kõrvuti rahvusvahelise avaliku o ig u s e  kodifItseerimisega 

saavutas Ameerika Riikide Organisatsioon märkimisväärset edu 

rahvusvahelise eraõiguse kodifitseerimisel. 1928 .a . sõlmiti 

Havannas veel spetsiaalne konventsioon, millega kehtestati 

Ameerika riikide vaheliste rahvusvahelise eraõiguse suhete 

reguleerimiseks eriline koodeks, mida nimetatakse tema koos

taja, Havanna ülikooli professori nime järgi Bustamante koo

deksiks. ________ ______________________

Põhikirjaga pannakse(TThinenud Rahvaste Organisatsioonile'' 

kohustus kaasa aidata rahvusvahelise Õiguse kodif itseerimi

sele ja  progressiivsele edasiarendamisele. Selle üleainde 

täitmiseks loodi organisatsiooni koosseisus r a h v u s v a -  

e l i s e  o i g u s e  k o m i я j n  n-Knmigjnn koosneb 

25^eaassamblee poolt valitud rahvusvahelise oiguse eritead

lasest, kes peavad esindama kõiki peamisi õigussüsteeme. 

Komisjon koostab kõik konventsioonide projektid, mis esita - 

takse riikidele vastuvõtmiseks rahvusvahelistel konverentsi

del.

Komisjon on osutanud hinnatavat abi rahvusvahelise õi

guse kodifitseerimisele. Komisjoni töö tulemusena sõlmiti, 

1958 .a . Genfis toimunud rahvusvahelisel Cberekonverentail^V^ 

konventsiooni mere õigusliku režiimi reguleerimise kohta. 

Komisjon koostas konventsiooniprojektid diplomaatiliste ja 

konsulaarsuhete knhta. raia võeti vastu С)9бО>Т ja  <%2Tk„ 

у iin i^konverentsi l . Komisjon koostas veel konventsioonipro- 

jeütid lepinguõiguse, spetsiaalsete missioonide,kosmoseõigu- 

se jm. kohta. Praegu on komisjonis arutusel taevakehade loo

dusnähtuste ekspluateerimise küsimused.

O jo n  moodustanud üksikute oluliste küsimuste regulee

rimise eesmärgil konventsiooniprojektide koostamiseks ka 

mitmeid y»r i k o m i a j n n f t .  1968.a .  moodustati eriko*- 

misjon konventsiooniprojekti-Jcoostamiseka. ^agressiooni mõiste^v

määratlemise eesmärgil. VJ9 7^»^ / a p r illissu u tis nimetatud 

komisjon talle antud ülesande täita.Erikomisjonid moodustati 

ka rahuliku kooseksisteerimise printsiipide kodifitseerimi

seks ja konventsiooniprojekti koostamiseks ulgumere põhja 

loodusrikkuste ekspluateerimise reguleerimiseks.

6
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Kõrvuti riikide poolt teostatava ametliku kodifitseeri 

misega on mitmed eriteadlased ко?ptanud rahvusvaheliseni? 

sty koodeksi pro.iekte. Esimese sellise eraviisilis® koodeksi 

pealkirja all "T.ühik-a rahvusvahelise oiguse koodeks^ (Precis 

d*un code du droit International) koostas Q8617a^ Domin Pet-_^ 

rusevitš. 1863 .a . koostas ameeriklane Francis Lieber sõja

õiguse koodeksi, mille Ameerika Ühendriikide president Abra

ham Lincoln sõjaväes tarvitusele võttis. 1868 .a . koostas 

saksa teadlane Bluntschli rahvusvahelise oiguse koodeksi 

pealkirja all "Das moderne Völkerrecht der civilisierten 

Staaten als Rechtsbuch dargestellt". Uuematest erakoodeksi- 

test võiksime nimetada Pereira (1 9 1 2 .a .)  ja itaallase Cose- 

tini ( 1937»a .) poolt koostatud koodekseid.Kuid koik eelnime

tatud erakoodeksid, välja arvatud vaid L ieber 'i  ja Busta

mante omad, ei ole leidnud riik ide poolt heakskiitmist, sest 

koodeksite koostamisel f e i  ) lähtutud praktikas tunnustatud 

noimidest. Autorid hülgasidpaljudes küsimustes riikide prak- 

tika ja loid teoreetiliselt uued rahvusvahelise oiguse nor- 

_mid, mis nende arvates oleksid pidanud reguleerima riikide

vahelisi suhteid. Selline koodeksi koostamise viis tegi või

matuks võtta need riikide poolt kasutusele.

Rahvusvahelise oiguse kodifitseerimise küsimustega tege

levad ka mitmed teaduslikud ühingud,millest peamistena võik

sime nimetada Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni (Londo

nis) , Rahvusvahelise õiguse Instituuti (Genfis), Ameerika 

Rahvusvahelise õiguse Ühingut jt .

§ 10. R a h v u s v a h e l i s e  o i g u s e  

s ü s t e e m

Seni ei ole teadlastel õnnestunud luua üiritnnnnstratum 

rahvusvahelise oiguse süsteemi. Iga autor püüab esitada oma 

originaalset süsteemi, arvestades sageli mitte süstematisee

rimise eesmärkidega, vaid ainult sellega,et tema poolt antud 

süsteem erineks teiste poolt antud süsteemidest. Sellised 

kunstlikult loodud süsteemid t ihti mitte ei soodusta, vaid 

koguni raskendavad oigusnormide ülesleidmist.
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oma tuntud töös "S§ja_ j a  rahu õigusest" 

(1625) jagab rahvusvahelise oiguse normid kõigepealt kaheks 

osaks: gngeira— — апДяп^ияакя. Rahuojgufi jaotatakse

omakorda kolmeks vastavalt rooma oiguse tuntud jaotusele: 

sjad ( rea) p isikud  (personae) jaAfoimingud (actiones) .Järg

nevatel sajadaitel avaldas Grotiuse poolt kasutatud süsteem 

teadlastele suurt moju. Grotiuse moju on tunda veel tänapäe

valgi anglo-ameerika autorite juures, kes jaotavad samuti

kogu rahvusvahelise oiguse ühelt poolt rahuoiguseks ja  tei-
2

selt poolt sõjaõiguseks.

XIX sajandil püüdis originaalse rahvusvahelise oiguse 

süsteemi anda Tartu ülikooli professor BulmerinnoT kes jegas 

kogu oiguse kolmeks osaks: ^Qjwteriaaloiguseks,(^?)^j>rotses- 

suaaloiguseks ja ^^ )p o liit ik a k s .^  Ilmselt olid selle süsteemi 

loomisel mõjutajaiks kriminaal- ja  tsiviilõiguse süsteemid. 

Üksikute normide jaotamisel instituutide vahel ei olnud Bul- 

merincq küllalt järjekindel. Samuti ei leidnud tunnustamist 

praktikas seisukoht vaadelda soda kohtuprotsessina riikide 

vahel.

Peterburi ülikooli professor F .F T Martens jagas rahvus

vahelise oiguse kaheks osaks^fjuldosaks jaoiriosaks.4 Kuid ka 

Martens ei olnud üksikute normide jaotamisel üld- ja eriosa 

vahel küllalt järjekindel: ta käsitles йк-яЗк-и-Ы тпгппвгг'И- 

•ina-hitniufrA о Halt й~Ыпяяяг nsalt eriosas. Näiteks riigipeade 

eesõigusi rahvusvahelises suhtlemises vaatles Martens üld

osas, diplomaatiliste esindajate omi eriosas.

Kuigi nimetatud vene teadlaste poolt loodud uudsed süs

teemid ei leidnud üldist tunnustust, omasid nad siiski olu-

Л

1 Г у  г о Г р о ц и и .  О праве войны и мира. Три книги.М., 
1957.

2
Vt. näiteks Т .I .  L a w r e n c e .  The principles of in

ternational Law. London, 1923.

^ A . B l u m e r i n c q .  Die Systematik des Völkerrechts. 
Dorpat, 1858.

4 Ф.Ф. М а р т е н с .  Современное мевдународное право ци
вилизованных народов. Том I .  Спб., 1904; Том I I .  Cnõ.f 1905.
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Ilse  tähtsuse.kuna nad purustasid sajandeid kestnud G ro ti
A a id . tÕUKe

poolt loodud õiguse kaksikjaotuse hegemoonia ja  ana 

uute süsteemide otsinguiks.

Praegusaja autorite töödes kasutatakse väga erinev 

rahvusvahelise õiguse süsteeme. L .—Ormenhelm näiteks jaotab 

rahvusvahelise Õiguse H.Grotiuse eeskujul kaheks põhiosaks - 

rahuõiguseks nj_õg so J a— neu^ralltASflTftTSliBBks. £ ahuoiguse 

ta omakorda ~nel.i aks o s a k s rahvusvahelise õiguse

vusvaheliste tülide lahendamine^ 2)J sõda_ .ica^TWeutralltaet.^ 

? .  Liszt jaotab rahvusvahelise õiguse neljaks osaks:

1) rahvusvahelis-Sigusllku riikideliidu subjektid, 2) rahvus- 

vahells-aiguslik suhtlemine riikide liidus, 3) rahvusvahelis-

õigusliku riikideliidu huvide ühtsus ja 4) riikidevaheliste2
tülide lahendamine.

gij а-4дл>-НпЪ гдЬяи<игдЫ»1 i яй niftnqe SÕja- ja rahu-

õiguseks on vastuvõetamatu seepärast, et ta legaliseerib 

sõ^a, vaatleb aeda kui alatist õiguslikku nähet rilkidevahe- 

listes suhetes. Ühes agressiivsete sõdade keelamisega ja 

nende tunnustamisega raskeimaks rahvusvaheliseks kuriteoks 

tuleb k õ r v a l e  h e i t a  ka süsteem, mis õigustab 

seda.

Nõukogude rahvusvahelis-õl flmдИ  Ь-чп IfirjlanAuinn аЛ-л!я

omaks võetud ühtegi eeltoodud süsteemidest. Meie õpikutes 

käsitletakse põhilisi rahvusvahelise njiguHft inqtLj_liuiilif__j_Mj*— 

j ekorras, mis võimaldab, пед&е koige parema ошапДяштяР. Nime

tatud põhimõtet jälgitakse ka käesolevas töös üksikute rah

vusvahelise õiguse instituutide käsitlemisel. ^aad£ldakse__ 

.järgmisi küsimusi: rahvusvahelise Õiguse

rl4lii_J?ahvast, rahvusvahelisi lepinguid. välissuhtlemise 

organeidja^agressiivsete sõdade keelamist.

1

лутомЛ2.°М °,П1950.Г 8 Й M* МежДУНаР°да°е право. Том I I ,  по-

2
F. von L i s z t .  Das Völkerrecht.
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I I  p e a t ü k k

ERINEVA SÜSTEEMIGA RIIKIDE RAHULIK KOOSEKSIS

TEERIMINE JA RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

§ 1 . R a h u l i k u  k o o s e k s i s t e e r i 

m i s e  p õ h i m õ t t e  r a j a m i n e  

V . I .  L e n i n i  p o o l t

Sotsialistliku r iig i astumisega rahvusvahelisele aree

nile tõusetus küsimus tema suhetest varem rahvusvahelisel 

areenil eksisteerinud ekspluataatoriike riikidega.Teadusliku 

kommunismi rajajad K.Marx ja E .Engels, asudes seisukohal,et 

sotsialistlik revolutsioon toimub üheaegselt voi enam-vähem 

üheaegselt kõigis riikides, ei pööranud erilist tähelepanu 

sotsialistlike riikide suhetele kapitalistlike riikidega.

V .I .Le n in  oma töös "Imperialism kui kapitalismi kõrgeim 

staadium'’ , uurides kapitalistlike riikide arengut imperia

lismi perioodil,avastas riikide ebaühtlase,hüppelise arengu 

seaduse. Selle alusel tuli V .I .Len in  järeldusele, et sotsia

listlik  revolutsioon e i saa üheaegselt toimuda kõigis kapi

talistlikes riikides, vaid ta murrab kõigepealt läbi kapita

lismi "kõige nõrgemas lü lis " , toimub maades, kus kapitalism 

on suhteliselt nõrgem, töölisklassi organiseeritus ja klas- 

siteadlikkus aga kõrge. Alles hiljem, seoses töölisklassi 

üldise klassiteadlikkuse tõusu ja  organisatsioonilise kind

lustumisega, toimuvad sotsialistlikud revolutsioonid ka 

teistes maades.

Praktika kinnitas täielikult V .I .L e n in i  teooriat. Revo

lutsioon murdis kõigepealt läbi kapitalismi kõige nõrgemas 

lülis, Tsaari-Venemaal, ja alles seejärel,vastavalt revolut

sioonilise situatsiooni kujunemisele,toimusid revolutsioonid 

ka teistes kapitalistlikes riikides. Seega on ajaloos välti-
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matu periood, mil rahvusvahelisel areenil e k s i s t e e r i v a d  

kapitalistlikud ja  sotsialistlikud riig id .

V .I .Lenin nägi ette sellise perioodi saabumist ja pööras 

suurt tähelepanu küsimusele, millised peavad olema kapita

listlike ja sotsialistlike riikide vahelised suhted sellel 

a j a l o o p e r i o o d i l .Seejuures läksid V . I .Lenini s e i s u k o h a d  lahku 

pahempoolsete äärmuslaste vaadetest.Pahempoolsed äärmuslased 

eesotsas Trotskiga püüdsid sotsialistlikke riike rahvusvahe

lisel areenil täielikult isoleerida.Lähtudes sellest,et suht

lemine kapitalistlike riikidega voib tugevdada kapitalist

likku süsteemi ja  raskendada n ii  sotsialistliku revolutsioo

n i  läbiviimist, asusid trotskistid seisukohale, et sotsia

listlik  riik  peab hoiduma suhtlemisest kapitalistlike riiki

dega. V .I . Lenin naeruvääristas seda seisukohta, märkides: 

"Sotsialistlik  vabariik keset imperialistlikke suurriike ei

saaks sääraste vaadete seisukohalt . . .  eksisteerida ilma kuu 
л

peale lendamata."

V . I .  Lenin asus seisukohal, et sotsialistlik riik peab 

arendama igakülgseid suhteid kapitalistlike riikidega. Kuid 

seejuures määras ta kindlaks ka need põhiprintsiibid,millest 

lähtudes sotsialistlik riik  voib arendada suhteid kapitalist

like riikidega. Nendeks printsiipideks olid molema süsteemi 

täielik võrdõiguslikkus ja  vastastikune kasusaamine aren

datavatest suhetest: "Me lükkame tagasi koik punktid röövi

mise ja vägivalla kohta, kuid koik punktid, mis sisaldavad 

heanaaberluse tingimusi ja majanduslikke kokkuleppeid,votame 

roomuga v astu ...

Noukogude riik  oli valmis arendama rahumeelset koostööd 

koigi riikidega. Samal ajal mõistis ta väga teravalt hukka 

agressiivsed sojad,mis olid ekspluataatoriike riikide armas- 

tatumaiks abinõudeks teiste maade vallutamisel ja eelduste 

loomisel teiste rahvaste orjastamiseks ja ekspluateerimiseks.

1
V .I .  L e n i n .  Teosed. 2 7 .k d ., lk . 51.

V .I .  L e n i n .  Teosed. 2 6 .k d ., lk . 227.
2
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Esimeses Nõukogude r iig i välispoliitilises aktis - Rahu- 

dekreedis - , mille teksti koostas V .I .Le n in , mõisteti reso

luutselt hukka agressiivsed sojad kui "inimkonna õelaimad 

vaenlased", samuti ka annektsioonid ja saladiplomaatia.Nõu- 

kogude riig is , kus olid võimult kõrvaldatud endised valitse

vad klassid - feodaalkond ja kapitalistid - ja  võimu enda 

kätte võtnud töötavad hulgad,oli pandud reaalne alus ka uut- 

tüüpi välissuhete arendamiseks. Töötavad hulgad vajasid rahu 

selleks, et üles ehitada uus, ekspluateerimisvaba sotsialist

lik  ühiskond. Selle suure ülesande täitmisele aitas kaasa 

V . I .  Lenini poolt rajatud erineva süsteemiga riikide rahu

liku kooseksisteerimise printsiip,mis kujunes Nõukogude r i i 

gi välispoliitika aluseks. V II  ülevenemaalisel nõukogude 

kongressil 1919.a .  vastuvõetud resolutsioonis,mille projekti 

koostas V .I .Le n in , toonitatakse: "VSFNV soovib elada rahus

kõigi rahvastega ja suunata kõik oma jõud siseriiklikule 
л

ülesehitustööle."

Nõukogude riik  avaldas valmisolekut heanaaberliku koos

töö arendamiseks kõigi riikide ja  rahvastega,kes seda soovi

sid. 1920 .a . Ameerika korrespondendile antud intervjuus mär

kis V .I .L e n in : "Ärgu ameerika kapitalistid puutugu meid, 

meie neid ei puutu . . .  Meie oleme liidu poolt kõigi maadega, 

mitte kedagi välja jä tt a ."2

V . I .  Lenin näitas seejuures, et kapitalistlikele riik i

dele on koostöö arendamine sotsialistlike maadega objektiiv

seks vajaduseks, mida nad ei saa ignoreerida. "Nõuavad ju 

kõigi kapitalistlike riikide kõige pakilisemad, elulisemad, 

praktilisemad ja viimaseil aastail teravalt ilmsiks tul

nud huvid, et kaubavahetust Venemaaga tuleb arendada,korras

tada ja laiendada. Kui aga seda laadi huvid on olemas, siis 

võib vaielda, võib tülitseda, võib mitmesugustes kombinatsi

oonides lahku m inna ... aga lõppude lõpuks rajab see põhiline 

majanduslik vajadus ikka ise enesele te e ,"  kirjutas V .l .  Le

nin.-^ Kuigi nende seisukohtade avaldamisest on möödunud pool

л
V .I .  L e n i n .  Teosed. 3 0 .k d ., lk . 209.

2 V .I .  L e n i n .  Teosed. 4 0 .k d ., lk . 145.

 ̂ V . I .  L e n i n .  Teosed. 2 6 .k d ., lk . 227.
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sajandit ja nad puudutavad tolleaegseid suhteid Noukogude 

Venemaaga, kehtivad nad täielikult ka tänapäeva sotsialist

like ja  kapitalistlike maade suhete kohta. Kapitalistlikud 

riigid  ei saa piirata majanduslikke suhteid sotsialistlike 

maadega, ilma et nad tekitaksid tõsist kahju omaenda majan

dusele.

Noukogude riik  lähtus oma välispoliitikas leninlikust 

erineva süsteemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise print

siib ist . Noukogude valitsus teatas Suurbritannia diplomaati

lisele esindajale 27 . juunil 1918 saadetud noodis: "Venemaa 

töötav rahvas ja  tema tahet väljendav töölis-talupoegade 

valitsus on mures ainult selle pärast, et elada rahus ja 

sõpruses kõigi teiste rahvastega. Ühtegi rahvast ei ähvarda 

sojaga Venemaa töötav ra h v a s ...”

Pärast Nõukogude Liidu moodustamist leidis rahuliku 

kooseksisteerimise idee järjekindel jälgimine väljenduse 

Nõukogude Liidu moodustamise deklaratsioonis, kus on öeldud, 

et " . . .u u s  liitr iik  on väärikas juba oktoobris 1917 rajatud 

rahuliku kooseksisteerimise aluste lõpuleviimine".

Kogu oma järgneva olemasolu vältel on Nõukogude Liit 

suhetes kapitalistlike riikidega lähtunud leninlikust eri

neva süsteemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise print

siib ist, võideldes samal ajal selle eest, et kapitalistlikud 

riigid  tunnustaksid nimetatud printsiipi.

Nõukogude Liidu välispoliitika lähtumine leninlikust 

rahuliku kooseksisteerimise printsiibist on väljendatud NLKP 

kongresside resolutsioonides ja Partei programmis.NLKP prog

rammis öeldakse j"Nõukogude L iit  on järjekindlalt kaitsnud ja 

kaitseb ka edaspidi erineva ühiskonnakorraga riikide rahu

liku kooseksisteerimise poliitikat."-^

L.I.Brežnev märkis NLKP XXIV kongressil peetud aruande-

т с  ^Документы внешней политики СССР. Том. I .  М ., 1957, стр. 
j76—о77. 

2 Т а м ж е. Том Л , стр. 118.
3 а

Noukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, lk. 54.
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kõnes: "N ii nagu varemgi, kaitsesime järjekindlalt riikide 

rahuliku kooseksisteerimise lepinlikku printsiipi, olenemata 

nende ühiskonnakorrast. Nüüd on see printsiip muutunud rah-
Л

vusvahelise arengu reaalseks jõuks."

Tänapäeval, tuumaenergia ajastul, on nimetatud print

siib i jälgimine koigi riikide poolt eriti tähtis. Olukorras, 

kus riikide arsenalis säilivad veel tuumarelvad, kus jätkub 

imperialistide poolt tõkete asetamine desaxmeerimisprobleemi 

lahendamise teele,võib iga imperialistide poolt vallapääste- 

tud relvastatud konflikt tõugata inimkonna tuumasõja katast

roofi. "Kas kooseksisteerimine või katastroofiline sõla - 

üksnes n ii  on küsimuse üles seadnud ajalugu," märgitakse 

NLKP programmis. Seepärast on tänapäeval võitlus püsiva rahu 

eest seotud lahutamatult võitlusega rahuliku kooseksisteeri

mise printsiibi tunnustamise eest kõigi riikide poolt.

Moskvas 1969»a. toimunud kommunistlike ja töölisparteide 

esindajate nõupidamisel vastuvõetud põhidokumendis deklaree

ritakse, et "rahu kaitsmine on lahutamatult seotud võitluse

ga selle eest, et peale sundida imperialistidele erineva 

ühiskonnakorraga riikide rahulikku kooseksisteerimist".^

§ 2 . R a h u l i k u  k o o s e k s i s t e e r i 

m i s e  p õ h i m õ t t e  k u j u n e m i 

n e  r a h v u s v a h e l i s - õ i g u s -  

l i k u k s  p õ h i m õ t t e k s

Nõukogude riik , nagu nimetatud, alustas esimestest 

olemasolu päevadest peale energilist võitlust suhete jalule

seadmiseks kapitalistlike riikidega leninliku erineva süs

teemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise põhimõtte alusel. 

See püüdlus leiab selge väljenduse 8 .novembril 1917 avalda

1 L . B r e ž n e v .  NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude 
Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongressile. T l n .,1971 *lk .28.

2 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, lk. 53»

3 Kommunistlike ja  töölisparteide rahvusvaheline nõupida

mine, lk . 281.

7
-  49 -



tud Rahudekreedis, millega Noukogude riik tegi koigi-*-e 
vatele rahvastele ja nende valitsustele ettepaneku alustada 
viivitamatult läbirääkimisi õiglase, demokraatliku rahu sol 
mimiseks. Dekreedis nimetatakse demokraatlikuks rahuks rahu 
ilma anneksioonideta ja kontributsioonideta.19 20.aastal sõl
mis Noukogude riik rahulepingud kodanliku Eesti, Läti ja 
Leeduga, Soomega ning Afganistaniga. Lepingutega püüdis Nou
kogude riik igati kaasa aidata neile endistele orjastatud 
rahvaile oma elu iseseisval korraldamisel. Ta andis neile 
riikidele tasuta üle nende territooriumil leiduva Tsaari-Ve- 
nemaa omandi ja andis isegi rahalist toetust. Näiteks kodan
likule Eestile maksis ta kompensatsiooni 15 miljonit kuld
rubla.

Hoolimata Noukogude riigi püüdlustest suhteid normali
seerida, alustasid imperialistlikud riigid sõjalist inter
ventsiooni, püüdes likvideerida esimest sotsialistlikku rii
ki. Kuigi rahulepingute sõlmimisega vormiliselt normalisee- 
riti suhted eespool nimetatud piiriäärsete riikidega, ühine
sid ka nende riikide valitsused imperialistlike riikide 
poolt meie maa vastu suunatud sõjalise interventsiooni ja 
majandusliku blokaadiga. Järelikult oli leninlik erineva 
süsteemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise pohimote tol 
ajal veel ühepoolne, millest lähtudes Noukogude riik püüdis 
korraldada oma suhteid kapitalistlike riikidega.

Imperialistlikud riigid rahuliku kooseksisteerimise põhi
mõtet ei tunnustanud. Alles pärast seda, kui olid nurjunud 
püüdlused likvideerida esimest sotsialistlikku riiki sõja
lise interventsiooni ja majandusliku blokaadi teel ning 
intervendid olid maalt välja kihutatud, oli loodud eeldused 
nimetatud põhimõtte tunnustamiseks imperialistlike riikide 
poolt, üritusteks, mis viisid teatavale nimetatud põhimõtte 
tunnustamisele imperialistlike riikide poolt, olid 19 2 2.a. 
toimunud Cannes'i1 ja Genua konverentsid. Mõlemal konverent

' l

... jaanuarini 1922 toimunud Cannes'i konverentsist
J Ä Ä “ ' Prantsusmaa, Itaaiia,
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sil arutati muude küsimuste hulgas ka Noukogude riigi rah
vusvahelise tunnustamise ja temaga diplomaatiliste suhete 
jaluleseadmise küsimust.

Cannes1i konverentsi otsus (art. 1) tunnustas kahe 
omandivormi, s.t.kapitalistliku ja sotsialistliku võrdõigus
likkust ja pani sellega õigusliku aluse majanduslike suhete 
arendamiseks Noukogude riigi ja kapitalistlike riikide vahel. 
Tunnustati veel maade oigust "valida endale süsteem,mida nad 
eelistavad". Rahvastele pandi kohustus "hoiduda igasugusest 
propagandast, mis on suunatud teistes maades kehtestatud 
korra ja poliitilise süsteemi kukutamisele". Samuti leiti, 
et riigid peavad ühiselt endale võtma kohustuse "hoiduda 
ükskõik millistest vaenulikest tegevustest oma naabrite vas
tu".

Lähtudes eeltoodust, voime öelda, et Cannes*i konve
rentsi otsusega tunnistasid imperialistlikud riigid, tõsi 
küll - peamiselt vormiliselt, leninlikku erineva süsteemi
ga riikide rahuliku kooseksisteerimise põhimõtet.

Veelgi enam süvendas selle põhimõtte tunnustamist impe
rialistlike riikide poolt Genua konverents, mis toimus 10. 
aprillist kuni 1 9 * maini 1922.Konverentsi ametlikuks eesmär
giks oli sojas kannatada saanud riikidele majandusliku abi 
osutamine. Tegelikult püüti aga konverentsil Noukogude Vene
maale peale sundida tsaari- ja ajutise valitsuse tohutute 
võlgade tasumist, välismaalaste natsionaliseeritud varanduse 
tagastamist ja väliskaubanduse monopoli likvideerimist. Nou
kogude delegatsioon välisminister Tsitšerini juhtimisel lõ
hestas aga osava diplomaatilise sammuga imperialistide ühis
rinde. 16.aprillil 1922 sõlmis Nõukogude Venemaa Saksamaaga 
Rapallos lepingu, millega mõlemad riigid tunnustasid teine
teist de jure ja taastasid normaalsed diplomaatilised suh
ted.Saksamaa loobus tsaari- ja ajutise valitsuse võlgade, aga 
samuti ka kompensatsiooni nõudmisest Saksamaa kodanike nat
sionaliseeritud varanduse eest tingimusel, et Nõukogude va
litsus ei rahulda ka teiste riikide selliseid nõudeid.

Rapallo leping oli noore sotsialistliku riigi väga
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tähtsaks diplomaatiliseks võiduks. Lepinguga pandi õigusi 
alus võimalusele loobuda ka teiste imperialistlike riikide 
rahalistest nõuetest, mille eesmärgiks oli Noukogude riigi 
majanduslik orjastamine ja sotsialismi likvideerimine. 
V.I. Lenin hindas kõrgelt Rapallo lepingut. Ta kirjutas: 
"Meie võitsime täiesti kindla diplomaatilise olukorra ja see 
ei ole midagi muud, kui diplomaatiline olukord, mida tunnus
tab kogu тпяяilm ... Me saavutasime oma õiguste tunnustamise 
vaenlaste poolt nii majandus- kui ka kaubanduspoliitikas".1

Rapallo lepingu mõjul olid kapitalistlikud riigid sunni
tud loobuma meie maa vastu organiseeritud blokaadist ja 
taastama temaga normaalsed diplomaatilised ja majanduslikud 
suhted. Aastad 1923-1924 kujunesid Nõukogude Liidu rahvus
vahelise tunnustamise aastateks. Neil aastail seadsid väga 
paljud kapitalistlikud riigid Nõukogude Liiduga jalule nor
maalsed diplomaatilised ja majanduslikud suhted. Imperia
listlikest suurriikidest kõige kauem viivitas USA. Ameerika 
ühendriikidega taastati normaalsed suhted alles 1933.a. - 
pärast demokraat Franclin Roosevelti presidendiks valimist.

Nõukogude riigi tunnustamine tähendas uue ühiskonna
korra ja omandivormi - sotsialistliku omandi - ning nende 
võrdõiguslikkuse tunnustamist rahvusvahelisel areenil. Nõu
kogude Liit, arendades suhteid kapitalistlike riikidega 
leninliku erineva süsteemiga riikide rahuliku kooseksistee
rimise põhimõtte alusel, saavutas vastastikkuse alusel selle 
põhimõtte tunnustamise ka kapitalistlike riikide poolt.Kuigi 
nimetatud põhimõte leidis väljenduse väga paljudes tol peri
oodil Nõukogude Liidu poolt kapitalistlike riikidega sõl
mitud lepingutes, ei saa aga öelda, et see põhimõte oleks 
sellal veel rahvusvahelises õiguses täielikult kindlustunud.

Rahvusvaheline õigus tunnustas sel perioodil veel 
s o j  a o  i g u s t ,  s.o. oigust alustada sõda teisce maade 
vastu — seega oigust teiste riikide või nende territooriumi 
osade annekteerimiseks.

Pärast Esimest maailmasõda moodustatud Rahvasteliit seab
-\ V.I. L e n i n .  Teosed. 33.kd., lk. 399-400.
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küll üheks oma põhiülesandeks riikidevaheliste tülide lahen
damise rahulike vahenditega, kuid otseselt tema põhikiri 
agressiivseid sõdu ei keelanud.Teatud juhtudel Rahvasteliidu 
põhikiri isegi õigustas soja vallapäästmist,nimelt olukorras, 
kus tüli polnud võimalik lahendada rahulikul teel. Viimasel 
juhul lubas põhikiri riikidel tarvitusele võtta abinõud, 
"mida nad peavad vajalikuks oiguse ja õigluse säilitamiseks" 
(art. 15» P.7).

Rahuliku kooseksisteerimise põhimõttega oli vastuolus ka 
häbiväärne koloniaalsüsteem kui Aafrika ja Aasia värvilise 
elanikkonna ebainimliku ekspluateerimise ja alavääristamise 
põhjustaja.

Järgmiseks aktiks, mis aitas kaasa rahuliku kooseksis
teerimise põhimõtte muutumisele rahvusvahelis—õiguslikuks 
põhimõtteks, oli Pariisis 1928.a. sõlmitud Briand-Kelloggi 
pakt.^Pakt sõlmiti Nõukogude Liidu järjekindla agressiivsete 
sõdade keelamise eest peetava võitluse ja pärast Esimest maa
ilmasõda väga laia ulatuse võtnud sõjavastase lii kumise 
mõjul. Paktiga loobusid riigid s õ j a s t  k u i  r a h 
v u s l i k u  p o l i i t i k a  v a h e n d i s t .  Ehkki 
väljend "rahvusliku poliitika vahend" on ebamäärane ja või
maldab mitmeti tõlgendamist,on pakt siiski esimeseks rahvus- 
vahelia-õiguslikuks aktiks, mis keelas agressiivse sõja. Nõu
kogude Liit, püüdes igati kaasa aidata pakti kiiremale jõus
tumisele, sõlmis Moskvas 9» veebruaril 1929 piiririikide 
Poola, Leedu, Läti ja Eestiga erikokkuleppe, mille alusel 
pakt jõustus eelnimetatud riikide vahel ennetähtaegselt - 
kokkuleppe allakirjutamisega. Teiste riikide suhtes jõustus 
pakt alles 24. juulil 1929.

Imperialistlikud riigid kahjuks ei täitnud pakti ees
kirju, rikkudes neid mitmete agressiivsete sõdade vallapääst
misega.1931.a. alustas Jaapan agressiivset sõda Hiina vastu, 
annekteerides Mandžuuriaj 1936*a. päästis Itaalia valla

1 Briand - Prantsusmaa tolleaegne välisminister,Kellogg - 
USA tolleaegne riigisekretär.
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agressiivse soja Etioopia vastu, 1936.a. alustasid S 9®m^a
ja Itaalia interventsiooni Hispaanias ; 1 9 3 8 . a .  annekteeris
samaa Austria ja 1939.a. Itaalia Albaania. Pakti eeskirjad muu 
deti kehtetuks 1939.a. Teise maailmasõja vallapäästmisega
fašistliku Saksamaa poolt.

Teise maailmasõja perioodil avaldasid antifasistlikud 
joud eesotsas Noukogude Liiduga korduvalt oma kindlat kavat
sust keelata edaspidi agressiivsed sojad ja panna kindel 
alus riikide ja rahvaste rahumeelsele koostööle. Need kavat
sused viidi ellu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja 
vastuvõtmisega 26. juunil 1945.a.

Põhikirja sissejuhatavas osas on öeldud, et organisat
siooni ülesandeks on "...päästa järeltulevad polved soja- 
viletsustest, mis on kaks korda meie elu kestel toonud inim
konnale ärarääkimata häda", "ühendada oma joud rahvusvahelisise rahu ja julgeoleku säilitamiseks".

Väljendit "erineva süsteemiga riikide rahulik kooseksis
teerimine" ÜRO põhikirjas otseselt ei esine,kuid selle põhi
mõtte tunnustamine põhikirjas ilmneb väga selgelt riikidele 
pandud kohustustest .Põhikiri keelab agressiooniaktid ja rahu 
ohustamise ning rikkumise (art.1 p.1); nouab hoidumist jouga 
ähvardamisest voi jou kasutamisest (art. 2 p.4); kohustab 
riike lahendama tülid rahulike vahenditega, ohustamata rah
vusvahelist rahu ja julgeolekut (art.2 p.3); nouab riikidelt 
koostöö arendamist majandusliku, sotsiaalse,kultuurilise ja 
humanitaarse iseloomuga rahvusvaheliste probleemide lahenda
misel ning inimeste põhiõiguste austamist (art.1 p.3); nouab 
riikide suveräänsuse austamist ja keelab vahelesegamise si
seasjadesse (art.2 p.7); kohustab riike täpselt täitma lepin
gulisi kohustusi; nouab kolooniatele ja sõltuvatele maadele 
sõltumatuse andmist ning loeb häbiväärse koloniaalsüsteemi 
rahvusvahelise õigusega keelatuks.

Oluline on veel see, et põhikirja kohaselt peab organi
satsioon kindlustama, et ka riigid, kes ÜRO—sse ei kuulu,

:

Vt*. A# U u s t a 1. Ühinenud RcLtivaste Qrpani Tln., 1970, lk. 99. anisarsioon.
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täidaksid, eelnimetatud kohustusi,kuivõrd see on vajalik rah
vusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks (art.2 p.6).

Eeltoodust voime teha järelduse,et ÜRO põhikirja alusel 
on leninlik erineva süsteemiga riikide rahuliku koostöö põhi
mõte kaasaja põhiliseks rahvusvahelise oiguse põhimõtteks, 
selle aluseks. Kuid nagu nägime, on nimetatud põhimõttega 
riikidele pandud kohustused ka laiali pillatud ÜRO põhikirja 
erinevatesse artiklitesse, kusjuures paljud neist on väga 
üldsõnalised, mis võimaldab nende erinevat tõlgendamist rii
kide poolt.

Noukogude Liidu algatusel voeti rahuliku kooseksisteeri
mise põhimõttest tulenevate kohustuste kodifitseerimine ÜRO 
päevakorda: 14. .detsembril 1957.a. ÜRO Peaassamblee poolt 
vastuvõetud resolutsioon nr. 1236 "Rahulikud ja heanaaberli
kud suhted riikide vahel", teeb rahvusvahelise oiguse komis
jonile ülesandeks riikide kohustuste kodif itseerimise. Reso
lutsioon ise teatud määral täpsustas neid kohustusi. Selles 
on öeldud, et rahvusvahelise rahu huvides on vajalik arenda
da rahulikke ja heanaaberlikke suhteid riikide vahel sõltu
matult nende poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse arengu 
erinevustest. Suhted tuleb rajada ÜRO põhikirja, mittekalla- 
letungimise, suveräänse võrdõiguslikkuse,territoriaalse puu
tumatuse, siseasjadesse mittevahelesegamise ja vastastikuse 
kasusaamise põhimõtete austamisele.

Kahjuks ei saavutanud RÕK imperialistlike riikide vastu
seismise tõttu riikide kohustuste kodifitseerimisel edu, 
kuigi Peaassamblee võttis vastu veel mitmeid resolutsioone 
selles küsimuses. Küsimuse lõplikuks otsustamiseks moodustas 
Peaassamblee 1963.a. nimetatud ülesande täitmiseks 27 riigi 
esindajaist koosneva erikomisjoni. Komisjon suutiski selle 
tähtsa ülesande lahendada ja ÜRO Peaassamblee võttis juube— 
liistungjärgul detsembris 1970 vastu "Deklaratsiooni rahvus
vahelise õiguse printsiipidest, mis puudutavad sõbralikke 
suhteid ja koostööd riikide vahel vastavalt ÜRO põhikirja
le"1. Deklaratsiooni vastuvõtmist võime lugeda Nõukogude

vt-* "Международная жизнь", 1970, № 12.
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Liidu diplomaatia suureks saavutuseks, mis on 3-*-~ 
aitab ka edaspidi kaasa rahvusvahelise rahu kindlustamisele.

Viimastel aastatel on Nõukogude diplomaatia saavutanud 
tähtsaid võite leninliku erineva süsteemiga riikide rahuliku 
kooseksisteerimise põhimõtte tunnustamisel rahvusvahelistes 
suhetes. Eriti tuleb esile tõsta NLKP Keskkomitee peasekre
täri L.I. Breznevi isiklikul initsiatiivil toimunud suhete 
normaliseerimist tänapäeva kapitalistliku maailma võimsaima 
riigi - USA-ga. 1972.a. mais USA presidendi R.Nixoni külas
käigu ajal Moskvas vastuvõetud dokumendis Nõukogude Liidu ja 
USA suhete alustest on öeldud, et mõlemad riigid lähtuvad 
veendumusest, et tuumaajastul ei ole teist alust nendevahe-

Лliste suhete arendamisel kui "rahulik kooseksisteerimine".
Väga tähtsaks aktiks rahvusvahelise rahu kindlustamisel 

on ka 22.juunil 1973 L.I. Breznevi visiidi ajal Ameerika 
Ühendriikidesse sõlmitud kokkulepe tuumasõja ärahoidmise 
abinõude kohta. Kokkuleppega võtsid mõlemad lepingupooled 
endale kohustuse "ära hoida selliste situatsioonide tekkimi
ne, mis võiksid kaasa tuua nende suhete ohtliku teravnemise, 
ära hoida sõjalised konfrontatsioonid ning teha võimatuks
tuumasõja puhkemine nende vahel või kummagi poole ja teiste2maade vahel" .

Eeltoodud aktidel on ääimiselt suur tähtsus seepärast, 
et USA oli peamine leninliku erineva süsteemiga riikide rahu
liku kooseksisteerimise põhimõtte vastane, takistades selle 
põhimõtte tunnustamist ka teiste kapitalistlike riikide 
poolt.

NSV Liidu Washingtoni saatkonnas dineel peetud kõnes 
märkis L.I. Breznev: "Noukogude Liidu kurss suhete paranda
misele USA-ga ei ole mingi ajutine nähtus. See on kindel ja 
sihipärane, mis peegeldab Nõukogude riigi välispoliitika 
alalisi printsiipe, nagu need formuleeris tema suur rajaja 
V.I.Lenin. See on kurss, mida toetab meie rahvas.

Советская программа мира в действии, стр. 16.
П L  L Ä ‘Ä Ä l i b  vabariikide Liidu da Аиее- rika ühendriikide kokkulepe tuumasõja ärahoidmise kohta,art.
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Noukogude inimesed usuvad,et ka enamik ameeriklasi kii
dab heaks ühiselt alustatud üritust: rahu ja koostöö tugev
damist Noukogude Liidu ja Ameerika Ühendriikide rahvaste 
vahel."1

§3. R a h u l i k u  k o o s e k s i s t e e r i 
m i s e  p õ h i m õ t t e s t  r i i k i 
d e l e  t u l e n e v a d  k o h u s t u 
s e d  j a  n e n d e  k e h t e s f ä ä r

Suure praktilise tähtsusega on küsimus, millised konk
reetsed õigused ja kohustused tulenevad riikidele rahuliku 
kooseksisteerimise põhimõttest. Pikemat aega ei olnud teoo
rias ja praktikas nimetatud küsimuses ühtset seisukohta. Osa 
kodanlikke autoreid püüab väita, nagu peaksid riigid nimeta
tud põhimõtte alusel hoiduma vaid teiste maade vastu suuna
tud agressiivsetest aktidest. Näiteks Ameerika reaktsiooni
line rahvusvahelise õiguse teadlane J.Hazard väidab,et rahu
lik kooseksisteerimine on ainult "rahu säilitamine" ilma 
igasuguse koostööta. See tähendaks riikide kooseksisteeri
mist üksnes rahvusvahelisel areenil ja, nagu väljendab üks 
lääne autoreid, nende eraldamist üksteisest "vihkamise sei
naga" .

Selline arusaamine rahulikust kooseksisteerimisest on 
täielikult väär.Riikide passiivne kooseksisteerimine rahvus
vahelisel areenil, nende vahel normaalsete poliitiliste ja 
majanduslike suhete puudumine süvendab tahes-tahtmata umb
usku ja võib viia konfliktideni. Rahulik kooseksisteerimine 
on aktiivne tegevus, mis nõuab pidevalt arenevaid, laiene- 
vaid rahumeelseid suhteid riikide vahel. Kuid seejuures on 
"rahu" ja "rahulik kooseksisteerimine" erinevad mõisted. Ra
hulik kooseksisteerimine on palju laiem mõiste kui ainult 
riikide vahel valitsev rahu olukord.

Laialdase tunnustuse leidsid rahvusvahelistes suhetes

1 L.I. B r e ž n e v i  kõne.-"Rahva Hääl",1973э^г.145.
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rahuliku kooseksisteerimise viis printsiipi* mis formuleen 
ti 1954.a. India ja Hiina Rahvavabariigi poolt sõlmitud le
pingus. Nendeks olid: suveräänsuse ja territoriaalse tervik
likkuse austamine, mitt e vahele segamine, mittekall ale tung, 
tülide lahendamine rahulikul teel ja koostöö arendamine vas
tastikuse kasusaamise eesmärgil.

Nimetatud printsiipe tunnustati väga paljudes riikide 
vahel sõlmitud kokkulepetes. Siiski on need printsiibid 
liialt kitsad ega sisalda kaugeltki kõiki kohustusi, mis 
riikidel lasuvad."Viit printsiipi" diskrediteeris vesi asja
olu, et nende formuleerijad, India ja HRV, ei suutnud lahen
dada rahulikul teel piiritüli ja nende vahel algas sõjatege
vus, mille lõpetamine õnnestus alles tänu blokiväliste riiki
de sekkumisele.

29 riigi poolt blokiväliste riikide konverentsil Ban- 
dungis 19 5 5.a. vastuvõetud resolutsioon toob esile 10 rii
kide rahumeelse koostöö printsiipi,täiendades eeltoodud viit 
printsiipi veel viiega (rasside ja rahvuste võrdõiguslikkuse 
tunnustamine; rahvuste enesemääramise õigus j riigi õigus 
individuaalseks kaitaeke vaetavalt ÜRO põhikirjale jt.).

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programmis antakse 
kooseksisteerimine põhimõttele järgmine sisu: "Rahulikuks 
kooaekaisteerimiaeka on vaja: lahti öelda aõjast kui riiki- 
devahelIste tüliküsimuste lahendamise vahendist ja lahendada 
need läbirääkimiste abil; riikide võrdõiguslikkust, üksteise 
mõistmist ja usaldamist, üksteise huvide arvestamist; mitte 
vahele segada siseasjadesse,tunnistada iga rahva õigust ise
seisvalt otsustada koiki oma maa küsimusi; rangelt austada 
kõigi maade suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust; 
arendada majanduslikku ja kultuurilist koostööd täieliku 
võrdsuse ja vastastikuse kasulikkuse alusel. " 1

ÜRO Peaassamblee juubeliistungjärgul 1970.a. detsembris 
vastuvõetud "Deklaratsioon rahvusvahelise õiguse printaiipi- 
dest, mis puudutavad sõbralikke suhteid ja koostööd riikide

1 ,Noukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, lk.5 3.
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vahel vastavalt ÜRO põhikirjale” annab üksikasjaliku rahu
liku kooseksisteerimise põhimõttest tulenevate riikide ko
hustuste loetelu.

Deklaratsiooni sissejuhatuses toonitatakse, et rahvus
vahelise rahu ja julgeoleku kindlustamine ning heanaaberliku 
koostöö arendamine riikide vahel on ÜRO üks põhiülesandeid. 
Selle ülesande edukaks täitmiseks tuleb riikidel täita täp
selt rahvusvahelise oiguse printsiipe ja endale voetud ko
hustusi, hoiduda vahelesegamisest teiste riikide siseasja
desse, mitte kasutada jöudu vöi jouga ähvardamist ja lahen
dada koik tüliküsimused rahulike vahenditega.

Deklaratsioon paneb riikidele järgmised peamised konk
reetsed kohustused.

1. Riigid oma suhetes hoiduvad jöu kasutamisest ja sel
lega ähvardamast teiste riikide territoriaalset terviklik
kust ja poliitilist sõltumatust.Jou kasutamise all mõeldakse 
deklaratsioonis nii sõjalist, poliitilist ja majanduslikku 
kui ka monel muul viisil jou kasutamist. Agressiivsed sojad 
loetakse keelatuks ja karistatavaiks.Toonitatakse,et agres
siivsete sodade tulemusena toimunud territoriaalseid muutusi 
ei saa tunnustada.

2. Riigid lahendavad oma tülid rahulike vahenditega, 
ohustamata rahvusvahelist rahu, julgeolekut ja õiglust.

3. Vastavalt ÜRO põhikirjale hoiduvad riigid segamast 
end asjusse, mis oma olemuselt on riikide siseasjad.

4.Riigid kohustuvad arendama koostööd üksteisega vasta
valt ÜRO põhikirjale.

5. Tuleb austada rahvaste enesemääramisõigust, samuti 
ka oigust valida vabalt ühiskondlikku korda ja juhtida ise
seisvalt oma majanduslikku ja kultuurielu.

6. Tuleb austada riikide suveräänset võrdõiguslikkust 
ja territoriaalset terviklikkust.

7. Riigid kohustuvad täpselt täitma endale voetud rah
vusvahelisi kohustusi.

Deklaratsioon kutsub üles koiki riike rangelt kohustus
test kinni pidama. On arusaadav, et eelloetletud kohustuste
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täpse täitmisega rajatakse alus püsivale rahvusvahelisele 
rahule ja riikidevahelisele heanaaberlikule koostoöle inim
konna parema tuleviku nimel.

Rahuliku kooseksisteerimise pohimote kehtib e r i n e 
v a  s ü s t e e m i g a  r i i k i d e  r a h v u s  v a 
h e l i s t e s  s u h e t e  s.Teatavasti on sotsialistlik
ku süsteemi kuuluvate riikide omavaheliste suhete aluseks 
proletaarse internatsionalismi pohimote. Rahuliku kooseksis
teerimise pohimote ei kehti ideoloogia valdkonnas ja ei 
keela reaktsiooniliste, rahvusvahelist heanaaberlikku koos
tööd ohustavate ideoloogiliste vaadete kritiseerimist. 
V.I. Lenin rõhutas korduvalt,et periood, mil rahvusvahelisel 
areenil eksisteerivad koos sotsialistlikud ja kapitalist
likud riigid, on teravaks klassivõitluse perioodiks. Ta mär
kis: "See üleminekuperiood peab paratamatult olema voitlus-

лperioodiks sureva kapitalismi ja sündiva kommunismi vahel."
Rahuliku kooseksisteerimise pohimote ei kehti ka sise

riigis: see ei tähenda mingit siseriiklikku klassirahu eks
pluataatoritega, töölisklassi loobumist revolutsioonilisest 
võitlusest.

Samuti ei tähenda nimetatud põhimõttest lähtumine rah
vusvahelise õigusega vastuolus olevate olukordade ja situat
sioonide tunnustamist rahvusvahelisel areenil. See ei noua 
kolooniatelt vabadusvõitlusest loobumist ja imperialistide 
ülemvõimu tunnustamist, nagu püüab väita maoistlik kildkond 
Hiinas. Nagu eespool nägime, on rahvaste enesemääramise oi
guse tunnustamine üheks rahuliku kooseksisteerimise põhimõt
test tulenevaks riikide kohustuseks. ÜRO Peaassamblee poolt 
1966.a. vastuvõetud resolutsioonis tunnustatakse koloniaal- 
rahvaste oigust kasutada relvi iseseisvuse ja sõltumatuse 
saavutamiseks sel juhul, kui imperialistlikud riigid keeldu
vad nende vabastamisest oma ülemvõimu alt.

NLKP programmis märgitakse, et rahuliku kooseksisteeri
mise pohimote on samaaegselt klassivõitluse erivormiks. Kee
lates jõu kasutamise, viib ta erinevate süsteemide vahelise

V.I. L e n i n .  Teosed. 30.kd., lk. 84.
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võitluse rahuliku ülesehitustöö rööbastele ja annab sellega 
sotsialistlikule süsteemile võimaluse oma eeliste näitami
seks majanduse arendamisel ning rahva materiaalse ja kul
tuurilise elatustaseme tõstmisel. Vähendades sõjaohtu, või
maldab ta sotsialistlikel riikidel pöörata suuremat tähele
panu sotsialismi täielikule ülesehitamisele ja üleminekule 
järkjärgulisele kommunismi ülesehitamisele.

§4. R a h u l i k u  - k o o s e k s i s t e e r i 
m i s e  v a e n l a s e d

Rahuliku kooseksisteerimise põhimõte on tõsiseks tõkkeks 
sõjaõhutajate tegevusele, kuna ta takistab relvastumise või
dujooksu teostamist ja agressiivsete plaanide ettevalmista
mist. Seepärast arendavad agressiivsed ringkonnad selle
demokraatliku põhimõtte vastu ulatuslikku kampaaniat,püüdes

лseda moonutada ja talle väärat sisu anda.
Paljud kodanlikud autorid ja poliitikud püüavad avalik

kust veenda, nagu võitleks Noukogude Liit ainult selleks 
rahuliku kooseksisteerimise ideede eest, et petta maailma 
avalikkust ja varjata oma maailmavallutuslikke plaane.

USA vabariiklasest senaator, omaaegne presidendikandi
daat, "meeletute" juht Barry Goldwater näiteks väitis kordu
valt Nõukogude-vastaste väljaastumiste õhutamiseks, et ra
huliku kooseksisteerimise loosungi varjul püüavad "kommunis
tid maailma vallutada". Lääne-rSaksamaa autori B.Meissneri 
väidete kohaselt on rahulik kooseksisteerimine "kommunismi 
ekspansioon, mille kaasabil nad tahavad vallutada maailma 
sõjalise või mittesõjalise jõu kaasabil".Ühendriikide reakt
sioonilise publitsisti W. Kulski arvates on rahulik koosek
sisteerimine "igasugune mittesõjaline vahend kapitalistlike 
riikide hävitamiseks". Teise Ühendriikide reaktsioonilise 
publitsisti E.Goodmani väite kohaselt on rahulik kooseksis
teerimine "nõukogude ülemaailmne riik". 

л Vt. и.М. И в а н о в .  Мирное сосуществование и кризис 
внешнеполитической идеологии империализма США. М., 1965.
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Osa kodanlikke autoreid, nagu ÜSA professor Ph..Jessup 
ja Suurbritannia professor G.Schwarzenberger, püüavad^ näha 
rahulikus kooseksisteerimises mingit vaheseisundit soja ja 
toelise rahu vahel,mis on ajutiseks nähteks rahvusvahelistes 
suhetes, ühtlasi leiavad nad, et imperialistlikud riigid ei 
saa kunagi leppida sotsialistliku süsteemi eksisteerimisega 
ja nad on kohustatud pidevalt tegema ettevalmistusi selle 
likvideerimiseks. Üksikud kodanlikud autorid lähevad isegi 
nii kaugele, et nad ei pea isegi võimalikuks rahulikku koos
eksisteerimist sotsialistlike riikidega. Rahulik kooseksis
teerimine eeldab nende autorite arvates riikide kuulumist 
ühte ühiskondiik-majandus1ikku formatsiooni. Nende seisuko
halt on kooseksisteerimine erineva formatsiooni riikide juu
res vaid vaheseisund soja ja rahu vahel, mida iseloomustab 
ajutine sõjategevuse puudumine; vaheseisundis toimuvad mõle
ma poole poolt pidevad ettevalmistused sõjaliseks kallale
tungiks, vastaspoole hävitamiseks. Ühes sellega püütakse 
üldsust hirmutada Vkõmmunismiohuga", mis justkui ähvardavat 
kogu maailma.

Koik sellised väited teenivad vaid üht eesmärki - püüa
vad moonutada Noukogude välispoliitikat ja laimata sotsia
listliku süsteemi eesmärke. Sotsialistlikud maad soovivad 
siiralt rahu kogu maailmas ja heanaaberliku koostöö laien
damist koigi riikide ja rahvastega, kes seda soovivad.Nou
kogude Liidu ja teiste sotsialistlike maade rahupüüdu näitab 
nende väsimatu võitlus üldise ja täieliku desarmeerimise - 
relvade ja sõdadeta maailma eest. Selles võitluses toetavad 
Noukogude Liitu koik maailma progressiivsed joud.

Noukogude Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongressil 
kavandati ulatuslik rahuprogramm, mille elluviimisel on saa
vutatud juba nimetamisväärseid edusamme. Kongressi aruande- 
kones märkis L.Brežnev: ’’Katsed omistada Noukogude Liidule 
vooraid kavatsusi ei suuda rahvaid petta. Me deklareerime 
täie vastutustundega: meil ei ole mitte kellegi suhtes ter
ritoriaalseid pretensioone, me ei ähvarda kedagi ja me ei 
kavatse mitte kellelegi kallale tungida, me pooldame koigi
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rahvaste vaba ja sõltumatut arenemist... Noukogude Liit on
valmis süvendama koigis valdkondades vastastikku kasuliku

лkoostöö suhteid riikidega, kes omalt poolt seda taotlevad."
Koik see näitab eeltoodud Lääne autorite väidete aluse

tust .

л L. В г e z n e v. NLKP Keskkomitee aruanne Noukogude 
Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongressile, lk. 3^*35»



III p e a t ü k k

UUT TÜÜPI RAHVUSVAHELISED SUHTED JA 
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

§1. S u h t e d  s o t s i a l i s t l i k e  
r i i k i d e  v a h e l  k u i  u ut,  
k õ r g e m a t  t ü ü p i  r a h v u s 
v a h e l i s e d  s u h t e d

Marksismi-leninismi poolt avastatud inimühiskonna para
tamatu arenguseaduse kohaselt toimub areng pidevalt kommunis
mi suunas. Selle arenguseaduse toimel on sõjajärgsel perioo
dil rahvusvahelisel areenil kujunenud võimas sotsialistlik 
süsteem, kuhu kuulub umbes 1/3 maakera elanikest ja 26 % 
maakera maismaast."Sotsialismimaailm laieneb,карitalismimaa- 
ilm aheneb.Paratamatult astub sotsialism kõikjal kapitalismi 
asemele. Selline on ühiskonna arenemise objektiivne seadus.
Imperialismil ei ole joudu vääramatut vabastusprotsessi seis- 

лma panna," märgitakse NLKP programmis.
Sotsialistlike riikide vahel arenevad ulatuslikud polii

tilised,majanduslikud ja kultuurisuhted, mille sisu me vaat
leme edaspidi täpsemalt. Neid suhteid reguleerivad samuti 
rahvusvahelise oiguse normid. Kuid võrreldes erinevatesse 
süsteemidesse kuuluvate riikide vahelisi suhteid reguleeri
vate rahvusvahelise oiguse normidega, on sotsialistlike rii
kide vahelisi suhteid reguleerivatel normidel rida erinevusi. 
Eelkõige iseloomustab sotsialismimaid samane materiaalne 
baas - tootmisvahendite ühiskondlik omandus. Sotsialismimaa-

1  лNoukogude Liidu Kommunistliku Partei programm,lk.4-5.
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devahelistes suhetes on rahvusvahelisel õigusel kui pealis
ehitusel täita ühesugune väga vastutusrikas ülesanne: kind
lustada ekspluateerimisvaba sotsialistlikku süsteemi да tema 
edasiarengut ülla eesmärgi - kommunismi suunas. Kapitalist
like riikidega võrreldes on erinev samuti sotsialistlike 
riikide klassikoosseis, ja ühtlasi ka klassid, kelle huve 
väljendavad ja kaitsevad sotsialistlike riikide vahelisi 
suhteid reguleerivad rahvusvahelise oiguse normid. Nendeks 
klassideks on töölisklass ja töötav talupoegkond ning nen
dest pärinev ühiskondlik kiht - intelligents.

Ekspluataatoriike klasside eemaldamisega voimu juurt st 
ja nende likvideerimisega ei saa sotsialistlike riikide 
vahelisi suhteid reguleeriv rahvusvaheline oigus taotleda 
mingeid agressiivseid eesmärke (näiteks teiste maade anasta- 
mist ja teiste rahvaste ekspluateerimist). Rahvusvahelise 
oiguse peamiseks ülesandeks sotsialismimaadevahelistes suhe
tes on püsiva rahu kindlustamine ja koigi võimalike vahendi
tega kaasaaitamine sotsialistliku süsteemi kiiremaks liiku
miseks kommunismi suunas.

See, et sotsialistlikud riigid mõistavad hukka agres
siivsed sojad,ilmneb väga selgelt nende maade konstitutsioo
nidest. Sotsialismimaade konstitutsioonid ei räägi soja kuu
lutamisest, nagu teevad seda kapitalistlike riikide konsti
tutsioonid, vaid ainult sojaolukorra väljakuulutamisest vä- 
liskallaletungi korral voi vajaduse korral täita rahvusvahe
lisi kohustusi agressiooni likvideerimiseks. Seega on sõja
tegevus nende riikide seisukohalt seotud vaid oma iseseisvu
se ja sõltumatuse kaitsmisega voi agressiooniaktide likvi- 

\deerimisega.
Sotsialistlikus süsteemis kehtiva rahvusvahelise oiguse 

erijooneks on veel see, et paljud instituudid, mis suhtlemi
sel kapitalistlike maadega on ühepoolseteks (nagu kaubandus
esindused), on sotsialismimaadevahelistes suhetes kahepoolse
teks instituutideks.

ttldprintsiibiks,millest lähtudes areneb suhtlemine sot
sialismimaade vahel ja millele vastab ka sotsialismileeri

9
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maade vahel kehtiv rahvusvaheline oigus, on p r o l e 
t a a r s e  i n t e r n a t s i o n a l i s m i  p o h l  
m o t e .  Nimetatud seisukoht väljendub paljudes sotsialismi
maade vahel sõlmitud lepingutes.

Moskvas 1969.a. toimunud kommunistlike ja töölispartei
de esindajate nõupidamisel vastuvõetud põhidokumendis on 
öeldud: sotsialismi ülesehitamise "... protsessi edukas are
nemine eeldab ranget kinnipidamist proletaarse intematsio-

'inalismi põhimõtetest".
Sõjaeelsel perioodil, mil Nõukogude Liidu kõrval eksis

teeris vaid üks sotsialistlik riik - Mongoolia Rahvavabariik-, 
oli proletaarse internatsionalismi põhimõte aluseks pea
miselt nõukogude rahva suhete korraldamisel teiste maade 
töölistega. Selle internatsionaalse põhimõtte alusel arenes 
maailma t ö ö l i s k l a s s i  r a h v u s v a h e l i 
n e  v õ i t l u s  kapitalistliku korra kukutamise ja oma 
parema tuleviku eest. Sotsialistliku süsteemi kujunemisega 
muutus nimetatud põhimõte rahvusvahelis-õiguslikuks põhimõt
teks ja tema alusel arenevad suhted sotsialistlikus maailma
süsteemis.

Mis moodustab sotsialistlike riikide vaheliste rahvus
vaheliste suhete aluseks oleva proletaarse internatsionalis
mi sisu? Vastuse sellele küsimusele saame NLKP programmist. 
Selles öeldakse: "Täielik võrdõiguslikkus, iseseisvuse ja 
suveräänsuse vastastikune austamine, üksteise vennalik abis
tamine ja koostöö on sotsialistliku ühenduse maade suhete 
iseloomulikuks jooneks." Samas öeldakse edasi: "Sotsialist
likus leeris ehk - mis tähendab seda sama - sotsialistlike 
maade ülemaailmses ühenduses ei ole kellelgi ega saa olla 
mingeid erilisi õigusi ja privileege."^

Moskva 1969.a. kommunistlike ja töölisparteide esinda
jate rahvusvahelise nõupidamise põhidokumendis loetletakse

1 Vt. Kommun is tl ike ja töölisparteide rahvusvahe line nõupidamine, lk. 270.
2 j,Noukogude Liidu Kommunistliku Partei programm,lk.18-19.
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proletaarse internatsionalismi põhimõttest tulenevate kohus
tustena "... vastastikust abistamist ja toetust, võrdõigus
likkust, suveräänsust ja mittevahelesegamist üksteise sise
asjadesse".1

Võrreldes neid printsiipe eelvaadeldud rahuliku koosek
sisteerimise põhimõttega, näeme, et nad on väliselt samad, 
ainult vormistatud teisel kujul. Paljud rahuliku koosek
sisteerimise põhimõttes loetletud kohustused ei ole siin 
leidnud sonaselget väljendust, kuid nad tulenevad iseenesest 
juba teistest põhimõtetest. Näiteks ei ole otseselt räägitud 
a g r e s s i o o n i s t  h o i d u m i s e s t ,  kuid see 
järeldub loomupäraselt iseseisvuse ja suveräänsuse austami
sest. Sellest tuleneb ka territoriaalse terviklikkuse austa
mine, millest samuti otseselt ei kõnelda.

Kuid nagu nimetatud,on samasus siin vaid väline. Suhe
te aluseks olev sotsialistlik majandussüsteem, sotsialismi
maade ühine eesmärk - kommunism - teeb need printsiibid kva
litatiivselt erinevaks sotsialistliku ja kapitalistliku süs
teemi vahel arenevas koostöös tunnustatud samadest printsii
pidest. Kapitalistlike maade poolt ilmneb sageli nende põhi
mõtete rikkumine. Imperialistlikud suurriigid püüavad väga 
sagedasti oma tahet teistele maadele peale sundida, vahele 
segada teiste riikide siseasjadesse.

Kuigi kapitalistlikus maailmas eksisteerib arvukalt 
suveräänseid riike, on paljud neist orjastavate majanduslike 
ja poliitiliste lepingutega tehtud sõltuvaks imperialistli
kest suurriikidest ja kaotanud suure osa oma rahvuslikust 
suveräänsusest. Majanduslikus koostöös kapitalistlike maade 
vahel ei jälgita võrdsuse ja vastastikuse kasusaamise ees
märke, vaid püütakse majandusliku ekspansionismi teel luua 
soodsamaid võimalusi oma kapitalistide rikastumiseks teiste 
maade ja rahvaste arvel. Selline tendents on omane kõigile 
kapitalistliku maailma majanduslikele rühmitustele,nagu seda 
on Euroopa Majandusühendus (ühisturg),Euroopa Vabakaubanduse 
Assotsiatsioon jt.

1 Kommunistlike ja töölisparteide rahvusvaheline nõupida
mine, lk. 2 7 0— 2 7 1.
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Ka suhetes sotsialismileeri maadega jälgiva<i kapitalist 
likud riigid peamiselt ühepoolset kasusaamise eesmärki,püüa
vad kindlustada kapitalistlikku süsteemi ja saavutada temale 
rahvusvahelisel areenil soodsamaid positsioone«

Kui vaadelda näiteks t e r r i t o r i a a l s e
t e r v i k l i k k u s e  j a  a g r e s s i o o n i s t  
l o o b u m i s e  printsiipi, siis tuleb öelda, et impe
rialistlikud riigid on alati valmis sellest loobuma,kui ku
junevad soodsad olukorrad teiste riikide territooriumide 
anastamiseks ja teiste rahvaste iseseisvuse ning sõltumatuse 
likvideerimiseks.Seda on näidanud sündmused Kongos, Koreas, 
Vietnamis ja Lähis-Idas.

Seevastu sotsialistlikud riigid hoiduvad igasugustest 
teiste maade vastu suunatud agressiooniaktidest ja lähtuvad 
oma välispoliitikas järjekindlalt teiste riikide territori
aalse terviklikkuse austamisest.

Ent tekib küsimus, kuidas võis juhtuda, et Hiina Rahva
vabariik loobus rahuliku kooseksisteerimise ja proletaarse 
internatsionalismi põhimõtteist, alustas sõjategevust India 
vastu ja arendab praegu laialdast laimukampaaniat sotsialis
mimaade vastu. Seletatav on see ainult sellega, et Hiina 
kommunistide juhtkond loobus marksismist-leninismist ja asus 
revisionismi teele. Seda tõendab ka Nõukogude Liidule aluse
tute territoriaalsete pretensioonide esitamine ja meie pii
ride puutumatuse rikkumine.

Majanduslike suhete korraldamisel sotsialismimaade vahel 
valitseb tõeline vastastikune üksteise huvide austamise ja 
kasusaamise põhimõte,mis on tundmatu kodanlike riikide vahe
listes suhetes.Vastastikuse kasusaamise põhimõtet ei tunnus
tata siin mitte ainult kaubanduslikus mõttes, vaid palju 
laiemalt. Iga sotsialistlik riik, arendades oma majandust, 
hoolitseb ka kogu sotsialismileeri eest,arvestab selle huve. 
Sotsialistlike maade poolt loodud majanduslikes organisat
sioonides on kindlustatud kõigi osavõtvate riikide täielik 
võrdõiguslikkus, puuduvad igasugused taotlused kasutada neid 
organisatsioone vahelesegamiseks teiste maade majandusellu 
ja teistes maades majanduslike eeliste saamiseks.
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Omakasupüüdmatu majandusliku koostöö tulemusena areneb 
sotsialismimaade majandus, võrreldes kapitalistlike riikide 
majandusega, palju kiiremas tempos. Sotsialistlikule arengu
teele asumisel oli sotsialismimaade majandusliku arengu tase 
väga erinev. Majandusliku koostöö tulemusena on need erine
vused likvideeritud: sotsialismimaad on kujunenud eesrindli
keks tööstusriikideks, kus edukalt lahendatakse sotsialismi 
täieliku voidu kindlustamise voi järkjärgulise kommunismile 
ülemineku laialdasi ülesandeid.

Majandusliku koostöö arendamisel kuulub arusaadavalt 
peamine tähtsus Noukogude Liidule kui sotsialistliku süstee
mi коige võimsamale riigile. Noukogude Liidu omakasupüüdmatu 
majandusliku abiga toimub arvukate majanduslike objektide 
rajamine voi rekonstrueerimine teistes sotsialismimaades. 
Noukogude Liit on andnud paljudele teistele sotsialismimaa
dele krediite majanduse arendamiseks vajalike seadmete ja 
materjalide ostmiseks. Selles väljendub järjekindel prole
taarse internatsionalismi põhimõtte järgimine Noukogude Lii
du poolt.

Proletaarse internatsionalismi mõistesse kuulub ka sot
sialismi saavutuste ühine kaitsmine imperialistlike sepit
suste vastu, ühiste jõupingutustega on sotsialismimaad nur
ja ajanud paljud imperialistlike riikide poolt organiseeri
tud diplomaatilised ja sõjalised interventsioonid. Näitena 
voime tuua USA imperialistide poolt organiseeritud sõjalise 
interventsiooni läbikukkumist Koreas ja Vietnamis,kontrrevo- 
lutsioonilise mässu mahasurumist Ungaris, reaktsiooni sepit
suste nurjaajamist Tsehhoslovakkias, reaktsioonilistele jõu
dudele võimaluse mitteandmist kasutada ÜRO-d vahelesegami
seks sotsialismimaade siseasjadesse jm. Ka tulevikus on kin
del, et imperialistide poolt sotsialismimaade vastu organi
seeritud mahhinatsioonid saavad otsustava vastulöögi.

Peale poliitilise ja majandusliku koostöö areneb sot
sialismimaade vahel veel laialdane kultuurialane suhtlemine: 
teatrite ja mitmesuguste kunstikollektiivide vastastikused 
külaskäigud, turism, teadlaste koostöö mitmete probleemide
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lahendamisel, vastastikune õiguslik abistamine jne. Ka sel
line koostöö kuulub proletaarse internatsionalismi mõistesse 
ja toimub mitmesuguste sotsialismimaade vahel sõlmitud rah
vusvaheliste kokkulepete alusel.

Milline on sotsialismimaade vahel kehtivate rahvusvahe
lise oiguse normide ja printsiipide suhe üldtunnustatud rah
vusvahelise oiguse normidega, mis reguleerivad suhteid 
e r i n e v a  s ü s t e e m i g a  r i i k i d e  v a 
h e l  rahuliku kooseksisteerimise põhimõtte alusel?

Võrreldes neid norme ja printsiipe, voime öelda,et pro
letaarse internatsionalismi mõistesse kuuluvad normid ja 
printsiibid kuuluvad üldtunnustatud rahvusvahelise oiguse 
koosseisu. Kuid neil on siiski suur kvalitatiivne erinevus: 
sotsialistlikus süsteemis on nende normide ja printsiipide 
materiaalseks baasiks majanduslikud suhted ühetüübiliste 
riikide vahel, kus majanduslikuks aluseks on ekspluateeri
misvaba sotsialistlik omand. Nimetatud asjaolu kindlustab 
rahvusvahelise oiguse normide täpse täitmise koigi sotsia
lismimaade poolt.

Nagu eespool nimetatud, on sotsialismimaade tegevuse 
tulemusena juba kujunenud paljud uued progressiivsed rahvus
vahelise oiguse normid. Tulevikus, sotsialismimaadevahelise 
koostöö pideva laienemise tulemusena,võivad sotsialismimaade 
vahel kujuneda uued rahvusvahelise oiguse normid, mis samuti 
mõjutavad üldtunnustatud rahvusvahelist oigust.Seega on sot
sialistlik rahvusvaheline oigus aluseks kogu rahvusvahelise 
oiguse progressiivsele edasiarendamisele. Praegu võitlevad 
sotsialismimaad relvastuse vähendamise ja tuuma- ning koigi 
teiste massilise hävitamise relvade keelustamise eest. Võit
luses relvadeta ja sodateta maailma eest toetavad sotsialis
mimaid blokivälised riigid ja maailma progressiivne üldsus.

Kõrvuti riikidevaheliste suhetega on proletaarse inter
natsionalismi pohimote aluseks ka sotsialismimaade kommunist
likele ja töölisparteidele suhete arendamisel teiste maade 
töölisparteidega. Seisukohtade lihtsustamiseks mitmetes rah
vusvahelise suhtlemise põhiküsimustes ja tegevuse kooskolas-
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tamiseks toimusid Moskvas 1957., 1960. ja 1969.a. kommunist
like ja töölisparteide rahvusvahelised nõupidamised. Moskva 
nõupidamisel 17. juunil 1969 vastuvõetud põhidokumendis "Im
perial ismivastase võitluse ülesanded praegusel etapil ning 
kommunistlike ja töölisparteide, koigi antiimperialistlike 
jõudude tegevusühtsus" antakse põhjalik hinnang tänapäeva 
rahvusvahelisele olukorrale ja poliitiliste jõudude vahe
korrale. Dokumendis märgitakse,et maailmas on arenemas võim
sad revolutsiooniprotsessid. Võitlusse imperialismi vastu 
ühinevad nüüdisaja kolm suurt joudu:"sotsialistlik maailmasüs-
teem, rahvusvaheline töölisklass ja rahvuslik vabadusliiku-

лmine" .
Nõupidamisest osavotjad tulid järeldusele, et praegune 

sotsiaalne ja poliitiline olukord maailmas võimaldab viia 
imperialismivastase võitluse uuele astmele. Intensiivistades 
pealetungi imperialismile on võimalik saavutada otsustav 
üleolek temast, ajada nurja tema agressiooni- ja sojapolii- 
tika. Kuid selleks on vaja koigi demokraatlike ja antiim- 
perialistlike jõudude konsolideerimine ning neile konkreet
sete ülesannete andmine võitluses rahu, demokraatia ja sot-2 лsialismi eest. Pohidokumendis tullakse järeldusele,et anti- 
imperialistlike jõudude tegevuse peaeesmärgiks tänapäeval on 
"võitlus sojaohu vastu, rahvaid ikka veel massilise hävin
guga ähvardava ülemaailmse termotuumasõja ohu vastu, võitlus 
ülemaailmse rahu eest".

Püsiva rahvusvahelise rahu kaitsmine on kõigepealt saa
vutatav sellega, kui sunnime imperialiste tunnustama erineva 
ühiskonnakorraga riikide rahulikku kooseksisteerimise põhi
mõtet. Imperialistid rajavad oma rahuohustava poliitika 
endiselt tuumarelvade kasutamisele. Sellega ühes on rahu 
säilitamiseks olulise praktilise tähtsusega võitlus tuuma- 
ja teiste massilise hävitamise relvade keelustamise eest. On 
tarvis kuulutada need relvad seadusvastasteks ja lõpetada 
nende tootmine ning katsetamine.

Л „Kommunistlike ja töölisparteide rahvusvaheline nõupida
mine, lk. 25З.

^ Sealsamas, lk. 280.
 ̂Sealsamas, lk. 281.



Võitluses püsiva rahu eest seatakse demokraatlikele jõu
dudele veel sellised voitlusülesanded nagu sojaeelarvete 
kärpimine, agressiivsete blokkide laialisaatmine, ohtlike 
sojakollete likvideerimine Koreas, Vietnamis ja Lähis-Idas, 
kolonialismi viimaste pidepunktide likvideerimine»vastulöögi 
andmine £ašistlikule ja rassistlikule ideoloogiale ja võit
luse laiendamine ühiskondliku elu koigi valdkondade demo
kratiseerimise eest kapitalistlikes riikides.

NLKP XXIV kongressil pöörati suurt tähelepanu sotsia
listliku süsteemi edasisele tugevdamisele ja sotsialismi- 
maaaevahelise koostöö laiendamisele. Eriti vajalikuks peeti 
koostöö arendamist vennasmaade kommunistlike parteidega. 
Leiti, et see koostöö võimaldab kogemuste vahetamise teel 
lahendada edukalt sotsialismi- ja kommunismiehitamise põhi
mõttelisi probleeme, leida majandussidemete koige ratsio
naalsemaid voime, ühtsustada sotsialismimaade välispoliiti
kat ning lahendada ühiselt ka kultuuri ja teaduse arenguga 
seonduvaid aktuaalseid küsimusi.Sotsialismimaade välispolii
tika koordineerimise peamiseks keskuseks on Varssavi Lepingu 
Organisatsioon. Varssavi lepingu maad realiseerivad ühiselt 
Euroopa rahu tugevdamise programmi, mille tuumaks on olemas
olevate riigipiiride puutumatuse garanteerimine. Seni, kuni 
Lääneriigid ei ole vastu votnud sotsialismimaade ettepanekut 
üheaegseks Varssavi Lepingu Organisatsiooni ja NATO likvidee
rimiseks, peetakse vajalikukB tugevdada organisatsiooni relvas
tatud joude, et olla valmis igasuguste sotsialismimaade vas
tu suunatud imperialistide agressiooniaktide likvideerimi
seks.

Kongressil anti korge hinnang VMAN-i tegevusele ja lei
ti, et tuleb pidevalt laiendada rahvusvahelist sotsialist
likku tööjaotust, mis võimaldab saavutada suuremaid edusamme 
majanduse arendamisel ja kiirendab edasiliikumist ühise ees
märgi - kommunismi suunas. Märgiti, et NLKP peab oma inter
natsionaalseks kohuseks igati kaasa aidata sotsialistliku 
maailmasüsteemi edasisele kasvule.

Kongressil peetud aruandekones ütles L.Brežnev: "Me ta



hame näha iga vennasmaad õitsva riigina, kus majanduse, tea
duse ja tehnika kiire arenemine on harmooniliselt ühendatud 
sotsialistliku kultuuri õitsenguga, töötajate materiaalse 
heaolu tõusuga. Me tahame, et kogu sotsialismi maailmasüs- 
teem oleks niisuguste rahvaste üksmeelne pere, kes üheskoos
ehitavad ja kaitsevad uut ühiskonda ning vastastikku rikas-

-1tavad üksteist kogemuste ja teadmistega." Nende oluliste 
ülesannete elluviimisest lähtub Noukogude Liit suhete aren
damisel teiste sotsialismimaadega.

§2. P o l i i t i l i n e  k o o s t ö ö  N S V  
L i i d u  j a  t e i s t e  s o t s i a 
l i s t l i k e  r i i k i d e  v a h e l

Noukogude Liidu ja teiste sotsialistlike riikide vahel 
areneb laialdane poliitiline koostöö, mille peamiseks ees
märgiks on vastastikune üksteise(ühtlasi kogu sotsialistliku 
süsteemi) julgeoleku kindlustamine imperialistlike riikide 
sepitsuste vastu. Poliitiline koostöö toimub ühelt poolt 
kahepoolsete sõpruse, koostöö ja vastastikuse abistamise 
lepingute alusel, teiselt poolt aga Varssavis 1955.a« mais 
NSV Liidu ja teiste Euroopa sotsialistlike riikide poolt 
moodustatud Varssavi Lepingu Organisatsiooni raames.

Noukogude Liit, võideldes Suures Isamaasõjas meie sot
sialistliku kodumaa iseseisvuse ja sõltumatuse eest, võitles 
samaaegselt ka fašistliku Saksamaa purustamise ja tema poolt 
orjastatud rahvaste vabastamise eest. See eesmärk leidis 
otsese väljenduse Noukogude valitsuse poolt 3. juulil 194-1 
tehtud avalduses. Viies ellu nimetatud põhimõtet, asus Nouko
gude Liit juba soja ajal sõlmima fašistliku agressiooni ohv
riks langenud riikide valitsustega vastastikuse abistamise 
lepinguid. Nende lepingute eesmärgiks oli jõupingutuste 
koordineerimine ühises fasismivastases võitluses ning samal

1 L. B r e ž n e v .  NLKP Keskkomitee aruanne Noukogude 
Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongressile, lk. 18.
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ajal ka agressiooni ohvriks langenud rahvastele antava ahi 
konkretiseerimine. Esimeseks selliseks aktiks oli Moskvas 4. 
detsembril 1941 avaldatud ühine NSV Liidu ja Poola Vabariigi 
"Deklaratsioon sõprusest ja vastastikusest abistamisest", 
mille alusel mõlemad lepingupooled kohustusid koos teiste 
liitlastega pidama soda fasistliku Saksamaa vastu kuni täie-
1 j im võiduni. Noukogude Liit kohustus abistama Poolat tema 
territooriumi vabastamisel fasistlikust okupatsioonist. Ta 
võimaldas Poola valitsusele oma regulaararmee taastamise 
meie territooriumil,pidas neid väeosi ülal, andes neile rel
vad ja muu varustuse.

12.detsembril 19^3 solmis Noukogude Liit "Sõpruse, vas
tastikuse abistamise ja sõjajärgse koostöö lepingu" Tsehhos- 
lovakkiaga. Selle alusel abistas Noukogude Liit Tsehhoslo- 
vakkiat tema territooriumi vabastamisel fasistlikust okupat
sioonist. Lepingu põhjal ei piirdunud koostöö mõlema riigi 
vahel ainult sõjaperioodiga, vaid pidi jätkuma ka pärast 
soda. Lepingupooled võtsid endale kohustuse - juhuks kui 
Saksamaa kas üksi voi koos teiste riikidega alustab uuesti 
vaenutegevust ühe lepingupoole vastu - osutada agressiooni 
ohvrile igakülgset nii sõjalist kui ka muud abi. Samuti ko
hustusid riigid laiendama sõjajärgsel perioodil omavahelist 
koostööd ning mitte sõlmima liite ja osa võtma ühestki koa
litsioonist, mis on suunatud teise lepingupoole vastu. Järe
likult võttis Noukogude Liit endale juba Suure Isamaasõja 
ajal kohustuse kaitsta ka edaspidi Tšehhoslovakkia iseseis
vust ja sõltumatust.

Pärast maa okupeerimist fasistliku Saksamaa poolt põge
nes Poola kodanlik valitsus välismaale ja jättis oma raüva 
saatuse hoolde. Poolas arenes laialdane põrandaalune vastu
panuliikumine, mida juhatas põrandaalune rahvavalitsus. Nou
kogude Liit tunnustas põrandaalust rahvavalitsust Poola 
ametliku esindajana ja solmis temaga Suure Isamaasõja lõpu
päevadel (21. aprillil 1945) "Sõpruse,vastastikuse abistamise 
ja sõjajärgse koostöö lepingu". Lepingupooled kohustusid 
jätkama sõda koos teiste liitlastega fasistliku Saksamaa
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vastu kuni lõpliku võiduni. Pärast soda kohustusid lepingu
pooled tarvitusele votma koik nende käsutuses olevad vahen
did uue Saksamaa-poolse agressiooni vältimiseks. Kui üks le
pingupooltest siiski pärast soda langeb Saksamaa agressiooni 
ohvriks, kohustus teine pool talle osutama vajalikku sõja
list ja muud abi. Lepingupooled kohustusid ka laiendama ma
janduslikku koostööd ja abistama teineteist majanduse taas
tamisel.

Eelnimetatud lepingutel oli kahtlemata suur tähtsus 
antifašistliku koalitsiooni kindlustamisel,fašistliku agres
siooni purustamisel ning fašismi tagajärgede likvideerimisel.

Lääneriikide soosimisel taastatud Saksa militarism ja 
revanšism muutusid varsti pärast soda tõsiseks ohuks Euroopa 
rahuarmastavatele rahvastele. Agressiooniohu vähendamiseks 
solmis Noukogude Liit 1948.a. sõpruse f koostöö ja vastasti
kuse abistamise lepingud Bulgaaria, Rumeenia ja Ungariga. 
Nende alusel kohustusid lepingupooled tarvitusele votma koik 
võimalikud abinõud Saksa agressiooni kordumise vältimiseks. 
Kui üks lepingupool, hoolimata tarvituselevõetud abinõudest, 
langeb Saksa PV voi mone teise riigi kallaletungi ohvriks, 
osutab teine pool talle viivitamatult nii sõjalist kui ka 
muud vajalikku abi.

Lepingupooled votsid endale veel kohustuse hoiduda iga
sugusest teise poole vastu suunatud tegevusest, arendada 
omavahel majanduslikku ja kultuurilist koostööd, austada 
poolte suveräänsust ja sõltumatust, hoiduda vahelesegamisest 
teineteise siseasjadesse. Samuti kohustusid lepinguosalised 
konsulteerima koigis olulistes mõlemat poolt huvitavais küsi
mustes.

Rahu kindlustamiseks Kaug-Idas ja Aasias solmis Noukogu
de Liit 1946.a. "Sõpruse ja vastastikuse abistamise lepingu" 
Mongooliaga. Lepingust osavotvad riigid kohustusid kallale- 
tungiohu tekkimisel arutama kujunenud olukorda ja votma tar
vitusele vajalikud abinõud ohu kõrvaldamiseks. Kallaletungi 
korral ühele lepingupoolele oli teine pool kohustatud osuta
ma nii sõjalist kui ka muud vajalikku abi kallaletungi ohv
rile.



14.veebruaril 1950 solmis Noukogude Liit "Sõpruse,liidu 
ja vastastikuse abistamise lepingu" Hiina Rahvavabariigiga. 
Lepingu alusel kohustusid mõlemad lepingupooled^tarvitusele 
votma koik nende käsutuses olevad vajalikud abinõud agressi
ooni ja rahurikkumiste kordumise vältimiseks Jaapani voi 
teiste temaga liidus olevate riikide poolt. Kui üks lepingu
pool siiski langeb agressiooni ohvriks, on teine pool kohus
tatud talle osutama nii sõjalist kui ka muud vajalikku abi. 
Ühtlasi andis Noukogude Liit Hiina RV-le 300 miljonit dol
larit laenu majanduse arendamiseks. Seoses maoistliku kild
konna Noukogude-vastase tegevusega on leping kaotanud oma 
tähtsuse.

Eelnimetatud lepingud sõlmiti 20 aastaks. Tähtaja möödu
misel solmis Noukogude Liit uued sõpruse, koostöö ja vastas
tikuse abistamise lepingud: 1965 - Poolaga, 1966 - Mongoo- 
liaga, 1967 - Bulgaaria, Rumeenia ja Ungariga ning 1970 - 
Tsehhoslovakkiaga. Uutes lepingutes on nähtud ette laiendada 
tunduvalt lepingupoolte kohustusi.

Kõigepealt nähakse ette poliitilise ja majandusliku 
koostöö avardamist sotsialistliku süsteemi tugevdamise huvi
des. Suhete arendamisel kapitalistlike riikidega lähtuvad 
pooled rahuliku kooseksisteerimise printsiibist,seades põhi
liseks eesmärgiks rahvusvahelise rahu kindlustamise. Kokku- 
leppivad riigid on arvamusel, et коige oigem tee püsiva rah
vusvahelise rahu kindlustamiseks Euroopas on üleeuroopalise 
kollektiivse julgeoleku süsteemi loomine.Lepingupooled võta
vad endale veel kohustuse arendada ühist võitlust üldise ja 
täieliku desarmeerimise ning massilise hävitamise relvade 
keelustamise eest.

Nende uute kohustuste kõrval sisaldavad lepingud samuti 
kohustusi vastastikuseks sõjaliseks ja muul vajalikul vii
sil abistamiseks juhul, kui üks lepingupool langeb agres
siooni ohvriks.

Nendel lepingutel on kahtlemata äärmiselt suur tähtsus 
rahu kindlustamisel Euroopas ja kogu maailmas ning sotsia
listlike välisriikide iseseisvuse ja sõltumatuse kaitsmisel.
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Lepingute alusel kaitseb Noukogude Liit teiste sotsialist
like riikide piiride puutumatust ja sotsialismi saavutusi.

§ 3 . V a r s s a v i  L e p i n g u  O r g a -  
S  n i s a t s i o o n
Varssavi Lepingu Organi satsioon moodustati 14. mail

Lepingu sõlmimisele viis eelnimetatud riigis imperia
listlike riikide poolt teostatav Lääne-Saksamaa taasrelvas- 
tamise poliitika,mille tulemusena Lääne-Saksamaal taastatava“" 
militarismi ja revanšismi näol oli kujunenud uus oht Euroopa 
rahvaste rahule ja julgeolekule. Seega sundis Lääneriikide 
ohtlik poliitika Euroopa sotsialismimaid tarvitusele võtma 
täiendavaid abinõusid oma, samaaegselt aga ka teiste Euroopa 
rahvaste julgeoleku kindlustamiseks.

"Me rajasime niisuguse sõprusühenduse eelkõige selleks," 
märkis L.Brežnev, "et avaldada vastupanu imperialismiohule, 
imperialismi loodud agressiivsetele sõjalistele blokkidele, 

л p et ühisel joul kaitsta sotsialismi ja rahuüritust."
Aastaid reaktsiooniliste imperialistlike ringkondade 

poolt kavandatud plaanid Lääne-Saksamaa revanšistidele või
maluse andmiseks Potsdami kokkuleppe eeskirjade ignoreerimi
seks ja taasreIvastümiseks viidi lõpuks ellu 1954.a. novemb- 
ris Pariisis ja Londonis sõlmitud lepingutega. Nende lepin- 
gute alusel võeti Lääne-Saksamaa vastu agressiivsetesse blok
kidesse, NATO-sse ja Lääne-Euroopa Liitu, ja talle anti või
malus luua oma armee. Esialgseks Lääne-Saksamaa relvastatud 
jõudude Ta~ilru lТяв koosseisu üldsuuruseks määrati 500 000

Л Международное право в избранных документах. Том II. М., 
1957, стр. IB9-I72.

О L. B r e z n e v .  50 aastat Noukogude Sotsialistlike 
Vabariikide Liitu, lk. 27.
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meest. Armee relvastuse suhtes vottis Lääne-Saksamaa endale 
Londoni lepingu allakirjutamisel ühepoolse kohustuse mitte 
toota tuumarelvi. Selle kohustuse täitmise kontrollimiseks 
ei ole aga lepingus ette nähtud mingit organit, pealegi tea
me, et Bonni revansistlikud ringkonnad on selle juba unusta
nud, taotledes igasuguste võtetega tuumarelvade saamist enda 
valdusesse.

Taasrelvastumisvõ imaluse andmine Lääne-Saksamaa revan- 
šistidele ja militaristidele, kes Teise maailmasõja valla
päästmisega tekitasid inimkonnale tohutuid ohvreid ja kanna
tusi, vähem kui kümne aasta möödumisel Teise maailmasõja 
lõpust oli ääimiselt alatu reeturlikkuse akt Lääneriikide 
valitsevate ringkondade poolt. Nimetatud ringkonnad annul- 
leerisid ühepoolselt, täielikus vastuolus ka oma rahvuslike 
huvidega, koige olulisemad Potsdami kokkuleppega endale voe
tud kohustused, mis seisnesid järgmises:"Koik Saksamaa mais
maa, mere ja ohu relvastatud joud, SS, SA, SD" ja Gestapo 
koigi nende organisatsioonidega, staapidega ja asutustega, 
kaasa arvatud kindralstaap, ohvitseride korpus, reservistide 
korpus, sõjaväelised õppeasutused, sõjaveteranide organisat
sioonid koos nende klubidega ja assotsiatsioonidega, mis 
teenivad sõjaliste traditsioonide toetamise huve Saksamaal, 
kaotatakse täielikult ja lõplikult selleks, et igaveseks ära 
hoida saksa militarismi ja natsismi taassündi voi reorgani
seerimist. " 1

Enne Varssavi lepingu sõlmimist toimus Moskvas (29. no- 
vembrist 2. detsembrini 1954) Noukogude Liidu ja teiste eel
nimetatud Euroopa sotsialistlike riikide esinda-iate nnunidâ . 
mine. Vaatle j ana vottis nõupidamisest osa ka Hiina Rahva- — p ^vabariigi esindaja. Nõupidamisel arutati seoses Pariisi ja 
Londoni lepingute sõlmimisega Euroopas kujunenud rahvusvahe
list olukorda. Vastuvõetud deklaratsioonis paljastasid nõu
pidamisest osavotvad riigid nende lepingute agressiivset ise-

,, Teadaanne kolme riigi Berliini konverentsist. - "Eesti Bolsevik", 19 45, nr. 13/14, lk. 569.
2

лъг-- A;,U u 3 t а 1 . Sotsialismileeri maade koostöö. Tln.,Л960, lk. 2 2.
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loomu ja tegid veel kord ettepaneku kõigile Euroopa riikide
le üleeuroopalise kollektiivse julgeoleku süsteemi loomiseks, 
mis, nagu korduvalt on deklareerinud Noukogude Liidu ja 
teiste sotsialistlike riikide valitsused, on ainuõige tee 
rahvusvahelise rahu kindlustamiseks Euroopas.

Deklaratsioonis märgitakse, et nõupidamisest osavõtvad 
riigid on veendunud,et kollektiivse julgeoleku süsteemi löö
mine koigi riikide osavõtul teeks lõpu olukorrale, kus "Eu
roopas perioodiliselt päästetakse valla laastavaid sõdu, mis

Лtoovad kaasa arvutuid ohvreid Euroopa rahvastele".
Nõupidamisest osavotvad riigid väljendavad Дек-i ягяЬя1 -_ 

oonis oma kindlat kavatsust Pariisi ja Londoni lepingute 
joustumisel votta tarvitusele ühised va-ialikud abinõud jul
geoleku kindlustamiseks. "Selleks, et kaitsta oma rahvaste 
rahulikku tööd, garanteerida oma piiride ja territooriumide 
puutumatust ja tagada kaitse võimaliku agressiooni vastu".

Lääneriigid, jättes ka nüüd tähele panemata deklaratsi
oonis tehtud etteoanekudlT^^nrnn^nH^'n^õll^g£13;vi¥3ülge~^ 7
оTeЬт!^пяЪ1>етТ~ГоomiseTcgrri sellega Euroopa sotsia
lismimaid sõlmima spetsiaa . ^u oma julgeoleku kait-
seksT~Lepingu sõlmimisel väljendasid sotsialismimaad oma 
kindlat kavatsust ka edaspidi .iätkata võitliist üleeuroopa
lise kollektiivse .iulyeoleku süsteemi loomise eest, olles 
põhjendatult arvamisel, et erinevate riikide grupeeringute 
olemasolu Euroopas teravdab tahes-tahtmata vahekordi riikide 
vahel ning soodustab sellega relvastumise võidujooksu ja 
sojahüsteeria õhkkonna süvenemist kapitalistlikes maades.Le
pingust osavotvate maade püüd luua Euroopas kollektiivse 
julgeoleku süsteem, mis oleks rajatud koigi Euroopa riikide 
osavõtule - sõltumata nende ühiskondlikust ja riiklikust kor
rast - ja "mis võimaldaks ühendada nende jõupingutused Eu-

B.K. С о б а к и н .  Коллективная безопасность - гаран
тия мирного сосуществования. М., 1962; см. также В.М.Ш у р- ш а л о в. Общеевропейский договор о коллективной безопасно
сти в Европе. - "Советское государство и право , 19о4, Л о.
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roopa rabu kindlustamise huvides" « leiab kinnitamist ka 
Varssavi lepingu sissejuhatavas osas.

Leping sõlmiti 20 aastaks. Seejuures on aga lepingus 
öeldud (art.11), et juhul, kui Euroopas luuakse kollektiivse 
julgeoleku süsteem ning sõlmitakse üleeuroopaline kollektiiv
se julgeoleku leping, "mida pidevalt taotlevad lepinguosa
lised, kaotab leping oma kehtivuse üleeuroopalise lepingu 
jõustumise päeval".

Varssavi leping on kaitseleping, mis oma sisult vastab 
täielikult Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjale. 
Nimelt nähakse Varssavi lepingus ette (art.1), et lepinguosa
lised riigid kohustuvad kooskõlas ÜRO põhikirjaga hoiduma 
rahvusvahelistes suhetes jõuga ähvardamisest või jõu kasuta
misest ja lahendama kõik tüliküsimused rahulike vahenditega, 
ohustamata rahvusvahelist rahu ja julgeolekut.

Lepinguosalised riigid avaldavad valmisolekut võtta osa 
igasugusest tegevusest, mille eesmärgiks on rahvusvahelise 
rahu kindlustamine, ja "annavad kogu oma jõu selle eesmärgi 
saavutamiseks". Nad taotlevad koos teiste riikidega abinõude 
tarvituselevõtmist, mis kindlustavad rahvusvahelist rahu. 
Sellisteks abinõudeks loetakse Varssavi lepingus relvastuse 
vähendamist ja massilise hävitamise relvade keelamist.

Varssavi lepingust osavõtvad riigid ei kavatse kedagi
ohustada või ette valmistada sõjalisi avantüüre teiste rii-

2kide vastu. Selline poliitika on sotsialismimaadele võõras. 
Sotsialismimaad, seades oma eesmärgiks ühe inimese eksplua
teerimise jäädava likvideerimise teise poolt, ei saa välis
poliitikas taotleda eesmärke, mis viiksid teiste maade anas- 
tamisele Ja nende rahvaste orjastamisele. Kuid sotsialismi
maad ei saanud jääda vaatama kujunenud olukorda, käed rüpes, 
kui imperialistlikud riigid samal ajal üha avalikumalt val
mistasid ette agressiooniakte nende maade vastu.

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХУЛ.М., 
I960, стр. 29.

2 Г.И. Т у н к и н. О некоторых вопросах международного 
договора в связи с Варшавским договором. - "Советское госу
дарство и право", 1956, J§ I, стр. 102.
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Relvastatud kallaletungi korral ühele voi mitmele le
pinguosalisele riigile Euroopas, öeldakse lepingus, osutavad 
teised lepinguosalised riigid lepingu kohaselt neile kas in
dividuaalset voi kollektiivset abi koigi vahenditega, mida v 
peetakse vajalikuks kallaletungi ohvriks langenud riikide 
julgeoleku kaitsmiseks, kaasa arvatud relvastatud jõudude 
kasutamine.

Efektiivsema julgeoleku kindlustamise huvides nähakse 
lepingus ette, et rijgid konsulteerivad omavahel iga kord, 
kui tekib relvastatud kallaletungi oht ühele voi mitmele le
pinguosalisele riigile, selleks et välja selgitada konkuet- 
seid vahendeid ühise kaitse korraldamiseks ja rahu kindlus
tamiseks.

Riikide individuaalse ja kollektiivse enesekaitse orga
niseerimise võimalused on ette nähtud ÜRO põhikirjas. Põhi
kiri (art. 51) ei riiva mingil määral ühegi riigi lahutama
tut õigust individuaalsele või kollektiivsele enesekaitsele 
väliskallaletungi korral niikaua, kuni Julgeolekunõukogu ei 
võta tarvitusele abinõusid, mis on vajalikud rahvusvahelise 
rahu ja julgeoleku säilitamiseks. ÜRO põhikiri (art.52) lu
bab organiseerida ka spetsiaalseid regionaalseid organisat
sioone rahu ja julgeoleku kindlustamiseks mõnes maakera piir
konnas. Põhikiri panebki eelkõige regionaalsetele organisat
sioonidele vastutuse rahu kindlustamise eest vastavas maa
kera piirkonnas, kohustades neid "tegema suuremaid pingutusi 
kohalike tülide rahulikuks lahendamiseks" enne nende otsusta- 
miseks andmist Julgeolekunõukogule.

Kuna peamiseks rahvusvahelise rahu eest vastutavaks 
organiks on tänapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu,nähaksegi Vars
savi lepingus ette, et lepinguosalised riigid teatavad Jul
geolekunõukogule kõigist rahvusvahelise rahu ja julgeoleku 
kindlustamiseks tarvitusele võetud abinõudest. Lepingus on 
öeldud, et riigid lõpetavad omapoolsete abinõude rakendamise 
rahvusvahelise rahu kindlustamiseks, kui Julgeolekunõukogu

1 A. U u s t a l .  Ühinenud Rahvaste Organisatsioon,lk.113.

II
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võtab tarvitusele vajalikud abinõud rabu taastamiseks voi 
säilitamiseks.

Ootamatu kallaletungi tagasilöömiseks moodustavad Vars- 
savi lepingust osa votvad maadC^erffoatud väe juhatjjpe, kelle 
käsutusse antakse relvastatud jõudude one ing endid.
Ühendatud väekoondiste moodustamine on eriti vajalik täna
päeval, mil eksisteerib ootamatute imperialistlike sõjaliste 
avantüüride oht. See saab mõistetavaks, kui meenutame,et 
imperialistide agressiivsetes plaanides on alati mänginud 
tähtsat osa "välksõda". Tänapäeva "välksõja” eesmärgiks on 
murda ootamatu tuumalöögi ja agressorile võimalikult väheste 
kaotustega rahuarmastavate rahvaste vastupanu ning anastada 
nende maad.

Varssavi leping ei koordineeri mitte ainult le-ningust 
оsavõtvate riikide tegevust väliskallaletungi korralT vaid 
sisaldab 1ся nluiiя1 printsiipe heanaaberliku k o o s t ö ö  

яя1гя - Lepinguosalised riigid kohustuvad mitte osa 
votma koalitsioonidest ja 1 i i timeg-h ning lepinguid,
mis oleksid lepingu e»amarPltidoga..—  Samal
ajal deklareerivad lepingust osavõtvad riigid, et nende keh
tivatest rahvusvahelistest lepingutest tulenevad kohustused 
ei ole vastuolus Varssavi lepinguga. Lepinguosalised riigid 
deklareerivad samuti, et nad ka edaspidi, tegutsedes sõpruse 
ja koostöö vaimus, seavad oma eesmärgiks majandus- ja kul
tuurisidemete tugevdamise ja arendamise vastastikuse sõltu
matuse ja suveräänsuse austamise alusel,hoidudes igasugusest 
vahelesegamisest teiste riikide siseasjadesse.

Varssavi leping, seades eesmärgiks Euroopa sotsialismi
maade iseseisvuse ja sõltumatuse kaitsmise, on lahutamatult 
seotud nende maade vahel areneva majandusliku .ja kultuurili
se ko^ntinxny Majanduslik koostöö sotsialismimaade vahel 
'aitab kaasa nende riikide rahvamajanduse kiiremale arengule, 
järelikult ka kogu sotsialistliku süsteemi tugevdamisele ja 
kaitsevõime tõstmisele, mis võimaldab paremini likvideerida 
igasuguseid imperialistlike ringkondade sõjalisi avantüüre.1

Л М. Л я х е .  Варшавский договор и проблема коллективной 
безопасности в Европе. - "Международная жизнь", 1955, № 10, 
стр. 55.
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Vaadeldes eeltoodud Varssavi lepingu põhimõtteid,näeme, 
et neis väljenduvad täiesti uued,sotsialistlikele riikidele 
iseloomulikud rahvusvahelise koostöö põhimõtted,mis lähtuvad 
koigi lepingust osavotvate riikide täielikust võrdõiguslik
kusest, arvestavad koigi osavotvate maade huve ja on suuna
tud nende majanduslikule edasiarendamisele ning tugevdamise
le. Neid kõrgeid põhimõtteid saab leping järgida vaid see
pärast, et temast osavotvad riigid on sotsialistlikku tüüpi 
riigid.1

Leping on rajatud proletaarse internatsionalismi põhi
mõtteile ja lähtub osavotvate riikide täielikust võrdoigus- 
likkusüs£ .Vaatamata riikide territooriumide erinevale suuru
sele, erinevale elanike arvule ja erinevale majanduslikule 
võimsusele, on lepinguosalistele kindlustatud •|rp,|,v1no „
osa võtta koigi nende küsimuste lahendamisest ,ia otsustami
sest. milleks leping- япЧтп-Lhi. Muidugi ei saa me rääkida*~3tin 
matemaatilisest võrdsusest panuste osas, mida üks voi teine 
riik annab lepinguga osavõtvatele riikidele pealepandud ko
hustuste täitmiseks. Sellisest võrdsusest on võimatu rääkida 
olukorras, kus Nõukogude Liit oma elanike arvu ja majandus
liku võimsuse poolest näiteks enam kui kakskümmend korda üle
tab Bulgaaria RV vastavad näitajad. Lepingupoolte võrdsusest 
rääkides ei mõeldagi matemaatilist võrdsusjt-oaavõtvate rii
kide panuste osas. Vardsus lep.inyuliateCkohustustaj^täitmisel 
seisneb selles, et iga lepinguosaline riilr яппяЬ ряпияе fihi- 
sesse üritusse у яяЬ уяН  oma vnimeteie. Dn muidugi »ilmne, et 
sotsialismimaade vastu vallapäästetavate agressiooniaktide 
likvideerimisel lasub p e a m i n e  r a s. к и s Nõukogude 
Liidul kui kõige suuremal ja majanduslikult kõige võimsamal 
sotsialistlikul riigil.

Kodanlike riikide praktikas ei tunta tõelist võrdsust 
suur- ja väikeriikide suhetes.Rahvusvahelised organisatsioo
nid on loodud juhtivate suurriikide huvides, nende tahte 
pealesurumiseks nõrgematele riikidele. Kapitalistlikus maa-

1 A.C. Б а х о в .  Правовые аспекты Варшавского договора. 
_ "Советский ежегодник международного права'.'.1964-1965 . м., 
1966, стр. 135.
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j Чмяя tähendab osavõtt riikide liitudest nõrgematele riiki
dele loobumist oma suveräänsetest õigustest suurriikide 
kasuks. Nimetatud asjaolu ilmneb väga selgelt ka Euroopas 
moodustatud kapitalistlike maade vahelistes organisatsiooni
des. Nii loodi PÕh ja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) 
Ameerika Ühendriikide survel ja on vahendiks* mille abil 
Ameerika militaristid rakendavad Euroopa riigid oma agres
siivse poliitika teenistusse I arvestamata nende maade rah
vuslikke huve.

Ka eesmärkidelt on Varssavi leping diametraalselt erinev 
kapitalistlike maade vahel loodud liitudest. Nagu nägime, on 
Varssavi lepingu eesmärgiks^i^üaiVä" rähVLlgv ühel 1ие Tabu)kind
lustamine ja riikidevahelise koostöö organiseerimine võitlu
ses rahuarmastavaid rahvaid ähvardavate agressiooniaktidega. 
See on akt, mis kooskõlas kogu progressiivselt mõtleva inim
konna soovidega püüab jäädavalt kõrvaldada agressiivseid 
sõdu riikidevahelistest suhetest ja vabastada inimkonda nen
dega kaaanevaist kannatustest ja ohvritest.

Kapitalistlike maade vahel moodustatud blokid NATO, 
CENTO ja SEAIO, vastuolus kaasaegse rahvusvahelise õiguse 
üldtunnustatud põhimõtetega,on loodud just selleks, et orga
niseerida sõjalisi avantüüre ja agreesiooniakte rahuarmasta
vate rahvaste vastu. Kapitalistlike maade vaheliste blokkide 
agressiivne olemus ilmneb sõjalistest ettevalmistustest, mis 
toimuvad nende raames, ja sagedastest lääneriikide juhtivate 
poliitikategelaste avaldustest, milles ei püütagi varjata 
nende blokkide agressiivseid eesmärke.

Sõjaliste blokkide olemasolu püütakse õigustada julge
oleku kindlustamise vajadusega. Kuid sellised väljendused on 
vaid fraasid, millega püütakse varjata rahvahulkade eest 
nende blokkide tõelist eesmärki, sest neist osavõtvate kapi
talistlike maade julgeolekut ei ohusta mingisugused teised 
riigid. ""Kõmmunismiohu" eest kaitsmise lipu all on Ameerika 
imperialism Inglismaa, Prantsusmaa ja Lääne-Saksamaa impe
rialistide osavõtul tõmmanud palju maid sõjalistesse blokki
desse, nagu NATO, CENTO, SEATO ja teised, ning mähkinud kogu
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niinimetatud "vaba maailma", s.o. temast sõltuvad kapita
listlikud maad oma sõjaväebaaside võrku,mis on suunatud eel
kõige sotsialismimaade vastu," öeldakse kommunistlike ja 
töölisparteide 1960.a. Moskva nõupidamise avalduses. "Need 
blokid ja baasid ohustavad ülemaailmset rabu ja julgeolekut, 
rikuvad nende riikide suveräänsust, kes on andnud oma terri
tooriumi baaside jaoks Ameerika militaristide käsutusse ja

Лkoguni ähvardavad nende riikide olemasolu ennast."
Ea muudes osades ilmnevad tunduvad erinevused Varssavi 

lepingu ja kapitalistlike maade vahel moodustatud blokkide 
ülesannetes.

Уятяяяу1 lepingu я!ияй1 irnhnstaivfl̂  riigid abistama üks- 
teist valiskallaletungi korral. Leping ei täpsusta väliskal- 
laletungi mõistet, kuid selle all tuleb mõelda Qžresslivse^ 
tegevust lepinguosaliste riikide vastu nende ^seieisvus^jja 
flÄlbime-hiToS-Tllfu IrtHHrlwiafekg :  )

Vaadeldes kapitalistlikes maades moodustatud blokke, 
näeme, et nendes jäetakse tavaliselt fikseerimata tingimused, 
mille puhul blokkidest osavõtvad riigid peavad täitma oma 
kohustusi teiste blokkidest osavõtvate maade vastu, või 
tehakse seda väga ebamääraselt, mis võimaldab imperialistli
kel suurriikidel neid vääriti tõlgendada. Tavaliselt ei vaa
delda lepinguliste kohustuste täitmise tingimusena nendes 
blokkides ainult agressiooni, nagu see on Varssavi lepingus, 
vaid ka mitmesuguseid siseriiklikke sündmusi, mis võimaldab 
nende kasutamist imperialistlike suurriikide poolt teiste 
riikide siseasjadesse vahelesegamiseks rahvusliku vabadus
võitluse ja revolutsiooniliste ülestõusude mahasurumise ees
märgil.

Näiteks 2.septembril 194-7.a. Ameerika riikide vahel Rio 
de Jaaeiros sõlmitud Ameerika kaitse lepingu alusel võidakse 
kasutada relvastatud jõude teistes lepinguosalistes riikides 
ka siis, kui "ükskõik millise Ameerika riigi territooriumi 
terviklikkust,suveräänsust või poliitilist sõltumatust ohus- 
tatakse agressiooniga, m i s  e i  o l e  r e l v a s t  a-

 ̂Kaasaja teoreetilisi probleeme. Tln., 1961, lk. 46.
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t u d  v ä l i s k a l l a l e t u n g i k  s,või ... mingi
suguse konfliktiga voi ükskõik millise faktiga voi olukorra
ga, mis võib ohustada rahu Ameerikas".

8.septembril 1954.a, Manilas sõlmitud leping 'Kagu-Aasia 
kollektiivseks kaitseks" (SEATO) lubab kasutada relvastatud 
j6ude lepinguosaliste riikide territooriumil, kui ükskõik 
millise lepinguosalise riigi arvates mone teise lepinguosa
lise riigi "territoriaalset terviklikkust, suveräänsust voi 
poliitilist sõltumatust ... ohustatakse mingisugusel muul 
teel, mis ei ole relvastatud kallaletung".

Kodanlike riikide poolt moodustatud blokkide agressiiv
set laadi näitab veel see, et blokki kuulumisest tulenevad 
õigused ja kohustused ei kehti mitte ainult osavotvate rii
kide territooriumil, vaid neid saab laiendada isegi kolman
datele riikidele, mis väga selgelt näitab imperialistlike 
suurriikide kavatsusi kasutada neid blokke isegi blokkidesse 
mittekuuluvate riikide siseasjadesse vahelesegamise vahendi
na.

Manila lepingu territoriaalseks kehtivuspiirkonnaks on 
kogu Kagu-Aasia, kuhu geograafiliselt kuuluvad ka India, 
Birma ja Indoneesia, kes aga ei võta osa nimetatud agres
siivsest blokist ega ole taotlenud ka mingit "kaitset" sel
lest osavõtjailt.

Varssavi lepingu rahuarmastavat iseloomu näitab veel 
see, et ta on lahtine leping. Temast on kutsutud osa votma 
koik riigid, "sõltumata nende ühiskondlikust ja riiklikust 
korrast, kui nad avaldavad valmisolekut soodustada osavõtuga 
... rahuarmastavate riikide jõupingutuste ühendamist rahu ja 
rahvaste julgeoleku kindlustamiseks".

Kapitalistlike maade vahel sõlmitud blokid on riikide 
suletud rühmitused, millest sotsialismimaadel ei ole võimal
datud osa võtta. Kuigi Põhj a-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
ülesandeks peaks sõnades olema rahu kindlustamine Põhja-At
landi piirkonnas, ei võimalda lepingu tingimused nimetatud 
piirkonna suurimal riigil - Nõukogude Liidul - sellest osa 
võtta.

Nagu eespool nimetatud,osutavad Varssavi lepingust osa-
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votvad riigid relvastatud kallaletungi korral mõnele teisele 
lepingust osavõtvale riigile või riikidele,kallaletungi ohv
rile, viivitamatult vajalikku abi kas individuaalselt või 
kollektiivselt koos teiste lepingust osavõtvate riikidega.

Seoses sellega, et imperialistlikud riigid kasutavad 
teiste maade siseasjadesse vahelesegamiseks ja oma ekspansio- 
nistliku poliitika teostamiseks väga erinevaid mooduseid, 
võib relvastatud kallaletung esineda väga erineval kujul - 
näiteks väliskallaletungina, kus mõne imperialistliku riigi 
relvastatud jõud tungivad kallale teisele riigile. Kuid 
kallaletung võib seisneda ka relvastatud gruppide varjatud 
organiseerimises ja saatmises teistesse maadesse relvastatud 
mässu alustamiseks ja seal kehtiva korra kukutamiseks;samuti 
rahvavaenulike elementide ning viienda kolonni relvastamises 
väljaastumiseks kehtiva korra vastu. Igal juhul otsustavad 
ohu tekkimisel lepingust osavõtvad riigid, kas on kujunenud 
oht mõnele lepingust osavõtvale riigile,ja samuti seda, mil
liseid abinõusid on vaja tarvitusele võtta rahu ja julge
oleku taastamiseks või kindlustamiseks.

1956.a. tekkis tõsine oht ТТпе-я-Ня u-eh-hestatud sotsia- 
listlikule korrale seoses rahvusvahelise imperialismi poolt 
organiseeritud relvastatud jõukude saatmisega sellele maale. 
Imperialistid kasutasid ära Ungaris säilinud rahvavaenulikud 
elemendi j.. relvastasid nad ja organiseerisid nende abil mässu. 
Kujunenud ohtlikus olukorras osutasid Ungari territooriumil 
viibivad Nõukogude relvastatud .iõud Ппр-я-ri revolutsioonili
sele valit.quflftl P  m ö Q C M i  И1г.п-дааг1д1зе1 abi, täites sellega 
Varssavi lepingu alusel oma УЦ itT a.qkohuHtuFa relvastatud 
kallaletungi ohvriks langenud lepinguosalise maa vastu.

Ohtlik olukord kujunes 1968.a. Tsehhoslovakkias, kus
kontrrevolutai onni 1 i i л , toetatuna rahvusvahelise
imperialismi poolt, valmistasid ette mässu sotgiai i «tl ik-n

ringkonnad, kes olid haaranud enda kätte juhtivad kohad rii
giaparaadis, mille tõttu reaktsiooniliste jõudude likvidee
rimine oli Tšehhoslovakkia võimudele üle jõu käiv. Kujunenud 
olukorras otsustasid teised Varssavi lepingust osavõtvad

kukutamiseks. Nende tegevust kergendasid kodanlikud
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riigid - Bulgaaria, Poola, Saksa Demokraatlik Vabariik ja 
Noukogude Liit - Karlovy Varys 1968.a. toimunud nõupidamisel 
viia ajutiselt oma väed sotsialistliku korra kindlustami
seks ja imperialistide ja nende käsilaste sepitsuste nurja- 
ajamiseks Tšehhoslovakkia territooriumile. Liltlasvagede 
lrnhai яряпЪппПna peataski reaktsiooni ohtlikud kontrrevolut- 
slõõlllllsed aepitBUBed,Hrtod3ii3tgs~Eõmmuni3tliku partel~juh
timisel icogu võimutäiuse Koondamise töölisklassi kätte ja 
ühes sellega ka Tšehhoslovakkia edaspidise arengu sotsialis
mi teel.

Asjaolu,et liitlasriigid võivad alustada oma liitlasko- 
hustuste täitmist vastastikuse abistamise lepingu alusel ka 
siis, kui kehtivat korda mones liitlasriigis ohustab olukord, 
mis ei ole otseselt väliskallaletung, tunnustatakse ka kaas
aegses rahvusvahelises õiguses. Nagu eespool nägime, on sel
lised eeskirjad lülitatud 2.septembril 194-7. a.Rio de Janei- 
ros sõlmitud Ameerika riikide vahelisse kaitselepingusse. 
Samasuguseid eeskirju sisaldab ka 8.septembril 1954.a. Hani
las sõlmitud "Kagu-Aasia kollektiivse kaitse leping" (SEATO).

Arusaadavalt on suur erinevus sotsialistlike riikide 
vahel sõlmitud kaitselepingu ja selle alusel ettevõetud te
gevuse ja teiselt poolt kapitalistlike riikide vahel sõl
mitud lepingu ja selle alusel toimunud voi toimuda voiva te
gevuse vahel.

Sotsialistlikud riigid seavad oma eesmärgiks teistes le- 
pinguosalistes riikides rahva huvides kehtestatud sotsia
listliku süsteemi ja nende riikide iseseisvuse ja sõltuma
tuse kaitsmise igasuguste vaenulikkude aktide vastu.Imperia
listlikud riigid kasutavad aga lepinguid rahva huvide vasta
selt revolutsioonilise voi rahvusliku vabadusvõitluse maha
surumiseks ja rahvavaenulike valitsuste voimulhoidmiseks. 
Näiteks on USA Ameerika Riikide Organisatsiooni abil kordu
valt vahele seganud teiste Ameerika riikide siseasjadesse vä
lismaiste monopolide ülemvõimu vastu suunatud rahvusliku 
liikumise mahasurumiseks voi rahvusliku sõltumatuse eest 
võitlevate valitsuste võimult kukutamiseks ja asendamiseks 
rahvuslike huvide reetjate, välismaa monopolistide käsilas-
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tega (Dominikaani Vabariik, Guatemaala jt.).
Rahvusvahelist rabu ja (Julgeolekut haudutavate kiis inma

te , aga samuti (EeplngTi elluviimisel tekETIvate l^uaimuste) aru
tamiseks loovad Varssavi lepingust osavotvad riigid P o- 
1 i i t i l i s e  K o n s u l t a t i l v k o m i t e e. 
Komitees on esindatud koik lepingust osavotvad riigid kas va
litsuse liikmega voi eriti selleks nimetatud isiku kaudu. 
Prahas 1956.a. jaanuaris toimunud Poliitilise Konsultatiiv- 
komitee istungil voeti vastu otsus, et komitee iatungid kut- 
sutakse kokkucVajaduse^ korral, kuid mitte harvem kui. к aJc. s 
k o r d a a a s t a s .  Komitee istungeid juhatavad ka
lendriaasta vältel järjekorras koik organisatsiooni kuula
vad riigid.

Varssavi Lepingu Organisatsiooni liikmed on pidevalt 
võidelnud püsiva rahu kindlustamise eest Euroopas.Budapestis 
1969.a. märtsis toimunud Poliitilise Konsultatiivkomitee is
tungil voeti vastu üleskutse kõigile Euroopa riikidele üle
euroopalise nõupidamise kokkukutsumiseks.Üleskutses märgiti, 
et Euroopa rahvaste olevik ja tulevik on lahutamatult seotud 
rahu säilitamisega selles maailmajaos. Toelist püsivat rahu 
saab aga ainult siis kindlustada, kui Euroopa riikide kavat
sused ja tegevus on suunatud pinevuse lõdvendamisele ning 
igakülgse koostöö arendamisele nende riikide vahel üleeuroo
palisel alusel. Komitee istungist osavõtnud riigid avaldasid 
veendumust, et üleeuroopaline koostöö arendamine oli ja on 
ka tulevikus ainukeseks reaalseks alternatiiviks ohtlikule 
sõjalisele vastuseisule, võidureIvastamisele ja tülidele, 
mida ka edaspidi püüavad Euroopale peale sundida agressiiv
sed jõud, kes taotlevad Teise maailmasõja tulemuste revidee
rimist ja Euroopa kaardi ümberkujundamist.

Sotsialismimaade järjekindla võitluse tulemusena läks 
1 973»a. korda kokku kutsuda ̂  üleeuroopaline jülgeolebllj ja_ 

<T£oofltöö nõupidaminžfr. Sellest võttis Euroopa riiki
ning Kanada ja Ameerika UhendriiKid. Nõupidamise esimene 
etapp, mis määras kindlaks nõupidamise päevakorra ja protse
duurireeglid, toimus Helsingis.

12
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Nõupidamise teisel etapil Genfis koostati Eur.o&pa ^ £ ег_ 
olekut ja koostööd reguleerivad flofrirmendid. Neile kirjutati 
all *~гН)75«a *— do up idaju 1'ge к-пЧтяпДя! etapilC^^elsingi^  Doku
mentide-allakirjutamine on ajaloolise tähtsusegä^sündmuseks, 
mis веаЪ Euroopa riikide suhted täie st i/kuutele juriidiliste- 

^le alustelega kindlustab selle, et nimetatud piirkond ei 
kujune uute maailmasõdade koldeks.

Järjekordsel Poliitilise Konsultatiivkomitee istung
järgul Varssavis 1974.a. mais esitasid, sotsialismimaad rea 
ettepanekuid rahu kindlustamiseks Euroopas.Nõupidamisel mär
giti, et rahvusvahelise pinevuse lõdvendamise huvidega on 
teravas vastuolus agressiivse NATO bloki tegevus. Nimetatud 
blokk hoiab Kesk-Euroopaa suuri väekoondisi, korraldab ma
nöövreid sageli sotsialismimaade piiride läheduses. Pidevalt 
suurendatakse sõjalisi eelarveid, NATO kindralite suust kos
tavad sõjakad ähvardused sotsialismimaade aadressil. Milita
ristlike ringkondade selline tegevus pidurdab heanaaberlike 
suhete laiendamist ja desarmeerimisprobleemi lahendamist.

Rahu kindlustamise huvides deklareerisid nõupidamisest 
osavõtjad oma valmisolekut ühel ajal laiali saata Varssavi 
Lepingu Organisatsioon ja NATO, või siis, esimese sammuna, 
likvideerida nende sõjalised organisatsioonid. Sotsialismi
maade ettepaneku elluviimine vastaks neile uutele suhetele, 
mis on Euroopa riikide vahel üleeuroopalisel julgeoleku- ja 
koostöönõupidamisel vastuvõetud dokumentide alusel kujunemas.

§4. S o t s i a l i s m i l e e r i  m a a d e  
v a h e l i n e  m a j a n d u s l i k  j a  
k u l t u u r i l i n e  k o o s t ö ö

Sotsialismi ülesehitamine enamikus Kesk- ja Kagu-Euroopa 
maades algas äärmiselt rasketes majanduslikes tingimustes• 
Ainult eesrindlikul tööstusmaal Tsehhoslovakkial olid kõik 
eeldused plaanipärase sotsialistliku industrialiseerimise tu
lemusena juba lähematel aastatel sotsialismi täielikuks või
duks. Ka Poolas olid sõjaeelsel perioodil arenenud üksikud 
tööstusharud (laevaehitus, kivisöekaevandamine),kuid fasist—
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lik okupatsioon ja sõjategevus olid tekitanud selle maa 
tööstusele tõsist kahju.

Teised maad olid majanduslikult ja kultuuriliselt maha
jäänud: seal valitsesid veel tugevad feodaalsed igandid. 
Tööstus kuulus nendes maades peamiselt välismaistele kapita
listidele, kes sundisid kohalikke elanikke oma ülikasumite 
suurendamiseks töötama orjastavais tingimustes. Näiteks Bul
gaaria mõnedes tööstusharudes kuulus välismaalastele kuni 
95 % kapitalist. Põllumajanduses käsutasid mõisnikud ja suur
maaomanikud ligi 80 % maast. Peamise osa elanikkonnast moo
dustas maaproletariaat, kes oli sunnitud töötama sunnisir -aiste 
talupoegade olukorras mõisnike ja suurmaaomanike põldudel 
voi rentima neilt äärmiselt kõrge hinna eest maad. Ligi 80 % 

täiskasvanud elanikkonnast oli kirjaoskamatu;puudusid vaja
likud koolihooned ja õpetajate kaader, mis ei võimaldanud 
teha alghariduse omandamist kõigile noortele kohustuslikuks.

Seega põrkus sotsialismi ülesehitamine nendes maades 
algusest peale suurtele majanduslikele raskustele. Maa in
dustrialiseerimiseks, milleta on mõeldamatu sotsialismi 
täielikuks võiduks vajaliku materiaalse ja tehnilise haasi 
rajamine, tuli hakata kiiresti rajama rahvuslikku tööstust, 
eriti aga rasketööstust kui kogu industrialiseerimise alust. 
011 vaja äärmiselt lühikese aja vältel ületada majanduslik 
mahajäämus ja muuta uued sotsialismi ülesehitamise teele 
asunud maad eesrindlikeks tööstusmaadeks. Samuti oli mõelda
matu industrialiseerimiseta sotsialismi ülesehitamine külas: 
feodalismi jäänuste kaotamine,arvukate eraomandlike laiali
pillatud väikemajapidamiste ühendamine talupoegade gruppide 
omandiks olevatesse põllumajanduslikesse artellidesse, nende 
varustamine eesrindliku tehnikaga, eesrindliku agrotehnika 
kasutamine põllumajandussaaduste tootmise kiireks suurenda
miseks ja toiduainete külluse loomiseks maal.

Kõik need tähtsad ülesanded seati Kesk- ja Kagu-Euroopa 
maades kommunistlike ja töölisparteide poolt rahvahulkade 
ette, kes täis indu alustasid majandusliku ja kultuurilise 
mahajäämuse likvideerimist.

Tööstuse arendamisel sattusid need maad suurtesse ras-
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kustesse just seepärast, et omal maal puudus täielikult ma- 
sinaehitustööstus (välja arvatud Tšehhoslovakkia) industria
liseerimiseks vajalike masinate ja seadmete tootmiseks.Impe
rialistlikud suurriigid, kellega Kesk- ja Kagu-Euroopa rii
kidel olid varem majanduslikud suhted, keeldusid vajalikke 
masinaid ja seadmeid müümast voi olid nous neid müüma vaid 
tingimusel, mille vastuvõtmine oleks tähendanud rahvademo
kraatlike revolutsioonide saavutuste likvideerimist ja maa
de muutmist imperialistlike riikide kolooniateks. Põhilis
teks imperialistlike riikide noudmisteks olid tööstusliku 
ja kaubandusliku tegevuse täielik vabadus ja erilise eesõi
gustatud õigusliku režiimi kehtestamine, mille pohjal vä
lismaised kapitalistid oleksid vabastatud olnud kohalikele 
seadustele ja kohtutele allumisest.Selliste tingimuste vastu
võtmine tähendanuks Kesk- ja Kagu-Euroopa maade majandus
likku allutamist imperialistlikele suurriikidele ja rahvus
liku tööstuse vijmist kriisi olukorda. Välismaiste kapita
listide vabastamine kohalike seaduste ja kohtute alluvusest 
tähendanuks aga neile vabaduse andmist kontrrevolutsiooni- 
liste mässude ettevalmistamiseks ja sotsialistliku korra ku
kutamiseks.

Kesk- ja Kagu-Euroopa maadele esitatud nõudmistest jä
reldub, et imperialistlikud suurriigid püüdsid kasutada nen
de maade suhtes sama poliitikat, mida nad omal ajal kasuta
sid noore Noukogude riigi vastu.Ent püüded viia noored sot
sialismi ehitavad maad majandusliku blokaadiga ülepääsmatu- 
tesse majanduslikesse raskustesse ning kasutada seda sotsia
listliku korra kukutamiseks ja kapitalistliku korra taasta
miseks, luhtusid ka nüüd täielikult. Majanduslikuks ülesehi
tustööks vajalikud masinad andis Kesk- ja Kagu-Euroopa maa
dele Noukogude Liit ja osalt ka Tšehhoslovakkia. Seejuures 
ei olnud Noukogude Liidu abi seotud mingisuguste nende maade 
suveräänsust kitsendavate tingimustega voi püüetega kuidagi 
vahele segada nende maade siseasjadesse: rahvademokraatiamaa- 
dele antud abi oli esmaklassiline ja arvestas vastavate maa
de majandusliku arengu vajadusi.Tänu sellele õnnestus Kesk- 
ja Kagu-Euroopa maadel peagi ületada majanduslikus ülesehi
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tustöös tekkinud, raskused ja saavutada oma tööstuse arenda
misel selliseid edusamme, mis on kättesaamatud kapitalistli
kule maailmale.

Võrreldes sõjaeelse perioodiga oli rähvademokraatiamaa- 
de tööstustoodang 1960.aastaks tõusnud järgmiselt: Tsehhos- 
lovakkias 4 korda, Rumeenias 5 korda, Poolas ligi 7 korda, 
Bulgaarias umbes 11 korda, Ungaris 5 korda, Saksa Demokraat
likus Vabariigis enam kui 3 korda, Albaanias ligi 22 korda. 
1950.-1960. aastail suurenes tööstustoodang Hiina Rahvavaba
riigis enam kui 10 korda ja Korea Rahvademokraatlikus Vaba
riigis ligi 4 korda.

Noukogude Liit andis rahvademokraatiamaadele eelkõi
ge masinaid rasketööstuse arendamiseks,mis on aluseks sot
sialistlikule industrialiseerimisele ja põllumajanduse kol
lektiviseerimisele. Nõukogudemaa aitas samuti kaasa tehnili
se kaadri ettevalmistamisele, andis tehniliste protsesside 
kirjeldusi ja ka laenu vajalike masinate ja seadmete ostmi
seks. Abi Kesk- ja Kagu-Euroopa maadele seisnes ka selles, 
et ta ostis ära siseturu vajadustest ülejääva tööstustoo
dangu, soodustades sellega nendes maades tööstuse arengut.

Majanduslik koostöö Kesk- ja Kagu-Euroopa maadega toimus 
esialgu kahepoolsete kaubanduslepingute alusel. Kaubandus- 
lepingud kaubavahetuse üldrežiimi. suhtes rajanesid enamsoo- 
dustatud rahvuse režiimile, mille kohaselt mõlemad lepingu
pooled kasutasid teise maaga kaubavahetuse arendamisel kau
bavahetusega seotud küsimustes, nagu tolli- ja sadamamaksud, 
raudtee ja sadamate kasutamine jm.,kõiki neid õigusi ja soo
dustusi, mis olid teise lepingupoole poolt antud mõnele kol
mandale riigile või selle kodanikele. Kaubanduslepingud sõl
miti tavaliselt 5 aastaks, kuid juhul,kui kumbki lepingupool 
hiljemalt 6 kuud enne lepingu tähtaja möödumist ei teatanud 
oma soovist lepingut lõpetada, jäi see ka jõusse järgnevaks 
tähtajaks ja nii edasi kuni lepingu lõpetamiseni ühe lepingu
poole poolt. Paralleelselt kaubanduslepingutega sõlmiti igal 
aastal spetsiaalsed kokkulepped, mis maarasid järgnevaks aas
taks juba konkreetselt kindlaks vahetatavate kaupade nomen
klatuuri ja kogused.
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Noukogude Liidu poolt Kesk- ja Kagu-Euroopa sotsialist
like maadega sõlmitud k a u b a n d u s  leping utega avati uus etapp 
väliskaubanduse ajaloos, etapp, mis eitas imperialistlikele 
riikidele omaseid ebavõrdseid lepinguid ja lähtus mõlema 
poole täieliku võrdsuse ja kasusaamise eesmärkidest. Neid 
õilsaid põhimõtteid võis kaubanduslepingutes rakendada see
tõttu, et nad rajanesid juba mõlemapoolsele ekspluateeri
misvabale sotsialistlikule omandile ja lähtusid proletaarse 
internatsionalismi põhimõtteist .Mõlemad lepinguosalised püüd
sid ühiste jõupingutustega kindlustada sotsialistliku süs
teemi kiiret arengut, et olla valmis purustava hoobi andmi
seks kõigile imperialistlike riikide agressiivsetele sepit
sustele.

Nõukogude Liidu ja sotsialistlike välisriikide vahel 
sõlmitud lepingutes oli uudne veel see, et siin toimus esma
kordselt kaubavahetus mõlemal poolel väliskaubanduse riikliku 
monopoli alusel.

Kapitalistlikes maades on väliskaubandus kapitalistide 
koondiste või üksikute suurkapitalistide käes, kes selle 
peaeesmärgiks seavad maksimaalsete kasumite saamise oma ela
nikkonna, aga samuti ka teiste maade ja rahvaste riisumise 
arvel. Tänapäeva kapitalistlikus maailmas on väliskaubandus 
ka tähtsaks imperialistlike suurriikide majandusliku ekspan
siooni - nõrgemate maade majanduse ja poliitika endale allu
tamise vahendiks. Seepärast ei hoolita väliskaübanduslike 
operatsioonide teostamisel imperialistlikes riikides teiste 
maade majanduslikest huvidest ega rahvahulkade vajadustest.

Kapitalistide juhtiva positsiooni likvideerimiseks ma
janduselus natsionaliseeriti sotsialistlikes välisriikides 
peamised tööstus- ja kaubandusettevõtted,pangad, kindlustus
seltsid, raudtee-, õhu- ja veetransport, sidevahendid jm.

ühes suurte kaubandusettevõtete riigistamisega natsio
naliseeriti ka väliskaubandus. Edaspidi võisid väliskauban- 
duslikke operatsioone läbi viia vaid riiklikud organid.Selle 
ülesande teostamiseks loodi kõigis sotsialistlikes välisrii
kides erilised väliskaubanduslikud koondised, mis töötavad 
oma põhikirja ja eelarve alusel,sõltumata riigikassast.Riigi



meg anduslike huvide kaitsmiseks ja kaasaaitamiseks majandus
liku koostöö laiendamisele välisriikidega seati ametisse 
erilised ametiisikud, kaubanduslikud esindajad, kes kuulu
vad välismaal asuvate diplomaatiliste esinduste koosseisu ja 
kasutavad neile antud eesõigusi.Muudatustega väliskaubanduse 
organisatsioonis kõrvaldati kapitalistide moju väliskaüban- 
duslikele operatsioonidele ja tehingud ise rajati täieli
kult uutele alustele. Väliskaubanduse eesmärgiks lakkas ole
mast rikastumine teise poole ekspluateerimise arvel. Kauba
vahetus hakkas toimuma kogu rahva huvides ja võrdõiguslikku
se põhimõtteil, eesmärgiks mõlema lepingupoole vajaduste pa
rem rahuldamine ning sotsialistliku ülesehitustöö kiirenda
mine. Need olid printsiibid, mis said juhtivateks Noukogude 
Liidu ja sotsialistlike välisriikide majanduslikus koostöös 
ja on jäänud muutumatuks tänapäevani.

Uudne sotsialismileeri maade vahelisele majandusliku
le koostööle on veel see, et koostöö rajaneb rahvamajanduse 
plaaniparaeel arengul.

Esimeste aastate majanduslikust koostööst saadud koge
mustest ilmnes,et majanduslik areng nouab koostöö organisee
rimist ja tihendamist mitte ainult üksikute sotsialistlike 
maade vahel vastastikku, vaid ka sotsialistlikus süsteemis 
tervikuna. Sotsialistlikus süsteemis arendatav mitmepoolne 
majanduslik koostöö võimaldab veelgi paremini ära kasutada 
süsteemis leiduvaid ja seni kasutamata reserve ning saavuta-r 
da sotsialistliku ülesehitustöö veelgi suurem arengutempo.

Koostöö laiendamise vajadustele viitasid ka mõnedes 
sotsialistlikes välisriikides majanduse arendamisel tehtud 
vead. Nimelt püüdsid üksikud maad (näit. Ungari)»arvestamata 
oma rahvuslikke ressursse, liialt jälgida Noukogude Liidu 
eeskuju sotsialistlikul industrialiseerimisel. Tüüpilisemaks 
veaks oli, et sotsialistlikud välisriigid püüdsid arendada 
ühevõrra raske- ja kergetööstuse harusid, arvestamata seda, 
et mõnede rasketööstuse harude arendamiseks puudusid neil 
soodsad looduslikud eeldused, seda just tooraine- või ener
giavarude puudumise tõttu. Samal ajal olid teatud rasketöös
tuse haru arendamiseks teisel maal palju soodsamad võimalu-

-  95 -



sed, s.o. küllaldaselt tooraine- ja energiavarusid, mistõttu 
vastavaid saadusi võis toota odavamalt ja soodsamatel tingi
mustel. Oli ilmne, et kui arendada igas sotsialistlikus rii
gis peamiselt neid tööstusharusid, mis looduslikest tingi
mustest ja majanduslikust iseloomust lähtudes on nendes rii
kides ко ige kasulikumad ja samal ajal laiendada ka majandus
likku koostööd sotsialismileeri maade vahel teiste maade va
rustamiseks nendes tööstusharudes toodetud saadustega, ava
nevad sotsialismimaade vahel ise majandusliku koostöö arenda
miseks ammendamatud reservid.

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks oli vaja eelkõige luua 
alaliselt tegutsev majandusliku koostöö organ,mis kooskõlas
taks sotsialistlike maade rahvamajanduse arendamise plaanid, 
arvestaks nende väljatöötamisel iga maa majanduslikke ise
ärasusi ja vajadusi ning juhiks ka sotsialistliku rahvusva
helise tööjaotuse elluviimist. Selliseks keskseks organiks 
sai V a s t a s t i k u s e  M a j a n d u s l i k u  
A b i s t a m i s e  N õ u k o g u ,  mida majanduslikul alal 
täiendati hiljem veel R a u d t e e  K o o s t ö ö  O r 
g a n i s a t s i o o n i  n in g  K o o s t o õ  O r g a n i 

s a t s i o o n i  E l e k t r i l i s e  ja P o s t i s  i- 
d e A l a l  loomisega.

järgnevalt vaatleme nende organisatsioonide ülesandeid 
ja struktuuri.

§5. V a s t a s t i k u s e  M a j a n d u s 
a b i  N õ u k o g u  (VMN)

VMN (kuni 19 7 3.aastani VMAN - Vastastikuse Majandusliku 
Abistamise Nõukogu) moodustati esialgu Nõukogude Liidu ja 
Euroopa sotsialismimaade poolt selleks, et "jõupingutuste 
ühendamise ja koordineerimise teel kaasa aidata nõukogu 

liikmesriikide plaanipärasele arendamisele,kiirendada nendes 
maades majanduslikku ja tehnilist progressi,tõsta vähem are
nenud tööstusega maade industrialiseerimise taset ning nõu-

Аkogu liikmesriikide rahvaste tööviljakust ja heaolu".

1 "Ведомости Верховного Совета СССР", I960, № 15,стр. 107.

-  96 -



Otsus VMN—i moodustamise kohta ning tema põhilised, üles
anded. ja struktuur määrati kindlaks Noukogude Liidu, Albaa
nia, Bulgaaria, Poola, Rumeenia, Tšehhoslovakkia ja Ungari 
esindajate majanduslikul nõupidamisel Moskvas 1949.a. jaanu
aris. Hiljem astusid noukogu liikmeiks veel Saksa Demokraat
lik Vabariik (1950) ja Mongoolia Rahvavabariik (1962). Nõu
kogu liikmesriikide kutsel võtavad VMN-i organite tööst osa 
ka Aasia sotsialismimaade esindajad. Praegu kehtiv VMN-i 
põhikiri voeti vastu noukogu XII istungjärgul 14. detsembril 
1959 Sofias.

1962.a. loobus koostööst VMN-i raames Albaania. 1964.a. 
sõlmitud kokkuleppe alusel töötab mõnedes küsimustes kaasa 
Jugoslaavia (nafta- ja gaasitööstus). Koostööd VMN-iga aren
dab viimastel aastatel ka Soome.

Oma olemuselt ei ole Vastastikuse Majandusabi Noukogu 
suletud, ainult sotsialismi,maadevahelise majandusliku koos
töö organisatsioon. Põhikirja järgi võivad VMN-i liikmeks 
astuda koik Euroopa riigid, kes tunnustavad noukogu eesmärke 
ja ülesandeid, soovivad arendada majanduslikku koostööd nou
kogu liikmetega ning täita põhikirjast tulenevaid kohustusi. 
VMN-i loomisel avaldasid sotsialismimaad siirast soovi aren
dada majanduslikku koostööd ka Euroopa kapitalistlike riiki
dega. Kuid kapitalistlike maade valitsused, jätkates sotsia
lismimaade boikoteerimise poliitikat,ei ole avaldanud soovi 
astuda noukogu liikmeks.

VMN-i loomisega algas uus etapp sotsialismimaade majan
duslikus koostöös, mille peamiseks eesmärgiks on rahvusvahe
lise sotsialistliku tööjaotuse, eriti aga selle kõrgemate 
vormide - spetsialiseerimise ja koopereerimise kaudu üle 
saada sotsialistlikus ülesehitustöös esilekerkivatest ras
kustest, mille ületamine ei ole ühele riigile jõukohane.

VMN-i ülesandeks sai laiendada kaubanduslikke suhteid 
liikmesriikide vahel, tutvustada ja juurutada tootmisprot
sessis kasutatavaid eesrindlikke meetodeid ning teaduslikus 
uurimistöös tehtud avastusi, varustada liikmesriike nende 
tööstusele vajalike toorainete.masinate ja seadmetega, üheke 
ülesandeks oli ka eesrindlike koostöövormide väljatöötamine
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nende ülesannete edukaks täitmiseks.Selliste vormidena Kasu- 
tatakse VMN—i praktikas tänapäeval rahvamajanduse arendamise 
plaanide koordineerimist; teatud maade spetsialiseerimist 
nende tööstussaaduste tootmisele, milleks neil looduslike 
tingimuste tõttu on kõige soodsamad võimalused; teiste maade 
varustamist nende saadustega kaubavahetuse arendamise teel 
rahvusvahelise sotsialistliku tööjaotuse alusel; ühisel joui 
suurte tööstusettevõtete rajamist ja maapõuevarade kaevanda
mist; tootmisprotsesside tehnilise dokumentatsiooni vastas
tikust vahetamist; teadusliku uurimistöö saavutuste juuruta
mist jm.

VMN-i tegevuse aluseks on koigi tema liikmete täieliku 
võrdõiguslikkuse ja suveräänsuse põhimõte. Nõukogu liikmes
riikidel on võrdsed õigused ning võrdne arv esindajaid 
VMN-is ja selle organites. VMN-i peamisteks organiteks on 
nõukogu istungjärgud, nõukogu liikmesriikide esindajate nõu
pidamised, alalised komisjonid, täitevkomitee ja sekretari
aat.

VMN-i kõrgeimaks organiks on istungjärk. Korralised, 
kõigi liikmete osavõtul toimuvad istungjärgud kutsutakse 
kokku kaks korda aastas - kordamööda kõigi liikmesriikide 
pealinnades. Kõigi nõukogu liikmesriikide võrdõiguslikkuse 
tagamiseks on ette nähtud, et istungjärku juhatab selle maa 
esindaja, kelle pealinnas istungjärk toimub.Erakorralisi is
tung järke võidakse vajaduse korral kokku kutsuda vähemalt 
1/3 nõukogu liikmete nõudmisel.

Istungjärkudel lahendatakse kõige olulisemaid nõukogu 
kompetentsi kuuluvaid majandusliku koostöö arendamise küsi
musi. Istungjärk on volitatud nendes küsimustes vastu võtma 
otsuseid ja esitama liikmesriikidele soovitusi nende küsi
muste lahendamiseks. Otsused ja soovitused on kohustavad,kui 
need võetakse asjast huvitatud riikide poolt vastu ühel hää
lel. Hääletamisest ei võta osa riigid, kes teatavad, et nad 
ei ole antud küsimuse lahendamisest huvitatud.Istungjärkudel 
vastuvõetud otsused ja soovitused tehakse teatavaks nõukogu 
liikmesriikide valitsustele, kes viivad need ellu antud rii
gi konstitutsiooni ja seadustega kindlaksmääratud korras.Ot
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sused ja soovitused ei ole kohustuslikud riikidele, kes nen
de vastuvõtmisel ei votnud osa hääletamisest.

Otsuste vastuvõtmise kord väldib VMN—i poolt igasuguse 
vahelesegamise liikmesriikide siseasjadesse, samuti selliste 
otsuste vastuvõtmise, mis võiksid mingil määral kahjustada 
üksikute liikmesriikide rahvuslikke huve. Siin näeme diamet- 
raalset erinevust VMN—i ja kapitalistlike maade vaheliste 
majanduslike organisatsioonide (Euroopa Söe— ja Teraseühen— 
dus, Ühisturg) tegevuses. Kapitalistlikud organisatsioonid 
lähtuvad majanduslikult tugevama riigi huvidest, kelle jaoks 
organisatsioon on majandusliku ekspansiooni teostamise va
hendiks organisatsiooni teistesse liikmesriikidesse. Nende 
organisatsioonide juhtivate organite moodustamise kord seab 
väikeriigid ebavõrdsesse olukorda. Näiteks on Ühisturu as
samblees* Lääne-Saksamaal, Prantsusmaal ja Itaalial igaühel 
36 esindajat, kuid Hollandil ja Belgial 14 ning Luksemburgil 
ainult 6 esindajat.

Kapitalistlike maade vahelised majandusorganisatsioonid 
on tavaliselt nagu riikidest kõrgemalseisvad organid, kelle 
otsused on liikmesriikidele kohustuslikud.See annab imperia
listlikele suurriikidele järjekordse võimaluse vahele segada 
teiste riikide siseasjadesse ning ohustab väikeriikide ise
seisvust. Seepärast voitlevadki paljude Euroopa riikide töö
tavad hulgad ühinemise vastu Ühisturuga.

VMN-i kõrgemaks organiks noukogu istung järkude vahelisel 
perioodil on riikide esindajate nõupidamised, mis kutsutakse 
kokku vajaduse korral. Iga noukogu liikmesriik saadab nõupi
damisele ühe esindaja. Nõupidamisel kinnitatakse alaliste 
komisjonide põhimäärused, noukogu sekretariaadi isikuline 
koosseis ja eelarve ning voetakse vastu otsus istungjärkudel 
vastuvõetud otsuste ja soovituste elluviimise ning alaliste 
komisjonide töö koordineerimise kohta.

Alalised komisjonid moodustatakse majandusliku koostöö 
konkreetsete küsimuste lahendamiseks ning koostöö arendami
seks teaduse ja tehnika alal. Alalised komisjonid on moodus
tatud masinaehituse, söetööstuse, nafta— ja gaasitööstuse, 
musta metallurgia, värvilise metallurgia,põllumajanduse,ehi—
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Guse, transpordi ja majanduse alal.
Töö huvides asuvad alalised komisjonid noukogu sekre

tariaadi asukohast erinevates keskustes.Nii on naftatööstuse 

komisjoni asukohaks Bukarest ja söetööstuse komisjoni asu

kohaks Varssavi.
VMN-i juhtivaks administratiivorganiks on täitevkomitee, 

kes valmistab ette noukogu istungjärke ja riikide esindajate 

nõupidamisi ning viib ellu nende poolt vastuvõetud otsuseid.

VMN-i ülesannetest ja struktuurist nähtub, et tema ees

märgiks on liikmesriikide majanduse rahumeelne arendamine 

ning töötajate kasvavate materiaalsete ja kultuuriliste va

jaduste võimalikult parem rahuldamine. Täiesti ekslikud on 

kodanlike maade poliitikute väited, nagu oleks VMN-i ees

märgiks liikmesriikide rahvamajanduse militariseerimine ja 

seega Euroopa kodanlike maade julgeoleku ohustamine. Nende 

väidete alusetust näitab juba asjaolu, et VMN,nagu juba nime

tatud, ei ole sotsialistlikku tüüpi riikide suletud organi

satsioon, vaid on avatud ka kõigile teistele Euroopa riiki

dele, kes tahavad ausält täita VMN-i liikmesriikide jaoks 

ettenähtud kohustusi.

VMN-i tegevusel on suur tähtsus sotsialismimaadevahe

lise kaubavahetuse laiendamise ja rahvamajandusplaanide koor

dineerimise seisukohast. Eriti tuleb esile tõsta noukogu 

saavutusi rahvamajanduse arendamise plaanide koordineerimi

sel. Noukogu raames ei koostata ühist rahvamajanduse arenda

mise plaani kõigile liikmesriikidele. Rahvamajandusplaanide 

koostamise käigus selgitab VMN välja iga liikmesriigi konk

reetsed tootmisvõimalused, samuti ka kitsaskohad plaaniliste 

ülesannete täitmisel. Rahvamajanduse arendamise kooskõlasta

tud plaanid voetakse vastu üksikute liikmesriikide kõrgemate 

riigivõimuorganite poolt (Nõukogude Liidus on selleks orga

niks Ülemnõukogu, Poolas - Seim, Tsehhoslovakkias - Rahvus
kogu) . Pärast rahvamajanduse arendamise plaanide vastuvõt

mist on VMN-i peamiseks ülesandeks kaasa aidata üksikute 

liikmesriikide vaheliste kaubanduslepingute sõlmimisele»mil
le tulemusena rahvamajandusplaanide alusel toodetud saa

dused antakse üle nendele riikidele, kelle vajaduste rahul
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damiseks need toodeti. Kaübanduslepingutega lahendatakse ka 

teised väliskaübanduslike tehingutega seotud küsimused, nagu 

tolli- ja sadamamaksud, raudteede ning veeteede ja eada- 
mate kasutamine, kaupade üleandmine ja vastuvõtmine, maksete 

sooritamine, tehingutest tulenevate vaidluste lahendamine 
jne.

VMN-i eduka tegevuse tulemusena on sotsialistlikes maa

des viimastel aastatel tunduvalt kasvanud tööstuslik tootmi

ne. Kui ajavahemikus 1948-1954 oli tööstustoodangu kasvu in

deks 1937. aastaga võrreldes (1937.a. = 1 )  keskmiselt 0,7, 

siis 1958. aastal oli see juba 1,2. Vastastikune majanduslik 
abistamine on ka üheks teguriks, mis kindlustab sotsialismi

maades kapitalistlike maadega võrreldes tunduvalt kiirema 

tööstustoodangu juurdekasvu. Teise maailmasõja eelsel peri

oodil ületas kapitalistlike maade tööstustoodang Nõukogude 

Liidu ja Mongoolia Rahvavabariigi tööstustoodangu rohkem kui

10 korda. 1964. aasta lõpuks olid aga sotsialismimaad suu

rendanud tööstustoodangut 1937. aastaga võrreldes juba enam 

kui 9 korda ja jõudnud tööstustoodangu üldmahu poolest kapi

talistlike maade sõjaeelsele tasemele. Samas ajavahemikus 

suurenes kapitalistlike maade tööstustoodang ainult 2 korda. 

1950. aastal oli sotsialismimaade osa maailma tööstustoo

dangus 17|6 %, 1966. aastal aga juba 40 %.
Heanaaberliku majandusliku koostöö tulemusena suureneb 

sotsialismimaade tööstustoodangu maht iga aastaga ja ei ole 

kaugel aeg, mil nende maade toodangu üldmaht juba ületab ka

pitalistlike maade toodangu üldmahu. Aastail 1950-1965 oli 

sotsialismimaade tööstustoodangu juurdekasv keskmiselt 13*2% 
aastas, samal egal kui kapitalistlikes maades ulatus see 

vaid 5»5%-ni. Sotsialismimaade väliskaubandus!ik käive kas

vas umbes 3 korda.
Eriti vajalik on VMN-i abi sotsialismimaade koostöö or

ganiseerijana suurte rahvamajandusobjektide (tehased,kaevan

dused, raudteed jne.) ehitamisel, sest nende rajamine käiks 

ühele riigile üle jõu. Ehitatavad rahvamajandusobjektid jää

vad selle riigi omandiks, kelle territooriumile nad on raja
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tud. Teiste maade poolt osutatud abi voi ehitamiseks antud 

laen tasutakse hiljem, pärast objekti käikulaskmist, jooksva 

toodanguga. VMN—i soovitusel on ehitatud Noukogude Liidu ja 

Euroopa sotsialismimaade koostööna 4500 kilomeetri pikkune 

naftajuhe "Sõprus", mille kaudu Noukogude Liit saadab naftat 

Poolasse, Saksa Demokraatlikku Vabariiki, TŠehhoslovakkiasse 

ja Ungarisse. Noukogude Liidust saadava nafta baasil areneb 

nendes maades mitmesuguste sünteetiliste materjalide tootmi

ne.Tšehhoslovakkia ja Bulgaaria ühiste vahenditega ehitatak

se Bulgaarias vasemaagi kaevandamise ja rikastamise tehast. 

Tšehhoslovakkia andis samasuguse tehase ehitamiseks laenu ka 

Poolale. Tšehhoslovakkia ja Saksa Demokraatliku Vabariigi 

laenude arvel laiendatakse Poolas söekaevandusi.Tšehhoslovak

kia, Poola ja Saksa Demokraatliku Vabariigi abiga ehitati 

Rumeenias suur tselluloosikombinaati mis kasutab toorainena 

Doonau alamjooksul kasvavat pilliroogu. Rahvamajanduse aren

damise plaanides ettenähtud terase- ja malmitoodangu juurde

kasvu saavutamiseks soovitas VMN ehitada mitmed uued metal

lurgiatehased ja laiendada olemasolevaid. Näiteks otsustati 

ehitada uus metallurgiakombinaat Bulgaarias, uued kombinaadid 

Rumeenias ja Tsehhoslovakkias ning tunduvalt laiendada V.I. 

Lenini nimelist metallurgiakombinaati Poolas.

VMN-i XI istungjärgu otsuste alusel ühendati mitmete 

maade elektrienergiasüsteemid. On ehitatud kõrgepingeliinid, 

mis ühendavad omavahel Noukogude Liidu, Bulgaaria, Rumeenia, 

Poola, Saksa Demokraatliku Vabariigi, Tšehhoslovakkia ja 

Ungari energiasüsteeme. VMN-i XV istungjärgul voeti vastu 

otsus rajada Prahas ühendatud elektrienergiasüsteemide juh

timiseks tsentraalne dispetšerivalitsus.

Praegu on elluviimisel plaanid VMN-i liikmesriikide ühi

se siseveeteede süsteemi loomiseks, mis hõlbustaks tunduvalt 

kaubavahetust.

Raudteetranspordi hõlbustamiseks ehitati NSV Liidu, 

Poola, Tšehhoslovakkia, Ungari, Rumeenia ja Bulgaaria ühiste 

vahenditega raudteesild üle Doonau Rumeenia linna Giurgiu ja 
Bulgaaria linna Russe piirkonnas.

VMN-i organite poolt on kooskõlastatud nõukogu liikmes-
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riikide rahvamajanduse arendamise plaanid kuni 1980.aastani. 

Plaanide koordineerimisel ja tööstuse rahvusvahelisel spet — 

sialiseerimisel saavutati kokkulepe paljude saaduste tootmise 

kontsentreerimiseks teatud riikidesse.On saavutatud kokkulepe 
tööjaotuse kohta rohkem kui 2000 mitmesuguse masina ja sead

me tootmiseks. Naftatöötlemise seadmete tootmine koondatakse 

Noukogude Liitu ja Rumeeniasse, sulatusahjude seadmete toot

mine Noukogude Liitu, Poolasse, Tsehhoslovakkiasse ja Saksa 

Demokraatlikku Vabariiki jne, VMN on välja töötanud spetsia- 

liseerimisplaani ka 15 mitmesuguses keemiatööstuse harus.

Kooskõlastamise ja spetsialiseerimise eesmärgiks ei ole 

sotsialismimaade muutmine ainult teatud monokultuure tootva

teks maadeks, nagu seda esineb kapitalistlikus maailmas,vaid 

ka iga maa koige ratsionaalsema rahvamajandusharu kompleksi 

väljaselgitamine koigi sotsialismimaade harmoonilise arene

mise huvides.

Rahvamajanduse arendamise plaanide kooskõlastamine pike

maks perioodiks võimaldab veelgi paremini arvestada üksikute 

maade ressursse ja rahvusvahelise sotsialistliku tööjaotuse 

vajadusi, seega veelgi paremini kaasa aidata uutele edusam

mudele majanduslikus ülesehitustöös. VMN-i tegevuse seniste 

tulemuste alusel ei saa isegi reaktsiooniline,monopolide tee

nistuses olev kodanlik ajakirjandus eitada VMN-i suurt täht

sust sotsialismimaade majanduslikus arengus. Hinnatee VMN-i 

töö tulemusi, oli ajaleht "New York Times" sunnitud väitma, 

et "ammu on möödas need ajad, kus ameeriklased võisid naerda 

kommunistlike rahvamajanduse arendamise plaanide üle".

Sotsialismimaade majanduslikus arenemises etendab olu

list osa Noukogude Liidu kui koige võimsama, sotsialismimaa 

omakasupüüdmatu abi. Noukogude Liidu abiga on praegu sotsia

lismimaades juba käiku lastud voi ehitamisel 550 mitmesugust 
tööstusettevotet ja 169 üksikut tsehhi voi seadeldist. Ehi

tatud on 46 metallurgiakombinaati ja -tehast, 37 keemiatöös- 

tusettevotet, 11 naftatöötlemis- ja 78 masinaehitustehast 

ning 73 elektrijaama.
1969.a. aprillis toimunud VMN-i XXIII istungjärk leidis 

vajaliku olevat veelgi laiendada liikmesriikide pikaajalist
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majanduslikku koostööd.Kooskolas nimetatud seisukohaga voeti 

11.-16. detsembrini 1969.a. Moskvas toimunud VMN-i Täitevko

mitee istungil vastu mitmed soovitused VMN—i liikmesriikide 

pikaajalise majandusliku koostöö laiendamiseks. Soovitati 

ühiselt planeerida mõningate metalliloikepinkide, elektron- 

arvutustehnika jt. seadmete tootmist. Täitevkomitee leidis, 

et ühine mõningate tootmisharude arengu planeerimine pike

maks ajaks ette võimaldab paremini arvestada iga maa kasva

vaid vajadusi ja sellega ühes süvendada rahvusvahelist sot

sialistlikku tööjaotust.

Samal täitevkomitee istungil leiti vajaliku olevat ka 

täpsustada majandusliku koostöö õiguslikke aluseid,eriti aga 

suurendada liikmesriikide ma j andus likku vastutust vastasti

kuste kohustuste täitmise eest. Majandusliku koostööga seo

tud oigüslike probleemide uurimiseks ja vastavate ettepane

kute tegemiseks pidas täitevkomitee vajalikuks organiseerida 

eriline liikmesriikide nõupidamine ja moodustada sotsialist

liku süsteemi majanduslike probleemide kompleksseks uurimi

seks rahvusvaheline instituut.
Nimetatud otsuste elluviimisega laieneb koostöö VMN-i 

riikide vahel ja pole kahtlust, et selle tulemusena saavuta

takse majanduslikus ülesehitustöös veelgi suuremaid edusamme.

VMN-i XXV istungjärgul 1971 voeti vastu sotsialistliku 

majandusliku integratsiooni kompleksprogramm. Selle eesmär

giks on rahvusvahelise sotsialistliku tööjaotuse eeliste 

veelgi ulatuslikum ärakasutamine ning tootmise spetsialisee

rimise ja koopereerimise edasine täiustamine. Komplekspro

grammis nähakse kõigepealt ette ulatuslikum rahvamaj andus- 

plaanide koordineerimine.VMN-i Täitevkomitee otsuse kohaselt 

toimub koordineerimine aastateks 1976-1980.Pööratakse suure

mat tähelepanu ühisele pikaajaliste prognooside koostamisele 

tähtsamates majandus-, teadus- ja tehnikaharudes. Lähtutakse 

sellest, et prognoosimine on sotsialistliku planeerimise 

esimene etapp, mis peab eelnema viie aasta plaanide ja pika

ajaliste perspektiivplaanide koostamisele.

1 СЭВ: Сотрудничество углубляется. -  "Новое время", 1969, 
№ 52 ,  стр. 3.
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Kompleksprogrammis on täht sal kohal küsimus loodusvarade 
ühisest kasutamisest. Noukogude Liit on teiste VllN-i maade 

peamine varustaja ammutava tööstuse toodanguga. Meie terri
tooriumil paikneb 91% kivisöe, 72% pruunsöe, 79% ja 

põhiline osa nafta teadaolevatest varudest,mida omavad VMN-i 

liikmesmaad. Kuid ka teistes sõprusühenduse maades on veel 

hulgaliselt kasutuselevotmata loodusrikkusi. Ammutavas töös

tuses on uute ettevõtete rajamine küllaltki kulukas ja aega

nõudev protsess. Nende kiiremaks käikulaskmiseks on vaja 

ühendada VMN-i maade rahalised, materiaalsed ja tööjoures- 

surssid. Juba on kavandatud ehitada ühiselt ligi kolmkümmend 

suurt objekti eelarvelise maksumusega mitukümmend miljardit 

ülekanderubla. Vastavalt vajaduste suurenemisele toimub pi

devalt uute ettevõtete kavandamine.

Uudselt lahendatakse kompleksprogrammis sõprusühenduse 

maade varustamine uusimate masinate ja seadmetega. Nähakse 

ette rahvusvaheliste majanduskoondiste loomine, mis täidavad 

sotsialistlike konsortsiumide ülesandeid masinaehituse too

dangu planeerimisel,masinate tootmisel ja turustamisel. Need 

koondised peavad tagama kõrge kvaliteediga moodsate masi

nate ja seadmete tootmise optimaalsetes mastaapides ning 

ühes sellega ka nende suure konkurentsivõime maailmaturul.

Suurt tähelepanu pööratakse koostöö laiendamisele teadu

se- ja tehnika alal ning uusimate teaduse ja tehnika saa

vutuste ärakasutamisele tööstuses. Sel eesmärgil on loodud 

mitmed koordineerivad keskused teadlaste tegevuse kooskõlas

tamiseks.
Hinnates Nõukogude Liidu koostööd teiste sotsialismi

maadega, märkis L.Brežnev: "Me oleme õppinud edukalt tegema 

oma igapäevast tööd, kannatlikult otsima õiglast lahendust 

küsimustele, mis kapitalismi tingimustes on lahendamatud. 

Selle töö käigus oleme õppinud õigesti kooskõlastama iga maa 

huve ühiste huvidega, oleme õppinud koostööd tegema, kõrval

dades oma teelt kõik selle, mis voib takistada, mis voib
1

raskendada ühist edasiliikumist."

1 L. B r e z n e v .  50 aastat Nõukogude Sotsialistlike 
Vabariikide Liitu, lk. 26.

- 105 -

14



Kompleksprogramm ongi rajatud neile kogemustele, mis on 
kogunenud VllN-i ligi veerand sajandit kestnud tegevuse väl

tel ja sille realiseerimine aitab tõsta ühiskondliku tootmi

se efektiivsust, arendada veelgi kiiremas tempos sotsialist

liku soprusühenduse maade rahvamajandust.
Rahaliste arvelduste tegemiseks ja krediteerimiseks on 

sotsialismimaade poolt organiseeritud kaks panka, nimelt 

R a h v u s v a h e l i n e  M a j a n d u s l i k u  

K o o s t ö ö  P a n k  ja R a h v u s v a h e l i n e  

I n v e s t e e r i m i s p a n k .
Rahvusvahelise Majandusliku Koostöö Pank (RMKP) asu

tati 1963.a. Moskvas Bulgaaria, Mongoolia, NSV Liidu, Poola, 

Rumeenia, Saksa DV,Tšehhoslovakkia ja Ungari valitsuse vahel 

sõlmitud kokkuleppe alusel. Kokkulepe jõustus 18. mail 1964. 

Panga ülesandeks on kokkuleppest osavõtvate riikide vahel 

väliskaubandusest ja ka muudest tehingutest tulenevate raha

liste arvelduste läbiviimine ja väliskaubanduslike tehingute 

krediteerimine. Panga põhikapital moodustati kokkuleppest 

osavõtvate riikide poolt tehtud sissemaksetest, mille suurus 

määrati kindlaks vastavalt üksikute riikide ekspordi üld- 

mahule.Panga tegevus kiirendab ja lihtsustab tunduvalt raha

lisi arveldusi kokkuleppest osavõtvate maade vahel. Lühiaja

liste krediitide andmisega aitab RMKP kaasa väliskaübandus- 

like suhete laiendamisele ja kokkuleppest osavõtvate maade 

majanduse arengule. 1970.a. andis pank krediite kahe mil

jardi ülekanderubla ulatuses.

Rahvusvaheline Investeerimispank (RIP) asutati samuti 

eelnimetatud riikide vahel sõlmitud kokkuleppe alusel.Kokku

lepe jõustus 5»veebruaril 1971. Pank asub Moskvas. Vastavalt 

põhikirjale on tema peamiseks ülesandeks pikaajaliste (kuni 

15 a.) ja keskmise tähtajaga (kuni 5 a.) laenude andmine 
kapitaalehitusteks ja teisteks üritusteks, mis on seotud 

rahvusvahelise sotsialistliku tööjaotusega ja majandusliku 

integratsiooni kompleksprogrammi elluviimisega. Kahe esimese 

tööaasta jooksul andis pank krediite 26 objekti ehitamiseks 

voi rekonstrueerimiseks kuues sotsialistliku soprusühenduse 

riigis.

Panga põhikapital moodustati samuti kokkuleppest osavõt-
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vate riikide osamaksudest* mille suurus määrati kindlaks 
kokkuleppes.

Sotsialism imaad aitavad RXP—i kaudu kaasa ka ягвпртяя^* 
majanduslikule Ja kultuurilisele progressile. 1974.a. loodi 

pangas ühe miljardi ülekanderubla suurune kollektiivne fond 

majandusliku ja teaduslik-tehnilise koostöö krediteerimiseks 
arengumaade s.

R a u d t e e  K o o s t ö ö  O r g a n i s a t s i 

o o n  (REO) ja S o t s i a l i s t l i k e  M a a d e  

E o o s t ö ö  O r g a n i s a t s i o o n  E l e k t r i 

l i s e  j a  P o s t i e i d e  A l a l  (S M S  0). Nende 

organisatsioonide liikmeks, erinevalt VMN-ist, on ka A.sia 

rahvademokraatiamaad: Hiina Rahvavabariik, Mongoolia Rahva

vabariik, Korea Rahvademokraatlik Vabariik ja Vietnami Demo
kraatlik Vabariik. Mõlema organisatsiooni tööst võtab osa ka 

Euuba.

REO asutati 1956.a. Sofias tolmunud sotsialistlike maa

de nõupidamisel.Organisatsioonis kuuluvad lahendamisele koik 

sotsialismimaadevahelise raudteetranspordiga seotud küsimu

sed, nagu kaupade ja reisijate vedu,tariifid, kaupade peale- 

ja mahalaadimise mehhaniseerimine, jaamade läbilaskevõime 

suurendamine, rahvusvaheliste veoste kõige otstarbekamate 

marsruutide väljaselgitamine jms.
REO-1 on ääxmiselt suur tähtsus sotsialismimaadevahe- 

lise reisijate- ja kaupadeveo otseühenduse organiseerijana. 

Rahvusvaheline raudteetransport toimub nüüd lepinguosaliste 

maade vahel palju kiiremini, otsevedudena, ilma äärmiselt 

suurt ajakulu nõudva reisijate ja kaupade ümberlaadimisteta 

piirijaamades.Vedude hõlbustamiseks moodustas REO kollektiiv

se vagunipargi (umbes 100 000 vagunit), mis on organisatsi

ooni liikmete ühisomandiks.
REO ülesannetesse kuulub ka rahvusvaheliste veoste pla

neerimine ja ettepanekute tegemine uute raudteemagistraalide 

ehitamiseks, et paremini rahuldada iga aastaga laieneva ma

jandusliku koostöö vajadusi.
RKO vahendusel toimub samuti sotsialismimaadevahelise 

raudteetranspordialase teaduslik-tehnilise ja projekteerimis—
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töö koordineerimine , raudteetranspordi arendamisega seotud 

teaduslike probleemide lahendamine. 1958.a. laiendati orga

nisatsiooni tegevus ka autotranspordile ja maanteedele.

RKO kõrgemaks organiks on vajaduse korral kokkukutsutav 

r a u d t e e t r a n s p o r d i  m i n i s t r i t e

n S u p i d a m i n e, mis moodustab alaliselt tegutseva 

täidesaatva organi - r a u d t e e t r a n s p o r d i  k o 

m i t e e .  Komitee viib ellu ministrite nõupidamiste otsu

seid, teeb soovitusi riikidele kSigis RKO kompetentsi kuulu

vais küsimustes, komplekteerib ja juhib üksikute raudtee

transpordiga seotud küsimusi lahendavate komisjonide (reisi

jate ning kaupade vedu,teaduslik-tehniline koostöö jm) tööd.

SMSC moodustati 1957.a. Moskvas toimunud nõupidamisel. 

Organisatsiooni ülesandeks on sotsialismimaade vahel koigi 

elektrilise ja tavalise postiside organiseerimisega seotud 

küsimuste lahendamine,nagu telefoni- ja telegraafiühendused, 

igat liiki postisaadetiste vahetamine jm.SMSO aitab kaasa ka 

sideorganisatsioonl edasisele täiustamisele ja töö paranda

misele töökogemuste vahetamise, teadusiik-tehnilise koostöö 

organiseerimise ja sidealaste teaduslike asutiste töö koor

dineerimisega.

SMSO organiks on vajaduse korral kokkukutsutavad vastava 

ala m i n i s t r i t e  n õ u p i d a m i s e d ,  mis toi

muvad kordamööda kõigis organisatsiooni liikmeks olevais 

riikides.SMSO-l puudub alaliselt tegutsev täidesaatev organ. 

Selle ülesandeid täidab selle riigi sideministeerium,kellele 

on pandud kohustus järjekordse ministrite nõupidamise kokku

kutsumiseks. Ministrite nõupidamise ettevalmistamiseks või

dakse organiseerida eriline Jcoordineerimiskomisjon teiste 
maade esindajate osavõtul.

Nii RKO kui ka SMSO on rajatud kõigi liikmeks olevate 

riikide täieliku võrdõiguslikkuse põhimõttel. Soovitused 

riikidele ja otsused põhilistes küsimustes võetakse vastu 

ainult ühel häälel.Puhttehnilist laadi küsimused otsustatak
se häälteenamusega. Oma iseloomult on RKO ja SMSO samuti uut 

tüüpi rahvusvahelised majandusorganisatsioonid,mille tegevus
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on suunatud ühise ülesande, sotsiaJ.ismiBia.ade majanduse ja 

kultuuri kiirema arengu saavutamisele.

Nimetatud organisatsioonid, nagu VMN-gi, ei ole suletud 
organisatsioonid. Põhimääruste kohaselt võivad molema orga

nisatsiooni tööst osa votta ka teised riigid, vaatamata nen

de riiklikule ja ühiskondlikule korrale,kui nad vaid nõustu

vad täitma koiki eelnimetatud organisatsioonide põhimäärus

test tulenevaid kohustusi.Nende põhimääruste sätetes väljen

dub veelkordselt sotsialismimaade siiras soov majandusli

kuks koostööks koigi maadega.

Sotsialismimaade vahel on sõlmitud veel arvukalt kokku

leppeid teaduslik-tehniliseks ja kultuurialaseks koostööks, 

kokkuleppeid turismi ja õigusliku abi alal jm.Nende lepingu

te alusel toimub ühine teaduslike probleemide lahendamine, 

toimuvad teatrite ja kultuurikollektiivide külaskäigud, näi

tused, areneb turism.

Koik need väga mitmekesised,uha laienevad suhtlemisvii

sid rahvaste vahel aitavad kaasa üksteise paremale mõistmi

sele ja sotsialismileeri ühtsuse ja monoliitsuse kindlusta

misele.
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IV p e a t ü k k

RAHVUSLIK VABADUSVÕITLUS JA RAHVUSVAHELINE ÕIGUS

§1. N o u k o g u d e  L i i d u  j ä r j e k i n 

d e l  v õ i t l u s  k o l o n i a a l s ü s 

t e e m i  l i k v i d e e r i m i s e  e e s t

Sajandite vältel toimunud agressiivsete sõdadega vallu

tasid Euroopa kapitalistlikud riigid laialdased valdused 

teistes maailmajagudes. Peaaegu kogu Aasia ja Aafrika ning 

kogu Ameerika kontinent muutusid Euroopa riikide koloo- 

niaiks. Kohalike elanike orjastamine ja äärmiselt julm eks

pluateerimine olid kapitalistidele tohutute sissetulekute 

allikaks. Eelmistel sajanditel oli koloniaalsüsteem seotud 

veel sellise häbiväärse nähtusega nagu orjakauplemine. Igal 

aastal veeti Aafrikast vägivaldselt orjatööle sadu tuhandeid 

neegrid peamiselt Ameerika kapitalistide istandustesse, aga 

ka teistesse maailmajagudesse. Orje kasutati samuti Aafrikas 

endas - Euroopa kapitalistide istandustee ja kaevandustes. 

Orjakauplemise tulemusena vähenes mitmete Aafrika piirkonda

de elanike arv. Arvatakse näiteks, et 19. sajandi lopuks 

vähenes Kongo elanike arv, võrreldes eelmise sajandiga,poole 

vorra.

Orjus ja ebainimlik ekspluateerimine takistasid teiste 

maailmajagude värviliste elanike normaalset majanduslikku ja 

kultuurilist arengut. Viimast kasutasid valged kolonisaato

rid koloniaalsüsteemi ja orjapidamise õigustamiseks.Kodanlik 

kirjandus levitas mitmesugustes versioonides alusetuid väi

teid, nagu oleksid Aasia ja Aafrika värvilised elanikud oma 

madala kultuuritaseme tottu sobivad vaid valgeid orjama.

Alavääristamise ja ebainimliku ekspluateerimise mojul 

algas kolooniates laialdane vabadusvõitlus, mille eesmärgiks
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oli välismaise ülemvõimu likvideerimine ja iseseisvate rii

kide moodustamine. Edu selles võitluses saavutasid esimesena 

Ameerika kontinendi rahvad. 1776.a. kuulutasid ennast ise

seisvaks Inglismaa kolooniad Põhja—Ameerikas. Inglismaa kat

sed ülestõusu maha suruda ja kolooniaid säilitada lõppesid 
nurjumisega. 1783.a. Pariisis sõlmitud lepinguga tunnustas 

Inglismaa oma endiste Põhja-Ameerika kolooniate sõltumatust, 

kes moodustasid föderatiivse riigi - Ameerika Ühendriigid. 

ÜSA eeskujul vabanesid 18.sajandi lõpul ja 19«sajandi algul 

välismaisest ülemvõimust ja moodustasid iseseisvad riigid 
Kesk- ja Louna-Ameerika rahvad.

Teistes maailmajagudes suutsid Euroopa imperialistlikud 

riigid palju kauem säilitada oma ülemvõimu. 1917.a. oli Aaf
rikas ainult kaks vormiliselt sõltumatut riiki - Etioopia ja 

Libeeria. Seejuures Libeeria oli majanduslikult täielikult 

sõltuv Ameerika Ühendriikidest.

Aasias oli viis sõltumatut riiki: Hiina, Jaapan, Siiami 

(Tai), Iraan ja Afganistan. Euid nendest riikidest Hiina, 

Iraan ja Afganistan olid täielikult orjastatud Euroopa im

perialistlike suurriikide poolt. Kõige suuremate koloniaal

valdustega riigiks oli Inglismaa, kelle välisvaldustes elas 

umbes ЗОО miljonit elanikku, s.t. umbes kümme korda rohkem 

kui emamaal.

Esialgu jäid kolooniate haaramisest eemale Ameerika 

Ühendriigid, kuna nad polnud veel võimelised,relv käes,võit

lema Euroopa imperialistlike riikidega.Kuid 19.sajandi lõpul 
alustas ka USA võitlust kolooniate eest. 1898.a. lõppenud 

sojas Hispaaniaga vallutasid nad Filipiinid, Havai saared ja 

Puertoriiko. V.I. Lenin nimetab seda sõda esimeseks impe

rialistlikuks sõjaks, kuna selle eesmärgiks oli imperialist

like riikide vahel juba ärajaotatud maailma mõjusfääride ja 

tooraine allikate ümberjaotamine.

Uus etapp kolooniate vabadusvõitluses algas Suure Sot

sialistliku Oktoobrirevolutsiooni ja Nõukogude riigi - esi

mese sotsialistliku riigi moodustamisega. Uarksism-leninism, 

tunnustades täielikku rasside ja rahvuste võrdõiguslikkust,
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mõistis teravalt hukka koloniaalsüsteemi, sadade miljonite 
Aasia ja Aafrika värviliste elanike ekspluateerimise välis

maiste imperialistide poolt. Marksismi klassikud olid veen

dunud, et kapitalistlike riikide töölisklassi võitlus kapi

talistliku korra kukutamise eest ühineb koloniaalrahvaste 

võitlusega välismaise ülemvõimu kukutamise ja iseseisvumise 
eest. 7.1. Lenin toonitas: "Sotsialistlik revolutsioon ei 

ole mitte ainult revolutsioonilise proletariaadi võitlus oma 

kodanluse vastu... see on ka kolgi imperialismi poolt orjas

tatud kolooniate ja koigi sõltuvate maade võitlus rahvusva-
A

helise imperialismi vastu." V.I. Lenin oli veendunud, et 

saabub aeg, mil koik Aasia ja Aafrika rahvad võtavad aktiiv

selt osa inimkonna saatuse otsustamisest.

Noukogude riik alustas oma olemasolu esimestest päeva

dest võitlust häbiväärse koloniaalsüsteemi likvideerimise ja 

rahvaste enesemääramisõiguse tunnustamise eest. Oma esimeses 

välispoliitilises aktis, 8.novembril 1917.a. avaldatud Rahu- 

dekreedis, mõistis Noukogude riik hukka annektsiooni, "vägi

valdse ühe rahvuse hoidmise teise riigi piirides ilma talle 

võimalust andmata vabade valimiste töel oma valitsuse moo

dustamiseks, ilma igasuguse vahelesegamiseta ja lõplikult 

välja viies oma väed"^.

Järgmiseks siseriiklikuks aktiks, milles Noukogude riik 

tunnustas rahvaste võrdõiguslikkust ja enesemääramisõigust, 

oli 15. novembril 1917.a. vastuvõetud Venemaa rahvaste õi

guste deklaratsioon. Selles

1) tunnustati koigi Venemaa rahvaste võrdõiguslikkust 

ja suveräänsust;

2) kindlustati neile enesemääramisõigus, kaasa arvatud 

oigus eraldumiseks ja iseseisva riigi moodustamiseks;

3) tunnistati kehtetuks koik rahvuslike ja usuliste õi

guste kitsendused;

1 V.I. L e n i n .  Teosed. 30.kd., lk. 138.

2 Документы внешней политики СССР. Том I ,  стр. 12.
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4) kindlustati Venemaal, elavate rahvuste ja etniliste 
gruppide vaba arenemine.

Nimetatud aktiga pandi alus Nõukogude riigis elavate 
erinevate rahvuste heanaaberlikule koostööle, ais viie va

batahtlikkuse alusel ja rahvaste täieliku võrdõiguslikkuse 

tingimustes paljurahvuselise Nõukogude Liidu moodustamisele. 

Tunnustati ka mitmete Tsaari—Venemaa orjastatud rahvaste õi

gust eraldumiseks ja iseseisva riigi moodustamiseks (Poola, 
Soome, kodanlikud Balti riigid).

2. detsembril 1917 avaldatud läkituses Venemaa ja ida— 

-muhameediusulistele töölistele tunnustatakse samuti rasside 

ja rahvuste võrdõiguslikkust. Läkituses on öeldud varem ala

vääristatud muhameediusuliste tööliste kohta: "Nüüd teie usk 

ja kombed, teie rahvuslikud ja kultuurilised asutused kuu

lutatakse vabaks ja puutumatuks... Teadke, et teie õigusi, 

nagu kõigi Venemaa rahvaste õigusi, kaitstakse revolutsiooni 

ning tema organite - Tööliste, Soldatite ja Talupoegade Saa

dikute Nõukogude - kogu võimuga."1

Nõukogude valitsus teatas läkituses, et ta tühistab 

Tsaari-Venemaa poolt idamaadele pealesunnitud orjastavad 

lepingud, mille alusel toimus nende rahvaste ekspluateeri

mine. Läkituses öeldakse: "Meie avaldame, et kukutatud tsaari 

salalepingud Konstantinoopoli vallutamiseks, mis kinnitati 

kukutatud Kerenski poolt, - on nüüd tühistatud ja likvideeri

tud. Venemaa ja tema valitsus ... on võõraste territooriumi

de anastamise vastu... Meie oma lippudel toome maailma or-
2

jastatud rahvastele vabanemise."

Nende demokraatlike printsiipide mõjul, mida ei tund

nud seni rahvusvaheliste suhete ajalugu,algas imperialistide 

poolt orjastatud kolooniates ja sõltuvates maades ennenäge

mata ulatusega rahvuslik vabadusvõitlus. Orjastatud rahvad 

nõudsid ülemvõimu likvideerimist ja iseseisvate riikide moodus

tamist.

1 Документы внешней политики СССР. Том I ,  стр. 34.
р

Sealsamas, lk. 35*

I5
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Kuid imperialistlike riikide ühisrinne oli liiga tugev 

ja orjastatud rahvaste jõud veel nõrk. Relvade ja massiliste 

repressioonidega õnnestus imperialistidel kolooniate rahvus

lik vabadusvõitlus maha suruda. Tehti mõningaid vormilisi 

järeleandmisi, mis sisuliselt ei muutnud koloniaalse ülem
võimu olemust. 1933.a. anti näiteks Indiale konstitutsioon, 

kuid rahvas kuulutas konstitutsiooni andmise päeva rahvusli

kuks leinapäevaks, mis näitab selle akti tegelikku olemust. 

Pärast Esimest maailmasõda moodustati Aafrikas ja Aasias 
kaotajatele riikidele kuulunud kolooniatest Rahvasteliidu 

mandaatterritooriumid, kuid ka see ei muutnud orjastatud rah

vaste olukorda. Häbiväärne kolonlaalsüsteem Aasias ja Aafri

kas jäi põhiliselt püsima kuni Teise maailmasõjani.

Olukord muutus Teise maailmasõja perioodil. Sõjas vaja

like materjalide saamiseks olid imperialistid sunnitud lai

endama kolooniate tööstust. Ohes sellega suurenes arvuliselt 

kolooniate töölisklass ja tugevnes tema klassiteadlikkus. 

Teise maailmasõja üldine vabastuslik iseloom aitas kaasa 

rahvusliku vabadusvõitluse tugevnemisele kolooniates ja sõl

tuvates maades. Selle võitluse etteotsa asusid kommunistli

kud parteid, kes koondasid enda ümber kõik demokraatlikud ja 

antiimperialistlikud jõud.

Vabadusvõitlust kolooniates tugevdas ka see, et impe

rialistlikud riigid olid sunnitud Teise maailmasõja perioo

dil tunnustama mitmetes aktides rahvaste õigust vabaks ene

semääramiseks. Näiteks USA ja Inglismaa poolt 14. augustil 

1941.a. avaldatud Atlandi deklaratsioonis tunnustati n rah

vaste õigust valitsusvormi valimiseks, mille all nad tahavad 

elada". Väideti, et kokkuleppivad riigid "taotlevad nende 

rahvaste suveräänsete õiguste ja nende endi valitsuse jalu

leseadmist, kellelt see võeti vägivaldsel teel".^

Nagu varem, nii toetas Nõukogude Liit ka Suure Isamaa

sõja ajal igati kolooniate rahvuslikku vabadusvõitlust. Nõu

kogude valitsuse avalduses 3.juulist 1941 teatatakse,et meie

.1 1 Vi ^ ? Su?2gUJooLiidU välispoliitika Isamaasõja ajal.I kd. Tln* f 1947 f 1a • 123#
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maal f asi ami purustamise eest peetav võitlus ühineb nende 

rahvaste võitlusega,kes võitlevad "sõltumatuse ja demokraat
like õiguste eest”.Seoses Nõukogude Liidu шядяпДпяТiim võim

suse ja rahvusvahelise autoriteedi tunduva kasvuga oli ka 

toetus, mida orjastatud rahvastele nende vabadusvõitluses 
anti, palju tõhusam.

Nõukogude Liit ja üheksa fasistlike riikide poolt oku

peeritud Euroopa riiki ühinesid 1941.a. septembris Londoni 

konverentsil Atlandi deklaratsiooniga, mis tunduvalt suuren

das selle akti rahvusvahelist tähtsust. Seejuures täiendas 

Nõukogude Liit deklaratsiooni olulise põhimõttega, m i M e  

kohaselt kõigile rahvastele kindlustati täielik vabadus ka 

majandusliku süsteemi valimiseks, mille all nad tahavad 

elada.Koloniaalrahvaste vabadusvõitluse hoogustamisele aitas 

kaasa samuti Teherani konverentsil 1943,a. NSV Liidu, ÜSA ja 

Inglismaa poolt avaldatud deklaratsioon. Selles avaldati, et 

kolm suurriiki soovivad sõjale järgneval rahuperioodil aren

dada koostööd koigi maadega, kelle rahvad võitlevad "türan

nia, orjuse ja orjastamise" vastu. Nende tegurite mõjul al

gas Teise maailmasõja ajal paljudes kolooniates, nagu Pales- 

tiinas, Süürias, Liibanonis, Indo-Hiinas, Indoneesias, ula

tuslik vabadusvõitlus. Sõjas nõrgenenud imperialistlikud 

riigid polnud võimelised seda võitlust relvadega maha suruma 

ja olid sunnitud tunnustama paljude endiste kolooniate sõl

tumatust. Nii pandi Teise maailmasõja perioodil alus koloni

aalsüsteemi likvideerimisele.

§2. Ü R O  p õ h i k i r i  j a  k o l o n i 

a a l s ü s t e e m i  l i k v i d e e r i 

m i n e

Nõukogude Liidu ettepanekul ja energilise võitluse tule

musena tunnustab ÜRO põhikiri esimese universaalse mitme

poolse rahvusvahelise lepinguna rahvaste enesemääramisõigust. 

ÜRO põhikirja projekt,mis koostati NSV Liidu, ÜSA ja Inglis

maa esindajate poolt Dumbarton Oaksi konverentsil,el tunnus

tanud rahvuste nimetatud oigust. Selles räägiti vaid "sobra—
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like suhete arendamisest rahvuste vahel”. Dumbarton Oaksis 
oli jõudude ülekaal imperialistlikel riikidel,mistõttu neile

oli kindlustatud võimalus selliste sätete väljajätmiseks 

põhikirjastу mis ei vastanud nende ekspansionistliku polii

tika huvidele.Projektis ei olnud ette nähtud ka spetsiaalset 

ÜRO organit, abistamaks kolooniatel ja sõltuvatel maadel 

iseseisvuse ja sõltumatuse saavutamist.
Sellest nähtub, et esialgne uue rahvusvahelise rahu- 

organisatsiooni põhikirja projekt ei olnud koloniaalsüstee

mi likvideerimise osas kooskõlas nende põhimõtetega, mis 

leidsid väljendust Teise maailmasõja perioodil liitlaste 

vahel sõlmitud kokkulepetes ja nende poolt avaldatud dekla

ratsioonides. Imperialistlikud suurtiigid püüdsid säilitada 

koloniaalsüsteemi endisel kujul ja jätkata koloniaalmaade 

rahvaste ekspluateerimist.
Sellega ei saanud leppida Nõukogude Liit. San Francis

co konverentsil tegi Nõukogude delegatsioon ettepaneku täi

endada põhikirja sättega, mille alusel ÜRO üheks ülesandeks 

on "sõbralik suhete arendamine riikide vahel rahvaste võrd

õiguslikkuse ja enesemääramise õiguse austamise alusel". Sa

muti nõudis Nõukogude delegatsioon põhikirja täiendamist sä

tetega, mis kohustasid organi satsiooni kaasa aitama inimeste 

põhiõiguste austamisele, "vahet tegemata rassi, keele, usu

tunnistuse ja soo vahel". Rassilise diskrimineerimise likvi

deerimine - rasside ja rahvaste täieliku võrdõiguslikkuse 

tunnustamine - oli olulise tähtsusega eelduseks koloniaal

süsteemi likvideerimisel, kuna koloniaalsüsteemi üheks ideo

loogiliseks aluseks olid väited värviliste rasside alaväär- 

tuslikkusest. Need Nõukogude delegatsiooni ettepanekud võeti 
vastu.»

Põhikirja alusel on ÜRO üheks eesmärgiks "arendada rah

vusvahelisi sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja 

enesemääramise põhimõtte austamise alusel..." (art.1 p. 2). 

Rahvaste orjastamine, nende vägivaldne hoidmine mõne teise 

riigi ülemvõimu all, on ÜRO põhikirjaga loodud rahvusvahe

lise õiguse normide rikkumine ühes sellest tulenevate järel
dustega.
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Peale^üldise rahvaste enesemääramisõiguse tunnustamise 
sisaldab põhikiri veel rida eri peatükke (II, XII, XIII),mis 

näevad ette mahajäänud maade abistamise korra omavalitsuse 
voi sõltumatuse saavutamisel. XI peatüki sätete alusel ÜRO 

liikmed, kes kannavad või võtavad endale vastutuse selliste 

territooriumide valitsemise eest, mille rahvad ei ole veel 

saavutanud täielikku omavalitsust, "võtavad endale pühaks 

kohustuseks maksimaalselt soodustada nende territooriumide 

rahvastiku heaolu". Nad peavad soodustama end mittevalitse- 

vate territooriumide "poliitilist, majanduslikku ja sotsiaal

set progressi", "...arendama omavalitsust, arvestades vaja

likul viisil nende rahvaste poliitilisi taotlusi ja abistama 

neid nende vabade poliitiliste instituutide progressiivsel 
edendamisel..." (art. 73 p. a ja b).

Põhikirja XII ja XIII peatükis nähakse ette erilise 

hooldussüsteemi loomine, mis aitab hooldusaluseid territoo

riume sõltumatuse või omavalitsuse saavutamisel.

Kuid kõigi nende ÜRO põhikirja progressiivsete print

siipide ellurakendamine arenes äärmiselt aeglaselt.Nagu ees

pool nimetatud, ei soovinud Euroopa ja ÜSA imperialistid 

kaotada neid tohutuid kasumeid, mida nad said kolooniate 

loodusvarade ja elanike ekspluateerimisest .Algul said sõltu

matuse vaid need riigid,kes olid võimelised relvadega likvi

deerima välismaist ülemvõimu (Indoneesia,India, Birma, Viet

nami DV, Korea RDV, Süüria, Liibanon).

Kuid enamik Aafrika rahvaid vaevles veel 15 aastat 

pärast ÜRO põhikirja vastuvõtmist endiselt коloniaalikkes. 

Imperialistlike riikide koloniaalvaldused säilisid ka Aasias 

ja Ladina-Ameerikas. Sellise ebanormaalse olukorra likvidee

rimiseks esitas Nõukogude delegatsioon ÜRO Peaassamblee XV 

istungjärgule arutamiseks resolutsiooniprojekti koloniaalsüs

teemi likvideerimiseks. Nõukogude Liidu ettepanekus nouti 

"viivitamatut täieliku sõltumatuse andmist kõigile koloonia

tele, hooldusalustele ja muudele end ise mittevalitsevatele 

territooriumidele, ning neile vabaduse kindlustamist oma 

rahvusriikide moodustamiseks vastavalt nende rahvaste vabalt 

väljendatud tahtele ja soovile". Nõukogude ettepanekus nõuti
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samuti koigi renditud valduste ja rajoonide näol võõrastel 

territooriumidel asuvate koloniaüLismi tugipunktide likvidee

rimist.
Noukogude Liidu ettepaneku alusel, ehkki mõningal määral 

muudetud kujul, võttiski Peaassamblee 14. detsembril I960 

vastu ajaloolise deklaratsiooni koloniaalmaadele ja —rahvas

tele sõltumatuse andmise kohta. Deklaratsioonis on öeldud, 

et on "hädavajalik viivitamatu ja tingimusteta loputegemine 

kolonialismile koigis tema avaldumisvormides”.

Deklaratsioon voeti vastu Peaassamblee istungjärgul 89 

häälega. 8 riiki,nimelt USA, Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia, 

Hispaania, Portugal, Austraalia ja Louna-Aafrika Vabariik 

jäid erapooletuks. Hiljem ühines nendega veel Dominikaani 

Vabariik.

Milline õiguslik tähtsus on eelnimetatud deklaratsioo

nil? Teatavasti ÜRO Peaassamblee resolutsioonid ei ole rii

kidele otseselt kohustuslikud. Nad muutuvad kohustuslikuks 

alles pärast riikide poolt ratifitseerimist.Üksikud noukogu

de autorid (Bobrov, Minasjan ja Blistienko) asuvad seisu

kohal, et vaid ühehäälselt vastuvõetud resolutsioonid on 

riikidele otseselt kohustuslikud. Sellele seisukohale ei 

leia me kinnitust ÜRO põhikirjas. Põhikiri ei erista Peaas

samblee resolutsioone,lähtudes häälteenamusest, millega need 
vastu voetakse.

Seega jääb ÜRO põhikiri ka pärast deklaratsiooni vastu

võtmist põhiliseks aktiks, millega riigid tunnustavad rah

vaste enesemääramisõigust ja mis nouab koloniaalsüsteemi 

likvideerimist. Deklaratsioon täpsustab riikide kohustusi 

seoses rahvaste enesemääramisõiguse tunnustamisega ja lahen

dab ka rea koloniaalsüsteemi likvideerimisel üleskerkivaid 
küsimusi.

Peaassamblee XVI istungjärgul moodustati 24 liikmest 

koosnev dekoloniseerimiskomitee, mis peab jälgima dekolo- 

niseerimise käiku ja esitama vastavad aruanded Peaassamb
leele.
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§ 3 » K o l o n i a a l s ü s t e e m i  l i k 

v i d e e r i m i s e l  t õ u s e t u v a d  

õ i g u s l i k u d  k ü s i m u s e d

Koloniaalsüsteemi likvideerimisel tõusetüb rida õigus

likku lahendamist vajavaid probleeme,mis on seotud uute rii

kide tekkimisega, nagu enesemääramisõiguse teostamise viis,Г *
millistele rahvustele kuulub nimetatud õigus, uute riikide 

piirid, välismaiste kapitalistide omandi saatus, uute riiki

de õigus vabaks oma majandus- ja kultuurielu korraldami

seks jt. Vaatleme neid küsimusi lähemalt.

Kõigepealt on praktikas tõusetunud küsimus, kellele 

kuulub ÜRO põhikirjas Pttanähtud ̂пеяйтяяташ1

к-пДяп1 ike Rflfnrite__väidete kohaselt kuulub pimfttfltud niru.4

riigile, ШЮ liikmeT&T^elle ülemvõimu all elavad vähemus- 

rahvused. Sellel seisukohal asub näiteks väga tuntud kodan

lik rahvusvahelise õiguse eriteadlane H. Xelsen. Tema väite 

kohaselt, kuna ÜRO põhikirja art.1 p.2 räägib suhetest rii

kide vahel, tähendab rahvuste enesemääramisõigus riigile

kuuluvat õigust anda sõltumatus tema ülemvõimu all olevatele 
л

vähemusrahvustele.

Ka Lääne-Saksamaa autor W. Sauer kirjutab, et ÜRO põhi

kirjas fikseeritud rahvuste enesemääramisõigus "kuulub tege

likult riigile, kes teostab seda spetsiaalsete rahvusvahe- 

lis-Siguslike organisatsioonide kaudu"
Nimetatud autorid m o o n u t a v a d  i l m s e l t  sihilikult rahvus

te enesemäärami0*1’̂"0? g i - an .  Andes rahvaste saatuse otsusta

mise õiguse imperialistlikele riikidele,püüavad need autorid 

kaasa aidata sellele, et välismaised kolonisaatorid võiksid 

mitmesugustel ettekäänetel (madal kultuuritase ja majandus

lik areng, kaadri puudus jt.) veel hulgaks ajaks edasi lü
kata kolooniatele iseseisvuse andmise ja jätkata nende maade 

rahvaste ekspluateerimist.

А
H. К e 1 s e n. The Law of the United Nations. London, 

1951, p. 52.

2 W. S a u e r. Völkerrecht und Weltfrieden. Stuttgard, 
'I946, S. 100.
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Tõlgendades nimetatud terminit grammatiliselt, on sel

ge, et siin räägitakse õigusest,mis kuulub teatud rahvusele, 

kellel puudub iseseisvus ja kes elab mone teise riigi ülem

võimu all. Seda voime järeldada ka koloniaalmaadele ja -rah

vastele sõltumatuse andmise deklaratsioonist. Selles räägi

takse "koigi sõltuvate rahvaste" palavast vabaduspüüdest ja 

nende "rahvaste otsustavusest" saavutada iseseisvus; koigi 

"rahvaste võõrandamatust õigusest" täielikule vabadusele.

Eeltoodust näeme, et deklaratsioonis räägitakse rahvas

test, mitte aga riikidest.
Rahvuate enesemääramisõiguse aluseks on r a h v u s- 

l i k  s u v e r ä ä  n s u s - jga rahvus niffua ise i ühti

da oma saatust; maarata kindlaks valitsusvorm ja ühiskondiUt 

korraldus, juntida iseseisvalt ilma igasuguse välise vahele

segamiseta oma majanduse ja kultuuri arengut, arendada suh

teid teiste rahvuste ja riikidega ning kaitsta oma suverään

seid oigusi igasuguste kallaletungide vastu.

Rahvus rahvusliku gSjveräänsusfe^kandjana esineb kui/kir^ 

ggima võimüga-yarustatud kollektiiv, кеа̂ел tunnusta pnda 

üle ühtegi teist kõrgemat voimu. Kuid rahvuslik suveräänsus 

'iellisel kujul saab väljenduda ainult siis, kui ta on seotud 

(Tllkllk^\ suveräänsusega, kui teatud rahvus moodustab ise

seisva riigi. Sel juhul rahvus, toetades^ rTIgiHraudu su

veräänset voimu, teostab seda rahvusliku suveräänsuse alusel. 

Juhul kui aga rahvus koos teiste rahvustega moodustab rii

gi, annab rahvuslik suveräänsus talle võrdse oiguse teiste 

rahvustega osa votta riigi valitsemisest ning sellega ühes 

ka riikliku suveräänsuse teostamisest.

Sellest näeme, et rahvuslik ja riiklik suveräänsus on 
omavahel seotud, д̂ь-gnei-iir ачтагяяпяпя aaab avalduda koige 

selgemalt, koige segamatumalt just riikliku suveräänsuse 

kaudu-.- Kuid see ei tähenda, et rahvus peaks püüdma igal ju

hul rahvusliku suveräänsuse teostamiseks moodustada iseseis

vat riiki ja eralduda teistest rahvustest.Kui majanduslikud, 

ajaloolised jm. tingimused kindlustavad rahvusele paremad 

arenguvõimalused ühises riigis, koos teiste rahvustega, siis
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rahvus oma suveräänsuse alusel voib valida sellise tee. Sel

lise tee valisid omal ajal Tsaari-Venemaa territooriumil moo

dustatud noorte noukogude riikide rahvused,moodustades vaba- 

tahtllkkuse põhimõttel ja täieliku võrdõiguslikkuse alusel 

Noukogude Liidu. Meie konstitutsiooni ja seaduste alusel on 

kindlustatud kõigile rahvustele võimalus osa votta ka meie 
riikliku suveräänsuse teostamisest.

Tšehhoslovakkia Sotsialistlik Vabariik on kahe rah

vuse - tšehhide ja slovakkide suveräänseks föderatiivseks 

riigiks ja seega ka kahe rahvuse rahvusliku suveräänsuse 

väljendajaks. Kuid see saab toimuda ainult sel juhul, kui on 

toeliselt kindlustatud riiki moodustavate erinevate rahvuste 

võrdõiguslikkus ja ka reaalne võimalus osa votta riigi suve

räänse voimu teostamisest. Selline võimalus eksisteeris pik

ka aega vaid sotsialistlikes riikides. Kapitalistlikes maa

des ei saa olla üldreeglina mingisugust toelist võrdõigus

likkust rahvuste vanel, sest nendes maades toimub alati 

valitseva rahvuse poolt teiste -rahvuste mahasurumine ja or

jastamine. Erinev on olukord mõnedes Aafrika maades, kus on 

vabatahtlikkuse~alusel moodustatud eri rahvustest koosnevad 

ühtsed riigid ja kus tagatakse ka tegelikult rahvuste võrd

õiguslikkuse austamine (näit. Tansaania). Siin on ühine võit

lus välismaiste orjastajate vastu ning ühine eesmärk - üle

tada ühiste jõupingutustega mahajäämus, mis on pärandiks ko- 

loniaalrežiimilt, - aluseks rahvustevahelise koostöö organi

seerimisel.

Eeltoodu alusel järeldub, et rahvuste enesemääramisõi

gus on kitsam moiste kui rahvuslik suveräänsus. Enesemäära

misõiguse all mõeldakse rahvuse oigust iseseisvalt valida 

oma valitsemisvormi, ühiskondlikku korraldust ning juhtida 

kultuurielu. Nimetatud oigust voib rahvus ÜRO põhikirja ja 

14. detsembri 1960.a. deklaratsiooni alusel teostada ilma 

igasuguse välise vahelesegamiseta ning surveta.

ÜRO põhikirja alusel lasub igal riigil, kes on vastutav 

mone end ise mittevalitseva territooriumi eest, kohustus 

kindlustada seal elavatele rahvustele võimalus enesemäärami

seks.

16
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14. .detsembri 1960.a. deklaratsioonis (art.1) on-selge- 

sonaliselt öeldud: "Rahvuste allutamine võõramaisele ikkele 
ja ülemvõimule ning nende_ e k s o l uatpprimiag,,tabendab inimese 

-pohioiguste eitamist^ õ n v a stuolus ÜRO põhikirjaga ning ^a- 

ki'stabHUUüLoo arendamist ja rabu kehtestamist kogu maa

ilmas. "
Kui moni riik keeldub tema voimu all olevatele rahvus

tele selle võimaluse andmisest, on esimeseks sammuks pöördu

mine ÜRO poole, kes peab kaitsma koigi tema käsutuses oleva

te vahenditega seda rahvuste oigust. Kuna rahvuste enese

määramisõigus on väljendatud rahvusvahelises aktis, siis ei 

saa olla ka selle oiguse teostamise küsimus mone riigi sise

asjaks, nagu püüavad väita imperialistlikud riigid. See on 

rahvusvaheline probleem, mille arutamine ÜRO organites ei 

ole vastuolus ÜRO põhikirjaga (art. 2 ja 7)» sest põhikiri 

keelab organisatsioonil- segada end vaid neisse asjadesse, 

mis oma loomult kuuluvad iga riigi sisekompetentsi. Veel 

enam on ÜRO-1 oigus» arutada küsimust sel juhul, kui enese

määramisõigusest keeldumise tulemusena kujuneb olukord, mis 

ohustab rahvusvahelist rahu (art.34).
Ometigi on pal.lud imperialistic kuri riigid piiiirinnri väitp, 

et so.ialised _ knkkupojirftA .1ггЛ nnnifltPga_____m i s _ t e k i v a d  see

tõttu et emamaa ei võimalda neile enesemääramisõiguse teos

tamist, on riigi siseasjadeks, mis ei kuulu arutamisele ÜRO-s.

Selliste väidetega esines näiteks Prantsusmaa Alžeeria 

küsimuse arutamisel ja Holland Lääne-Iriani rahva oiguse - 

ühineda pohirahvusega Indoneesia Vabariigis - arutamisel. 

Omal ajal püüdis Prantsusmaa näidata konflikti Süüria ja 

Liibanoniga ning Suurbritannia Palestiina ja Egiptusega sa

muti oma siseasjana. Kuid koigil neil juhtudel lükkas ÜRO 

Peaassamblee tagasi esitatud vastuväited, vottis nimetatud 

küsimused arutusele ja tegi ka otsused.

Kui moni riik ei täida temale ÜRO põhikirjaga pandud 

kohustust tunnustada rahvuse enesemääramisõigust, voib ÜRO 
kasutada tema vastu põhikirjas ettenähtud sanictsioone.
\ Teiste riikide ülemvõimu all olev«T- — 080-__

põhikirja alusel oigus votta tarvitusele abi попятн отя Ял1-
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tumatuse saavutamiseks. 1.a, võib organiseerida riiklikke kesk- 

asutusi, luua poliitilisi parteisid jm., mis on vajalikud 

enesemääramisõiguse teostamiseks. Rahvüs, kes on loonud oma 

kesksed organid ning kes teostab oma enesemääramisõigust, 

muutub rahvusvahelise oiguse subjektiks ja kasutab sellega 

koiki õigusi, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest.

Üheks rahvusvahelise oiguse subjektidele kuuluvaks õi

guseks on ka õigus nii individuaalseks kui ka kollektiivseks 

enesekaitseks - vastavalt ÜRO põhikirjale (art.51)_&enitkuni 
.Tnigftnlfilrunnuknsu ei ole tarvitusele võtnud vajalikke abi

nõusid rahuaja julgeoleku kaitseks.

Emamaa ja ka teiste riikide katseid likvideerida rel

vastatud jõudude kaasabil rahvuste püüdeid sõltumatusele ja 

hoida neid edasi koloniaalikkes, tuleb vaadelda kui agressi

ooni.

Kooskõlas nende põhimõtetega tuleb kvalifitseerida 

Prantsusmaa aastaid kestnud relvastatud võitlust Alžeeria 

vastu kui agressiooni. Samasuguseks häbiväärseks agressioo- 

niaktiks oli tegelikult ka ÜRO taevasinise lipuga varjatud 

USA ja tema käsilaste poolt organiseeritud sõjategevus Korea 

Rahvademokraatliku Vabariigi vastu.

Teatavasti keelab kaasaegne rahvusvaheline Õigus agres

siooni ja loeb selle kõige raskemaks rahvusvaheliseks kuri

teoks. ÜRO põhikirja kohaselt on Julgeolekunõukogu kohusta

tud tarvitusele votma tõhusaid kollektiivseid vahendeid 

"rahu ähvardava ohu vältimiseks ja kõrvaldamiseks ning agres- 

siooniaktide või teiste rahurikkumiste mahasurumiseks".

Seega lasub Julgeolekunõukogul ka sel juhul, kui impe

rialistlikud riigid püüavad takistada relvadega mingi rah

vuse enesemääramisõiguse teostamist, kohustus seda rahvust 

kaitsta ja tarvitusele võtta vajalikud sanktsioonid relvas

tatud aktsioonide lõpetamiseks.
Kahjuks ei ole Julgeolekunõukogu tegutsenud neil juh

tudel küllalt aktiivselt. Näiteks vältas aastaid Hollandi 

agressiivne tegevus Indoneesia Vabariigi ja Prantsusmaa ning 

USA agressioon Vietnami Demokraatliku Vabariigi vastu jne. 

Kuigi need küsimused olid korduvalt arutusel ÜRO mitmesugus-
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tea organites, ei suutnud organisatsioon tarvitusele votta 

tõhusaid abinõusid nende rahvuste kaitseks. Pohjus seisnes 

selles, et imperialistide käsilased takistasid organisatsi

ooni sanktsioone rakendamast. Sellise tegevusega rikkusid 

agressorite soosijad ka ise ÜRO põhikirja.
Kuidas tuleb teostada rahvuse enesemääramisõigus? Nime- 

tatusuküsimuse otsustamine puudutab kõiki rahvuse liikmeid 
Seepärast" peab ka koigil täiskasvanud rahvuse liikmetel 

olema võimalus osa võtta selle küsimuse otsustamisest. Prak- 

tikaš ^otsustatakse se^'^aižu&~^a^referenduj&il voi monea 

raevuse poolt valitud ̂ esindusorganis>(näit.asutavas kogus 

voi parlamendis).

(üneas näiteks otsustati Prantsusmaast eraldumise ja ise- 

seisva riigi moodustamise küsimus 28.septembril 1958 läbi- 

viidud referendumiga. Alžeerla iseseisvuse küsimus otsusta

ti 1.juulil 1962 kooskõlas Eviani kokkulepetega samuti refe

rendumiga. Sama küsimus Kambodžas otsustati 25.septembril 

1955 parlamendis. Sudaani parlament võttis 1. jaanuaril 1956 

ühel häälel vastu otsuse, millega Sudaan kuulutati iseseis

vaks riigiks ning tühistati kondomiinium Egiptusega.

Nimetatud küsimuse otsustamisel referendumiga või esin

dusorganis tuleb kindlustada rahvusele vaba võimalus osa

võtuks referendumist või esindusorgani valimisest. Sagedasti 

näeme aga, et imperialistlikud riigid viivad rahvuse tõelise 

tahte varjamiseks valimised läbi äärmiselt piiratud valimis

õiguse alusel, mis kindlustab võimaluse sellest osavõtuks 

vaid kodanlusele. Nii näiteks vältisid imperialistid Lõuna- 

-Vietnami rahva tõelist tahet,viies läbi näilised valimised, 

millest töötavad hulgad ei saanud osa võtta.Sellistel vali

mistel moodustatud esindusorgan ei väljenda aga rahvuse 

tahet ega oma ka õigust rääkida tema nimel. Näiteks Lõuna- 
-Korea esindusorgani 4ogu tegevus seisab õieti selles, 

et takistada rahvuse tõelist vabanemist välismaiste kapita
listide orjusest.

Võltsitud valimiste tulemusel moodustatud esindusorga

nite tegevus ei ole tavaliselt mitte niivõrd ohtlik vormi

lise sõltumatuse väljakuulutamisel kuivõrd just hiljem. Need
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organid lähevad vormilise sõltumatuse väljakuulutamisele, 
kuid siis mitmete neokolonialismi vormide kaasabil muudavad 

sõltumatuse vaid fiktsiooniks ning säilitavad välismaiste 
kapitalistide endised eesõigused ja valdused nendes maades. 

Sellises olukorras jääb ka koloniaalikkest vabanenud rahvas

te osaks vaid orjatöö välismaiste kapitalistide ettevõtetes 

voi istandustes. Niisuguseks kujunes näiteks olukord Põhja
ja Louna-Rodeesias ja paljudes teistes Inglismaa endistes 

kolooniates ning Prantsusmaa endistes välisvaldustes.

Valimiste tulemuste võltsimisel, mitmesuguste rahva

vaenulike valitsuste moodustamisel ning sellega ühes ka rah

vuse suveräänsete õiguste rikkumisel mängivad praktikas täht

sat osa imperialistlike riikide sõjaväed. Nende kaasabil 

surutaksegi tavaliselt maha rahvuse toeline tahe ning hoi

takse võimul välismaiste imperialistide huve kaitsvad mario- 

netlikud valitsused, nagu see praegu on Louna-Koreas ja Tai

vanil.

Rahvusele toelise enesemääramisõiguse teostamise või

maluse kindlustamiseks tuleb maaltflt} väl.ia viia välismaised 

väed ja^lopetada igasugune välismaine vahelesegamine nende 

rahvuste siseellu.

Ekslik on siiski väita, nagu seda sagedasti tehakse, et 

rahvuse enesemääramise resultaadiks peab olema kindlasti 

eraldumine ja iseseisva rahvusriigi moodustamine. Nagu ees

pool nägime, voib rahvus, kooskolas oma majandusliku arengu

vajadustega, moodustada T»iigi кппя .шЛпд---Аатяя rahvusega.

Kuid ka selle küsimuse peab otsustama rahvus ise ilma iga

suguse välise vahelesegamiseta ning sunduseta. Liidud teiste 

rahvustega peavad rajanema täieliku võrdõiguslikkuse põhi

mõttel .
Imperialismi т- i i g i d  tiHti птя ftnfjjste-

le kolooniatele sõltumatuse mitmesuguste omamaaga koos moo

dustatud "liitude” voi "ühenduste" raamides. Nende loomisel 

ei võimaldata aga rahvustele toeliselt teostada oma enese

määramise igust: ПП sunnitud vastu votma otsuse "liitu" 

j§äBlafii£S. Seega on sellised liidud neokolonialismi varjatud 

vormid, mille katte all välismaised imperialistid püüavad
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säilitada oma endisi positsioone uutes, sõltumatuse saanud 

maades ja jätkata nende maade rahvaste ekspluateerimist (näi

teks nn-. Prantsuse Ühendus ja Briti Rahvaste Üb^nfing^ - See

juures ei ole liitude raames mitte niivõrd kitsendatud uute 

sõltumatute riikide poliitiline kui .just IpaGandusel^. Aktide 

aluse 1Г“й lii ega need ’'liidud" luuakse, kindlustatakse emamaa 

kapitalistidele uutes riikides omandi puutumatus ja vabadus 

tööstuslikuks ja kaubanduslikuks tegevuseks. See tähendab, 

et kogu tööstus, ülesharimiseks kõlbulik maa ja kaevandused 
kuuluvad endiselt välismaistele kapitaiialxdfele ning KTOrallir 

elanikkond on vaid odav tööjõud. On muidugi selge, et sel

liste "liitude" külge köidetuna ei saa rahvused teostada oma 

enesemääramisõigust ja kogu ülistatud sõltumatus on vaid for
maalne .

Paljud kodanlikud autorid näevadki ainukest teed kolo

niaalsüsteemi likvideerimiseks selliste liitude raamides.Nad 

hirmutavad Aafrika ja Aasia rahvaid, kes taotlevad täieli

ku sõltumatuse saavutamist, igasuguste majanduslike ning po

liitiliste raskustega, mis neid maid paratamatult ootavat 

iseseisvate riikidena.

Yale'i ülikooli professor H. Morgenthau näiteks väidab,

et tänapäeval ei ole Aafrika rahvad suutelised iseseisvalt,

kellestki sõltumata arendama oma majandust ning varustama 
л

oma kodanikke.

Professorite K.Drache ja S. Possony arvates ei ole need 

riigid võimelised kindlustama oma kodanikele tööd ning välti

ma massilist tööpuudust, kui välismaised kapitalistid lahku- 

vad maalt ja sidemed emamaaga katkestatakse.

Teised autorid püüavad väita, nagu oleks rahvuslik suve

räänsus midagi vananenut ning nagu tingiks nüüdisaeg iseene

sest riikide ühenduste loomise. Rahvusliku suveräänsuse hin

naks on nende arvates soda ja rahvusvahelised konfliktid.

1
H. M o r g e n t h a u .  The Paradoxes of Nationalism. 

"Yale Review", june 1957, p. 134.
2

S . P o s s o n y .  Colonial Problems in Perspective. - 
"Th« Idea of Colonialism". New York 1958, p 42
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Näiteks endine USA saadik Indias Ch. Bowles väidab: "Rahu зф 

rahvuslik ^veräänsus, mida nõuavad energilised Aafrika ja 

Aasia rahvused, on kokkusobimatud moisted."1 Ka nende auto

rite püüdlused on arusaadavad. Imperialistide huvides püüa

vad nad takistada kolooniate lõplikku vabanemist ning kaasa 

aidata sellele,et vana,traditsiooniline, ajast ja arust läi

nud kolonialism asendataks uute, palju paindlikumate vormi

dega, mis jätaksid imperialistide majanduslikud positsioonid 

endistes kolooniates puutumata.

Aasia ja Aafrika uute arenevate riikide praktika on 

täielikult kummutanud sellised väited. Praktika näitab, et 

need maad on võimelised täiesti iseseisvalt arendama oma 

rahvuslikku tööstust ja kindlustama elanikele palju kõrgemat 
elatustaset, kui seda oleksid võimaldanud välismaised impe

rialistid. Seda näeme eriti ilmekalt Egiptuse Araabia Vaba

riigi, Alžeeria, Süüria, Liibanoni jt. riikide praktika alu

sel. Nende riikide kogemused kinnitavad, et mida kiiremini 

likvideeritakse välismaiste kapitalistide juhtivad positsi

oonid majanduses, seda kiiremini toimub uute riikide majan

duslik areng. Järeldus: tugevad majanduslikud sidemed impe

rialistlike riikidega ja välismaine omand mitte ei soodus

ta, vaid koguni pidurdab uute sõltumatute riikide majandus

likku arengut.

Praktikas on tekkinud probleem, millisel majanduslikul 

ja kultuurilisel arengutasemel peavad olema koloniaalrahvad, 

et taotleda enesemääramisõigust.Paljud imperialistlikud rii

gid püüavad kõToohiafele sõltumatuse andmise edasi lükata 

ettekäändel, nagu ei oleks seal elavad rahvad veel sellisel 

majanduslikul ja kultuurilisel arengutasemel, et moodustada 

iseseisvat riiki. Koloniaalmaadele ja rahvastele sõltumatuse 

andmise deklaratsiooni arutamisel URO Peaassamblees väitsid 

paljud imperialistlike riikide esindajad, et kolooniatele 

sõltumatuse andmisel tuleb silmas pidada nende

AmeerlkSTtföendriigid on senini loobunud sõltumatuse and-

Л
Ch. B o w l e s .  The New Dimension of Peace. New York,

1955, p. 232.
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misest oma hooldusalustele territooriumidele Vaikse ookeani 

saarestikus. Nad väidavad, et need rahvad ei ole veel kül

lalt arenenud. Aastaid viivitas Belgia Ruanda-Urundile sõl

tumatuse andmisega ettekäändel,et seal elavad rahvad ei ole

vat võimelised end ise valitsema ja riiklikke instituute 

looma. Selle ettekäändega õigustas oma repressiooni vabadus

võitlejate vastu Angoolas ja Mosambiigis ka Portugali endine 

fašistlik valitsus. Nii voiks aga järeldada, nagu aitaksid 

näiteks metsikud repressioonid, mida fasistliku Portugali 

koloniaaladministratsioon kasutas oma asumaades vabadusvõit

luse mahasurumiseks, kaasa nende rahvaste kultuuri ja majan

duse arengule. Sellised väited on muidugi absurdsed. Kolooni

atele iseseisvuse andmise seostamine seal elavate rahvaste 

teatud kultuurilise ja majandusliku arengutasemega annaks 

imperialistlikele riikidele õigusliku aluse viivitada koloo

niatele sõltumatuse andmisega.Pidurdades nende rahvaste kul

tuurilist ja majanduslikku arengut, hoides neid vägivaldselt 

kogukondliku korra tasemel, saaksid imperialistid ühtlasi ka 

võimaluse säilitada aastakümneid oma ülemvõimu nendes maades

Nagu eespool nägime, pandi juba ÜRO põhikirja vastuvõt

misega imperialistlikele riikidele kohustus aidata kaasa ko- 

loniaalrahvaste kultuurilisele ja majanduslikule arengule 

ning soodustada kohalike poliitiliste asutuste loomist.Kaks

kümmend viis aastat, mis on möödunud põhikirja vastuvõtmi

sest, on olnud küllalt pikk aeg selleks, et valmistada rah

vaid ette ise end valitsema ja oma elu juhtima.

ÜRO põhikiri ja ka 14. detsembri 1960.a. deklaratsioon 

ei seo rahvaste enesemääramisõigust eespool toodud tingimus

tega. Vastupidi,deklaratsioonis just rõhutatakse, et "ebapii

sav poliitiline, majanduslik ja sotsiaalne arengutase voi 

puudulik hariduslik ettevalmistus ei tohi kunagi olla ette

käändeks pidurdada iseseisvuse saavutamist" (art.3).

Endiste kolooniate rahvad on praktikas näidanud, et nad 
on täleliJcult^oimelised tge end V glitaftmfl, TThi g-hfT~jnnpingu- 

tustega, sotsialismimaade omakasupüüdmatu айп̂яяяяЬ-п .lik

videeritakse kiiresti endine majanduslik ja kultuuriline 

mahajäämus.» mis iljnnes koloniaalse ülemvõimu tagядäгjel ena—



miku maade juures. Selle ülesande lahendamisel osutab arengu

maadele suurt abi Noukogude Liit. Näiteks Moskvas asutatud 

Patrice Lumumba nimeline Rahvaste Sõpruse ülikool valmistab 

коloniaalikkest vabanenud riikidele ette arvukalt^kvalifit- 

seeritüd spetsialiste paljudel rahvamajanduse ja kultuuri 

aladel. Seega lükkab endiste koloniaalriikide praktika täie
likult ümber omal ajal imperialistlikes maades levitatud 

müüdi arengumaade rahvaste mittetäisväärtuslikkusest ja nen
de võimete piiratusest.

ÜRO Peaassamblees koloniaalmaadele ja -rahvastele sõl

tumatuse andmise deklaratsiooni arutamisel ütles Ginea pre

sident Seku Ture: "Koik koloniaalrahvad on iga moment valmis 

oma enesemääramise teostamiseks... Kolooniate rahvad ei ole 

võimelised teostama oma enesemääramist ainult nii kaua, kuni 

kestab koloniseerimine."

Oluliseks õiguslikuks probleemiks uute riikide tekkimi

sel on probleem nende t e r r i t o o r i u m i  u l  a t u- ® 

s^e^s t. Teatavasti riik eksisteerib teatud territooriumil, 

teostades selle ulatuses suveräänset riiklikku võimu. Riigi 

eksisteerimine territooriumita on mõeldamatu. Territooriumi 

ulatusel ja selle iseloomul on aga suur tähtsus riigi elani

kele: põlluks kõlbulike maade olemasolu loob eeldused põllu

majanduse arendamiseks, maapõues leiduvad maapõuevarad ja 

looduslikud energiavarud võimaldavad edukalt arendada töös

tust jne. See kõik näitab territoriaalsete probleemide suurt 

tähtsust uute riikide elus. Kuid territoriaalsed probleemid 

punrhi-havari teravamini emamaad. Uute riikide tekkimise-^

ga väheneb emamaa territoorium, vähenevad ka tema loodusrik-

kused. Et territoriaalsed probleemidseonduvad alati Г00- 
dusrikkustega, näitab väga selgesti ka Katanga küsimus: pea

miselt loodusrikkused on põhjustanud välismaiste imperialis

tide vahelesegamise Kongo rahva siseasjadesse ja tema sattu

mise kodusõja keerisesse.
Rahvuse enesemääramisõigus annab talle õiguse ka teatud 

territooriumile, millel ta võib moodustada riigi. Kuld küsi- 

mus sellest, millistes piirides antud rahvus moodustab _цпе—

' riigi, on teinekord väga keerukas probleem, mida püüavad veel-
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gi keerukamaks teha imperialistid., et sellega külvata lahk— 

helisid uute tekkivate riikide vahele ja purustada nende 
ühine kolonialismivastane rinne. Imperialistide sepitsustel 

on olnud ka teatud edu. Nende mahitusel on tekkinud rida te

ravaid piirikonflikte, mis on viinud relvastatud kokkuporge— 

teni ja osalt veel tänaseni teravdavad Aafrika rahvaste va

helisi suhteid. Sellisteks konfliktideks on näiteks Alžee- 

ria - .'Maroko, Etioopia - Sudaani, Kuveidi - Saudi-Araabia, 

Laose - Kambodža ja India - Pakistani piiritülid.

ÜRO 14.detsembri 1960.a. deklaratsioon, mis keelas uute 

riikide "territoriaalse terviklikkuse" lõhkumise (art.6), ei 

anna kindlat pidepunkti selle probleemi lahendamiseks.

Кбige õigemaks põhimõtteks riigipiiride kindlaksmäära

misel nn -rahvuspiiride nnhimnte. Rahvus moodustab riigi sel- 

'leterritooriumi ulatuses, kus ta elab. Kuid selle põhimõtte 

elluviimine - rahvuspiiride kindlaksmääramine - on Aafrikas 

seotud suurte raskustega. Endiste kolooniate piirid nendes 
raioonides. kus territooriumil ei olnud я-ri 1 i я-h ̂ naiantTrral -

gedasti tähistati neid vaid kaardil - meridiaanide, laius- 

kraadide-voi asimuudiga. Piirid ei langenud kokku rahvuse 

v<^ suguharude paiknemisega. Paljud rahvused ja sugunarud 

(Kamerunis, Togus jm.) olid ära jaotatud erinevale n  i к-i пя

teks Kongo ja Somaalimaa olid jaotatud eri osadeks. Riigipiir

hei ja ka paljude Prantsuse Ühenduse riikide vahel.

Paljud kodanlike riikide autorid (Oppenheim, Hyde) väi

davad, et uued riigid peavad tunnustama endisi piire. See_ 

tähendaks, et paljud Aafrika rahvused peaksid ka edaspidi 

jääma lahutatuks eri gruppidesse .ia moodustama kaks voi enam 

erinevat, kuid sama rahvusega riiki. Samuti tähendaks see, 

et uued riigid peaksid nõustuma kunagiste kolonialismi peri-

ei langenud kokku rahvuspiiriga Tanganjika ja Njassamaa va-

стр. 10-13.
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ooQist jäänud ebamääraste astronoomiliste voi geomeetriliste 
piiridega, mis ei lange kokku rahvuse paiknemisega. Selle 

printsiibi ellurakendamisel jääksid suured rahvus- ja sugu- 

harugrupid teistes riikides vähemusrahvusteks ja kaotaksid 

võimaluse ühinemiseks oma kodurahvusega voi siis, ühinemisel 

pohirahvusega, nad peaksid välja rändama, jätma maha oma maa 
ja külad ning asuma uude elukohta.

Koik see teravdaks uute riikide vahelisi suhteid ja 

annaks imperialistidele täiendavaid võimalusi nendevaheliste 

konfliktide provotseerimiseks.

Enesemääramisõigus nouab sellise rahvuste killustaaise 

lõpetamist. Koigil rahvuse liikmeil, ka neil kes~varem ela- 

sid eraldatult rahvuse põhimassist, on oigus ühineda ühiseks 

riigiks, kusjuures uue riigi piir tuleks 'maarata ~kooskolas 

rahvuse ja suguharude (tegeliku.) paiknemisega . __________

K o i k n e e d  küsimused tuleb reguleerida (rahulikul teeli
__ I -----—— — ' “ -- !■

Selles osas"'on suure tähtsusega Noukogude Liidu initsiatiiv. 

Nimelt esitas Noukogude delegatsioon ÜRO Peaassamblee XIX 

istungjärgule arutamiseks ettepaneku piiriküsimuste rahuliku 

reguleerimise kohta.Ettepanekus nõutakse,et ÜRO Peaassamblee 

votaks vastu resolutsiooni,mis nõuaks, et riigid lahendaksid 

koik piiriküsimused rahulikul teel kooskolas ÜRO põhikirjaga. 

Ettepanekus märgitakse, et piirikonfliktid on imperialistli

kele riikidele, kes ei taha loobuda oma endisest ülemvõimust 

teistes maailmajagudes, väga soodus ettekääne uute riikide 

vaheliste vastuolude süvendamiseks ja sellega ühes nende va

banemisprotsessi takistamiseks.

Aafrika riikide organisatsiooni põhikirjas on samuti 

ette nähtud, et koik piiriküsimustest tulenevad vastuolud 

Aafrika riikide vahel tuleb lahendada rahulike vahenditega.

Oq_selge. et seni, kuni piiriküsimusl lahendatakse rah- 

vuspilri põhimõtet tunnustamata, on võimatu koloniaalsüstee^- 

mi loplik likvideerimine "koigis tema avaldumisvormides",nagu 

see on ette nähtud 14.detsembri 1960.a. deklaratsioonis.

Järgmiseks oluliseks probleemiks on uute riikide oigus

a r e n d a d a  o m a  r ^ h v u  я,, J— i. Lr Ic u---m Л_а n—

d u s t. Riik ei saa eksisteerida normaalselt ilma oma ma-
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janduseta. Tal peavad olema oma "tööstus, põllumajandus ja. 

transport, mis rahuldavad elanike vajadusi ja annavad neile 

vahendeid äraelamiseks.
Pued Aafrika ja Aasia riigid-saijdU- Irol nniяя1 võimudelt 

pärandiks väga -гяяк-Q mgjflnriiipfi ih-u o iukorra.M&jandus oli pea- 
mi gfti-fc T nhfifluunflLin̂ . Kolooniates toodeti vaid teatud

monokultuure, mis klimaatilistest tingimustest lähtudes oli 

koige tulusam. Maapõuevaradest ammutati samuti neid, mida 

imperialistl ikmi -xiieid koige enam vajasid, ja seejuures röö

vellikul meetodil - sealt kus seda koige tulusam teha oli. 

Tööstus oli peamiselt poolfabrikaate tootev-tööstus, et hol- 

bustada toormaterjali transporti emamaale. Koige selle tu

lemusena olid need riigid väga madalal majanduslikul arengu

tasemel. Aafrika, kes toodab enamiku paljudest toormaterja* 

Iidest, mida kasutatakse kapitalistlike riikide tööstuses 
(99 % teemante, 90 % koobaltit, 80 % uraani, 40 % kroomi jt.^ 

kasutas nendest toormaterjalidest ise kõigest 8 % ja andis 

vaid 1 % kogu kapitalistliku maailma tööstustoodangust. Näi

teks Gaana, kes annab peaaegu kogu maailma toiduainetetöös

tuses kasutatava kakao toodangu, ei tooda ise ühtegi tahvlit 
iokolaadi.

Kuid ka see vähene tööstus, mis nei« тяя̂ев oli ra.ia- 

tud, knyluR välismaistele kapitalistidele. Samuti kuulusid 

välismaistele kapitalistidele peamised maatagavarad. Näiteks 

Malagassi Vabariigis kuulus 75 tuhandele välismaalasele üles- 

haritud maast umbes 1 200 000 ha, samal ajal kui 5 miljonile 

pärismaalasele kuulus ainult veidi üle 100 000 ha. Louna-Ro- 

deesias kuulub 81 000 välismaalasele sama palju maad kui 2,5 

miljonile pärismaalasele.

Iseseisvuse aastate kohta tuleb kahjuks öelda.et nende 

vältel on paljudes maades välismaiste monopolide k - a n i t a l i -  

mahutüsžd~isegi suurenenud. Ühendriikide monopolide inves

teeringud, mis soja eel moodustasid Aafrikas umbes 80 miljo

nit dollarit, tousid 1958. aastaks 739 miljonile dollarile. 

Viimastel aastatel tungib eriti energiliselt Aafrika noor

tesse riikidesse Saksa Föderatiivse Vabariigi kapital. Vii

mase 10 aasta jooksul investeerisid SFV monopolid tööstus-
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ettevõtete ehitamiseks Aafrika maades enam kui 180 miljonit 

marka. Kuid ka siin on peamiseks suunaks poolfabrikaatide 

tootmine ja Aafrika noorte riikide säilitamine soodsa turu

na. Näib, et praegu nende maade majanduses võimutsevad Ing

lise, Prantsuse, Belgia monopolid soodustavad hea meelega ka 

teiste imperialistlike riikide monopolide sissetungi. Ees

märgiks on kindlustada omavahelist koostööd võitluses aren

gumaades üha laiemat ulatust võtva rahvusliku majanduspolii

tikaga ning sõltumatu majandusliku arenguga.

Eeltoodust on selge, et uued riigid saavad edukalt 

arendada oma rahvuslikku tööstust ja likvideerida kolonia

lismi pärandina jäänud äärmiselt madala majandusliku taseme 
ainult siis, kui likvideeritakse välismaiste kapitalistide 

ülemvõim ja alustatakse oma maa majanduse ulatuslikku aren

damist.
Kõ ige õlgemak-fi teeks välismaistemonnpnli я-hi de võigiu 

väljatõrjumisel on nende ̂ omandi natsionaliseerimine^_\Kuid 

selle vastu aatuvad väl-ifl kodanlikud autorid, väites, et 

riikidel pole õigust natsionaliseerida välismaist omandit ̂ 

ilmžTõiglase kompensatsiooniga^ Näiteks ÜSA Riigideparteman

gu endine nõunik õiguslikes küsimustes L.Becker väidab: "On 

olemas tähtis rahvusvahelise õiguse põhimõte, mille järgi 

välismaalaste omandit ei saa ekspropieerida ilma õiglast 

kompensatsiooni maksmata." Lääne-Saksamaa professor R. Bind- 

schedler loeb välismaalaste omandi natsionaliseerimist ilma
A

õiglase kompensatsioonita "rahvusvaheliseks deliktiks". Sa

mal seisukohal asuvad kodanlikest autoritest Verdross, Anzi- 

lotti jt.

Neil väidetel puudub siiski õiguslik alus. Riigi suve

räänsus laieneb kogu tema territooriumile, sellel elavatele 

isikutele ja kõigile seal tegutsevatele ettevõtetele. Riigi 

suveräänsele võimule alluvad ka maapõuevarad, mis leiduvad 

tema piirides. Suveräänsuse alusel võib iga riik otsustada 

oma loodusrikkuste üle, näiteks keelata nende ekspluateeri-

1 Г.Е. В и л к о в .  Национализация и международное пра
во. М.! 1962, стр. 72.
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mise välismaalastel ja lubada seda teha vaid oma riigi ko

danikel.
Samale seisukohale tuleb asuda ka riigi territooriumil 

töötavate ettevõtete suhtes. Ka nende saatus oleneb riigist. 

Riik voib need natsionaliseerida, kui ta peab seda vajali

kuks. Ka kompensatsiooni maksmise küsimus oleneb täielikult 

riigi tahtest: ta voib maksta, voib ада ka sellest loobuda, 

arvestades olukorda. Praktikas osa riike (on(jpompensatsiooni 

maksnud ffkuuSa)^ teisecf ei ~oTe~se33r teinud.biit tuleb Jaržl- 

dada, et seTlist normi, mis kohustab riiki maksma välismaa

lastele natsionaliseeritud omandi eest kompensatsiooni, ei 

ole. Samuti kuulub riigile oigus agraarreformi teostamiseks: 

oigus ära votta välismaistelt kapitalistidelt nende maaoman

did ja jaotada maata ning vähese maaga talupoegadele. Ainult 

need sammud avavad tee uutele rahvusriikidele igakülgseks 

majanduslikuks arenguks vastavalt rahva elulistele vajadus
tele.

Riigi oigus käsutada kogu territooriumi ulatuses leidu

vaid looduslikke rikkusi leidis väljenduse juba 1952.a. ÜRO 

Peaassamblee poolt vastuvõetud spetsiaalses resolutsioonis 

"Õigus vabaks loodusrikkuste ekspluateerimiseks". Selles on 

öeldud: "Rahvaste oigus käsutada oma loodusrikkusi ja -res

sursse ning vabalt neid ekspluateerida, on nende vahetuks 

suveräänseks õiguseks, mis vastab ÜRO põhikirja eesmärkidele 

ja printsiipidele." Samas resolutsioonis soovitati riikidel 

hoiduda igasugusest tegevusest, mis takistaks riikidel eel-
Л

nimetatud õiguste teostamist.

XV istungjärgul vottis ÜRO Peaassamblee vastu spetsiaal

se resolutsiooni "Abinõudest norgaltarenenud maade majandus

likuks arenguks", milles öeldakse, et riigi suveräänseid oi

gusi "käsutada oma loodusrikkusi ja —ressursse tuleb austada 
kooskolas rahvusvahelisest õigusest tulenevate õiguste ja 
kohustustega."2

 ̂ Объединенные Нации. Резолюции, принятые Генеральной 
Ассамблеей на седьмой сессии за время с 14 октября по 21
декабря 1952 г . ,  стр. 22. 

2
United Nation, Resolutions adopted by the General 

Assembly during its fifteen session, V, I, p. 9.
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Sama seisukohta tunnustavad ka deklaratsioon koloniaal- 
maadele ja -rahvastele sõltumatuse andmisest ning 1966.a. 

№0 Peaassamblee poolt vastuvõetud paktid inimõiguste kohta.

Paktis majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õi

guste kohta öeldakse: "Endale seatud eesmärkide nimel võivad 

rahvad vabalt käsutada oma loodusvarasid ja ressursse, kah

justamata sealjuures mingisuguseid kohustusi, mis tulenevad 

rahvusvahelisest vastastikuse kasu printsiibil põhinevast 

majanduslikust koostööst ja rahvusvahelisest õigusest."

Kodanlikud poliitikud, vaieldes natsionaliseerimise 

vastu, viitavad sagedasti ka õiglustundele. Kuid sellele 

printsiibile viidata ei ole kolonisaatoritel mingisugust 

alust. Kogu kolonialismi ajalugu on kohutav röövimise ja 

vägivalla ajalugu. Maad voeti pärismaalastelt ära vägivald

selt, ilma igasuguse õigusliku aluseta, tööstused ehitati 

iiles8e kohalike elanike orjatööga. Saadud kasumid on kümneid 

kordi ära tasunud kapitalistide investeeringud. Seega puudub 

ka sellest aspektist lähtudes imperialistidel igasugune alus 

nouda koloniaalikkest vabanenud arengumaadelt kompensatsioo

ni välismaise omandi natsionaliseerimise eest.

Kuigi arengumaad on saavutanud vormilise sõltumatuse, 

ei ole võitlus välismaise imperialismi vastu veel lõppenud. 

Välismaised imperialistid, endised kolonisaatorid, püüavad 

igasuguste vahenditega pidurdada koloniaalikkest vabanenud 

maade iseseisvat arengut, hoida alles oma e juhtpositsioone 

majanduses ja jätkata selle kaudu kohaliku värvilise elanik

konna julma ekspluateerimist.Nad püüavad oma käsilaste kaas

abil organiseerida rahvavaenulikke vandenõusid seaduslike 

valitsuste kukutamiseks ja oma soosijatest moodustatud ma- 

rionettvalitsuste võimuleupitamiseks, üksikutel juhtudel on 

see ka õnnestunud (Indoneesia).

On ilmne, et kolonialismi jjfojjjaika Ijjqtidfifiximiseita 
igasugustes tema avaldusvormides ja arengumaadele täiesti 

vabade võimaluste kindlustamiseks oma rahvusliku majanduse 

ja kultuuri arendamiseks tuleb neil maadel Iuua_kindel impe-^

rialismivastane .See on ka üldiselt õnnestunud. Oma

imperial ismivastase võitluse koordineerimiseks ja seisukoh—
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tade ühtlustamiseks aktuaalsete päevaprobleemide suhtes on 

toimunud mitmed arengumaade konverentsid. Neist voiks nime

tada 29 Aasia ja Aafrika riigi Bandungi konverentsi (1955)» 

sõltumatute Aafrika riikide konverentsi Akras (1958)» -bloki- 

yäliste maade konverentsi Belgradis (1961),.i sõltumatute Aaf

rika riikide riigipeade nõupidamisi Addis Ahebas (1963) blo- 

kiväliste maade konverentsi Kairos (1964) ja Lusakas (1970) 

jt .
Sellistel konverentsidel vastuvõetud otsused tugevdavad 

blokiväliste maade ühisrinnet imperialismivastases võitluses 

ja koordineerivad nende maade tegevust võitluses püsiva rah

vusvahelise rahu kindlustamise eest. Seega on neil üritustel 

suur praktiline tähtsus. Arengumaade poolt on loodud mitmed 

alatiselt tegutsevad organisatsioonid koostöö arendamiseks 

mitmetes olulistes majandus- ja kultuurielu valdkondades.

A a s i a j a  A a f r i k a___R a h v a s t e S o l i-

d a a r s u s o r g a n i s a t s i o o n (1958),mille liik

meks on üle 70 arengumaa, koordineerib võitlust imperialisiii 

ja kolonialismi vastu. See organisatsioon on korduvalt väga 

teravalt hukka mõistnud Iisraeli agressiooni Lähis-Idas, 

nõudes selle lõpetamist ja okupeeritud maa-alade tagasiand

mist Araabia maadele.

A a f r i k a  Ü h t s u s e ____ O r g a n i s a t s  i-

o._o n (196З) organiseerib Aafrika arengumaade koostööd nii 
Г~1 i i t i  1 i ritft -4rii trn mrnanriiiRi i Ire p-rnhi рртпт Ha lahendamisel.

I d a - A a f r i k a  M a j a n d u s ü h e n d u s  

(1967) moodustati Keenia, Tansaania ja Uganda poolt majan

dusliku koostöö arendamiseks.

Arengumaad on andnud olulise panuse ka rahvusvahelise 

oiguse progressiivsesse edasiarendamises. Nende ettepanekul 

voi nende aktiivsel toetusel on ÜRO Peaassamblee voi tema 

organites vastu voetud mitmed resolutsioonid, mis aitavad 

kaasa rahu kindlustamisele ja heanaaberliku koostöö organi

seerimisele riikide ja rahvaste vahel.Neist voiks esile tõs

ta Aafrika tunnustamist tuumarelvavaba tsoonina, orjuse 

ja rassilise diskrimineerimise keelamist, deklaratsiooni ko- 

loniaalmaadele ja -rahvastele sõltumatuse andmisest jt. On
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kindel, et arengumaad annavad ka edaspidi tõhusa panuse olu

liste rahvusvaheliste probleemide lahendamisse rahvusvaheli

se rahu ja heanaaberliku koostöö kindlustamise huvides.

1970»a. tähistati ÜRO Peaassamblee istungjärgul piduli
kult 10 aasta möödumist koloniaälmaadele ja -rahvasteie~~sgl-' 

tumatuse andmise deklaratsiooni vastuvõtmisest. Märgiti, et 

selle aja jooksul on saanud ŝõltumatuse 26 riiki umbes 33 

miljoni elanikuga. Samuti rõhutati, et umbes 28 miljonit 

inimest elab ikka veel imperialistlike riikide kolooniates. 

Peaassamblee poolt vastuvõetud resolutsioon luges koloniaal

se ülemvõimu säilitamise kuriteoks ja nõudis Julgeolekunõu

kogult sanktsioonide rakendamist Lõuna-Aafrika Vabariigi ja 

Portugali vastu. Samuti nõuti arengumaadele abi osutamist 

majandusliku ja kultuurilise mahajäämuse kiiremaks likvidee

rimiseks. Resolutsioonis tunnustatakse veel kord koloniaal- 

rahvaste oigust kasutada relvi sel juhul, kui imperialistli

kud riigid keelduvad neile sõltumatuse andmisest, samuti ka 

teiste riikide oigust vabadusvõitlejate abistamiseks.

§4. N S V  L i i d u  j a  t e i s t e  s o t 

s i a l i s t l i k e  r i i k i d e  k o o s 

t ö ö  a r e n g u m a a d e g a

Nagu eespool juba näidatud, on Noukogude Liidu ja 

teiste sotsialistlike riikide välispoliitika üheks peaees

märgiks kolooniate ja sõltuvate maade abistamine välismaise 

ülemvõimu likvideerimisel ja iseseisva riigi moodustamisel. 

Tänu Noukogude Liidu energilisele võitlusele pandigi alus 

häbiväärse koloniaalsüsteemi täielikule likvideerimisele.

Tihe koostöö areneb ka sotsialismimaade ja juba koloni

aalikkest vabanenud arengumaade vahel.Selle täieliku võrdõi

guslikkuse ja vastastikuse kasusaamise põhimõtte alusel are

neva koostöö eesmärgiks on aidata kaasa arengumaade elu ise

seisvale korraldamisele ja koloniaalikkest pärineva mahajää

muse kiiremale likvideerimisele. Koostöö eesmärgiks on samu

ti soov kindlustada rahuarmastavate rahvaste ühisrinnet pü

siva rahvusvahelise rahu ja heanaaberliku koostöö laiendami
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se eest peetavas võitluses. Koostöö tähtsus seisneb ka sel

les, et see aitab nurja ajada arengumaade vastu suunatud im

perialistide mahhinatsioone ja kindlustada vabanenud maade 
iseseisvust ja sõltumatust.Pole kahtlust,et enamik arengumaid 

on saanud sõltumatuse tänu Nõukogude Liidu otsesele toetuse

le ja abile (Süüria, Liibanon, Alžeeria Demokraatlik Rahva

vabariik, Egiptuse Araabia Vabariik jt.).

"Oma poliitika eesmärki ja osa rahvusvahelisel areenil 

näeme selles," märkis L. Brežnev, "et olla alati nende poolt, 

kes võitlevad imperialismi vastu, ekspluateerimise ja rõhu

mise kõigi vormide vastu ning vabaduse ja inimväärikuse, de

mokraatia ja sotsialismi eest."1

Nõukogude Liidu ja teiste sotsialismimaade koostöö 

arengumaadega on toimunud poliitika, majanduse ja kultuu

ri alal. Vaatleme seda koostööd lähemalt.

Poliitiline koostöö arengumaadega algas juba vabadus

võitluse käigus, veel enne, kui need maad saavutasid sõltu

matuse. Paljudel juhtudel aitas just Nõukogude Liidu poolne 

nende rahvaste vabadusvõitluse ja iseseisvuspüüete toetamine 

ÜRO-s nurja ajada imperialistide kavatsused lükata edasi ko- 

loniaalriikidele sõltumatuse andmine. Poliitiline koostöö 

areneb mitmete nende maadega (Jeemeni Demokraatlik Rahva

vabariik, India jt.) sõpruse, koostöö ja neutraliteedi le

pingute alusel. Nendes lepingutes nähakse tavaliselt ette 

lepingupoolte koostöö püsiva rahvusvahelise rahu kindlusta

miseks. Pooled avaldavad oma soovi võidelda üldise ja täie

liku desarmeerimisprobleemi lahendamise eest.Nad deklareeri

vad pidulikult, et ei võta osa teise lepingupoole vastu suu

natud sõjalistest blokkidest või rühmitistest. Nagu eeltoo

dust nähtub, on neil lepingutel suur tähtsus rahvusvahelise 
rahu kindlustamisel.

Koostööd poliitiliste probleemide lahendamisel regulee

rivad ka ühised kommünikeed ja riigipeade või valitsusjuhti

de avaldused. Nendes kooskõlastatakse tavaliselt mõlema poo- 

л „
L. B r e z n e v .  50 aastat Nõukogude Sotsialistlike Va

bariikide Liitu, lk. 25.
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le seisukohad, olulistes rahvusvahelistes probleemides. Näi
teks viipiastel aastatel avaldatud kommünikeedes mõistetakse 

teravalt hukka Iisraeli agressioon Lähis-Idas, nõutakse sel

le lõpetamist ja Iisraeli vägede väljaviimist okupeeritud 
aladelt.

Laialdane poliitiline koostöö sotsialismi- ja arengu

maade vahel areneb ÜRO-s. Arengumaade vastuvõtmisega ОНО 

liikmeks on nüüd rahu ja demokraatia eest võitlevad jõud 

selles organisatsioonis arvulises enamuses. Läks ajalukku 

periood, kus tlRO-s võimutsesid imperialistlikud riigid. Sot

sialismi- ja arengumaade koostöö tulemusena on vastu võetud 
rida otsuseid, mis aitavad kaasa rahvusvahelise heanaaber- 

liku koostöö laiendamisele.

Laialdane koostöö sotsialismi- ja arengumaade vahel 

toimub majanduse alal. Tunduvalt on laienenud kaubanduslikud 

sidemed.Ajavahemikul 1960-1971 suurenes VMN-i riikide välis- 

kaubanduslik käive arengumaadega 3»8 korda.Kaubavahetus sot- 

sialimismaadega võimaldab arengumaadel varustada end kõigi 

kaupadega, mis on vajalikud elanike vajaduste rahuldamiseks, 

aga samuti ka rahvamajanduse srendamiseks. Kaubavahetus sot

sialismimaadega on tähtis veel seepärast, et ta võimaldab 

arengumaadel realiseerida siseturu vajadustest ülejäävaid 

kaupu.

Sotsialismimaade abiga areneb rahvusliku tööstuse raja

mine, mis on olulise tähtsusega välismaiste imperialistide 

majandusliku võimutsemise likvideerimisel. VMN-i maade kaas

abil on rajatud või on rajamisel arengumaades üle 3000 mit

mesuguse tööstusettevõtte või muu objekti. Nende hulgas 860 

ettevõtet on rajatud Nõukogude Liidu abiga.

Majanduslikul koostööl sotsialismimaadega on veel see 

iseärasus, et ta toimub arengumaadele äärmiselt soodsates 

tingimustes ega ole seotud mingisuguste abinõudega,mis kui

dagi kahjustaksid arengumaade suveräänseid õigusi või kuju

taksid endast katset vahele segada nende siseasjadesse.

Peale otsese majandusliku abi osutatakse arengumaadele 

abi veel sellega, et sotsialismimaade spetsialistid aitavad
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arengumaades ehitada tööstusettevõtteid ja muid majanduslik

ke objekte ning õpetavad välja rahvuslikku kaadrit nende ob

jektide jaoks.Noukogude Liidu ja arengumaade vahelise majan

dusliku koostöö suurimaks näiteks on Egiptuse Araabia Vaba

riigis Nõukogude Liidu abiga ehitatud Assuani pais ja hüdro

elektrijaam. See rajatis võimaldab tunduvalt laiendada niisu

tatavat põllupinda ja rahuldab samal ajal täielikult ka maa 

elektrienergia vajadused.
Nõukogude Liit annab arengumaadele ulatuslikku tehni

list abi maa industrialiseerimisel. Abiandmine toimub kahe

poolsete majandusliku ja tehnilise koostöö kokkulepete alu

sel. Nõukogude Liit on sõlminud sellised lepingud Iraani, 

Afganistani, Laose, Somaali, Sambia, Süüria ja paljude teis

te riikidega. Nõukogude Liit saadab arengumaadele spetsia

liste tehaste ja muude objektide projekteerimiseks ja ehita

miseks, maapõuevarade uurimiseks ning rahvusliku kaadri väl

jaõpetamiseks. Abiandmine toimub äärmiselt soodsatel tingi

mustel ja täielikus kooskõlas arengumaade suveräänsete õi

gustega.
Nõukogude Liit ja teised sotsialistlikud riigid on sõl

minud arengumaadega kokkuleppeid koostööks teaduse, kultuuri 

ja hariduse vallas. Nende kokkulepete alusel arenev koostöö 

võimaldab arengumaadel kiiremini likvideerida koloniaal

ikkest tingitud mahajäämust. Nõukogude Liidu abiga on aren

gumaadesse ehitatud ja ehitatakse ka edaspidi koole, teadus

likke uurimisasutusi ja haiglaid. Arengumaades töötab arvu

kalt Nõukogude Liidust saadetud õpetajaid, arste, insenere 

ja teisi spetsialiste, kes aitavad rahvuslikku kaadrit ette 

valmistada. Väga paljud arengumaade noored õpivad Nõukogude 

Liidu kõrgemates koolides ja tehnikumides. Pärast hariduse 

omandamist siirduvad nad tagasi kodumaale,et rakendada oman

datud teadmisi praktikas. Kõik see näitab,et edusammud, mida 

arengumaad on teinud oma mahajäämuse likvideerimisel,on suu

res osas saavutatud Nõukogude Liidu ja teiste sotsialismi- 

maaae omakasupüüdmatul kaasabil.
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V p e a t ü k k

RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE SUBJEKT1

§1. R a h v u s v a h e l i s e  o i g u s e  

s u b j e k t i  m õ i s t e

Rahvusvahelise oiguse subjekti all mõistetakse,vastavalt 

oiguse üldteoorias antud seisukohale, rahvusvahelisest ava

likust õigusest tulenevate õiguste ja kohustuste kandjat. 

Eespool, vaadeldes rahvusvahelise avalikoiguse erisusi, nä

gime, et rahvusvahelise oiguse subjekt erineb siseriiklike 

õigusharude subjektist .Kui siseriiklikes oigusharud.es oigus- 

suhte subjektiks on füüsilised ja juriidilised isikud, siis 

rahvusvahelise oiguse täieõiguslikuks subjektiks on riik. 

Rahvusvahelisest õigusest tulenevad õigused ja kohustused 

puudutavad põhiliselt riike. Riigi kõrval, nagu allpool täp

semalt näeme, esinevad, veel piiratud õigustega rahvusvaheli

se oiguse subjektid. - rahvus ja rahvusvahelised organisatsi

oonid.

Ühiskonna ajaloolise arengu erinevatel etappidel on tun

nustatud ka teisi, riigist erinevaid rahvusvahelise oiguse 

subjekte. Orjavaldusühiskonnas ja feodalismi perioodil tun

nustati rahvusvahelise oiguse subjektina ka valitse j aid., lin

nu, kaubanduslikke organisatsioone. Näiteks feodalismi peri

oodil arendasid Itaalia linnriigid. Veneetsia ja Genua ula

tuslikke rahvusvahelisi suhteid, tol perioodil rahvusvaheli

sel areenil eksisteerivate riikidega,sõlmides nendega mitme

suguseid lepinguid. Samuti arendas ulatuslikke rahvusvaheli

si suhteid Hansa Liit.

1 П.А. Моджарян. Субъекты международного права. 
М., 1970.
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Sajandeid tegutses rahvusvahelistes suhetes riikide ja 

valitsejate võrdse partnerina Ida-India Kaübaselts. Kapita

lismi arenguga kaasnev feodaalse killustatuse likvideerimine 

ja tsentraliseeritud rahvusriikide kujunemine tõrjus aga 

sellised rahvusvahelisel areenil riikidega võrdselt tegutse

nud oiguse subjektid kõrvale. Otsustava touke selleks andis 

Prantsuse kodanlik revolutsioon, mis tõrjus kõrvale rahvus

vahelise oiguse subjekti positsioonilt valitseja-monarhi ja 

asetas sellele kohale natsiooni - rahva. "Rahvad on ükstei

se suhtes sõltumatud ja suveräänsed, vaatamata sellele, mil

line ka ei oleks inimeste arv, kes ta moodustavad, ja tema 

poolt asustatud territooriumi ulatus," väidetakse Gregoire'i
Л

poolt koostatud rahvaste õiguste deklaratsioonis.

XIX sajandil muutubki riikide praktikas valitsevaks sei

sukoht, mis tunnustab riigi ainsaks täieõiguslikuks rahvus

vahelise oiguse subjektiks.

Mis on nimetatud seisukoha praktiliseks tagajärjeks? 

Kõigepealt see, et põhiliselt ainult riigid võivad sõlmida 

rahvusvahelisi lepinguid, nendega luua, muuta voi lõpetada 

rahvusvahelis-oiguslikke oigussuhteid ja olia õigustatud 

ning kohustatud rahvusvahelisel areenil. Rahvusvahelised or

ganisatsioonid võivad tegutseda rahvusvahelisel areenil ai

nult riikide poolt neile antud kompetentsi ulatuses.

§2. K ü s i m u s  r i i g i s t  e r i n e 

v a i s t  r a h v u s v a h e l i s e  

o i g u s e  s u b j e k t i d e s t

Rahvusvahelise oiguse teoorias taotlevad paljud autorid 

ka füüsiliste isikute tunnustamist rahvusvahelise oiguse 

subjektina. Nagu eespool juba nägime, tunnustavad normati- 

vistliku koolkonna esindajad (Kelsen) füüsilised isikud pea

misteks rahvusvahelise oiguse subjektideks. Nende arvates

Французская буржуазная революция. 1789-1794. M.-JI., 
1941, стр. 537.



rahvusvahelise oiguse normid õigustavad ja kohustavad vahe

tult riikide kodanikke, arvestamata isegi seda, kas vastav 

riik tunnustab rahvusvahelise oiguse antud normi voi mitte.

Prantsuse autor G. Scelle iseloomustab näiteks maailma 

kui "lõputut inimestevaheliste suhete ahelat, mis ühendab 

indiviide solidaarsuse alusel". Suhted üksikisikute vahel 

moodustavad tema arvates rahvusvahelise suhtlemise sisu* 
Riik peab ainult kaasa aitama sellele suhtlemisele.

Tendentsid muuta füüsilisi isikuid rahvusvahelise oigu

se subjektideks ilmnesid ka ÜRO töös, nimelt deklaratsiooni 

ja paktide väljatöötamisel inimõiguste kaitseks. Kuid need 

reaktsioonilised seisukohad lükati enamiku riikide poolt 

tagasi.

Teoreetilised seisukohad, mille alusel püütakse muuta 

füüsilisi isikuid rahvusvahelise oiguse subjektideks, teeni

vad ilmselt reaktsioonilisi eesmärke. Nende tunnustamine 

kindlustaks imperialistlike suurriikide valitsevatele ring

kondadele võimaluse vahelesegamiseks teiste maade siseasja-
л I

desse ja nende maade suveräänsete õiguste rikkumiseks inim

õiguste kaitse sildi all. Noukogude Liit ja teised riigid, 

kes seisavad valvel riikide iseseisvuse ja sõltumatuse eest, 

ei saa nõustuda selliste reaktsiooniliste seisukohtadega.
Rahvusvaheline' oigus sisaldab norme, mis kaitsevad 

üksikisikuid.Näiteks ÜRO põhikiri kohustab riike (art.1 p.3) 

arendama rahvusvahelist koostööd lugupidamise edendamiseks 

inimeste põhiõiguste ja -vabaduste vastu "koigi jaoks, vahet 

tegemata rassi, soo, keele ja usundi järgi".

1948.a. sõlmitud konventsioon genotsiidi tunnistamise 

kohta rahvusvaheliseks kuriteoks keelab rassi, rahvuse,etni

liste ja usuliste gruppide füüsilise hävitamise ja nende eba

inimliku kohtlemise.
Koik need rahvusvahelised lepingud kohustavad küll riike 

tarvitusele votma teatud abinõusid üksikisikute kaitseks, 

kuid ei muuda neid isikuid seejuures rahvusvahelise oiguse 

subjektideks.
R a h v u s  saab olla rahvusvahelise oiguse subjek

tiks vaid erijuhtudel, kõigepealt siis, kui rahvus moodustab
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omaette riigi voi kui eri rahvused moodustavad liiduvabarii
gid sotsialistlikus föderatsioonis.Paljurahvuselistes kodan

likes maades, kus kogu riigivõim on koondatud pohirahvuse 

kätte, ei ole vähemusrahvustel võimalust osa votta rahvus

vahelisest suhtlemisest ja nad ei ole rahvusvahelise oiguse 

subjektideks.
Rahvusvahelise oiguse subjektina tuleb tunnustada ka 

rahvust, kes on alustanud voit-.iця-h nma iseseisvuse ja sõltu

matuse eest ja on зг,''я',а+‘°г>"я ь-доь-п-г̂ятп л t kes 

juhivad seda ja eaindavnfl м1ц"1п*- rahvusvahelisel 

areenil. Selle järelduse võime teha ÜRO põhikirjast (art.l 

p.2), mis loeb organisatsiooni üheks ülesandeks sõbralike 

suhete arendamise "rahvaste vabel rahvaste võrdõiguslikkuse 

ja enesemääramise põhimõtte austamise alusel". Nagu nähtub 

eeltoodust, loeb ÜRO põhikiri rahvaste enesemääramisõiguse 

üheks tanapaeva rahvusvahelise õiguse põhiprintsiibiks ja 

keelab ühe rahvuse orjastamise teise poolt. Nimetatud seisu

koht on väljendatud ka 1960.a. ÜRO Peaassamblee XV istung

järgul vastuvõetud koloniaalmaadele ja -rahvastele iseseis

vuse andmise deklaratsioonis.

Praktikast võime tuua palju näiteid rahvuse esinemisest 

rahvusvahelise õiguse subjektina. Esimese maailmasõja peri

oodil moodustasid poolakad ja tsehhid Pariisis oma kesksed 

organid - rahvakomiteed -, kes arendasid teatud rahvusvahe

lisi suhteid Entente'i riikide valitsustega. Rahvusvahelise 

õiguse subjektiks oli ka Alžeeria rahvas,kes aastaid võitles 

ajutise valitsuse juhtimisel oma iseseisvuse ja sõltumatuse 

eest.

Teatud õigused kuuluvad rahvusvahelise õiguse alusel ka 

rahvusele, kes elab teise riigi piirides ja kes ei ole veel 

organiseerunud iseseisvaks riigiks. Rahvuste enesemääramis

õiguse alusel on sellisel rahvusel õigus oma saatuse vabaks 

otsustamiseks.^ Ta võib moodustada iseseisva riigi või koos 

teiste rahvustega organiseerida föderatsiooni. Riigid, kelle

Курс международного права. Том I .  М., 1967, стр.152,
1



ülemvõimu all elavad vähemusrahvused, peavad austama nende 

vähemusrahvuste püüdlusi. Koloniaalmaadele ja -rahvastele 

iseseisvuse andmise deklaratsiooni alusel on rahvuste vägi

valdne hoidmine ülemvõimu all vastuolus ÜRO põhikirjaga. Kui 

riigid, kelle piirides elavad vähemusrahvused, ei austa nende 

rahvuste eraldumispüüdlusi, võidakse iseseisvuse saavutami

seks kasutada relvi. ÜRO Peaassamblee poolt 1966.a. vastu

võetud resolutsioon tunnustas koloniaalrahvaste poolt ise

seisvuse saavutamiseks alustatud sõjad õiglasteks sõdadeks.

Piiratud õigustega rahvusvahelise õiguse subjektideks on 

rahvusvahelisel areenil tegutsevad riiklikud organisatsioo

nid, eelkõige Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Põhikirja 

kohaselt on ÜRO-le antud väga laiad rahvusvahelised volitu

sed: ta võib sõlmida lepinguid; №0-1 on iga oma liikme ter

ritooriumil "selline õigusvõime, mis võib osutuda vajalikuks 

tema funktsioonide täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks" 

(art. 104); organisatsiooni ametiisikud kasutavad samaselt 

riikide esindajatega diplomaatilist immuniteeti. ÜRO võib 

kasutada samuti sanktsioone rahvusvahelise oiguse rikkumise 

ja rahu ohustamise ning agressiooniaktide puhul. Põhikirja 

alusel on ka teistel riiklikel organisatsioonidel teatud õi

gused tegutsemiseks rahvusvahelisel areenil.

Ei tohi siiski unustada,et kõik need volitused on antud 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile riikide poolt, kes põhi

kirjas ettenähtud viisil võivad laiendada või kitsendada 

tema volitusi ja koguni organisatsiooni likvideerida. ÜR0-1 

ei ole oma territooriumi, millel ta teostab suveräänset või

mu, rahalised ressursid tegutsemiseks antakse riikide poolt. 

Kõik see näitab, et rahvusvahelised organisatsioonid ei ole 

täieõiguslikud rahvusvahelise oiguse subjektid.

19
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§ 3 « R i i k i d e  ü h e n d u s e d  r a h 

v u s v a h e l i s e  o i g u s e  s u b 

j e k t i n a

Tavaliseks rahvusvahelise oiguse subjektiks on unitaar- 

riik. Kuid unitaarriikide kõrval esinevad rahvusvahelisel 
areenil ka mitmesugused riikide ühendused,millega ühes tekib 

küsimus nende õigustest rahvusvahelises suhtlemises.
Ajaloos tuntud riikide ühenduseks on u n i o o n  .Uni

oonid on monarhistlike riikide ühendused, mis moodustamise 

viisi ja eesmärkide poolest jagunevad a)personaalunioonideks 

ja b) reaalunioonideks.
P e r s o n a a l u n i o o n i d o n  monarhistlike rii

kide ühendused, kus ühendavaks lüliks kahe voi isegi enama 

riigi vahel on ühine riigipea.Unioonid tekivad sel põhjusel, 

et monarhistlikes riikides läheb troon monarhi surma korral 

pärimise teel üle sugulastele. Selle tulemusena voib ühe 

riigi riigipea pärida ka teise riigi trooni. Näiteks päris 

1714.a. Hannoveri kuningas Inglismaa trooni. Personaalunioon 

Inglismaa ja Hannoveri vahel kestis kuni 1837.aastani. Hol

landi ja Luksemburgi vahel kestis personaalunioon 1885. aas

tast kuni 19О8. aastani.
Ühise riigipea olemasolu ei muuda teoreetiliselt perso- 

naaluniooni kuuluvate riikide kui rahvusvahelise oiguse sub

jekti seisundit: riigid jäävad edasi rahvusvahelise oiguse 

subjektideks ja võivad sõlmida omavahel lepinguid.Isegi rel

vastatud kokkupõrked on mõeldavad uniooni kuuluvate riikide 

vahel. Riigipea personaalunioonis ei esine rahvusvahelises 

suhtlemises mitte kui uniooni riigipea, vaid, lähtudes akti 

sisust, ühe või teise uniooni kuuluva riigi riigipeana.

R e a a l u n i o o n i d  on rahvusvaheliste lepingu

tega teatud eesmärkideks loodud monarhistlike riikide liidud 

Liidu loomise eesmärgiks on tavaliselt riigikaitse korralda

mine. Reaaluniooni- kuuluvatel riikidel on ük^ riigipea ja 

rahvusvahelistes suhetes tunnustatakse õiguse subjektina
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vaid uniooni. Kuid siseriiklike küsimuste lahendamisel, mis 

lepinguga ei ole antud uniooni kompetentsi, vaadeldakse ko

danlikus kirjanduses uniooni moodustavaid riike suveräänse
tena. Lepingutega antakse tavaliselt uniooni kompetentsi 

riigikaitse, välissuhtlemine, liiklus, rahandus, millistes 

küsimustes luuakse ka üleunioonilised organid. Üksikute rii

kide kompetentsi jäävad teisejärgulised küsimused, nagu: ko

halikud maksud, heakord, teede korrashoid jne.Kuna põhilised 

välis- ja sisepoliitilised küsimused on antud uniooni lahen

dada, ei saa me vaadelda neid moodustavaid riike suveräänse

tena.

Ajaloost voime tuua järgmisi reaalunioonide näiteid: 

Austria - Ungari 1887 - 1918, Rootsi - Norra 1814 - 1905 ja 

Taani - Island 1918 - 1944.

Vabariikide ühendusteks on konföderatsioonid ja föde

ratsioonid.

K o n f ö d e r a t s i o o n  on rahvusvahelise lepin

guga teatud eösmärkideks loodud riikide liit. Liidu loomise 

eesmärgiks on tavaliselt lepingust osavotvate riikide välis

poliitika koordineerimine, iseseisvuse ja sõltumatuse kaits

mine ning majandusliku koostöö edendamine. Erinevalt reaal- 

unioonist puudub konföderatsioonil ühine riigipea. Konföde

ratsiooni kompetentsi antud küsimuste otsustamiseks moodus

tatakse riikide esindajate konvent, millest riigid võtavad 

osa oma diplomaatiliste esindajate kaudu. Konvendi otsused 

viiakse ellu üksikute riikide vastavate riigiorganite poolt.

Konföderatsioon ei ole rahvusvahelise oiguse subjektiks. 

Temasse kuuluvad riigid jäävad edasi rahvusvahelise oiguse 

subjektideks, kuid nende rahvusvaheline oigus- ja teovoime 

on konföderatsiooni kompetentsi antud küsimustes piiratud 

konvendi otsusega.
Konföderatsioonideks olid omal ajal Ameerika Ühendrii

gid (1776-1787), Saksamaa (1815-1886) ja Šveits (1815-1848).

Konföderatsioonid on oma iseloomult, nagu ajalugu näi

tab, teatud üleminekuperioodi riikide ühendusteks ja lõpevad

1 JI. О п п е н г е й м .  Международное право. Том. I ,  по
лутом 2, стр. 174.
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tavaliselt föderatsiooni voi unitaarriigi moodustamisega. 

Tänapäeval ei esine rahvusvahelisel areenil enam konföde

ratsiooni selle puhtal kujul. Seda tuletavad meelde Briti 

Rahvaste Ühendus ning EAV, Liibüa, Sudaani ja Süüria poolt

1970.a. moodustatud liit.
F ö d e r a t s i o o n  ehk liitriik on riigiõigusliku 

akti, konstitutsiooni alusel loodud riikide ühendus. Föde

ratsioonil on oma riigipea (näit. NSV Liidus - Ülemnõukogu 

Presiidium, USA-s - president) ja keskorganid föderatsiooni 

kompetentsi antud küsimuste lahendamiseks. Kodanlikes föde

ratsioonides on rahvusvahelise oiguse subjektiks ainult fö

deratsioon: ainult föderatsioon voib sõlmida rahvusvahelisi 
j л

lepinguid ja votta osa rahvusvahelisest suhtlemisest. Kuigi

kodanlikud autorid osalt püüavad vaadelda föderatsiooni kuu

luvaid osariike suveräänsete riikidena, ei saa selle seisu

kohaga nõustuda. Osariigid kodanlikus föderatsioonis on te

gelikult vaid piiratud kompetentsiga haldus-territoriaalsed 

üksused.

Sotsialistlikus föderatsioonis on rahvusvahelise oiguse 

subjektideks nii föderatsioon tervikuna kui ka üksikud lii

duvabariigid. 1.veebruari 1944.a. seadusega anti NSV Liidus 

liiduvabariikidele oigus diplomaatiliste ja konsulaaresinda- 

jate vahetamiseks välisriikidega, nendega kokkulepete sõlmi

miseks ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööst osavõtuks. 

Ukraina ja Valgevene NSV on Ühinenud Rahvaste Organisatsioo

ni ja paljude teiste rahvusvaheliste organisatsioonide liik

meiks.

Liidu ja liiduvabariikide kompetentsi piiritleb rahvus

vahelises suhtlemises konstitutsioon. NSV Liidu konstitutsi

ooni alusel (art. 14) kuuluvad NSV Liidu kompetentsi rahvusvahe
lises suhtlemises järgmised küsimused: NSV Liidu esindamine 

rahvusvahelistes suhetes; lepingute sõlmimine, ratifitseeri

mine ja denonsseerimine; üldise korra k-inril як-ятдягяп-ппр lii

duvabariikide suhtlemiseks välisriikidega; soja ja rahu kü-

Vt. lähemalt sotsialistliku ja kodanliku föderatsiooni 
erinevuste kohta Noukogude Liidu riigiõiguse kursusest.
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siinused.; riigikaitse korraldamine; väliskaubanduse organi

seerimine riikliku monopoli alusel; välismaalaste vastuvõt

mine NSV Liidu riikkondsusse; välismaalaste õiguslik seisund; 

NSV Liidu diplomaatiliste ja konsulaaresindajate määramine 
välisriikidesse ning nende õigusliku seisundi kindlaksmäära

mine.

§4. A l a t i s e l t  n e u t r a a l s e d  

r i i g i d

Alatiselt neutraalseteks nimetatakse riike, kes rahvus

vahelise lepinguga voi ühepoolse deklaratsiooniga võtavad 

endale kohustuse mitte osa votta relvastatud konfliktidest 
ja sõjalistest liitudest ning mitte lubada oma territooriu

mil välismaiste sõjaväebaaside loomist.

Ajalooliselt olid alatiselt neutraalseteks riikideks 

Belgia ja Luksemburg.

Belgia neutraalsust tunnustati 1831. ja 1839«a.Londoni 

lepingutega ja seda garanteerisid suurriigid: Suurbritannia, 

Prantsusmaa, Venemaa, Austria ja Preisimaa. Luksemburgi ala

tist neutraalsust tunnustati samuti suurriikide garanteeri

misel - 1867.a. Londoni lepinguga. Imperialistlik Saksamaa, 

alustades 1914.a. Esimest maailmasõda, ei arvestanud nende 

maade alatist neutraalsust. Ta vallutas reetlikult mõlemad 

maad, kasutades nende territooriume kallaletungiks Prantsus

maale. Pärast Esimest maailmasõda loobusid mõlemad riigid 

Pariisi rahukonverentsil oma alatisest neutraalsusest.

Praegu on alatiselt neutraalsed riigid Šveits, Austria

ja Laos. šveitsi neutraliteeti tunnustati rea riikide poolt

IfrT̂ Ta. Viini kongressil vastuvõetud erilise deklaratsiooni- 
1ga.
Austria alatist neutraalsust tunnustati 1955.a.riikliku 

lepingu sõlmimisega. Selle aluseks oli Austria parlamendi 

poolt vastuvõetud vastav deklaratsioon,mida tunnustasid Nou

kogude Liit, USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa.

1 Deklaratsioonile kirjutasid alla järgmised riigid:Aust- 
ria, Hispaania, Prantsusmaa, Preisimaa, Portugal,Rootsi,Suur
britannia ja Venemaa.
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Nagu eeltoodud alatise neutraliteedi määratlusest näh
tub, on neutraalsete riikide tegevus rahvusvahelisel areenil 
sõjalistes küsimustes piiratud. Kuid need kitsendused on 
nende poolt vabatahtlikult endale voetud ja ei ole seetõttu 
vastuolus suveräänsusega ega piira nende kui rahvusvahelise 
oiguse subjekti seisundit. Alatiselt neutraalsed riigid või
vad omada endakaitseks relvastatud jõude ja oma territoo-

. 1riumi kaitsmiseks vajalikke kaitseehitusi.
Genfi konverentsil 1962.a. võeti 13 riigi poolt vastu 

Laose neutraliteedi deklaratsioon. Selle alusel on Laose 
välispoliitika aluseks tuntud viis printsiipi riikide rahu
likust kooseksisteerimisest. Laose rahvas soovib kaitsta ja 
panna austama oma suveräänsust, sõltumatust, neutraliteeti, 
ühtsust ja territoriaalset terviklikkust. Ta hoidub jõu ka
sutamisest ja jõuga ähvardamisest ning vahelesegamisest 
teiste maade siseellu. Laos ei võta osa sõjalistest liitu
dest ja muudest sõjalise iseloomuga lepingutest, mis on kok
kusobimatud neutraliteediga. Ta ei luba välismaist vahele
segamist oma siseasjadesse ja nõuab välismaiste sõjavägede 
ja sõjalise personali väljaviimist oma territooriumilt. Laos 
on valmis vastu võtma abi kõigilt riikidelt, kes soovivad 
aidata teda sõltumatuse ja iseseisva rahvusliku majanduse 
loomisel. Senine imperialistide sõjaline vahelesegamine
Laose siseellu on otseses vastuolus deklaratsiooniga ja2takistab selle elluviimist.

Alatine neutraliteet kui oluline tegur rahvusvahelise 
rahu kindlustamiseks on leidnud rahuarmastavate rahvas
te üldise tunnustuse. Eriti nõuavad rahvad teatud piirkonda
desse tänapäeva kõige ohtlikumate relvade - tuumarelvade 
paigutamise keelamist. Üldise heakskiidu rahvahulkades lei
dis Poola Rahvavabariigi välisministri Rapacky poolt esita
tud plaan aatomivaba tsooni loomiseks Kesk-Euroopas. Impe-

A Erandi moodustas Luksemburg, kellele 1867.a. lepinguga keelati relvastatud jõudude organiseerimine ja kindlustuste 
rajamine.

2vt. Сборник действующих договоров, соглашений и конвен
ций. заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.XXII. 
М., 1967, стр. 26-29.
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rialistlike riikide vastuseisust hoolimata voeti ÜRO Peaas
samblee XVI istungjärgul vastu resolutsioon Aafrika kuulu
tamisest aatomivabaks tsooniks. Nimetatud resolutsioonil on 
kaheldamatult suur tähtsus inimkonna vabastamisel tuumasõja 
ohust.

§5. R i i g i  k u i  r a h v u s v a h e l i s e  
o i g u s e  s u b j e k t i  t e k k i m i 
n e  j a  k a d u m i n e

Riik kui rahvusvahelise oiguse sub.iekt tekib teatud 
tingimustel .ja ka kaob teatud tingimustel. Riik voib tekkida 
ning kaduda ka mitmel erineval viisil.Kodanlikus kirjanduses 
.loetakse riigi tekkimise |LlusekB)(£õlste~ котропёйТЦ, nUneTTr 
jjterritoor iumi ,^^-ahva j org ema voimu olemasolu. Nende ole
masolu korral leiavad kodanlikud autorid, et riik on olemas. 
Riigi tekkimise juures ei vaatle nad aga seda, kas riigivõim 
teostab oma funktsioone voi mitte,kas rahvas tunnustab antud 
riigivõimu ja allub temale voi ei. Ainult vormiliste tunnus
te vaatlemine võimaldab lugeda riigiks ka marionettriike, 
nagu seda on LÕuna-Korea ja Taivan, kus võimuorganid on vaid 
USA monopolistide agentideks, kel pole õigust iseseisvaks 
riigi funktsioonide teostamiseks. Ainult vormiliste tun
nuste vaatlemine heidab kõrvale ka riigi klassiiseloomu, 
asjaolu, et riik on teatud klassi käes vahendiks tema või
mu kindlustamisel ning huvide kaitsmisel.

Riigi tekkimisel on oluline, kas tema organid saavad 
teostada riigi funktsioone voi mitte. Kui on kujunenud/r ifc-
lik "organisatsioon^, mille organid teostavadCriii^L)funktsioõ^ 
ne, siis voime öelda, et on tekkinud ka uus rahvuRyahel ise 
oig'use subjekt.

ön muidugi selge, et riik ei saa eksisteerida ilma ter-̂  
ritooriumita ja ka rahvata, kuid nende täpne kindlaksmäära
mine ei ole esmajärgulise tähtsusega riigi kujunemisel. Vii
mast seisukohta kinnitab asjaolu, et enamikul juhtudel ei 
ole riigi tekkimisel tema territooriumi suurus ja elanikkon—
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na koosseis kindlad. Need määratakse kindlaks alles hilisema 
relvastatud võitluse voi teiste riikidega toimunud läbirääki- i 
miste ning sõlmitud lepingute tulemusena.Nii näiteks võitles 
Alžeeria juha aastaid Prantsusmaa ülemvõimu vastu,organisee
ris oma riigivõimu— ja valitsemisorganid, kes esindasid teda ■ 
rahvusvahelistes suhetes, kuigi oli veel ebakindel tema ter
ritooriumi ja .elanikkonna loplik koo sagis.

Riik voib tekkida kahel viisilrU ^lgeliselt ehk origi- i 
naalseJ^ j^2)Л,tuletatud ehk derivatiivselt.

O r i g i n a a l s e l  t tekib riik sel juhul,kui ta < ] 
tekib mitte kellelegi kuuluval territooriumil.Algelisel teel i 
tekkisid riigid ajaloos ühiskonna arengu tulemusena^ülemine
kul ürgkogukondlikust korrast orjanduslikku ühiskonda. Täna
päeval, mil kogu maailm on ära jaotatud riikide vahel, pole 
enam võimalik riikide tekkimine originaalsel teel. Möödunud < 
sajandist voime siiski tuua mitmeid näiteid sellise riikide | 
tekkimise viisi kohta. Pärast orjuse kaotamist alustasid 
Ameerika ühendriigid vabastatud orjade väljavedamist Aafri
kasse ja nendega selle lääneranniku asustamist. Nad organi
seerisid 1847.a. Libeeria Vabariigi.Originaalsel teel tekki- 
Riri Aafrikas möödunud sajandil veel(Kongo Vabarljfr: (perso- 
naalunioon Belgiaga) ja Louna-Aafrikas buuri vabariigid - 
Oranje ja Transvaal. Viimased annekteeriti 1902.a. Suurbri
tannia poolt.

^ u l e t a t u  d ehk d e r i v a t i i v s e l  teel 
tekib riik siis, kui ta luuakse monele teisele riigile kuulu
nud territooriumil. Viimase mooduse juures voib riik tekkida 
väga mitmel viisil. Koige tavalisem on uue riigi loomine | 
/p̂ Hvusliku vabadusvõitluste^voi revolutsiooni tulemusena va
rem mone teise riigi koosseisu kuulunud rahva poolt.

Sellisel teel moodustati ̂ 776^l. Pnh.ia-Ameerikas Suurbri
t a n n i a  k-nlnnnja-ĥ ĉ f̂ nVpATM и-» ithendri iftidT̂ ISjO.a. moodustati 
Türgi territooriumil Kreeka, 1831.a. Belgia Hollandist. Möö
dunud sajandi teisel poolel kujunesid Türgi territooriumil 
välja veel sõltumatud riigid Rumeenia ja Bulgaaria. Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni mojul Euroopas alanud

i
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ulatusliku vabadusvõitluse tulfimuHP̂  ЕрЬ-Ия Priti p»l j» 
sõltumatuid riike; Poola, Tšehhoslovakkia.Jugoslaavia, Soome 
ja kodanlikud Balti riigid.

Pärast Teist maailmasõda seninähtamatu ulatuse võtnud 
rahvusliku vabadusvõitluse tulemusel on endistest imperia
listlike riikide kolooniatest moodustatud enam kui 80 uut 
riiki. Tähtsamatena neist võiksime nimetada järgmisi: India, 
Indoneesia, Birma, Vietnami DV, Korea BDV.

ÜRO Peaassamblee XV istungjärgul Nõukogude Liidu ette
panekul vastuvõetud koloniaalmaadele ja -rahvastele sõltuma
tuse andmise deklaratsiooni elluviimine likvideerib lähema
tel aastatel viimased allesjäänud koloniaalsüsteemi riismed, 
millega kujuneb veelgi uusi riike.

Eelvaadeldud juhtumitel - uue riifll tekkimisel mõne
•halas riigi tgCEÜaaoriMÜJ - -iäi ka endine riik püsima rah- 

. vuflvfthellse õiguse subjektina. Ent C^kslkuSfelj juhtudel kaas-
&  /neb uute riikide tekkiaiselCendiaejpiigi kadumine: 
/ gunes f fa r a s ^ T̂sim est^nа з „ I - з6eia ggustria-üngar^ 
narhiaAustriaks ja Ungariks, kusjuures osa

kaksikmo- 
Austria-Ungari

territooriume läksid üle Tsehhoslovakkiale ja Jugoslaaviale. 
Uus riik võib" kujuneda ka mitme riigi ühinemise tulemusena. 
18?1.a. kujunes paljude väikeriikide ühinemisel Saksa keis
ririik. 1870.a. nhir^paid mitmed Apenniini poolsaarel asuvad 
riigid Itaal laks. (l ? 2 2 ^  moodustati Suure Sataial istliku 
Oktoobrirevolutsiooni tulemusena kujunenud üksikutest sot
sialistlikest vabariikideat Noukogude Sotsialistlike Vaba- 
riikide T.iit.

3  j  тяя1 ImaHo.laf'eelsel/^perioodil oli peamiseks riikide
kadumise viisiks anneksioon: imperialistlikud riigid vallu
tasid teised riigid .ia likvideerisid nende sõltumatuse. 1902. 
a. annekteeris Suurbritannia buuri vabariigid.1935.a. annek
teeris fašistlik Saksamaa Austria ja Itaalia Abessiinia.

sehhoslovakkia, Itaalia Albaa-
ma.

ÜRO Nürnbergi nirir Tnlrin nnjnlTr-ibimallil?
seda loetakse rahvusvaheliseks ku-on ggressiõog -1 a _______ ___

яеТ-liste riikide kadumise viiai ппПй.1аа.1 а

- 153 -

20



rahvusvaheline oigus ei tunnista.
Tänapäeval riikide kui rahvusvahelise oiguse subjektide 

kadumine on otseselt seotud uute riikide tekkimisega. Endine 
riik kaob, kui tema territooriumil ,^ekivaž\rahvusliku vaba
dusvõitluse tulemusena^-ttüedT^ahvusvahelise оiguse/^supjekftcb»̂  
Samuti kaovad endised rahvusvahelise oiguse subjektid, kui 
nad^CCSihevad uueks riigiSte. nagu see toimus 1871.a. Saksamaa 
väikeriikide ühinemisel Saksa keisririigiks ja 1870.a. Apen- 
niini poolsaarel Itaalia moodustamisel.

§6. S u v e r ä ä n s u s
Rahvusvahelise oiguse (̂ sižjektikĝ ) ^  va-jfl suveräänsed 

riigid, я.о. riigid, mis vastavad teatud nõuetele. Mida siis 
mõeldakse suveräänsuse all? Suveräänsuse küsimus on üheks 
koige vaieldavamaks küsimuseks rahvusvahelises õiguses.Vaid
lused ei käi mitte ainult selle mõiste olemuse ümber,vaid ka 
küsimuses, kas on olemas suveräänsust kui riigile iseloomu
likku tunnust voi mitte. Nüüdisaegses kodanlikus doktriinis 
imperialistlike suurriikide agressiivse poliitika huvides 
väga paljud autorid eitavad suveräänsust. Seda tehakse ilm
selt selleks, et soodustada imperialistlikel suurriikidel 
vahelesegamist teiste riikide siseasjadesse nende iseseisvu
se ja sõltumatuse likvideerimiseks.

u v e r ä ä n s u s e  a l l  m õ i s t a m e
г .i i S i P 0 0 1 t o m a  ^ T u n k t s i o о n i d~e"
s'o’"1 t u m a t u~bs> t e o s t a m i s t  n i i s i s e-
г i i s i s кT u i к a r a h v u s v a h e l i s t e s

e s,
Eeltoodud määratlusest näeme, et suveräänsusel on olu

line osa riikide iseseisvuse ja sõltumatuse kaitsmisel. Ai
nult neid riike, kes tõeliselt teostavad oma funktsioone 
sõltumatult teistest riikidest ja organisatsioonidest, võime 
nimetada suveräänseiks. Samuti näeme, et suveräänsus omab

1 Vt. Курс международного права. Том I, стр. 146, 147.
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suurt tähtsust heanaäberliku koostöö arendamisel riikide ja 
rahvaste vahel ning rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kind
lustamisel, sest ta keelab ühe riigi poolt vahelesegamise 
teise riigi funktsioonide teostamisse, oma tahte pealesundi- 
mise teisele riigile. Igasugused katsed oma tahet teistele 
riikidele peale sundida, nende tegevust oma huvides mõjuta
da, põhjustavad rahvusvahelisi konflikte, mis võivad viia 
ohtlike relvastatud kokkupõrgeteni.

Suveräänsus on rahvusvahc;')-i qe nlgusp ainqg>b-Q } nagu
me eespool nägime, rahvusvaheline^^nj^iiHjnî iinfi.ci ja areneb 
edasi riikide vahel solmituc^^tQrdõiguslijcejilepinffutega.Su *e— 
räänsuse eitamisega vallanduks rahvusvahelisel areenil piira
matu omavoli, mis õigustaks imperialistlikke suurriike vägi
vallaga likvideerima nõrgemate riikide ja rahvaste iseseis
vust ning sõltumatust.

gtiveräänsuSj juures tuleb eraldada ühelt poolt tema 
vormilist ja teiselt poolt tem^jsisulist külge. Vormilise 
kül.ie all mõtleme seda, et antud iTig 1 vgonäfrrfruts 1 оoža, sea- 
dused .ia tema poolt sõlmitud rahvusvahelised lepingud või
maldavad sõltumatut funktsioonide teostamist. Kui konstitut
sioon (näiteks osariikide konstitutsioon kodanlikus föderat
sioonis) voi rahvusvahelised lepingud teevad aga riigi funkt
sioonide teostamise sõltuvaks teisest riigist või mingisu
gustest muudest organitest, ei saa me rääkida suveräänsest 
riigist ning tunnustada seda riiki täieõigusliku rahvusvahe
lise õiguse subjektina.Seoses sellega, et Ameerika Ühendrii
kide poolt teistele maadele pealesunnitud nn. vastastikuse 
julgeoleku kindlustamise lepingute ja Pohja-Atlandi organi-
sat-q-innnl 1сяяяяЫ1 kitsendatakse nendesse organisatsioomaes- 
se kuuluvate riikide tegevusvabadust, räägimegi, et nimeta- 
tud riigid on kaotanud tunduva osa oma suveräänsusest ja
neid ei saa enam vaadelda täieõiguslike rahvusvahelise õigu
se subjektidena. Teisest küljest, olgugi et konstitutsioon 
ja lepingud vormiliselt kindlustavad riigile tema funktsioo
nide sõltumatu teostamise võimaluse, voib see osutuda fak- 
•mji-j jfrfrap;! võimatuks mitmesugustel muudel põhjustel
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(näiteks majandusi ikd vol(j35jaliBg/ уяИе1еверат1^е _t_ulemuse- 
na) j а me ei "saa samuti rääkida toeliselt suveräänsest rii
gist.

Tänapäeval püüavad imperialistlikud suurriigid allutada 
nõrgemaid riike oma ülemvõimule ja likvideerida nende sõltu
matust eriti ulatuslikult majandusliku vahelesegamisega. 
V.I.Lenin näitas juba omal ajal, et finantskapitali kaasabil 
on suurriigid võimelised allutama endale teisi maid.

Just seeparast, et Louna-Koreas ja Taivanil moodus
tatud reziimid, mis vormiliselt eksisteerivad suveräänse
tena, on täielikult sõltuvad Ameerika monopolistidest, 
ei saagi me neid vaadelda rahvusvahelise õiguse subjekti
dena. Samuti ei muutjp у-п-тИНя»_^oltu^gtuse andmine rah
vusvahelise õiguse subjektideka kolaoniaicf4̂ ° ^ 1 j 0-* 
kaasne nendele rahvastele (taieliku vabadus^) andmine ise J" 
отя saatust m^nT'°4'°— ,1 ° välissuhteid korraldada.

Noukogude juriidilises literatuuris on püütud anda mit
meid suveräänsuse määratlusi.Professor I.Levin nimetab suve
räänsuseks "juriidilist ja faktilist võimet oma funktsioone

Аteostada". Nimetatud määratluse juures tousetüb aga küsi
mus, kes määrab kindlaks, kas riik on võimeline oma funktsi
oone teostama voi mitte. Imperialistlikud suurriigid, eita- 
des rahvusliku vabadusvõitluse tulemusena kujunenud riikide 
"võimet" oma funktsioone teostada, eitavad sellega ka nende 
iseseisvust ja saavad juriidilise aluse nende riikide lik-vi- 
deerimiseks relvastatud intervent^innni taftl i— ----

Paljud autorid nimetavad suveräänsust riigivõimu "sõl
tumatuse seisundiks". Nimetatud määratlus vaatleb suverään
sust nagu mingit riigi funktsioonide teostamisest eraldi 
seisvat nähet, mis võimaldab lugeda "suveräänseteks" ka mari- 
onettriike, keda me tegelikult ei saa lugeda üldse riiki
deks. Riigi suveräänsus ilmneb just tema funktsioonide teos
tamisel.

Professor E.A. Korovin nimetab suveräänsuseks rahva oi-2gust iseseisvuse ja sõltumatuse saavutamiseks. Antud määrat-
1 И.Д. Л е в и н .  Суверенитет. М., 1948, стр. 227. 
 ̂Е.А. К о р о в и н .  Некоторые основные вопросы теории 

международного права. - "Советское государство и право",1954, 
№ 6, стр. 43.
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Ius lähtub nüüdisaja rahvusvahelise oiguse üldtunnustatud 
põhimõttest, mis kindlustab igale rahvusele oiguse iseseis
vusele, sõltumatusele. Kuid see ei võimalda meil vastata küsi
musele, kas antud riik on momendil suveräänne ja täisoigus- 
lik rahvusvahelise oiguse subjekt voi mitte. Rahvusvahelise 
oiguse üldtunnustatud põhimõtte alusel omavad koik praegu 
veel koloniaalorjuses vaevlevad rahvad oiguse iseseisvuse ja 
sõltumatuse saavutamiseks, kuid see ei tähenda, et nad juba 
praegu oleksid suveräänsed ja rahvusvahelise oiguse subjek- 
tid.

<̂ veräänsus\kui riigi eksisteerimise ^lulin^ tunnus tek_- 
kis kaheldamatuiytxSes riigi tekkimisega^ Juba or^avalduae 
ühiskon f̂ž4 »тя я id riigid suveräänsuse tunnuseid; tunnustati 
riiklike nrganita sõltumatust teistest riikidest ja ka ükskõik 
millistest teistest organitest siseriigis,territooriumi puu
tumatust, riigi ainuvõimu oma territooriumil, tema esindaja
te erilist õiguslikku kaitset jm.

ni^ugi et feodalismi perioodil vasallid püüdsid enda 
kätte koondada kogu võimutäiust - moodustada iseseisvaid 
riike oma vasallvaldustest - ning isegi võistlesid voimu 
teostamisel keisritega,tunnustasid nad ometi vasallilepingu- 
ga nma f̂Tnvn̂ -t: keisrilft ja täitsid mitmeid kohustusi (mak
sud, sõjaväe andmise kohustus jt.) keisri vastu. See näitab, 
et ka feodalismi perioodil tunnustati vormiliselt riigi su
veräänsust .

Teoreetilised õpetused suveräärcn̂ fg-t-. 
fV-X?T^sa.iandil. olukorras, kus ühes arenevate tootlike jou- 
dudega algas võitlus ̂ Tsentraliseeritud loomise c7?rrt.,
Feodalismi rüpes arenenud kapitalismi alged sattusid oma 
arengus teravasse vastuollu feodaalse killustatusega, mis 
raskendas, pidurdas kapitalismi arengut. Kapitalismi aren
guks oli vaja likvideerida feodaalne killustatus ja luua 
ühtsed tsentraliseeritud riigid. Selle tähtsa ülesande teos
tamisele aitasidki kaasa teoreetilised õpetused suveräänsu
sest.Nagu märgib tuntud saksa riigioigusteadlane G.Jellinek, 
ei leiutanud teadlased suveräänsuse mõistet oma kabinettides, 
vaid see kujunes praktilises võitluses ülevõimu pärast kolme
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võimu - keisri, feodaalide ja kiriku vahel. Ajaloo teatud 
perioodil koondas kirik teatavasti oma kätte kogu võimu
täiuse, allutades endale nii keisri kui ka feodaalid. Seda 
kiriku ainuvõimu demonstreeris Henry IV Kanossa—teekond.

Esimesed teoreetilised seisukohad suveräänsuse mõiste 
kohta väljendati Vene riigis Ivan III valitsemise ajal 
(XV saj.) Josif Volotski ja Ivan Peresvetski töödes. Nendes 
tunnustati keisri ülemvõimu feodaalide ja kiriku suhtes.

Lääne-Euroopas on suveräänsuseõpetuse rajajaks prantsu
se teadlane J. Bodin, kelle seisukohad ilmnevad tema 1577- 
a. ilmunud tööst "De La Republique". Bodin tunnustab abso
luutse monarhi suveräänset voimu. Tema õpetuse kohaselt peab 
monarhi piiramatu ja jagamatu võim allutama endale nii feo
daalid kui ka kiriku. Absoluutse monarhi võimutäiust tunnus
tasid oma töödes ka tolle perioodi inglise filosoofid Hobbes 
ja Looke.

Tänapäeva mõttes on nimetatud õpetused muidugi reaktsi
oonilised, kuna nad aitasid kaasa kogu võimutäiuse koondami
sele absoluutse monarhi kätte ja võtsid rahvahulkadelt või
maluse kaasa rääkida riigivõimu teostamisel. Oma kaasajal 
olid nimetatud õpetused siiski progressiivsed, kuna pealis
ehituse osana aitasid nad kaasa ühiskonna edasist arengut 
takistava feodaalse killustatuse likvideerimisele ja tsent
raliseeritud riigi loomisele.

Feodalismi rüpes kujunenud uus ühiskondlik klass,- ko
danlus, alustades võitlust riigivõimu enda kätte koondamise 
eest, püstitas õpetuse rahva suverägnsusest. Õpetuse (foojalT̂  
sai tuntud prantsuse filosoofTj.Rousseauxoma töös "Ühiskond
lik leping1*. Selle õpetuse köhadelt KllUlUb piiramatu ja ja- 
gamatu võim riigis (rahvale*-», kes teostab seda valitud esindus
organite kaudu. Rahva suveräänsust tunnustas ka Prantsuse 
1J89.-92.a. k-ndnnlik-u revolutsiooni a.ial vastuvõetud ( inim- 
iä" kodanikuõiguste aeklaratsioTy..

Õpetusel rahva suveräänsusest oli suur tähtsus rahva
hulkade mobiliseerimisel feodalismi kukutamise ja kodanliku 
riigi loomise eest peetavasse võitlusse. Ent kodanlus, tul
les võimule, koondas kogu võimutäiuse enda kätte ja jättis
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töötavad hulgad õigusetusse olukorda: mitmesugused valimis
õiguses kehtestatud tsensused, nagu varandus—,haridus—,paik— 
sustsensus jt., annavad kodanlikus riigis vaid kodanlusele 
võimaluse valida ja olla valitud esindusorganitesse.

Järelikult kodanlike maade "rahvasuveräänsus" on vaid 
fiktsioon, millega püütakse petta rahvahulki ja varjata t6s±—P " ■- --- ----- — ----— -------- —asja, et kodanliku riigi ülesandeks on kindlustada kodanluse 
poolt teostatavat töötavate hulkade ekspluateerimist. Nime
tatud tõsiasja ei muuda mingil määral asjaolu, et kodanlikud 
konstitutsioonid veel praegugi deklareerivad kogu võimu
täiuse koondamist "rahva kätte","tuienemist rahvast" ja teos
tamist "rahva huvides".

"Knrtanlik- k-nrd flünü;; ahvatlevate loosungitega - vaba-
dus, võrdsus ja vendlus." öeldakse NLKP programmis. "Kuid
neid loosungeid kasutas kodanlus ainult selleks, et VäU a
tõrjuda f e o d a a l n e  ülemkiht ia talla võimule. Võrdsuse aseme
le tekkis uus sügav sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse
kuristik. Mitte vendlus, vaid äge klassivõitlus valitseb ko- 

лdanlikus ühiskonnas."
Ainult Noukogude Liidus ja teistes sotsialistlikes rii

kides on rahvasuveräänsuse pohimote toeliselt ellu viidud. 
Siin kuulub toeliselt kogu voim rahvale ja teostatakse tema 
poolt valitud esindusorganite kaudu.Sotsialistlik demokraat
lik valimisõigus kindlustab kõigile kodanikele võimaluse va
lida ja olla valitud esindusorganitesse.Valijate oigus kont
rollida valitud esindusorganite tegevust ning oigus saadi- 
kukandidaate tagasi kutsuda, kui need ei täida oma ülesan
deid, kindlustavad rahvasuveräänsuse põhimõtte toelise ellu
viimise sotsialistlikes riikides.

Eeltoodust nähtub, et suveräänsuse pohimote omab tera
vat klassiiseloomu. Teda kasutatakse alati teatud klassi 
poolt oma voimu kindlustamiseks ja huvide kaitsmiseks.

Noukogude Liidu .ia teiste sotsialistlike riikxd£- eeskuju, 
mojul on rahvaяиуегаапаиае pohimote tänapäeval kujunenud

 ̂Noukogude Liidu Kommunistliku Partei programm, lk. 29.
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progressiivseks põhimõtteks. mis innustab miljoneid, kapita
listlike suurriikide orjuses vaevlevaid koloniaalrahvaid 
võitluseks oma täieliku vabaduse ja suveräänsuse eest. Rah
vusliku vabadusvõitluse nõrgendamiseks, selleks, et kaasa ai
data imperialistlike riikide agressiivse poliitika teostami
sele, on kaasaegne kodanlik teadus alustanud sõjakäiku suve
räänsuse põhimõtte vastu. Püüdes kujutada suveräänsust iga
suguste rahvusvahelisel areenil ilmnevate pahede ja sodade 
põhjustajana, püüavad imperialistide huve kaitsvad autorid 
kindlustada oma valitsevatele monopolistlikele ringkondadele 
paremaid võimalusi rahvusliku vabadusvõitluse mahasurumiseks 
kolooniates ja sõltuvates maades ning majanduslikuks ja po
liitiliseks ekspansiooniks teistesse maadesse.

Sodade ja riikidevaheliste konfliktide põhjuseks ei ole 
mitte suveräänsus, vaid imperialistlike riikide agressiivne 
poliitika, mis ei austa rahvusvahelisel areenil nimetatud 
põhimõtet. Rahvusvahelist rahu ja heanaaberlikku riikideva
helist koostööd pole võimalik kindlustada suveräänsuse põhi
mõttest loobumisega, vaid selle järjekindla ja korvalekaldu- 
mata austamisega koigi rahvusvahelisest suhtlemisest osavot
vate riikide poolt.

Noukogude Liit ja teised sotsialistlikud riigid lähtuvad 
oma suhete korraldamisel teiste riikidega kõrvalekaldumatult 

mintamiii^gt. Seepärast ongi rahvusvahe
lises suhtlemises riikide suveräänsuse ja territoriaalse 
terviklikkuse austamine üheks leninlikust erineva süsteemiga 
riikide rahuliku kooseksisteerimise printsiibist tulenevaks 
põhiliseks kohustuseks.

Ka ÜRO põhikiri kohustab riike austama teiste riikide 
ятг firüanaust Г яt± .p p.1). Lähtudes sellest voime väita, et 
vaatamata kodanlike autorite poolt avaldatud erinevatele 
seisukohtadele, suveräänsus on ja jääb ka edaspidi riigi olu
liseks tunnuseks.
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§7. S õ l t u v a d .  r i i g i d .
Rahvusvahelisel areenil esinevad paljud riigid, kelle 

suveräänsust on piiratud rahvusvaheliste lepingutega. Sel
liseid riike nimetatakse sõltuvateks riikideks. Kuna neil 
riikidel puudub võimalus vabalt oma funktsioone teostada, 
siis ei saa neid lugeda ka täieõiguslikeks rahvusvahelise 
oiguse subjektideks.

Millises ulatuses üks voi teine soltuv riik on kaotanud 
oma rahvusvahelise oiguse subjekti õigused, oleneb vastavast 
lepingust.

Sõltuvate riikide vormid on järgmised: vasallriigid, 
protektoraadid, mandaatterritooriumid ja hooldusalused ter
ritooriumid. Minevikus esinenud suveräänsuse piiramise vor
miks oli veel kapitulatsioonide režiim. Mitmesuguseid suve
räänsuse piiramise erivorme kasutasid imperialistlikud suur
riigid Aasia ja Aafrika rahvaste orjastamiseks ja nende eks
pluateerimiseks. Sõltuvates riikides, erinevalt tavalisest 
koloniaalsüsteemist, säilivad riikidel (näit. protektoraati- 
del) vormiliselt teatud suveräänsed õigused ja neid maid ei 
vaadelda mone teise riigi territooriumi osana.Selline vormi
line teatud suveräänsete õiguste säilimine on enamikul juh
tudel vaid näilik. Tegelikult kujutavad need maad endisi im
perialistlike suurriikide kolooniaid, kus kogu võimutäius on 
koondatud välismaiste imperialistide käsilaste (kindralkuber- 
nerid, kubernerid jt.) kätte.

ÜRO põhikirja, eriti aga Peaassamblee XV istungjärgul 
1960.a. NSV Liidu delegatsiooni algatusel vastuvõetud kolo- 
niaalmaadele ja -rahvastele sõltumatuse andmise deklaratsi
ooni alusel on sellised suveräänsuse piiramise vormid vastu
olus nüüdisaja rahvusvahelise õigusega ja neile allutatud 
rahvastel on oigus taotleda koigi selliste suveräänsuse kit
senduste tühistamist.

V a s a l l r i i g i d  esinesid peamiselt feodalismi 
perioodil. Vasallriik oli üheks peamiseks poliitilise sõltu
vuse vormiks, mille kaasabil Euroopa riigid orjastasid ja 
ekspluateerisid Aasia rahvaid. Oma nimetuse on nimetatud sol-
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tuvad riigid saanud sellest, et nende vahekord mone teise 
riigiga tuletas meelde senjööri ja vasalli vahekorda. Nimelt 
pidid vasallriigid maksma monele teisele riigile (senjöör- 
riigile) makse ja abistama teda soja korral; vasallriigi va
litseja oli kohustatud senjöörriigi valitsejale truudust 
vanduma. Eriti levinud olid säärased riigid Indias, kus 
paljud kohalikud vürstiriigid olid kuni dominioonide moodus
tamiseni (1947) vasallsuhetes Inglismaaga. Euroopas olid 
Moldaavia ja Valahhia kuni 1878.a. ning Bulgaaria kuni 1908. 
a. vasallsuhetes Türgiga.

Tänapäeval on rahvusvahelisel areenil jäänud püsima vaid 
üks vasallriik - kääbusriik Andorra — , kes seisab vasallsuhe
tes Hispaania ja Prantsusmaaga, makstes neile teatud iga- 
-aastast maksu.

P r o t e k t o r a a d i k s  nimetatakse riiki, kes 
erilise rahvusvahelise lepingu alusel on andnud teisele rii
gile oiguse enda esindamiseks rahvusvahelises suhtlemises ja 
sõjaliseks kaitsmiseks. Protektsioonileping on tüüpiline eba
võrdne leping, mis tavaliselt relvade voi pettusega imperia
listlike suurriikide poolt vähemarenenud Aasia ja Aafrika 
rahvastele peale sunniti. Sagedasti toimus selliste protekt
sioonil ep ingute kaasabil imperialistlike riikide poolt pro-

лtektoraatide annekteerimine.
Protektoraatides säilivad kohalikud valitsused, kellel 

vormiliselt on oigus lahendada koiki küsimusi, mis lepin
gu alusel ei ole üle antud protektorile. Kuid tavaliselt ni
metab protektor "abi" osutamise ettekäändel ka nende küsi
muste lahendamiseks oma esindaja, residendi, kelle kätte on
gi tegelikult koondunud kogu võimutäius ja kes seda teostab 
protektsiooni teostava riigi valitsuselt saadud juhendite 
alusel.

Säärase praktika tulemusena on protektoraadid muutunud 
tegelikult tavalisteks imperialistlike suurriikide koloonia
teks. 

л Näiteks sunniti Jaapani poolt Koreale 1905.a.peale pro
tektsioonileping ja moni aasta hiljem, nimelt 1910.a. Korea annekteeriti.
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Inglismaa protektoraatideks olid ajalooliselt järgmised 
riigid: Araabia poolsaarel - Kuveit,Katar, lepinguline Omaan; 
Aafrikas - Sansibar, Uganda; Aasias - Malaia Föderatsioon ja 
Pohja—Borneo. Kuid koigis nendes maades arenenud ulatusliku 
rahvusliku vabadusvõitluse tulemusena saavutati orjastavate 
protektsioonilepingute lõpetamine ja iseseisvate riikide 
moodustamine.

Prantsusmaa protektoraatideks olid Maroko ja Tuneesia. 
Rahvusliku vabadusvõitluse tulemusel pidi Prantsusmaa 1956. 
a. lõpetama protektsioonilepingud ja tunnustama nende maade 
sõltumatust. Nagu ajaloolise igandina on Euroopas säiJinud 
üksikud protektoraadid — kääbusriigid. Prantsusmaa protekt
siooni all on Monako vürstiriik (territooriumi suurus 1,5 
km2, elanike arv 15 000) ja Šveitsi protektsiooni all Liech
tenstein.

M a n d a a t t e r r i t o o r i u m i d e  s ü s 
t e e m  moodustati pärast Esimest maailmasõda Rahvastelii
du põhikirja alusel (art.22). Nagu märgitakse Rahvasteliidu 
põhikirjas, moodustati süsteem selleks, et aidata nendel rah
vastel sõltumatust saavutada, kes soja tulemusena lakkasid 
allumast neid varem valitsenud riikide suveräänsusele, kuid 
kes ise ei ole võimelised ennast juhtima kaasaegse maailma 
keerukates rahvusvahelistes olukordades. Põhikirja kohaselt 
tulid sellised rahvad anda arenenud maade hooldamisele, kes 
"oma kogemuste voi geograafilise asendi tottu" võivad koige 
paremini neid ülesandeid täita.

Tegelikult loodi mandaatterritooriumide süsteem selleks, 
et Esimese maailmasõja kaotajailt riikidelt ära votta nende 
välisvaldused ja need üle anda võitjatele. Kuigi nimetatud 
süsteem vastavalt Rahvasteliidu põhikirjale loodi kaasaaita
miseks vähemarenenud rahvaste omavalitsustele, kinnitas ta 
õiguslikult miljonite Aafrika ja Aasia rahvaste orjastamise 
Imperialistlike suurriikide poolt. Noukogude Liit, astudes 
1934.a. Rahvasteliitu, ei tunnistanud mandaatterritooriumide 
süsteemi.

Mandaatterritooriumid jagunesid vastavalt rahva arengu
tasemele erinevatesse gruppidesse - mcindaatterritooriumideks 
"A", "B" ja "C".



M a n d a a t t e r r i t o o r i u m i d e k s  " A "
olid Kesk- ja Lähis-Idas asuvad endised Türgi asumaad, kes 
vastavalt Rahvasteliidu põhikirjale olid saavutanud arengu
taseme, mis võimaldas neid tunnustada juba sõltumatute rii
kidena. Mandataari ülesandeks nendes maades o l i n o u a n d -  
m i n e  ja a b i s t a m i n e  v a l i t s e m i s e l .  
Need maad olid järgmised: Inglismaa eestkoste all - Trans- 
jordaania (Jordaania), Palestiina ja Iraak,Prantsusmaa eest
koste all - Süüria ja Liibanon.

M a n d a a t t e r r i t o o r i u m i d e k s  " В " 
olid Kesk-Aafrika maad, kelle valitsemist pidid mandataarid 
teostama juba tingimusel, et nad kindlustavad elanikele "mot
te- ja usuvabaduse". Sellisteks maadeks olid endised Saksa
maa asumaad Togo ja Kamerun - osaliselt Inglismaa ja osa
liselt Prantsusmaa halduses. Tervikuna oli Inglismaa eest
koste all Tanganjika. Belgia mandaatterritooriumiks oli Ru- 
anda-ürundi.

M a n d a a t t e r r i t o o r i u m i d e k s  " C "  
olid endised Saksamaa asumaad Edela-Aafrikas ja Vaikse 
ookeani saarestikes. Nad kuulusid täielikult mandataari va
litsemise alla ja neid vaadeldi mandataari territooriumi osa
dena. Jaapani halduses asusid Mariaani, Karoliini ja Marshal
li saared, Austraalia halduses Uus-Ginea, Uus-Meremaa haldu
ses Lääne-Samoa, Louna-Aafrika Liidu halduses Edela-Aafrika. 
Peale eelnimetatute oli Inglismaa, Austraalia ja Uus-Meremaa 
ühiseks mandaatterritooriumiks Nauru saar.

Imperialistlikud riigid muutsid mandaatterritooriumide 
süsteemi tavaliseks koloniaalsüsteemiks, keeldudes igasugus
test sammudest, mis oleksid abistanud nende maade rahvaste 
arengut iseseisvuse saavutamisel. Iseseisvuspüüete mahasuru
miseks kasutati julmi repressioone. Näiteks suruti Inglise 
sõjaväe poolt ääimiselt julmalt maha Palestiina rahva kordu
vad katsed iseseisva riigi moodustamiseks. Asjaolu, et impe
rialistlikud riigid vaatlesid mandaatmaid tavaliste kolooni
atena, näitab Jaapani tegevus. Jaapan, lahkudes 1933.a. Rah
vasteliidust, keeldus tagasi andmast tema eestkoste all ole
vaid mandaatterritooriume Okeaanias.
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Mandaatmaadest saavutas vaid Iraak sõltumatuse (1932). 
R a h v u s v a h e l i n e  h o o l d u s s ü s t e e m  

loodi ÜRO põhikirjaga. Hooldussüsteemi ülesandeks oli 
a) kindlustada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut; b) soo
dustada hooldusaluste territooriumide elanikkonna poliiti
list, majanduslikku ja sotsiaalset progressi,progressi hari
duse alal ja progressiivset arenemist omavalitsuse voi sõl
tumatuse suunas...; c)edendada inimese õiguste ja põhivaba- 
duste austamist koigi jaoks, vahet tegemata rassi,soo, keele 
ja usundi järgi, edendada maailma rahvaste vastastikuse sõl
tuvuse tunnustamist; d) kindlustada võrdset suhtumist orga
nisatsiooni liikmeisse ja nende kodanikesse sotsiaalsel, ma
janduslikul ja kaubanduslikul alal, samuti ka võrdset suhtu-

Лmist nendesse õigusemõistmise teostamisel..."
Hooldussüsteemi läksid üle 1") тяп^яя^ргн^ппгтитптн, 

kes ei olnud veel saavutanud sõltumatust,2) fašistlikku koa
litsiooni kuulunud riikidelt Teise maailmasõja tagajärjel 
eraldatud territooriumid. 3) territooriumid, mis vabatahtli- 
kult võidi anda hooldussüsteemi riikide poolt, kes nende 
valitsemise eest vastutasid.
•---ÜRO pofiikirja kohaselt voidi hoolduse teostamine panna
ühele riigile, riikide grupile, samuti aga'ka Ühinenud Rah
vaste Organisatsioonile. Hooldust teostav riik ja hoolduse 
teostamise tingimused määrati kindlaks igal üksikjuhul Pea
assamblee poolt kinnitatud hoolduskokkuleppega. Erandi moo
dustavad strateegilised rajoonid, mille suhtes hoolduskokku- 
lepped ja hoolduse teostamise tingimused kinnitab Julgeole
kunõukogu.

Järelvalve teostamiseks hoolduskokkuleppe eeskirjade 
täitmise üle moodustati ÜRO süsteemis eriline organ— H о о 1- 
d u s n o u k o g u .  Noukogu koosneb a) hooldusaluseid ter-_ 
ritooriume valitsevate riikide esindajaist,b) Julgeolekunõu
kogu alatistest liikmetest, kes ei valitse hooldusaluseid 
territooriume ja c) sellisest arvust Peaassamblee poolt kol
meks aastaks valitud organisatsiooni liikmeist, et nõukogus

1 Vt. 'ÜRO põhikiri, XII peatükk.
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oleks võrdselt esitatud riike, kes valitsevad hooldusaluseid 
territooriume, ja riike, kes neid ei valitse.

Noukogu ülesandeks on läbi vaadata hooldust teostavate 
riikide poolt esitatud iga—aastased aruanded, votta vastu ja 
läbi vaadata hooldusaluste territooriumide elanikkonna poolt 
esitatud petitsioone ja organiseerida perioodilisi nende 
territooriumide külastamisi. Hooldusnoukogu töötab välja an
keedi hooldusaluste territooriumide elanikkonna poliitilise, 
majandusliku ja sotsiaalse progressi suhtes, mille alusel 
hooldust teostavad riigid peavad esitama Peaassambleele iga
aastase id aruandeid.

Väliselt tuletab hooldussüsteem meelde eelvaadeldud man
daatide süsteemi. Kuid asjaolu, et tema väljatöötamisest võt
tis osa Noukogude Liit, ja ka see, et Noukogude Liidul ühe 
Hooldusnoukogu liikmena on võimalus kontrollida hoolduse te
gelikku teostamist, on kujundanud temast tunduvalt progres
siivsema instituudi kui mandaatide süsteem. Hooldussüsteem 
on aidanud paljudel maadel saavutada iseseisvust ja sõltuma
tust.

Hooldussüsteemi läksid endistest Rahvasteliidu mandaat- 
territooriumidest üle Togo, Kamerun, Tanganjika, Ruanda-Urun- 
di, Uus-Ginea, Lääne-Samoa, Nauru saar ja Mariaani, Karo- 
liini ja Marshalli saared. Hooldust teostavaiks riikideks 
jäid endised mandataarid, ainult Mariaani,Karoliini ja Mars
halli saared anti Ameerika Ühendriikide hooldamisele (varem 
oli mandataariks Jaapan). Hooldussüsteemi pidi üle minema ka 
Louna-Aafrika Liidu mandaadi all olnud Edela-Aafrika (Nami
bia). Vaatamata ÜRO Peaassamblee korduvatele resolutsiooni
dele, ei ole Louna-Aafrika Vabariik nimetatud territooriumi 
hooldussüsteemi andnud.

Fasistlikku koalitsiooni kuulunud riikide asumaadest 
anti üle hooldussüsteemi Itaalia asumaad Liibüa ja Somaali- 
maa. Liibüa (kuni 1951.a.) oli osaliselt (provintsid Tripo- 
litaania ja Kürenaika) Inglismaa, osaliselt(provints Fezzan) 
Prantsusmaa hooldamisel, Somaalimaa anti Itaalia hoolduse 
alla.

Imperialistlikud riigid püüdsid muuta ka hooldussüsteemi
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tavaliseks koloniaalsüsteemiks.Nad keeldusid märkimast hool- 
duskokkulepetes hooldusalustele territooriumidele sõltuma
tuse andmise tähtaegu. Ka ei ahistanud imperialistlikud’ rii
gid hooldusaluseid rahvaid iseseisvuse saavutamisel. Kuid 
pärast Teist maailmasõda äärmiselt laia ulatuse võtnud rah
vuslik vabadusvõitlus ajas imperialistide plaanid nurja.Rah
vusliku vabadusvõitluse tulemusena on enamik endisi hooldus
aluseid territooriume juba saavutanud sõltumatuse. Praegu on 
hooldussüsteemi jäänud veel vaid Karoliini. Mariaani ja Mar
shalli saared. Nimetatud saared on muudetud Ameerika Ühend
riikide poolt sojalisteks tugipunktideks ja tuumarelvade 
katsetamise polügonideks. Ühendriigid, olles loobunud kaasa 
aitamast saarte elanikele iseseisvuse ja sõltumatuse saavu
tamisele, püüavad kasutada nimetatud territooriume sõjalis
te avantüüride ettevalmistamiseks Aasia rahuarmastavate rah
vaste vastu.

K a p i t u l a t s i o o n i d e  r e ž i i m i  all 
mõeldakse mitmesuguseid eesõigusi, mis imperialistid endile 
kindlustasid Aafrika ja Aasia maades neile riikidele peale
sunnitud ebavõrdsete lepingutega. Kapitulatsioonide režiimi 
peamisteks vormideks olid setelmendid (ingl. settlement) ja 
konsulaarjurisdiktsioon.

S e t e l m e n d i d  olid välismaalaste linnaosad, 
kus kogu administratiiwõimu teostamine oli koondatud välis
maa ametnikest moodustatud administratiivorganite kätte. 
Setelmentides olid oma sõjaväeüksused ja politsei. Nad moo
dustasid endist nagu iseseisvad riigid Aasia ja Aafrika maa
de territooriumil, mille kaudu Euroopa ja Ameerika imperia
listid segasid end vahele kohalike riikide siseasjadesse ja 
teostasid nende maade majanduslikku ja poliitilist orjasta
mist.

Orjastavate lepingute alusel allutati välismaalaste 
poolt toimepandud kuritegude jälitamine ja kurjategijate 
karistamine erikohtutele, mis koosnesid vastava välisriigi
konsulitest ( k o n s u l a a r j u r i s d i k t s i o o n ) .
Konsulitele ei allunud mitte ainult kuriteod,mis pandi toime
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ühe välismaalase poolt teise vastu, vaid ka välismaalaste 
poolt kohalike elanike vastu toimepandud kuriteod.Konsulaar- 
jurisdiktsioon rikkus Aasia ja Aafrika riikide suveräänsust 
ja võimaldas välismaistel imperialistidel oma ülevõimu kind
lustamiseks paima nendes maades karistamatult toime kuri
tegusid kohalike elanike vastu.Noukogude riik, mitte tunnus
tades Tsaari-Venemaa poolt Aasia maadele pealesunnitud or- 
jastavaid lepinguid ja rajades oma suhted nende maadega täie
liku võrdõiguslikkuse põhimõtteile, abistas sellega ka Aasia 
ja Aafrika riike kapitulatsioonide režiimist vabanemisel. 
Nimetatud režiim likvideeriti Türgis 1923.» Tais 1925.» 
Iraanis 1928. ja Egiptuses 1937. aastal. Koige kauem püsis 
kapitulatsioonide režiim Hiinas (194-3. aastani).

Kapitulatsioonide reziimi tuletavad tänapäeval meelde
suveräänsuse kitsendused, mida Ameerika Ühendriigid sunnivad
peale oma "liitlastele" sõjalistes blokkides vastastikuse

лjulgeoleku kindlustamise lepingute alusel. Nende lepingute 
pohjal loodud Ühendriikide sõjaväebaasid on allutatud nende 
baaside sõjalise administratsiooni valitsemisele ja nii 
Ühendriikide sõjaväelased kui ka sõjaväebaasides teenivad 
kohalikud elanikud alluvad Ühendriikide jurisdiktsioonile. 
Ühendriikide survel vottis ka Suurbritannia parlament 1952.a. 
vastu eriseaduse välisriikide sõjavägede režiimi kohta, kes 
viibivad ajutiselt Inglismaal. Seadus vabastab välisriikide 
sõjaväelased, kes panid toime kuritegusid teenistuskohuste 
täitmisel, Inglise kohtute alluvusest. Ka neid teiste riiki
de suveräänsete õigustega ilmses vastuolus olevaid lepin
guid kasutavad Ühendriigid vahelesegamiseks teiste riikide 
siseasjadesse ja nende allutamiseks Ühendriikide poliitili
sele ja majanduslikule mõjule.

§8. R i i g i  t u n n u s t a m i n e
Nagu eespool nägime, muutub riik tekkimishetkest alates 

rahvusvahelise oiguse subjektiks. Kuid ainult tekkimisfakti
1 М.И. Л а з а р е в .  Преступления американских военнослу

жащих на чужих территориях. M.f 1962, стр. 15 и сл.
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fikseerimine annab väga piiratud võimaluse kasutada rahvus
vahelisest õigusest tulenevaid oigusi. Need õigused, mida 
uus riik saab kasutada tekkimise momendist alates (neid oi
gusi nimetatakse põhiõigusteks), on järgmised: oigus terri
tooriumile; oigus endakaitse korraldamiseks (relvastatud jõu
dude ja kaitsetööstuse organiseerimine); oigus piiramatuks 
funktsioonide teostamiseks siseriigis; oigus oma riikliku ja 
ühiskondliku korra kindlaksmääramiseks; oigus väliskallale- 
tungide tagasilöömiseks; oigus sõltumatuks oma majanduse ja 
kultuuri arendamiseks.

Rahvusvahelises praktikas väljakujunenud seisukoh:ade 
alusel saab uus riik alustada normaalset suhtlemist teiste, 
varem rahvusvahelisel areenil eksisteerinud riikidega vaid 
pärast e r i l i s t  a k t i ,  millega varem rahvusvaheli
sel areenil eksisteerinud riigid väljendavad oma valmisole
kut normaalsete suhete jaluleseadmiseks uue riigiga ja tema 
suhtes rahvusvahelisest õigusest tulenevate õiguste ja kohus
tuste täitmiseks. Seda akti nimetatakse r i i g i  r a h 
v u s v a h e l i s e k s  t u n n u s t a m i s e k s .

Kuni tunnustamiseni puuduvad igasugused püsivad poliiti
lised ja majanduslikud suhted uue riigi ja varem rahvusvahe
lisel areenil olnud riikide vahel.Nende riikide vahel võivad 
kujuneda vaid üksikute küsimuste lahendamiseks lühiajalised 
suhted (ad^hoc), mida me allpool vaatleme lähemalt.

Kuni tunnustamiseni vaatlevad endised riigid uut riiki 
faktiliselt kui mitteolevat. Tema territoorium loetakse 
endise, monel juhul rahvusvaheliselt areenilt juba kadunud 
riigi territooriumiks, rahvast viimase kodanikeks, tema dip
lomaat il isteks esindajateks - endisi riigi diplomaatilisi 
esindajaid (kes muidugi ei oma mingisuguseid volitusi rääki
da uue riigi nimel).

Näeme, et kuni uue riigi rahvusvahelise tunnustamiseni 
valitseb ebanormaalne olukord, kus imperialistlikud riigid 
sageli püüavad sulgeda silmi rahvusvahelisel areenil toimu 
nu suhtes ja manada tagasi fakte ja olukordi,mis on määratud 
jäädavalt minema ajalukku. Sellist reaktsioonilist poliiti 
kat arendasid näiteks Ameerika imperialistid kauemat a g

22
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Noukogude Liidu ja paljude teiste sotsialistlike riikide 
suhtes (näit. SDV).

Eeltoodust nähtub tunnustamise suur poliitiline ja ma
janduslik tähtsus. Uus riik, mitte omades võimalust normaal
seks poliitiliseks ja majanduslikuks suhtlemiseks teiste rii
kidega, voib sattuda ületamatutele majanduslikele raskuste
le, mis viivad selle riigi hävimisele. Seda asjaolu püüavad
ki imperialistlikud riigid kasutada sotsialistlike revolut
sioonide teel kujunenud riikide likvideerimiseks.

V.I.Lenin, rõhutades majanduslike suhete suurt tähtsust 
tunnustamisel, märkis: "Nõuavad ju koigi kapitalistlike rii
kide koige pakilisemad, elulisemad, praktilisemad ja viima
seil aastail teravalt ilmsiks tulnud huvid, et kaubavahetust 
Venemaaga tuleb arendada, korrastada ja laiendada, kui aga 
seda laadi huvid on olemas, siis voib vaielda voi tülitseda, 
voib mitmesugustes kombinatsioonides lahku minna ... aga
lopuks rajab see põhiline majanduslik vajadus ikkagi ise 

лenesele tee."
Mida kujutab endast tunnustamine? Rida kodanlikke auto

reid, nn. k o n s t i t u t i i v s e  t e o o r i a  pool
dajaid (Oppenheim, Kaufmann, Strupp, Verdross jt.) asuvad 
seisukohal, et tunnustamine loob riigi. Nende arvates kuni 
tunnustamiseni riiki ei ole olemas isegi siseriiklike funkt
sioonide teostamise mottes.

"Riik on ja muutub rahvusvaheliseks isikuks tänu ainult 
ja eranditult tunnustamisele," väidab L. Oppenheim.2 Nime
tatud teooria on ilmselt reaktsiooniline. Mitte lugedes rii
ki eksisteerivaks ka siseriiklikult, avaneb imperialistlikel 
suurriikidel võimalus kasutada relvastatud joude uute tekki
nud riikide likvideerimiseks, kui nende tekkimine ei ole ni
metatud riikidele vastuvõetav. Selline seisukoht on ilmses 
vastuolus ka ajalooliste faktidega. Näiteks Noukogude riik,

1 V.I. L e n i n .  Teosed. 33.kd., lk. 236, 237.
2 Л. О д п е н г е й м .  Международное право. Том I, полутом 1р стр. 136.
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mis kujunes 1917.a. Suure Oktoobrirevolutsiooni tulemusel, 
arenes edasi, rajades rasketes tingimustes igati kaasaegse 
majanduse, kuigi Ameerika Ühendriigid tunnustasid teda alles 
1933.a. Sama toimus ka paljude teiste sotsialistlike riiki
dega (SDV, KRDV, VDV). Toodud faktid näitavad väga selgelt 
konstitutiivse teooria ekslikkust.

Tunnustamine on d e k l a r a t s i o o n i k  s(dek- 
latiivne teooria), m i l l e g a  varem rahvusvahelisel areenil 
eksisteerinud riigid kinnitavad oma valmisolekut normaalsete 
suhete .jaluleseadmiseks uue riigiga ja tema suhtes rahvus
vahelisest õigusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmi
seks.

Tunnustamine on alati poliitiliseks aktiks.Sellega väl
jendab teatava riigi valitsev klass oma suhtumist uude tek
kinud riiki ja selle riigi tekkimise tagajärjel toimunud 
muudatustesse maailma poliitiliste jõudude vahekorras. See
pärast on ka arusaadav, miks imperialistlikud riigid viivi
tavad sotsialistlike revolutsioonide teel tekkinud riikide 
tunnustamisega. Nad ei taha kuidagi nõustuda imperialistide 
ekspluateerimissfääri kitsenemisega ja püiiavad kasutada kõi
ki vahendeid, et panna ajalooratas tagurpidi veerema ja lik
videerida sotsialistlike revolutsioonide teel moodustunud 
uusi riike.

Samal ajal tunnustavad imperialistlikud riigid väga kii
resti kontrrevolutsiooniliste vandenõude ja rahvavastaste 
mässude teel loodud marionettriike. Näiteks ei tunnustanud 
imperialistlikud riigid Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki 
ja Vietnami Demokraatlikku Vabariiki, küll aga Louna-Koreas 
ja Louna-Vietnamis nende käsilaste poolt moodustatud mario- 
netlikke režiime.

Kuigi k'.tgu progressiivne inimkond mõistab teravalt hukka 
Tšiili sõjaväehunta metsikused ja kuriteod, teatas USA va
litsus varsti peale hunta võimuletulekut (26.septembril 1973) 
tema tunnustamisest Tsiili seadusliku valitsusena. Sama tegi 
ka Iisrael.

Noukogude Liit, tunnustades koigi rahvaste oigust ise
seisva ja sõltumatu riigi loomiseks, on alati olnud valmis
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uute toeliselt rahvaste tahtel kujunenud riikide tunnustami
seks. Normaalsete suhete jaluleseadmisega püüab Noukogude 
riik abistada iseseisvale arenguteele asunud rahvaid ületa
da raskusi oma elu iseseisval korraldamisel.

1956»a. tunnustas Noukogude Liit ühe esimese riigina Ma
rokot ja Tuneesiat ning seadis nende uute riikidega jalule 
normaalsed diplomaatilised suhted.1960.a. tunnustas Noukogu
de Liit Alžeeria ajutist valitsust»abistades sellega viimast 
võitluses iseseisvuse ja sõltumatuse eest. Noukogude Liit on 
tunnustanud ka Aasias rahvusliku vabadusvõitluse teel kuju
nenud uusi riike. Ühe esimese riigina tunnustas ta 1972.a. 
Bangladeshi Rahvavabariigi iseseisvust. Nendes aktides väl
jendub Noukogude Liidu omakasupüüdmatu abi iseseisvale aren
guteele asunud rahvastele.

Tunnustamise küsimuse arutamisel ÜRO rahvusvahelise oi
guse komisjonis tegi USA rahvusvahelise oiguse eriteadlane 
P.Jessup ettepaneku ühtsustada koigi riikide poliitika uute 
tekkinud riikide tunnustamise suhtes. Ettepaneku kohaselt on 
teised riigid, juhul kui uus tekkinud riik vastab riigile 
esitatavatele nõuetele, kohustatud seda riiki tunnustama.Kui 
riik aga nendele nõuetele (tunnustele) ei vasta,on koik rii
gid kohustatud teda mitte tunnustama. Ettepanek kutsus esile 
õigustatud vastuväiteid ja lükati tagasi.

Rahvusvahelisel areenil ei ole organit, kes otsustaks, 
kas riik on toeliselt tekkinud voi mitte. Selle oiguse and
mine ÜRO kompetentsi võimaldaks imperialistlikel riikidel 
nendest sõltuvate maade kaasabil tunnustada nende otsesel 
vahelesegamisel kujunenud marionettriigid "tõelisteks riiki
deks", samal ajal aga takistada sotsialistlike revolutsioo
nide tulemusel kujunenud riikide tunnustamist.Rahvusvahelise 
oiguse komisjonis vastuvõetud resolutsioonis tunnustatakse 
riikide oigust vabalt otsustada uute tekkinud riikide tunnus
tamise küsimust.

Peale riikide vajavad rahvusvahelist tunnustamist veel 
mittekonstitutsioonilisel teel võimule tulnud valitsused. 
Tunnustada võidakse ka rahvust, kes on alustanud võitlust
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iseseisva riigi loomise eest, ja mitmesuguseid rahvusvaheli
sel areenil kujunenud olukordi.

§9. T u n n u s t a m i n e  d e  f.a с t o, 
ü a d e  j u r e

^Praktikas kasutatakse mitmesuguseid tunnustamise eri- 
viise, mis erinevad üksteisest õiguslike tagajärgede.poolest. 
Riigi ja mittekonstitutsioonilisel teel võimule tulnud va
litsuste suhtes kasutatakse tunnustamist £e factg (fakti
list tunnustamist) ja tunnustamist dê  jure (juriidilist tun
nustamist) .

Eeltoodud tunnustamisviiside nimetustest voib järelda
da, nagu tekiksid uue ja varem rahvusvahelisel areenil ek
sisteerinud riigi vahel esimese (faktilise tunnustamise)alu
sel vaid faktilised, õigusele mittetoetuvad suhted ja ainult 
teise, juriidilise tunnustamise alusel võiksid nende vahel 
kujuneda ka õiguslikud suhted. Selline järeldus ei ole oige. 
Ka tunnustamisel de fact о on rida õiguslikke tagajärgi ja 
erinevus molema tunnustamise liigi vahel seisneb vaid tun
nustamise alusel tekkinud õiguste ja kohustuste erinevas ma
hus.

Tunnustamine cte facto on nagu esialgne, piiratud ula
tusega, mittekindel uue riigi ja valitsuse tunnustamine. Ko
danlikud riigid kasutavad tavaliselt nimetatud tunnustamis- 
viisi sel juhul, kui uus tekkinud riik voi valitsus ei ole 
neile täielikult vastuvõetav. Sellise tunnustamisega nagu 
jäädakse äraootavale seisukohale järgnevate sündmuste suh
tes: kas suudab uus riik voi valitsus jääda püsima rahvus
vahelistes suhetes sõltumatuna voi asendatakse ta teisega.

Siit järeldub, et tunnustamine dê  facto on ajaliselt 
piiratud ulatusega ja ta lakkab olemast ühes riigi ja valit
suse kadumisega voi asendatakse tunnustamisega de, iüüüt*

Õiguslikud vahekorrad, mis tekivad tunnustamisel dê 
facto, kannavad samuti esialgset iseloomu. Nende ulatust ei 
määrata kindlaks rahvusvahelise oiguse üldnormidega, vaid 
konkreetse lepinguga, mille alusel toimub tunnustamine.
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Tunnustamisel de facto ei teki riikide vahel poliitili
sed, vaid ainult majanduslikud suhted, mille ulatus ja ise
loom määratakse kindlaks lepingus. Dê  facto tunnustatud rii
gil pole oigust nouda enda vastuvõttu rahvusvaheliste orga
nisatsioonide liikmeks ja osa votta rahvusvahelistest kon
verentsidest.

Tunnustamise tulemusena vahetatud diplomaatiliste esin
dajate õigused on tunduvalt kitsamad rahvusvahelise oiguse 
iildnormides kindlaksmääratud diplomaatiliste esindajate õi
gustest. Nende õigused määratakse samuti kindlaks vastavas 
lepingus. Tavaliselt kasutavad diplomaatilised esindajad 
vaid isiklikku immuniteeti ja nad vabastatakse kohalikest 
otsestest maksudest ning koormistest.

1921.a. tunnustas Suurbritannia Vene Föderatsiooni de 
facto kaubalepingu sõlmimisega. Lepingus, mida voib pidada 
de facto tunnustamise tüüpiliseks näiteks,on öeldud,et rii
kide esindajad kasutavad kaitset "arestide ja läbiotsimiste 
vastu. Nad võivad suhelda oma asukoha-riigi organitega ja 
kasutavad oigust vabaks suhtlemiseks oma valitsusega ja vii
mase ametlike esindajatega teistes riikides posti, telegraa
fi ja raadio teel šifreeritud ja kullerposti kasutamise õi
gusega. Nad vabastatakse riiklikest ja kohalikest maksudest

Aja isiklikest kohustustest."
De facto tunnustamise tulemusena tunnustatakse ka uue
Wv «/vwwvw

riigi seadusi ja tema kodanikud saavad oiguse pöörduda vä
lismaal kohtute poole oma õiguste kaitseks. Viimane seisu
koht leidis väljendust Inglise apellatsioonikohtu otsuses 12. 
maist 1923 Luther-Segori kohtuasjas. Nimetatud kohtuasjas 
nõudsid Noukogude valitsuse poolt natsionaliseeritud varan
duse endised omanikud varandust tagasi,rajades oma nõudmise 
eriti sellele, et Noukogude valitsus ei olnud de jjure_ tun
nustatud Suurbritannia poolt.Apellatsioonikohus lükkas nõud
mise tagasi, väites, et kui Inglise valitsus tunnustas Nou
kogude valitsust de facto kaubanduslepingu sõlmimisega, siis

Документы внешней политики СССР. Том III. М., 1959, стр.
611 .
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’•peavad Inglise kohtud tunnustama ka selle valitsuse akte 
täie lugupidamisega, mis on soh iv vastavalt tunnustatud su
veräänse ja sõltumatu välisriigi aktidele".1

Praktikas kasutati esmakordselt de facto tunnustamist 
XIX sajandi algul Ladina-Ameerikas kujunenud uute iseseis
vate riikide suhtes. Ka tunnustasid kodanlikud riigid nii 
Noukogude riiki kui teisi sotsialistlikke riike esmalt de 
facto, väljendades sellega oma eitavat suhtumist nendessT 
riikidesse, samuti aga ka lootust, et nad ei jää püsima ise
seisvate riikidena. Kuid need imperialistide lootused, nagu 
ajaloost teada, ei täitunud ja nad olid sunnitud sisse sead
ma püsivad diplomaatilised suhted sotsialistlike riikidega.

Tunnust am ine d^ê  j u r e on uue riigi ja valitsuse 
tunnustamine täisoigusliku rahvusvahelise oiguse subjektina. 
Pärast tunnustamist de jure on uutel riikidel ja valitsus-•̂vs. vwww. u
tel oigus kasutada kõiki rahvusvahelise oiguse üldnormidest 
ja nende poolt tunnustatud lepinguist tulenevaid õigusi.

Kõigepealt seatakse sisse normaalsed diplomaatilised 
suhted uue riigi ja selle valitsusega ning vahetatakse dip
lomaatilisi esindajaid. Diplomaatiliste esindajate õigus
lik seisund määratakse kindlaks nüüd juba rahvusvahelise oi
guse üldnormide, mitte aga tunnustatava riigiga sõlmitud 
spetsiaalse lepinguga. Pärast tunnustamist $Le jurev kasutavad 
uue riigi ja valitsuse diplomaatilised esindajad kõiki neid 
õigusi, mis kindlustatakse riikide esindajatele rahvusvahe
lise õiguse üldnormidega.

Uued riigid ja valitsused võivad nõuda enda vastuvõtmist 
rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks,nad võivad sõlmi
da poliitilisi lepinguid teiste riikidega ja osa võtta kõigi 
rahvusvaheliste kongresside ning konverentside tööst.

Nii tunnustamisel de, facto, kui ka dĝ  on tagasiula
tuv jõud kuni riigi tekkimise momendini. Seega tunnustatakse 
pärast riigi tunnustamist kõiki riigi seadusi, kohtuotsu
seid ning tema organite akte riigi tekkimismomendist peale.

1 I.S. P e r e t e r s k i ,  I.B. К r Õ 1 о v.  Rahvusvahe

line eraõigus. Tartu, 194-8, lk. 132.
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Tunnustamine de jure on lõplik ja ei kuulu üldreeglina 
tagasivõtmisele. Praktikast võime tuua siiski üksikuid näi
teid tunnustamise tagasivõtmisest seoses uues riigis toimu
nud poliitiliste muudatustega. Nii võtsid Entente1i riigid 
"1918.a. tagasi Soomele antud tunnustuse seoses nimetatud 
riigis saksasõbralike poliitiliste tendentside mõjulepääse
misega ja kavatsusega kutsuda Soome troonile saksa prints. 
Pärast vabariigi väljakuulutamist tunnustasid Entente1i rii
gid 1920.a. Soomet uuesti iseseisva riigina.

Riigi uue valitsuse tunnustamisel katkevad diplomaatili
sed suhted endise valitsusega ja uus valitsus muutub riigi 
täieõiguslikuks esindajaks rahvusvahelisel areenil. Temale 
lähevad üle riigi varad välismaal, võlanõuded. Kuid ta peab 
vastutama rahvusvahelise õigusega kindlaksmääratud piirides 
ka riigile pandud kohustuste eest.

§ 10. T u n n u s t a m i s e  v o r m i d
Tunnustamise viisidest, mida eespool vaatlesime, tuleb 

eraldada tunnustamise vonne, s.o. neid konkreetseid vorme, 
kuidas uut riiki voi valitsust teiste riikide poolt tunnus
tatakse.

Rahvusvahelis-õiguslikus kirjanduses segatakse väga sa
gedasti need kaks mõistet ära. Nii näiteks tuntud vene tead
lane F.Martens, jaotades tunnustamise ametlikuks ja faktili
seks, väidab,et ametlik tunnustamine de väljendub amet
likes aktides, nagu kongressi otsustes, diplomaatiliste ja 
konsulaaresindajate vahetamises jne., faktiline aga (de 
facto) rahvusvaheliste suhete jaluleseadmises uue riigiga 
ilma igasuguse eelneva piduliku deklaratsioonita.^

Kuigi sisuliselt on jutt tunnustamise vormidest, räägib 
Martens tunnustamise viisidest de jure ja de fapto. mida me 
eespool käsitlesime. Erinevus tunnustamise viisides on eri
nevus tunnustatava ja tunnustaja vahel kujunevate õiguste ja 
kohustuste mahus, erinevus vormides aga ainult tunnustamise

1 М .  М а р т е н с ,  Современное международное право ци
вилизованных народов. Том I, стр. 280.
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andmiae välistes vormides, eis ei too kaasa muudatusi õigus
te ja kohustuste sisus.

Vormist lähtudes jaotame tunnustamise avalikuks ja vai
kivaks tunnustamiseks. A v a l i k  t u n n u s t a m i n e  
toimub ametliku aktiga: erilise deklaratsiooniga,konverentsi 
voi rahvusvahelise organisatsiooni otsusega. Näiteks tunnus
tas Nõukogude Liit 1956.a. avalikult Marokot ja Tuneesiat. 
NSV Liidu Ministrite Nõukogu esimehe läkituses avaldatakse, 
et Nõukogude Liit tunnustab Tuneesiat "sõltumatu ja suverään
se riigina" ja seab temaga jalule diplomaatilised suhted.1

Seoses 18.märtsi 1962.a. kokkuleppega Alžeeria Vabarii
gi ajutise valitsuse ja Prantsusmaa valitsuse vahel Alžeeria 
kui iseseisva ja suveräänse riigi enesemääramise kohta on 
Nõukogude Liidu Ministrite Nõukogu esimehe poolt Alžeeria 
ajutise valitsuse esimehele saadetud läkituses öeldud: "Ju
hindudes rahvaste enesemääramise õiguse üllast printsiibist 
ja austades sügavalt Alžeeria rahva õiglasi rahvuslikke taot
lusi, deklareerib Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu 
valitsus, et ta de jure tunnustab Alžeeria Vabariigi ajutist 
valitsust ni ng on valmis looma temaga* diplomaatilised suh
ted."2

Tunnustamise kõige sagedamini esinevaks vormiks ongi 
avalik tunnustamine.

V a i k i v a  t u n n u s t a m i s e g a  on tegemist 
siis,kui tunnustamise fakti ei väljendata mingisuguses amet
likus aktis, kuid riigid seavad jalule uue riigiga suhted 
samasuguses ulatuses, nagu need tulenevad tunnustamisest. 
Suhete jaluleseadmine uue riigiga näitab, et teda on tunnus
tatud rahvusvahelisel areenil teiste riikide poolt. Suhete 
ulatusest järeldub, kas on tegemist tunnustamisega d& factc^ 
või de jure.лм/ Хллллл

Normaalsete diplomaatiliste suhete jaluleseadmine uue 
riigiga, tema vastuvõtt rahvusvahelistesse orgenisatsiooni-

1 "Rahva Hääl", 16. juunil 1956.a.
2 "Rahva Hääl", 20. märtsil 1962.a.

23
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desse ja tema esindajatele osavotu võimaldamine rahvusvahe
listest konverentsidest näitab, et uut riiki on tunnustatud 
de jure, kuigi seda ei ole väljendatud mingisuguses erilises 
diplomaatilises aktis.

Vaikiva tunnustamise kujukaks näiteks on nn. Estradese 
doktriin, mis väljendati Mehhiko välisministri poolt 27.sep
tembril 1930.a. avaldatud kommünikees. "Kommünikees uute va
litsuste tunnustamise küsimuses" peab Mehhiko valitsus eba
õigeks, et uusi valitsusi tunnustatakse voi mittetunnusta- 
takse teiste riikide poolt. Tema arvates annavad sellised 
avaldused hinnangu teistes riikides toimunud sündmustele ja 
on vahelesegamine teiste maade siseasjadesse. Püüdes kind
lustada rahvastele vabadust valitsuste valikul, teatas Meh
hiko, et ta hoidub avalikust uute valitsuste tunnustamisest, 
"seades sisse diplomaatilised suhted voi katkestades need, 
kui ta peab seda vajalikuks".

Estradese doktriin, püüdes kindlustada Ladina-Ameerika 
rahvastele vabadust ühiskondliku ja riikliku korra kindlaks
määramisel, on demokraatlikuks doktriiniks. Ei saa siiski 
nõustuda väitega, nagu välditaks doktriini kasutamisel hin
nangu andmist teistes riikides toimunud sündmustele. Ka dip
lomaatiliste suhete jaluleseadmisega voi sellest hoidumisega 
antakse hinnang teistes riikides toimunud sündmustele, s.o. 
kiidetakse need heaks voi mõistetakse hukka.

Avalik tunnustamine voib toimuda kas individuaalselt 
voi kollektiivselt. I n d i v i d u a a l s e s t  t u n 
n u s t a m i s e s t  räägime siis, kui üks riik tunnustab 
teist riiki. K o l l e k t i i v n e  t u n n u s t a m i -  
n e esineb sel juhul, kui mitu riiki ühise aktiga tunnus
tavad uut tekkinud riiki voi riike. Kollektiivselt tunnusta
takse uusi riike tavaliselt konverentsidel vastuvõetud akti
dega. 1884.a. toimunud Berliini konverentsil tunnustasid 
osavotvad riigid kollektiivselt Kongo riiki.

1945.a. tunnustasid Potsdami konverentsi otsusega USA, 
Inglismaa ja Prantsusmaa Poola Rahvusliku Ühtsuse Valitsust.

Kollektiivse tunnustamise eriliigiks on riigi vastuvõt
mine rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks.Kuigi nimetatud
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küsimuses valitsevad mitmed eri seisukohad, tuleb järeldada, 
et vastuvõtmist voib vaadelda tunnustamisena koigi nende 
riikide poolt, kes hääletasid vastuvõtmise poolt, väi j a arva
tud vaid need riigid, kes otseselt avaldavad, et nende hää
letamist ei saa vaadelda tunnustamisena.

Teistsugusel seisukohal asub USA valitsus, väites, et 
organisatsiooni vastuvõtt ei ole rahvusvaheliseks tunnusta- 
miseks. See näitab, et Ühendriigid püüavad jätkata oma 
reaktsioonilist mittetunnustamise poliitikat sotsialistlike 
riikide suhtes isegi pärast nende astumist rahvusvahelistes
se organisatsioonidesse.

§ 11. R a h v u s t e  t u n n u s t a m i n e
Nägime juba eespool, et rahvusvahelise oiguse subjektiks 

on ka rahvus,kes on alustanud võitlust iseseisvuse ja sõltu
matuse eest ning moodustanud teatud keskorganid selle võit
luse juhtimiseks. On muidugi selge, et täisõiguslikuks rah
vusvahelise oiguse subjektiks kujuneb rahvus alles riigi 
moodustasisega. Kuid üleminekuperioodil, mil rahvus arendab 
võitlust oma iseseisvuse ja sõltumatuse eest, võidakse talle 
teiste riikide poolt anda teatud tunnustus, milles tunnusta
takse rahvuse taotlusi iseseisva riigi loomiseks ja seatakse 
sisse mõningad suhted vabadusvõitlust juhtivate organitega.

Riikide praktikas on kasutatud järgmisi rahvuse tunnus
tamise viise: a) tunnustamine rahvana ja b) tunnustamine so
diva poolena.

R a h v a n a  tunnustatakse kolmandate riikide poolt 
vabadusvõitlust alustanud rahvusi. Praktikas kasutati nime
tatud tunnustamist Esimese maailmasõja perioodil vabadus
võitlust alustanud poolakate, tsehhide ja serblaste suhtes. 
Tšehhoslovakkia rahvast tunnustati rahvana Inglise välis
ministri Balfouri deklaratsiooniga 1918.a., mille alusel 
tsehhe ja slovakke ei loetud enam Austria kodanikeks.Nendest 
rahvustest sõjavangid vabastati Entente*i riikide poolt ja

1 Ч Х а й д .  Международное право. Том I. М., 1950, стр. 
281.
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neile anti võimalus oma rahvuslike väeosade moodustamiseks. 
Rahvuse huvide esindajaks loeti Pariisis asuvat Tšehhoslo
vakkia Rahvuslikku Komiteed. Samasugused õigused anti ka 
poolakateie ja serhlastele.

Eeltoodust nähtub,et tunnustamisega taotlesid Entente'i 
riigid omakasupüüdlikke eesmärke:püüdsid värvata uusi sõdu
reid nende rahvuste hulgast ja allutada veel enne sõltumatu
se saavutamist nende uute riikide "rahvuslike väeosade" va
rustamiseks antud varustuse ja laenudega need riigid oma ma
janduslikule ülemvõimule.

Erinevalt tunnustamisest dê  facto ei vahetata rahva tun
nustamisel alatisi diplomaatilisi esindajaid ega sõlmita 
mingeid alatisi suhteid.Tunnustamine rahvana annab peamiselt 
oiguse pöörduda rahvast esindaval organil teda tunnustanud 
riikide poole ja pidada läbirääkimisi teda huvitavais küsi
mustes.

Sellise tunnustamisena võime teatud määral vaadelda 
Nõukogude Liidu poolt 27.septembril 1941.a. Prantsusmaa Rah
vusliku Vabastuskomitee esimehe tunnustamist "kõigi vabade 
prantslaste juhina". Tunnustamisel Nõukogude valitsus aval
das, et ta on valmis abistama vabu prantslasi ühises võitlusises hitlerliku Saksamaa ja tema liitlaste vastu. Hiljem, 
1943.a.,tunnustas Nõukogude Liit Prantsuse Rahvuslikku Va- 
bastuskomiteed juba kui riiklike huvide esindajat ja vahetas 
temaga täievolilised diplomaatilised esindajad.

Ü l e s t õ u s u  a l u s t a n u d  r a h v a n a  
tunnustatakse emamaa poolt rahvast,kes on alustanud võitlust 
oma sõltumatuse eest ja saavutanud selles võitluses teatud 
edu. Peamiseks õiguslikuks tagajärjeks sellel tunnustamisel 
on see, et vangilangemisel vabadusvõitlejaid ei vaadelda 
kriminaalkurjategijatena, vaid sõjavangidena ja nende suhtes 
rakendatakse sõjavangidele kohaldatavat õiguslikku režiimi. 
Kolmandate riikide suhtes ei tunnustata aga sõjaõigusest tu
lenevaid õigusi ja kohustusi ja kolmandad riigid ei ole ko- 

1 _Внешняя политика Советского Союза в период отечественной войны. Том I. М., 1946, стр. 168.
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bustatud säilitama neutraalsust.Niisiis tunnustavad imperia
listid siin avaliku arvamuse survel vabadusvõitlejate mõnin
gaid oigusi, jättes samal ajal endale aga laiad võimalused 
koostöö arendamiseks teiste riikidega vabadusvõitluse maha
surumiseks.

S o d i v a  p o o l e n a  tunnustatakse rahvuslikku 
vabadusvõitlust alustanud rahvast kas emamaa voi kolmandate 
riikide poolt. 1823.a. tunnustas Inglismaa Kreeka sodivaks 
pooleks võitluses Türgi vastu. 1896.a. tunnustasid Ameerika 
ühendriigid Kuuba sodivaks pooleks kuuba rahva poolt Hispaa
nia vastu alustatud vabadusvõitluses. Ameerika kodusoja ajal 
(1861-1865) tunnustasid Prantsusmaa ja Inglismaa Lounariike 
sodiva poolena. 1954-»a. sõlmitud Genfi kokkuleppega tunnus
tati sõdivateks poolteks Indo-Hiinas kujunenud demokraat
likud riigid - Vietnami Demokraatlik Vabariik, Laos ja Kam- 
bodža.

Erinevalt eelmise tunnustamise liigist võivad vabadus
võitlejad parast tunnustamist sodiva poolena kasutada koiki 
sodivatele pooltele sõjaõigusest tulenevaid oigusi ka kol
mandate riikide suhtes ja kolmandad riigid peavad säilitama 
neutraliteedist tulenevaid kohustusi.

Kuna rahvuslik vabadusvõitlus on peamiseks vahendiks or
jastatud rahvaste vabanemisel imperialistide orjusest, püüa
vad imperialistid ja nende huvide kaitsjad leida igasuguseid 
vahendeid selle piiramiseks. Ilmselt sellel eesmärgil nouab 
Ameerika Ühendriikide autor P.Jessup rahvusliku vabadusvõit
luse teel tekkinud riikide tunnustamise andmist Rahvusvahe
lise Kohtu otsustada. Kui kohus leiab, et võitlev rahvas on 
saavutanud "küllaldase riikliku astme, et teda tunnustada", 
otsustab küsimuse ÜRO Peaassamblee.Kui aga kohus eitab seda, 
soovitab Jessup Julgeolekunõukogul, voi kui selle tegevus on 
"takistatud veto labi", siis Peaassambleel, kasutusele votta 
kollektiivsed relvastatud vahendid ülestõusu mahasurumi
seks.1 Jessup lootis muidugi imperialistlike riikide arvuli

1 Ph. J e s s u p. A Modem Law of Nations. New York, 1952, 
P. 50.
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sele enamusele nii Rahvusvahelises Kohtus kui ka Peaassamb
lees. Ent tänapäeval, seoses paljude uute demokraatlike rii
kide vastuvõtuga ÜRO liikmeks, on likvideeritud imperialist
like riikide arvuline ülekaal selles organisatsioonis ja 
mitmed katsed kasutada seda tähtsat rahvusvahelist organi
satsiooni oma reaktsioonilise poliitika tööriistaks on impe
rialistidel juba nurjunud. Pärast deklaratsiooni vastuvõt
mist koloniaalmaadele ja —rahvastele sõltumatuse andmise 
kohta ei ole imperialistidel enam mingisugust lootust kasu
tada ÜRO-d rahvusliku vabadusvõitluse mahasurumise vahendina.

Reaktsioonilisi eesmärke taotleb ka 1907.a. Ekuadori 
välisministri Tobart’i poolt esitatud doktriin revolutsiooni
lisel teel võimule tulnud valitsuste tunnustamise kohta. 
Läkituses, millega Tobart pöördus teiste Ladina-Ameerika maa
de poole, nouti, et ükski riik ei tunnustaks revolutsiooni 
teel kujunenud valitsusi enne, kui rahva poolt valitud esin
dusorgan on need valitsused sanktsioneerinud. Tobarti dokt
riin voeti omaks 1923.a. viie Kesk-Ameerika riigi - Kosta- 
riika, Guatemala, Honduurase, Nikaraagua ja Salvadori - va
hel sõlmitud vastavas lepingus. Ka siin võimaldab revolutsi
ooniliste valitsuste mittetunnustamine neid valitsusi sõja
lise interventsiooni teel kukutada.

§ 12. T u n n u s t a m i n e  aLd. h o c

Imperialistlikud suurriigid oma rahu ja sotsialismileeri 
vastu suunatud poliitika tottu ei tunnusta teinekord aasta
kümneid sotsialistlike revolutsioonide ja rahvusliku vaba
dusvõitluse tulemusena kujunenud uusi riike. Kuid esineb 
siiski juhtumeid, kus pole võimalik eitada uute riikide ole
masolu ja imperialistlikel riikidel tuleb astuda uute rii
kidega tahes-tahtmata teatud suhetesse. Praktikas esinevad 
selliste suhetena varanduste üleandmine ühelt riigilt tei
sele , kodanike repatrieerimine, nõupidamised mitmesuguste 
rahvusvaheliste probleemide lahendamiseks, vaherahukokkulep- 
ped rinde teatud osades haigete ja haavatute üleskorjamiseks 
lahinguväljalt, sõjavangide vahetamiseks jm.
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Iseloomulik nimetatud tunnustamise liigile on see, et 
siin ei teki püsivaid suhteid uue riigiga ega vahetata ka 
mingeid alalisi esindajaid. Teatud konkreetse kokkuleppe 
sõlmimine uue riigiga, aga samuti tema esindajatega istumine 
ühise nõupidamislaua taha mingisuguste küsimuste arutami
seks näitab, et antud juhul uus riik eksisteerib. Ei saa ju 
sõlmida kokkulepet ja arutada rahvusvahelisi probleeme mit
teeksisteeriva riigiga. Kuid tunnustamine piirdub vaid konk
reetse vahekorraga, teatud küsimuse lahendamisega, ulatumata 
sellest väljapoole.

Praktikas tuleb hinnata tunnustamist aji h o c  kui 
abinõu, mis aitab kaasa uue riigi tutvustamisele teistele 
riikidele, soodustades sellega ulatuslikumate suhete kujune
mist ja selle riigi rahvusvahelist tunnustamist.

Tunnustamise ad hoc näiteks on Inglise - Noukogude kok-•vvw WWW
kulepe 12.veebruarist 1920.a. sõjavangide vahetamiseks ja 
Itaalia - Noukogude kokkulepe 27.aprillist 1920.a. sõjavan
gide ja interneeritud kodanike vahetamiseks. Mõlemad kokku
lepped sõlmiti ajal, mil nimetatud kodanlikud riigid veel ei 
tunnustanud Noukogude riiki.

Tunnustamine ad hoc oli vaherahukokkuleppe sõlmimine 
Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga 27.juulil 1953.a., sa
muti Indo-Eiinas kujunenud uute valitsuste - Vietnami Demo
kraatliku Vabariigi, Laose ja Kambodza osavõtt 1954.a. Genfi 
nõupidamisest ja sellele järgnenud kokkuleppe sõl
mimine 21.juulil 1954.a. 1972.-73.a. Pariisis toimunud läbi
rääkimised Indo—Hiina probleemi lahendamiseks olid Vietnami 
DV tunnustamine ad hoc.

KMV -VWW

§ 13. N õ u k o g u d e  L i i d u  t u n 
n u s t a m i n e

Nõukogude riigi kui uut tüüpi rahvusvahelise õiguse 
subjekti ilmumine rahvusvahelisele areenile voeti kapitalist
like riikide poolt vastu äärmise vaenuga.Imperialistid nägid 
juba ainuüksi sotsialistliku riigi olemasolus tegurit, mis 
õõnestab kapitalismi alussambaid, ohutab töötavaid hulki re—
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volutsioonilisele võitlusele kapitalistliku korra kukutami
se eest ning innustab vabadusvõitlusele kolooniate ja sõltu
vate maade rahvaid.

Vaenulikku suhtumist Noukogude riigi vastu näitasid 
imperialistlikud riigid sõjalise interventsiooni ja majan - 
dusliku blokaadi organiseerimisega, mifle eesmärgiks oli 
esimese sotsialismimaa hävitamine. Vaenulikku suhtumist näi
tasid imperialistlikud riigid paljude aastate vältel ka Nou
kogude riigi mittetunnustamise kaudu. Mittetunnustamispolii
tikat kasutasid imperialistid kasusaamise eesmärgil, sahker- 
dades paljudel juhtudel maha valgekaartlikele elementidele 
Tsaari-Venemaale välismaal kuulunud varandused ja välismaa 
pankades olevad hoiused.

Noukogude riigi tunnustamine ei olnud ainult uue rahvus
vahelisel areenil kujunenud riigi tunnustamine, vaid see 
tähendas ka uue riigitüübi tunnustamist - uue omandivormi 
võrdõiguslikku tunnustamist varem rahvusvahelisel areenil 
valitsenud карitalistliku omandiga. Noukogude riigi tunnus
tamine tähendas ühel kuuendikul maakera maismaast proletari
aadi diktatuuri olemasolu tunnustamist.

Tunnustamise küsimust kasutasid imperialistid diplo
maatilise interventsiooni vahendina, püüdes sundida Noukogu
de riiki vastu votma mitmesuguseid orjastavaid tingimusi 
(tsaari- ja Ajutise Valitsuse võlgade tasumine, natsionali
seerimisest loobumine,välismaalastele eesõigustatud seisundi 
tagamine jne.), mille vastuvõtmine oleks viinud iseenesest 
Noukogude riigi likvideerimisele. Diplomaatiline intervent- 
sioon ühendati kuni 1920.aastani (Kaug-Idas 1922. aastani) 
otsese sõjalise interventsiooniga.

Kuigi imperialistlikud riigid ei tunnustanud Noukogude 
riiki, jäid esimestel aastatel pärast Suurt Sotsialistlikku 
Oktoobrirevolutsiooni nende diplomaatilised esindajad edasi 
meie territooriumile, hoides alal omapäraseid poolametlikke 
suhteid. Need välisriikide diplomaatilised esindajad väljen
dasid avalikult oma vaenu Noukogude riigi vastu. Nad protes
tisid Noukogude riigi dekreetide vastu,organiseerisid kontr- 
revolutsioonilisi mässe, toetasid valgekaartlikke jouke ja
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organiseerisid spionaaži.Sellised omapärased subted katkesid 
pärast sõjalise interventsiooni algust.

Neid mõningaid välismaiste diplomaatiliste esindajate 
poolt Noukogude riigiga peetud faktilisi suhteid ei saa lu
geda tunnustamiseks,sest Entente'i riigid teatasid korduvalt 
ametlikult, et nad ei tunnusta noukogusid. Suurbritannia vä
lisminister Balfour avaldas 16.jaanuaril 1918.a. alamkojas: 
"Meie ei tunnusta ei de facto ega de jure nõukogude voimu, 
kuid mitteametlike agentide kaudu, kes tegutsevad saatkonna 
instruktsioonide järgi, me oleme nendega ühenduses. " 1

Noukogude-vastase poliitika teostamisel tunnustarid 
Entente'i riigid "Venemaa valitsustena" mitmesuguseid oma 
käsilaste poolt moodustatud marionetlikke valitsusi. 14-.no
vembril 1918. tunnustas Inglismaa Omskis asuvat Wrangeli "va
litsust" de jure. 12.juunil 1919.a. tunnustasid Entente'i 
riigid Koltšaki "valitsust" kui ainukest Venemaa valitsust 
de facto. 11. augustil 1920.a. tunnustas Prantsusmaa valit
sus Wrangeli avantüristlikku jouku Venemaa "faktilise valit
susena" .

Imperialistlike suurriikide agressiivsele poliitikale 
andis Noukogude riik purustava hoobi: löödi tagasi Entente'i 
riikide sõjaline ja diplomaatiline interventsioon, purustati 
ja kihutati maalt välja valgekaartlikud jõugud. Sellega näi
teis Noukogude riik oma elujõulisust ja sundis imperialist
likke riike järk-järgult loobuma oma mittetunnustamispolii
tikast.

Erandi mittetunnustamispoliitikas moodustas Saksamaa, 
kes 3.märtsil 1918.a. Brest-Litovski rahulepinguga tunnustas 
Noukogude riiki de, Qurê . Kuid Saksamaaga loodud diplomaati
lised suhted lõppesid peatselt: juba 5.nov. 1918.a.katkestas 
keiserliku Saksamaa valitsus diplomaatilised suhted Noukogu
de riigiga taas. V.I. Lenin iseloomustas VI ülevenemaalisel 
erakorralisel noukogude kongressil seda Saksamaa sammu ühelt 
poolt kui meeleheitlikku akti, mille teostas valitsus, kes
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on kaotanud pea revolutsioonilise liikumise laienemise tule
musena, teiselt poolt aga kui saksa kodanluse püüdluste re
sultaati, kes otsis liitu inglise-prantsuse imperialistidega

Лühiseks võitluseks Noukogude Venemaa vastu. 13« novembril 
1918.a. annulleeris Noukogude valitsus Bresti rahulepingu kui 
äärmiselt ebaõiglase.

1920.a. purustas Noukogude riik mittetunnustamise ahe
la, sõlmides kodanlike Balti riikide ja Soomega rahulepingud. 
Nende lepingutega tunnustas Noukogude valitsus kooskolaE 
rahvaste enesemääramisõigusega Tsaari-Venemaa koosseisu kuu
lunud kodanlike Balti riikide sõltumatust, kes omakorda tun
nustasid Noukogude valitsust dê  jure ja seadsid temaga sisse 
normaalsed diplomaatilised suhted.

V.I. Lenin hindas väga kõrgelt Balti riikidega sõlmitud 
lepinguid. Ta ütles, et need on nagu Venemaa tööliste poolt 
Euroopasse raiutud aknad. Nende lepingutega ajas Noukogude 
valitsus nurja imperialistlike riikide poolt teostatava iso- 
leerimispoliitika ja paljastas ühtlasi kodanlikus ajakirjan
duses levitatud valeteated, nagu ei sooviks Noukogude riik 
normaalsete suhete arendamist teiste riikidega.

1921.a. solmis Noukogude valitsus lepingud Iraani, Afga
nistani ja Türgiga. Nende lepingutega loobus Noukogude va
litsus Tsaari-Venemaa poolt nimetatud maadega sõlmitud or- 
jastavaist lepinguist.Suhted seati jalule täieliku võrdõigus
likkuse alusel. Noukogude valitsus avaldas valmisolekut 
abistada Iraani, Afganistani ja Türgit majanduse ning kul
tuuri arendamisel. Oma olemuselt olid need lepingud Noukogu
de riigi tunnustamiseks d ê f_ a c t o .

Hinnates viimaste lepingute rahvusvahelist tähtsust,tu
leb rõhutada, et need olid äärmiselt suure tähtsusega just 
mahajäänud Kesk- ja Lähis-Ida ning Aasia maadele. Esmakord
selt seadis üks Euroopa suurriik nendega jalule suhted täie
liku võrdõiguslikkuse alusel, loobudes aastakümneid (Türgi 
suhtes isegi sajandeid) kehtinud ebavõrdsetest,orjastavatest 
lepingutest. See tostis tunduvalt nende maade rahvusvahelist 

л V.I. L e n i n .  Teosed. 28.kd., lk. 134-135.

- 186 -



autoriteeti ja aitas kaasa ka Lääneriikidega sõlmitud orjas
tavate lepingute lõpetamisele.

Nende rahvusvaheliste sündmuste mõjul olid ka imperia
listlikud suurriigid sunnitud otsima lähenemisvõimalus! Nõu
kogude Venemaaga, peamiselt selleks, et Noukogude turu arvel 
suurendada eksporti ja leida väljapääsu sõjajärgsest majan - 
duskriisist.

16. märtsil 1921.a. solmis Suurbritannia kaubandusliku 
kokkuleppe Nõukogude Venemaaga, mis tähendas Nõukogude riigi 
tunnustamist de_ fâ tô . Lepingu alusel taastati kaubandusli
kud suhted mõlema maa vahel, vahetati esindajaid ja laLen- 
dati paljud mõlemat maad huvitavad küsimused.

Samal aastal tunnustasid kaubanduslepingu sõlmimisega 
Nõukogude riiki £^££££0 samuti Norra, Itaalia ja Austria.

1922.a. Genua konverentsil tegid imperialistlikud rii
gid veel ühe Nõukogude Venemaa majandusliku orjastamise kat
se. Pakkudes silmakirjalikult - nagu Venemaa majanduse taas
tamiseks - orjastavaid laene, nõudsid lääne imperialistid 
samal ajal tsaari- ja Ajutise Valitsuse võlgade tasumist, 
natsionaliseeritud varanduste tagasiandmist nende endistele 
omanikele ja väliskaubanduse monopoli äramuutmist,mia oleks 
viinud kapitalistliku korra taastamisele meie maal.

Kuid ka selle järjekordse majandusliku interventsiooni 
katse ajas Nõukogude valitsus nurja. Mõned päevad pärast Ge
nua konverentsi algust, nimelt 16.aprillil 1922, sõlmis Nõu
kogude Valitsus Saksamaaga Rapallo lepingu. Lepinguga tun
nustas Saksamaa Nõukogude valitsust dê  loobus igasu
gusest kahjutasu nõudmisest sõja ja natsionaliseerimisega 
saksa kodanikele tekitatud kahjude eest tingimusel, et Nõu
kogude valitsus ei rahulda ka teiste riikide analoogilisi 
nõudmisi.

Kuigi Rapallo lepingut ei saa otseselt vaadelda Nõu
kogude riigi tunnustamisena Saksamaa poolt,sest see oli toi
munud juba varem Brest—Litovski rahulepinguga, omas nimeta
tud leping siiski äärmiselt suurt tähtsust Nõukogude riigi 
tunnustamisel teiste riikide poolt.Taastades normaalsed dip-
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lomaatilised suhted Saksamaaga, andis Rapallo leping lõpliku 
hoobi imperialistide poolt teostatavale Nõukogude riigi mit
tetunnustamise ja diplomaatilise isoleerimise poliitikale.

1923.a. püüavad imperialistid veel kord takistada Nou
kogude riigi diplomaatiliste suhete laiendamist teiste maa
dega. Tuginedes väljamõeldud andmetele, süüdistas Inglismaa 
Noukogude Liitu Inglis maa-vastase poliitika teostamises Lähis— 
ja Kesk-Ida maades. Ingl ise välisminister Curzoni poolt esi
tatud ultimaatumis nõuti Noukogude Liidu diplomaatiliste 
esindajate ärakutsumist Iraanist ja Afganistanist. Sojaväge- 
de ümberpaigutamisega Vahemere rajoonis ning laevastiku 
saatmisega Valgesse ja Balti merre ähvardas Inglismaa Nou
kogude Liitu sõjalise interventsiooniga.

Kuid ka nüüd ei suutnud imperalistid hirmutada Nõuko
gude Liitu. Nõukogude Liit lükkas ultimaatumis esitatud süü
distused tagasi kui alusetud.

Imperialistid, nähes, et neil ei lähe korda ei hirmuta
mise, sõjalise interventsiooni ega diplomaatilise ja majan
dusliku blokaadiga likvideerida Nõukogude riiki, olid sun
nitud minema tema tunnustamisele täieõigusliku rahvusvaheli
se õiguse subjektina.

1924.aasta kujuneb Nõukogude Liidu tunnustamise aastaks. 
Sel aastal tunnustasid Nõukogude Liitu dê  iäre, Inglismaa, 
Itaalia, Austria, Rootsi, Norra, Hiina, Albaania, Ungari ja 
Prantsusmaa. 1925.a. tunnustas Nõukogude Liitu Jaapan.

Imperialistlikest suurriikidest viivitasid kõige kauem 
Nõukogude Liidu tunnustamisega Ameerika Ühendriigid. Alles 
1933.a., pärast demokraat Franclin Roosevelti presidendiks 
valimist, tunnustas USA valitsus Nõukogude Liitu.

Kuni Teise maailmasõjani seadis Nõukogude Liit sisse 
diplomaatilised suhted 25 riigiga.

Teise maailmasõja perioodil, võideldes antifašistliku 
koalitsiooni eesotsas fašistliku Saksamaa ja imperialistliku 
Jaapani vastu, tõusis tunduvalt Nõukogude Liidu rahvusvahe
line autoriteet, laienesid Nõukogude Liidu rahvusvahelised 
suhted. Teise maailmasõja perioodil sõlmis Nõukogude Liit 
diplomaatilised suhted 26 riigiga, nende hulgas Hollandiga,
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Kanadaga, Austraaliaga,Kuubaga, Mehhikoga, Etioopiaga, Egip
tusega, Uus-Meremaaga jt.

Noukogude Liit on seadnud sisse diplomaatilised suhted 
koigi riikidega täieliku võrdõiguslikkuse alusel, molema 
poole kasusaamise eesmärgil, hoidudes igasugustest nõuetest, 
mis kuidagi võiksid riivata teise riigi suveräänsust ja ku
juneda vahelesegamiseks teiste maade siseasjadesse.

Noukogude Liidu tunnustamist käsitledes tekib küsimus 
tunnustamise iseloomust, nimelt sellest,kas siin on tegemist 
uue riigi voi uue valitsuse tunnustamisega? Varasemas jurii
dilises kirjanduses asuti seisukohal,et Noukogude riigi tun-

'lnustamist tuleb käsitada kui uue riigi tunnustamist. Selle 
seisukohaga ei saa nõustuda. Tegelikult on siin tegemist uue 
valitsuse tunnustamisega,mis tuli võimule revolutsioonilisel 
teel pärast Ajutise Valitsuse kukutamist. Noukogude valitsus 
jätkas riigivõimu teostamist endise Tsaari-Venemaa territoo
riumil nende territoriaalsete muudatustega, mida ta ise tun
nustas paljudele endistele Venemaa orjastatud rahvastele ene
semääramise oiguse kindlustamisega. Sellega on Noukogude va
litsus ühtlasi nii endise tsaari- kui ka Ajutise Valitsuse 
õigusjärglane.

Kuid Noukogude valitsuse tunnustamine tähendas samal 
ajal ka Venemaal kehtestatud uue ekspluateerimisvaba sotsia
listliku ühiskondliku ja riikliku korra ning uue sotsialist
liku omandi ja tema täieliku võrdõiguslikkuse tunnustamist 
varem rahvusvahelisel areenil valitsenud kapitalistliku oman
diga.

§ 14. Ö i g u s j ä r g l u s
Juhul kui uute riikide tekkimisega lakkab olemast endine 

riik, aga samuti ka siis, kui endise rahvusvahelise oiguse 
subjekti territoorium oluliselt vähenes uute riikide kujune
misega, tekib suurt praktilist tähtsust omav küsimus, kelle-

1 E.A. К о р о в и н .  Международное признание СССР и юри
дические его последствия. - "Советское право", 1922, № 319.
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le lähevad, iile kadunud riigi õigused ja kohustused ja kas 
mõjutab territooriumi vähenemine voi suurenemine rahvusvahe
lise oiguse subjektide oigusi ja kohustusi. Nimetatud prob
leemi nimetatakse teoorias riikide õ i g u s j ä r g l u 
s e k s  ehk suktsessiooniks.

Muutused riigi territooriumi koosseisus ei mõjuta riigi 
kui rahvusvahelise oiguse subjekti seisundit. Erandi sellest 
üldreeglist, nagu allpool täpsemalt vaatleme, moodustavad 
rahvusvahelises praktikas üksikutel juhtudel rahalised ko
hustused. Nimelt võidakse uute riikide kujunemisel teinekord 
neile panna kohustus tasuda teatud osa endise riigi volgu.

Õigusjärgluse küsimusi vaatleme järgnevalt seoses terri
tooriumi, elanikkonna ning poliitiliste ja varaliste õigus
te ning kohustustega.

Uus, tekkinud riik saab oma territooriumi endiselt rii
gilt. Juhul kui uus riik tekib vaid ühel osal endise riigi 
territooriumist, määratakse nendevaheline piir kindlaks eri
lepinguga.

Tanapaeva rahvusvaheline 6igus,tunnustades rahvuste õi
gust iseseisvusele ja sõltumatusele, annab ka aluse tekkinud 
riigi piiride määramiseks. See peab olema rahvuspiir (kulge
ma vastavalt rahvuse paiknemisele)»kaldudes sellest vajaduse 
korral kõrvale vaid looduslike tingimuste tottu (mered,joed, 
mäed), tagamaks uuele riigile koik võimalused normaalseks 
majanduslikuks arenguks.

Kolmandate riikidega peab uus tekkinud riik esialgu 
tunnustama endise riigi poolt sõlmitud piirilepinguid. Nii 
näiteks Noukogude Liidu ja Hiina piir määratakse kindlaks 
kunagi Tsaari-Venemaaga sõlmitud piirilepinguga. Juhul kui 
uus riik ei nõustu kolmandate riikide poolt varem kindlaks
määratud piiriga, voib ta muidugi taotleda kolmandatelt rii
kidelt selle muutmist koigi rahvusvahelises õiguses tunnus
tatud vahenditega. Näitena voime tuua Klaipeda küsimuse. 
Leedu kodanlik riik, kujunedes Tsaari-Venemaa territooriumil, 
pidi tunnustama viimase piiri Saksamaaga. Selle järgi aga 
ajalooliselt Leedule kuulunud linn Klaipeda, jäi Saksamaa 
külge. Pärast aastaid kestnud taotlusi saavutas Leedu nime-
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tatud piirkonna liitmise oma territooriumiga (1923).
Rahva saab uus riik endiselt riigilt. Selle koosseisu 

kindlaksmääramisel peaksid tänapäeval aluseks olema peami
selt rahvuslikud tunnused.Uude riiki lähevad üle isikud, kes 
kuuluvad vastavasse rahvusse. Peamise osa uue riigi rahvast 
moodustavad rahvusgrupi liikmed, kes elavad uuele riigile 
üleläinud territooriumil. Kuid peale selle kindlustatakse ka 
neile rahvusgrupi liikmetele, kes elavad väljaspool uue rii
gi territooriumi, võimalus opteerimise korras ümber asuda 
uude riiki. Samal ajal aga uue riigi territooriumil elavaile 
teiste rahvusgruppide liikmeile kindlustatakse võimalus soo
vi korral ümber asuda endisesse riiki.Viimati nimetatud abi
nõude eesmärgiks on vähemusrahvuste gruppide likvideerimine 
ja kõigile rahvustele võimaluse kindlustamine vabaks oma saa
tuse määramiseks - niivõrd, kuivõrd sellest muidugi saab 
juttu olla kodanliku korra tingimustes.

Igal juhul määrab uus tekkinud riik kindlaks erilise si
seriikliku seadusega isikute ringi, kes moodustavad tema 
kodanikud, samuti ka tingimused selle riigi kodakondsusse 
astumiseks ja sellest lahkumiseks. Viimane oigus kuulub iga 
riigi suveräänsete õiguste hulka.

Noukogude Liidu kodakondsuse seadus (1938) loeb Noukogu
de kodanikeks

1) endised Vene riigi alamad, kes ei ole hiljem kaotanud 
oigust kodakondsusele,

2) isikud, kes voetakse kindlaksmääratud korras vastu 
Noukogude kodakondsusesse.

Endise riigi poliitilised õigused ja kohustused ei lähe 
üle uuele riigile ka sel juhul, kui endine riik kui rahvus
vahelise oiguse subjekt kaob. Samuti määrab ka rahvusvaheli-< 
se oiguse üldnonnide•ja printsiipide osas uuesti tekkinud 
riik ise, millised ta loeb endale kohustuslikeks. Uus riik 
teeb seda erilise avaldusega voi vaikivalt.

Varaliste õiguste ja kohustuste osas tuleb eraldada 
juhte, kus 1) endine riik kui rahvusvahelise oiguse subjekt 
kaob ja tema territooriumil tekivad uued riigid ning 2) ka 
endine riik jääb püsima.
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Kui endine riik kaob,lähevad uuele riigile üle koik te
ma varandused (nii kinnis- kui ka vallasvara)»vaatamata sel
lele, kus need asuvad, kas antud riigi territooriumil voi 
välismaal. Siia hulka kuuluvad ehitised, metsad, maad, lae
vad, hoiused pankades, välismaal asuvad saatkondade hooned, 
välisriikidele antud laenud jm.

Kui endise riigi territooriumil tekivad kaks voi enam 
riiki, siis lähevad uutele riikidele kõigepealt üle need en
dise riigi varandused, mis asuvad kummagi riigi territoori
umil. Küsimus, 'millises osas ühele voi teisele riigile üle 
lähevad välismaal asuvad varandused, lahendatakse lepingute
ga.

Kui uus riik tekib vaid endise riigi territooriumi 
teatud osal, siis lähevad üldreeglina uuele riigile üle vaid 
need endise riigi varandused, mis asuvad uue riigi territoo
riumil .Välismaal asuvad varandused jäävad üldreeglina endise 
riigi omandiks.

Eeltoodu alusel on selge, et imperialistlike riikide 
katsed takistada Noukogude Liidule ja teistele sotsialistli
kele riikidele nende varasemate, rahvusvaheliselt areenilt 
kadunud kodanlike riikide varanduste üleandmist, kujutavad 
endast rahvusvahelise oiguse rikkumist.

Riigi kadumisel lähevad üldreeglina uuele riigile üle 
ka endise riigi kohustused. Erandi moodustavad praktikas võ
lad ja kohustused, mis tehti endise riigi poolt seoses kodu- 
sojaga ja katsetega maha suruda rahvuslikku vabadusvõitlust. 
Õiguse üldpõhimõtete alusel ei saa uut riiki teha vastuta
vaks nende kohustuste eest, mis tehti selleks,et likvideeri
da uue riigi iseseisvust ja sõltumatust. Samuti ei saa uuele, 
revolutsiooni teel tekkinud riigile panna ka valitsenud dü
nastia voi endiste valitsevate kildkondade isiklikeks ees
märkideks tehtud volgu, ja ka neid, mis tehti ilmselt rii
gi huvide vastaste agressiooniaktide teostamiseks. Uut riiki 
saab teha vastutavaks ainult nende võlgade eest, millest te
mal voi ta rahval oli mingisugune kasu. Nii näiteks ei tun
nustanud Prantsuse 1789.-92.a. kodanliku revolutsiooni käi
gus kujunenud vabariik Louis XVI poolt sõlmitud dünastialisi
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lepinguid ja "kukutatud türannide" rahalisi kohustusi.
Kui endise riigi territooriumil tekib mitu riiki,siis 

praktikas kujunenud seisukohtade alusel jagatakse nende 
vahel ära endise riigi kohustused kas vastavalt territoo
riumi suurusele, elanike arvule voi ühe voi teise riigi ter
ritooriumil asunud endise riigi varanduste hulgale. Pärast 
Esimest maailmasõda pandi näiteks proportsionaalselt terri
tooriumi suurusega endise Austria-Ungari kaksikmonarhia võ
lad Austriale ja Ungarile.

Riiki,mis tekib vaid territooriumi ühel osal, saab vas
tutavaks teha endise riigi võlgade eest ainult selles ula-u- 
ses, nagu talle üle läksid endise riigi varandused. Uus riik 
vastutab kõigepealt nn. lokaliseeritud kohustuste eest, mis 
on seotud tema territooriumil püstitatud ehitustega (raud
teed, tehased). Peale selle võidakse teda kohustada tasuma 
teatud osa endise riigi võlgadest proportsionaalselt terri
tooriumi suurusega. 1878.a. Berliini kongressi otsusega ko
hustati sõltumatuks tunnistatud Rumeeniat, Serbiat ja Tser- 
nogooriat maksma osa Türgi võlgadest.

Kooskõlas rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud seisukoh
tadega nõustus Noukogude valitsus tasuma töatud osa endise 
Tsaari-Venemaa võlgadest tingimusel, et Lääneriigid seavad 
temaga jalule normaalsed diplomaatilised suhted. Kooskõlas 
eelvaadeldud rahvusvahelise oiguse põhimõtetega ei saanud 
Noukogude riik tasuda tsaari õukonna ülalpidamiseks, samuti 
ka agressiivse Esimese maailmasõja pidamiseks tehtud võlga
sid.

Lääneriigid loobusid igasugustest läbirääkimistest Nou
kogude riigiga nimetatud küsimuse lahendamiseks ja alustasid 
alatut sõjalist interventsiooni meie maa vastu. Interventsi
ooniga tekitati noorele Noukogude riigile suurt majanduslik
ku kahju.Seoses välisriikide sellise tegevusega annulleeris 
Nõukogude riik KTK 28.jaanuari (10.veebruari) 1918.a. dek
reediga kõik tsaari- ja Ajutise Valitsuse võlad "ilma igasu
guste tingimuste ja eranditeta". 1920.a. Suurbritannia va
litsusega toimunud läbirääkimistel avaldas Vene NFSV Välis
asjade Rahvakomissariaat: "Kõik Venemaa lepingud ja kohustu-

25
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sed Suurbritannia kodanike vastu annulleeriti sellest momen
dist, millal Suurbritannia valitsus alustas soda ja inter
ventsiooni Noukogude Venemaa vastu ja kuulutas välja blokaa
di» et nälja ja puudusega sundida vene rahvast ära ütlema 
nendest riigivormidest, mis vene rahvas ise endale valis." 1

Nagu eespool nägime, lahendas 1922.a. sõlmitud Rapallo 
leping põhiliselt Noukogude riigi välisvõlgade küsimuse.

Imperialistlikud riigid rikuvad praktikas väga sagedas
ti eeltoodud rahvusvahelise oiguse norme. Näiteks Saksamaa, 
annekteerides 1935.a. Austria ja Itaalia, 1935.a. Abessiinia 
ning 1939.a. Albaania, võttis küll üle annekteeritud riikide 
varandused, kuid ei võtnud endale mingisugust kohustust nen
de riikide võlgade maksmiseks.

Praktikas lahendatakse õigusjärgluse küsimused tavali
selt lepingulisel teel uuesti tekkinud riikide ja kolmandate 
riikide vahel. Nende lepingutega püüavad imperialistlikud 
suurriigid, kasutades ära noore riigi majanduslikke raskusi, 
teha harilikult uut riiki vastutavaks igasuguste kohustuste 
eest. Sellise poliitikaga taotlevad imperialistlikud riigid 
võimalusi majanduslikuks vahelesegamiseks uue riigi siseas
jadesse ja ka selle riigi allutamiseks oma ülemvõimule. Nii
sugune tegevus kujutab endast rahvusvahelise õiguse normide 
rikkumist.

Nagu nimetatud, tekivad õigusjärgluse küsimused seoses 
riigi kui rahvusvahelise õiguse subjekti kadumisega ja tema 
territooriumi olulise vähenemisega, aga samuti sotsialistli
ku revolutsiooni teel riigi endise valitsuse asendamisel uue
ga. Konstitutsioonilises korras toimunud valitsuse vahetuse
ga ei kaasne mingisuguseid muudatusi riigi kui rahvusvaheli
se õiguse subjekti seisundis ega teki ka probleemi õigus
järglusest.

1949.a. võeti õigusjärgluse küsimuste kodifitseerimine 
rahvusvahelise õiguse komisjoni päevakorda, kuid nimetatud 
ülesanne on senini lahendamata.

1 Документы внешней политики СССР. Том III, стр. 23.

- 194 -



S I S U K O R D

I p e a t ü k k
RAHVUSVAHELISE ÕIGOSE MÕISTE, AIKE, ат.т.пгап
JA SÜSTEEM..................................... ..3

§ 1. Rahvusvahelise oiguse mõiste .............3
§ 2. Rahvusvahelise Õiguse ruumiline kehtivus 13
§ 3. Rahvusvaheline avalik ja eraõigus..... . 15
§ 4. Rahvusvaheline oigua ja rahvusvahelise

õiguse teadus .......................... 16
§ 5. Rahvusvaheline õigus ja diplomaatia....  17
§ 6. Rahvusvaheline ja siseriiklik õigus ..... 18
§ 7. Rahvusvahelise õiguse erisused ......... (”22
§ 8. Rahvusvahelise õiguse allikad..........  29
§ 9. Rahvusvahelise Õiguse kodifitseerimine .. QfP)
§ 10. Rahvusvahelise õiguse süsteem......... V v

II p e a t ü k k
ERINEVA SÜSTEEMIGA RIIKIDE RAHULIK KOOSEKSISTEE
RIMINE JA RAHVUSVAHELINE ÕIGUS................  45

§ 1. Rahuliku kooseksisteerimise põhimõtte
rajamine V.I. Lenini poolt............  45

§ 2. Rahuliku kooseksisteerimise põhimõtte
kujunemine rahvugvahe Ila-õiguslikuks põhi
mõtteks ...................... .......  49

§ 3« Rahuliku kooseksisteerimise põhimõttest 
riikidele tulenevad kohustused ja nende
kehtesfäär............................ 57

§ 4. Rahuliku kooseksisteerimise vaenlased .. 61
III p e a t ü к к

UUT TÖÜPI RAHVUSVAHELISED SUHTED JA RAHVUS
VAHELINE ÕIGUS ...'..........................  64

§ 1. Suhted sotsialistlike riikide vahel kui 
uut, kõrgemat tüüpi rahvusvahelised 
suhted ..... ......................... ( £ >

-195 -



§ 2. Poliitiline koostöö NSV Liidu ja teiste
sotsialistlike riikide vahel ......... 73

§ 3. Varssavi Lepingu Organisatsioon...... ^ 7 ^
§ 4. Sotsialismileeri maade vaheline majandus-

lik ja kultuuriline koostöö ..........  90
*6̂ ), Vaataatikuse Majandusabi Noukogu (VMN) 96

I V p e a t ü k k
EAHVUSLIK VABADUSVÕITLUS JA RAHVUSVAHELINE
ÕIGUS ...................................... . 110

§ 1. Noukogude Liidu järjekindel võitlus
koloniaalsüsteemi likvideerimise eest.. 110 

§ 2. ÜRO põhikiri ja koloniaalsüsteemi lik-
_ videerimine .......................... 115

(% 3?\Koloniaalsüsteemi likvideerimisel tou-
— ^setuvad õiguslikud küsimused......... ^ 119^
§ 4. NSV Liidu ja teiste sotsialistlike rii

kide koostöö arengumaadega ...........  137
V p e  a t ü k k
RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE SUBJEKT .................. 141

§ 1. Rahvusvahelise oiguse subjekti moiste ^41^) 
§ 2. Küsimus riigist erinevaist rahvusvahe

lise oiguse subjektidest ............. 142
§ 3« Riikide ühendused rahvusvahelise oiguse

subjektina........................... 146
§ 4. Alatiselt neutraalsed riigid ......... 149
§ 5» Riigi kui rahvusvahelise oiguse subjekti

tekkimine ja kadumine ................ M£1/
§ 6. Suveräänsus ......................... /154)
§ 7. Sõltuvad riigid..................... тел
§ 8. Riigi tunnustamine .................. 168
§ 9. Tunnustamine de facto ja de jure ..... 173

- 196 -



§10. Tunnustamise vormid.................... 176
§ 11. Rahvuste tunnustamine .................. 179
§12. Tunnustamine ad hoc .................... 182
§ 13. Noukogude Liidu tunnustamine ........... 183
§ 14. Õigus järglus ........................... 189



А.Уустал. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. Часть I. На 
эстонском языке.Тартуский государственный 
университет. ЭССР.г. Тарту,ул.Юликооли, 18.
Vastutav toimetaja I.Orgo. Korrektorid L.Uba, 
J.Laanekask. Paljundamisele antud 18.VI 75.a. Trükipaber 30x42.1/4.Trükipoognaid 12,5.Ting- 
trükipoognaid 11,63. Arvestuspoognaid 10,5. 
Trükiarv 550. MB 05399« Teil.nr. 845.TRü trükikoda, ENSV,Tartu,Pälsoni t.14. Hind 37 kop.




	I peatükk. Rahvusvahelise õiguse mõiste, aine, allikad ja süsteem
	II peatükk. Erineva süsteemiga riikide rahulik kooseksisteerimine ja rahvusvaheline õigus 

	III peatükk. Uut tüüpi rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus 

	IV peatükk. Rahvuslik vabadusvõitlus ja rahvusvaheline õigus
	V peatükk. Rahvusvahelise õiguse subjekt

