
■ф

TARTU R IIR LIK U  ÜLIKOO LI T O IM E T IS E D  
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ALUSTATUD 1593. л .  V IH IK  2 4 4  В Ы П У С К  ОСНОВАНЫ к 1893 г.

ÕIGUSTEADUSLIKKE TÖID 

ТРУДЫ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ

X



T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D
У ЧЕНЫ Е ЗА П И С КИ  

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
TRANSACTIONS OF THE TARTU STATE UNIVERSITY
ALUSTATUD 1893 a. VIHIK 244 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ÕIGUSTEADUSLIKKE TÖID 

ТРУДЫ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 
X

TARTU 1970



Redaktsioonikolleegium:
V. K e l d e r ,  E.  L a a s i k, J. M ä l l ,  I. R e b a n e ,  A. U u s t a 1 (esim ees), 

P V i h a 1 e m, E. P l o o m  (vastutav toimetaja)

Редакционная коллегия:
В. К е л ь д е р ,  Э. Л а а с и к ,  И.  М я л  л, И.  Р е б а н е ,  А. У у с т а л ,  

П. В и х а л е м ,  Э. П л о о м  (отв. редактор)

ТРУДЫ  ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ  

X
На эстонском и русском язы ках

Тартуский государственный университет. 
ЭССР, г. Тарту, ул. Ю ликооли, 18

V astu tav  to im eta ja  Е. Ploom  
Korrektorid E. O ja, L. A boldujeva ja  N. Tšikalova

Ladum isele an tud  25. XI 1969. T rükkim isele an tud  17. I II  1970. Kohila P aberivabriku  trük i- 
paber nr. 2. 60X90, */ie- T rükipoognaid 9,5. A rvestuspoognaid  11,1. T rükiarv  500. MB 00456. 

Teil. nr. 7071. H ans H eidem anni nim. trükikoda. T artu , Ülikooli tn . 17У19. I II

H ind 80 kop. 

1—14



ÕIGUSNORM ÜLDISE KÄITUMISEESKIRJANA

Öigustead. doktor. P. Vihalem
Riigi ja õiguse ajaloo kateeder

1. Õigusnormid ja individuaalsed õiguslikud imperatiivid

Õigusnormi üheks tunnuseks esitatakse riigi ja  õiguse teooria 
õpikutes ja vastavates  m onograafiates üldisust, mille poolest ta 
erineb individuaalsetest õiguslikest keeldudest ja käskudest. Samuti 
v iidatakse sellele, et õigusnormid on abstraktsed, üldise tähendu
sega, et nad on üldised käitumiseeskirjad, millega luuakse üldisi 
ja  abstraktseid  õigussuhteid, et nad on sellised, mis ei piirdu ühe
kordse täitm isega, et nad on kohustuslikud kõigile, lahendavad 
üldisi juhte jne .1 Kõik need tunnused on liiga ebatäpsed, et nen
dega võiks era ldada  õigusnorme mitteõigusnormidest, üldist või 
abstrak tse t  imperatiivi konkreetsest.

Ü ldisuse ja  individuaalsuse eraldamisel tuleb lähtuda neis 
avalduva kvantiteedi astmest, millele marksistlik filosoofia omis
tab suurt  tähelepanu. Kvantiteediline erinevus võib esineda iga 
õigusnorm i struktuuri osas. Iga üldise või konkreetse käsu või 
keelu üheks struktuurseks osaks on alati see osa, mis sisaldab 
kohustatud isiku või isikud. Kohustatud isikuid võib olla üks, kuid 
neid võib olla ka k indlaksm äära tav  või k ind lasm ääram ata  arv. Iga 
käsu või keelu struktuurseks osaks on samuti see osa, milles on 
näidatud  kohustatud käitumine. Ühe käsuga võidakse kohustada 
ühte või m itut inimest kas ühekordseks või teatud arvuks või loen
dam atuks arvuks käitumisteks. Ka õigusnormis sisalduva õigustuse 
puhul võib sam al viisil tuvastada  kvantiteedi astet nii õigustatud 
isiku kui ka õ igustatud käitumise osas.

Normitehnika seisukohalt kõige lihtsam käsk või keeld on sel
line, mis on adresseeritud ainult üheleainsale isikule kui kohusta
tule, mis kohustab inimest ainult üheks käitumiseks, annab ainult

1 Теория государства и права. М., 1965, стр. 92; Общая теория советского 
права. М., 1966, стр. 7— 10; Теория государства и права. М., 1967, стр. 80, 
286—289; Н. Г. Александров и др. Теория государства и права. М., 1968, 
стр. 58—63, 67, 72.
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ühele inimesele õigustuse, mida õigusta tu  realiseerib a inult ühe 
käitumisega. Ei ole m ingit kahtlust, et neil juhtudel on meil tege
m ist individuaalse ehk konkreetse käsu või keeluga, korraldusega, 
kuna siin igas aspektis kvantiteet on minimaalseim. Sellise käsu 
täitmisel kaotab käsk oma jõu, käsuna ta enam ei eksisteeri.

Osa õiguslike keeldude või käskude puhul aga  võib iga s truk 
tuurse osa kvantiteet olla ka eelöeldust suurem. Imperatiiv  võib 
adresseeruda mitte ühele, vaid mitmele, loendam atule hulgale  ini
mestele. Samuti võib käsk või keeld nõuda igaühelt mitte ühte, 
vaid mitut loendam atut hulka käitumisi.

Kui kohustatakse ühte ja sama inimest tea tavaks kindlaks 
arvuks ühesugusteks käitumisteks, siis võiksime öelda, et talle on 
adresseeritud sama palju konkreetseid käske või keelde, kui palju 
nõutakse käitumisi. Kõik need ühesisulised korraldused ava lda 
takse antud juhul ühe ja sama aktiga, akte esineb meil seega üks, 
keelde ja käske aga avaldatakse  sellega mitu. Sam a juriidilist 
efekti oleks võidud saavu tada  ka sel viisil, kui igat käitumist oleks 
nõutud omaette aktiga. Et käitumised tuleb ette võtta erinevatel 
aegadel, näiteks kohustus iga kuu 1. päeval käituda tea taval vii
sil, siis oleme veel enam õigustatud ütlema, et meil on tegemist 
ühele inimesele antud mitme käsuga, sest iga käsk erineb teisest 
a ja  poolest. Mõnes aktis avaldatud kohustatud käitumiste arv pole 
aga  ei vastava  akti andmise a jal ega ka hiljem kindlakstehtav. 
Alles akti kehtivuse lõppedes võib tagan tjä re le  kindlaks teha, mitu 
käitumist tuli vastaval  inimesel, isikul ette võtta. Sellises aktis on 
käitumise kohustus seotud juriidilise fakti esiletulekuga — kui esi
neb näiteks teatud sündmus — juriidiline fakt, siis tuleb teatud 
viisil käituda. Kunas ja kas m ärgitud  juriidilised faktid esinevad, 
on meile aga  tihti teadm ata. On ilmne, et niisugusel juhul, kui 
meie ei tea, mitu korda on inimene kohustatud käituma, puudub 
meil juba teatud osas konkreetsus, siin on käitumiste kvantiteet 
juba k in d la k sm ä ä ra m a ta  Et antud juhul on tegemist siiski ühe 
konkreetse inimesega, on otstarbekohane sellist käsku või keeldu 
lugeda mitte õigusnormiks, sest imperatiivi sisu üks element — 
kohustatu (kohustusadressaat)  on siiski individuaalselt k indlaks
tehtav. Üldiselt on sellise käsu poliitiline, m ajanduslik  ja muu 
täh tsus  väike.

Imperatiivi abstraktsus, generaalsus  suureneb veelgi, kui kohus
tatakse mitut isikut kas üheks, mitmeks või loendamatuks arvuks 
käitumisteks. Kui kohustatud isikute arv on imperatiivi s isaldava 
akti vä ljaandm ise  ajal või selle esmakordselt täitmise ajal kind
lakstehtav, siis pole o tstarbekohane sellist imperatiivi lugeda nor
miks, õigusnormiks, sest ta konkreetsus kaalub abstraktsuse üles. 
Kui kahte või enam at k ind laksm äära tavat  isikut kästakse igaühte 
sama käitumist sooritada, siis võiksime öelda, et siin sisaldab 
vas tav  akt samuti õieti kaks käsku või nii palju käske, kui palju 
on kohustatuid. Kui igaühte neist kohustatakse k indlaksm ääratud
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arvuks käitumisteks, siis esineb samuti nii palju  käske, kui palju 
nõutakse käitumisi. Seda laadi imperatiivideks on komandöri käsk
lus konkreetsele sõdurite rühmale liikumissuuna muutmiseks või 
täitevkomitee korraldus teatava konkreetse riikliku püha puhul 
kõigil elamutel või asutuste  hoonetel lipud heisata. Kui aga  kohus
ta takse  kõiki riigi kodanikke iga n juhul käituma m viisil, siis ei 
ole meil ei akti andmise ajal ega ka juhul, kui esmakordselt asu
takse aktis s isa lduvat käsku täitma, selge, kui paljusid käitumisi 
tuleb selle akti alusel ette võtta, kui paljusid konkreetseid käske 
sisaldab normatiivakt. Üldise iseloomuga on ka need aktid, millega 
kohustatakse kõiki riigi kodanikke ainult üheks konkreetseks käi
tumiseks, kuid erinevatel aegadel, sest siin pole teada kohustatute 
arv. Üldine eeskiri või õigusnormi sisaldav normatiivakt kehtib 
tavalise lt  pikema aja jooksul, ta ei kustu parast  seda momenti, 
mil teda esmakordselt asutakse täitma, teda on vaja avaldada 
mitte  konkreetsetele inimestele* vaid kogu rahvale või vähemalt 
paljudele inimestele ja vastavas  ajakirjas. Konkreetset eeskirja 
s isaldav  akt tehakse aga teatavaks kohustatule kirja teel või isegi 
suuliselt. Ü ldist eeskirja s isaldav normatiivakt sisaldab kohustusi 
palju  rohkematele inimestele rohkemaks arvuks käitumisteks kui 
korraldus, rakendusakt.

N agu eespool märkisime, võime õigusnormi üldisuse m ää ra t
lemisel arvesse võtta ka õigustuse kui ühe imperatiivi sisuosise 
üldisust. Imperatiiviga võidakse anda õigustusi kindlaksm ääratud 
arvule  isikuile või kindlaksm ääram ata , registreerimata arvule ini
mestele. Niisugust imperatiivi, mis kohustab küll loendam atut arvu 
inimesi, kuid mis õigustab loendatavat arvu inimesi, ei ole otstarbe
kohane lugeda siiski õigusnormiks. Selliseks aktiks on näiteks 
konkreetse isiku autasustam ine, talle personaalpensioni m ää ra 
mine jne. Riigiorganina tegutseva isiku ametisse vormistamise akt 
on kahtlemata individuaalne akt, kui ta kohustab ja õigustab ainult 
seda konkreetset isikut. Aktil, mis vormistab ametisse aga isikut, 
kellel on õigus õigusnorme luua või loendamatul arvul rakendus- 
akte anda, on kahesugune tähendus. Kuivõrd ametisse nimetamise 
akt s isaldab kohustusi ja õigustusi ametisse m äära tu  suhtes, sisal
dab see individuaalse imperatiivi; kuivõrd akt kohustab aga kõiki 
kodanikke just  selle inimese poolt antud akte täitma, sisaldab ta 
ka osa õigusnormist. Näiteks uue valitsuse ametisse nimetamise 
akt on õieti täienduseks konstitutsiooni eeskirjale, millega kohus
ta takse  kõiki kodanikke valitsuse määrusi täitma. Valitsuse nime
tam ise  akt dešifreerib tegelikkuses mitteesineva abstraktse  valit
suse kui personifikatsiooni konkreetsete inimeste koosseisuga reaa l
selt tegelikkuses esinevaks valitsuseks.

Konkreetne inimene võib õiguslikus imperatiivis esineda mitte 
a inult  kohustatuna või õigustatuna, vaid imperatiivi täitmine teiste 
isikute poolt võib tema vastu  sihitud olla, talle mitte soodustuseks, 
vaid paheõiguseks olla. Kohtuotsus, millega konkreetset inimest
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karistatakse, korraldus, mis kuulutab ta tagaots itavaks, piirab isiku 
teo- või õigusvõimet. Viimased korraldused kohustavad küll loen
dam atu t arvu isikuid, kuid oma suunatuse tõttu  konkreetse isiku 
või isikute vastu  tuleb need lugeda individuaalseteks im peratii
videks, mitte aga  õigusnormideks.

Eespool oli ju ttu  konkreetsetest inimestest. Kuidas lahendada 
küsim ust sel juhul, kui on tegem ist juriidiliste isikute, r i ig iorganite  
ja muude legaalsete  personifikatsioonidega? Kui kohustatakse või 
õ igustatakse konkreetseid juriidilisi isikuid loendatavateks käitu
misteks, siis ei ole ju imperatiivi loomisel ega ta esimesel täitmisel 
kunagi teada, kui palju  ja  m issugused konkreetsed inimesed tege
likult selle juriidilise isiku teovõimet teostavad. Praktilis te l  kaa 
lutlustel tuleb aga  selliseidki imperatiive lugeda üldiselt individu
aalseteks.

Teatavatel juhtudel on raske kindlaks teha, kas meil on tege
mist üldise või konkreetse eeskirjaga. O rganisatsiooni sulgem ist 
käsitletakse konkreetse eeskirjana, kuid sageli on see üldine, 
Kodanliku valitsuse poolt 1918. a. vastuvõetud otsus Eestimaa 
Kommunistliku Parte i  sulgemiseks ja  edaspidiseks keelamiseks oli 
suunatud  küll näiliselt ühe juriidilise isiku vastu , kuid sulgemisot- 
sus võttis võimaluse igalt  kodanikult edaspidi organiseeruda kom
munistlikku parteisse, ükskõik mis nime all ta ka ei esineks. Sul- 
gemisotsus andis tegelikult põhiseaduse normile, mis deklareeris 
üldist ühinemisvabadust, k itsama sisu, ta kujunes konstitutsiooni
lise normi osaks, mille sisu oli järgm ine: «Kõigil kodanikel on 
õigus ühineda poliitilistesse organisatsioonidesse, välja  arvatud 
kommunistlik partei». M õningad säärased  normid olid oma ajalise 
kehtivuse osas piiratud (näiteks kaitseseisukorra vä ljakuu lu ta 
mise otsused), kuid praktika näitas , et kodanliku Eesti l innades ja 
raudteeäärse tes piirkondades jä rgnes  ühele otsusele vahetult  teine, 
nii et kaitseseisukorra seaduse alusel vä ljaan tud  normid kehtisid 
tegelikult pidevalt, konstitutsiooni ja vas tava te  tavalis te  seaduste 
normid jäid  selles osas a inult paberile. Need põhiseaduse p a ra g ra h 
vid jäid  formulatsioonideks, mis tegelikult kogu kodanliku riigi 
kestusel norme ei sisaldanud. Kaitseseisukorra väljakuulutam ise 
otsus oli tegelikult õigusnormi väljaandm iseks, varasem a seadus
eelnõu m aksm apaneku seaduseks teatud tähtajaks.

2. õigusnormid ja individuaalsed õiguslikud imperatiivid 
neile kõrgemalseisva mõiste alaliikidena

Kirjanduses esineb seisukoht, mille kohaselt individuaalsed 
imperatiivid ja neid s isaldavad rakendusaktid  loetakse juriidiliste 
mõistete klassifikatsioonis juriidiliste faktide hulka. N orm atiivak
tide ja  neis sisalduvate  õigusnormide ja  teiselt poolt rakendusak
tide ja neis s isalduvate individuaalsete e ttekirjutuste mõistel ei



olevat kõrgem alseisvat mõistet, mille kaheks alaliigiks nad oleksid. 
Need väited ei ole teoreetiliselt õiged.

Juriidiline fakt on sündmus, asjaolu, mille esiletulekul tuleb 
kohustatul õigusnormi alusel teataval viisil käituda. Juriidiliseks 
faktiks võib olla igasugune sündmus või tegevus, selle hulgas ka 
normatiivakti või rakendusakti loomise fakt. Näiteks seaduse vas
tuvõtmine on ühtlasi juriidiliseks faktiks kohustusele seadust trük
kida lasta , teda publitseerida, laiali saata. Samal ajal kehtib tava 
liselt reegel, et seadus hakkab kehtima teatud täh ta ja  jooksul pärast  
selle publitseerimist, trükkimist. V astava ametliku tea taja  ilmu
mise kuupäev, ajamomendi saabum ine on juriidiliseks faktiks kõi
gile vas tavas  seaduses avaldatud  normidele. Konstitutsioon ei 
volita aga  ametliku tea ta ja  trükkimisega seotud isikuid kindlaks 
m ää ram a  seaduse kehtima hakkamise aega. Need isikud ei muutu 
seadusandliku organi osaks ka siis, kui nad faktiliselt viivitavad 
tea ta ja  vä ljaandm isega  eesmärgil edasi lükata seaduse kehtima- 
hakkamist. Trükitöölised, kes valitsuse trükikojas a lustavad streiki, 
võivad seda teha hoopis teistel motiividel. Meil kehtis varem  säte, 
et seadus hakkab kehtima, teda tuleb täita  päevast, mil ametliku 
tea ta ja  number jõudis vastavasse  kohta. See sündmus oli juriidi
liseks faktiks. Sidetöötaja, kes tea ta ja  kohaletoimetamisega kiirus
tas  või tahtlikult või tah tm atu lt  sellega viivitas, ei m uutunud sel
lega seaduseandjaks, kes m äärab  kindlaks, mis päevast tuleb sea
dust täitm a hakata. Juriidiline fakt võib seega esile tulla tahte 
tulemusel, kuid kas inimene soovib seda või mitte, seondatakse tema 
tea tava  teo või tah teavalduse kui juriidilise fakti esiletulekuga 
õigusnorm is mõne käitumise sooritamise kohustus.

Rakendusakti andjale  annab aga õigusnorm volituse inimesi 
käskida või keelata, õigusnorm käsib inimesi täita  rakendusakti 
and ja  poolt antud käske või keelde, ta nõuab, et selline käsk või 
keeld oleks rakendusakti andja tahte väljendus, et ta tahe oleks 
suunatud  sellele, et vastavaid  inimesi kohustada teatavaks käitu
miseks. Kui me individuaalset käsku või keeldu loeme ainult selle
p ä ra s t  juriidiliseks faktiks, et ta andm ist ja selle täitm ist regulee
rib seadus, siis peaksime ka seadust ennast  lugema ainult juriidi
liseks faktiks, aga  mitte normatiivaktiks, sest ka tema andmist 
reguleeritakse kõrgemajõulise normatiivaktiga — konstitutsioo
niga. Looduses juriidilist fakti kui n iisugust ei esine. Juriidiline 
fakt tähendab ainult suhet kahe looduses esineva nähte — sünd
muse, mida nim etatakse juriidiliseks faktiks, ja kohustatud käitu
mise vahel.

õ igusnorm ide l ja individuaalsetel õiguslikel imperatiividel on 
terve rida ühiseid tunnuseid ja vas tava lt  sellele tuleb neid lugeda 
neile kõrgemalseisva mõiste kaheks alaliigiks. V astavalt  sellele on 
ka õigusnorm e sisaldavatel normatiivaktidel ja  konkreetseid kor
raldusi s isaldavatel rakendusaktidel rida ühiseid tunnuseid ja 
seega on neil kahel mõistel kõrgemalseisev mõiste, mille alaliiki
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deks nad on. K õrgem alseisvat mõistet võiksime nim etada õ igus
likuks imperatiiviks ja vas tava lt  õigusaktiks. Aktide puhul esineb 
õieti kolmikjaotus, sest on ka akte, mis sisa ldavad  nii õ igusnorm e 
kui ka konkreetseid imperatiive. Õigusnormi ja individuaalse 
õigusliku imperatiivi erinevus seisneb selles, et esimene kujutab 
endast üldist käsku või keeldu, teine aga  konkreetset käsku või 
keeldu. Millised on aga mõlema liigi ühised tunnused? Nii no rm a
tiivaktid kui ka rakendusaktid , nii õigusnormid kui ka ind iv iduaal
sed õiguslikud imperatiivid väljendavad  valitseva klassi tahet, 
nad teenivad poliitiliselt ühesuguseid eesmärke, nad on iiigi- 
o rganite  tahtelised aktid, mis kohustavad inimesi tea tavaks käitu
miseks, on käsud või keelud, mille täitm ist garan teeritakse  riik
liku sunniga, nad luuakse kõrgemajõulise delegatsiooninormi, 
lõppastmes konstitutsiooni alusel ja on seaduslikkuse alusel loo
duna kehtivad, neid tühistatakse või muudetakse, neil on ajaline 
ja ruumiline kehtivus.

H aldusorganite  poolt vä ljaan tava id  normatiiv- ja ka rakendus- 
akte n im etatakse haldusaktideks. Kui neil haldusaktide liikidel ei 
oleks kõrgem alseisvat mõistet, ei oleks loogiline neid haldusõigus- 
teaduses ühe akti mõiste alla viia. Sam a tuleb öelda seadluse 
mõiste kohta, mis haarab  nii normatiiv- kui ka rakendusakte.

õ igusnorm id  on individuaalsete õiguslike imperatiividega 
sugulusnähted. Juriidilisteks faktideks võivad olla aga kõige 
m itmeksisemad sündmused nagu  töörahva revolutsioonilise võit
luse ja  kommunismi ülesehituse huvides toimepandud kangelas
teod au tasustam ise  puhul ja kommunismi eest võitlejate kallal 
toimepandud m assim õrvad karis tam ise osas.

Nõukogude kohtu otsus võib mõnikord olla nagu  iga looduses 
esinev sündmus juriidiliseks faktiks, kuid põhilises liigituses tuleb 
tunnis tada  teda õigusnorm iga sugulusnähteks, aga mitte visata 
ühte lahtrisse kuriteoga, kus kurja teg ija  tahe pole suunatud sel
lele, et teda karistataks, vaid sellele, et kuritegu, seaduserikku
mist, sooritada. K aristusest loodab aga  kurja tegija  pääseda.

õ ig u se  klassiiseloom ilmneb väga sageli selgem alt ind iv iduaal
sete kui generaalsete  ettekirjutuste juures. Kodanliku riigi krimi
naalkoodeks on tavaliselt  nii sõnastatud, et õiguse klassiiseloom 
sellest ei nähtu. Seal kõneldakse näiteks lihtsalt riig ivastasest 
tegevusest kui ühest karis ta tavas t  teost — kuriteost. Kui me tu t 
vume aga  näiteks kodanliku Eesti kohtute otsustega kui indivi
duaalsete karis tuskäskudega, siis näeme selgesti, et peale üksikute 
erandite  karistati antud kuriteo eest a inult revolutsionääre — 
kommuniste, kes võitlesid kapitalistliku korra kukutamise eest. 
Sisekaitseorganitel oli õigus teha korraldusi igasuguste  tegevuste 
sooritamiseks, mis kõrvaldaksid ohu avalikule korrale, kuigi selli
sed riig iorganite  tegevused tavalis te  seaduste  jä rg i  olid keelatud. 
Sisekaitseorgani sellist korra ldust ei saa käsitleda a inult juriidilise 
faktina, sest see organ  oma individuaalse tahtelise aktiga tüh is tas
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tegelikult tea tava  osa käitumiskohustusi, mis õigusnorm kui üldine 
eeskiri oli kehtestanud. Me võime üldist eeskirja kujutleda konk
reetsete käskude kogumikuna, millest nimetatud sisekaitseorgan 
tüh is tas  tea tava  osa.

Ühte ja sama eesmärki võib riik saavu tada  mõnikord nii gene- 
raa lse  eeskirja — õigusnormi andmise kui ka rea individuaalsete 
eeskirjade andmisega. Kodanlik riik võib õigusnorm iga kõik töö
liste koosolekud keelata, ta võib aga  ka paljude individuaalsete 
aktidega — konkreetsete koosolekute keelamisega sama resultaadi 
saavutada. V alitsus võib m äärusega  kui normatiivaktiga m ää ra 
m atuks ajaks korraldada üldise puhkepäeva üleviimist pühapäe
valt  pühale lähedalolevale tööpäevale, ta võib seda korraldada 
aga  ka eraldi igal konkreetsel juhul vastava individuaalse ees
kirjaga.

Ei ole m ingisugust kahtlust, et muude tunnuste  ühtimisel on 
õigusnormid poliitiliselt täh tsam ad kui individuaalsed ettekirju
tused, sest nad kohustavad või õ igustavad rohkemat arvu inimesi. 
Kui aga  vastava te  imperatiivide muud tunnused ei ühti, siis võib 
teatavatel korraldustel olta palju suurem kaal kui üldistel ees
kirjadel — õigusnormidel. Võib esineda juhte, et faktiliselt õigus
normis e ttenähtud juriidilisi fakte tegelikult kunagi ei esine või 
esineb, väga  harva. Õigusnormi täitmine võib olla kohustuslik 
ainult väiksel territooriumil, mis on asustam ata  või väga  hõredalt 
asusta tud. M õningatel juhtudel ei kasuta kodanikud neile seadu
sega võimaldatud õigusi, sest see ei paku neile majanduslikku huvi. 
Samadel põhjustel ei esine kunagi ka teatavaid  kuritegusid, nä i
teks leiva söötmist loomadele. Väga paljud seadusnormid jäävad  
seega faktiliselt ainult paberile.

Teiselt poolt võivad mõningatel ühekordset käitumist nõudvatel 
korraldustel olla väga ulatuslikud poliitilised, m ajanduslikud ja 
muud tagajär jed . Selliseks ühe inimese käsuks teisele inimesele 
oli käsk heita aatomipomm Hirošima linnale. Teise maailm asõja 
ajal anti käsk avada Hollandis mere eest kaitsvad tammid, et 
tak istada  hitlerlaste edasitungimist. Konkreetne käsk tuleavami- 
seks piiril teise riigi kaitsejõudude hävitamise otstarbel võib kaasa 
tuua m aailm asõja, sest kallaletungi fakt on omakorda juriidiliseks 
faktiks õigusnormile, mis kohustab kallaletungi tagasi lööma. 
Konkreetne käsk vägede tagasitõm bam iseks võib aga viia sõja 
lõpetamisele.

Arvestades üldiste eeskirjade suurem at täh tsust tehakse nende 
loomine kvalifitseeritumate, kõrgemate, kollektiivsete organite  
ülesandeks, korraldatakse vastava te  projektide põhjalikum ja  
laiaulatuslikum  arutlus. Kaasaja  keeruka elu reguleerimiseks ei 
ole aga  vaja koondada kõigi õigusnormide loomine rahvaesinduste 
kätte, neile tuleb reserveerida ainult kõige täh tsam ate  ja tuge
vama jõuga normide loomine.
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НОРМА ПРАВА КАК ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПОВЕДЕНИЯ

П. И. Вихалем 

Р е з ю м е

В статье указывается, что норма права как общее правило 
отличается от индивидуального предписания тем, что первое 
обязывает неопределенное количество людей, второе же обязы
вает конкретное лицо или конкретные лица. Нормы права не 
определяют такж е и количество обязательных поведений, уста
навливаемых ими. При этом правовыми нормами невозможно 
признать предписания, хотя и обязывающие неопределенное ко
личество людей, но управомочивающих только одно или не
сколько конкретных лиц.

Нормы права и индивидуальные повеления и запреты (акты 
применения права) имеют при их различии такж е и ряд общих 
признаков, позволяющих их рассматривать в качестве видов 
одного общего явления — правового повеления или запрета.

Разграничение норм права от индивидуальных предписаний 
по разнице в степени их значимости невозможно. Зачастую и 
акты применения имеют особенно большое значение и в них осо
бенно ярко проявляется классовый характер права.
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RIIGI MAJANDUSLIKKU FUNKTSIOONI TEOSTAVAD
ORGANID KODANLIKUS EESTIS JA SOTSIALISTLIKU 

REVOLUTSIOONI A L G PER IO O D IL *

Oigustead. kand. E.-J. Truuväli
Riigi ja õiguse ajaloo kateeder

Dogm aatiline vormel, mille kohaselt kapitalistlik riik ei saa 
m ajandust  m õjutada, teda tea tavas  ulatuses juhtidagi, on II maa- 
ilmasõja jä rg se  perioodi kapitalismi arenguga kummutatud. Veelgi 
enam: ühes või teises vormis, ühel või teisel viisil on iga ajaloo
line riigitüüp, eriti aga  kodanlik riik, seda alati teinud.

Kodanliku riigi osa m ajanduslikes suhetes m äära takse  eelkõige 
kapitalistliku tootmise enda objektiivse vajadusega  — k a p i t a  
l i s t l i k  t o o t m i n e  n õ u a b  o m a  ü h i s k o n d l i k u  i s e 
l o o m u  t u n n u s t a m i s t .  On tõsi, et ei riiklik-monopolistlik 
kapita lism  ega teised riigi haldamise, läbipõimumise ja kapitali 
kaitsmise viisid ei saa likvideerida kapitalismi vastuolu — vas tu 
olu töö ja  kapitali vahel, k u i d  see valm istab objektiivselt ette 
m õningaid  täh tsa id  tootmise tegeliku ühiskonnastam ise tingimusi. 
Sisuliselt tähendab see sotsialismi m ateriaal-tehniliste eelduste 
loomist.

Kodanliku riigi funktsioonide laienemine ei tähenda klassi
võitluse ahenem ist või kõrvaldamist, vaid vastupidi — selle laie
nemist ja  süvenemist, selle vormide edasist diferentseerumist. 
Tulenevalt kapitalistliku riigi iseloomust ei saa tema m ajandus
likku funktsiooni oma mahu poolest võrrelda töörahva m ahasuru
mise funktsiooniga. Faktiliselt on ka m ajanduslik  funktsioon 
kodanlikus riigis allu ta tud töötajate  mahasurumisele, nende 
ekspluateerimise tugevdamisele.

Revisjonistide lemmikvõtteks ongi otsese väg ivallaaparaadi 
osa  vähendades kuulutada tootmise riiklik juhtimine riigi «klassi

* Artiklis käsitletakse üksnes Majandus-, Põllutöö- ja Teedeministeeriumi 
koos nende juurde kuuluvate organitega ning neis toimunud ümberkujundusi 
ajavahemikul 21. juunist kuni 25. augustini 1940.
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dest kõrgemal seismise» otsustavaks tu n n u se k s .1 Kuid selles asi 
seisnebki, et m ajandusellu  vahele segades, seda juhtides j ä t k a b  
kodanlik riik sellega kapitalistide klassi vägivalda töörahva kallal, 
jä tkab seda ühiskonna elu peamises — m ajanduslikus sfääris.

Kodanlik riik oma seadusandlusega sekkub aktiivselt m ajan- 
dusküsimustesse n ing töösuhetesse. Nii andis Eesti kodanlik va li t
sus 1938. a. 1248 m itm esugust m ajandusküsim usi puudutavat akti, 
neist maksude kohta 22, kaubatariifide kohta üle 100, importi- 
eksporti reguleerivaid akte 41 j n e .2

Riiklik-monopolistliku kapitali võimutsemise tingim uses on 
riigil üha enam igasuguseid tööstus- jt. ettevõtteid. Sisuliselt võib 
viimaseid vaadelda monopolistlikena oma asendi tõttu tootmises, 
sest sageli keelab riik neile konkurentsi pakkuvate ettevõtete a su 
tamise. Sellele vaa tam ata  on proletariaat huvitatud ettevõtete 
riigistamisest, sest tugeva töölisliikumise tingim ustes on neid ker
gem kasutada rahva huvides kui eraettevõtjate  omi. Selliste e tte
võtete baasil osutub sotsialistliku riikliku sektori loomine pärast  
võidukat proletaarset revolutsiooni tunduvalt  lihtsam aks ja kiire
maks mooduseks kui eraettevõtete natsionaliseerim ise kaudu kul
gev. Teiselt poolt: riiklik sektor ja riigi poolt teostatav m ajanduse  
suunam ine loob vastava  r iig iaparaadi ning organite  süsteemi, 
mida poletaarse võimu nõuetele vas tava lt  on võrra tu lt  lihtsam 
ümber korraldada. Kasutades kodanliku riigi väljakujunenud 
vahendeid kontrolliks m ajanduse üle, muudab proletaarne võim 
nende klassisisu ja  -suunitlust, avardab  riigi m ajandusliku tege
vuse m ahtu ning saab niiviisi väga  kiiresti a llu tada erakapitali 
riiklikule kontrollile. See loob võimaliku ajareservi ettevalm istuste 
tegemiseks m ajanduse  lõplikuks sotsialistlikuks üm berkujunda
miseks.

31. m ärtsil 1938. a. seisuga hinnati riigile kuuluvate varade 
(raudteed, side, metsafond, rahalised vahendid jne.) suurust 482 
miljonile kroonile. 3 Nendest laekunud tulud m oodustasid ligi 30% 
1939/40. a. riigi eelarvest. Siinjuures tuleb märkida, et eraettevõt
jate  käes oli 76 miljoni krooni ulatuses riiklikke kapitale, mis moo
dustasid 76% riigi varade  kog u v ää r tu ses t .4

Kodanlikus Eestis kõneleb m ajanduse  riiklikust juhtimisest 
mitte üksnes riigi seadusandlus tootmisettevõtete juurdekasvu 
piiramisel, h indade reguleerimisel (põhiliselt tollipoliitika kaudu),&

1 E. T u o m i n e n .  Sotsialistlik  revolutsioon ja kodanlik riik. — «Eesti 
Kommunist», 1964, nr. 7, lk. 17.

2 Vt. A. R a a d i k .  Fašism i tekkimise ja tugevdam ise protsess kodanlikus 
Eestis. Tln., 1959, lk. 15— 16.

3 Eesti Majandus 1938. a. — Eesti Panga aastaraamat. Tln., 1939, lk. 123. 
Riiklikes ettevõtetes töötas ’/7 tööliste üldarvust.

4 1. jaanuari 1939. a. seisuga — «Kaubandus-Tõöstuskoja Teataja», 1939, 
nr. 6, lk. 148.

5 Vt. üksikasjalikult O. S e p r e. Eesti kodanlik riik monopolide teenistu
ses. Tln., 1963.
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riiklike ettevõtete asutam isel (mis tihtipeale hiljem ak ts ia
seltsideks kujunesid) n ing  tööalaste suhete riiklikul reguleeri
misel, vaid ka riigi tööstuslike investeeringute kasvus. Ainu
üksi 1939. a. II poolel moodustasid need põhimise osa tööstuslikest 
investeeringutest. E t 1940. a. kuulus riigile umbes lU tööstuslikest 
põhifondidest,6 siis kõneleb see Eesti kodanliku riigi suhteliselt 
suurest erikaalust m aa m ajanduselu  korraldamisel ja juhtimisel. 
Olgu m ärgitud, et näiteks Soomes moodustas 60-ndate aasta te  
algul vas tav  näita ja  ligi 20%, enamikes kapitalistlikes riikides ei 
tõuse see üle 15%.7

Majandusministeerium

Kui väliskapitali sissetungil ja Inglise-Saksa kapitalistide 
omavahelisel võitlusel m ajandusliku ja poliitilise mõju pärast 
Baltikumis oli otsene mõju kodanliku Eesti erinevate välispoliiti
liste orientatsioonide vahelisele heitlusele ning selle kaudu riigi 
poliitilisele režiimile, siis riigi jä r jes t  kasvav osa majanduselu 
juhtimisel tõi kaasa monopolistlike rühmituste omavahelise võitluse 
eeskätt r i i g i  m a j a n d u s l i k u  j u h t i m i s e  a p a r a a d i  
a l l u t a m i s e  e e s t .  M i t t e  ü h e s k i  t e i s e s  r i i g i 
a p a r a a d i  l ü l i s  e i  v õ t n u d  k a p i t a l i s t i d  i s i k  
l i k u l t  n i i  a g a r a l t  o s a  r i i g i a p a r a a d i  t ö ö s t  k u i  
m a j a n d u s a p a r a a d i s .  See toimus mitmetes vormides ja v 
mitut liiki organisatsioonide (organite) kaudu, millel võis olla nii 
nõuandev kui ka otsustusõigus. Kõik see peegeldub m ajandus- 
alaste  organite, eeskätt M ajandusministeeriumi juhtivas isikulises 
koosseisus kui ka tema struktuuris.8

Alustaksime oma käsitlust neist organeist, mis küll ei kuulu 
m ajandusm inisteerium i koosseisu, kuid etendasid olulist osa vii
m ase tegevuses, andes talle monopolistlikele rühmitustele soovi
tava m ajanduspoliitilise  suuna.

M a j a n d u s n õ u k o g u  (tegutses valitsuse juures) põhi
ülesandeks oli «arvam uste avaldamine majanduslike ja sotsiaal
poliitiliste küsimuste kohta».9 Olles küll konsultatiivne organ, 
a ru ta s  ta oma istungitel kõiki valitsuse poolt esitatud majandus- 
ja sotsiaalpoliitilisi eelnõusid õigusega teha neisse parandusi, 
täiendusi ja muudatusi n ing  esitada m ärgukirja  vormis valitsusele

6 Vt. üksikasjalikult O. K a r m a .  Riiklik-monopolistlikust kapitalismist 
kodanlikus Eestis. — ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadus- 
likke töid, 1965, nr. 2, lk. 157— 163.

7 E. T u o m i n e n .  Osund, teos , lk. 9 ja E. В а р г а .  Очерки по проб
лемам политэкономии капитализма. М., 1964, стр. 68.

8 Majandusministeeriumi isikulise koosseisu suuruse ja struktuuri kohta 
kasutatakse ORKA, 969, 1, 1, 1. 4 andmeid.

9 «Vaba Maa», 24. 01. 1935.
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seaduseelnõude p ro jek te .10 Seega kuulus talle sisuliselt seadus
andlik in its ia tiiv . '1 M ajandusnõukogu liikmed võtsid teatud t ing i
mustel isegi vahetult osa riigi seadusandlikust tegevusest. Nimelt 
kuulusid M ajandusnõukogu esindajad Riigikogu m ajanduskom is
joni koosseisu (kuigi ise ei olnud Riigikogu liikmed), kelle otsusel 
teatud küsimustes oli võrdne juriidiline jõud Riigikogu o m a g a .12

M ajandusnõukogu i s i k u l i s e  k o o s s e i s u  k innitas  r iig i
vanem (president) kaheks aastaks, kusjuures 25-st nõukogu liik
mest nimetas riigivanem 10, 15 liiget esitasid kinnitam iseks kutse- 
kojad.

T ö ö s t u s  K a u b a n d u s k o d a  ametlikult ei funktsionee
rinud ei M ajandusm inisteerium i ega ka valitsuse juures, kuid tal 
oli suur kaal mitte üksnes äri- ja tööstusringkondades, vaid ka 
valitsuse poliitika m ääram isel, kuivõrd ta ühendas ühtsesse o rg a 
nisatsiooni kõik mõjukad kapitalistlikud ringkonnad Eestis. Koja 
kaudu püüti koordineerida ja stabiliseerida kodanliku Eesti m a ja n 
duslikku ja poliitilist olukorda, luues omamoodi liidu ja vahelüli 
kapitalistide ja r iig iaparaad i vahel. E t see nii oli, sellest annab 
m õningal m äära l  tunnis tust seegi, et 1924. a. m oodustatud koja 
ajutisse juhatusse  (sisuliselt orgbüroosse) kuulusid ühelt poolt 
K- P ä ts  (esimees), kindral A. Tõnisson, Eesti P a n g a  president 
J. Jaakson  ja teiselt poolt m õ j u v õ i m s a m a d  kapitalistid  
K- Scheel ja  J. P u h k .13 Iseloomulik on, et esimene ettepanek, m il
lega esineti valitsuse ees, oli 1924/25. a. tulu- ja ärim aksudest 5% 
eraldam ine Kaitseliidu toetuseks, kelle tugevdam ist kodanlus pidas 
pä ra s t  1. detsembri 1924. a. ülestõusu oma esimeseks ü les
andeks. 14

Ühel oma esinemisel 1927 a. ütles tolleaegne rahandusm inis ter  
L. Sepp: «Me võime täie kindlusega öelda, et meil pole teist pa r
lamenti, kes oleks võimeline o tsustam a m ajandusküsim usi nii 
nagu  Kaubandus-Tööstuskoda.» 15 Sam a mõtet kordas L. Sepp ka 
1938. aasta l, nüüd juba m ajandusm inis trina . 16 Seega: kuigi 
M ajandusnõukogul ega Kaubandus-Tööstuskojal ei olnud juriid i
liselt fikseeritud suhteid M ajandusm inisteerium iga, etendasid nad 
viimase poolt realiseeritava m ajanduspoliitika  kujundam isel ja 
teostamiselgi olulist osa.

Kuid M ajandusm inisteerium i allutamisel monopolide diktaadile 
kasutati veel teisigi meetodeid — tema j u u r d e  eriorganite  (komi
teede) loomist, kellel olid terve rea küsimuste otsustamisel võrd

10 «Päevaleht», 30. 01. 1935.
11 «Vaba Maa», 26. 01. 1935.
12 Samas.
13 RT 1924, 148.
14 Kaubandus-Tööstuskoda 1925— 1935, Tln., 1935, lk 12— 13.
15 Samas, lk. 22.
16 «Päevaleht», 9. 01. 1938.
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sed õigused riig iorganitega. Neis organeis leidis riigiametnike ja 
suurkapita lis tide  personaalunioon oma juriidilise vormistuse.

Nii koosnesid näiteks Tolli- ja Maksupeakomitee kui ka Kau- 
banduskomitee mitmete ministeeriumide juhtivatest töötajatest, 
korporatiivsete kodade, m ajandus-pangandusorganisatsioonide 
esindajaist. Koosseisu kinnitas president, kes nimetas ka komitee 
e s im eh e .17 Tehniline ja teenindav apa raa t  kuulus M ajandus
ministeeriumi koosseisude nimestikku ja oli küllaltki arvukas 
(Tolli- ja Maksupeakomitee ametnikkond moodustas enam kui 
80% kogu ministeeriumi ametnikkonnast) 18

Mis puutub Loodusvarade- ja Konjunktuuriinstituuti ning 
Rahvuslikku Jõu- ja Ratsionaliseerimise Komiteesse, siis need ins- 
titutsioond täitsid  kodanlikus Eestis m ajanduselu  uurimise ja 
m ajandusliku  arvestuse organite  ülesandeid. Nende loomine kõne
leb aga kodanliku riigi jä r jes t  kasvavast huvist majandusliku 
juhtimise vastu, sest vastava  informatsiooni laialdane kogumine, 
läbitöötamine ja  selle alusel toimuv uurimistegevus on esmaseks 
nõudeks kavakindla majandusliku tegevuse riiklikul juhtimisel.12

M ajandusm inisteerium  koosnes neljast osakonnast (talitusest). 
Neist ametnikkonnalt suurim oli Maksude Talitus (keskaparaadis
36 ametnikku, kohapealseis organeis — maksuinspektorid, tolli
inspektorid jt. — 749 ametnikku) Selle osakonna ülesandeks oli 
üleriigiliste maksude ja maksete laekumise tagamine. Talituse 
direktoriks oli tööstur A. Kukk.

Rahandusosakond (selle koosseisu kuulus 23 ametnikku) tä i
tis r iigikassa funktsioone, kes teostas riiklike pankade ja krediidi
asu tuste  üle järelevalvet selleks m oodustatud Inspektuuri kaudu. 
Osakonna direktori kohuseid täitis ministri abi, pangandustege
lane A. Keller.

Kaubandusosakond (koosseisus 16 inimest) kontrollis kauban- 
dusalas te  eeskirjade tä itm ist ja arvestust ning töötas välja  kau
banduse  korraldam ise alaseid eeskirju.

Tööstusosakond (koosseisus 18 ametnikku) haldas riiklikke ette
võtteid ja täitis  tema juurde loodud eriametkondade (Mäe- ja 
Patend iam et)  n ing  tööstusinspektsiooni kaudu üldist riiklikku 
järelevalvet tööstuslike ettevõtete, kaevanduste ja  m urdude üle. 
Osakonna direktori ülesandeid täitis m ajandusm inistri  abi, kolonel 
ja rahandustege lane  V- Karing.

Ülaltoodu põhjal on selge, et kodanliku M ajandusministeeriumi 
purustam isel tuleb eeskätt juhtiv kaader välja  vahetada; tulene
valt  p ro letaarse  riigi m ajanduspoliitika iseloomust, likvideeritakse 
kapitalistlike korporatsioonide mõju riigiaparaadile; tehakse 
üm berkorraldusi sellist tüüpi organeis nagu Kaubanduskomitee

17 RT 1938, 80, 719; 83, 736.
18 RT 1937, 83, 679.
19 O. K a r m a .  Osund, teos, lk. 157— 158.
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(eeskätt isikuline koosseis), viies aegapidi need o rganid  likvidee
rimiseni; m uudetakse M ajandusm inisteerium i struktuuri ja luuakse 
uusi organeid, mis asuvad täitm a nii oma m ahu kui ka tegevuse 
klassiiseloomu poolest täiesti uusi ülesandeid. Kuivõrd so ts ia lis t
likus ühiskonnas langeb riigi tegevuse põhirõhk m ajanduse  ja  sot- 
s iaalkultuurilisse sfääri, sedavõrd on ka mõistetav, et funktsioo
nide järsk  laienemine tingib ka neile v as tava t  s truktuurse t muutust. 
Kodanliku riigi m ajanduse  riikliku juhtimise struktuuri tä iu s ta 
takse teatud piirini uut laadi organitega, kuid sotsialistliku sek
tori m uutumisega valitsevaks ammendub vana juhtim isstruktuur 
n ing luuakse uued m ajanduse  riikliku juhtimise organid.

Ülaltoodud skeem realiseerus Eestis 1940. aasta l, kuivõrd 
revolutisooni rahuliku arengu tingim ustes om andas m ajandusliku 
ümberkorralduse funktsioon kohe a lgusest peale täh tsa  koha, 
m uutudes pä ras t  nõukogude võimu väljakuulu tam ist nii oma mahu 
kui ka ülesannete poolest domineerivaks.

Ajavahemikul 22. j u u n i s t  k u n i  21. j u u l i n i  1940 v ab as 
tati senised m ajandusm inistri  abid n ing nimetati uuteks abideks 
kommunist O. Sepre ja К. Р ф к е г .20

Samal ajavahemikul vabastati  ka osakondade d irek to rid .21 
Kaubandusosakonna direktoriks nimetati senine Teedeministee 
riumi nõunik, M aksude Talituse direktoriks senine Tartu M aksu
ameti ametnik S. K a lm e t .22 Ametist vabasta ti  ka ministeeriumi 
nõunik, kelle asemele nimetati senine kaubandusosakonna vanem 
inspektor.23 M uudatusi teostati ka M ajandusministeeriumi struk tuu
ris: reorganiseeriti  senine Tööstusosakonna Tööstusinspektsioon, 
kelle kaadrite  alusel loodi R i i k l i k  H i n d a d e  I n s p e k t  
s i о о n. Viimase põhiülesandeks jäi võitlus kodanluse spekulat
siooni vastu. Selleks volitati inspektuuri töötajaid teostama admi- 
n istratiivjuurdlust, mis seni kuulus kohtu ja  kriminaalpolitsei 
kom petents i .24 Tööstusosakonna pädevusest eraldati riiklike e tte
võtete haldam ine ning need ülesanded pandi vastloodud riigi e tte
võtete osakonnale, mille direktoriks ja ühtlasi m ajandusm inistri  
abiks nimetati m ajandustead lane  E. V endelin .25 «Valitsemise 
korraldam ise seaduse muutumise seaduse» alusel m äära ti  M a jan 
dusministeeriumi ülesanneteks: «rahanduse- ja krediidiasjan- 
duse, riig im ajapidam ise korraldam ine ja üldine juhtimine; kauban

20 RT 1940. 57, 531 ja 533; 63, 602 ja 622.
21 RT 1940, 63, 626; 75, 742.
22 RT 1940, 89, 898; 79, 762. !
23 RT 1940, 67, 663; 667.
24 RT 1940, 63, 624. Peainspektoriks nimetati ministeeriumi senine tööstus- 

inspektor A Abcl
25 RT i940, 59, 552 ja ORKA, 969, 1, 1, 1. 4. E. Vendelin vabastati 22. 07. 

nim etamisega Krediidi- ja Kindlustusasutuste peainspektoriks — «Postimees», 
26. 07. 1940.
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duse, tööstuse ja kindlustusasjanduse korraldamine k o g u  riigis 
n ing  järelvalve.» 26

F a k t i l i s e l t  t ä h e n d a s  n i m e t a t u d  s e a d u s  k o o s  
r e a  e e l n e n u d  s e a d u s t e  j a  m ä ä r u s t e g a  r i i k l i k u  
k o n t r o l l i  k e h t e s t a m i s t  k o g u  E e s t i  m a j a n d u s  
s ü s t e e m i  ü l e ,  v a a t a m a t a  e t t e v õ t e t e  j a  k a p i t a 
l i d e  o m a n d i õ i g u s l i k u l e  k u u l u v u s e l e .

Mis puutub ministeeriumi eriorganeisse (Tolli- ja  M aksupea
komitee, Kaubanduskom itee)27 siis puhastati nende organite  isiku
line koosseis ühelt poolt sellega, et sinna am etikohajärgselt kuu
lunud ministeeriumide ametnikud olid vallandatud  n ing  uutega 
asendatud, teiselt poolt vähendati reaktsiooniliste Kutsekodade 
es indajate  arvu ning viidi koosseisu Eesti Töölisühingute Kesk
liidu esindajad.

Mis puutub M ajandusnõukogusse ja Kaubandus-Tööstus- 
kojasse, siis, kuigi nad likvideeriti pärast  25. juulit 1940 28, ei 
olnud neil riigi m ajanduspoliitikas enam mingit osatähtsust 
Seega: juba 21. juuliks oli kodanlik M ajandusministeerium  sisu
liselt purustatud  — see organ  ei täitnud enam kodanliku riigi 
vastava  asutuse funktsioone, tema isikuline koosseis oli uuendatud 
n ing  täitis  proletaarse revolutsiooni tahet. Veelgi enam — kogu 
senine m ajanduse  riikliku juhtimise süsteem, senine personaal- 
unioon kapitalistidega oli likvideeritud. Kahtlemata tuleb seda 
pidada Eesti 1940. a. revolutsiooni suureks saavutuseks, millele 
seni on vähe tähelepanu osutatud.

Põllutööministeerium

Kodanlik riik ei kindlusta kulaklust mitte üksnes kodanliku 
m aajao tuse  poliitika kaudu, vaid ka sellise riikliku krediidi- ja 
hinnapoliitika abil, mis ühelt poolt võimaldab üksnes kulakutel 
riiklikke m adalaprotsendilisi laene ja toetusi saada  ja teiselt poolt 
riikliku monopoli kehtestamisega põhimistele põllum ajandus
saaduste  kokkuostule. Viimased on tihtipeale kõrgemad m aailm a
turu hindadest, mistõttu tegelikult riik krediteerib kulaklust täien
davalt  ja katab hinnavahe riigikassast. On aga  arusaadav, et see
päras t  võib kõnelda kodanliku riigi teatud osast ka põllum ajan
duse riiklikul suunamisel ja juhtimisel, eelkõige riikliku kreditee- 
mise ja hinnapoliitika kaudu. Teiselt poolt: et tagada  põllu
m ajandussaaduste  tootmise ja  turustam ise laiendamist, püüdis nä i

26 RT 1940, 96, 942.
27 Likvideeriti pärast 21. juulit. Uute organitena moodustati Kindlustuse 

Talitus ja Riiklik Plaanikomisjon — RT 1940, 99, 984; 104, 1045, 109, 1109 ja 
RT Lisa 1940, 71.

2S RT 1940, 85, 814; 89, 867.
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teks Eesti kodanlik riik suunata  põllukultuuride sordiaretust, tõu- 
pa randust  ja ve terinaarteenis tust n ing  m aaparandust .  See seisnes 
selles, et Eesti kodanlik riik stimuleeris rahalis te  vahenditega (näi
teks riiklike preemiate süsteem) ta lupidaja id  nim etatud a ladega 
tegelema. Agro-zootehnilise spetsialistide kaadri ülalp idam ise 
n ing  kadastri-  ja  m aakorra lduse  kulud võeti riigi kanda. Peale  
selle kuulus riigile põhiline osa metsafondist, 20 riig im õisat ning 
rida põllum ajandussaaduste  kokkuostu ja ekspordiga tegelevaid 
koondisi.

Ülaltoodud funktsioone teostas kodanlikus Eestis P õ l l u t ö ö -  
m i n i s t e e r i u m .  Viimase juures asus korporatiivne P õ l l u -  
t ö ö k o d a ,  mis täitis  analoogilisi ülesandeid Kaubandus-Tööstus- 
kojaga M ajandusministeeriumi juures.29 P ro le taarne  riik tema 
arengu  esimesel etapil täidab mõnevõrra analoogilisi funktsioone 
ülalm ainitud ministeeriumiga, a ru saadava lt  muidugi töötava ta lu 
rahva huvides.30 Iseküsimus on, et oma m ahult ja riikliku juhtimise 
meetodite poolest teostab proletaarne riik m aa väiketootjate r i i k 
l i k k u  j u h t i m i s t  ühtse rahvam ajanduse  arendam ise  plaani 
raam ides.31 Seepärast teostab proletaarses riigis vas tav  ametkond 
proletariaadi diktatuuri agraarpoliit ika t selle mahu kogu ulatuses, 
kuna kodanluse klassidiktatuuri agraarpoliit ika  realiseeriti ikkagi 
põhiliselt krediteerimis- ja hinnapoliitika kaudu. Kuivõrd ka prole
taarses  riigis kuuluvad metsad riigile n ing  põ llum ajandussaaduste  
põhiliseks kokkuostjaks on riik (väliskaubanduses aga  riiklik 
monopol), siis kõik need momendid kokku kergendasid kodanliku 
riig iaparaad i vas tava te  lülide purustam ist ja  uute o rganite  loo
mist. Selles suhtes on kodanliku Eesti Põllutööministeeriumi 
üm berkorraldam ine heaks näiteks, kuidas pro letaarne võim peab 
kodanlikke organeid purustam a ja mida n ing  kuidas ära kasu tam a 
töörahva huvides.

Kodanliku riigi põllum ajanduse riikliku halduse sfääri funktsi
oonide iseärasus  väljendus ka vastava  ministeeriumi s truktuuris  ja 
isikulises koosseisus.32

Põllutööministeeriumi isikuline koosseis, kaasa a rvatud  koha
pealsed asutused, oli 2605 riigi- ja vabateenija t, neist ministeeriumi 
keskaparaadis  309. Am etialaste  kategooriate seisukohalt m oodusta
sid ministeeriumis rõhuva enamuse ametnikest vas tava te  erialade 
s p e t s i a l i s t i d .  Nii näiteks olid kadastri  ja m aakorralduse 
osakonna 61-st teen istu jast 32 spetsialistid; loomatervishoiu osa 

29 Üksikasjalikumalt «Põllutöökoja aastaraamat» VIII, 1939/1940. a., Tln., 
1940, lk. 234, 240.

30 «Rahva Hääl», 30. 06. 1940 (A. Jõeääre raadiokõne kokkuvõte).
31 Põllutöö Rahvakomissariaadi tegevuse mahu kasvust annab tunnistust 

seegi, et ta koosnes 25 struktuursest allüksusest (Põllutööm inisteerium is vaid 4) 
— ORKA, R-l ,  1, 563, 1. 1—9.

32 Andmed RT 1937, 83, 679, 687 ja «Eesti Entsüklopeedia», VI, vg. 1195 
alusel.
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konna 12-st 8 (114-st osakonnale alluvast töö ta jast olid 101 vete
r inaarteen is tuse  töö taja t — arsti, velskrit), Riigi M aade ja Met
sade Valitsuses 113-st 71 m etsanduse ja m aakorralduse eriala töö
ta ja t  (M etsakorralduse Büroo 2046-st teenistu jast olid 2002 m etsa
ülemad, metsnikud, metsavahid jt.).

Arvukuselt teise kategooria moodustas arvestusala ja tehniline 
kaader, kuna juhtiva ametkonna suurust võib h innata 28 inimesele.

Ülaltoodu on väga  oluline teada, sest proletaarsel riigil oma 
spetsialistide kaader põhiliselt puudub. Seepärast osutub endiste 
kodanlike spetsialistide ärakasutam ine  m öödapääsmatuks.

Ajavahemikul 21. juunist kuni 20. juulini vabasta ti  peale 
ministri ja tema abi vaid üksikud ministeeriumi ametnikud, kes 
kodanluse diktatuuri päevil olid olnud aktiivselt tegevad reaktsioo- 
nilistes organisatsioonides.33

Põllutöökoda lakkas sisuliselt kohe pärast  juunipööret eksistee
rimast, ehkki juriidiliselt vormistati see 27. juulil 1940.34

Monopolistlikud ekspordikoondised allutati p äras t  kodanlike 
tegelaste  juhtivatelt  kohtadelt eemaldamist juba 1940. a. juulis 
täielikult uue valitsuse kontrollile.35

21. juulis t  kuni 25. augustini vabasta ti  kadastri ja m aakorra l
duse osakonna ning põllumajandusosakonna direktorid ning ka 
viimati n imetatud osakonna nõunik,36 kuna ülejäänud kaader jäi 
samaks.

Töötava ta lurahva vabastamiseks monopolistlike organ isa ts i
oonide ja põ llum ajandussaaduste  ülesostjate ekspluateerimisest 
loodi 12. augustil 1940 Põllumajandusministeeriumi juurde Põllu
m ajandussaaduste  Kokkuostu Komitee eesotsas kommunist V J a a 
nusega.37 Viimane hakkas korraldam a ja juhtima põllum ajandus
saaduste  kokkuostu, turustam ise ning varustam isega tegelevate 
o rganisatsioonide ja  isikute tööd.

On aga  selge, et vaa tam ata  Põllutööministeeriumi ametnike 
kõrgele ameti- ja  erialasele kvalifikatsioonile n ing poliitilisele 
lojaalsusele pole nad suutelised oma klassipiiratuse tõttu teostama 
sellist revolutsioonilist aktsiooni nagu  EKP agraarprogram m i ellu
viimine. Seda võis teha üksnes selline revolutsiooniline o rgan  nagu 
M a a t a  j a  V ä h e s e  M a a g a  T a l u p o e g a d e  M a a g a  
V a r u s t a m i s e  P e a k o m i t e e . 38

M aareformi tehnilised eeltööd tegi ja  ka reformi viis läbi Põllu
tööministeeriumi ametkond (hiljem Põllutöö R ahvakom issa riaa t)39

33 «Rahva Hääl», 30. 06. 1940.
34 RT 1940, 86, 814.
35 «Kommunist», 8. ja 12. 07. 1940.
35 RT 1940, 89, 899; 102, 1023 ja RT Lisa nr. 75.
37 RT 1940, 101, 1006.
38 RT 1940, 88, 856.
39 ORKA, R— 1118, 1, 4, 1. 2—3; RAKA, 3632, 1, 193, 1. 14.
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Seejuures palgati  ka hulgaliselt  uusi jõude, eeskätt m aakorra ldus-  
ala kaadrit.40

Mis puutub Põllutööministeeriumi ametkonna põhimassi, siis 
pä ras t  vastava  rahvakom issariaadi m oodustamist läksid viim ased 
ü l e v i i m i s e  k o r r a s  tööle uude r i ig iaparaa ti .41

Teedeministeerium

Mõnevõrra teisiti purustati kodanlik T e e d e m i n i s t e e 
r i u m .  See seletub sellega, et Teedeministeerium oma ülesannete 
ja alluvate asu tustega  on vahetum alt seotud nii riigi sõjalise kui 
ka sisekaitselise organisatsiooni ja funktsioonidega. Teatavasti 
a rvestatakse ühe või teise riigi sõjalise potentsiaali hulka tema liik- 
lusm agis traa lid  ja -vahendid, sadam ad, rannaka itse  kindlustused, 
kõnelemata juba erio tstarbelistest sõ jalistest ehitustest ja  fortifi- 
katsioonist, mida tavaliselt  teostavad tsiviilam etkonnad.42

Teedeministeeriumi sõjalis-strateegiliste  ü lesannete täh tsust 
kriipsutab alla ka «Riigikaitse rahuaegse  korraldam ise se ad u s» 43

Teiselt poolt oli Teedeministeerium võrreldes teiste tsiviilamet- 
kondadega üldse kõige enam seotud kogu riig iaparaad i funktsio
neerimisega, kogu ühiskonna m ajandusliku ja so ts iaa lpo li i t i l ise  
eksistentsiga (transport, side, riiklikud ehitused). Sellepärast tuli 
kodanlikul riigil kogu kodanluse klassi huvides suures osas t ra n s 
pordi 44 ja sideteenistusega seotud kulutused enda peale võtta ,45 
sellega ka loomulikult nende haldamine. On arusaadav , et selliste 
funktsioonidega organi j u h t i v  k o o s s e i s  pidi olema komp
lekteeritud kodanluse klassile eriti us tava tes t  inimestest, eeskätt 
kodanlikust reaktsioonilisest ohvitserkonnast.46 Teadis ju Eesti 
kodanlus hästi, et proletariaadi relvasta tud  ülestõusu puhul on 
side- ja transpordisõlm ed ülestõusnute esmasteks ja  täh tsam ateks 
ründeobjektideks.

Ministeeriumi ülejäänud rohkearvuline a m e t n i k k o n d 47 oli

40 ORKA, R—6. 1, 472, 1. 267—270.
41 EKPA, 1, 1— 1, 168, 1. 33.
42 Марксизм-ленинизм о войне и армии. М., 1962, стр. 300 и др.
43 RT 1938, 29, 234 (§ 52).
44 «Eesti Entsüklopeedia» VI, vg. 206.
45 Eesti Majandus 1938. a., lk. 71.
46 Teedeministeerium koosnes 8 struktuursest allüksusest (osakond, talitus, 

inspektuur), kusjuures 3 allüksuse (Veeteede Talituse, Üldosakonna ja Lennu- 
asjanduse Inspektuuri) direktoriteks ning 2 (Raudteede ja Maanteede Talituse) 
abidirektoriteks olid kodanliku armee ohvitserid. Ülejäänud juhtiv kaader oli 
enamuses olnud tsaariarmees või klassisõjas ohvitserid, viim aste seas ka m inis
ter ja ministri abi — vt. Eesti m ajandustegelased, Tln., 1938, lk. 63, 69, 240; 
Eesti ri:gi-, avaliku- ja kultuurielu tegelased 1918— 1938, Tln., 1939, lk. 47, 96.

47 Ministeeriumi keskaparaat koosnes 287 riigi- ja vabateeniiast. Ilma Raud
teede Talitusele alluvate ettevõtete töölisteta kuulus ministeeriumi alluvusse 
7809 riigi- ja vabateenijat, neist Raudteede ja P osti—Telegraafi—Telefoni Tali
tuse alluvusse ligi 6000. — RT 1937, 83, 679 ja V alitsusasutuste tegevus 
1938/39. a., Tln., 1940, lk. 137 andmeil.
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eria laselt  kõrgesti kvalifitseeritud,48 kuid ametnikkude ja teenistu
ja te  põhimass oli oma palgaolude poolest peaaegu samal tasemel 
mis tööstustöölised.49 Seepärast tuleb proletaarsel võimul nim eta
tud organi üm berkorraldamisel erinevat taktikat kasutada juhtiva 
ja  teenindava kaadri suhtes. Viimased tulid töörahva võimuga 
kaasa, sest nende huvid ei erinenud oluliselt.50 Sellele vaa tam ata  
tuli võtta tarvitusele kiired abinõud, et võimalikku sabotaaži minis
teeriumi ametkondades (eelkõige post-telegraaf) ära hoida, sest 
ametnike vastuhakkam ine neis organeis halvab otsekohe kogu riik
liku elu norm aalset kulgu. Teatavasti õnnestus Eesti kodanlusel
1917 a. just  sideorganeis ametnike sabotaaži organiseerida.51 See
tõ ttu  oli pakiline ülesanne teha Teedeministeeriumi j u h t i v a s  
koosseisus ulatuslikke asendusi, sellega ära võtta kodanluselt või
m alus oma esindajate  kaudu sabotaaži organiseerida. Ü lejäänud 
ametnike ja teenistu jate  kuulekuses hoidmisel polnud vähe tähtis 
asjaolu, et Teedeministeeriumi paljudes ametkondades (post-tele
graaf, raudtee, vee- ja õhuteed) olid kehtestatud range vastutusega 
d ists ip linaarm äärustikud, mida uus võim oma huvides sai kasutada.

Kodanliku Teedeministeeriumi purustamise meetodite osas oli 
keskne koht j u h t i v a  k a a d r i  v a l l a n d a m i s e l  j a  ü m 
b e r p a i g u t a m i s e l ,  mis põhiliselt teostati 1940. a. juulikuu 
esimesel poolel, nende seas kõikide osakondade (talituste) direk
torid ja abidirektorid (peale Posti-Telegraafi-Telefoni Talituse 
direktori) 52, Raudteede Talituse allüksuste (Veo-, Ehituse- ja 
F inantsam etite)  j u h a ta ja d 53, lisaks veel 5 juhtivat töötaja t ja 3 
revidenti.54 21. juuliks olid juhtivad töötajad (peale Posti-Telegraa
fi-Telefoni Talituse) va llandatud või ümber paigutatud teistele 
ametikohtadele.55 Mis puutub uuesse juhtivasse kaadrisse, siis olid 
viimased e n d i s e d m a d a l a m a l  a m e t i k o h a l  t ö ö t a n u d  
r i i g i a m e t n i k u d  — s p e t s i a l i s t i d  nagu  Veeteede Tali
tuse direktor kaugesõidukapten N. Lopato, Raudteede Talituse 
direktor insener P Kallikorm jt. M uudatusi tehti ka Raudtee- ja 
Tariifinõukogus.56

Vana lojaalse ametkonna edutamisel juhtivatele kohtadele ja

48 Näiteks M aanteede Talituse 23 ametnikust oli 13 inseneri, 4 tehnikut, 
Veeteede Talituse 79-st ametnikust enamuses insenerid või väljaõppinud mere
mehed (kaptenid, tüürimehed).

49 Vt. E.-J. T r u u v ä l i .  Kodanliku riigiaparaadi purustamine Eestis 1940. a. 
revolutsioonis. — TRÜ Toimetised. Õigusteaduslikke töid. IV. Tartu, 1966, 
lk. 18— 19.

50 ORKA, 1354, 4, 144, 1. 36.
51 Suur Sotsialistlik  Oktoobrirevolutsioon Eestis. — Dokumentide ja mater

jalide kogumik. Tln., 1957, lk. 410, 418—422.
52 RT 1940, art. 532, 603—604, 711 ja «Rahva Hääl», 17. 07. 1940.
53 RT 1940, art. 700—702.
64 RT Lisa 1940, nr. 62 ja «Rahva Hääl», 18. 07. 1940.
55 «Rahva Hääl», 18. 07. 1940.
66 RT Lisa 1940, 69.
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sellega nende kaasatõm bam isel uue võimu poliitika teostamisele 
etendas olulist osa uus teedeminister O. Kärm, kes ise oli pikemat 
aega Teedeministeeriumis töötanud ning seetõttu ametkonda hästi 
tundis.57 1. augustiks 1940 olid vabasta tud  ka Posti-Telegraafi-Tele- 
foni Talituse direktor n ing Raudteede Talituse Ekspluatatsiooni- 
ameti juhata ja ,58 aga  samuti Tallinna Telefonivõrgu ülem, rida 
jaam aülem aid  ja täh tsam ate  sideasutuste  ülemaid.59

Ülejäänud ametkonnad puhastati  reaktsioonilistest elementidest 
ja nende asemele võeti uued jõud.60

Ka ministeeriumi struktuuris  toimusid m uudatused, mis tõid 
kaasa tema funktsioonide laiendamise. Nii reorganiseeriti  M aan 
teede Talitus M aanteede ja A utotranspordi Talituseks, senine Len- 
nuasjanduse  Inspektsioon õhusõidu osakonnaks. Senine Avalike 
Tööde Amet likvideeriti n ing tema ülesanded pandi ehitusosakon
nale.61 Uue o rganina  loodi ministeeriumi juurde R a h v a k o r t e  
r i t e  E h i t u s k o m i t e  e,62 kelle ülesandeks koos ehitusosakon
naga jäi riigiehituste püstitam ine jt. avalikkude tööde korra lda
mine.

* *.
*

Kodanliku Eesti m ajandushalduse  organite  süsteemi n ing  Eesti 
NSV kogemuste uurimine kodanliku riigi r iig iaparaad i vas tava te  
lülide purustamisel ühelt poolt kriipsutab alla ajaloolise m aterja li  
konkreetse tundmise va jadust  riigi ja  õiguslike nähtuste  käsitlem i
sel, teiselt poolt näitab, et proletaarse  revolutsiooni rahuliku orien
tatsiooni puhul iseloomustab uue r iig iaparaad i ra jam is t  eeskätt 
m ajandushalduse  valdkonnas seniste organisatsioonilis te  vormide 
ja kaadrite  u latuslik  ärakasutam ine. Seejuures on oluline näidata, 
kuidas olemasoleva riig iaparaad i tegevuse klassisisu muutm ine või
m aldas  lühikese perioodi vältel kehtestada riikliku kontrolli kogu 
m ajanduse  üle, vaa tam a ta  tema omandiõiguslikule kuuluvusele, 
n ing  muuta riigi m ajanduslik  funktsioon juba sotsialistliku revo
lutsiooni a lga jas t  peale riigi põhifunktsiooniks.

57 «Rahva Hääl», 68, 29. 08. 1940; O. Kärm töötas juunipöörde-eelsel 
perioodil Tallinna Linnavalitsuse Teedeehituse Osakonna juhatajana. «Rahva 
Hääl», 29. 08. 1940.

58 RT 1940, 83, 801; 90, 908.
59 RT Lisa, 1940, nr. 67.
60 ORKA, 1354, 3, 144, 1. 36.
61 RT 1940, 96, 942.
62 «Rahva Hää», 1. 07. 1940.
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ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ФУНКЦИЮ ГОСУДАРСТВА В БУРЖУАЗНОЙ ЭСТОНИИ И 

В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

Э.-Ю. В. Труувяли

Р е з ю м е

На основе исследования деятельности и роли буржуазного 
государства в деле руководства экономической политикой в 
Эстонии соответствующими органами и учреждениями можно 
заключить, что государственное вмешательство в экономическую 
деятельность отнюдь не означает изменения сущности капита
лизма. С другой стороны, государственно-монополистический 
капитализм создает тем самым не только материально-техни
ческие предпосылки для построения социализма, но и способ
ствует созданию таких органов государства, которые захватив
ший власть пролетариат может использовать в своих целях.

Изучая процесс слома этих органов, автор приходит к выво
ду, что главным методом слома была чистка этих органов от 
реакционных деятелей, ликвидация личной унии государствен
ных служащих и монополистов, подчинение государственному 
контролю всей экономики страны. Изменение структуры преж
них органов проводилось в соответствии с возникающими в ходе 
революции новыми задачами в области экономики.

Хозяйственная функция социалистического государства при 
мирном переходе развития революции может стать основной 
функцией государства с самого начала революции, как это пока
зывает опыт Эстонии.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЭСТОНИИ 
(XIX В. — ОКТЯБРЬ 1917 Г.)

Канд. юрид. наук Ю. А. Егоров
Кафедра истории государства и права

Общественный строй

В соответствии с местными законами население Эстонии 
(Эстляндии и северной части Лифляндии) подразделялось на 
четыре сословия (состояния): дворянство, духовенство, город
ские обыватели и сельские обыватели 1

Каждое сословие подразделялось на отдельные категории 
также с различным юридическим положением.

Хотя в Своде законов и в Своде местных узаконений духо
венство показано вторым сословием, однако дети духовных лиц 
принадлежали к почетному гражданству и причислялись поэтому 
к сословию городских обывателей. Последние, т. е. городские 
обыватели, состояли из следующих групп (в Лифляндии в 
1872 г.):

I Дворяне (потомственные и личные)
II Духовенство.

III Городские сословия:
1) почетные граждане (потомственные и личные).
2) купцы,
3) граждане и мещане,
4) цеховые мещане,
5) рабочие.

IV Крестьяне:
1) имений наделенных,
2) колонистов,
3) имений городских,
4) имений пасторатских,

1 Свод местных узаконений губерний остзейских, ч. II, С.-Петербург, 
1845, ст. 1.
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5) матросов и лоцманов,
6) однодворцы.

V Военные.
VI Иностранцы.

VII Разночинцы2
Кроме того наличие различных национальностей и вероиспо

веданий еще больше усложняло определение правого статуса 
отдельных групп населения.

Принадлежность к тому или иному сословию обусловливала 
до известной степени применение того или иного права: так к 
гражданским правоотношениям дворян применяли земское пра
во, к горожанам — городское право, к крестьянам — положения 
о крестьянах, к духовенству -— земское и церковное право. Мест
ное законодательство (Свод местных узаконений) обеспечивало 
немецким помещикам и буржуазии командные позиции в хо
зяйственной и политической жизни Эстляндии и Лифляндии, 
сохранена была в основном сложная система социального и на
ционального угнетения эстонцев и др. групп населения.

Реакционные силы опирались на отжившие феодальные по
рядки, на реакционный «прибалтийский особый порядок» мест
ных немецких дворян, тормозивший экономическое и полити
ческое развитие в Эстонии.

Местное немецкое дворянство, являвшееся опорой царского 
самодержавия в Прибалтике, пользовалось значительными эко
номическими и политическими преимуществами. Эта взаимо
связь дворянства с самодержавием особенно ярко проявлялась 
в П рибалтике3.

Д в о р я н с т в о .  Прибалтийское дворянство — Остзейское 
дворянство (основную массу составляли немецкие бароны) —  
обособлялось от общерусского дворянства и делилось на матри
кулованное и нематрикулованное. Несмотря на такое деление у 
этих обеих групп были общие интересы4 Записанное в матри
кулы или списки местных дворянских родов именовалось рыцар
ством. Составление матрикул было также одним из средств к 
оттеснению русских дворян. Чтобы стать равноправным с мест
ными рыцарями, русскому дворянину надо было доказать, что 
он достоин «великой чести», т. е. предварительной баллотиров
ки — оценке со стороны местной рыцарской корпорации. Только 
таким путем русский дворянин мог попасть в местную матрикулу 
и получить в Эстляндии и Лифляндии признание своих прав, 
которыми он пользовался во всей Российской империи (ст. IX

2 Центральный Государственный Исторический архив ЭССР (в дальней
шем — ЦГИА ЭССР), ф. 296, on. I, ед. хр. 52, л. 41.

3 С т у ч к а  П. В борьбе за Октябрь, Рига, 1960, стр. 22. «Ревельские 
Известия», 1910, № 42, стр. 1—2. «Новое Время», 1909, № 11830, 17. II.

4 См. ЦГИА ЭССР, ф. 296, оп. 108, ед. хр. 17. л. 44—45.
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Свода законов о правах русских дворян), но которые он вне
запно терял в Эстляндии и Лифляндии. Лица, принадлеж ав
шие к рыцарскому сословию, пользовались в губернии совершен
но особым привилегированным положением (в области замещ е
ния руководящих должностей в административных, судебных и 
др. должностях, в отношении податей и повинностей, суда и уго
ловных дел и т. д.).

«Свое право на автономное управление остзейское дворян
ство осуществляло с помощью целой системы сословно-корпора
тивных органов местного самоуправления, которые имели более 
широкие права, чем земства, губернские дворянские съезды и 
другие местные органы самоуправления в остальных губерниях 
России»5.

Во имя сохранения своих привилегий и господствующего по
ложения в местном управлении, «прибалтийские немцы, — доно
сил генерал-губернатор, — считают все способы пригодными для 
противодействия русскому влиянию (т. е. проведению реформ — 
Ю. Е .) в крае. Всякий новый порядок, затрагивающий сколько- 
нибудь немецкое преобладание, встречает противодейст
вие, облеченное в такие искусные и благовидные формы, что его 
нельзя иначе назвать, как верноподданническим»6. Они неодно
кратно изыскивали методы борьбы против правительственных 
реформ при помощи своих контр-проектов и контр-планов. Так, 
например, в начале 80-х г. XIX столетия Лифляндское дворян
ство выработало проект уездного земского положения, который 
в 1885 г был представлен правительству, но остался все же не- 
утвержденным.

В Прибалтийском крае пропорция дворянства была гораздо 
выше, чем в других частях Российской империи7 В их руках 
на правах наследственного феодального владения находилось 
фактически более половины всей полезной земельной площади. 
Здесь господствовало майоратное право, т. е. землею владел 
наследственно старший в баронском роде; остальные члены

5 М и л л е р  В. О. Создание советской государственности в Латвии, Рига, 
1967, стр. 27—28, см. также: Е г о р о в  Ю. Вопросы истории государства и 
права Эстонской ССР до Октябрьской революции, Тарту, 1966, стр. 34 и др.

6 См. Л ю б а р с к и й  А. Слово дружбы, Таллин, 1956; стр. 265 и 479.
7 См. Л о х в и ц к и й  А. Губерния, ее земские и правительственные уч

реждения, С. Петербург, 1864, стр. 120. У д а ч и н  С. Земельная реформа в 
Советской Латвии, Рига, 1948, стр. 23 и др. М а н с ы р е в  С. П. Поместное 
сословие в Прибалтийском крае. Его происхождение, развитие и настоящее 
положение, — Труды юридического общества при императорском С.-Петер
бургском университете, том VIII (второе полугодие 1913 г.), С.-Петербург, 
1914, стр. 164. Обзор Лифляндской губернии за 1911 год. Рига [1912], стр. 7—8. 
V a s s а г, А. Agraarsuhetest Eesti XIX sajandi 60—90-ndail aastail. — M ater
jale Baltimaade rahvamajanduse ajaloost, Tln., 1956 lk. 144 jt. В и г р а б  Г. И. 
Прибалтийские немцы. Их отношение к русской государственности и к корен
ному населению края в прошлом и настоящем, Юрьев, 1916, стр. 2—6 и сл.
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семьи шли в «отхожие промыслы» в том числе и в другие губер
нии. Право владения дворянскими вотчинами также как и в 
России было присвоено только лицам, принадлежавшим к сосло
вию потомственного дворянства. Крупные сельские хозяйства 
(поместья, имения) делились на четыре категории:

1) дворянские вотчины (мызы),
2) т. н. патримониальные (городские) имения,
3) казенные имения,
4) пастораты (церковные видмы).
К аж д ая  из этих категорий характеризуется особым земель

ным строем и разного рода правовыми особенностями, совер
шенно отличными от действующих в центральной России8. Д во
рянское землевладение охватывало в Эстляндской и Лифлянд- 
ской губерниях все крупное землевладение за исключением ка
зенных имений, пасторатов, городских патримониальных зе
мель и отделенных из дворянских вотчин больших земельных 
участков, не получивших прав дворянских вотчин. Особое пра
вовое положение дворянского землевладения заключалось в 
ряде политических прав (владелец дворянской вотчины входил 
в состав дворянского ландтага и др.) Используя свое экономи
ческое и политическое положение, немецкие помещики пыта
лись такж е «. .стать руководителями в сельских земледельче
ских обществах, поступая в эти общества членами и председате
лями, чтобы посредством этих обществ проводить свои идеи»9.

Вплоть до Октябрьской революции в дворянском секторе 
землевладения сохранились майораты и фидейкомиссы, т. е. 
наследственные и неделимые полуфеодальные родовые вла
дения 10

Местные дворяне искусно сохраняли свое крупное земле
владение. Это объясняется тем, что с владением вотчинами 
были по-прежнему связаны политические права, а «обладание 
таковыми немцы считают необходимым условием своего су
ществования в крае, то понятно, почему они всеми силами стре
мятся препятствовать как переходу имений в ненемецкие руки, 
так и раздроблению их. То, что сохранение в крае имений в т а 
ком большом числе не обусловлено экономическими причинами, 
явствует из того обстоятельства, что крупные имения дают 
очень малые доходы, а часто и не дают никаких. Если бы у име
ний не было доходов от корчем, пивоварен и винокурен, то вла

8 См. Т р о и ц к и й  В. Поземельный вопрос в Прибалтийском крае, — 
«Вестник Европы», 1912, кн. 9, сентябрь, стр. 260—267 и сл. Т о б и н  А. Лиф- 
ляндское аграрное законодательство в 19 столетии, т. I, Рига, 1900, стр. 3 и сл.

9 ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. I, ед. хр. 85, л. 11.
10 Д р а у д и н  Т. О ликвидации помещичьего землевладения в Латвии в 

период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, Известия АН Латвийской ССР, 1953, № 11(76) стр. 22.
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дельцы их никоим образом уже не могли бы существовать. А 
правом содержания корчем и устройства пивоварен и виноку- 
курен пользуются только владельцы дворянских вотчин» 11 
Это «дворянское хозяйничание — это привилегированное клас
совое господство находит [опору] в высшей петербургской 
бюрократии» 12.

В связи с ослаблением царизма и в условиях растущей рос
сийской революции прибалтийское дворянство в условиях пер
вой мировой войны все надежды сохранить свои привилегии 
возлагало на германский бронированный кулак 13, ибо Эстония 
и тогда «. продолжала оставаться областью типичного лати- 
фундиального помещичьего землевладения»14. Развитие рево
люционной борьбы эстонского и латышского народов совместно 
с русским народом сорЕало антинародные планы эксплуатато
ров и заложило основу ликвидации экономической, а также 
политической базы прибалтийского немецкого дворянства.

Д у х о в е н с т в о  пользовалось согласно Своду местных уза
конений (часть вторая, 1845 г. стр. 116— 119) рядом дворянских 
привилегий, правда, не в таком объеме. Духовный пастырь 
являлся крупным землевадельцем и назывался церковным гос
подином (Kirchenherr). Протестантские пасторы чувствовали 
себя в качестве большого господина 15. Лютеранское духовенство 
активно защ ищ ало интересы немецкого дворянства. Последние 
же располагали правом патроната, т. е. правом назначать пасто
ров в местные церковные приходы. Это ставило пасторов в зави
симость от немецких баронов и обеспечивало им полный конт
роль над церковью.

Вся тяжесть по содержанию церквей и пасторов падала 
исключительно ка крестьян. Церковные конвенты являлись вы
разителями воли меньшинства прихожан — дворян 16. «. Д во
рянство постаралось посредством консистории объединить

11 В и г р а б  Г И. Цит. соч., стр. 172.
12 Т р о и ц к и й  В. Письма о национальностях и областях. Прибалтий

ская окраина, — «Русская мысль» 1911, август, стр. 77— 101.
13 См. Ф а в о р с к и й  А. Октябрьская революция и решение националь

ного вопроса в Латвии, — «Коммунист советской Латвии», 1966, № 11, стр. 30. 
V i h a  l e m  Р Eesti kodanlus imperialistide teenistuses (1917— 1920). Tln., 1930, 
lk. 129. T r a a t  A. Saksa imperialist de ja Balti mõisnike kolonisaatorlikest 
plaanidest Eestis 1918-ndal aastal. — Eesti NSV TA Toimetised. VI köide. 
Ühiskonnateaduste seeria, 1957, nr. 3—4, lk. 303 jt.

14 A H T о H с P И. Аграрные отношения в буржуазной Эстонии. — К 
вопросу об истории народного хозяйства Прибалтики, Таллин, 1956, стр. 125— 
126. — W e l l e r  A. Die Agrarreform n Estland in juristischer Beleuchtung, 
Berl n, 1922, S. 2. F r o m m e  E. Die Republik Estland und das Privateigentum . 
Berlin, 1922.

lJ B r ö n s t e d  M. Die russische Kirche in Livland under Nikolaus I. Ber
lin. 1888, S. 26.

ie См. ЦГИА ЭССР, ф, 2S6, on. 1, ед. хр. 90, л. 17— 18 и др.
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стремления духовенства со своими собственными корпоратив
ными стремлениями»17 В распоряжении пастора была тайная 
церковная полиция или форминдеры (около 30 человек в при
ходе, выбираемых из числа недалеких, но усердных в исполне
нии всяких внушений). Они совершали требы вместо пастора, 
крестили младенцев, клали в гроб покойников и проч. С подчи
нением училищ министерству народного просвещения пасторы 
лишились части армии даровых помощников (учителей) по 
отправлению треб, исполнение последних стали больше возла
гать на форминдеров. Последние — это очи и уши пастора, д а 
вали ему возможность узнавать, что делается и о чем говорят в 
приходе, кроме того через них пастор распространял по прихо
ду то, что неудобно и невозможно было говорить открыто с ка 
федры.

В свою очередь пастор — ставленник баронов — ревностно 
защ ищ ает их интересы. Хотя в казенных приходах пасторы и 
избирались приходскими конвентами. (казна правом патронат- 
ства не пользовалась), однако это особой роли не играло, т. к. 
большинство приходов казенными не были. Так, например, в 
Тартуском (Юрьевском) уезде из 16 лютеранских приходов ка
зенным был только один 18

В остальных приходах пасторы назначались патроном, бла
годаря чему предпочтение оставалось за пасторами-немцами. 
Иногда патроны, предоставляли приходам «право» побало
ваться выборами пастора, но как только приход обнаруживал 
признаки самостоятельности в выборах, то он немедленно ли
шался этого п р а в а 19 *' ^

Немецкое дворянство видело в лютеранской церковной орга
низации свою важную-опору.

К р е с т ь я н с т в о  разделялось:
С о б с т в е н н и к и  у с а д е б .  Выкупленные хозяйства хотя 

и были в собственности крестьян, однако подавляющее боль
шинство этих хозяйств находилось под тяжким бременем выкуп
ных долгов и далеко не все крестьяне этой группы имели доста
точное количество земли. Высокие покупные цены покрывались 
за счет безжалостной эксплуатации батраков и бобылей.

А р е н д а т о р ы  платили помещику аренду. Разорившиеся 
арендаторы пополняли армию безземельных крестьян.

К у л а к и  («Серые бароны»). В XX столетии в условиях 
процесса дифференциации выделилась прослойка кулачества, 
состоявшая из крестьян-дворохозяев и зажиточных арендаторов.

Б о б ы л и  (половинщики или поденщики) составляли разряд

17 См. ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 86, л. 15— 16.
18 См. ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 85, л. 22—23.
19 См. Экское дело 1892— 1893 гг. ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 

85, л. 23.



безземельных и безлошадных крестьян. Проживали в т. н. банях 
(хибарках). Обычно имели жалкий клочок земли (от помещика, 
арендатора крестьянской усадьбы), используемый в основном 
под огород. За  это они должны были отрабатывать определен
ное количество дней (обычно в самую страдную пору) в пользу 
владельца земли.

Б а т р а к и .  Батраков можно разделить на мызных батраков 
и батраков крестьянских хозяйств. Годовые батраки нанимались 
на год (с 23 апреля). Срок службы батраков у хозяина всячески 
пытались удлинять. Большую часть заработной платы батрак 
получал натурой. Помещики считали более выгодным для обра
ботки мызных полей пользоваться трудом батраков, которых 
содержали и оплачивали хозяева, арендаторы крестьянских 
усадеб. Что касается деления крестьянства наI батраков и дво- 
рохозяев, то вплоть до реформ 1816 и 1819 гг. оно было чисто 
феодальным, т. е. обе эти категории при разнице в имуществен
ном положении были однотипны по своему социально-экономи
ческому положению, являясь частями одного класса феодаль
ного общества.

С е л ь с к и е  р а б о ч и е .  Их можно подразделить на:
а) постоянных рабочих,
б) поденщиков.

Различие между подрядными рабочими и годовыми батраками 
заключалось в основном в способе уплаты жалования.

Г о р о ж а н е .  Городское население — городские обывате
ли — согласно закону (именует общим названием горожан) 
подразделялось на почетных граждан, гильдейское купечество, 
мещан, ремесленников и рабочих людей (ст. 494, т. IX Св. зако 
нов. О состояниях). В законах о состояниях Прибалтийских губер
ний, в ст. 941 лица гражданского состояния называются город
скими обывателями, а к перечисленным в Своде законов кате
гориям добавлены еще литераты, вольные люди и служитель
ский класс.

В Законах о состояниях губерний Прибалтийских, приуро
ченных к ст. 459 Свода законов (изд. 1842 г.), городские обыва
тели (Bürger) подразделяются следующим образом: 1) почет
ные граждане; 2) гильдейское купечество, 3) литераты, 4) ме
щане или посадские, 5) вольные люди, слуги и рабочие люди.

Помимо горожан, в широком смысле в городах проживали 
дворяне, иностранцы и иногородние.

Вопрос о принятии в число полноправных горожан решал 
магистрат (рат). Только в 1877— 1878 гг. в Эстляндии и Л и ф 
ляндии было введено «Городовое положение» 1870 г.

Э с т о н с к а я  национальная б у р ж у а з и я  как класс н а
чала складываться в последние десятилетия XIX столетия. Б ур 
жуазия не была однородной по своему национальному составу: 
она состояла из немцев, русских, эстонцев и др. Эстонская бур
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ж уазия  в основном искала сближения с русской буржуазией, 
надеясь этим путем укрепить свои позиции. Социальные и нацио
нальные стремления эстонского народа шли вразрез с интере
сами эстонской буржуазии. Несмотря на тесное переплетение 
национальных и классовых противоречий, первостепенное, опре
деляющее значение принадлежало классовым противоречиям.

П р о л е т а р и а т  формировался из безземельных крестьян 
и батраков, разорившихся кустарей, ремесленников и т. д. Сель
ский пролетариат сформировался несколько раньше сельской 
буржуазии. Эстонский промышленный пролетариат сформиро
вался как один из отрядов многонационального российского 
пролетариата.

Несмотря на высокое развитие капитализма в начале XX в. 
в Эстонии, помещичьи имения сохранили ряд привилегий фео
дального порядка. Только революция могла покончить с пере
житками крепостничества в Эстонии. В своей борьбе за осво
бождение от угнетения и эксплуатации трудящиеся Эстонии 
тесно связали свою судьбу с русским пролетариатом. В трех рус
ских революциях трудовой народ Эстонии совместно с другими 
народами России под руководством Коммунистической партии 
боролся за освобождение от царского самодержавия, немецких 
баронов и капиталистов.

Политический строй

В 1801 г. Эстляндия и Лифляндия были объединены в отдель
ное генерал-губернаторство, существовавшее до 1876 г.

Г е н е р а л  г у б е р н а т о р ы  осуществляли высшее управ
ление всеми тремя прибалтийскими губерниями (Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской).

Упразднение в 1876 г. должности генерал-губернатора при
балтийских губерний устранило одну из главных основ их обо
собления 20

При Эстляндском и Лифляндском губернаторе находилось 
губернское правление, состоявшее преимущественно из дво
рян — местных немцев21 Г у б е р н а т о р ы  часто были став
ленниками местных дворян и служили их интересам22, С целью 
кровавого подавления революции в период 1905— 1907 гг. была 
учреждена должность Временного Прибалтийского генерал-

20 ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 56, л. 4.
21 См. Труды покойного Лифляндского Губернатора М. А. Зиновьева, 

Рига, 1906, стр. 40.
22 См. М. Д у х а н о в .  К вопросу о политической платформе царизма в 

Балтийских губерниях в 60-х годах XIX века, Ученые записки Латвийского 
государственного университета, т. 40, вып. 3, 1961, стр. 262 и сл.

31



губернатора23. Последнему такж е были предоставлены права 
командующего войсками военного округа.

Эстляндская и Лифляндская губернии в административно- 
территориальном смысле делились н а  у е з д ы  [Харьюский, 
Ярваский, Вируский, Ляэнеский — в Эстляндии; Пярнуский, 
Сааремааский, Вильяндиский, Тартуский (с 1893 г. назывался 
не Дерптским,. а Юрьевским уездом), Выруский, частично Вал- 
гаский уезд в эстонской части Лифляндии]. В 1889 г были лик
видированы мызные в о л о с т и  и образованы новые более круп
ные волости. Влияние дворян в волостном управлении было 
ослаблено24 Однако назначаемые от правительства комиссары 
по крестьянским делам были проводниками политики местного 
немецкого дворянства25

В Эстляндии и Лифляндии вместо земских учреждений 
были введены уездные начальники. Местными органами «само
управления» являлись дворянские л а н д т а г и ,  совместно с 
л а н д р а т с к и м и  к о л л е г и я м и ,  которые пользовались в 
системе местного управления гораздо большими правами, чем 
губернские земства в центральной России.

Н ад всей этой сословной системой управления Эстляндии и 
Лифляндии стремились господствовать местные немецкие баро
ны при помощи «прибалтийского особого порядка», который 
должен был сохранить основы феодального строя.

Однако в XIX столетии в Эстляндии и Лифляндии происхо
дил процесс замены феодализма капитализмом. Хотя на рубеже 
XIX и XX вв. Эстония и являлась одним из экономически наи
более развитых районов России, но здесь сохранялись феодаль
но-крепостнические пережитки, господствующее положение 
местных немецких баронов и имущих горожан в местной адми- 
министрации26.

С развитием капитализма борьба против изживших себя 
средневековых порядков в Эстонии усилилась.

В период Февральской буржуазно-демократической револю
ции 1917 г революционные рабочие, солдаты и матросы свергли 
в Таллине власть самодержавия. В Таллине, а также в других 
городах и местечках были выбраны С о в е т ы  р а б о ч и х  и 
с о л д а т с к и х  д е п у т а т о в 27

23 Указ от 28 ноября 1905 г. ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 11, л. 43. 
См. также ф. 296, оп. 107, ед. хр. 670, л 34.

24 ЦГИА ЭССР, ф. 296, оп. 108, ед. хр. 23, л. 17.
25 См. Л а н д  е р К. Очерки из истории латышского народа, — «Русская 

мысль», 1906, книга VIII, стр. 59.
26 ЦГИА ЭССР, ф. 296, on. 1, ед. хр. 52. Е г о р о в  Ю. Цит. соч., стр. 

23, 26, 29 и сл. Только к 1916 г. стали ликвидировать права местных помещи
ков в области рыболовства, охотничества, пропинационные права, в органи
зации ярмарок, заводов и частично в области землевладения.

27 См. С и й л и в а с к  К. К. Великая Октябрьская социалистическая ре
волюция в Эстонии, автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук, Тарту, 1967, стр. 17 и др.
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В условиях двоевластия Временное правительство активно 
поощряло организацию буржуазно-помещичьей власти на 
местах. В Эстонии так же как и в других частях России наравне 
с созданием Советов шла и организация буржуазной власти28. 
Бурж уазия пыталась присвоить себе право представлять весь 
народ. 5(18) марта 1917 г. Временным правительством был наз
начен в Эстляндскую губернию г у б е р н с к и й  к о м и с с а р .  
Эстонская буржуазия в этот период не была заинтересована в 
отделении Эстонии от России помещиков и капиталистов29. Она 
пыталась убедить русскую буржуазию в отсутствии у нее сепа
ратистских намерений30 До Февральской революции мест
ные органы управления были в руках немецких помещиков и 
царских чиновников. Эстонская буржуазия, стремясь обеспечить 
свое господство в местных органах управления, а также для 
того, чтобы отвлечь внимание народных масс от революцион
ного движения, выдвинула лозунг «автономии». Этот лозунг не 
имел в виду государственной автономии и ограничения прав 
центральной власти. 30 марта 1917 г. Временное правительство 
опубликовало постановление «О временном устройстве адми
нистративного управления и местного самоуправления Эстлянд- 
ской губернии»31, в котором предусматривалось в частности при
соединение к Эстляндской губернии той части Лифляндии, кото
рая была населена эстонцами. Временное правительство создало 
при губернском комиссаре совещательный орган — Временный 
губернский земский совет в качестве земского руководящего 
органа губернии, и распорядилось передать ему права дворян
ского ландтага. Временный губернский земский совет («Маа- 
пяэв») буржуазия использовала в качестве центра объединения 
контрреволюционных сил для ликвидации Советов. Бывшие цар
ские чиновники остались в бюрократическом аппарате органов 
Временного правительства.

Г о р о д с к о е  у п р а в л е н и е ,  начиная с 1878— 1879 гг., 
строилось на принципах «Городового положения» от 16 июня 
1870 г., которое уже действовало значительно раньше в цент
ральных губерниях России32 Губернским городом был Таллин.

28 См. С и й л и в а с к  К. Цит. соч., стр. 19 и др.
29 См. В и х а л е м  П. И. Буржуазные националисты как фальсификаторы 

истории возникновения буржуазного эстонского государства. Институт права 
АН СССР (докторская диссертация), Москва, 1950 (рукопись) стр. 39—40 и др. 
V i h a  lern , Р. Eesti kodanlus imperialistide teenistuses (1917— 1920). T ln. 
1960, lk. 27 jt.

30 ЦГИА ЭССР, ф. 4699, on. 1, ед. xp. 10, л. 57; ед. хр. 19, л. 4.
31 Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства 1917, отд. 1, 

№ 173, ст. 952. Вестник Временного правительства № 119(165), 1(14) VIII 
1917. Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии (сборник 
документов и материалов), Таллин, 1958, стр. 65—67, док. № 61.

32 В Таллине и Хаапсалу новое городское общественное управление 
вступило в действие в 1878 г. (см. ЦГИА ЭССР, ф. 29, оп. 2, ед. хр. 4912, 
л. 12— 13), в 1879 г. — в Пайде, Раквере, Пальдиски (ед. хр. 4937, л. 13) и
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уездными — Тарту, Пярну, Вильянди, Пайде, Курессааре (ныне 
Кингиссеп), Валга, Раквере, Выру. Город Н арва был частично в 
составе Петербургской губернии, другая часть города — в 
составе Эстляндской губернии. Город Пальдиски не считался 
уездным городом. На основании «Городового положения» созда
вались органы городского управления, построенные на бурж у
азных принципах всесословности и податного ценза. Была созда
на такж е городская дума, которая избирала городскую управу 
во главе с городским головой. Все важнейшие вопросы реш а
лись городским самоуправлением под надзором губернатора. 
Эстонской и русской буржуазии удалось вытеснить немцев из 
городского управления Таллина в 1904 г., немного позже — 
Хаапсалу, и занять руководящее положение в городском управ
лении. Что ж е касается гг. Тарту, Пярну и ряда других, то там 
городское управление оставалось в руках немцев вплоть до па
дения царизма.

В о л о с т н о е  у п р а в л е н и е ,  согласно законам 1816 и 
1819 гг., отменившим крепостное право, было создано на прин
ципах крестьянского «самоуправления». Последнее создавалось 
повсеместно еще в начале XIX в. Крестьяне одного имения 
составляли волостную общину. Во главе последней стоял стар
шина, который утверждался в должности помещиком. Д еятель
ность должностных лиц волостной общины находилась под 
контролем помещика и мызной полиции (в первой половине 
XIX в.), их решения подлежали утверждению помещика.

Волость в крестьянских законах 1816 и 1819 гг. была предус
мотрена не как институт крестьянского самоуправления, а как 
организация, обеспечивающая поступление налогов и других 
доходов для помещиков и государства. 19 февраля 1866 г. было 
издано положение о волостном общественном управлении Эст
ляндской и Лифляндской губерний, согласно которому органы 
крестьянского самоуправления — волостные общественные 
управления — состояли из общего волостного схода и схода вы
борных, волостных старшин с помощниками и волостного су
д а 33. Помещики обеспечивали в волостном управлении господ

городах Лифляндской губернии, кроме г. Выру, где все приготовительные ме
ры к применению «Городового Положения» были окончены только к 1 января 
1880 г. (ф. 296, on. 1, ед. хр. 59, л. 3). В г. Нарве — частично в 1873 г. Пра
вила о применении утвержденного 16 июня 1870 г. «Городового положения» к 
городам прибалтийских губерний от 26 марта 1877 г. См. Полное собрание 
законов Российской империи, собрание II, т. II, № 57101.

Д о городской реформы 70 гг. XIX в. решающая роль в управлении го
рода принадлежала магистратам.

33 Полное собрание законов Российской империи, собрание II, т. XLI, 
№ 43034. В а с и л е в с к и й  А. П. Сборник узаконений и распоряжений о 
крестьянах Прибалтийских губерний, IV. Положение о волостном обществен
ном управлении в Прибалтийских губерниях 19 февраля 1866 г. Ревель 1894. 
Положение было введено в действие в 1866—67 гг. (ЦГИА ЭССР, ф. 296, 
on. 1, ед. хр. 47, л. 33; ф. 29, оп. 2, ед. хр. 4761), на острове Вормс — 1869 г.
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ство послушной им кулацкой прослойки. Закон о волостном 
самоуправлении был издан в интересах помещиков и зарож дав
шейся в то время эстонской сельской буржуазии, получившей 
доступ к волостному управлению. Закон 1866 г. был в дальней
шем дополнен и изменен последующими законами и прекратил 
свое действие в 1917 г.

С у д е б н ы е  о р г а н ы  носили ярко выраженный сословный 
характер. Судебные и полицейские органы до реформы 1889 г 
не имели единого кодифицированного законодательства о граж 
данском и уголовном судопроизводстве, в результате чего эти 
судебные органы руководствовались обычаями, различными 
уставами и грамотами предыдущих столетий.

Суды подразделялись на общие и крестьянские.
Высшей судебной инстанцией в Лифляндии был г о ф г е  

р и х т ,  подчинявшийся сенату. Состав гофгерихта оставался без 
изменений до 1834 г., когда было установлено, что гофгерихт 
состоит из председателя, помощника председателя, двух ланд- 
ратов, двух советников и двух асессоров. К компетенции гофге
рихта относились наиболее важные гражданские и уголовные 
дела. При гофгерихте было образовано Отделение Лифлянд- 
ского гофгерихта по части крестьянских дел в качестве апелля
ционной инстанции лифляндских крестьянских судов. Состояв
ший из помещиков гофгерихт просуществовал в Риге до 1889 г

Д алее  в Лифляндии следовали: л а н д г е р и х т ы  и о р д  
н у г с г е р и х т ы  (последние осуществляли полицейскую власть 
в уездах).

Высшей судебной инстанцией в Эстляндии был о б е р л а н д  
г е р и х т ,  подчинявшийся сенату. В его компетенцию входило 
обсуждение существенных гражданских и уголовных дел. В свя
зи с изданием крестьянского закона 1816 г. оберландгерихт стал 
апелляционной инстанцией для крестьянских судов Эстляндии. 
Оберландгерих состоял из помещиков и просуществовал в Т ал 
лине до 1889 г.

В качестве низшей судебной инстанции в Эстляндии дейст
вовали н и д е р л а н д г е р и х т ы ,  м а н г е р и х т ы  и г а к е н  
г е р и х т ы  (последние схожи с Лифляндскими орднунгсгерих- 
тами).

Вышеотмеченные земские суды (оберландгерихт, гофгерихт 
и др.) разбирали в основном дела дворян и других привилеги
рованных лиц, не подсудных в известных вопросах крестьян
ским или городским судам.

Ведение гражданских и уголовных дел было возложено так
же на сословные суды — м а г и с т р а т ы  и н и ж н и е  г о  
р о д с к и е  с у д ы  в городах, разбиравшие дела горожан. Тал
линский магистрат в судебных делах после упразднения юстиц- 
коллегии лифляндских и эстляндских дел был подчинен непос
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редственно сенату. Тартуский и Пярнуский магистраты подчи
нялись Рижскому гофгерихту. Нарвский магистрат после ликви
дации юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел в судеб
ных делах был подчинен Эстляндскому оберландгерихту. Хаап- 
салуский магистрат по делам апелляций подчинялся сначала 
Рижскому гофгерихту, а после 1808 г. — Эстляндскому обер
ландгерихту. Смешение полицейской и судебной функций в 
административном аппарате открывало широкие возможности 
для беззакония и произвола в отношении крестьян со стороны 
местного немецкого дворянства.

Вышеотмеченные суды Эстляндии и Лифляндии функциони
ровали до судебной реформы 1889 г. Судебные уставы, введен
ные в других губерниях России в 1864 г., вначале не были, из-за 
противодействия местных помещиков, распространены на Эст- 
ляндию и Лифляндию. Только в 1889 г. в Эстляндии и Л иф лян
дии были введены положения «О преобразовании судебной 
власти в Прибалтийских губерниях» и «О преобразовании 
крестьянских присутственных мест Прибалтийских губерний», 
которыми вместо прежних сословных судебных органов вводи
лись новые суд ы 34 Упразднялись такж е магистраты. Теперь су
дебная система делилась на две части: 1) местные суды (миро
вой суд, съезд мировых судей); 2) общие суды (окружной суд, 
судебная палата). Был также введен институт комиссаров по 
крестьянским делам, которые осуществляли надзор за волостным 
правление и др. Судебная реформа 1889 г. была в Эстляндии и 
Лифляндии более ограниченной, чем в центральных губерниях 
России (не был введен институт присяжных заседателей, отсутст
вовала выборность в мировые судебные учреждения — судей не
посредственно назначал министр юстиции) Все окружные суды 
подчинялись С. Петербургской судебной палате. Реформа сохра
нила волостной суд для крестьян. Одновременно царское прави
тельство ликвидировало прежние полицейские органы (орд- 
нунгсгерихты, гакенгерихты) и ввело централизованное полицей
ское управление. Полиция в уездах и уездных городах перешла 
в распоряжение уездных начальников или же полицмейстеров и 
приставов. Губернскому управлению полиции (подчинявшееся 
губернатору и министру внутренних дел) подчинялось общее 
управление полиции. Волостная полиция подчинялась уездной 
полиции, а не помещику. В пасторатах полицейские функции 
стали выполнять волостные старшины. Полицейская реформа 
усилила власть царского правительства в Эстляндии и Л иф лян
дии за счет ограничения административных прав местных по
мещиков.

К р е с т ь я н с к и е  с у д ы  были созданы в начале XIX в. и

34 Полное собрание законов Российской империи, Собрание III, т. IX, 
№ 6188.
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ведали гражданскими делами,-а также разбирали разные мало
важные уголовные преступления крестьян.

Крестьянские суды делились на ряд степеней или разрядов.
Низшей инстанцией были в о л о с т н ы е  с у д ы ,  которые 

разбирали дела о мелких поступках крестьян и содействовали 
волостной и мызной полиции в поддержании «порядка». Во
лостной суд состоял из трех членов: председатель волостного 
суда назначался помещиком; другой член суда избирался среди 
дворохозяев; третий — среди батраков. Состав и приговоры во
лостного суда утверждались помещиком.

После Лифляндии волостные суды были созданы в Эстлян
дии в 1816 г. и на Сааремаа в 1819 г. Несмотря на то, что кресть
янские законы в дальнейшем изменялись, устройство волостных 
судов оставалось до 1886 г без изменений. До 1866 г. для во
лостных судов характерно объединение административной дея
тельности с судебной и зависимость судов от помещика. В 
1866 г. закон отделил администрацию от суда и немного умень
шил зависимость судов от помещика. В 1889 г в связи с введе
нием в Эстляндии и Лифляндии закона о волостных судах зави
симость волостных судов от помещика хотя и значительно умень
шилась, но все же сохранилась. Вместо расположения в одной 
волости, что соответствовало обычно территории одного име
ния — мызы, волостной суд мог теперь простираться на терри
тории нескольких волостей. Волостной суд состоял теперь по 
крайней мере из четырех членов, которые практически избира
лись из зажиточных крестьян волостным сходом на три года. 
Эти члены суда утверждались в должности съездом мировых 
судей; последнему принадлежало право надзора за деятель
ностью волостных судей. Апелляционной инстанцией на реше
ния волостных судов были верховный крестьянский суд и на 
решения последнего — съезд мировых судей. Волостные суды 
были зависимы от местной и центральной административной 
власти и действовали до 1918 г.

На страже интересов господствующего класса были также 
п р и х о д с к и е  с у д ы  (эст. кихельконнакохус). действовавшие 
в качестве суда первой инстанции с функциями волостного суда 
в 1802— 1816 гг на основании регулятива «Игаюкс» для рас
смотрения жалоб крестьян на помещика. Суд состоял из поме
щиков. В Лифляндии приходские суды были образованы на 
основании крестьянского закона 1804 г. в качестве суда второй 
инстанции для волостных судов на каждые три прихода. В Л иф 
ляндии приходской суд состоял из председательствующего поме
щика, избираемого местными помещиками, и трех заседателей, 
избираемых фактически зажиточными крестьянами.

По Лифляндскому крестьянскому закону 1819 г. приходской 
суд остается в качестве суда второй инстанции по гражданским 
делам крестьян и судом первой инстанции по делам жалоб по
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мещиков на крестьян и на управление сельской общины; д а  
судебной реформы суд выполнял такж е полицейские функции. 
Приходским судьей был местный Помещик, что увеличивало 
объем его власти. Решение приходского суда можно было о б ж а
ловать в уездный суд. В начале XIX в. однако если такое о б ж а
лование разрешалось, то дела не поступали непосредственно во 
вторую инстанцию, а в т. н. третейский суд, где они рассматри
вались под председательством предводителя рыцарства.

Кроме того деятельность волостной администрации за исклю
чением ее чисто полицейских функций подлежала надзору при
ходских судов.

У е з д н ы е  с у д ы  (эст. крейсикохуд) действовали с 1816 г. 
в Эстляндии и с 1819 г. в Лифляндии и до 1889 г в качестве выс
шей судебной инстанции для приходских судов и в качестве 
первой инстанции по делам жалоб крестьян на дворян по мел
ким обвинениям. Уездный суд состоял из дворянина — уездного 
судьи, двух асессоров — дворян и двух крестьян. Рассмотрение 
жалоб на решения уездного суда подлежало в Лифляндии Р и ж 
скому гофгерихту, в Эстляндии — оберландгерихту На уездные, 
а такж е и приходские суды была возложена обязанность н ака
зывать крестьян за неповиновение помещикам и органам власти.

Как указывалось, в качестве крестьянского суда действовало 
О с о б о е  о т д е л е н и е  г о ф г е р и х т а  (в Лифляндии) и 
о б е р л а н д г е р и х т а  (в Эстляндии)

В е р х о в н ы й  к р е с т ь я н с к и й  с у д  был образован в 
1889 г в Эстляндии и Лифляндии в качестве суда второй инстан
ции для дел волостных судов. На территории Эстонии их было 
14. Суд состоял из председателя и минимум двух членов. П ред
седатель назначался министром юстиции. Суд действовал до
1918 г. Верховной инстанцией на решения этого суда был съезд 
мировых судей.

Руководящая роль в судопроизводстве принадлежала мест
ному немецкому дворянству. Последнее применяло в своих инте
ресах такж е «право домашней распрары», которое действовало 
до 1865 г.; однако телесные наказания по приговорам волостных 
судов и помещичьих полицейских учреждений сохранились и в 
последующие годы (их не применяли к женщинам, церковнослу
жителям, учителям, к лицам, окончившим высшие учебные заве
дения, к избранным крестьянами должностным лицам).

Представленное законом крестьянину право переносить дела 
о спорных земельных отношениях в сенат было сопряжено с 
такими трудностями и формальностями, что преодолеть их 
крестьянин в большинстве случаев не мог. Помимо вышеотме- 
ченных судов на территории Эстонии в 1906— 1910 гг действова
ли еще в о е н н о  п о л е в ы е  с у д  ы и выездные сессии Петер
бургской судебной палаты. Их деятельность была направлена 
против революционного движения.
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KAUPADE JÄRELMAKSUGA MÜÜMISE LEPING JA SELLE
KASUTAMINE TARTU LINNA KAUBANDUSORGANISAT

SIOONIDES

Oigustead. kand. E. Ploom
Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder

1. Jaekaubanduse  kiire kasv ja püüe elanikkonna vajadusi 
paremini rahuldada on viimastel aasta te l kutsunud ellu mit
meid uusi kaubanduse vorme, nagu  kaupade müümine elanikkon
nale ettetellimisel, koju kättetoimetamisega, tööstuskaupade m üü
mine kodanikele järe lm aksuga jne.

Jä re lm aksuga  ostu-müügi instituudi eesmärgiks sotsialistlikus 
tsiviilkäibes on tingimuste loomine, mis võimaldavad m aksim aal
selt rahu ldada kodanike tarbimisvajadusi ning om andada hinnalisi 
esemeid ka siis, kui selleks puuduvad momendil täies ulatuses va ja 
likud rahalised vahendid. Samal ajal on selline kaubandusvorm 
kasulik ka riigile, võimaldades laiendada kallimahinnaliste ning 
hooajakaupade müüki. Seega ühtivad järelm aksuga ostu-müügi- 
lepingus ühiskondlikud ja ostjate  isiklikud huvid.

Tuleb märkida, et tööstuskaupade ost-müük järelm aksuga om an
das kche a lgusest peale ostjaskonnas populaarsuse. Kohe pärast 
NSV Liidu Ministrite Nõukogu 12. augusti 1959. a. m ääruse nr. 915 
«Pikema kasu tam isa jaga  kaupade müümisest teenistujatele ja töö
listele järelm aksuga» 1 ilmumist om andas mainitud kaubandusvorm 
laia leviku. Nii müüdi juba 1960. a. kodanikele järelm aksu korras 
kaupu 633 miljoni rubla eest (uute hindade järg i) .  Sellest summast 
osteti riietusesemeid 363,5 miljoni rubla eest, radioolasid osteti 
496,5 tuhat, raadio-vastuvõtjaid  132,4 tuhat, m ootorrattaid ja moto
rollereid 130,5 tuhat jne.2 Laialdaselt on järelm aksuga müüdud 
kodanikele väga  m itmesuguseid tööstuskaupu ka kõigil järgnevatel 
aasta te l ja seda ka Eesti NSV-s. Nii on Tallinna Kaubam ajas müü
dud järe lm aksuga tööstuskaupu 1964. a. 3204,4 tuhande rubla,

1 СП СССР, 1959, № 17, ст. 130.
2 «Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник». 

Госстатиздат, 1961, стр. 686.
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1965. a. 3628 tuhande rubla n ing  1966. a. 2754,9 tuhande rubla eest, 
Tartu  Kaubandu.svalitsuse kaupluste kaudu aga  vas tava lt  1154,6 
tuhande, 1193,3 ja 985,4 tuhande rubla eest. Kui a rves tada  veel 
seda, et Tartu K aubandusvalitsuse poolt on m itm esuguseid kaupu 
müüdud kodanikele järe lm aksuga  1966. a. 6600 juhul n ing  1967 a. 
5500 juhul, siis võib täie kindlusega väita, et ost-müük järe lm ak
suga on endale leidnud kindla koha kodanike kaubanduslikus tee
nindam ises.3

2. Jä re lm aksuga  ostu-müügi puhul nagu  kõigi lepinguliste 
suhete puhul on oluline täh tsus  küsimusel sellest, kuidas on poolte 
kohustused kindlaks m äära tud  n ing  kuidas pooled neid täidavad. 
Ostja  kohustuseks on tasuda ostetud kauba eest selle hind korras, 
nagu  see lepinguga on kindlaks m ääratud . V as tava l t  kehtivale 
juhendile pikema kasu tam isa jaga  kaupade järe lm aksuga  müügi 
korra kohta tuleb kauba ostjal ostu-müügi vormistamisel tasum ata  
jäänud summa tasuda kokkuleppe kohaselt k indlaksm äära tud  osa
des kas 6 või 12 kuu jooksul. Peale  kauba hinna tuleb ostjal tasuda 
ka teatud protsent krediidi summast.

Seejuures tuleb m ärkida, et enamikul juhtudel tä idavad  ostjad 
mainitud kohustuse korralikult n ing  võlgnevused likvideeritakse 
tähtajaliselt.  Kuid mõnel juhul jä tavad  ostjad  kaubandusorgan isa t
sioonidele võlgnevused tasum ata . Nii näiteks ainuüksi 1967 aasta  
11 kuu jooksul ei tasunud  ettenähtud täh ta jaks  oma võlgnevust 
818 ostja t  (s. o. peaaegu 15% järe lm aksuga  ostja test)  n ing  võ lg
nevuse summ aks kujunes 35 621 rubla. Siinjuures tuleb veel m ä r 
kida asjaolu, et mõned võlglased on pikema aja jooksul tasunud  
oma võlga ettenähtud suuruses n ing  tasum ata  on jäetud vaid üsna 
väikesed summad. Nii näiteks ostis kod. J. 8. augustil 1966 Tartu 
K aubandusvalitsuselt  järe lm aksuga  riidekapi h innaga  128 rbl. 
N agu nähtub vorm ista tud kohustusest nr. 1270, tasus  kod. J. riide
kapi ostmisel 32 rubla n ing  kohustus 96 rubla tasum a 6 kuu jook
sul. Ostja  tasuski m ainitud võla igas kuus, kuid jättis  m aksm ata  
viimase kuu eest 16 rubla. Kod. L. ostis 11. jaanuaril  1966 jä re l
m aksuga mööblit 330.80 rubla eest. V orm istatud kohustusest 
nr. 09/350 nähtub, et m ainitud sum m ast tasus  kod. L. ostu-müügi- 
lepingu sõlmimisel 84.80 rubla n ing  võlgnevuse summa 246 rubla 
kohustus tasum a 12 kuu jooksul. Tasumise viimaseks täh ta jaks  j ä t 
tis aga  tasum ata  43.79 rubla. Nende kõrval esineb ka juhte, et 
kodanikud on järe lm aksuga  ostmisel tasunud ainult tühise osa 
võlgnevusest n ing  suurem as osas oma võlgnevuse tasum ata  j ä t 
nud. Nii on kohustuse nr. 2823 järg i  m üüdud järe lm aksuga m itme
suguseid riideesemeid kod. Põdrale, kes võla 114 rubla suuruses 
summas kohustus tasum a 6 kuu jooksul. Kuid kodanik tasus vaid

3 Järelmaksuga ostu-müügi käibe vähenemise põhjuseks 1966. aastal on 
kahtlemata asjaolu, et piirati järelmaksuga müüdavate esemete ringi villaste  
riiete ja jalanõude osas.
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esimesel e ttenähtud võla tasum ise kuul 19 rubla n ing ülejäänud 
võlgnevuse 95 rubla jä ttis  tasum ata .

Omaette grupi moodustavad kodanikud, kes küll ostavad järel
m aksuga mitmesuguseid vajalikke esemeid, kuid pärast  kohemaks- 
tava summa sissemaksm ist oma võlgnevust tasum a ei asu. Nii 
ostis näiteks kod. В 28. juunil 1967 järelm aksuga ülikonna, mille 
eest jäi tal kohustuse nr. 3515 järg i tasuda 6 kuu jooksul 48 rubla. 
Kod. B. ei asunud üldse oma võlga tasuma. Selle summa kä ttesaa
miseks andis notariaalkontor 18. septembril 1967 välja täitepeal
dise. Samuti ei asunud kod. T. likvideerima oma 60-rublalist võlg
nevust, mis tal tekkis 1967 a. mais antud kohustuse järgi. A na
loogilisi näiteid võib tuua Tartu Kaubandusvalitsuse praktikast 
veelgi.

N agu nähtub ülaltoodust, kasutavad mõned kodanikud järe l
m aksuga ostm ist kui võimalust om andada mitmesuguseid vajalikke 
esemeid ainult sissemaksu summa eest, s. o. 20—25% -ga eseme 
tegelikust maksumusest, mis nad ostu-müügilepingu sõlmimisel 
m aksavad. Tekib lubam atult  suur debitoorne võlgnevus ning kau
bandusorganisatsioonidel ja muudel organitel on palju tööd sellis
telt võlglaste lt  summade kättesaam isega, tihti ka nende võlglaste 
tagaots im isega  jne.

3. Arvestades vaadeldud olukorda, kerkib para tam atu lt  küsi
mus järe lm aksuga ostu-müügist tuleneva kohustise täitmise ta g a 
mise seaduslikus korras reguleerimisest. Kõigepealt tuleb märkida, 
et järe lm aksuga ostu-müügi juhendites — nii varasem ates kui ka 
kehtivates — on kehtestatud rida tingimusi, mis on suunatud sel
lele, et tagada  lepinguga võetud kohustuste täpne täitmine. Neist 
tuleb eelkõige nimetada kitsendavaid tingimusi kodanike suhtes, 
kellele kaubandusorganisatsioonid  võivad müüa kaupu järelm ak
suga. Nii on kaupade järe lm aksuga ostmise õigus mitte kõigil 
kodanikel, vaid a inult neil, kel on alatine elukoht, kes töötavad või 
on pensionärid. Peale selle on kehtestatud ka veel teisi nõudeid 
subjektide suhtes, nagu  tingimus, et järelm aksuga ostmisel peab 
võlgnevus eelmise järe lm aksuga ostetud esemete eest olema täie
likult tasutud, et kodaniku pa lgas t  juba varem ei peeta kinni täite
lehtede alusel 50% töötasust jne. Esemete müümisel järelm aksuga 
arvesta takse  ka kodaniku keskmist töötasu ja muid momente, millel 
on oluline tähtsus. Kõik ülalmainitud ja muud nõuded objektide 
suhtes on kehtestatud vaid eesmärgil hoida ära riikliku omandi 
om andam ist kodanike poolt ilma selle eest kehtestatud hinna tasu 
miseta, samuti ka selleks, et teatud kodanikele kaupade müümisel 
järe lm aksuga oleks tagatud  võlgnevuse täielik likvideerimine ette
nähtud tähtaegadel.

Kehtestatud nõudeid ka üksikasjalikum alt analüüsim ata  võib 
väljakujunenud praktika alusel asuda seisukohale, et need ei taga 
täielikult riigi huvide kaitset kaupade elanikkonnale müümisel 
järe lm aksuga. Nagu eespool märkisime, ei pea maksmise täh tae
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gadest ja  korrast kinni umbes 15% järe lm aksuga os tja tes t  ja  see- 
tõtTu on Tartu  Kaubandusvalitsusel ainuüksi 1967 a. jäänud  m üü
dud kauba eest õ igeaegselt saam ata  35621 rubla.

Tõsi küll, peale eespool vaadeldud kitsendavate  t ing im uste  on 
kehtivas juhendis ette nähtud ka teatud kindel kohustuse tagam ise  
vahend — viivis. Nimelt, kui ostja ei tasu  õigeaegselt  jä r jekord
seid sissemakseid kas töölt lahkumisel või teise ettevõttesse üle
minekul, siis võetakse tem alt viivist 0,1% ulatuses tasum ata  sum 
m alt  iga viivitatud päeva eest. Kahjuks ei ole aga  kehtestatud vii
vise maksmise kohustus võlasum m ade õigeaegset tasum ist  t a g a 
nud. Esineb üsna rohkesti juhte, kus täitepealdise alusel võlgne
vuse sissenõudmisele asumisel on selgunud sissenõudmise võima
tus, ja seda väga  m itm esugustel põhjustel. Näiteks kod. J. võlg
nes Tartu Kaubandusvalitsusele  kohustuse nr. 1270 järg i  16 rubla, 
kuid oli oma elukohast teadm ata  lahkunud; sam al põhjusel ef 
olnud võimalik sisse nõuda kohustuse nr. 134 alusel tasum ata  
võlga sum m as 180 rubla. Kod. L., kes kohustuse nr. 138 järg i  oli 
jä tnud  tasum ata  30 rubla, oli oma elukohast vä lja  registreeritud 
seoses a ja teenistusse  kutsum isega Nõukogude armeesse; kod. M., 
kellel on samuti võlgnevus kohustuse nr. 1262 järgi, viibis s isse
nõudmise pööramise a jal juba vabaduskaotusliku karis tuse  kand
misel. Need on üksnes mõned näited võlg lastest Tartu  Kaubandus- 
valitsuse suhtes 1967. aastal. On ilmne, et nii mõnedki võlgnevused 
tuli K aubandusvalitsusel ka 1967 a. tunn is tada  sellisteks, mida 
kätte saada  pole võimalik kas lähemal ajal või mitte kunagi.

4. Juba järe lm aksuga  ostu-müügi kasutusele võtmisel kerkisid 
mitmesugused küsimused ostja vas tu tuses t  kaubandusorgan isa ts i
ooni ees juhul, kui ta ei tasu  summ at, mis jäi m aksta järe lm aksu  
korras. N agu nä itas  ü lalvaadeldud olukord võlgnevuste osas, on 
selline küsimus ak tuaalne  ka praegusel ajal. Seadusandlikus kor
ras  pole peale viivise m aksm ise ostja  poolt m ingisuguseid  kohus
tise tagam ise  vahendeid ette nähtud. Seevastu on kirjanduses ning 
ka praktikas tehtud m õningaid  ettepanekuid ja  katsetusi ju s t  kohus
tise täitm ise tagam ise  suunas.

Teatavasti peab kaupade ostmiseks järe lm aksuga  esitama ostja 
kauplusele õiendi töökohalt. Selles peab olema näidatud  ostja 
perekonna-, ees- ja  isanimi, tema töö- ja elukoht, töötasu suurus 
v iimase 3 kuu jooksul. Selline õiend võidakse anda kodanikule tea 
tud tingimustel (antud kohas töötamine vähem alt 6 kuud, ei peeta 
pa lgas t  juba kinni 50% jne.). Seega on asutis te  ja ettevõtete poolt 
mainitud õiendi vä ljaandm ine olulise täh tsusega  — see annab k a u 
bandusorganisatsioonile  vajaliku ülevaate  ostja isiksusest ning, 
mis eriti oluline, ostja  m aksujõulisusest.

On tehtud ettepanekuid kehtestada tõendi vä ljaandnud  asutuste  
ja ettevõtete vas tu tus  juhtudeks, kui viimased ei pea ostja te lt  võlg
nevuse summ asid regu laarse lt  kinni või on õiendi andnud kodarii-
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kule eeskirjadega kehtestatud nõuete vastase lt .4 M ainitud ettepanek 
on tunn is ta tud  aga  ebaõigeks, kuna organisatsioon ei ole võlglase 
kohustise käendajaks.5 Seejuures lihtsalt segatakse ära võlgniku 
kohustus tasuda  oma võlg organisatsiooni kohustusega teostada 
töö tasust kinnipidamisi n ing  need summad kaubandusorganisa ts i
oonile üle anda. Esimesel juhul on siin tegu kodaniku ja kauban
dusorganisatsiooni vahelise võlakohustisega, millele võib anda ka 
laenulepingu kuju. Nimelt läheb ostu-müügilepingu sõlmimisel 
om andiõigus üle ostjale  ja kuna ostja poolt jäi teatud osa eseme 
h innas t  tasum ata , siis tekib ostjal vaid rahaline kohustis müüja 
ees. Ainult võlgu jäänud  osa suhtes vormistatakse võlakohustis. 
Teisel juhul on tegu aga kodaniku ja oma ettevõtte vahelise käsun- 
duslepinguga. See seisneb selles, et kodanik annab avalduse admi
nistratsioonile palvega tema töötasust kinni pidada teatud summad 
ja  need üle kanda kaubandusorganisatsioonile . Administratsioon 
võtab selle palve vastu  ja kui võlakohustis on töötaja ja kauban
dusorganisatsiooni vahel olemas, tegutseb kui oma töötaja volinik. 
Seega tekib organisatsiooni kohustus ühekülgse lepingu alusel. 
Organisatsioon , andes kodanikule välja  vastava õiendi, ei muutu 
viimase käendajaks, vaid informeerib kaubandusorganisatsiooni 
an tud  kodaniku m aksujõulisusest, nagu  õigesti m ärgivad mõned 
autorid ka k ir jan d u ses6 ning kodaniku volinikuna teostab viimase 
töö tasust kinnipidamisi ja kannab need üle kaubandusorgan isa t
sioonile. On püütud leida teisi kohustise tagam ise  vahendeid. Uks 
selliseid on ettepanek nõuda järelm aksuga kauba müümisel pen
sionäridelt käendaja  esitamist tööliste või teenistujate hulgast, s. o. 
töötava kodaniku käendust.7

Tartu  Kaubandusvalitsus on viimastel aastatel hakanud ost
ja te lt  nõudma järe lm aksuga müümisel käendajat. Nii on müüdud 
1966. a. järe lm aksuga m itmesuguseid esemeid 6000 juhul, neist 
käendaja  osavõtul 840 juhul; 1967 a. 5500 juhul, neist käendaja 
osavõtul 386 juhul. Seoses sellega kerkib käenduse sisseviimise 
seadusliku aluse küsimus järe lm aksuga ostu-müügilepingu sõlmi
mise puhul.

«Aluste» § 43 ja Eesti NSV TsK § 257, mis näevad ette pikema 
kasu tam isa jaga  kaupade kodanikele järelq iaksuga müümise või
maluse, piirduvad üksnes üldise reguleerimisega ning m ääravad, 
et kaupade müümine saab toimuda Eesti NSV Ministrite Nõukogu

4 Я. К у н и к. Договор купли-продажи в кредит, — «Советская юсти
ция», 1962, № 12, стр. 17— 18.

5 А. О с п а н о в. Правовое регулирование купли-продажи рассрочкой пла
тежа, — «Советское государство и право», 1960, № 8, стр. 109.

6 К. Г. 3  а м я т и и а. Договор розничной купли-продажи в кредит. Ученые 
записки Пермского гос. университета им. Горького. 1963, № 165, стр. 123.

7 Я- К у н и к. Договор купли-продажи в кредит. — «Советская юсти
ция», 1962, № 12, стр. 17.
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poolt k indlaksm äära tud  juhtudel ja korras. Nii varem  kehtinud 
kui ka praegu kehtivad juhendid kaupade müümiseks järe lm aksuga  
ei näe käenduse kasutam ist ette. Sam as tuleb silm as pidada aga  
seda, et normid, mis reguleerivad ostu-müiigilepingut üldse ja seal
hulgas ka ostu-müüki järe lm aksuga, ei tee mingeid takistusi kohus
tiste täitmise tagam ise  üldise korra kohaldamiseks ostu-müügile- 
pingu puhul. Sellest tuleneb, et käenduse kui ühe kohustise tä i t 
mise tagam ise  liigi kasutam ine järe lm aksuga ostu-müügi puhul 
pole seadusega keelatud n ing  kaubandusorganisa tsioonid  võivad 
seda kasutada  oma võlgnevuste kättesaam ise tagam iseks.

5. N agu eespool toodud arvulistest andm etest nähtus, ei nõua 
Tartu  Kaubandusvalitsus käendaja  olemasolu kaupade järe lm ak
suga müümise puhul alati, vaid a inult teatud juhtudel (1966. aasta l  
umbes 12% ja 1967 aasta l  umbes 7% järe lm aksuga  müümise juh 
tudest).  K äendaja esitam ist on nõutud eeskätt selliselt ostjalt, 
kelle poolt esita tava test  dokumentidest nähtub, et ta on tihti vahe
tanud oma elukohta, või keda jooksva aasta  kestel võidakse kut
suda ajateenistusse. On silmas peetud ka järe lm aksuga  müüdavate 
esemete väärtust.  K äendaja t on nõutud üksnes m ootorrataste, 
motorollerite ja muude kallimate esemete müümisel järelm aksuga. 
K äendaja lt  nõutakse, et tal on ala tine töökoht, küllaldane töötasu 
n ing  et ta pole käendatava  perekonnaliige.

Täpsemaid kriteeriume, m issuguste  ostja te  puhul peavad olema 
käendajad  kaupade järe lm aksuga  müümisel n ing  kes saavad  olla 
käendajaks, samuti ka kaupade puhul, mille müümisel tuleb lepingu 
tä itm ist tagada  käendusega, ei ole praktikas välja  kujunenud.

Kaupade järe lm aksuga  müümisel täidab käendaja  käendus- 
kohustise blanketi, millel näitab oma nime, elu- ja töökoha, passi
andmed n ing  võtab enesele täieliku käenduse ostja kohustise järg i 
näidatud  sum m as võlgnevuse täh taegse  tasum ise eest so lidaarselt 
peavõlgnikuga Tartu  Linna TSN TK Kaubandusvalitsuse ees. 
Edasi on m ainitud käenduskohustises m ärgitud, et võlgnevus tuleb 
käendaja lt  ja peavõlgnikult sisse nõuda notariaa lse  täitepealdise 
alusel. Sellise käenduskohustise k irjutab alla käendaja  n ing see 
sä ilita takse K aubandusvalitsuses jä re lm aksuga  ostu-müügilepin- 
gute juures.

M issuguseid tag a jä rg i  on käenduse kasutam ine praktikas an d 
nud? Antud küsimuses selguse saam iseks tuleks kõigepealt esitada 
mõned arvulised näita jad . Nimelt kui 1967 a. tuli ostja te lt  võlgne
vuse sissenõudmiseks notariaad ist  välja  anda 74 täitepealdist, siis 
nendel 386 juhul, kus kaupu oli müüdud käendaja olemasolul, sel
list va jadust  üldse ei tekkinud. Tähendab, nendel juhtudel likvi
deeris võlgnevuse e ttenähtud täh ta ja l  kas ostja või käendaja.

1966. a. müüdi kaupu järe lm aksuga  6600 juhul, neist käendu
sega 840 juhul (s. o. umbes 12%). Kui võlgnevuste s issenõudm i
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seks anti vä lja  täitepealdisi 66, siis käendaja  esines neist vaid 
ühel juhul.8

Toodud andmed näitavad  kujukalt seda, et kui kaupade järe l
m aksuga müümisel on vormistatud käendaja, ei teki raskusi võlg
nevuste likvideerimisega. Seejuures tuleb pidada silmas, et käen
dust on kohaldatud ainult suuremate ostude tegemisel, kus ostjatel 
jäid  ettenähtud täh taegadeks tasum ata  olulise suurusega võlad. 
Arvestades ü lalm ärgitud  asjaolusid, tuleb asuda seisukohale, et 
käenduse rakendamine õigustab end praktikas n ing seda peaksid 
hakkama kasutam a ka teised kaubandusorganisatsioonid.

Meie ettepanekule käenduse laialdasema kasutam ise kohta või
dakse esitada rida vastuväiteid, nagu: käenduse sisseviimine teeb 
ostjale  takistusi sellise progressiivse kaubandusvormi, nagu  seda 
on ost-müük järelm aksuga, kasutamisel; muudab keerulisemaks 
ostu-müügi vormistamise jne.

Käenduse rakendamine võib osutuda takistuseks järelm aksuga 
ostmisel vaid kodanike suhtes, kes on tihti vahetanud oma elu
kohta või kellelt muude andmete põhjal ei ole kaubandusorgan isa t
sioonil võla õigeaegseks kättesaamiseks täit kindlust. Kuna kau
bandusorganisatsioonidel on üsna tihti jäänud küllaltki suured 
summ ad kätte saam ata , siis õigustab ülalm ärgitud kitsenduse kasu
tam ine mõnede kodanike suhtes end sotsialistliku omandi kaits
mise seisukohalt täielikult. Mis puutub aga ostu-müügi vormista- 
misse, siis käenduse nõudmise tõttu see kuigi oluliselt keerulise
maks ei muutu. Ja  lõpuks tuleks veel märkida, et 1966. a. pöörati 
Tartu K aubandusvalitsuses käendatava võlgnevuse järg i  sissenõue 
käendaja te  vastu  ainult ühel juhul, 1967 aasta l aga mitte kordagi. 
Öeldust võib järeldada, et käendus loob suure moraalse stiimuli — 
jääda  ausaks kodanikuks oma kaaskodaniku, käendaja  ees. Teisiti 
ei ole see mõeldav sotsialistlikus ühiskonnas.

On loomulik, et käendus tuleb ette näha ka kaupade järe lm ak
suga müümise korra juhendis. Sam as tuleb m äära ta  kindlaks ka 
ostja te  ring, kellelt nõutakse käendust, ning samuti ka ostetavate 
esemete hinna piirmäärad, millest alates käendaja osavõtt on nõu
tav  Tuleb tingim ata  m äära ta  kindlaks ka nõuded käendaja suh
tes. Ilmselt, tuleb asuda seisukohale, et käendajaks saab olla ainult 
kodanik, kellel on kindel elukoht ja alatine töökoht, samuti ka 
keskmine töötasu sellises suuruses, mis saab olla teatud aja jook
sul kohustise täitm ist tagavaks.

8 Kod. Võrk ostis 19. veebruaril 1966 mootorratta «Jawa» järelmaksuga 
(hind 630 rubla), kusjuures käenduskohustisega võttis solidaarse vastutuse ostja 
kohustise täitm ise eest ka kod. T. Kod. Võrk, jättes tasumata oma võla summas 
333 rubla, lahkus oma elukohast. Kaubandusvalitsus esitas hagi kod. T. ja kod. 
Võrgu vastu, mille Tartu Linna Rahvakohus 2. augusti 1966. a. otsusega ka 
tä ies ulatuses rahuldas. Seejärel teatas kod. T. Tartu Linna Rahvakohtule kod. 
Võrgu mootorratta asukoha Tartu linnas; sellele pandi hagi tagam iseks eelarest. 
(Tartu Linna Rahvakohtu toimik nr. 2 — 1047, 1966).
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ДОГОВОР ПРОДАЖИ ТОВАРОВ С РАССРОЧКОЙ 
ПЛАТЕЖА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ТОРГОВЫМИ ОРГАНИ

ЗАЦИЯМИ Г ТАРТУ

Э. А. Плоом

Р е з ю м е

В результате анализа материалов по продаже товаров с 
рассрочкой платежа выяснилось, что многие граждане, поку
павшие товары, не ликвидируют свою задолженность перед 
торговыми организациями. Взыскание пени при просрочке 
уплаты очередных взносов не гарантировало ликвидацию з а 
долженности, а других мер обеспечения исполнения обязатель
ства Правилами не предусматривается. Тартуское управление 
торговли требует при продаже дорогостоящих товаров (мото
циклы, мотороллеры, телевизоры и др.) представления пору
чения.

В статье анализируется порядок применения поручения и 
выводятся положительные моменты его применения. Исходя из 
указанного рекомендуется расширить применение поручения для 
обеспечения своевременной уплаты взносов. Автор предлагает 
предусмотреть применение поручения в Правилах продажи то
варов с рассрочкой платежа.
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TOODANGU KVALITEETI TAGAVA TSIVIILÕIGUSLIKU 
VASTUTUSE AKTUAALSETEST PROBLEEMIDEST

Aspirant A. Kalme
Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder

Teiste õiguslike vahendite hulgas, mille eesmärgiks on too
dangu  kvaliteedi tagam ine, on suur tähtsus sellisel vahendil nagu 
tsiviilõiguslik (varaline) vastu tus  mittekohase kvaliteediga too
dangu  hankimise eest. «Sõltumata vastavate  ametiisikute krimi- 
naal- ja adm inistra tiivvastu tusest kannavad m ajandusorgan isa ts i
oonid — toodangu hankijad ning tootjad — tarbija te  ees varalis t  
vas tu tus t  oma kvaliteedi poolest nõuetele m ittevastava toodangu 
hankimise eest. Nendel juhtudel rakendatakse hankijate  suhtes 
varalise  mõjutamise vahendeid trahvide ja kahjude sissenõudmi
sena, mis isem ajandam ise printsiibi juures on efektiivne mõjuta- 
misviis.» 1 Mittekohase kvaliteediga toodangu hankimise eest ette
nähtud trahvide, samuti sellise toodangu hankimisega tekitatud 
kahjude sissenõudmine peegeldub eelkõige tootja (hankija) v a ra 
lisel seisundil, s. o. toob kaasa ebasoodsaid m ajanduslikke ta g a 
järg i,  mis sunnivad tootjat (hankijat) ainult kvaliteetset toodangut 
hankima. V araline vastu tus muutub seega üheks m ajandusliku 
arengu hoovaks, millel on eriti suur tähtsus just plaanim ajanduse 
tingimustes, sest «. sanktsioonide kasutam ine on m öödapääsm a
tult  vajalik  selleks, et korvata tootjaettevõtete m ajandusliku 
võistluse puudum ist.»2

V aa tam ata  varalise  vastu tuse sellisele suurele tähtsusele ei 
pööratud sellele kuni viimase ajani küllaldast tähelepanu. NLKP 
Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 4. oktoobri 1965. a. 
m ääruses  nr. 729 «Planeerimise täiustam isest ja tööstusliku toot
mise m ajandusliku stimuleerimise in tensiiv istam isest»3 konstatee
ritakse, et ettevõtted vas tu tavad  puudulikult madalakvaliteedilise

1 М. Г М а с е в и ч .  Договор поставки и его роль в укреплении хозрас
чета. Алма-Ата, 1964, стр. 235—236.

2 А. K õ õ r  n a . Kvaliteet on aja nõue. Tln., 1968, lk. 89.
3 СП СССР 1965, № 19—20, ст. 153.
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toodangu välja laskm ise eest n ing  et m ajanduslep ing  ei etenda ette- 
võtetevahelistes suhetes veel vajalikku osa. Sam as rõhutatakse 
va jadust  m uuta tööstuse plaanilise juhtimise meetodeid ettevotete- 
vahelistes suhetes vastastikuse  varalise  vastu tuse  printsiibi aluseks 
võtmise n ing m ajanduslep ingute  osa täh tsuse  suurendam ise suunas. 
Selleks otsustasid  NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu M inistrite 
Nõukogu suurendada tulevikus ettevõtete ja organisatsioonide v a ra 
list vastu tust  lepinguliste kohustiste m ittetäitm ise eest selliselt, et 
see üldreeglina kataks tekitatud kahjud.4 Trahvi kui m õju tusva
hendi efektiivsuse suurendam ise eesmärgil kehtestati nõue, et m ak
sed trahvide maksmiseks kantakse nende ettevõtete või o rgan isa t
sioonide m ajandusliku tegevuse tulemustesse, kelle süü tõttu lepin
gut rikuti.

Ü laltähendatud  ülesannete täitmiseks võttis NSV Liidu M inist
rite Nõukogu 27 oktoobril 1967 vastu  m ääruse  «Ettevõtete ja o rg a 
nisatsioonide vara lise  vastu tuse  kohta ü lesannete n ing  kohustiste 
mittetäitmise eest».5 Selle m äärusega  ühtlustati  n ing  mõningal 
m äära l  suurendati  vara lis t  vas tu tus t  mittekohase kvaliteediga 
toodangu hankimise eest, kuid kehtestati ka põhimõtteliselt uusi 
sätteid, mille eesm ärgiks on toodangu kvaliteedi tagam ine. E sm a
kordselt nõukogude seadusandluses nähti ette vara line  vastutus 
sortidesse m itte jaguneva toodangu hankimise eest, mis on halvema 
kvaliteediga, kui on näidatud kvaliteeti tõendavas dokumendis, kuid 
vastab  riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele ja  näidis
tele.6 Samuti nähti esmakordselt ette võimalus pikendada toodangu 
ga ran t ii täh taegu  ja  nimelt selle a ja  võrra, mil toodangut polnud 
võimalik kasu tada  defektide ilmnemise tõttu.7

NSV Liidu M inistrite Nõukogu 27 oktoobri 1967. a. m ääruse  
nr. 988 sätteid  on arvesta tud  niihästi olemasolevate norm atiiv
aktide kehtivuse üle o tsustamisel kui ka uute normatiivaktide pro
jektide väljatöötamisel. Käesoleval a jal pole olemasolevates nor
matiivaktides veel tehtud muudatusi, mis tulenevad kõnesolevast 
määrusest, mille tõttu m ajandusorganisa tsioonid , riikliku ja am et
kondliku arbitraaži organid  jt. juhinduvad selle m ääruse  rakenda
misel NSV Liidu Riikliku Arbitraaži 28. detsembri 1967 a. juhend-

4 Siinjuures tuleb pidada silmas, et mittekohase kvaliteediga toodangu han
kimise eest ettenähtud trahvil on ainult karistuse iseloom, sest vastavalt «NSV  
Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse aluste» §-le 50 lg. 3 on mittekohase 
kvaliteediga toodangu hankija kohustatud peale trahvi maksmise hüvitama veel 
kõik sellise toodangu hankimisega tekitatud kahjud. Kirjanduses on kõnesoleva  
trahvi iseloomu vahel moonutatud (vt. A. K õ ö r n a .  Kvaliteet on aja nõue. 
Tln., 1968, lk. 89. Качество продукции и строительных работ, И зд. «Наука и 
техника». Минск, 1966, стр. 23—25 и т. д .).

5 СП СССР 1967, №. 26, ст. 186 (vt. ka Eesti NSV M inistrite Nõukogu  
29. novembri 1967. a. määrus nr. 474, ENSV OVT 1967, nr. 52, art. 450).

6 Määruse p. 6, vrd. «Tootmis-tehnilise otstarbega toodangu hangete põhi
määruse» p. 63 ja «Rahvatarbekaupade hangete põhimääruse» p. 59.

7 Määruse p. 4 lg. 4.
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kirjast nr. J -I-598. V astavalt  selle juhendkirja p. 18 lg. 2 tuleb 
kuni kehtivates normatiivaktides m uudatuste tegemiseni kohaldada 
hangete  põhimääruste ning muude normatiivaktide sätteid, mis 
reguleerivad ettevõtete ja organisatsioonide vara lis t  vastu tust üles
annete ja  kohustiste m ittetäitmise eest niivõrd, kuivõrd nad pole 
m äärusega  vastuolus. M ääruse sätteid, mis reguleerivad vara lis t  
vastutust, on arvesse võetud ka «Tootmistehnilise o tstarbega too
dangu  hangete  põhimääruse» ja «Rahvatarbekaupade hangete 
põhimääruse» projektide väljatöötamisel ning redigeerimisel. 
Seega on käesoleval ajal kõik võimalused selleks, et jälg ida too
dangu  kvaliteeti tagava te  õiguslike vahendite arengu t lähemas 
minevikus.

Kõrvutades n ing  võrreldes NSV Liidu Ministrite Nõukogu
22. mai 1959. a. m äärusega  nr. 5399 kinnitatud hangete  põhimää
rustes ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27 oktoobri 1967 a. m ää 
ruses nr. 988 sisalduvaid toodangu kvaliteeti tagava id  sätteid, sel
gub, et ühelt poolt minevikus kehtinud ning teiselt poolt praegu 
kehtivate sätete vahel on mõningaid erinevusi, mis võivad vähen
dada õiguslike vahendite osa võitluses toodangu kõrge kvaliteedi 
eest. Tähendatud sätete kohaldamise praktika üldistamine aga näi
tab, et üksikute sätete kohaldamine sõltub m itmesugustest teguri
test, mis vähendavad nende efektiivsust.

Vaadelgem  m õningaid neist probleemidest üksikasjalikuli 
alamal.

V astava lt  «Tootmis-tehnilise o tstarbega toodangu hangete põhi
m ääruse» p. 35 lg. 1—2 ja «Rahvatarbekaupade hangete põhimää
ruste» p. 32 lg. 1—2 peavad hangitud toodang ja kaubad v a s 
t a m a  riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele, j o o n i s  
t e l e ,  r e t s e p t i d e l e  ja näidistele (eta lonidele). Joonised ja ret
septid kujutavad endast normatiivtehnilise dokumentatsiooni eri- 
liike, mis peale riiklike s tandardite  ja tehniliste tingimuste normee
rivad toodangu või kauba kvaliteeti. Nad täpsustavad  ja detailisee- 
r ivad riiklikes s tandard ites  n ing tehnilistes tingimustes sisaldu
vaid kvaliteedinäitajaid  n ing kehtestavad ka uusi, andes sel moel 
toodangu või kauba üksikasjalikuma iseloomustuse. Näiteks näeb 
tordi «Hommik» retsept ette tordi koostisosad (võibiskviit, võikoh- 
vikreem, immutussiirup, besee jms.) n ing nende hulga protsenti
des, tordi niiskusesisaldavuse, kaalu ja kuju. Peale selle näeb ret
sept ette veel ka tordi koostisosade endi koostise (näiteks peab või
biskviit omakorda koosnema nisupüülist, kartulijahust, suhkrust, 
m elanžist jms.). Selline retsept koos tehnoloogilise juhendiga on 
küllaldane eeskiri selleks, et valm istada juba täiesti individuaal
sete om adustega tort «Hommik».

8 Juhendit on kokkuvõtlikult refereeritud juriidilises bülletäänis «Nõuko
gude õ igu s» , 1968, nr. 1, lk. 34—36.

9 СП СССР 1959, №. 11, ст. 68.
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Joonised ja retseptid ei tohi olla vastuolus an tud  toodangu 
jaoks kehtestatud riiklike standard itega  ja  tehniliste t ing im ustega . 
Nad kooskõlastatakse vajaduse  korral huvita tud o rgan isa ts ioon i
dega n ing  kinnitatakse kompetentsete organite, enam asti  tootja 
kõrgem alseisva o rgani poolt.

Seega on joonised ja retseptid iseseisvad toodangu kvaliteeti 
normeeriva normatiivtehnilise dokumentatsiooni eriliigid. Seejuu
res ei ole need alati riiklike standard ite  või tehniliste  tingimuste 
kohustuslikeks ( lahutam atuteks) lisadeks. V astava lt  standardisee- 
rimisalasele 25. juuli 1960. a. metoodilisele juhendile  1—60 10 ja 
tehniliste tingim uste  vä lja töötam ist n ing  kinnitam ist reguleerivale 
7. mai 1965. a. juhendile 2—65 11 lisatakse riiklikele standarditele  
ja tehnilistele tingim ustele  joonised, skeemid ja  muud m aterjalid  
vaid vajaduse  korral. Analoogiliselt on reguleeritud antud küsimus 
ka standard is  «S tandard ite  ülesehitus, sisu ja vormistamine», mis 
hakkab kehtima a la tes  1. jaa n u a r is t  1969.

Normatiivtehnilisel dokumentatsioonil on suur täh tsus  toodangu 
kvaliteedilisel vastuvõtmisel, mille käigus ostja  (saa ja)  peab 
tegema kindlaks toodangu normeeritud ja  tegeliku kvaliteedi, võrd
lema tegelikku kvaliteeti normeeritud kvaliteediga n ing  andma 
toodangu tegelikule kvaliteedile h innangu. On selge, et neid toi
minguid saab ostja (saa ja)  sooritada vaid siis, kui tal on olemas 
kogu normatiivtehniline dokumentatsioon, millega normeeritakse 
vastuvõetava toodangu kvaliteeti.

Ostja te  varustam ine  toodangu kvaliteeti normeeriva norm atiiv
tehnilise dokumentatsiooniga on seadusandlikult  garanteeritud. 
V astava lt  «Tootmis-tehnilise o tstarbega  toodangu hangete  põhi
m ääruse» p. 32 lg. 2—3 ja «Rahvatarbekaupade hangete  põhim ää
ruse» p. 32 lg. 2 tuleb lepingutele lisada tehnilised tingimused, 
joonised ja  retseptid, kui neid polnud lisatud an tud  ostjaga  varem 
sõlmitud lepingutele, n ing saa ta  ostjale  uued või muudetud tehni
lised tingimused hiljem alt 10 päeva jooksul pä ras t  nende kinnita
mist. Peale  selle on «R ahvatarbekaupade hangete  põhimääruses» 
sätesta tud, et lepingus tuleb näida ta  riiklike s tandard ite  numbrid, 
tehniliste tingim uste  ja retseptide kinnitam ise kuupäevad, samuti 
neid kinnitanud organite  n im etused.12

Kvaliteediline vastuvõtm ine lõpeb toodangu kvaliteedile h in
nangu  andmisega. H innang  võib olla kas positiivne või nega
tiivne — toodangu kvaliteet kas vastab  või ei vasta  norm atiiv tehni

i° Методические указания по стандартизации 1—60, Порядок построения 
и изложения проектов государственных стандартов, Стандартииз. М., 1961.

11 Порядок разработки и утверждения технических условий на промыш
ленную продукцию, Инструкция 2—65, изд. Государственного комитета стан
дартов, мер и измерительных приборов при СМ СССР. М., 1965.

12 Selle korra puuduseks on see, et hankija pole kohustatud saatma ostjale  
uusi või muudetud jooniseid ja retsepte.
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lise dokumentatsiooni nõuetele. Negatiivse h innanguga  kaasnevad 
ala ti  teatud juriidilised taga jä r jed  — kohustus m aksta  trahvi, hüvi
tada  tekitatud kahjud, kõrvaldada toodangus avasta tud  puudu
sed jne. «Tootmis-tehnilise otstarbega toodangu hangete  põhimää
ruse» p. 60 ja  «Rahvatarbekaupade hangete  põhimääruse» p. 58 
alusel oli saa ja  (ostja) kohustatud keelduma toodangu (kauba) 
eest tasum ast, kui selle kvaliteet ei vastanud  riiklikele s tandard i
tele, tehnilistele tingimustele, j o o n i s t e l e ,  r e t s e p t i d e l «  
või näidistele (etalonidele), s. o. kogu sellele normatiivtehnilisele 
dokumentatsioonile, mis normeeris toodangu kvaliteeti. Alates 
1. jaanua r is t  1968 asendab ü laltähendatud sätteid NSV Liidu 
Ministrite Nõukogu 27. oktoobri 1967 a. m ääruse  nr. 988 p. 3, mille 
kohaselt ostja (saa ja) on kohustatud keelduma toodangu eest ta su 
m as t  n ing  nõudma trahvi vaid siis, kui toodang (kaup) ei vasta  
riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele või näidistele. 
Seega on käesoleval ajal kujunenud olukord, et hangete  põhimää
rused nõuavad hangitud  toodangu kvaliteedi vas tavust  joonistele 
ja retseptidele, vara lis t  vas tu tust reguleeriv normatiivne akt aga 
ei näe ette sanktsioone joonistele ja retseptidele m ittevastava too
dangu  hankimise eest. Sellest võib teha järelduse, et ostja (saaja) 
pole enam õigustatud kfeelduma joonistele ja retseptidele m ittevas
tava toodangu vastuvõtmisest ja selle eest tasum isest n ing nõudma 
trahvi sellise toodangu hankimise eest. Kui niisugune järeldus on 
õige, siis on oluliselt vähenenud õiguslike vahendite osa toodangu 
kvaliteedi tagam isel. Et otsustada sellise järelduse õigsuse üle, 
peame veel kord pöörduma jooniste, retseptide, riiklike s tandardite  
ja  tehniliste t ingim uste omavahelise vahekorra juurde.

N agu eespool nägime, ei tohi joonised ja retseptid olla riiklike 
s tandard ite  ja tehniliste tingim ustega vastuolus, vaid kõik nad 
peavad olema omavahel kooskõlas. Selline kooskõla võib aga olla 
.kahesugune. Esiteks võivad joonised ja retseptid olla riiklike s tan 
dardite  ja tehniliste tingim ustega selliselt kooskõlas, et jooniste 
ja  retseptide nõuete rikkumine on ka riiklike s tandardite  ning teh
niliste tingim uste  nõuete rikkumine. Sellistel juhtumitel on ostjal 
(saa jal)  õigus keelduda toodangu eest tasum ast ja nõuda NSV 
Liidu M inistrite Nõukogu 27. oktoobri 1967 a. m ääruse  nr. 988 
p. 3 ettenähtud trahvi, sest toodang, mis ei vasta  joonistele ja ret
septidele, ei vasta  sam aaegselt  ka riiklikele standarditele  ja tehni
listele tingimustele.

Kuid jooniste, retseptide, riiklike standard ite  ja  tehniliste t in
gimuste kooskõla võib olla ka teistsugune. Teatud juhtumitel või
vad joonised ja retseptid riiklike standard itega  ja tehniliste t ing i
mustega küll kooskõlas olla, kuid jooniste ja  retseptide nõuete 
rikkumine ei kujuta endast riiklike s tandard ite  ja tehniliste t ing i
muste nõuete rikkumist. Näiteks näevad ENSV VTT 744-59 ette, 
et täielikult glasuuritud kompvekkidel ei või šokolaadiglasuuri 
protsent olla väiksem kui 22. Samal a jal on kompvekkide retseptis



ette nähtud, et kompvekkidel «Tiina», «Kara-kum», «Oravake» ja 
«Punane moon» peab glasuuripro tsen t olema vähem alt 30, komp
vekkidel «Ananassi», «Banaani», «M aiuspala» ja «Põhja karu» — 
32 jne. Või teine näide. ENSV VTT 782-60 näevad ette, et pakitud 
karamellil tükiarvuga 101—200 tk. ühes k ilogram m is ei tohi tä i
dise protsent olla väiksem kui 31. V astavas  retseptis  nõutakse, et 
kompvekil «Vähikaelad» peab täid ist  olema 35%, kompvekil «San
tos» — 36%, kompvekil «Sidruni» — 37% ja kompvekil «M aasikas 
koorega» — 38%. Toodud näidetes on tehnilised tingim used ja ret
sept omavahel kooskõlas, kuid kui tootja va lm istab  kompvekke, 
mille glasuuri- või täid iseprotsent on väiksem kui retseptiga nõu
tud, kuid sama suur või suurem kui tehniliste t ing im ustega  nõu
tav, on ta rikkunud retsepti nõudeid, kuid mitte tehniliste tingi
muste nõudeid n ing tem alt ei saa nõuda trahvi, kuigi kompvekkide 
kvaliteet ei vasta  normeeritud kvaliteedile. Trahvi nõudmine on 
aga ting im ata  vajalik. Retseptide rikkumise tõttu petetakse tarbi
jaid, sest kompvekid s isa ldavad  sam a hinna juures kallim at gla
suuri vähem ning  vähema täidiseprotsendi juures vähenevad komp
veki maitse-, lõhna- jms. omadused.

Tööstusettevõtete töö kontrollimine näitab, et retsepte rikutakse 
sageli. Näiteks ENSV Kaubandusm inisteerium i Kaubanduse ja 
Kaupade Kvaliteedi Riikliku Inspektsiooni a ruandes t  Eesti NSV 
kaubandus- ja tööstusettevõtete töö kontrollimise kohta 1968. a.
II kvartalis  nähtub, et «Kalevi» kondiitritoodete vabrikus kontrol
litud 373,4 tonnist kondiitritoodetest p raagiti  välja  17,5 tonni, seal
hu lgas  3,2 tonni karamelli, millel oli 4— 13% täid ist  vähem, kui 
retseptis ette nähtud.

Kuivõrd toodangu kvaliteedi parandam ine  ja ainult kõrgekvali
teedilise toodangu tootmine on m ajandusliku  arengu  üks põhitingi- 
musi, ei või mingil juhul lubada, et väheneks toodangu kvaliteeti 
tagava te  õiguslike vahendite  efektiivsus, vaid vastupidi, nende 
efektiivsust n ing  stim uleerivat osa tuleb veelgi suurendada. Sel 
eesmärgil tuleb m uuhulgas lahendada ka ü laltähendatud  prob
leem. Selleks võiks rakendada järgm isi  abinõusid:

1) loobuda toodangu normeerimisest joonistega ja retseptidega 
ja normeerida toodangu kvaliteeti vaid riiklike s tandard itega  ja 
tehniliste tingim ustega;

2) normeerida toodangu kvaliteeti s tandard ite  ja tehniliste t in 
gimustega, mille lahutam atuteks osadeks on joonised ja  tehnilised 
tingimused;

3) viia standardid , tehnilised tingimused, joonised ja retseptid 
omavahel täiesti kooskõlla, nii et jooniste ja retseptide rikkumine 
oleks alati ka vas tava te  riiklike s tandard ite  ja tehniliste t ing im uste  
rikkumine, n ing lisada joonised ning retseptid hankelepingutele;

4) jä t ta  kehtima NSV Liidu Ministrite Noukogu 27 oktoobri 
1968. a. m ääruse  nr 988 vastuvõtmisele eelnenud kord, nagu  see
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on ette nähtud «Tootmis-tehnilise o tstarbega toodangu hangete  
põhimääruse» p. 60 ja «Rahvatarbekaupade hangete  põhimääruse» 
p. 58.

Et meie m aa tarbijaskond on oma traditsioonide, maitsete, rah 
vuslike iseärasuste  jne. poolest väga kirju, tarb ija te  nõudmised 
m uutuvad a la tasa  ning suhteliselt lühikese aja jooksul, riiklike 
standard ite  ja tehniliste tingimuste kinnitamine või muutmine on 
aeganõudev toiming jne., ei sobi kaks esimestena mainitud abinõu 
kõne all oleva probleemi lahendamiseks. Ka kolmandana mainitud 
abinõu puhul võivad praktikas raskused tekkida. Näiteks ei saa 
s tandard ite  ja tehniliste tingimuste kinnitamisel alati ette näha 
toodangu kvaliteedi tõstmiseks tulevikus avanevaid võimalusi, 
mille tõttu nad hakkavad pidurdama kvaliteedi parandam ist, sorti
mendi laiendamist, uute tooraine liikide kasutuselevõttu, tehnoloo
gia tä iustam ist jne. ning neid tuleb seepärast tihti muuta. Seega 
osutub kõige sobivamaks viimasena mainitud kord, mille kohaselt 
normatiivtehnilise dokumentatsiooni iseseisvad eriliigid — jooni
sed ja retseptid — lisatakse kohustuslikult hankelepingule (han
kija saadab ostjale, kui lepingulisse vahekorda astutakse tellimuste 
või hankekäsundite  täitmiseks võtmise teel) ning ostjaid (saajaid) 
kohustatakse nõudma tootjailt (hankijailt) trahvi oma kvaliteedilt 
joonistele ja retseptidele mittevastava toodangu või kauba hanki
mise eest.

Siinkohal võidakse küsida, kas sellise korra kehtestamine ei 
lähe vastuollu «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse 
aluste» §-ga 47, mille kohaselt hangitava toodangu kvaliteet peab 
vastam a vaid riiklikele standarditele, tehnilistele tingimustele või 
näidistele n ing kas NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27 oktoobri 
1967 a. m äärusega  nr. 988 ei tahetud just kõrvaldada vastuolu 
«Tootmis-tehnilise o tstarbega toodangu hangete põhimääruse» p. 60 
(«Rahvatarbekaupade hangete põhimääruse» p. 58) ja ü laltähen
datud aluste § 47 vahel? Sellele küsimusele tuleb vasta ta  eitavalt. 
Esiteks ei ole keelatud üht või teist küsimust laiemalt reguleerida, 
kui seda teevad «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse 
alused».13 Teiseks ei saa NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27 ok
toobri 1967. a. m äärus t  nr. 988 vaadelda m äärusena, millega kõr
valdati vastuolu ü laltähendatud normatiivaktide üksikute sätete 
vahel, sest NSV Liidu Ministrite Nõukogu tegi kehtivates norm a
tiivaktides «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse a lus
test» tulenevad m uudatused juba oma 25. mai 1963. a. m äärusega 
nr. 591.14 Selle m äärusega  muudeti vaid «Rahvatarbekaupade han
gete põhimääruse» p. 37 lg. 3, kuna kõik selle põhimääruse üle

13 V astavalt «Aluste» §-le 2 lg. 2 reguleeritakse toodangu hankimisel kuju
nevaid suhteid NSV Liidu tsiviilseadusandlusega.

14 СП СССР 1963, № 10, ст. 105.
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jäänud  punktid, samuti «Tootmis-tehnilise o tstarbega  toodangu 
hangete  põhimäärus» jäid kehtima NSV Liidu M inistrite  Nõukogu 
22. mai 1959. a. m äärusega  nr. 539 kinnitatud redaktsioonis.

Analoogiliselt varem kehtinud normatiivaktidele võimaldab 
NSV Liidu M inistrite Nõukogu 27. oktoobri 1967 a. m ääruse 
nr. 988 p. 4 ostjail vastu  võtta mittekvaliteetset toodangut ja  rahva- 
tarbekaupa ning kõrvaldada nendel esinevad tootm isest tingitud 
puudused kohapeal. Sellise korra säilitamine on vajalik, kui võtta 
arvesse, et paljusid toodangu ja kauba liike pole võimalik ega ots
tarbekohane tag a s tad a  nende defitsiitsuse, suurte gabariitide, raske 
kaalu, puuduste iseloomu ja ulatuse, suure veokauguse jne. tõttu. 
Küsitav on aga  sellise toodangu ja kauba hankimise eest ettenäh
tud trahvide suuruse, samuti trahvide sissenõudmise eelduste õig
sus ja  otstarbekohasus. Sissenõudmise eelduste n ing praktika koge
m uste uurimine näitab, et nende trahvide kohaldamine sõltub mit
m esugustest teguritest, mis vähendavad  vara lise  vastu tuse  osa 
toodangu kvaliteedi tagam isel. Nende teguritena võiks nimetada 
järgm isi asjaolusid:

1) trahvide sissenõudmise eeldused on vastuolus tsiviilõigus
liku vastu tuse  tingim ustega, sest trahvi suurus ei sõltu süü ast
mest, kahjude suurusest jne. Kui ostja  ei soovi sellist kaupa vastu 
võtta või kui tootja (hankija) ei saa tem ast mitteolenevatel põhjus
tel kõrvaldada t o o d a n g u s  esinevaid puudusi kokkulepitud tähtajaks, 
m aksab tootja (hankija) trahvi mitte 5% või 2%, vaid juba 20% 
ulatuses toodangu või kauba maksum usest;

2) toodangu puudustele an tav  h innang  ei sõltu mitte alati puu
duste iseloomust ja ulatusest, vaid sellest, kuivõrd vaja lik  on see 
toodang ostjale, kas saam ise kohas on olemas puuduste kõrvalda
miseks vaja lik  tehniline baas  jne. Kui näiteks toodang on rangelt 
fondeeritud ja ostjale  hädavaja lik  n ing  kui rahvatarbekaup on 
äärm iselt defitsiitne, on ostja s u n n i t u d  tunnis tam a toodangul 
esinevad mistahes iseloomu ja u la tusega  puudused tootmisest tin
gitud ning kohapeal kõrvaldatavaiks puudusteks n ing jä tm a see
tõttu tootja (hankija) suhtes kõrgema trahvi kohaldam ata;

3) trahvide suurus ei ole külla ldane selleks, et hoida ära sel
lise toodangu hankimist. P rak tikas  on sagedased  juhtumid, mil 
hanketäh ta ja  lõppedes satub tootja a jahä tta  n ing  rakendab see
tõttu kõik abinõud plaani täh taegseks täitmiseks, pööram ata see
juures tähelepanu toodangu kvaliteedile, sest tootmis- ja  realisee- 
r im isplaani m itte täitm isega võib peale muude negatiivsete t a g a jä r 
gede kaasneda veel suurem varaline vastutus. Näiteks kui tootja 
«tormab» ja täidab hankelepingujärgsed kohustised n ing  hangib 
saam ise kohas kõrvaldatavate  puudustega toodangut, m aksab ta 
ostja le  trahvi 5% ulatuses toodangu maksum usest; kui ta aga  jä tab  
toodangu hankim ata  ega suuda seda ka järgm ise  hanketäh ta ja  10
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esimese päeva jooksul järelhankida, m aksab ta ostjale trahvi 8% 
ulatuses hankim ata  jäänud  toodangu m aksum usest.15

Tootja (hankija) on kohustatud m aksma NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu 27. oktoobri 1967 a. m ääruse  nr. 988 p. 3 ja 4 ettenähtud 
trahve ka siis, kui ga ran t ii täh ta jaga  toodangul või rahvatarbekau- 
bai ilmnevad puudused päras t  nende kasutuselevõtmist. Tootja 
(hankija) peab m aksma tähendatud  m ääruse p. 4 lg. 1 ettenähtud 
trahve iga kord, kui ta kas ise, vastav  garantiiremondiettevõte või 
ostja  kõrvaldab toodangul või kaubal tema süü tõttu ilmnenud 
puudused. Seejuures ei tohi trahvide üldsumma ületada 20% too
dangu  või kauba m aksum usest.16 Tegelikult ei nõua kaubandusorga
nisatsioonid kunagi neid trahve, kui tootja või garantiirem ondiette
võte kõrvaldab kodanikule müüdud kaubal esinevad puudused. Sel
line olukord on seletatav raskustega, millega kaubandusorgan isa t
sioonid põrkavad kokku nende trahvide sissenõudmisel. Raskused 
seisnevad selles, et pä ras t  kaupade müümist kodanikele pole kau
bandusorganisatsioonil nii lihtne kindlaks teha, millistel kaupadel 
on ga ran t ii täh ta ja  jooksul ilmnenud tootmisest tingitud puudused* 
sest puuduste ilmnemise juhul on kodanikud kohustatud pöörduma 
mitte kaubandusorganisatsiooni, vaid garantiiremondiettevõtte 
poole. Sageli ei aita seda kindlaks teha ka garantiiremondiettevõte, 
sest see pole kohustatud esitama kaubandusorganisatsioonile  and
meid remonditud kaupade liikide, koguste, tootjate, remondi aegade 
jms. kohta n ing andma trahvide sissenõudmiseks vajalikku tõend- 
m aterjali. Isegi siis, kui kaubandusorganisatsioon saab garantii-  
remondiettevõttelt trahvide sissenõudmiseks vajalikke andmeid ja 
tõendmaterjali, on see kaubandusorganisatsioonile  väga  tülikas, 
sest selleks peab ta olema garantiiremondiettevõttega pidevalt kon
taktis  ja jälg im a, millise tootja kaupu remonditi. Ja  ka siis ei saa 
kaubandusorganisatsioon  andmeid kõikide müüdud kaupade kohta, 
sest kaupu ostnud kodanikud ei ela kõik kaubandusorganisatsiooni 
asukohas, nad ei lase kaupu remontida kaubandusorganisatsiooni 
asukohas jne. Alles siis, kui garantiiremondiettevõte leiab, et kaupa 
pole võimalik kohapeal remontida, pöördub kodanik kaubandus
organisatsiooni poole taotlusega vahetada kaup ümber kvaliteetse 
vastu  või tag as tad a  kauba eest m akstud raha. Sellisel juhtumil 
avaneb kaubandusorganisatsioonil võimalus nõuda tootjalt trahvi 
20% ulatudes kauba maksumuselt.

Kuivõrd juriidilise aluse puudumise tõttu ei nõua neid trahve 
ka garantiiremondiettevõtted, vabanevad tootjad varalisest vas tu 
tusest mittekvaliteetsete kaupade hankimise eest. Selline olukord 
aga  nõrgendab trahvide osa toodangu kvaliteedi tagamisel, sest

15 Vt. NSV Liidu M inistrite Nõukogu 27. oktoobri 1967. a. määruse 
nr. 988 p. 1.

16 NSV Liidu M inistrite Nõukogu Riikliku Arbitraaži 31. juuli 1963. a. juhend- 
kirja nr. I-I-37 p. 1, Инструктивные указания Государственного арбитража 
при СМ СССР «Юридическая литература». М., 1964, стр. 128.
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remonditud kaupade hulk on üsna aukartus tä ra tav . Näiteks T a l
linnas asuv Teeninduskom binaat «Ühendus» remontis 1968. a.
I kvartalis  üksnes 3256 m itm esugust kella ja 495 elektrihabeme- 
a jam isaparaati .  Kui aga võtta arvesse, et Teeninduskombinaadil 
«Ühendus» on sõlmitud garantiirem ondi tegemiseks lepingud 80 
ettevõttega, et peale tema teevad Eesti NSV-s garantiirem onti veel 
5 teeninduskombinaati ja Raadio- n ing Televisioonivõrgu Direkt
sioon oma allettevõtetega ning et ENSV on üks viieteistkümnest 
liiduvabariigist ja pealegi kõige väiksem, siis võime ju lgesti väita, 
et garantiirem ondiettevõtete poolt kogu riigis aasta  jooksul remon
ditud kaupade m aksum us ulatub kümnete miljonite rubladeni, mil
lelt tootjad peaksid maksm a trahvi 2% ulatuses.

Võttes arvesse ü laltähendatud  negatiivseid asjaolusid  ning 
va jadust  tugevdada vara lis t  vastu tust, tuleks hangete  põhim äärus
tes ette näha üks ühtne trahv  sellise toodangu või kauba hanki
mise eest, mille kvaliteet ei vasta  riiklikele s tandarditele , tehnilis
tele tingimustele, joonistele, retseptidele või näidistele, sõltumata 
sellest, kas toodangu või kauba puudusi on võimalik kõrvaldada 
saam ise kohas või mitte. Et hõlbustada trahvide sissenõudm ist nen
delt tootjatelt, kelle toodetud rahvatarbekaupu remonditi garantii- 
remondiettevõtetes, tuleks kehtestada kord, mille kohaselt juh tu 
del, kui garan t i i täh ta jaga  kaubal ilmnevad tootja süüst tingitud 
puudused pä ras t  kauba m üümist kodanikele n ing  see kaup rem on
ditakse garantiiremondiettevõttes, kuulub vastava  trahvi nõudmise 
õigus mitte kauba müünud kaubandusorganisatsioonile , vaid kauba 
remontinud garantiiremondiettevõttele. Osa sissenõutud trahvist  
tuleks kanda liidueelarve tuludesse, osa aga jä t ta  garantiirem onti 
teinud ettevõtte kasuks, et stimuleerida teda trahvi nõudm a.17 Nen
del juhtumitel aga, kui garantiirem ondiettevõte remondib kaupa 
korduvalt, kuid puudusi pole võimalik kõrvaldada n ing  selle tõttu 
tuleb kaup tootjale tagas tada ,  tuleb säilitada senine kord, mille 
kohaselt trahvi nõudmise õigus kuulub kaubandusorganisatsioonile . 
Sellisel juhtumil tuleb trahvi nõudmisel võtta arvesse neid trahve, 
mida garantiirem ondiettevõte on tootjalt juba sisse nõudnud.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27. oktoobri 1967. a. m ääruse 
nr. 988 p. 6 nähakse ette trahv  sellise toodangu hankimise eest, 
mis kuulub m adalam asse  sorti (on m adalam a kvaliteediga), kui

17 Trahvi nõudmist ei takista asjaolu, et garantiirem ondiettevõte pole toot
jaga lepingulises vahekorras. Näiteks nõuavad hulgikaubanduse baasid, kes 
kontrollivad oma tööpiirkonnas asuvate tööstusettevõtete ladudes toodangu kva
liteeti, ettevõtetelt trahvi mittekohase kvaliteediga toodangu väljalaskm ise eest 
vaatam ata sellele, et nende vahel puudub lepinguline vahekord (NSV Liidu M inist
rite Nõukogu Riikliku Arbitraaži 29. märtsi 1962. a. juhendkiri nr. J-I-9 p. 7, 
«Инструктивные указания Государственного арбитража при СМ СССР». Юри
дическая литература, М., 1964, стр. 117— 118).

Sellist vastutust on juriidilises kirjanduses nimetatud «lepinguväliseks v a s
tutuseks». Vt. näiteks М. Г M а се в и ч. Договор поставки и его роль в 
укреплении хозрасчета. Алма-Ата, 1964, стр. 254—256.
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on nä idatud  toodangu kvaliteeti tõendavas dokumendis, kuid vas
tab riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele ja näidistele. 
Mõlemal juhtumil on tegem ist madalamakvaliteedilise toodangu 
hankim isega, mille eest tuleb m aksta trahvi 200% ulatuses too
dangu  allahindluse summast, kuid mitte rohkem kui 20% toodangu 
m aksum usest enne allahindamist. Seega saab kõnesolevat trahvi 
rakendada järgm iste l tingimustel: võimalus toodangut alla hin
nata , kvaliteeti tõendava dokumendi olemasolu ning toodangu vas
tavus riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele ja näidis
tele. Vaadelgem  neid tingimusi lähemalt.

Kõnesolevatest tingim ustest on tähtsaim  viimane, sest kui too
dangu  vastuvõtmisel selgub, et selle kvaliteet mitte üksnes ei vasta 
kvaliteeti tõendavas dokumendis sisalduvatele näitajatele, vaid ei 
vasta ka riiklikele standarditele , tehnilistele tingimustele ja näidis
tele, tuleb nõuda juba NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27 oktoobri 
1967 a. m ääruse  nr. 988 p. 3 ettenähtud trahvi. Seega pole tähen
datud m ääruse  p. 6 ettenähtud trahv mitte trahviks normatiivtehni
lise dokumentatsiooni nõuete rikkumise eest, vaid toodangu kvali
teedile ebaõige h innangu andmise eest, püüde eest hankida mada- 
lamakvaliteedilist ning odavam at toodangut kõrgemakvaliteedilise 
n ing kallima toodangu pähe. Kuivõrd selline rikkumine pole aga 
tõsisem kui mittekvaliteetse (mittekomplektse) toodangu hanki
mine, ei või trahv olla suurem kui 20% toodangu m aksum usest enne 
allahindamist.

Kui hang itav  toodang jaguneb sortidesse (gruppidesse, kategoo
riatesse jne.) n ing toodang kuulub oma tegeliku kvaliteedi poolest 
m adalam asse  sorti, kui on näidatud kvaliteeti tõendavas dokumen
dis, on toodangu allahindluse summ at alati võimalik kindlaks m ää 
rata , sest nii m adalam a kui ka kõrgema sordi jaoks on kehtestatud 
eraldi hind. Näiteks m aksavad kala, kalakaupade ja kalakonser
vide jaehindade hinnakirja  nr. 010 järg i I sordi suured, rasvased, 
jahu ta tud  või külmutatud atlandi heeringad esimeses hinnavöön- 
dis 1,01 rubla kg, sam asugused  II sordi heeringad aga 0,84 rubla kg. 
Teistsugune on olukord siis, kui toodang ei jagune sortidesse või 
kui toodang jaguneb küll sortidesse, kuid ta võib ka iga üksiku 
sordi piires olla kas kõrgema või m adalam a kvaliteediga. Sellisel 
juhul saab toodangu allahindluse summ at kindlaks m äära ta  vaid 
siis, kui ka kvaliteeti tõendavas dokumendis nä idatuga võrreldes 
m adalam akvaliteedilise toodangu kohta on kehtestatud eraldi hind. 
Näiteks jagab  ü laltähendatud hinnakiri atlandi heeringad rasvas
teks ja lahjadeks I ja II sordi heeringateks ning kehtestab mõlema 
liigi ja sordi jaoks eraldi hinnad. Kui kvaliteeti tõendavas doku
mendis näidatakse, et hangitakse I sordi rasvaseid atlandi heerin
gaid, kuid tegelikult hangiti I sordi lahjasid heeringaid, on tege
m ist m adalam akvaliteediliste  heeringate hankimisega, mille a lla 
hindluse summa on kindlaksm ääratav , sest lahjad heeringad on 
odavam ad kui rasvased. Kui aga sellise toodangu kohta, mille kva
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liteet on kvaliteeditõendis nä idatust  m adalam , pole eraldi hinda 
kinnitatud, siis seda toodangut alla h innata  ei saa. Näiteks normee- 
rib riiklik s tandard  21—57 m uuhulgas ka peensuhkru värvuse, sah
haroosi- ja niiskusesisalduse; nimetatud andmed tuleb vas tava lt  
«Suhkru hanke eritingimuste» 18 p. 4 nä idata  ka kvaliteeditõendis. 
Kui nüüd kvaliteeditõendi andmete järg i  peab hang itud  suhkur 
s isaldam a 99,9% sahharoosi, tegelikult s isaldab aga  99,8%, ei saa 
peensuhkrut alla h innata , sest riikliku s tandard i  21— 57 järg i  on 
peensuhkru sahharoosisisalduse a lam m ääraks  99,75% ning  suhkru 
ja kondiitritoodete jaehindade h innakirja  nr. 005 jä rg i  on kvali
teetsel peensuhkrul konkreetses hinnavööndis vaid üks ühtrte hind. 
Kui aga  toodangut alla h innata  ei saa, ei saa ka NSV Liidu M inist
rite Nõukogu 27 oktoobri 1967 a. m ääruse  nr 988 p. 6 ettenähtud 
trahvi nõuda, sest see trahv  tuleb arvutada  a l l a h i n d l u s e  
summalt.

Siinkohal võib tekkida küsimus: kas kvaliteetse, kuid kvaliteeti 
tõendavas dokumendis sisalduvatele nä ita ja te le  m ittevastava  ja 
allahindam isele mittekuuluva toodangu hankim isega on üldse riku
tud ostja huve niivõrd, et hankija peaks vastu tam a sellise toodangu 
hankimise eest. Küsimuses kirjeldatud rikkumine on sisuliselt too
dangu kvaliteedile ebaõige h innangu  andmine tootja poolt. Vahe 
küsimuses kirjeldatud juhtumi n ing  allahindam isele kuuluva too
dangu  hankimise juhtumi vahel seisneb ainult selles, et viimasel 
kaasneb toodangu kvaliteedile ebaõige h innangu  andm isega  v a ra 
line kahju ostjale. Kuid nii ühel kui teisel juhtumil on tootja a luse
tult kõrgendanud toodangu kvaliteeti ja andnud ostjale  toodangu 
kvaliteedi kohta ebaõiget informatsiooni. Ebaõiget informatsiooni 
sisaldava kvaliteeditõendi vä ljaandm ine on aga sisuliselt võrdne 
kvaliteeditõendi puudumisega. Võttes arvesse tegelikkusele v as ta 
vaid andmeid s isaldavate  kvaliteeditõendite vä ljaandm ise  suurt 
täh tsust  ning seda, et «Rahvatarbekaupade hangete  põhimääruse» 
p. 67 on ette nähtud trahv kaupade hankimise eest ilma kvaliteeti 
tõendavate dokumentideta, tuleks hangete  põhim äärustes ette 
näha trahv selliste kvaliteeti tõendavate  dokumentide v ä ljaand 
mise eest, mis sisaldavad tegelikkusele m ittevastavaid  andmeid, 
kuid nendes näidatud  toodang on kvaliteetne (standardne)  ning ei 
kuulu allahindam isele m adalam a hinna puudumise tõttu. E t sellise 
kvaliteeti tõendava dokumendi vä ljaandm ise  taga jä r jed  pole nii 
tõsised kui toodangu allahindam ise puhul, võiks see trahv olla 
sama suur kui trahv  kauba hankimise eest ilma kvaliteeti tõendava 
dokumendita.

Puudulik  on ka m ääruse  p. 6 e ttenähtud trahvi rakendamise kol
m as tingimus. Trahvi on võimalik nõuda vaid siis, kui toodang kuu

18 Положения о поставках продукции и товаров. Инструкция о порядке 
приемки по количеству и по качеству. Особые условия поставки. — «Сборник 
нормативных актов». Юридическая литература. М., 1965, стр. 175— 177.
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lub m ada lam asse  sorti (on m adalam a kvaliteediga), kui on nä ida 
tud k v a l i t e e t i  t õ e n d a v a s  d o k u m e n d i s .  Sellise redakt
siooni autorid lähtusid ilmselt «Tootmis-tehnilise o tstarbega too
dangu  hangete  põhimääruse» p. 37 ja «Rahvatarbekaupade han 
gete põhimääruse» p. 34, mille kohaselt hankelepingus peab olema 
ette nähtud, milliste dokumentidega tõendatakse hangitava  too
dangu  ja kauba kvaliteeti. Praktika kogemuste üldistamine näitab 
aga, et sageli ei saada  hankijad ostjale lepingus ettenähtud kvali
teeditõendit või hangivad  toodangut ilma hankelepingut sõlmimata. 
Tõlgendades m ääruse  p. 6 sõna-sõnalt, ei saa teoreetiliselt nendel 
juhtumitel hankija lt trahvi nõuda. Tegelikult nõuavad arbitraažid 
trahvi alati sisse, kui hangitud toodang osutub küll kvaliteetseks, 
kuid o d a v a m a k s ,  kui hankija arves näidatud. Seega on prak
tikas kujunenud seisukoht, et kvaliteeti tõendava dokumendi puu
dudes on arve selleks dokumendiks, mis tõendab hangitud toodan
gule tootja poolt om istatud sordi (kvaliteedi) Samuti saab sorti 
tuvastada  toodangu tarbim ism arkeeringu järgi, kuna sort on üks 
tarbim ism arkeeringu kohustuslikke rekvisiite. Võttes arvesse prak
tikas väljakujunenud seisukohti, tuleks ü laltähendatud teoreetiliste 
raskuste  kõrvaldamiseks võtta hangete põhimäärustesse punkt, 
mille kohaselt kõnealust trahvi nõutakse juhtumitel, kui hangitud 
toodang kuulub m adalam asse  sorti (või on m adalam a kvalitee
d iga) , kui on näidatud kvaliteeti tõendavas dokumendis, selle puu
dudes aga arves või m arkeeringus.19

V astava lt  «Tootmis-tehnilise o tstarbega toodangu hangete põhi
m ääruse» p. 36 lg. 1 ja «Rahvatarbekaupade hangete põhimääruse» 
p. 33 lg. 1 võivad pooled hankelepingus ette näha kõrgema kvali
teediga toodangu ja kauba hankimise võrreldes riiklike s tan d a r
dite, tehniliste tingimuste jms. normatiivtehnilise dokumentatsiooni 
nõuetega või näidistega. Nähes ette kõrgema kvaliteediga toodangu 
hankimise, juhindub ostja soovist rahuldada oma vajadusi sellise 
toodangu järele. E t need vajadused ei jääks rahuldam ata, peab han 
gitud toodangu kvaliteet alati vastam a lepinguga normeeritud kva
liteedile. Selline vastavus on tagatud  ikkagi siis, kui lepingule 
m ittevastava toodangu hankimisega kaasnevad teatud juriidilised 
tagajär jed . On kaks võimalust — kas võrdsustada lepinguga nor
meeritud kvaliteedinõuetele m ittevastava toodangu hankimine tel
limata (lepingus ette nägem ata)  toodangu hankimisega või m itte
kvaliteetse toodangu hankimisega. Mõlemal juhul on ostjal õigus 
keelduda toodangu vastuvõtmisest ja tasum isest n ing nõuda 
trahvi.20 Lähtudes vajadusest tugevdada tootjate (hankijate) v as 

19 «Rahvatarbekaupade hangete põhimääruse» p. 59 ettenähtud trahvi nõuti 
siis, kui hangitud toodang kuulus madalamasse sorti, kui oli näidatud к v a  l i  
t e e t i  t õ e n d a v a s  d o k u m e n d i s  või m a r k e e r i n g u s .  Et kvaliteedi 
tõendita hangitud toodang võib olla m a r k e e r i m a t a ,  on arve selleks doku
mendiks, m illest nähtub toodangu sort.

20 Vt. NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27. oktoobri 1967. a. määruse nr. 983 
p. 2, 3, 4.
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tu tust toodangu kvaliteedi eest, tuleb lepinguga ettenähtud kõr
gematele kvaliteedinõuetele m ittevastava toodangu hankimine 
võrdsustada mittekvaliteetse toodangu hankim isega koos kõigi sel
lest tulenevate taga järgedega, olgugi et toodang vastab  riiklikele 
standarditele , tehnilistele tingimustele jms. Sellele seisukohale on 
asunud NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riiklik Arbitraaž, 
kes oma 29. m ärtsi 1962. a. juhendkirjas nr. J-I-9 p. 2 lg. 1 
nõuab, et hankijate  suhtes kohaldataks kõrvalekandum atult  v a ra 
lisi sanktsioone sellise toodangu ja kauba hankimise eest «. mis 
oma kvaliteedilt ei vasta standarditele, tehnilistele tingimustele, 
retseptidele, kooskõlastatud näidistele (etalonidele) ja  l e p i n  
g u 1 e (minu sõrendus. A. K.)».21

Poolte õigus näha hankelepinguga ette kõrgema kvaliteediga 
toodangu hankimist võrreldes standardite, tehniliste ting im uste  ja 
näidistega tuleb säilitada ka tulevikus. Pooltele tuleb anda õigus 
kõrgendada juba olemasolevaid kvaliteedinõudeid või leppida 
kokku tä iendavate  nõuete suhtes.22 Samuti tuleks ette näha kord, 
et juhtumitel, mil hangitud toodang või kaup vastab  riiklikele s ta n 
darditele ja tehnilistele tingimustele, kuid ei vasta  lepinguga ette
nähtud kõrgematele või täiendavatele kvaliteedinõuetele, on ostjal 
(saajal)  õigus keelduda hinnalisandi tasum isest või toodangu v as
tuvõtmisest ning nõuda trahvi. Ühesõnaga — sellise toodangu või 
kauba hankimine ja mittekvaliteetse kauba hankimine tuleb võrd
sustada just oma juriidiliste taga jä rgede  poolest n ing  tugevdada 
seega tootja (hankija) vas tu tust toodangu kvaliteedi eest. Selleks 
on arb itraažitöö ta jad  ka oma ettepanekuid teinud, mis pole kah
juks alati olnud lõpuni järjekindlad. Näiteks on tehtud ettepanek, 
et trahvi m äär sellise toodangu hankimise eest, mis ei vasta  lepin
gus ettenähtud kõrgendatud või täiendavatele nõuetele, m ääratakse  
kindlaks lepinguga. Seega sõltuks trahvi m äär poolte kokkuleppest 
ning võiks seepärast olla suurem või väiksem mittekvaliteetse too
dangu hankimise eest m akstavast  trahvist. Kui võtta arvesse, et 
kõrgema kvaliteediga toodang on ostjale  t u n g i v a l t  v a j a 
l i k ,  tootja p o l e  a g a  k o h u s t a t u d  sellist toodangut han
kima, nõustub ostja kuitahes m adala  trahv im ääraga  kui t o o t j a  
t i n g i m u s e g a  kõrgema kvaliteediga toodangu hankimiseks. 
Kuid madal trahvim äär pole küllaldane taga tis  kõrgema kvalitee
diga toodangu saamiseks. Et tagada  ostja va jaduste  rahuldamine 
kõrgema kvaliteediga toodangu järele, tuleks hangete  põhim äärus
tes ette näha üks ühtne trahv sellise toodangu ja kauba hankinrse  
eest, mis ei vasta riiklikele s tandarditele , tehnilistele tingimustele, 
näidistele, joonistele, retseptidele ning lepingus ettenähtud kõrge

21 Vt. viide 17.
22 Juriidilises kirjanduses ei tehta alati vahet nende kahe moodus« vqbel. 

Sellele juhib tähelepanu M. Jemeljanova oma raamatus «Вопросы стандарти
зации и качества продукции». Таллин, 1967, стр. 23—24.
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matele või täiendavatele  kvaliteedinõuetele. Kui aga peetakse o ts
tarbekohaseks, et trahvi m äär tuleb ette näha pooltevahelises lepin
gus, tuleks hangete  põhimäärustes sätestada, et see trahv ei tohi 
olla väiksem trahvist, mida m akstakse riiklikele standarditele, teh
nilistele tingimustele, näidistele jms. m ittevastava toodangu han
kimise eest.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ АХ ГРАЖ ДАН СКО-ПРА ВО
ВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИ ВА Ю Щ ЕЙ 

КАЧЕСТВО П РОД УКЦИИ

А. А. Калме

Р е з ю м е

До последнего времени не обращалось должного внимания 
на такое важнее средство обеспечения качества продукции как 
гражданско-правовая ответственность за поставку продукции 
ненадлежащего качества. В целях повышения упомянутой ответ
ственности Совет Министров Союза ССР принял постановле
ние от 27 октября 1967 г. № 988 «О материальной ответствен
ности предприятий и организаций за невыполнение заданий и 
обязательств» Но и названное постановление не является эф 
фективным правовым средством в борьбе за высокое качество 
продукции, если иметь в виду, что:

1) в нем не предусмотрена ответственность поставщиков за 
поставку продукции, несоответствующей чертежам и рецептурам;

2) им сохранена прежняя ответственность за поставку про
дукции с производственными дефектами, устранимыми на месте, 
но правильность условий применения этой ответственности вы
зывает сомнение (например, при товарах размер штрафа не з а 
висит от степени вины, размера убытков и т. д., а от желания 
покупателя принять или не принять товар, а при продукции- — 
от технических возможностей к устранению дефектов на месте и 
т. д.); сомнение вызывает и целесообразность установления 
штрафа более низкого размера за вышеупомянутую поставку;

3) торгующие организации не привлекают поставщиков к 
ответственности, когда производственные дефекты, обнаружен
ные в товарах с гарантийным сроком службы, устраняются в 
мастерских гарантийного ремонта, т. к. они не имеют необхо
димых для применения штрафа доказательств;

4) им предусмотрена ответственность за поставку продукции 
белее низкого качества, чем указано в удостоверяющем ка
чество документе, но соответствующей ГОСТам, техническим 
условиям и образцам. Но применение этой ответственности воз
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можно только тогда, когда имеет место разница в стоимости 
продукции (штраф исчисляется с суммы уценки) и когда пос
тавщиком выдан документ, удостоверяющий качество про
дукции.

Д ля  повышения роли гражданско-правовой ответственности 
в деле обеспечения качества продукции в новые положения о 
поставках следует включить пункты, по которым:

1) изготовитель несет единую материальную ответственность 
за поставку продукции и товаров, несоответствующих ГОСТам, 
техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам и до
говорам, независимо от характера (устранимости) дефектов;

2) мастерские гарантийного ремонта вправе взыскивать с 
изготовителя (поставщика) штраф, когда они устраняют произ
водственные дефекты в принадлежащих гражданам  товарах с 
гарантийным сроком службы (внедоговорная ответственность);

3) получатель вправе взыскивать с изготовителя (постав
щика) штраф за поставку продукции более низкого качества и 
при отсутствии удостоверяющего качество документа, когда к а 
чество продукции указано в счете или в маркировке, а также 
тогда, когда удостоверяющий качество документ содержит не
соответствующие действительности данные, но продукция стан
дартная и не подлежит уценке из-за отсутствия цен на продук
цию более низкого качества.

На обеспечение качества продукции направлено и право 
сторон предусмотреть в договоре поставку продукции более вы
сокого качества по сравнению с требованиями ГОСТов, техни
ческих условий и т. д., но только тогда, когда за нарушение ус
ловий договора о повышенном качестве продукции изготовитель 
(поставщик) несет ответственность, не меньшую ответственности 
за поставку недоброкачественной продукции.
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ELAMUÕIGUSSUHETE TEKKIMINE ÜÜRNIKU 
PEREKONNALIIKMETEL

Van.-õpet. L. Lill
Tsiviilõiguse ja -protsessi kateeder

1. Üürniku perekonnaliikmete õigus eluruumi kasutamisele on 
lahu tam atu lt  seotud üürniku enda õigusega selle eluruumi kasu ta
misele. Et analüüsida eluruumi kasutamise õiguse tekkimist 
üürn iku  perekonnaliikmetel ja m ääratleda kodanike ringi, kes kuu
luvad üürniku perekonnaliikmete hulka, tuleb eelkõige lühidalt pea
tuda eluruumi kasutam ise õiguse tekkimisel üürnikul endal.

V astava lt  Eesti NSV TsK § 300 sätetele antakse eluruumid 
kohalike töörahva saadikute nõukogude m ajades kohaliku nõukogu 
täitevkomitee poolt ühiskondlike organisatsioonide esindajate osa
võtul. Riiklike, kooperatiivsete ja ühiskondlike organisatsioonide 
m ajades  antakse eluruumid administratsiooni ja  ametiühingu vab
riku-, tehase- või kohaliku komitee ühise otsuse alusel, mille on 
kinnitanud töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee, NSV Liidu 
M inistrite  Nõukogu poolt ettenähtud juhtudel aga administratsiooni 
ja  ametiühingu vabriku-, tehase- või kohaliku komitee ühise otsuse 
alusel eluruumide asustamiseks andmisest järgneva teatam isega 
töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteele.

Kompetentsete organite  poolt ülalmainitud korras tehtud otsus 
kodanikule eluruumi andmise kohta, kui eluruumi hakatakse kasu
tam a üürilepingu alusel, ei anna veel sellele kodanikule õigust ei 
eluruumi faktiliseks asustamiseks ega ka tem aga üürilepingu sõl
mimiseks. Tehtud otsus tuleb spetsiaalselt vormistada. Eesti NSV 
TsK § 300 lg. 2 sõnastab vormistamise nõude järgmiselt: «Elu
ruumi andmise otsuse alusel annab kohaliku töörahva saadikute 
nõukogu täitevkomitee kodanikule orderi eluruumi asustamiseks 
(§ 305)». Viide §-le 305 tähendab seda, et orderi saanud kodanik 
võib eluruumi asustada  ainult §-s 305 ettenähtud korras ja nimelt 
m ajavali tsuse  või seda asendava organi (ettevõtte adm in is tra t
siooni, elamu- ja kommunaalsektori või vastava  ametiisiku) ja 
orderi saanud  kodaniku vahel kirjalikus vormis sõlmitud eluruumi 
üürilepingu alusel. Muidu poleks viitel m ingit mõtet. M ajades, mis
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kuuluvad kodanikele isikliku omandiõiguse alusel, sõlmitakse elu
ruumi üürileping m ajaom aniku ja eluruumi üürida sooviva 
kodaniku vahel, kusjuures lepingu kirjalikku vormi ei nõuta.

Selliselt on sä tes ta tud  kehtivas Eesti NSV TsK-s eluruumide 
andmine ja eluruumi asustam ine kohaliku töörahva saadikute  nõu
kogu, riiklike, kooperatiivsete n ing  ühiskondlike organisatsioonide 
m ajades ja kodanikele isikliku om andiõiguse alusel kuuluvates 
majades.

Toodud käsitlusest tuleneb, et orderi saanud  kodaniku õigused 
ja kohustused orderis tähendatud eluruumi kasutam ise alal tekivad 
ainult eluruumi üürilepingu sõlmimise m omendist a l a t e s .1 Seda 
nimetatakse elamuõigussuhte tekkimiseks eluruumi üürile andja 
ja üürniku vahel.

Juriidilises kirjanduses esineb elam uõigussuhete tekkimise 
küsimuses mitmeid meie poolt käsitle tust erinevaid seisukohti, 
nagu orderi teoo r ia2, kompromissi teo o r ia 3 ja  mõned te is e d 4 
Nende üksikasjaline analüüs väljub käesoleva teema raam idest. 
Selleks puudub ka praktiline vajadus, sest kõik autorid  jõuavad 
lõppkokkuvõttes ühtsele järeldusele: elamuõigussuhe tekib ikkagi 
üürile andja ja üürniku vahel, millest meie käsitlus käesolevas 
artiklis ka algab.

2. V astavalt  Eesti NSV TsK § 300 lg. 2 ja Eesti NSV M inist
rite Nõukogu poolt kinnitatud nä id is te le 5 an takse  order vä lja  ühe 
kodaniku nimele. Teised kodanikud kantakse orderile isikutena, 
keda orderi va ldaja  võib m aju tada  temale antud eluruumi. Nime
tatud kodanike all mõeldakse eelkõige perekonnaliikmeid, kuid 
erandlikel juhtudel ka teisi kodanikke: kaasüürnikke, allüürnikke 
ja ajutisi elanikke, sest eluruumide vahetam ise puhul näidatakse 
orderis eraldi, kes asuvad uude eluruumi ala tise  kasu tam ise  õigu
sega (näit. perekonnaliikmed) ja kes ilma alatise kasutam ise õigu
seta (näit. allüürnikud) 6.

1 Vt. А с к н а з и й ,  Б р а у д е ,  П е р г а м е н т .  Жилищное право. Гос- 
юриздат. М., 1956, стр. 114;

3 . Л а а с и к .  Возникновение жилищного правоотношения по граждан
скому кодексу Эстонской ССР — Ученые записки Тартуского государствен
ного университета. Труды по правоведению, IV, 1966, стр. 58.

2 В. K. X и т е в. Советское жилищное законодательство. Москва, 1945, 
стр. 14— 15; Ю. С. В а с и л е в .  О договоре жилищного найма. — «Советское 
государство и право», 1959, № 9, стр. 108.

3 3. И. Ш к у н д и н. Договор жилищного найма в учебнике для юриди
ческих школ. — Советское гражданское право, изд. 4-е под ред. проф. 
С. Н. Братуся. М., 1950, стр. 374—375.

4 Р О. X а л ф и н а. Значение и сущность договора в советском социа
листическом гражданском праве. М., 1954, стр. 175.

5 Lisa nr. 4 «Eluruume vajavate kodanike arvelevõtmise ja eluruumide and
mise korra põhimääruse» juurde ENSV UVT 1967, nr. 16, art. 124; lisa nr. 1 
«Teeninduslike eluruumide andmise korra põhimääruse» juurde — ENSV UVT 
1966, nr. 27, art. 178.

6 Lisa nr. 2 eluruumide vahetam ise korra põhimääruse juurde, ENSV MK.K 
1965, nr. 43, art. 187.

64



Varem kehtinud korra kohaselt võidi eluruumi üürileping sõl
mida ükskõik missuguse orderis m ärgitud perekonnaliikmega. Eesti 
NSV TsK kehtestamisega muudeti seda korda ja vastavalt  §-le 
305 lg. 1 võib m ajavalitsus sõlmida lepingu ainult selle kodani
kuga, kelle nimele on välja antud order, sõltumata sellest, kas 
eluruumi hakkab kasutam a üks kodanik või mitmeliikmeline pere
kond. Kui tekib vajadus sõlmida üürileping perekonnaliikmega, 
tuleb order eelnevalt ümber kirjutada selle perekonnaliikme nimele.

Kodanikku, kellega on sõlmitud eluruumi üürileping, n im eta
takse üürnikuks. Tema nimele avatakse m ajavalitsuses ka üüri- 
konto. Teised üürniku poolt eluruumi m ajutatud kodanikud (pere
konnaliikmed, allüürnikud ja teised, välja arvatud kaasüürnikud) 
ei ole üürile andjaga  lepingulises vahekorras ja neid ei saa see
tõttu ka nimetada üürnikeks. Lepinguline elamuõigussuhe tekib 
ainult üürile andja ja üürniku kui ainuisiku vahel.

Ülaltoodud käsitluse juures võivad arusaam atuks jääda  Eesti 
NSV TsK § 307 lg. 1 sätted, milles öeldakse, et «võrdselt eluruumi 
üürnikuga om andavad üürniku perekonnaliikmed, kes elavad 
tem aga koos, üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused.» Ka 
juriidilises kirjanduses on selles küsimuses väljendatud mitme
suguseid arvamusi. J. G. Bassin väidab, et üürnikuga koos eluruumi 
asunud perekonnaliikmetel tekib elamuõigussuhe üheaegselt üürni
kuga, et perekonnaliikme õigused ei tulene üürniku õigustest ja 
seepärast on ka perekonnaliikmete elanuiõigussuhe a lg n e .7 Ta 
küll ei ütle sõnaselgelt, kes on tema arvates perekonnaliikmega 
tekkiva algse elamuõigussuhte teiseks subjektiks (pooleks), 
kuid kogu käsitlusest võib järeldada, et selleks on samuti üürile 
andja. Sam al ajal J. G. Bassin eitab üürniku poolel kollektiivse 
subjekti olemasolu.

J. G. Bassini seisukohaga ei saa nõustuda. Elamuõigussuhe 
üürile andja ja üürniku vahel tekib eluruumi üürilepingu sõlmituks 
tunnistam ise momendil. Eluruumi üürileping on konsensuaalne 
leping ja see loetakse sõlmituks seadusega ettenähtud vormis 
kokkuleppe saavutamise momendist alates, sõltumata lepingu 
objekti üleandm isest üürnikule. Koos lepinguga vorm ista tav  elu
ruumi üleande-vastuvõtu akt ei muuda lepingu konsensuaalset 
iseloomu, sest see koostatakse pärast lepingu sõlmimist ja selle 
ülesandeks on tagada  eluruumi faktilise seisundi k indlaksm äära
mine lepingu sõlmimise momendil.

Ainult seoses eluruumi üürilepingu sõlmituks tunnistam isega 
tekivad üürnikul sellest lepingust tulenevad õigused ja kohustused, 
kaasa arvatud perekonnaliikmete m ajutam ise õigus. Eesti NSV 
TsK § 308 lg. 1 räägib just üürniku õigusest oma perekonna
liikmete m ajutam isele tema poolt üüritud eluruumi. Enne üüri
lepingu sõlmimist ei saa juttugi olla ei üürnikust ega ka üüritud

7 Ю. Г Б а с и н .  Вопросы советского жилищного права. Алма-Ата, 1963, 
стр. 75.
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eluruumist, sest eluruumile orderi saanud kodanik pole veel üürnik. 
Pole veel teadagi, kas orderi saanud kodanikust saab  üürnikku, 
sest ta võib jä t ta  eluruumi üürilepingu üldse sõlm im ata ja mitte 
asuda eluruumi elama.

Kui orderi saanud kodanik ei sõlmi orderis tähendatud  eluruumi 
kasutamiseks üürilepingut ja elamisõigussuhet üürile andja  ja 
orderi saanud kodaniku vahel ei teki, ei saa üldse rääkida õiguste 
ja kohustuste tekkimisest üürniku perekonnaliikmetel, sest seni, 
kuni ei ole üürnikku, ei saa olla ka üürniku perekonnaliikmeid.

Üürniku perekonnaliikmete õigused ja kohustused üürniku 
eluruumile ei teki mitte eluruumi üürilepingu sõlmituks tu n n is ta 
mise momendist alates, vaid alles alates faktilisest eluruumi asu 
mise momendist. Kui üürniku perekonnaliige üürniku poolt üüritud 
eluruumi elama ei asu, ei ole ega teki temal m ingisuguseid  õigusi 
ja  kohustusi selle eluruumi suhtes.

Analüüsime üht näidet kohtupraktikast. Valeria I. kasu tas  koos 
oma abikaasa H ans I-ga eluruumi alates 1960. a. Poolte abielu 
purunes. H ans I. lahkus 1963. a. oma abikaasa juurest ja asus 
elama mujale, jäädes sisse registreerituks senisesse korterisse. 
1966. a. vahetas Valeria I. senise eluruumi teise eluruumi vastu. 
Kuna H ans I. oli endisest korterist välja  registreerim ata, nõuti 
ka tem alt vahetamiseks nõusolekut ja ta kanti kui ab ikaasa  ka 
uuele orderile. H ans I. uude eluruumi üldse elama ei asunud.

1968. a. esitas H ans I. hagi Valeria I. vastu  ja taotles enda 
kasutusse Valeria I. e luruumist 2 tuba. Oma hagi põhjendas 
H ans I. sellega, et tegemist on abikaasadega, ta on sellesse elu
ruumi sisse registreeritud ega ole kaotanud õigust se lle le .8

Need hageja  väited ei ole põhjendatud. Et H ans I. ei asunud 
faktiliselt vaidluse all olevasse eluruumi elama, siis ei tekkinud 
tal eluruumi kasutam ise õigust Valeria I. perekonnaliikmena ja 
formaalsel sisseregistreerimise faktil ei ole juriidilist tähtsust. 
Seetõttu jäi hagi rahulclamata. Kui üürniku perekonnaliige asub 
üürniku poolt üüritud eluruumi, siis om andab ta õigused ja kohus
tused, mis tulenevad üürile andja  ja üürniku poolt juba sõlmitud 
eluruumi üürilepingust. Nad tekivad vastastikuse tahteavalduse 
(kokkuleppe) põhjal, kusjuures aga  dispositiivse norm iga (§ 307, 
lg. 1) eeldatakse, et üürniku perekonnaliikmed om andavad  võrdse 
õiguse üürnikuga, kui seda printsiipi ei ole muudetud nende
vahelise kokkuleppega (§ 308, lg. 3) Et seadusega (§ 187) on 
aga sä tes ta tud  üürnikule ja  tema täisealistele  perekonnaliikmetele 
solidaarne vastu tus  eluruumi üürilepingust tulenevate kohustuste 
m ittetäitmise puhul (§ 307, lg. 2), siis seda kohustust vastastikuse 
kokkuleppega m uuta ei saa.

Nii nagu  üürniku õigused ja kohustused üksikute eluruumi 
üürilepingute puhul on erinevad (eluruumi üürileping kohaliku

8 Tartu Linna Rahvakohtu tsiviilasi nr. 2-757, 1968.
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nõukogu elamufondi m ajas, eluruumi üürileping riikliku, koope
ratiivse või ühiskondliku organisatsiooni m ajas, kui see ettevõte 
on võetud vas tavasse  nimekirja (.§ 339), teenistusliku eluruumi 
üürileping jne.), nii on vas tava lt  erinevad ka nende perekonna
liikmete õigused ja kohustused, sest üürniku perekonnaliikmete 
õiguste ja  kohustuste m aht oleneb üürniku õiguste ja kohustuste 
mahust.

Eeltoodust järeldub, et J. G. Bassini väide üürile andja ja 
üürniku vahel elamuõigussuhete ja üürniku perekonnaliikme 
õiguste üheaegse tekkimise kohta on ebaõige. Üürniku enda õigu
sed ja kohustused tekivad varem, üürniku perekonnaliikmete õigu
sed ja kohustused hiljem. Vastav ajavahemik võib olla väga eri
nev, olenevalt sellest, millal perekonnaliikmed asuvad üüritud 
eluruumi. Samuti on ebaõige väide, et perekonnaliikme õigused ei 
tulene üürniku õigustest. Perekonnaliige ei ole vahetuis lepingu
listes suhetes üürile andjaga , sest tema õigused ja kohustused on 
tu le ta tud üürniku õigustest ja  kohustustest.

Kõige selle tõttu peame õigeks lugeda üürniku perekonna
liikmete elamuõigussuhet mitte algseks, vaid tuletatud elämuõigus- 
suhteks. Algne on ainult üürile andja ja üürniku vaheline elamu- 
õigussuhe.

Teistsugusele seisukohale asumine viib para tam atu lt  О. P Lut- 
sivi jä re ld u s te le 9, mille kohaselt eluruumi üürilepingus esineb 
üürniku poolel kollektiivne subjekt. Sellist järeldust peab enamik 
autoreid ebaõigeks ja see on ka otseses vastuolus kehtiva seadus
andlusega.

Tuletatud elamuõigussuhte alusel kasutavad eluruume ka all
üürnikud, ajutised elanikud jne. Nende õiguslik seisund on üürniku 
perekonnaliikmete õiguslikust seisundist oluliselt erinev, kuid 
ühiseks tunnuseks on see, et nende õigussuhted on tekkinud 
üürnikul endal varem tekkinud algse õigussuhte baasil.

3. Käsitledes elamuõigussuhte tekkimist üürniku perekonna
liikmetel, tuleb m ääratleda  ka nende isikute ring, keda loetakse 
üürniku perekonnaliikmeteks. Seaduses ei ole antud üldist pere
konna mõiste m äärangut, mis oleks kasu ta tav  kõikides õigusharu- 
des. Vaevalt on see ka tulevikus võimalik.

Üürniku perekonnaliikme mõiste ja tunnused on antud Eesti 
NSV TsK §-s 307 lg. 3. See ei kattu perekonnaõiguses antud pere
konnaliikmete mõistega, samuti ka pärimisõiguses loetletud sea
dusjärgsete  pärijate  ringidega. Perekonna koosseisu perekonna- 
õiguse järg i arvatakse  kodanikud, kes on omavahel seotud abi- 
elulis-perekondlike õiguste ja kohustustega. Sel alusel loetakse 
perekonna koosseisu abikaasad, lapsed ja vanemad, õed ja 
vennad, vanavanem ad, lapselapsed, võõrasvanemad ja võõras- 
lapsed, lapsendajad ja lapsendatavad, samuti perekonda kasvatada

9 Ю. Г Б а с и н .  Вопросы советского жилищного права. Алма-Ата, 1963, 
стр. 41 järgi.
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võetud lapsed 10 Abikaasade kuuluvuse perekonda m äärab  abielu, 
teistel sugulus, lapsendamine või laste kasvatam isele võtmine. 
Perekonda kuulumiseks perekonnaõiguse järg i  ei ole olulist tä h t 
sust koos elamise faktil. Kehtiva APEK-i §-s 9 on otseselt öeldud, 
et ühise m ajapidam ise korraldamine m äära takse  ab ikaasade  v a s 
tastikusel kokkuleppel ja kui üks abikaasa m uudab oma elukohta, 
siis ei kohusta see teist temale järgnem a.

Eesti NSV TsK § 307 lg. 3 on antud perekonnaliikmete kaks 
kategooriat.

Esimesse kuuluvad üürniku abikaasa, lapsed ja vanem ad. 
Ainukeseks tingimuseks nende perekonnaliikmeks tunnistam isel 
on üürnikuga koos elamise fakt. Neid kodanikke võiksime see
pärast  nimetada vaieldam atuteks perekonnaliikmeteks.

Teise kategooriasse kuuluvad teised sugulased ja töövõimetud 
ülalpeetavad. Nende kodanike perekonnaliikmeks tunnistam iseks 
on peale kooselu fakti veel nõutav üürnikuga ühise m ajapidam ise 
olemasolu. Neid võiksime nimetada võimalikeks perekonnaliikme
teks.

Mõlemate kategooriate puhul tuleb märkida veel seda, et koos
elu üürnikuga peab olema alatine. Ajutise kooselu korral ei teki 
nimetatud kodanikel perekonnaliikmetele seadusega ettenähtud 
õigusi ja kohustusi. Kui üürniku juurde asub elama tema täisealine 
poeg näiteks puhkusajaks, siis on poeg ajutine elanik.

Üürniku abikaasaks tuleb lugeda kodanikku, kelle abielulised 
vahekorrad on tunnusta tud  kehtiva «NSV Liidu ja liiduvabariikide 
abielu- ja perekonnaseadusandluse alustega» ja  liiduvabariikide 
abielu ja perekonna koodeksitega. «Aluste» § 9 järg i  tekitab ainult 
riiklikes perekonnaseisuorganeis sõlmitud abielu ab ikaasade õigu
sed ja kohustused.

Juriidilises kirjandues on avaldatud väga  erinevaid arvam usi 
üürniku faktilisel abikaasal elamuõigussuhte tekkimise üle. M it
med autorid väidavad, et Eesti NSV TsK §-s 307 lg. 3 antud loe
telu võib tõ lgendada laiendavalt, mistõttu sellesse loetelusse võiks 
kuuluda ka faktiline abikaasa. V Nurmela arvates võiks faktilisele 
abikaasale omistada eluruumi iseseisev kasutam ise õigus neil 
juhtudel, kui ta asus üürniku eluruumi eesm ärgiga  abielu reg is t
reerida ja luua perekond, kuid abielu jäi registreerim ata  tem ast 
mitteolenevatel põhjustel, samuti ka siis, kui kooselust üürnikuga 
on sündinud lapsed ja kui faktiline abikaasa on kooselu ajal j ä ä 
nud töövõim etuks.11

Meie arvates ei ole need seisukohad põhjendatud. Kui ühes 
õ igusharus (perekonnaõiguses) m äära takse  õigusnorm idega sõna
selgelt, et abikaasaks saab lugeda ainult sellist kodanikku, kes on

10 Г. М. С в e p д л о в. Советское семейное право, 1958, стр. 159.
11 V. N u r m e  lo . Eluruumi üürileping. «Nõukogude Õigus», 1967, nr. 5, 

lk. 284; А. А. С е р  г и е н  ко. Некоторые вопросы права на жилую площадь 
членов семьи нанимателя. — «Правоведение»; 1963, № 3, стр. 143.
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te isega seaduses ettenähtud korras registreeritud abielus ja teises 
õ igusharus  (tsiviilõiguses) sätestatakse, et üürniku perekonna
liikmeks saavad  olla abikaasa, lapsed, vanemad, samuti ka teised 
sugulased ja töövõimetud ülalpeetavad, siis ei saa nn. «faktiline 
abikaasa», kui ta ei ole ülalpeetav, kuidagi kuuluda üürniku pere
konnaliikmete hulka. Ta pole ju seaduse järg i ei abikaasa ega 
sugulane. Ettepanek tunnis tada  kodanik üürniku perekonnaliik
meks seetõttu, et asus eluruumi abiellumise eesmärgil või et 
ta on jäänud  üürnikuga faktilise kooselu ajal töövõimetuks, on 
vastuolus kehtiva seadusandlusega, tähendab nn. «faktilise abi
kaasa» instituudi sissetoomist elamuõigusesse (erinevalt pere- 
konnaõ iguses t) . Selle ettepaneku realiseerimiseks oleks vaja olu
liselt muuta kehtivat perekonna- ja e lam useadusandlust, kuid 
selles suunas seadusandluse muutmine ei ole käesoleval ajal 
m illegagi põhjendatud.

Samal ajal aga peab märkima, et m õningatel juhtudel, tugine
des varem kehtinud seadusandlusele, tuleb tunnistada nn. «fakti
lise abikaasa» õigust eluruumile just perekonnaliikmena. Kui 
kodanik elas üürniku faktilise abikaasana eluruumis enne 8. juulit 
1944. a., mil faktiline abielu oli võrdsustatud registreeritud abi
eluga, siis on sellise kodaniku õigus eluruumile perekonnaliikmena 
väljaspool kahtlust. Kui «faktiline abikaasa» oli töövõimetuna 
üürniku ülalpeetav, tekib tal õigus eluruumile ka kehtiva õiguse 
alusel perekonnaliikmena (§ 307 lg. 3), kuid ülalpidamise fakti 
tõttu, mitte aga abikaasana. Kui faktiline abikaasa oma vanuse 
või tervisliku seisundi tõttu ei saa kuuluda ülalpeetavate kategoo
riasse ja faktilisest kooselust üürnikuga on sündinud laps, siis 
loetakse last üürniku ülalpeetavaks ja ka perekonnaliikmeks. Ema 
on alati lapse seaduslik eestkostja (kui seda õigust ei ole temalt 
seaduse’ga ettenähtud korras ära võetud) ja seetõttu võib ka teda 
arvata  üürniku perekonnaliikmeks, kui ta elab koos lapsega üürniku 
eluruumis.

Erandjuhtudel, kui eri soost võõras kodanik on elanud nn. 
«faktilise abikaasana» üürniku eluruumis ja ta ei kuulu ühtegi 
ülaltoodud erandkategooriasse, tuleks asuda seisukohale, et teda 
tunnis tada  kaasüürnikuks (mitte perekonnaliikmeks), kui tuvas
tatakse, et faktiline kooselu on kestnud väga pikka aega, kaas
üürnikuks vormistamist on takistanud mingi objektiivne asjaolu 
ning elam uorgan keeldub käesoleval ajal temale orderi vä ljaand 
misest (kui üürnik on lahkunud või surnud) või tema nime orderile 
kandmisest.

Eraldi vajab käsitlemist enne Eesti NSV TsK kehtestamist 
kujunenud kohtupraktika. Teatavasti ei olnud kuni selle ajani 
kehtinud elam useadusandluses kindlaks m ääratud  ei üürniku pere
konnaliikmete mõistet ega ringi. Kuigi alates 8. juulist 1944 loeti 
ühe isiku abikaasaks teist kodanikku ainult sel juhtumil, kui abielu 
oli seadusega ettenähtud korras registreeritud, ei arvestatud kohtu
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praktikas mitte a inult seda perekonnaõiguses an tud  abikaasa 
mõistet üürniku abikaasa mõiste k indlaksm ääram isel konkreetsete 
elamuõiguslike vaidluste lahendamisel. Usna sageli tunn is tas  
kohus ka nn. «faktilise abikaasa» õigust eluruumile perekonna
liikmena.

Lähtudes just  eeltoodust võiks Eesti NSV Ülemkohtu Pleenum  
kaaluda selgitava m ääruse  andmise vajadust, milles öeldakse, et 
nn. «faktilised abikaasad», kui nad asusid üürniku eluruumi enne 
1. jaan. 1965, om andavad õiguse eluruumile üürniku perekonna- 
liikmetena. Eesti NSV TsK §-1 307 tagas iu la tuva t  jõudu ei ole. 
Ilma sellise ofitsiaalse selgituseta aga nn. «faktilisi abikaasasid» 
perkonnaliikmeteks tunnis tada  ei saa, sest ka enne 1. jaanuari  
1965. a. kehtis ikkagi õigusnorm selle kohta, keda lugeda abi
kaasaks.

Erinev faktilise abikaasa seisundist on aga  nende isikute sei
sund, kelle abielu üürnikuga on hiljem tunn is ta tud  kehtetuks. 
Selline abielu on kehtetu üldreeglina a lgusest peale. «NSV Liidu 
ja liiduvabariikide abielu- ja perekonnaseadusandluse aluste» § 15 
alusel ei avalda abielu kehtetuks tunnistam ine mõju sellisest abi
elust sündinud laste õigustele. Abielu kehtetuks tunnis tam ise  muud 
taga jär jed  m ääratakse  kindlaks liiduvabariikide seadusandlusega . 
Seni ei ole seda veel tehtud. Selles küsimuses tuleb õigeks pidada 
nende autorite seisukohta, kes seovad abielu kehtetuks tu n n is ta 
mise korral üürniku eluruumi asunud abikaasa õigused elu
ruumile viimase s ü ü g a .12 Kui näiteks kodanik abiellus selleks, et 
asuda ebaausal teel eluruumi, ei või teda tunn is tada  üürniku pere
konnaliikmeks. Kui abielu tunnistati  kehtetuks selle ab ikaasa süü 
tõttu, kes asus üürniku eluruumi, kaotab ta selle eluruumi kasu 
tamise õiguse. Kui aga üürniku juurde elama asunud abikaasa 
ei ole süüdi abielu kehtetuks tunnistam ises ja  kehtetuse põhjused 
olenesid üürnikust endast, siis säilib abikaasal eluruumi k asu ta 
mise õigus ka päras t  abielu kehtetuks tunnistam ist.

Üürniku laste ja vanem ate m ääratlem isel tuleb samuti lähtuda 
kehtivatest abielu- ja perekonnaseadusandluse «Alustest». Laste 
põlvnemine vanem atest peab olema tõendatud «Aluste» §-s 16 
sä tes ta tud  korras. Ema ja lapse vahekordades ei saa  mingeid 
probleeme tekkida. Kui aga  üürnikuks on lapse isa või vastupidi, 
tekib vastav  õigus kõigil neil juhtudel, kui isadus on tuvasta tud  
sissekandega perekonnaseisuorganites. Üürniku perekonnaliikmete 
hulka tuleb arvata  ka lapsendaja  ja lapsendatu, kuna «Aluste» 
§ 25 järg i loetakse lapsendatud ja  nende järe ltu lijad  lapsendajate  
suhtes ning lapsendajad lapsendatute  ja nende järeltu lijate  suhtes 
võrdseks veresugulastega.

12 В. Ф. Ч и г и р. Советское жилищное право.. Изд. «Вышэйшая школа», 
Минск, 1968, стр. 85.
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Nii teoorias kui ka praktikas ei ole ühtset seisukohta küsi
muses, kas lugeda vaieldamatuteks perekonnaliikmeteks ainult 
üürniku enda abikaasat, üürniku enda lapsi ja  vanemaid või kuu
luvad sellesse kategooriasse ka üürniku perekonnaliikmete abi
kaasad , lapsed ja vanemad.

V F Tšigiri arvates kuuluvad esimesse kategooriasse peale 
üürniku enda laste ja vanem ate ka üürniku abikaasa lapsed ja 
vanem ad 13. Selline järeldus on õige, sest see põhineb Valgevene 
TsK §-le 292 lg. 3, kus räägitakse  üürniku ab ikaasast ja  nende 
las test n ing  vanematest.

V Nurmela järg i kuuluvad vaieldam atute perekonnaliikmete 
hulka ükskõik m issuguse perekonnaliikme lapsed ja vanemad, 
sest seadus ei tegevat selles suhtes mingit e ra n d i t .14 Samal seisu
kohal on ka S. M. K orne jev .15

Viimati mainitud autorite seisukohtadega on raske nõustuda. 
Need ei ole kooskõlas ei Eesti NSV TsK §307 lg. 3 ega ka Vene 
NFSV TsK § 301 lg. 3 sõnastusega. Nimetatud §-des mõeldakse 
abikaasa, laste ja vanemate all just üürniku enda abikaasat, lapsi 
ja  vanemaid, mitte aga teiste perekonnaliikmete abikaasasid, lapsi 
ja  vanemaid. Seda seisukohta kinnitab ka Eesti NSV TsK § 308 
lg . 1, samuti ka Vene NFSV TsK § 302 lg. 1 teksti analüüs, kus 
on juba sõnaselgelt m ärgitud, et ju tt  on üürniku enda abikaasast, 
lastest ja vanematest.

V Nurmela ja S. M. Kornejev on oma seisukohtade esitamises 
lähtunud ilmselt mõne teise liiduvabariigi tsiviilkoodeksi sätetest.

Nii näiteks loetakse Ukraina NSV TsK § 283 lg. 3, Kasahhi 
NSV TsK § 278 lg. 2 ja veel mõne teise liiduvabariigi tsiviil
koodeksi sätete jä rg i  üürniku perekonnaliikmeteks üürniku abi
kaasa, n e n d e  ia p s e d  ja vanemad. Nimetatud autorid on aga 
sõna «nende» asendanud sõnadega «ükskõik missuguse perekonna
liikme» ja sellega laste ning vanemate ringi veelgi laiendanud. 
Selline laiendav tõlgendamine viiks esimese kategooria perekonna
liikmete ringi liigsele avardumisele. Kui vaieldamatuks perekonna
liikmeks tunnis tada  näiteks üürniku poja abikaasa, siis tekiks 
sam asugune  õigus ka viimase vanematel, nende vanemate lastel 
jne. Võib isegi väita, et sel juhtumil võib paigutada peaaegu kõik 
üürniku sugulased üürniku perekonnaliikmete esimesse kategoo
riasse.

Seadus ei nõua, et vaieldam atutel perekonnaliikmetel oleks 
tuvasta tud  üürnikuga ühine majapidamine. Seda eeldatakse.

4. Nagu juba eespool märkisime, võidakse üürniku võima
likeks perekonnaliikmeteks tunnis tada  ka teisi üürniku sugulasi

13 В. Ф. Ч и г и р .  Osund, teos, lk. 82.
14 V N u r m e l a .  Osund, teos, lk. 284.
15 С. 4 . К о р н е е в .  Понятие члена семьи в жилищном праве. — «Со

ветская юстиция», 1965, № 16, стр. 18.
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(mitte aga üürniku perekonnaliikmete sugulasi) kahe tingim use 
esinemisel: kui nad elavad üürnikuga koos ja neil on üürnikuga 
ühine majapidamine. M õlemad tingimused peavad esinema ühe
aegselt.

Juriidilises k irjanduses on avaldatud arvam usi, et sugulus 
elamuõiguslikus mõttes on erinev suguluse mõistest perekonna- 
õiguse järgi. Väidetakse, et elamuõiguslikus mõttes ei ole sugu
laseks tunnistam ine piiratud mingi suguluse astm ega, siia kuulu
vad nii lähedased kui ka kaugemad sugulased. 16

Meie arvates ei ole suguluse mõiste selline käsitlemine põhjen
datud. Ka elamuõiguses on vaja konkretiseerida isikute ringi, keda 
võidakse tunnis tada  üürniku sugulasteks, vastasel korral puudub 
võimalus sugulaste  ja m ittesugulaste  piiritlemiseks.

Perekonnaõiguses m äära takse  suguluse lähedus sugulus- 
astemetega. Ainult lähedastel sugulastel on vastastikused  õigu
sed ja kohustused. Siia kuuluvad otseliinis peale vanem ate  ja laste 
veel vanavanem ad ja lapselapsed, külgnevas liinis a inult õed ja 
vennad.

Ka pärimisõiguses peetakse silmas ainult lähedasi sugulasi.
Elamuõiguses võiks sugulaste  r ing  olla mõnevõrra laiem. Nii 

võiks perekonnaliikmeteks tunnis tada  kõik sugulased otseliinis, 
külgnevas liinis aga peale õdede ja vendade ka veel õe (venna) 
lapsed, samuti ka tädid, onud, lelled, sõtsed ja ka nende lapsed. 
Kaugema sugulusastm ega isikute perekonnaliikmeks tunn is ta 
misel ei ole ka praktilist vajadust.

Enam us liiduvabariikide koodekseid (analoogiliselt Eesti NSV 
TsK-le) sisaldab sätte, et võimalikuks perekonnaliikmeks saab 
tunnistada ainult üürniku sugulast. M ittesugulase  tunn is ta 
mine perekonnaliikmeks on võimalik ainult töövõimetute kodanik
kude puhul. Moldaavia NSV ja Usbeki NSV TsK-des on sõnad 
«teisi sugulasi» asendatud sõnadega «teisi kodanikke». See või
m aldab perekonnaliikmeks tunnis tada  ka mittesugulasi.

Eespool käsitlesime üürniku faktilise abikaasa õigusi üürniku 
eluruumile ja märkisime, et faktiline abikaasa ei kuulu üürniku 
perekonnaliikmete hulka ei vaie ldam atu  ega ka võimaliku pere
konnaliikmena. M oldaavia ja Usbeki NSV TsK järg i  võib aga 
tunnistada faktiline abikaasa üürniku võimalikuks perekonnaliik
meks kui üürnikuga koos elav kodanik, kellel on tem aga ühine 
majapidamine.

Moldaavia ja Usbeki NSV TsK-des väljendatud  seisukohti toe
tavad ka mõned autorid juriidilises kirjanduses. Nii teeb 
J. K. Tolstoi m õningate redaktsiooniliste täiendustega ettepaneku 
muuta kehtiva Vene NFSV TsK § 301 lg. 3 teksti redaktsiooni ja 
sõnastada see jä rgm ise lt- «Üürniku perekonnaliikmeteks on

16 В. Ф. Ч и г и р .  Osund, teos, lk. 82.
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üürniku abikaasa, nende lapsed, (sealhulgas ka lapsendatud) ja 
vanem ad (sealhulgas ka lapsendajad). Töövõimetuid ü lalpeeta
vaid ja teisi kodanikke võidakse tunnis tada  üürniku perekonna
liikmeteks, kui nad elavad koos üürnikuga ja neil on ühine m aja 
pidamine.» 17

Selline m uudatus sisaldab enamuse liiduvabariikide TsK-de 
suhtes, kaasa arvatud Eesti NSV TsK, 2 täiesti uut seisukohta:
1) perekonnaliikmeks tunnistamisel pole tarvis enam mingit sugu
lusastet ja 2) vaieldam atuteks perekonnaliikmeteks oleksid peale 
üürniku enda laste ja vanemate ka üürniku abikaasa, lapsed ja 
vanem ad.

Meie arvates ei ole sugulusvahekorra nõudest loobumine põh
jendatud. See annaks üürnikule võimaluse üle anda eluruumide 
kasutam ist teistele kodanikkudele, a rvestam ata  Eesti NSV TsK 
§-s 300 kehtestatud korda. Sel juhul võib üürnik eelseisva lahku
mise korral m ajutada eluruumi täiesti võõra kodaniku ja hakata 
tem aga «alatiselt» pidama «ühist» m ajapidamist. Sellega tekiks 
üürniku eluruumi asustatud kodanikul üürniku perekonnaliikmena 
iseseisev eluruumi kasutamise õigus ja üürniku lahkumise korral 
jääks tema eluruumi kasutajaks. Sugulusastme nõude puhul on 
sellised eluruumide seadusvastase  üleandmise võimalused välis
tatud. Mis puutub aga ettepanekusse tunnistada vaieldamatuteks 
perekonnaliikmeteks peale üürniku enda laste ja vanemate ka 
üürniku abikaasa lapsed ja vanemad, siis ei ole ka sellise m uuda
tuse tegemiseks praktilist vajadust. Nimetatud kodanikud on 
üürniku perekonnaliikmeteks nagu teised sugulased, kui nad ela
vad tem aga koos ja neil on temaga ühine majapidamine.

5. Eesti NSV TsK § 307 annab võimaluse tunnistada üürniku 
perekonnaliikmeks ka kodanikku, kes ei ole küll tema sugulane, 
kuid kes elab koos üürnikuga ja kellel on tem aga ühine m ajap ida
mine, kui ta on ülalpeetav töövõimetuse tõttu. Töövõimetuks loe
takse alla 16 aasta  vanuseid kodanikke (õppijaid alla 18 a.), naisi 
alates 55. ja mehi alates 60. eluaastast, samuti ka I, II ia III gr. 
invaliide.

Üürniku ülalpidamisel olevateks loetakse kodanikke, kes on 
kas üürniku täielikul ülalpidamisel või saavad üürnikult perioodi
list toetust, mis on neile põhiliseks elatusallikaks.

6. Eesti NSV TsK §-s 308 sätesta takse üürniku õigus teiste 
kodanike majutam iseks tema poolt üüritud eluruumi. Teiste 
kodanikkude all peetakse silmas just perekonnaliikmeid. Mitte- 
perekonnaliikmete m ajutam ine on sätesta tud  §-des 315, 325 ja 238.

Parag rahv is  308 lg. 1 antakse nende kodanikkude loetelu, keda 
võidakse m aju tada  üürniku eluruumi. See on analoogiline §-s 307 
lg. 3 antud loetelule nii vaieldam atute kui ka võimalike perekonna

17 Ю. К. Т о л с т о й .  Советское жилищное право, Изд. Ленинградского 
университета, 1967, стр. 68.



liikmete osas. Sam as sä tes ta takse  ka m ajutam istingim used, s. t. 
m äära takse  kindlaks need juriidilised faktid, millest oleneb e lam u
õigussuhte tekkimine üürniku perekonnaliikmete osas.

Perekonnaliikmete m ajutam isel tuleb esiteks kinni pidada 
«NSVL passim äärustikuga»  kehtestatud m aju tam ise  korrast  ja 
muude normatiivaktidega kehtestatud elamispinna m ajutam is- 
normidest. Kui üürnikuga juba elab koos mõni perekonnaliige, on 
teiseks vaja  kõigilt tem aga koos elavatelt tä isealis te lt  perekonna- 
liikmetelt kirjalikku nõusolekut, sealhulgas ka aju tiselt  ä rao leva
telt tä isealis te lt perekonnaliikmetel^ kellele sä ilita takse  § 312 
korras eluruumi kasutam ise õigus. Ainult alaealiste  laste  m a ju ta 
miseks oma vanem ate juurde ei nõuta teiste perekonnaliikmete 
nõusolekut. Viimases tingimuses väljenduvadki §-s 307 lg . 1 too
dud üürniku ja tema perekonnaliikmete võrdsed õigused eluruumi 
kasutamisel. Kui mõni perekonnaliige keeldub kirjaliku nõusoleku 
andmisest uute perekonnaliikmete majutam iseks, siis ei ole 
üürnikul üldse võimalik m aju tada  eluruumi uusi perekonnaliik
meid. Sellist keeldumist ei ole võimalik vaid lustada  isegi kohtu
likus korras.

Eesti NSV TsK § 308 lg. 1 praegune redaktsioon kutsub esile 
tõsiseid vastuväiteid. Nii ei ole üürnikul abiellumise korral võim a
lik ab ikaasat oma eluruumi m aju tada  ilma teiste juba eluruumis 

•elavate perekonnaliikmete (näiteks vanem ate) nõusolekuta. Seega 
o tsustavad küsimuse, kas abikaasad võivad elada koos üürniku 
korteris, mitte abikaasad ise, vaid teised kodanikud. Võib esineda 
ka niisugune juhtum, et üürniku abikaasa elas koos alaealiste  
lastega tööülesannete tõttu pikemat aega teises linnas eraldi oma 
abikaasast. Üürnik ise aga  elab nende endises eluruumis koos 
oma ema ja õega. Kui üürniku abikaasa koos lastega sooviks oma 
abikaasa juurde elama asuda, siis on see tak is tam atu lt  võimalik 
ainult lastel. Kuid laste ema elam aasum ine sam asse  eluruumi 
sõltub abikaasa ema ja õe ifõusolekust. Kui viimased keelduvad 
sellest, siis peab üürniku abikaasa jääm a elama oma ab ikaasast 
ja lastest eraldi, sest ema ja õe keeldumist ei saa vaid lustada  koh
tus. Sellise olukorra kujunemine ei ole kooskõlas praktika v a ja 
dustega ja on vastuolus isegi kommunistliku moraali normidega. 
Piiramised olgu suunatud  ainult teiste perekonnaliikmete m a ju ta 
mise vastu, et kaitsta  eluruumi juba kasutavate  perekonnaliikmete 
õigusi, kuid mitte üürniku enda abikaasa vastu. Ka siin tuleks teha 
erand, nagu  alaealiste  lastegi suhtes. Seepärast oleks õigem Eesti 
NSV TsK § 308 lg. 1 viimane lause sõnastada  järgm iselt: «Ala
ealiste laste m ajutam isel oma vanem ate  juurde ja üürniku abi
kaasa  m ajutam isel oma abikaasa juurde ei nõuta teiste perekonna
liikmete nõusolekut.»

Kui eluruum asub kohaliku töörahva saadikute nõukogu, riik
liku, kooperatiivse või ühiskondliku organisatsiooni elamufondi 
m ajas, siis ei ole üürile andja  nõusolekut perekonnaliikmete m aju 
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tam iseks tarvis. Isikliku omandiõiguse alusel kuuluvas elamus on 
üürniku perekonnaliikme majutam iseks vaja  peale teiste pere
konnaliikmete nõusoleku ka üürile andja nõusolek. Kui aga üüri
lepingu esemeks kodanikule isikliku omandiõiguse alusel kuuluvas 
elam us on isoleeritud ruum, siis ei ole üürniku abikaasa ja a la 
ealiste laste m ajutam iseks üürile andja nõusolekut vaja  (§ 308, lg.
2) Seda üürile andja  keeldumist ei saa vaidlustada kohtulikus 
korras, kuna Eesti NSV TsK § 303 alusel võidakse nendes m aja 
des eluruume välja  üürida ainult m ajaomaniku äranägemisel ja 
ka teiste kodanike (kaasa arvatud perekonnaliikmed) majutamisel 
on oluline üürile andja  seisukoht.

M õningad erinevused on üürniku perekonnaliikmete m aju ta 
misel elamuehituskooperatiivi majades. Teatavasti võib koopera
tiivi liige juhatuse nõusolekul anda temale kooperatiivi m ajas 
antud eluruumi või selle osa üürile. Sellele üürilepingule kohal
datakse Eesti NSV TsK §-de 325 ja 327 sätteid (§ 304) Seetõttu on 
üürnik elamuehituskooperatiivi m ajas tegelikult allüürniku õigus
likus seisundis ja  perekonnaliikmete majutam isel on kõikidel juh
tudel (ka abikaasa ja alaealiste  laste majutam isel) vaja üürile 
andja  nõusolekut.

7 Kui üürniku perekonnaliikmete m ajutam ine on toimunud 
Eesti NSV T sK §-s308  lg. 1 või 2 ettenähtud korras ja tingimustel, 
tõusetub nende perekonnaliikmete õiguste küsimus üürniku elu
ruumile. Nimetatud paragrahvi 3. lõike kohaselt om andavad 
üürniku poolt m aju ta tud  kodanikud «võrdselt üürniku teiste pere
konnaliikmetega õiguse elamispinnale, kui need kodanikud tunnis
tatakse tema perekonnaliikmeteks (§ 307) ja kui m ajutam ise kor
ral nende kodanike, üürniku ja tem aga koos elavate perekonna
liikmete vahel ei olnud teis tsugust kokkulepet.» Sellega kehtesta
takse kaks tingimust, mille puhul üürniku poolt § 308 lg. 1 või 2 
korras m aju ta tud  kodanikel tekib varem m aju ta tud  teiste üürniku 
perekonnaliikmetega, iseenesest mõista ka üürniku endaga (kui 
teisi perekonnaliikmeid varem m aju ta tud  ei ole), võrdne õigus 
eluruumi kasutamisele. Nendeks tingimusteks on esiteks üürniku 
perekonnaliikmeks tunnistam ine ja teiseks see, et nende kodanike 
ja  üürniku ning tem aga koos elavate perekonnaliikmete vahel ei 
olnud teis tsugust kokkulepet. Seejuures peab märkima, et m õnin
g a t  a ru saam atus t  tekitab sõna «признаться» tõlkimine vene 
keelest eesti keelde sõnavastega «tunnistatakse». Kerkib küsimus: 
kes tunnistab  ja millises korras tunnistatakse? P arag rahv is  307 lg. 
3 rääg itakse  perekonnaliikmeks tunnistam isest ainult teiste sugu
laste ja töövõimetute ülalpeetavate osas. Teksti sisuline analüüs 
ja teiste analoogiliste  sätete tõlketekstide võrdlemine kinnitab, 
et tegemist on lihtsalt tõlkevaste sünonüümiga: sõna «признатсья» 
võib tõlkida eesti keelde ka «loetakse» või «on». Sellepärast ei 
tähenda perekonnaliikmeks tunnistam ine mingit erilist tunn is ta 
mise m enetlust ja keegi ei pea kedagi kellekski tunnistam a. Sama-
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võrdselt võib kasutada ka tõlkevastet «perekonnaliikmeteks on ka 
teised sugulased ja töövõimetud ülalpeetavad, kui .»

Ülaltoodut arvestades tuleb asuda seisukohale, et §-s 308 lg. 3 
rääg itakse  üürniku poolt nende kodanike m ajutam isest, kes on 
loetletud §-s 307 lg. 3 ja ju tt  ei ole hoopiski m aju ta tud  kodanike 
m ingisuguses protsessuaalses korras üürniku perekonnaliikmeks 
tunnistamisest. Kui kodanik, kes §307 lg. 3 jä rg i  võiks kuuluda 
üürniku perekonnaliikmete hulka (näiteks poeg koos perekonnaga), 
ei soovi perekonnaliikmeks tunnistam ist, siis ei olegi üürnikul 
õigust teda § 308 lg. 1 järg i  oma perekonnaliikmena eluruumi 
m ajutada (vrd. § 308, lg. 3). Sellist kodanikku (poega) võib 
üürnik m aju tada  kas allüürnikuna (§ 325) või kodanikuna omaette 
isoleeritud tuppa kolme kuu jooksul, kui temale oli e lam uorgani 
poolt antud vastav  hoiatus (§ 320 lg. 4), ja loovutada m aju ta tud  
kodanikule (pojale) selle isoleeritud toa iseseisva kasutam ise 
õiguse (§ 321 lg. 1) Küll aga säilivad §-s 307 lg. 3 loetletud 
kodanikel, kui nad lakkavad olemast üürniku perekonnaliikmed, 
kuid jäävad  elama üürniku eluruumi, sam asugused  õigused ja 
kohustused kui üürnikul ja tema perekonnaliikmetel (§ 307 lg. 4) 
Kokkuleppe all aga peetakse ilmselt silmas eluruumi kasutamise 
tingimuste k indlaksm ääram ist juurdetulevate  perekonnaliikmete ja 
seniste eluruumi kasutavate  perekonnaliikmete vahel. Võidakse 
näiteks kokku leppida nii, et hiljem m aju ta tud  perekonnaliikmed 
ei kasuta eluruumi mitte võrdselt teiste perekonnaliikmetega, vaid 
väiksemas ulatuses. Kokkulepe võib puudutada ka abiruumide eri
nevat kasutamist. Mitmetoalise korteri puhul võidakse kokku lep
pida, et m aju ta tud  isikud kasutavad  ainult ühte tuba ilma köögi 
kasu tam ise ta .18 Kui aga vastav  kokkulepe puudub, siis ei ole min
geid erinevusi endiste ja uute perekonnaliikmete õigustes.

ü la lk ir je lda tud  kokkulepe ei too kaasa üürniku ja  üürile andja 
vahel sõlmitud eluruumi üürilepingu m uutm ist ega kujuta endast 
ka uue üürilepingu sõlmimist Eesti NSV TsK § 318 mõttes. Samuti 
ei kõrvalda selline kokkulepe üürniku perekonnaliikmete so lidaar
set vas tu tust Eesti NSV TsK § 307 lg. 2 järgi.

8. Seoses elamuehituse pideva suurenem isega on uute eluruu
mide andmine põhiliseks kodanike korterivajaduste rahuldamise 
allikaks. Sam as tõusetub aga küsimus üürniku perekonnaliikmete 
õigustest ja kohustustest seniste eluruumide vabastam isel ja  uude 
eluruumi asumisel. Order antakse senise üürniku nimele ja temaga 
sõlmitakse ka uus üürileping uude eluruumi asumiseks. Uude elu
ruumi elama asumisel on üürnik kohustatud vabastam a senise elu
ruumi. Kas sam asugune kohustus on ka üürniku perekonnaliikme
tel ja mida teha siis, kui mõni üürniku perekonnaliikmetest keel
dub eluruumi vabastam ast?  Ei ole vä lis ta tud  ka võimalus, et üür-

18 Vt. Гражданский кодекс РСФСР, учебно-практическое пособие, часть 
II, Средне-Уральское Книжное Издательство. Свердловск, 1965, стр. 119.
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nik keeldub mõne senise perekonnaliikme kaasavõtm isest uude elu
ruumi. Kas sel juhtumil on võimalik perekonnaliikme sundmajuta- 
mine või tem alt endise eluruumi äravõtmine ja sellest vä lja tõs t
mine?

Enam use liiduvabariikide tsiviilkoodeksites on need vahekor
rad  reguleerimata. Ainult Kasahhi NSV TsK § 315 järg i  on üürnik 
ja tem aga koos elavad perekonnaliikmed uue eluruumi saamisel 
kohaliku nõukogu, ametkondliku elamufondi või elamuehituskcope- 
ratiivi m ajas kohustatud vabastam a senise eluruumi, kui nad on 
eelnevalt andnud nõusoleku ülekolimiseks. Kui aga selline säte lii
duvabariigi tsiviilkoodeksis (kaasa arvatud Eesti NSV TsK) puu
dub, ei või üürniku perekonnaliikmeid üürniku lahkumisel kor
terist välja tõsta. Sellega rikutakse otseselt § 307 lg. 1 sätetega 
üürniku perekonnaliikmetele garanteeritud eluruumi iseseisva kasu
tamise õigust. Kui üürniku perekonnaliikmed ei vabasta  senist elu
ruumi vaa tam ata  varem antud lubadusele ja esitatud andmetele, 
tuleks uue eluruumi andmise otsus ära muuta ja ülekolinud isikud 
uuest eluruumist välja tõsta õigusega asuda tagasi endisesse elu
ruumi. Mingil juhul ei tohi lubada senisele ühele perekonnale kahe 
eluruumi saam ist pettuse teel. Erinev on olukord aga siis, kui 
pärast  uude eluruumi ülekolimise nõusoleku andmist toimuvad 
olulised muudatused üürniku perekonnas — näiteks üürniku abi
elu lahutati, üürniku poeg abiellus ja moodustas omaette pere
konna jne. Siis tuleks kompetentsel eluruumi andval organil (koha
liku töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee, ettevõtte adm inist
ratsioon ja a/ü komitee) küll kaaluda küsimuse lahendamise või
m alust vas tava lt  kujunenud olukorrale, s. o. kahe korteri jätmise 
võimalust juba faktiliselt kujunenud kahele perekonnale. Kuid see 
ei anna ikkagi õigust rikkuda §-s 307 lg. 1 kehtestatud sätteid ja 
kohalejäänud perekonnaliikmeid välja tõsta.

Meie pakutud lahendus tundub ka sisuliselt õigem olevat. 
Üürniku perekonnaliikme poolt antud kohustus üürnikule uue elu
ruumi andmisel sinna elama asuda ja senine eluruum vabastada 
ei kuulu selliste kohustuste hulka, millest loobumine on seadusega 
keelatud (näiteks TsK §-s 555 lg. 4 m ärgitud kohustusest ei ole 
võimalik loobuda)

Analoogiliselt tuleks küsimus lahendada ka sel korral, kui üü r
nik keeldub mõne senise perekonnaliikme kaasavõtmisest uude kor
terisse. Perekonnaliikme sundmajutam ine ilma üürniku nõusole
kuta ei ole võimalik, sest see on vastuolus Eesti NSV TsK §-ga 
308 lg. 1.

Iga antud liiki asja  lahendamisel tuleb lähtuda konkreetsetest 
asjaoludest ja silmas pidada seda, et uue eluruumi andmisega 
peaksid üürniku ja tema perekonnaliikmete elamistingimused olu
liselt paranema.
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ВО ЗН И К Н О В Е Н И Е  Ж И Л И Щ Н Ы Х  П РА ВО О ТН О Ш ЕН И Й  
У ЧЛЕНО В СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ

JI. А. Лилль

Р е з ю м е

В статье исследуются некоторые проблемы возникновения 
жилищных правоотношений у членов семьи нанимателя.

Прежде всего анализируется возникновение жилищного пра
воотношения у самого нанимателя и отмечается, что жилищное 
правоотношение между наймодателем и нанимателем возни
кает в момент признания заключенным договора найма жилого 
помещения, и это отношение мы называем первичным жилищ
ным правоотношением.

Права и обязанности членов семьи нанимателя в отношении 
взятого нанимателя в наем жилого помещения возникает не с 
момента признания заключенным договора о найме жилого по
мещения, а лишь с момента фактического заселения жилого по
мещения. Член семьи не находится в непосредственных договор
ных отношениях с наймодателем, и его права и обязанности про- 
изводны от прав и обязанностей нанимателя.

Поэтому следует считать жилищное правоотношение членов 
семьи нанимателя не первичным, а производным жилищным 
правоотношением.

В статье также определен круг лиц, которые считаются чле
нами семьи нанимателя.

Понятие члена семьи в жилищном праве не покрывается по
нятием члена семьи в семейном праве; в жилищном праве соот
ветствующий круг шире.

В состав бесспорных членов семьи входят лишь супруга на 
нимателя, его дети и родители. В эту категорию неправильно 
включаются по ТК Эстонской ССР супруги, дети и родители 
других членов семьи. Последние могут входить в категорию воз
можных членов семьи как другие родственники, проживающие 
вместе с нанимателем и ведущие с ним общее хозяйство.

Считается целесообразным ограничить круг родственников, 
которых можно признать членами семьи нанимателя.

Обращается внимание на недостаточность редакции ст. 308
ч. 1 ТК Эстонской ССР согласно которой и для вселения супру
ги нанимателя требуется согласие других членов нанимателя 
Это не соответствует запросам практики и противоречит комму
нистическим моральным нормам. Ограничения в отношении 
супруги нанимателя нуждаются в изменении.
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О М ЕТО ДИКЕ КО НКРЕТН О -СО Ц И О ЛО ГИ ЧЕС КИ Х  
ИССЛЕДО ВА НИ Й В КОЛХОЗНОМ  ПРАВЕ

Докт. юрид. наук В. П. Кельдер, аспирант J1. П. Саарнитс
Кафедра гражданского права и процесса

Хотя социология — наука не молодая, все же о ней в послед
нее время много пишут и говорят. Иногда особое внимание к 
социологическим исследованиям связывается с указанием Прог
раммы КПСС на необходимость изучать и теоретически обоб
щать практику коммунистического строительства, исследовать 
основные закономерности экономического, политического и куль
турного развития социализма и перерастания его в коммунизм, 
разрабатывать проблемы коммунистического воспитания.1 Не
сомненно в Программе КПСС даны основные направления раз
вития социалистического общества и его научного изучения. 
Но и сама Программа КПСС является научным обобщением 
развития социалистического общества и базируется на объек
тивных закономерностях его развития. Требования, выражен
ные в Программе, научно обобщенные результаты объективных 
требований развития социализма.

Закономерности развития социалистического общества сами 
выдвигают новые требования отраслям науки, изучающим и 
обобщающим это развитие. Необходимость знания основных 
закономерностей развития социалистического общества в наши 
дни неразмерно выросла. Экономика социалистического общест
ва в настоящее, время настолько сложна, что руководство эконо
мическими процессами без использования современных знаний 
и техники невозможно. Несравнимо, например, планирование 
производства наших дней с первыми годами советской власти. 
Этими же объективными обстоятельствами и вызвана необходи
мость искать новые возможности научного исследования про
цессов социалистического общества. Требованиям всестороннего 
изучения процессов развития социалистического общества в 
настоящее время отвечает широкое проведение социологических

1 Программа Коммунистической Партии Советского Союза. М., 1965, 
стр. 127— 128.
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исследований. Конечно, в социологии нельзя видеть единственно 
возможной науки изучения развития социалистического общест
ва. Задачам  строительства коммунизма подчинены все, без 
исключения, отрасли советской науки. Социологические методы 
не являются каким-то последним словом в науке. По мере даль
нейшего развития общества возникает необходимость в более 
совершенных методах изучения общественных процессов.

Дальнейшее развитие отдельных отраслей науки связано не 
только объективными необходимостями, но и объективными 
возможностями их развития. В то же время развитие отдельных 
отраслей науки теснейшим образом связано между собой. Одни 
используют достижения других. Поскольку социология изучает 
процессы развития общества через их количественные измене
ния, то ясно, что дальнейшее развитие социологии во многом 
зависит от развития математики и электронно-вычислительной 
техники. Использование математических методов позволяет все
сторонне и быстро обработать огромное количество данных со
циологических исследований. Развитием математики и электрон
но-вычислительной техники также объясняется особая актуаль
ность социологии в настоящее время.

, Социология изучает социальную структуру общества (меж
классовые и внутриклассовые отношения, систему социальных 
институтов, регулирующих эти отношения) развитие и взаимо
действие систем и организации внутри данного общества. М арк
систское изучение социальной жизни приследует двоякого рода 
закономерностям:
1) о б щ и м  з а к о н о м е р н о с т я м  становления, развития и 
смены социальных организмов и общим закономерностям функ
ционирования и развития каждого определенного организма;
2) с п е ц и ф и ч е с к и м  з а к о н о м е р н о с т я м  связи социаль
ных систем и отношений и социального организма в целом. Пер
вая группа перечисленных социальных закономерностей — это 
предмет исследования теоретической (общей) социологии, вто
рая — прикладной (конкретной) социологии или конкретных 
социологических исследований.2

Таким образом объект общей социологии и конкретных со
циологических исследований — общий. Различны только аспек
ты и цели изучения этого объекта. Поскольку социальные систе
мы и отношения социального организма и их специфические з а 
кономерности многообразны, постольку и многообразны аспекты 
их изучения конкретными социологическими исследованиями. 
Конкретно-социологические исследования не представляют собой 
какой-то особой отрасли знания, обособленной науки со своим

2 Г. В. О с и п о в .  Социология как наука. «Социальные исследования», 
АН СССР, 1968, вып. 2, стр. 40. 47
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предметом, отличающимся от предмета других общественных 
наук, а играют служебную роль.3

Таким образом предметом социально-правового изучения 
является не система правовых норм сама по себе, но главным 
образом связь между нормой и, ее социальным действием, выяв
ление всех факторов, как способствующих воздействию права на 
общественные отношения, так и препятствующих этому.4 Объек
том социально-правового изучения являются связи социальных 
систем, связи норм права с общественными отношениями.

Конкретно-социологические исследования отличаются не 
только по своему методу исследования, но и по аспекту изучения 
объекта. В социально-правовых исследованиях на первый план 
выдвигается социальное воздействие и социальная эффектив
ность государственно-правовых институтов. Изучение социаль
ной эффективности норм права представляется возможным 
только путем изучения изменений в общественных отношениях. 
Только этим путем можно судить о социальной эффективности 
норм права. Целью социально-правовых исследований является 
измерение влияния права. И измеыения в общественных отноше
ниях являются этими измерителями, показателями влияния 
права.

В социально-правовых исследованиях нельзя упускать из ви
ду, что специфические закономерности социальных систем зави
сят от множества факторов. Упуская из виду сложные связи от
дельных социальных систем и ориентируясь только на одну 
сторону социальных явлений, возможны неоправданные выводы. 
Интересными в этом отношении являются выводы, к которым при
ходит В. И. Никитинский, сопоставляя ранее выдвинутые реко
мендации по совершенствованию трудового законодательства, 
выявленные конкретно-социологическими исследованиями и ос
новные причины текучести кад ров5 Анализ показывает, что 
некоторые правовые нормы, имеющие непосредственной целью 
борьбу с текучестью кадров, вместо пользы приносят вред 
общественным интересам. Использование В. И. Никитинским 
результатов конкретно-социологических исследований о теку
чести кадров в целях правовых предложений позволяет сде
лать еще один вывод. Не всегда предметом изучения социально
правовых исследований непременно является практическая ре

3 Г Ш т р а к с .  К вопросу о конкретно-социологических исследованиях. 
«Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований», 
М.. Росвузиздат, 1963, стр. 9.

4 В. П. К а з и м и р ч у к. Социологические исследования в праве: проб
лемы и перспективы. — «Советское государство и право», 1967, № 10, стр. 37

5 В. И. Н и к и,т и и с к и й. Конкретно-социологические исследования и 
совершенствование трудового законодательства. — «Советское государство и 
право», 1968, № 6, стр. 36.

6 öigusteaduslikke töid X 81



зультативность правовых норм. Очень часто юристу необходимо 
иметь полную картину о действительном положении тех или дру
гих социальных явлений. Только ответ на фактическое положе
ние дел дает юристу дальнейшее направление. Особенно важное 
значение имеет точный и полный анализ действительного поло
жения при правотворческой деятельности. Так, например, цель 
бракоразводного законодательства достигается только при пол
ном знании причин разводов.

Хотя социологическим исследованиям и присущи специфи
ческие методы, они не являются определяющими. Методы выте
кают от особенностей объекта и являются только дополнитель
ными характеристиками научных исследований. Поэтому следует 
согласиться с тем, что более предпочтительно говорить не о 
конкретно-социологическом методе, а о конкретно-социологи
ческих исследованиях, так как конкретно-социологические иссле
дования предусматривают различные методы в зависимости от 
предмета, задач и условий исследования.6

Конкретно-социологические исследования используют различ
ные методы и выбор методики зависит от характера изучаемого 
объекта и от поставленных задач. Общим для них является ко
личественный характер и использование математического аппа
рата.

Во многом определяют методику поставленные цели. Соот
ветствующей методикой можно достигать только поставленные 
цели (или нет, если методика недостаточно продумана), но не 
больше. При оценке одной или другой методики следует исхо
дить строго из поставленных задач и не требовать от нее боль
шего.

В области конкретных правовых исследований пока еще пе
риод испытания одной или другой методики. Мы будем идти 
ощупью и путь наш будет длинный.7 Количественные методы, 
которые применяются в настоящее время в социологии, не раз
работаны для качественных характеристик и поэтому недоста
точно отвечают потребностям предмета этой науки.8 На третьем 
симпозиуме по научному прогнозированию подчеркивалось, что 
в настоящее время в нашей стране все больше и шире разви
ваются социальные и социально-правовые исследования с при
менением счетных и вычислительных машин. В связи с этим 
весьма актуальной является задача разработки проблемы при
менения в социологии современных научно-технических средств

6 И. П. Н е д  б а й  л о. Теоретические принципы и конкретно-социологи
ческие исследования. — «Конкретно-социологические исследования в право
вой науке». Материалы научной конференции. Киев, 26—27 октября 1965 г., 
Киев, 1967, стр. 95.

7 Там же, стр. 95.
8 «Социальные исследования», 1968, в. 2, стр. 267.
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обработки информации, создания соответствующих методов, 
программ и алгоритмов.9

Д ля  быстрейшего преодоления временных трудностей в юри
дической литературе следовало бы шире осветить конкретные 
методы исследований. В конкретных правовых исследованиях, 
как правило, только называют методику, не давая более подроб
ной ее характеристики, а сразу же переходят к результатам, по
лученным путем применения конкретных исследований. Мы уде
ляем слишком много внимания результатам конкретных ис
следований и забываем путь достижения этих результатов. Ис
следователи также с осторожностью относятся к опубликова
нию конкретной методики, поскольку здесь всегда большие воз
можности для критики, а без критического анализа своей рабо
ты мы дальше не продвинемся.

Д л я  оценки результатов также необходимо знать пути их 
получения. Не зря же все научные исследования по естествен
ным наукам на первом месте дают точную характеристику ис
пользованной методики. Общественные науки к этому еще не 
привыкли.

Конкретно-социологические исследования более распростра
нены в уголовном, трудовом и государственном праве. Некото
рые попытки сделаны в области колхозных отношений, хотя об 
их методике мало известно. Более подробно передает свой опыт 
Н. И. Титова — в области укрепления законности в колхозах. В 
частности, она приходит к выводу, что анкетный метод, который 
широко применяется в области трудовых отношений в промыш
ленности, на транспорте и т. д. вряд ли будет удачным, по край
ней мере как основной, в области колхозных правоотношений.10 
С этим хочется не согласиться. В общей социологии структура 
деревни расматривается как модель всякой социологической 
структуры.11 Возник даж е специальный раздел социологии — 
сельская социология. В Советском Союзе также исследованы 
различные аспекты колхозной жизни при помощи различных ме
тодов.12 Колхозные правоотношения не представляют собой 
какого-то исключительного явления, не подчиняющегося мето
дам конкретных исследований, в том числе и методам анкетиро
вания. Что метод анкетирования вполне применим при изучении 
влияния права на колхозные отношения, об этом речь идет ниже.

9 Обсуждение проблем научной информации и прогнозирования в общест
венных науках. — «Советское государство и право», 1968, № 6, стр. 141.

10 Н. И. Т и т о в а. Некоторые результаты конкретно-социологических ис
следований в области укрепления законности в колхозах. — «Конкретно-со
циологические исследования в правовой науке». Материалы научной конфе
ренции. Киев 26—27 ноября 1965 г., Киев, 1967, стр. 30.

11 Н. Я х и е л .  Город и деревня. Социологические аспекты. М., 1968, 
стр. 20.

12 Ю. Ф. А р у т у р я н. И з истории социологических исследований се
ла. — «Социальные исследования», 1968, в. 2, стр. 197— 210.
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При характеристике методики конкретных исследований в 
праве, на наш взгляд, особенно подробного освещения требуют 
следующие вопросы: 1) цели и задачи исследования; 2) выбор 
объекта; 3) методика собирания, фиксирования и обработки м а
териалов.

Ниже мы приводим характеристику нескольких методов, ис
пользованных нами при изучении колхозных отношений, в том 
числе и одного метода анкетирования.

Прежде, чем приступить к конкретным исследованиям, необ
ходимо определить основные цели и задачи исследования — т. е. 
возможные окончательные результаты. Целью нашего первого 
исследования являлось определение оптимальной структуры 
коллегиальных органов .внутриколхозного руководства и их 
компетенции. До последнего времени вопросы внутриколхозного 
руководства изучались исходя из норм действующего права, из 
рассуждений о важности одного или другого вопроса в компе
тенции отдельных органов внутриколхозного руководства. П рак
тика колхозов использовалась только в качестве примеров. Це
лостной картины о положении внутриколхозного руководства 
мы не имели.

К формулированию конкретных вопросов, на которые должно 
дать ответы 'проводимое исследование, следует приступить после 
определения о с н о в н ы х  задач. Мы сформулировали следую
щие конкретные вопросы: 1) какие коллегиальные органы ис
пользуются колхозами; 2) какими вопросами (максимальное 
число) занимаются общие собрания колхозников, собрания упол
номоченных и управления; 3) как часто эти вопросы встречаются 
в повестке дня названных органов отдельных колхозов; 4) какие 
из них более распространенные, т. е. встречаются в повестке дня 
большинства колхозов и какие менее распространенные; 5) как 
часто проводятся общие собрания, собрания уполномоченных и 
правления; 6) приблизительная затрата времени на чаще встре
чаемые вопросы в повестке дня; 7) какие особенности наблю
даются между отдельными колхозами и ряд других. Как видно 
из поставленных вопросов, ответы на них могут быть только 
цифровые или переводимые в цифровые. Еще раз хотелось бы 
подчеркнуть ранее уже высказанную мысль, что от исследования 
не следует ожидать или искать ответа на непоставленные вопро
сы, например, о законности принятых решений, поскольку 
избранная методика ответы на непоставленные вопросы не дает.

После определения основной цели и постановки конкретных 
вопросов возникает вопрос о выборе объекта. Такие объекты ис
следования как заводы, колхозы, предприятия в социологии 
называют особенными.13 В социологии выработаны основные

13 Г О с и п о в ,  Ю.  К о з ы р е в ,  В. К о л б а н о в с к и й, М.  А й в а з я н .  
Задачи и методы конкретно-социологических исследований. — «Вопросы орга
низации и методики конкретно-социологических исследований». Росвузиздат, 
1963, стр. 21.



требования, и специальные приемы, предъявляемые к выбору 
объекта. Д ля  того, чтобы получить достоверные знания об 
объекте в целом (в данном случае все колхозы республики), 
необходимо, чтобы выборочное изучение было репрезентативно. 
Выборка может считаться репрезентативной в том случае, если 
она сохраняет соответствие целому как в качественном, так и в 
количественном отношении.14 Основными видами выборочного 
метода являются собственно-случайный, типический, механи
ческий и серийный.15 Какой же из них больше всего отвечает 
нашим интересам и обеспечивает принцип репрезентативности? 
Д л я  использования собственно-случайного выбора количество 
Генеральных объектов слишком маленькое. В литературе для 
выбора подобных объектов советуют метод типического выбора. 
Но какой колхоз или какие колхозы являются типичными. 
Ю. Ф Арутунян правильно критикует проведенное в колхозе 
«Россия» Ставропольского края Ново-Александровского района 
комплексное социологическое исследование как в типическом 
колхозе.16 На наш взгляд типичность колхоза весьма условное 
понятие. Далеко нельзя, например, считать типичными средние 
по размерам и хозяйственным показателям колхозы. Типичными 
не являются также ни передовые, ни отстающие колхозы.

Поэтому при выборе объекта мы руководствовались ины
ми критериями. Нас интересовала практика как маленьких по 
размерам, так и больших колхозов, как передовых, так и отстаю
щих. Поэтому мы' выбирали большинство колхозов двух районов. 
Двух районов по той причине, что в одном районе в большей 
степени уже осуществлены оптимальные размеры колхозов, в 
другом еще нет. Отличаются и природные условия, но они не 
являются крайними в республике.

Правильность выбора объекта можно проверить некоторыми 
контрольными методами. Так, например, можно проводить то 
же самое исследование в конкретно избранных передовом и от
стающем колхозе республики.

Не все полученные выводы распространимы на все колхозы 
Советского Союза,,но некоторые общие безусловно. На практику 
внутриколхозного руководства влияют не только объективные, 
но и некоторые субъективные факторы: состояние руководящих 
кадров, местная практика, даж е темперамент народа и др.

Методика собирания, фиксирования и обработки материалов 
конкретных исследований в литературе .освещена крайне недос
таточно. Безусловно, отдельными исследователями найдены и

14 «Опыт и методика конкретных социологических исследований». М., 
1965, стр. 62—64.

15 Методика и техника статистической обработки первичной социологи
ческой информации. АН СССР, Институт философии, М., 1968, стр. 277.

!6 10. Ф. Ар у т у н я н. Из истории социологических исследований се
ла. — «Социальные исследования», 1968, в. 2, стр. 209.
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использованы эффективные и рациональные методы обработки 
материалов, но они остались недоступными остальным.

При проведении социологических исследований часто ж а 
луются на нехватку технических работников. Но технику прове
дения социологических исследований можно усовершенствовать 
до такой степени, чтобы необходимость в технических работах 
была минимальна. Если, например, проводить какие-либо конк
ретные исследования методом анкетирования, рекомендован
ному Институтом Экономики и организацией промышленного 
производства СО АН С С С Р 17, то требуется огромная техни
ческая работа для введения анкетных данных в машину. Как 
показывает наш опыт, технику составления и заполнения 
анкет можно усовершенствовать до такой степени, что анкеты, 
кроме проверки их качества, не требуют никакой обработки, ко
дирования или перекодирования и их данные можно непосред
ственно ввести в машину.

Имеются также более простые приемы и технические сред
ства фиксирования и обработки количественных материалов, 
используемых при меньшем количестве материалов. Нами были 
использованы ручные перфокарты. Все полученные ответы на 
вышеперечисленные вопросы были нанесены на перфокарты; 
данные каждого колхоза на отдельную перфокарту. Д л я  этого 
был составлен специальный вопросник (дескриптор), содержа
щий все исследуемые вопросы и все возможные варианты отве
тов и соответствующий код. До приступления к собиранию мате* 
риалов обязательно следует предвидеть способ их обработки, 
потому что тогда можно собирать материалы соответственно 
техническим требованиям их обработки. В противном случае не
избежна переработка материалов, специальная их подготовка 
к обработке.

Технику заполнения перфокарт такж е можно максимально 
упростить. На перфокарту наносят только цифры, обозначаю
щие условленные понятия. Так, например, цифры 5— 1(2) — 8; 
2(24) — 36; 8— 17 и т. д. — обозначают, что в колхозе «Мир» (5) 
состоялось в год 2 общих собрания (1) где было рассмотрено 8 
различных вопросов; собраний правления (2) было проведено 
24, где обсуждалось 36 различных вопросов; заявлений об отво
де земельного участка (8) на собраниях было рассмотрено 17 
И т. д.

Ручные перфокарты были использованы и в других исследо
ваниях. При помощи ручных перфокарт были исследованы 
вопросы образовательного уровня и культурно-бытового обслу
живания молодежи в колхозах Хаапсалуского района. Были 
исследованы вопросы соответствия образования и возраста.

17 В. А. У с т и н о в ,  А. Ф. Д е е в .  Опыт применения ЭВМ в социологи
ческих исследованиях. Новосибирск, 1967.
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образования и профессии, образования и семейного положения, 
квартирные условия, все проведенные домами культур и клу
бами мероприятия (виды мероприятий, количество), тематика и 
количество лекций, использованное молодежью в библиотеках 
количество книг, проведение комсомольскими организациями 
мероприятий, количество участвующих в тех или иных меро
приятиях, количество слушателей на лекциях и т. д. Работа была 
выполнена студентом в качестве дипломной работы.18 Студент 
уложился в бюджет времени только благодаря использованию 
технических, хотя и простейших средств собирания, фиксирова
ния и обработки материалов.

Ручные перфокарты позволяют довольно быстро и, что самое 
главное, всесторонне обработать цифровые материалы. Так, 
например, буквально в течение нескольких минут можно выяс
нить, сколько в общем количестве таких колхозов, где общие 
собрания проводились один раз в год, два раза и т. д., в каких 
колхозах обсуждался, например, вопрос о технике безопасности 
или любой другой вопрос и т. д.

А теперь более подробно об одном конкретно-социологи
ческом исследовании, проведенном нами путем анкетирования.

Основная цель исследования — выявление укоренившейся 
практики внутриколхозного руководства, установление расфор
мированных типичных и нетипических структур управления де
лами в колхозах. Д л я  достижения этой цели следовало бы выя
вить основную структуру внутриколхозного управления, устано
вить центральных должностных лиц и специалистов колхоза, их 
типичные и нетипические функции работы и управления, объем 
выполнения этих функций по времени. Вместе с тем была сдела
но попытка выявить отдельные аспекты связей между выполне
нием должностными лицами и специалистами колхозов опреде
ленных функций с экономической эффективностью управления 
колхозами и с основными экономическими показателями хо
зяйств. В рамках главной цели исследования имелась в виду и 
возможность выявления связей между выполнением управлен
ческих функций с некоторыми личными качествами руководя
щих кадров и кадров специалистов колхоза (возраст, образо
вание, стаж работы и т. д.).

Как видно из сказанного, мы не ставили своей целью уста
новление экономически и социологически обоснованной рацио
нальной структуры внутриколхозного руководства, поскольку 
для этого требовалось бы комплексное исследование вопроса 
экономистами, социологами и другими специалистами. Нашей 
целью являлось только установление компетенции, прав и обя-

18 К. П ы д  е р. Положение образовательного уровня и культурно-бытового 
обслуживания молодежи в колхозах Хаапсалуского района. Дипломная работа 
Рукопись.
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занностей должностных лиц и специалистов колхоза путем более 
широкого обобщения сложившейся практики.

Как при исследовании коллегиальных органов внутриколхоз- 
ного руководства, так и при выборе объекта и при данном иссле
довании мы исходили из тех же основных требований выбороч
ного метода и специфики социальных объектов. Здесь мы только 
уточним некоторые общие положения, из которых мы исходили 
при выборе частного объекта. Если общим объектом исследова
ния считать два района республики, то особенным объектом 
являются все колхозы этих двух районов, а в качестве частного 
объекта взятЪ 15 руководящих лиц и специалистов по каждому 
колхозу

При определении частных объектов исследования мы брали 
за основу комплексный характер колхозного производства. Ис
ходя из этого в число исследуемых должностных лиц должны 
были попасть руководители хозяйства в целом и его отдельных 
отраслей. Исследованием должны были быть охвачены все руко
водители и специалисты, чтобы получить данные о системе 
внутриколхозного управления в целом и о подавляющем боль
шинстве связей функционирования этой системы управления.

После ознакомления с уже имеющейся соответствующей 
информации и консультации со специалистами сельского хозяй
ства в список исследуемых колхозных руководителей и специа
листов были включены;

из общих руководителей:
1) председатель колхоза;
2) заместитель председателя колхоза;
по полеводству
3) главный агроном;
4) агроном более узкой специальности;
5) заведующий отделом;
6) бригадир;
по животноводству:
7) главный зоотехник;
8) зоотехник более узкой специальности;
9) заведующий фермой;

10) бригадир стада;
из механизаторов:

11) главный механик;
12) заведующий мастерской;
13) механик по фермам;
14) заведующий строительных работ (бригадир по строитель

ству) ;
15) поставщик (снабженец)
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С вопросами выбора объекта исследования и определением 
репрезентативной выборочной совокупности тесно связан вопрос 
методики собирания и обработки материалов. Это является в то 
же время наиболее сложной частью составления программы 
исследования. Решение вопроса усложняется как довольно 

•скромной разработкой общих вопросов социальных исследова
ний, так и недостаточной теоретической и практической обработ
кой этих вопросов в специфике села.

Основным методом получения конкретной социальной инфор
мации мы выбрали в данном случае метод анкетного опроса. Не 
соглашаясь с теми исследователями села, которые считают не
возможным в области колхозных правоотношений применение 
метода анкетного опроса как основного метода исследования, 
мы пришли к выводу, что для изучения деятельности колхозов 
данный метод может быть в определенных условиях даже более 
эффективным, чем проведение социологических исследований на 
промышленных предприятиях.19 В пользу анкетного метода го
ворит то, что анкеты позволяют работать результативно и срав
нительно точно выяснить количественную сторону объекта 
исследования — обстоятельство, которое в исследовании играет 
существенную роль. Этот метод позволяет небольшому коли
честву исследователей в короткий срок охватить большое коли
чество людей. При этом безусловно следует учитывать и слабые 
стороны этого метода: определенное упрощение действитель
ности, определенную поверхностность и субъективность получае
мой социальной информации.

В нашем исследовании анкетный метод позволил в опреде
ленной степени выяснить мнения, взгляды руководителей и спе
циалистов колхоза по изучаемым нами вопросам. Нас спе
циально интересовали субъективные мнения опрашиваемых как 
непосредственных руководителей колхозного производства и 
колхозной жизни.

При оценке результатов письменного опроса нельзя забывать, 
и о таких недостатках подобных опросов как возможность 
обсуждения вопросов, подлежащих заполнению, с членами 
семьи, с сотрудниками или знакомыми опрашиваемых. Поэтому 
нельзя считать, что полученные ответы всегда только ответы 
заполнителя анкеты.

В подавляющем большинстве случаев опрашиваемый сначала 
прочтет анкету до ответов на отдельные вопросы; следовательно 
последние вопросы могут влиять на ответы первых вопросов и 
психологическая сторона построения анкеты не выполняет всегда 
своих заданий. В то же время не исключена возможность момен
тального фиксирования ответов на анкету Письменный опрос

19 См. Колхоз — школа коммунизма для крестьянства. Комплексное со
циальное исследование колхоза «Россия», изд. «Мысль», М., 1965, с. 11.
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дает опрашиваемому возможность основательно продумать 
свои мысли, ответы теряют свою спонтанность. Возможность 
умышленных фальшивок и влияние тактических рассуждений на 
ответы при личном заполнении больше, чем при устном опросе 
и т. д.

Мы считаем, что при соответствующей подготовке програм
мы исследования и опроса, при правильном определении круга 
опрашиваемых лиц, при хорошей подготовительной, разъясни
тельной и организационной работе и при условии применения 
этого метода в сопоставлении с контрольными данными, полу
ченными иными способами, и письменный опрос дает нам много
стороннюю информацию по интересующим нас проблемам.

Репрезентативность письменного опроса зависит во многом 
от составления анкеты с соблюдением соответствующих основ
ных требований. Поэтому составление опросных листов совер
шенно обоснованно считается самой комплицированной фазой 
исследования. Умелое сочетание простых программных и тесто
вых вопросов с учетом элементарных психологических, логи
ческих и эмоциальных элементов формирования ответов дости
гается не только изучением методологической литературы, но и 
соблюдением определенной организационной методики, прове
дением многосторонней проверки подготовляемой анкеты. В це
лях накопления необходимого опыта, прогнозирования хода 
складывания ответов, выяснения критических соображений по 
поводу будущей анкеты необходимо узнать о ней как можно 
больше различных деловых мнений (от разных специалистов и 
неспециалистов, практиков и т. д.). 'Одной формой здесь, как 
известно, является групповое обсуждение вопросника. Здесь 
должны еще раз подвергаться объективному комплексному кри
тическому анализу все главные цели и аспекты составляемой 
анкеты. Среди многих важных, подлежащих коллективному 
обсуждению вопросов, хотелось бы обратить особое внимание 
на важность решения вопросов внутреннего самоконтроля 
анкеты, вопросов технических форм опроса (например, вопросы 
с исчерпывающими или примерно заданными ответами, вы раже
ние альтернатив диалогом, использование картин и т. д.), а 
также на сочетание разных типов психологических функцио
нальных вопросов.

По своему содержанию вопросы анкеты были разделены на 
следующие основные группы: 1) вопросы, относящиеся к лич
ности анкетируемого; 2) вопросы, выявляющие выполняемые 
анкетируемыми основные функции и их объем по времени;
3) вопросы, выявляющие условия труда, и 4) экономические 
показатели хозяйства. Учитывая, что формы вопросов и ответов 
существенно влияют на результаты опроса, при составлении 
рассматриваемого опросного листа мы использовали разные фор
мы вопросов и ответов. Были использованы вопросы с исчерпы
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вающим перечнем ответных вариантов («закрытые вопросы», 
например, об анкетных данных), вопросы с примерным перечнем 
ответов («открытые вопросы» — выполняемые функции, усло
вия труда и др.); вопросы без всяких предварительно заданных 
ответов (кому задает анкетируемый рабочие поручения, от кого 
получает их), использовались дихотомные вопросы с ответами 
«да» или «нет».

Какие формы вопросов и где их использовать, зависит во 
многом от возможного ответа. Если абсолютно известны все воз
можные варианты ответов, то обязательно следует задать закры
тые вопросы. Этим достигается наибольшая точность и одно
образность ответов по форме, обеспечивающей их обработку. 
Если возможные варианты ответов неизвестны, но их довольно 
много (например — какие функции выполняет председатель кол
хоза), то обязательно следует дать примерный, возможно более 
точный перечень ответов. Как показал наш предварительный 
эксперимент с главными специалистами районного сельскохозяй
ственного производственного управления, они (например, глав
ные агрономы разных районов) по-разному ответили на постав
ленный вопрос об их служебных обязанностях, хотя, как выяс
нилось после совместного обсуждения, они выполняли одни и 
те же функции. Но тем не менее, если варианты ответов зави
сят от конкретных условий заполнителя анкеты, и мы их не знаем 
и не можем предвидеть, вопрос следует оставить открытым, т. е. 
представить возможность задавать и не предусмотренные в 
анкете ответы.

Если варианты ответов нам неизвестны или если они очень 
разнообразны, то следует только поставить вопрос, без указа
ния на возможные ответы. Но подобные вопросы должны быть 
анкетируемому понятны, поскольку никаких примеров для от
вета здесь анкета не содержит.

При формулировке вопросов следует также иметь в виду 
квалификацию, образование и другие качества анкетируемых. 
Если анкету, например, будут заполнять главные специалисты 
колхозов с высшим или специальным средним образованием и 
вопросы затрагивают их специальность, то допустимы и более 
специфические вопросы с соответствующей формулировкой. Но 
этим злоупотреблять ни в коем случае нельзя. Мы должны 
иметь в виду, что анкетирование рабочих и служащих (хотя и 
ответственных лиц) строго добровольное мероприятие и анке
тируемый не обязан трудиться над заполнением анкеты.

Несмотря на то, что цели исследования не позволили приме
нить разные психологические функциональные типы вопросов, 
такие как контактные вопросы, вопросы тренировки, буферные 
вопросы, вопросы усиливающие самодоверие опрашиваемого, 
вопросы, повышающие увлекательность и напряжение опроса, 
«вопросы-ловушки» и т. д., были сделаны попытки использовать
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вопросы с направлением на разрушение конвенциональных 
барьеров по интерпретации отдельных вопросов. Вопросы и 
направление приведенных примерных ответов были заданы как 
можно более просто, даже упрощенно, в то же время с учетом, 
чтобы это не, повредило результатам опроса.20

В подготовительной стадии была использована помощь и 
консультации практиков, особенно руководящих работников и 
главных специалистов районных сельскохозяйственных произ
водственных управлений и руководителей и специалистов отдель
ных колхозов. Особенно плодотворной можно считать совмест
ную работу со специалистами районных производственных управ
лений по выработке перечня должностных функций опрашивае
мых, а также по организации и проведении опроса в Йыгеваском 
районе ЭССР Для окончательной предварительной проверки 
пригодности анкеты были проведены контрольные опросы и бе
седы с отдельными руководителями и специалистами колхозов по 
выбору методом случая. Результаты оказались положительными.

Особенностью нашей анкеты являлось то, что при подготовке 
анкеты, исходя из целей нашего исследования, мы учитывали 
необходимость полученной при помощи опросов социальной ин
формации обрабатывать вместе со статистической экономи
ческой информацией. Необходимую статистическую экономи
ческую информацию мы дополнительно кодировали после опро
сов в виде приложения к анкете по данным, полученным из 
районных сельскохозяйственных производственных управлений 
и колхозов.

Несколько слов о кодировании вопросов анкеты для после
дующей обработки, полученной социальной информации. Анкета 
была предварительно подготовлена для математической обра
ботки в Вычислительном центре Тартуского университета на 
ЭВМ «Урал-4» по стандартной программе. Стандартная програм
ма обработки ограничивала нас определенными рамками, в 
основном связанными с техническими возможностями ЭВМ, ко
торые были для нас обязательны как при подготовке материалов 
для обработки, так и при последующей формулировке при
казов. Не касаясь при этом подробностей подготовки анкеты со 
стороны последующей математической обработки на ЭВМ, отме
тим только то, что при проведении этой работы нам пришлось 
довольно много потрудиться, чтобы облегчить будущую форма
лизацию анкеты. В основном это нам удалось. Полученный опыт 
еще раз показал, что анкету можно подготовить так, чтобы все 
вопросы и ответы на анкете или на отдельной полоске без лиш
ней технической работы можно перевести на формализирован- 
ный язык для последующей обработки ЭВМ.

20 Sotsioloogilised küsitlused. Eesti NSV Ajakirjanike Liidu väljaanne. Tal
linn, 1967.
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Удачное предварительное кодирование существенно облег
чает работу по подготовке полученных данных для обработки и 
не мешает проведению письменного анкетного опроса. К сож а
лению стандартная программа обработки анкетных данных не 
совсем удачно помогала нам при математическом анализе дан
ных, несмотря на различные попытки комбинированного кодиро
вания информации. Это связано со спецификой изучаемой нами 
проблемы управления, нехваткой подходящих стандартных 
программ. Но указанное далеко не означает, что применение 
подобного анализа себя не оправдало.

Распределение и заполнение анкет мы проводили при помощи 
районных сельскохозяйственных производственных управлений. 
Это однако не означало применения административного при
нуждения, которое мы считаем здесь категорически неуместным 
и вредным. Принуждения и администрирования должны здесь 
заменить «добрые нравы», тонкая психология, вежливость, такт, 
контактные вопросы, беседы и т. д. Успешно были нами для этой 
цели использованы личные контакты с руководителями колхозов, 
а также совещания, проведенные районными органами управле
ния. Добрым советом и положительным отношением ограничи
валась роль руководящих лиц производственных управлений. 
В том районе, где личное разъяснение цели исследования со сто
роны исследователей и производственного управления осталось 
более поверхностным, это сразу влияло на результаты заполне
ния анкет. Поэтому считаем очень важным донесение цели и 
задач анкетирования до каждого анкетируемого (а также кон
такты с анкетируемыми). Понимание ими цели и задач прово
димого мероприятия обеспечивает максимально полное запол
нение и возврат выданных анкет, что в свою очередь существен
но влияет на полученные данные, круг заполнителей которых 
тем самым может оказаться нерепрезентативным.

Часто в таких случаях лица, которые не вернули анкет, 
обыскиваются после определенного промежутка времени и их 
опрашивают устно или приводят маленький дополнительный ре
презентативный опрос. Это связано со многими вопросами, 
влияющими на результаты обследования. Дополнительный 
опрос затруднен при анонимном анкетировании. Поэтому ре
шающее значение следует дать первому «туру» опроса и конт
рольным опросам.

При определении приказов для машины следует исходить из 
поставленной общей и специальных целей исследования. Сле
дует точно определить, что мы при помощи количественного ана
лиза хотим получить, что проверить, выяснить. Непременным 
условием научного анализа и здесь должен быть подход без 
предрассудков, предубеждений. Приказы следует сформулиро
вать на программные бланки и группировать по изучаемым проб
лемам. Предъявление машине приказов по проблемам обеспе
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чивает получение статистических таблиц группами по содер
жанию и тем самым облегчает последующую работу над полу
ченными от машины данными.

Проведенные конкретно-социологические исследования дали 
нам полезный опыт для исследования различных вопросов кол
хозной жизни в дальнейшем. Д ля  человека, математически 
неграмотного, отрезана возможность понять некоторые сравни
тельно новые методы мышления, которыми в настоящее время 
чаще всего оперирует человечество. Элементарная математи
ческая грамотность стала теперь необходимым орудием пони
мания всех без исключения явлений.21 Юридическая наука и 
наука управления не может мыслить на уровне требований сов
ременной науки без применения математических и конкретно
социологических методов исследования.

21 М. Б. Б р о у д и .  О статистическом рассуждении. Перевод с англий
ского. Изд.-во «Статистика», М., 1968, с. 21.
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NÕUKOGUDE LIIDU LEPINGUD SOTSIALISMIMAADEGA 
ÕIGUSLIKUKS ABIKS*

õigustead, dokt. A. Uustal
Riigi- ja haldusõiguse kateeder

Aasta-aasta lt  laieneb koostöö NSV Liidu ja sotsialismimaade 
vahel nii majanduslikul kui ka kultuurilisel alal. Ühiste jõupingu
tustega on sotsialismimaad saavutanud m ajanduslikus ülesehitus
töös selliseid edusamme, mis on kättesaam atud  kapitalistlikele rii
kidele.

Edusammud m ajanduslikus ülesehitustöös ei ole neil maadel 
siiski mingi omaette eesmärk, vaid nende ülesandeks on pidev ela
nikkonna parem majanduslike ja kultuuriliste vajaduste  rahu lda
mine, m ateriaa ltehn ilise  baasi loomine sotsialismi täielikuks või
duks ja järkjärguliseks üleminekuks kommunismi ülesehitamise 
teele.

Ühes edusammudega sotsialismi ülesehitamisel ja jä rk järgu li
sel üleminekul kommunismile toimub uue inimese — sotsialismi
a j a s t  inimese kujunemine. Ka selle täh tsa  ülesande teostamisel 
on sotsialismimaadel nimetamisväärseid edusamme. On kujunenud 
uus ühiskond, kelle ideaaliks on kommunism, kelle liikmed ausalt  
suhtuvad oma kohustustesse, täidavad seadusi jä teisi so tsia list
liku ühiselu reegleid. Siiski leidub veel indiviide, kes vanade igan 
dite või mitmesuguste muude tegurite  mõjul rikuvad seadusi, ei 
täida neile pandud kohustusi ega austa sotsialistliku ühiselu reeg
leid. Nende isikute vastu  tuleb teinekord rakendada peale mitme
suguste ühiskondlike mõjutamisvahendite  ka kohtulikku sank t
siooni.

Kuid sanktsioonide rakendamisel oma kohustuste täitmisest 
kõrvalehoidjate ja kurja teg ija te  vastu  võivad praktikas tekkida 
raskused. Rahvusvahelise õiguse ü ldtunnustatud  normide alusel 
piirdub riigi seaduste kehtivus, aga samuti ka kohtuorganite tege

* Käesolevas töös ei käsitleta lepingute neid sätteid, mis reguleerivad õigus
liku abi osutamibt kriminaalasjades.
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vuse ulatus üldreeglina vaid tema territoorium iga.1 Rahvusvahelise 
õiguse alusel teostavad riigid oma territooriumil kogu selle ulatu* 
ses suveräänset ülemvõimu. Selle alusel on keelatud ühe riigi 
kohtuorganitel igasugused kohtulikud toimingud teise riigi terri
tooriumil.2 Ka kohtuotsuste kehtivus piirdub vaid riigi territooriu
miga. Tema tunnustamiseks välism aal ja täitmiseks on va ja  vas
tava välisriigi nõusolekut n ing kaasabi. Nousolek kohtuotsuste 
vastastikuseks tunnustamiseks n ing kaasabi osutamiseks tema täit
miseks antakse tavaliselt riikide vahel sõlmitud vastavasisulis te  
rahvusvaheliste lepingutega.

Kuigi sotsialismimaade vahel areneb palju lähedasem  koostöö 
kui kapitalistlike riikide vahel, lähtub see samuti vastastikusest 
suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse põhimõtte tunnustam i
sest. «Täielik võrdõiguslikkus, iseseisvuse ja suveräänsuse  vas tas
tikune austamine, üksteise vennalik abistamine ja koostöö on sot
sialistliku ühenduse maade suhete iseloomulikuks jooneks»,3 m är
gitakse NSV Liidu Kommunistliku Parte i program mis. Kõik eel
öeldu seaduste kehteulatuse ning kohtuotsuste tunnustam ise  ning 
täitmise kohta teise riigi territooriumil kehtib seepärast ka sotsia
lismimaade suhetes. Samal ajal tingivad nende m aade vahel are
nevad väga laialdased suhted vajaduse koostöö arendamiseks mit
mesugusteks kohtulikeks toiminguteks ( tunnis ta ja te  ülekuulamine, 
kohtukutsete kätteandmine jm.) teiste sotsialismimaade territooriu
mil ja ka vastastikuse kohtuotsuste tunnustam ise ja täitmise. Seo
ses üha laienevate suhetega sotsialismimaade vahel võivad prak
tikas esineda juhud, et ühes riigis elaval isikul tekib vajadus hagi 
esitamiseks teises riigis elava kostja vastu, ühes riigis tehtud koh
tuotsuse sundtäitmiseks teises riigis, et isik, kes on toime pannud 
kuriteo ühes riigis, on hiljem elama asunud teise riiki ja tema koh
tulikule vastutusele võtmiseks on vaja viimase riigi koostööd.

On ilmne, et riikide territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse 
printsiip loob teatud võimalused õiguslike kohustuste mittetäitjaile 
ning kurjategijatele vastu tusest kõrvalehoidmiseks, mis omakorda 
on teatud soodustavaks teguriks kuritegevuse laiendamiseks. Kuri
tegevuse vastu võitlemiseks, inimeste kasvatam iseks õiguslike

1 Ainult _üksikutel kriminaalkoodeksis ettenähtud juhtudel võidakse isikut 
vastutusele votta ka välism aal toimepandud kuritegude eest. Vt. näit. ENSV  
KrK § 5.

2 H. А. У ш а к о в .  Суверенитет в современном международном праве. 
М., 1963, стр. 93 и т. д.; Kaasaja rahvusvahelise õiguse aluseks olevad erineva 
süsteemiga riikide rahuliku kooseksisteerimise printsiibid nõuavad samuti suve
räänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamist. Vt. В. H. Д  у p д  e и e в с к и й, 
М. И. Л а з а р е в .  Пять принципов мирного сосуществования. М., 1957, 
стр. 22 и т. д.; Курс международного права, т. I. М., 1967, стр. 73 и т. д.

3 Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programm. Tln., 1961, lk. 20; Lähe
malt sotsialism imaadevaheliste suhete aluseks olevatest rahvusvahelise õiguse 
normidest ja põhiprintsiipidest. Vt. Г И. Т у н к и н .  Вопросы теории междуна
родного права, М., 1962, стр. 306 и т. д. Курс международного права, т. I, 
стр. 98 и т. д.
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kohustuste täpseks täitmiseks on vaja, et iga õiguserikkuja vastu 
rakendataks vastavaid  sanktsioone ja  talle  ei jääks  mingeid või
malusi vastu tusest  vabanemiseks. Eriti on vaja  luua sellised ting i
mused sotsialismimaades, sest see on väga  tähtis  tegur uue ini
mese kasvatamisel. Teadmine, et iga õiguserikkumine toob kaasa 
vastavate sanktsioonide rakendamise, on tähtis  profülaktiline 
vahend, mis aitab kaasa  õiguserikkumiste vältimiseks.

Koostöö tugevdam iseks õiguserikkumiste vastu  võitlemisel on 
sotsialismimaad sõlminud omavahel lepingud õiguslikuks abiks 
tsiviil-, perekonna- ja  krim inaalasjades. Nõukogude Liit sõlmis 
vastavad lepingud 1958. a. M ongoo liaga4, Koreaga, Bulgaariaga , 
Tšehhoslovakkiaga, Poolaga, Saksa Demokraatliku Vabariig iga ja 
Rumeeniaga, 1959. a. U ngari ja A lbaaniaga n ing  1963. a. Jugo 
slaaviaga.5

Nende riikide kohtuotsuste täitmise kord, kellega NSV Liit sõl
mis eelnimetatud lepingu, nähakse ette 12. septembril 1958. a. v a s 
tuvõetud NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadluses, mida seo
ses hiljem õigusliku abi osutamiseks sõlmitud lepingutega täiendati 
20. detsembri 1958. a. ja 9. juuli 1965. a. seadlustega.6

Õigusliku abi all mõeldakse tavaliselt abi, mida riigid v as ta s 
tikku üksteisele osutavad rahvusvaheliste  lepingute või siseriik
liku seaduse alusel mitmesugusteks protsessuaalseteks toimingu
teks.7 Kui vaatleme Nõukogude Liidu poolt so tsialismimaadega 
sõlmitud vastavate  lepingute sisu, näeme, et see on tunduvalt 
laiem. Kõrvuti tavalise õigusliku abi andm isega seotud küsimuste 
lahendamisega sisaldavad nimetatud lepingud ka paljusid kollisi- 
ooninorme tsiviilõiguse valdkonnas kerkida võivate kollisioonide 
lahendamiseks (isikliku seisundi, abielulahutuse, teadm ata äraoli
jaks ja surnuks tunnistamise, eestkoste ja hoolduse, lapsendamise,

4 Lepingu jõustumisega kaotas kehtivuse 28. juunil 1930. a. NSV Liidu ja 
MRV vahel sõlmitud leping mõnedes tsiviilasjade kategooriates tehtud kohtu
otsuste täitmiseks.

5 Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенные Советским Союзом в 1957— 1958 гг. М., 1959 
(edaspidi — «Договоры»); Leping Jugoslaaviaga vt. «Ведомости Верховного 
Совета СССР», 1963, № 21, ст. 236.

6 Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке исполнения 
решений судов государств, с которыми СССР заключены договоры об оказа
нии правовой помощи. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 1958, № 23, 
стр. 345; Указ Президиума Верховного Совета СССР о порядке исполнения в 
СССР решений судов Народной Республики Албании, Венгерской Народной 
Республики и Монгольской Народной Республики. — «Ведомости Верховного 
Совета СССР», 1959, № 1, стр. 2; Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о порядке исполнения в СССР решений судов Социалистической Федератив
ной Республики Югославии. — «Ведомости Верховного Совета СССР», 1965, 
№ 24, стр. 236.

7 М. М. Б о г у с л а в с к и й ,  А. А. Р у б а н о в .  Правовое сотрудничество 
СССР со странами народной демократии. — «Советский Ежегодник М еж ду
народного права», 1958, М., 1959, стр. 256.

7 Oigusteadusl ikke töid X 97



pärimisõiguse jm. kohta) Seda sisu ja lepingu nimetuse^teatud 
erinevust püütakse kõrvaldada Poola R ahvavabariig iga  sõlmitud 
lepingus, mida nimetatakse «õigusliku abi ja õiguslike suhete» 
lepinguks.8

Tuleb nõustuda nõukogude õigusteadlaste  arvam usega, et nime
tatud lepingud neis sisalduvate kollisiooninormidega valmistavad 
ette teed rahvusvahelise eraõiguse kodifitseerimiseks n ing  vasta
vate lepingute sõlmimiseks sotsialismimaade v a h e l9

Vaadeldes lähemalt NSV Liidu poolt so tsia lism im aadega õigus
likuks abiks sõlmitud lepinguid, näeme, et nad on sisult ja vor
milt väga sarnased. See on ka arusaadav, sest lepingud on sõlmi
tud ühesuguse m ateriaalse  baasiga riikide vahel ja on m ääratud 
kindlustama seda baasi. Ometi sisaldavad üksikud lepingud erine
vaid sätteid ja reguleerivad m õningaid küsimusi erinevalt.

Kuigi sotsialismimaadel on ühetaoline m ajanduslik  alus — 
sotsialistlik omandus tootmisriistadele ja -vahenditele — , on neil 
siiski rida erinevusi õigussüsteemides ja ühiskondliku elu õigus
likul reguleerimisel. Need erinevused on tingitud ajaloolise arengu 
erinevustest, aga samuti ka rahvuse elu-olu, kultuuri, kommete 
ja kogu hingelaadi erinevusest.

Neid erinevusi arvestavadki üksikute m aadega sõlmitud lepin
gutes sisalduvad erinevad sätted.

Lepingute eesmärgiks on, nagu see on otseselt väljendatud 
preambulas, «tugevdada ja edasi arendada vennalikke sidemeid» 
nõukogude ja sotsialismimaade rahvaste  vahel, om istades seejuu
res olulist täh tsust koostööle õiguslike suhete a la l.10

Rahvusvahelisel areenil on kapitalistlikke riike arvuliselt tun
duvalt rohkem kui sotsialistlikke ja enamikuga neist on Nõukogude 
Liit sõlminud diplomaatilised suhted n ing  nende vahel arenevad 
edukalt ka m ajanduslikud ja kultuurilised sidemed. Ometi on Nõu
kogude Liit sõlminud kapitalistlike riikidega väga vähe lepinguid 
õiguslikuks abiks. Sellised lepingud on ainult Ameerika Ühend
riikidega, P ran tsusm aaga , Saksa Föderatiivse V abariigiga, Bel
giaga, Austriaga, I raaniga  ja Türgiga. Võrreldes sotsialism im aa
dega sõlmitud lepingutega on nad sisult tunduvalt  kitsamad, regu

8 «Договор между СССР и Польской Народной Республикой об оказании 
правовой помощи в правовых отношениях по гражданским, семейным и уго
ловным делам», изд. Верховного Совета СССР, 1958 г.

9 Д. Д. А в е р и н .  Процессуальные вопросы сотрудничества органов юс
тиции социалистических государств, исполнение решений и поручений иностран
ных судов. М., 1963, стр. 10. П. К у д р я в ц е в .  Договор между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой об оказании 
правовой помощи по гражданским, семейно-брачным и уголовным делам. — 
«Социалистическая законность», 1959, № 10; В. М е н ж и н с к и й ,  Договоры 
о правовой помощи между СССР и другими странами. — «Советская юстиция», 
1958, № 8.

10 Vt. Bulgaariaga sõlmitud leping, «Договоры», lk. 58.
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leerides vaid m õningate kohtulike toimingute sooritamist ja kohtu
dokumentide kätte to im etam ist.11

Meie varasem as juriidilises literatuuris rõhutati eriti võima
tust kapitalistlike riikidega selliste lepingute sõlmimiseks ja 
nimelt seepärast, et ühiskondlikud suhted, mida ohustab kuritege
lik käitumine, on d iam etraalselt  erinevad.

On muidugi õige, et Nõukogude riigi ja kapitalistlike maade 
ühiskondlik korraldus on diam etraalselt  erinev — ühelt poolt eks
pluateerimisvaba, teiselt poolt aga inimese inimese poolt eksplua
teerimisele ra ja tud  ühiskond. Kuid sellest erinevusest ei saa siiski 
teha järeldust, et iga kuritegu, mis sooritatakse kapitalistlikes m aa 
des, on sooritatud antagonistlike klassivastuolude ajendil, õõnes
tab kodanlikku korda ja sotsialistlik riik ei või abi osutada 
kapitalistlikele riikidele kurja tegija  õiglaseks karistamiseks. Näib, 
et meie juriidilises literatuuris väljendatud sellised seisukohad on 
liiga kitsapiirilised ja ühekülgsed ning tulevad isegi kahjuks meie 
riigile. Teatavasti keeldusid Inglismaa, Kanada ja Austraalia  välja 
andmast Nõukogude Eesti võimudele meil vastutusele võetud sõ ja
roimareid, kes varjas id  end nende riikide territooriumil, peamiselt 
ettekäändel, et Nõukogude Liidul ei ole nende riikidega sõlmitud 
lepinguid kurja tegija te  vä ljaandm iseks.12

Sellised lepingud aitaksid kaasa usaldusõhkkonna süvendam i
seks Nõukogude Liidu ja kapitalistlike m aade suhetes n ing soodus
taksid sidemete laiendam ist erineva süsteemiga riikide vahel koos
kõlas tuntud printsiipidega riikide rahulikust kooseksisteerimisest.

Et nimetatud lepingud ei kahjustaks rahvusvahelist revolutsioo
nilist liikumist, saab vältida lepingutesse vastava te  sätete sissevii
misega. Sellega seoses võib märkida, et lepingud kurjategijate  
väljaandmiseks kapitalistlike riikide vahel s isaldavad sätte, mis 
keelab poliitiliste kurja teg ija te  väljaandm ise.

Vaadeldes Nõukogude Liidu poolt so tsialismimaadega õigusli
kuks abiks sõlmitud lepinguid näeme, et need vastavad  reale üld- 
tunnustele, mis iseloomustavad üldse sotsialismimaadevahelisi 
suhteid.13

Nendest tunnustest tuleks kõigepealt nimetada mõlema lepin
gupoole täielikku võrdõiguslikkust lepingust tulenevate õiguste ja 
kohustuste suhtes. Ühe lepingupoole kodanikele ja juriidilistele isi
kutele kindlustatakse teise lepingupoole territooriumil sam asugune 
õiguslik kaitse nende isiklikele ja varalistele õigustele, nagu  see

11 Vt. lähemalt И. С. П е р е т о р с к и й ,  С. Б. К р ы л о в .  М еждународ
ное частное право. М., 1940, стр. 191 jj.; Л. А. Л у н ц .  М еждународное част
ное право. М., 1949, стр. 342.

12 Vt. Austraalia valitsuse 15. märtsi 1961. a. noot sõjaroimar Viksi suhtes.
13 «Международное право». М., 1964, стр. 94 и т. д.; Е. А. К о р о в и н .  

Основные проблемы современных международных отношений. М., 1959, 
стр. 61; В. Г е н  и ш, Г Г е р д е р. Пролетарский интернационализм — ос
новной принцип отношений между < оциалистическими государствами. — 
<'Поблемы международного права». М., 1961, стр. 7.
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kindlustatakse antud riigi kodanikele ja juriidilistele isikutele. Neil 
on õigus vabalt  ja takistam atult  pöörduda kohtute, prokuratuuri, 
no tariaatide ja  teiste asutuste  poole, kelle kompetentsi kuulub vas
tavate  õiguslike küsimuste lahendamine. Nad võivad neis asu tus
tes isiklikult esineda, esitada avaldusi ja  hagisid  võrdselt oma 
kodanikega.14

Seega kindlustatakse õigusliku abi lepingutega lepingupoole 
kodanikele ja juriidilistele isikutele täielik rahvuslik  režiim teise 
lepingupoole territooriumil, mis kindlustab ka nende õiguste kaitse 
teise lepingupoole territooriumil. On arusaadav, et kaits takse vaid 
neid huvisid, mis leiavad kaitse seadustes, ja sellises ulatuses ja 
korras, nagu  neid kaitstakse selle riigi seaduste alusel, kelle kohtu- 
organitele või asutustele esitatakse vastav  avaldus või hagi.

Nimetatud tingimuste osas erinevad Nõukogude Liidu poolt 
sotsialismimaadega sõlmitud lepingud kapitalistlike riikide prak
tikast. Kapitalistlikes maades tehakse tavaliselt  välism aalastele  
suuri takistusi kohtute poole pöördumiseks, eriti muidugi välismaa- 
lastele-töölistele, kuna kohtulikud vaidlused puudutavad  tavaliselt 
kohalike kapitalistide huve. Paljudes m aades nõutakse välism aa
lastelt hagi esitamisel erilise kautsjoni m aksm ist (cautio judicatum 
solvi) võimalike kohtukulude ja muude asja  kohtuliku arutamisega 
seotud kulude katteks.15

Välismaalastele-töölistele teeb selline kautsjoni m aksmise nõue 
eriti raskeks kohtu poole pöördumise oma õiguste kaitseks.

Nõukogude Liidu poolt sõlmitud lepingutes keelatakse sõna
selgelt kohtukulude kindlustamise nõudmine põhjusel, et hageja 
on välismaalane, kellel ei ole antud riigis a la lis t elu- või viibi- 
miskohta.16

Poolte täielik võrdõiguslikkus ilmneb ka sellest, et lepingutes 
nähakse ette võrdselt võimalus teatud juhtudel teise poole mate- 
riaalõiguse kohaldamiseks.

Lepingute alusel võib välismaa m ateriaalõ igus tulla rakenda
misele isiku teovõime ja isaduse k indlaksmääram isel, vanemate ja 
laste vahekordade lahendamisel, isiku teadm ata  äraolijaks ja sur

14 Nimetatud seisukoht on väljendatud tekstuaalselt peaaegu ühesuguses 
vormis kõigi lepingute art. 1. Erinevalt mainitakse lepingutes juriidilisi isikuid. 
Lepingus SDV-ga (art. 1) räägitakse juriidilistest isikutest, mis on «asutatud” 
vastavalt ühe lepingupoole seadustele». Teistes lepingutes räägitakse» kodanikest 
ja juriidilistest isikutest». Sisulisi erinevusi siin ei ole, kuna tavaliselt asutamis- 
koht määrab juriidilise isiku «rahvuse». Vt. lähemalt — А. М. Л а д ы ж е н
с к и й. Теории национальности юридических лиц в международном частном 
праве. «Советский Ежегодник международного права, 1964— 1965». М., 1966, 
стр. 260.

15 Л у н ц .  М еждународное частное право, М., 1949, стр. 336, 337.
16 Art. 16 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, 

Rumeeniaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 17 lepingus SDV ja Jugoslaaviaga; art.
19 lepingus Poolaga; art. 15 lepingus Ungariga.
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nuks tunnistam isel jm .17 Ka pro tsessuaalsete toimingute vormi suh
tes võidakse teatud juhtudel kohaldada teise lepingupoole palvel 
välismaa seadust, kui see ei ole vastuolus kohtulikku eriülesannet 
täitva riigi seadustega .18

Ka selles osas erinevad sotsialismimaade vahel sõlmitud lepin
gud kapitalistlike riikide vahelistest suhetest. Kapitalistlikes riiki
des tavaliselt tehakse takistusi välismaa m ateriaalõiguse rakenda
miseks ja püütakse igati laiendada oma õiguse kehtesfääri.

Poolte täielik võrdõiguslikkus ilmneb ka dokumentide keeles. 
Taotlused kohtulike toimingute sooritamiseks ja muud avaldused 
õiguslikuks abiks koostatakse kas taotluse esitaja või taotluse täitja  
keeles.19 Üksikutes lepingutes on siiski öeldud, et kirjavahetuses 
kasutab kumbki pool oma ametlikku keelt. 20

Seega ei tunnusta ta  lepingutes mingit eelistatud keelt, milles 
tuleks koostada taotlused, nagu  see ilmneb kodanlike riikide prak
tikast.

Mis puutub Nõukogude Liidu poolt so tsialism im aadega sõlmi
tud lepingutes vä lism aalastele  rahvusliku režiimi kindlustamisse 
kohtute ja muude asu tuste  poole pöördumisel ja õiguste kaitse 
suhtes, siis ei ole see mingiks m uudatuseks meie riigi senisest 
praktikast ja seadusandlusest. Meie seadusandluses asuti juba 
varem sellele seisukohale. NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviil
kohtumenetluse alustes (§ 59) tunnusta takse  samuti välisriigi 
kodanike, ettevõtete ja organisatsioonide õigust kasutada «tsiviil- 
protsessuaalseid õigusi võrdselt Nõukogude kodanikega.»21

Samas on aga  öeldud, et NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt 
võidakse kitsendada välism aalaste  ja välism aa ettevõtete ja organ i
satsioonide protsessuaalseid õigusi, kui nende kodumaal eriti pii
ratakse Nõukogude kodanike, ettevõtete või organisatsioonide prot
sessuaalseid õigusi.

Viimast sätet ei leia me lepingutest, sest see on ilmselt üle
arune. Sõbralikud suhted, mis valitsevad NSV Liidu ja sotsia
lismimaade vahel ja nendes m aades valitsev ühiskondlik korraldus

17 Art. 24 lepingus Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, Rumee
niaga, Ungariga, Tšehhoslovakkiaga; art. 22 lepingus Poolaga; art. 25, 26, 27, 
29 lepingus Jugoslaaviaga.

18 Art. 7, 45, 48 lepingus Albaaniaga; art. 7, 46, 49 lepingutes Bulgaariaga, 
Koreaga, M ongooliaga, Tšehhoslovakkiaga; art. 6, 45, 46 lepingus SDV-ga, 
art. 47, 50 lepingus Ungariga; art. 7, 47, 50 lepingus Rumeeniaga; art. 7, 54 
lepingus Poolaga; art. 8 lepingus Jugoslaaviaga.

19 Art. 15 lepingus Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga ja M ongooliaga; art.
16 lepingus SDV-ga.

20 Art, 15 lepingus Tšehhoslovakkiaga, Rumeeniaga; art. 4 lepingus P oo
laga ja Jugoslaaviaga.

21 JI. A. JI у и ц. Вопросы правового положения иностранцев и примене
ния иностранных законов в основах гражданского законодательства и основах 
гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. «Новое в 
гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве Союза ССР и 
Союзных республик». М., 1962, стр. 63, 64.
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teevad võimatuks lepinguliste kohuste mittetäitmise. Kui aga  prak
tikas selline juhtum peaks esinema ja kui lepinguosalise riigi ter
ritooriumil kitsendatakse Nõukogude kodanike, asu tuste  või ette
võtete protsessuaalseid õigusi, siis võidakse kitsendada ka selle 
lepingupoole kodanike, asutuste ja organisatsioonide pro tsessuaal
seid õigusi NSV Liidus.

Tuleb märkida, et meie tsiviilkohtumenetluse a lustes kindlus
tatakse rahvuslik režiim välism aalastele  ilma vas tas tikkust nõud
mata, s. t. arvestam ata  seda, millises u latuses garanteeritakse 
Nõukogude kodanikele võimalus kohtute poole pöördumiseks ja 
nende õiguste kaitseks vastavas  välisriigis. Kuid nagu  eespool 
öeldud, kui nendes riikides esineb Nõukogude kodanike protsessu
aalsete õiguste «erilisi p i iram isi»22, siis võib NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu rakendada vastavaid  vastuabinõusid.

Millised organid täidavad kohtulikke ülesandeid? Lepingutes 
on öeldud, et õigusliku abi osutamisel suhtlevad kohtuorganid üks
teisega oma keskorganite kaudu, kui lepingutes ei ole ette nähtud 
teist korda.23 Erandina on ette nähtud Poolaga  sõlmitud lepingu 
juurde lisatud täiendavas protokollis, et õigusliku abi küsimustes, 
mis puudutavad Ukraina, Valgevene ja Leedu Nõukogude Vaba
riike, võivad Poola Rahvavabariigi keskorganid vahetult  pöörduda 
vastavate  liiduvabariikide keskorganite poole.24 U ngariga  sõlmi
tud lepingule lisatud protokoll lubab vahetult pöörduda Ukraina 
NSV keskorganite poole.25 Viimase seisukoha eesm ärgiks on nende 
ülesannete täitmise kiirendamine, kuna sellega jääb  ära  täiendav 
kirjavahetus NSV Liidu keskorganite ja vas tava te  liiduvabariikide 
vahel, õ igusliku  abi taotluste edasiandmise korda täpsustavad 
NSVL Ülemkohtu pleenumi 3. m ärtsi 1950. a. m äärus  nr. 5/5/ II 
«Välisriikide kohtulike eriülesannete täitmise korrast tsiv iilasja
des», mida omakorda täiendab NSVL Ülemkohtu pleenumi 6. aprilli 
1951. a. m äärus  nr. 4/10/y 26

Nendes m äärustes on öeldud:
a) välisriigi kohtute kohtulikud eriülesanded Nõukogude Liidu 

kohtutele saadab  NSV Liidu või liiduvabariigi välisministeerium 
vahetult vastavale  NSV Liidu kohtule;

b) NSV Liidu kohtute kohtulikud eriülesanded välisriikide koh
tutele saadetakse liiduvabariikide ülemkohtute kaudu NSV Liidu 
välisministeeriumile;

22 Samas, lk. 64.
23 Art. 3 lepingus Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, Rumee

niaga, Poolaga, Tšehhoslovakkiaga ja Ungariga; art. 4 lepingus SDV-ga. Lepin
gus Jugoslaaviaga (art. 3) on öeldud, et suhtlemine toimub organite kaudu, 
keda pooled teatavad diplomaatilisel teel teisele poolele.

24 Vt. «Договоры», стр. 135.
25 Samas, lk. 213.
26 «Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР» 

1924— 1957 гг.. М., 1958, стр. 192— 194.
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с) kohtud ei voi mingil juhul täita  neid välisriikide kohtute eri
ülesandeid, mis ei saabunud meile NSV Liidu või liiduvabariigi 
välisministeeriumi kaudu.

Sellised taotlused tuleb jä t ta  tä itm ata  ja saa ta  kas NSV Liidu 
või liiduvabariigi välisministeeriumile.

Nende sotsialistlike riikide kohtuorganid, kellega NSV Liit on 
sõlminud lepingud õiguslikuks abiks, suhtlevad meie vastavate  
organitega oma keskorganite  kaudu.

Kehtiva seadusandluse alusel on volitatud NSV Liidu keskorga
nid suhtlema sotsialistlike välisriikide organitega õigusliku abi 
küsimustes järgnevalt:

a) NSV Liidu Ülemkohus — kõigis küsimustes, mis puuduta
vad kohtute ja no tariaadi tegevust;

b) NSV Liidu Prokura tuur — küsimustes, mis on seotud kri
m inaalasja a lgatam isega , eeluurimisega, isikute väljaandm isega  
ja nende edasitoimetamisega; teated krim inaaljä lituse  tulemustest 
ja kõik muud küsimused, mis on seotud prokuratuuri, riikliku ju l
geoleku organite  ja ühiskondliku korra kaitse ministeeriumi tege
vusega;

c) NSV Liidu Välisministeerium — lapsendamise, eestkoste ja 
hoolduse küsimustes, nõudmised perekonnaseisuaktide saamiseks 
ja muudes küsimustes, mis on ette nähtud lepingutes;

g) NSV Liidu M inistrite Nõukogu juures asuv Juriidiline 
Komisjon — küsimustes, mis puudutab kehtivat või kehtinud sea
dusandlust.27

Kui kohtud või teised organid  saavad  vahetult taotlusi so tsia
listlike välisriikide kohtuorganitelt m itmesuguste eriülesannete 
täitmiseks, tuleb need tä i tm ata  jä t ta  ja  saa ta  kas NSV Liidu Ülem
kohtule või teisele NSV Liidu keskorganile, kelle kompetentsi kuu
lub vastava küsimuse lahendamise korraldamine.

Täites sotsialismimaade keskorganitelt saadud taotlusi õ igus
likuks abiks, täidavad  meie kohtud need eriülesanded Nõukogude 
protsessiseadusandluses e ttenähtud korras.28 Seega lähtutakse koh
tulike eriülesannete täitmisel kohtu asukoha seadusest (lex fori). 
Kohus eriülesannete täitmisel lähtub kohtu asukohas kehtivaist 
NSV Liidu või vastava  liiduvabariigi seadustest.

Siiski nähakse lepingutes ette, et erandina, kui taotleja seadus
andluses nähakse ette mõne eriülesande täitmiseks eriline vorm

27 Постановление № 2 Пленума Верховного Суда СССР «О вопросах, свя
занных с выполнением судебными органами договоров с иностранными госу
дарствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уго
ловным делам». «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1959, № 4, стр. 8, 9.

28 Art. 7, 45, 48 lepingus Albaaniaga, art. 7, 46, 49 lepingus Albaaniaga; 
art. 7, 46, 49 lepingus Bulgaariaga, M ongooliaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 6, 
45, 46 lepingus SDV-ga; art. 6, 47, 50 lepingus Ungariga; art. 7, 54 lepingus 
Poolaga, art. 7, 47, 50 lepingus Rumeeniaga; art. 8 lepingus Jugoslaaviaga.
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või kord, võidakse taotleda eriülesannete tä itm ist taotle ja  protsessi- 
seadusandluses e ttenähtud korras.29

V astavalt  NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 19. juuni 1959. a. 
m äärusele  nr. 2 võivad Nõukogude kohtud täita  sotsialistlike välis
riikide kohtuorganite  taotluse ja rakendada eriülesande täitmiseks 
taotleja pro tsessuaalse t seadust, kui see ei ole vastuolus Nõuko
gude seadusandlusega. Küsimus lahendatakse igal üksikjuhul 
NSV Liidu Ülemkohtus.30 Selles osas on lepingud kooskõlas NSV 
Liidu ja liiduvabariikide tsiviilkohtumenetluse a lustega.31 Nii 
lepingutes kui ka NSV Liidu ja  liiduvabariikide tsiviilkohtumenet
luse alustes rääg itakse  kohtulike eriülesannete täitm isest kohtu
organite  poolt kohtu asukohas kehtivate seaduste  alusel. Nimeta
tud säte t tuleb laiendavalt tõ lgendada ja asuda seisukohale, et ka 
teised asutused (näit. NSV Liidu ja  liiduvabariikide välisministee
riumid, no tariaa t)  tä idavad  eriülesanded meil kehtivate seaduste 
alusel, kui taotleja  ei taotle nende täitm ist oma m aa seaduste 
alusel.

Samuti ka sel juhul, kui mõne sotsialistliku välisriigi-lepingu- 
osalise kodanik või juriidiline isik esineb meie kohtutes, m äära
takse tema protsessuaalsed õigused (tema õigused ja kohustused 
jm.) kindlaks kohtu asukoha seadustega.

Kohtulike eriülesannete täitmisel NSV Liidu territooriumil teise 
lepingupoole — sotsialistliku välisriigi kodanike suhtes võib esi
neda juhte, et nimetatud isikud oma käitumisega püüavad takis
tada  Nõukogude organitel eriülesannete täitmist, (näit. keeldumine 
kohtukutse vastuvõtmisest, tunn is ta jana  esinemisest, tõendite esi
tam isest jm.) Sellistel juhtudel võivad meie organid  kasutada 
teiste lepingupoolte kodanike vastu  kõiki neid sunnivahendeid, mis 
on lubatud kasutada meie seadusand lusega  vas tava te  protsessu
aalsete toimingute täitmise kindlustam iseks.32

Tsiviilõiguslikes vaidlustes, millest võtab osa välismaalane, 
välism aa asu tus või organisatsioon, on teinekord vaja  kasutada 
poolte õiguste ja kohustuste või juriidilise fakti k indlaksm ääram i
seks välism aa seadust.

Välismaa seaduse rakendam ise võimalus meie kohtutes m äära 
takse kindlaks NSV Liidu ja  liiduvabariikide tsiviilkohtumenetluse 
a lustes § 12, kus on öeldud: «Välismaa õiguse norme rakendab 
kohus kooskõlas seadusega». NSV Liidu ja  liiduvabariikide tsiviil- 
seadusandluse a luste § 128 alusel: «Välisriigi seadust ei kohaldata,

29 Art. 7 lepingus Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, Poo
laga, Rumeeniaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 6 lepingus SDV-ga; art. 8 lepin
gus Jugoslaaviaga.

30 Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О вопросах, связан
ных с выполнением судебными органами договоров с иностранными государ
ствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголов
ным делам», ч. 3 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1959, № 4, стр. 10.

31 Vt. § 3. ja 62.
32 Eesti NSV TsPK, §-d 90—94.
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kui selle kohaldamine oleks vastuolus nõukogude korra alustega». 
Sam as seaduses § 129 m äära takse  kindlaks ka meie tsiviilseaduste 
ja rahvusvaheliste  lepingute vahekord. Nimetatud paragrahvis  on 
öeldud: «Kui rahvusvahelise lepinguga või rahvusvahelise kokku
leppega, millest võtab osa NSV Liit, on kehtestatud teistsugused 
eeskirjad, kui need, mis sisalduvad Nõukogude tsiviilseadusand- 
luses, siis kohaldatakse rahvusvahelise lepingu või rahvusvahelise 
kokkuleppe eeskirju».

Sam as on öeldud, et sama põhimõtet rakendatakse liiduvaba
riigi territooriumil, kui viimane võtab osa rahvusvahelisest lepin
gust või kokkuleppest.

Seega lahkhelide korral meie seadusandluse ja rahvusvaheliste 
lepingute vahel tunnusta takse  rahvusvaheliste  lepingute prioriteeti. 
Nõukogude Liidu poolt so tsia lism im aadega sõlmitud lepingud 
õiguslikuks abiks sisa ldavad  sätteid, mille alusel võivad meie koh
tutes rakendamisele tulla teise lepingupoole tsiviilseadused ja tun 
nustatakse teise lepingupoole kohtute kompetentsi. Need lepingu 
sätted on unifitseeritud kollisiooninormid, mille alusel mitte ainult 
ei tule rakendamisele teise lepingupoole õigus, vaid teatud juh tu 
del ka Nõukogude õigus. Nagu eespool nimetatud, lähtuvad nime
tatud sätted poolte täieliku võrdõiguslikkuse põhimõttest. Nende 
sätete alusel võivad rakendamisele tulla teise lepingupoole seadu
sed Nõukogude kohtutes, aga samuti ka Nõukogude seadused teise 
lepingupoole kohtutes.

Lepingud sisaldavad järgm isi kollisiooninorme:
1) isikute teovõime m äära takse  kindlaks selle riigi seadustega, 

kelle kodanik see isik on (lex nationalis  ehk lex patriae). Juriidi
liste isikute juhtivate organite  õigus- ja teovõime m ääratakse  
kindlaks kodumaa seadustega. Erinevus on aga  üksikute riikide 
seadusandluse küsimuses — millist riiki lugeda juriidilise isiku 
kodumaaks. Enam ik riike lahendab selle küsimuse lähtudes asuta- 
miskohast, lugedes juriidilise isiku kodumaaks riiki, kelle territoo
riumil ja kelle seaduste järg i ta asutati.

Poola RV seadusandlus  erandina loeb juriidilise isiku kodu
maaks tema juhtivate organite  asukohta.33

Lepingutes (välja arvatud vaid leping Poolaga) ei rääg ita  füü
siliste isikute õigusvõimest. Kuna lepingute alusel kindlustavad 
lepingupooled vastastikku teise lepingupoole kodanikele rahvusliku 
režiimi, siis lähtudes nendest lepingu eeskirjadest tuleb järeldada, 
et sotsialismimaade kodanike õigusvõime m ääratakse  meil Nõu
kogude seadustega. Nimetatud seisukoht tuleneb ka NSV Liidu ja 
liiduvabariikide tsiv iilseadusandluse aluste § 122, kus on öeldud: 
«Välisriigi kodanikud kasutavad NSV Liidus tsiviilõigusvõimet

33 I. S z a s z y, Private International Law in the European Peoples Democra
cies. Budapest, 1964, lk. 211, vt. ka art. 22 p. 2 lepingus Poolaga.
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'võrdselt Nõukogude kodanikega.»34 Sam as on öeldud, et juhul kui 
välismaal kitsendatakse Nõukogude kodanike tsiviilõigusvõimet, 
võib NSV Liidu M inistrite Nõukogu kehtestada vastukitsendusi ka 
nende m aade kodanike õigusvõime suhtes meie territooriumil. Vii
masel sättel ei ole praktilist täh tsust NSV Liidu suhetes sotsialis
m imaadega. Kuna nende m aade vahelised suhted on ra ja tud  täie
liku võrdõiguslikkuse ja vastastikku teise poole õiguste austamise 
printsiibile, siis ei saa siin kujuneda olukorda, et mõne sotsialis
mimaa territooriumil kitsendatakse Nõukogude kodanike õigusi. 
Erinev on olukord praegu Hiina Rahvavabariigis, kuid me oleme 
veendunud, et seal toimuv teiste so tsialism im aade õiguste rikku
mine on ajutine nähe ja läbirääkimiste tulemusena suudetakse taa s 
tada proletaarse internatsionalism i põhimõtetel ra janevad  suhted 
HRV ja teiste sotsialistlike m aade vahel.

E rinevalt teistest lepingutest on Poola Rahvavabariig iga  sõl
mitud lepingus öeldud, 35 et füüsiliste isikute õigusvõime m äära 
takse selle lepingupoole seadustega, kelle kodanik on isik. Nime
tatud säte on teataval m äära l  vastuolus õiguslikuks abiks sõlmi
tud lepingutes lepingupoole kodanikele kindlustatud rahvusliku 
režiimiga, kuna selle alusel isikute õigusvõime m ääratakse, nagu 
eespool mainisime, asukoha seadustega. Tuleb nõustuda nõukogude 
juriidilises literatuuris esitatud seisukohtadega selle kohta, et 
lepingus Poolaga tunnusta tud  kodumaa seadust füüsiliste isikute 
õigusvõime kindlaksmääram isel tuleb tegelikult rakendada õigus
võime alguse ja lõpu kindlaksm ääram iseks.36 Nimetatud seisuko
hale tuleb asuda ka seepärast, et rahvusliku režiimi alusel ei saa 
tunnustada  üks lepingupool oma territooriumil teise lepingupoole 
kodanike neid õigusi, mis on vastuolus antud riigi seadustega ja 
mille alusel välism aalasele  antud riigi territooriumil antakse suu
remad õigused kui oma kodanikele.

Füüsiliste isikute teovõimetuks tunnis tam isest rääg itakse  ainult 
Poolaga sõlmitud lepingus.37

Üldreeglina on teovõimetuks tunnistam iseks kompetentsed isiku 
kodumaa vastavad  organid ja  see toimub kodumaa seaduste alusel. 
Kui ühel lepingupoolel tekib vajadus tema territooriumil elava 
teise lepingupoole kodaniku teovõimetuks tunnistamiseks, siis tea
tab ta sellest teise lepingupoole vastavate le  organitele. Kui need

34 Välism aalaste suhtes kehtestatud üksikute kitsenduste kohta. JT. Л. Л у н ц. 
М еждународное частное право. Особенная часть. М., 1963, стр. 22—24; 
М. М. Б о г у с л а в с к и й ,  А. А. Р у б а н о в .  Правовое положение иностран
цев в СССР. М., 1959, стр. 55—58.

35 Art. 22 Poolaga sõlmitud lepingus.
36 М. М. Б о г у л а в с к и й ,  A. A. Р у б а н о в .  Правовое сотрудничество 

СССР и стран народной демократии, «Советский Ежегодник международного 
права», 1958, стр. 260; Л. Л у н ц .  М еждународное частное право. Особенная 
часть. М., 1963, стр. 35, 36.

37 Vt. art. 23—26 Poolaga sõlmitud lepingus.
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annavad nõusoleku või kui nad kolme kuu jooksul ei vasta teateie, 
siis on ühe lepingupoole vastavad  organid  kompetentsed tunn is
tama teovõimetuks tema territooriumil elavat teise lepingupoole 
kodanikku. Teovõimetuks tunnistam ine toimub seejuures isiku elu
koha riigi seaduste alusel, kuid selle akti kehtivuseks on siis nõu
tav, et eelnimetatud isiku teovõimetuks tunnistam ise põhjused 
oleksid ette nähtud ka isiku kodumaa seadustes.

Kui küsimuse otsustamine on kiireloomuline ega kannata  viivi
tamist, võivad ühe lepingupoole organid tunnis tada  omal a lgatusel 
teovõimetuks tema territooriumil elava teise lepingupoole koda
niku ning võtta tarvitusele vajalikud abinõud selle isiku ja tema 
varanduse kaitseks. O tsusest tea ta takse  viivitam atult teise lepin
gupoole vastavate le  organitele. Kui need organid  asuvad te is tsu
gusel seisukohal, siis tuleb otsus teise lepingupoole kodaniku teo
võimetuks tunnistam iseks ja abinõud, mis võeti tarvitusele selle 
isiku ja tema varanduse  kaitseks, ära muuta.

Poolaga sõlmitud lepingu alusel kasutatakse sam asugust  korda 
ka teovõimetuks tunnistam ise otsuse äramuutmisel. Teistes lepin
gutes ei leia n imetatud küsimus otsest käsitlemist. Kuid lepingute 
teiste sätete alusel võime järeldada, et sam asugust  korda tuleb 
kasutada ka Nõukogude territooriumil e lavate  teiste sotsialismi
maade kodanike teovõimetuks tunnistamisel. Sellise järelduse 
võime teha lepingute sätetest, mis räägivad  ühe lepingupoole terr i
tooriumil elava teise lepingupoole kodanikule eestkostja m ääram i
sest.38

2. Kollisiooninorme abielu, abielulahutuse ja abikaasade vahe
kordade kohta sisaldavad erinevalt teistest lepingutest vaid Poo
laga ja SDV-ga sõlmitud lepingud.39 Nende alusel m ääratakse  üldi
selt abielu vorm kindlaks selle m aa seaduste alusel, kelle territoo
riumil see sõlmitakse. Poolaga sõlmitud leping näeb ette sellest 
üldreeglist teatud erandi. Selle alusel abielu sõlmimisel loetakse 
abielu ühe lepingupoole kodanike poolt teise lepingupoole territoo
riumil ka siis kehtivaks, kui see on sõlmitud vormis, mis nähakse 
ette abikaasade kodumaa seadustega, kuigi seda ei tunnusta  abi
elu sõlmimise koha seadused. Ilmselt nähakse siin ette võimalus 
kirikliku abielu sõlmimiseks, mida tunnusta takse  Poola seadustega.

SDV-ga sõlmitud lepingus rääg itakse  ka abieludest, mis sõlmi
takse konsulaatides ja saatkondades. Nende suhtes tunnustatakse 
selle riigi seadustes e ttenähtud vormi, kelle saatkonnas või kon
sulaadis abielu sõlmiti. Seega võivad Saksa Demokraatliku V aba
riigi kodanikud, abielludes NSV Liidus asuvas SDV saatkonnas, 
sõlmida abielu vormis, nagu  seda tunnustavad  SDV seadused.

Poolaga sõlmitud lepingu alusel reguleeritakse abikaasade isik
likud ja varalised vahekorrad selle riigi seadustega, kus neil on

38 Л у и ц. М еждународное частное право. Особенная часть. М. Г963, 
стр. 36, 37.

39 Art. 28 lepingus Poolaga; art. 21 lepingus SDV-ga.
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ühine elukoht.40 SDV-ga sõlmitud leping otseselt ei lahenda seda 
küsimust, kuid lepingu teiste s ä te te 41 alusel võime tulla järeldusele, 
et ka siin lahendatakse abikaasade vahekorrad selle m aa seaduste 
alusel, kus neil on ühine elukoht. Kui ühe lepingupoole kodanikud- 
abikaasad elavad erineva lepingupoole territooriumil, siis regulee
ritakse nende vahekorrad kodumaa seaduste alusel. Kui abikaasad 
on erinevate lepingupoolte kodanikud ja  elavad sam uti erinevate 
riikide territooriumil, siis reguleeritakse nende vahekorrad selle 
lepingupoole seaduste alusel, kus neil on või oli ühine elukoht.

Poolaga sõlmitud leping lahendab ka küsimuse sellest, millise 
riigi kompetentsi kuulub abikaasade isiklikke ja  varalis i  vahekordi 
puudutavate  küsimuste lahendamine. Lepingu alusel on kompe
tentsed selle riigi kohtud, kelle seaduste  alusel lahendatakse vaid
lus. Abielulahutusel ja* abielu kehtetuks tunnistam isel, kui abikaa
sad on ühe lepingupoole kodanikud, rakendatakse  nende kodumaa 
seadust ja  üldreeglina allub asi nende kodumaa kohtutele.42 Kui 
aga  abikaasad elavad teise lepingupoole territooriumil, siis või
dakse asi a llu tada ka selle lepingupoole kohtutele.43 Kui abielulahu
tuse või abielu kehtetuks tunnistam ise asja  a lgatam ise l olid abi
kaasad  erinevate lepingupoolte kodanikud ja  elasid samuti erine
vate lepingupoolte territooriumil, siis võidakse asi a llu tada üks
kõik kumma lepingupoole kohtutele ja lahendatakse kohtu asukoha 
seaduste alusel.

Poolaga sõlmitud leping sisaldab veel erisätte  abielu kehte
tuks tunnistam ise kohta. Selles on öeldud, et kui ühe lepingupoole 
kodanike abielu sõlmitakse teise lepingupoole territooriumil, siis 
võidakse see tunnis tada  kehtetuks a inult siis, kui tingimused tema 
kehtetuks tunnistam iseks olid ette nähtud nii abielu sõlmimise koha 
riigi kui ka abikaasade kodumaa seadustega.

Nagu nimetatud, ei sisalda teiste m aadega  sõlmitud lepingud 
sätteid  abielu ja abikaasade vahekordade kohta, m illega ühes nende 
küsimuste lahendamiseks tuleb rakendada riikide seadusandluses 
ettenähtud kollisiooninorme.

Sotsialismimaades kehtivate kollisiooninormide alusel sõlmi
takse välism aalaste  abielu sõlmimiskohas e ttenähtud vormi koha
selt.44 Kui mõlemad abikaasad on välism aalased, siis lubatakse 
abielu sõlmida ka saatkondades või konsulaatides. Viimasel juhul 
võidakse abielu sõlmida saatkonna või konsulaadi kodumaa sea
dustes ettenähtud vormi kohaselt.45

40 Art. 29, p. 1 lepingus Poolaga.
?r Vt. art. 22, p. 2 lepingus SDV-ga.
42 Art. 30 p. 2 lepingus Poolaga; Art. 23 p. 1 lepingus SDV-ga.
43 Art. 30 p. 2 lepingus Poolaga.
44 Szaszy. Osund, teos, lk. 347.
45 Samas; Л у н ц .  М еждународное частное право, Особенная часть. М.,

1963, стр. 311—315; NSV Liidu ja liiduvabariikide abielu- ja perekonnaseadusand
luse alused, § 31, NSVL ÜT, 1968, nr. 27, art. 241.
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Nõukogude Liidus kehtivate eeskirjade kohaselt sõlmitakse 
välism aalaste  abielud meie territooriumil meil kehtiva vormi koha
selt.45

Välism aalastel lubatakse vastastikkuse põhimõttel sõlmida abi
elusid ka oma kodumaa saatkondades või konsulaatides, s. t. juhul, 
kui vastav  välisriik kindlustab meie kodanikele sam a võimaluse. 
Viimasel juhul võidakse abielud sõlmida vastava  välisriigi seadus
tes ettenähtud vormi kohaselt. Kuid ka nende abielude juures nõuab 
meie seadusandlus meie seadustes ettenähtud m ateriaalsete  ting i
muste arvestam ist.46

NSV Liidu ja liiduvabariikide abielu- ja perekonnaseadusand- 
luse aluste (edaspidi — «Alused») kohaselt (§ 32, lg. 1) sõlmitakse 
üldreeglina Nõukogude kodanike abielud välism aal NSV Liidu 
saatkondades või konsulaatides. Kuid seda moodust saab kasu
tada ainult siis, kui mõlemad abikaasad on Nõukogude kodan i
kud. Erandina lubavad «Alused» siiski Nõukogude kodanikel välis
maal sõlmida abielu välisriigi vastavates  asutustes seal kehtesta
tud vormi kohaselt. Kuid need abielud tunnista takse  Nõukogude 
Liidus kehtivaks a inult siis, kui nende sõlmimisel on arvestatud 
meie seadustes abielu sõlmimiseks nõutud tingimusi (§ 32, lg. 3). 
Sama nõue kehtib ka välism aal Nõukogude kodanike poolt vä lis
maalastega sõlmitud abielude kohta.47

Abikaasade-välismaalaste isiklikud ja  varalised vahekorrad 
lahendatakse teatud m äära l  erinevalt üksikute sotsialismimaade 
seadusandluses. Tšehhoslovakkias 1948. a. vastuvõetud eriseaduse 
alusel reguleeritakse välism aalaste-ab ikaasade  isiklikud ja v a ra 
lised vahekorrad kodumaa seaduse alusel. Kui nende abikaasade 
riikkondsus on erinev, siis reguleeritakse nimetatud küsimused 
Tšehhoslovakkia seaduste alusel.48 Samuti ka SDV-s reguleeritakse 
abikaasade-välismaalaste isiklikud ja varalised vahekorrad abi
kaasade kodumaa õiguse alusel.49

Seevastu U ngaris  lahendatakse välism aalaste-abikaasade isik
likud ja varalised vahekorrad ühises elukohas või viimases ühises 
elukohas kehtivate seaduste alusel.50

Rumeenias rakendatakse nimetatud küsimuste lahendamiseks 
abikaasade ühist na ts ionaalset õigust või viimast ühist na ts ionaal
set õigust. Kui abikaasadel ei ole ühist nats ionaalset õigust, raken
datakse mehe abielu sõlmimise momendi natsionaalset õigust.51

46 Vt. ENSV APK §207.
47 Л у н ц .  М еждународное частное право. Особенная часть. М., 1963, 

стр. 315; Н. В. О р л о в а ,  Вопросы брака и развода в международном частном 
праве. М., 1960, стр. 147— 148.

48 Szaszy. Osund, teos, lk. 348.
49 Samas.
50 Samas, lk. 349. Nimetatud seisukoht on omaks võetud ka Ungari ja SDV  

vahel sõlmitud lepingus õiguslikuks abiks art. 27.
51 Samas.
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Nõukogude Liidus kehtivate seaduste a l u s e l  lahendatakse  välis- 
m aalaste-ab ikaasade  isiklikud ja varalised  vahekorrad Nõukogude 
seaduste alusel.52 Sellest üldreeglist võidakse teha erandeid rah
vusvaheliste lepingutega, nagu  nägim e seda eespool Poolaga ja 
SDV-ga sõlmitud lepingutes. Teiste so tsia lism im aadega õigusli
kuks abiks sõlmitud lepingud ei sisalda sätteid  nim etatud küsi
muste reguleerimiseks, millega ühes ka nende m aade kodanike- 
abikaasade isiklikud ja varalised  vahekorrad lahendatakse meil 
meie seaduste alusel. V älism aalaste-ab ikaasade  abielu lahutamisel 
rakendatakse sotsialismimaades erineva sisuga kollisiooninorme. 
Bulgaaria  kollisiooniõiguse alusel toimub abielulahutus abikaasade 
kodumaa seaduse alusel. Kui vä lism aalastel-ab ikaasadel on ühine 
riikkondus, siis võib nende abielulahutuse hagi tulla arutusele Bul
gaaria  kohtutes ainult sel juhul, kui hagi allumine Bulgaaria  koh
tule on ette nähtud abikaasade kodumaa seadustega. Kui abikaa
sadel puudub ühine kodakondsus, siis allub välism aalaste  abikaa
sade abielulahutus Bulgaaria  kohtule ja rakendatakse  tema 
seadust.53

Üldiselt sam al seisukohal asub Tšehhoslovakkia kollisiooni- 
õigus. Kui välism aalastel-abikaasadel oli varem  ühine riikkond- 
sus, siis abielulahutusel rakendatakse nende viimase ühise kodu
m aa seadust. Kui neil puudus üldse ühine riikkondsus, siis raken
datakse Tšehhoslovakkia seadust. Tšehhoslovakkia kohtud võivad 
aru tada  välism aalaste  abielulahutuse asja  siis, kui üks abikaasa
dest on Tšehhoslovakkia kodanik.54

Kui vähem alt üks ab ikaasadest on U ngari  kodanik, siis loevad 
U ngari seadused Ungari kohtu ainukompetentseks abielulahutuse 
küsimuse arutamisel ja selle otsustamisel rakendatakse Ungari 
seadusi.55 Kuid Ungari õigus võimaldab ka välism aalastel, kellel 
on alatine elukoht U ngaris, pöörduda abielulahutuse hag iga  Ungari 
kohtute poole. Asja arutamisel rakendatakse  U ngari õigust, kuid 
siin ei saa abielulahutuse aluseks olla faktid, mis leidsid aset välis
maal ja mida seal ei tunnusta ta  abielulahutuse alusena, ehkki 
U ngari seadused neid sellistena tunnustavad . Samuti kui välism aa
laste kodumaa seadus tunnustab  teatud asjaolusid, mille olemasolul 
abielulahutus on ajutiselt võimatu (näit. rasedus),  siis nende as ja 
olude olemasolul ei saa esitada abielulahutuse hagi ka Ungari 
kohtusse.

Ülemkohtu pleenumi 19. juuni 1959. a. m ääruse  nr. 2 alusel 
võidakse Nõukogude Liidus meie territooriumil elavate vä lism aa
laste abikaasade (või juhul, kui üks ab ikaasadest on Nõukogude

52 JI у и ц. М еждународное частное право. Особенная часть, 1963, стр. 327.
53 Szaszy. Osund, teos, lk. 351, 352.
54 Samas; vt. ka Ш т а й г р .  Брачные дела согласно чехословацкому меж

дународному частному праву. — «Бюллетень чехословацкого права», 1956, 
№ 1—2, стр. 213.

55 S z a s z y .  Osund, teos, lk. 353—355.
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kodanik) hagid abielulahutuseks esitada meie kohtutele ja nad 
lahendatakse meie seadustes ettenähtud korras. Nimetatud hagid ei 
allu ainult siis meie kohtutele, kui Nõukogude Liidu poolt sõlmi
tud rahvusvaheliste  lepingute alusel on nende arutamiseks ette 
nähtud teine kord. Eeltoodu kehtib nende juhtude kohta, kus mõle
mal abikaasal on alatine elukoht Nõukogude Liidus. Sama seisu
kohta tunnusta takse  ka «Alustes» (§ 33, lg. 1)

Kui üks abikaasadest, nimelt kostja, elab välismaal, siis NSV 
Liidu Ülemkohtu pleenumi m ääruse  alusel võib eelnimetatud asi 
arutusele tulla meie kohtus ainult siis, kui kostja nõustub asja a ru 
tamisega hageja  elukohas või kui hagejal on väikesed lapsed, mis 
takistab tema sõitu kostja elukohta, ja kui hageja  taotleb asja a ru 
tamist tema elukohas.56

Kostja seisukoha väljaselgitam iseks peab esitama meie kohus 
vastava taotluse kostja elukoha kohtule. Nii näiteks pöördus 
Moskva Timirjazevi rajooni rahvakohus seoses kod. P avaldusega 
lahutada tema abielu KRDV kodaniku K-ga, kes elas nimetatud 
riigi territooriumil, taotlusega kostja elukoha kohtu poole KRDV-s 
välja selgitada, kas kostja on nõus asja  aru tam isega  Nõukogude 
kohtus. Korea kohus täitis eriülesande ja ühes muude dokumenti
dega saatis meie kohtule kostja taotluse, milles paluti asja a ru 
tada Moskva kohtus tema äraolekul.57

«Alustes» ei lahendata  otseselt nimetatud küsimust. V astavalt  
«Aluste» sätetele tunnusta takse  Nõukogude Liidus Nõukogude 
kodaniku ja vä lism aalase  abielulahutust, mis toimus välismaal, 
vastava riigi seaduste jä rg i  ainult siis, kui abielulahutuse ajal elas 
vähemalt üks abikaasadest väljaspool NSV Liidu piire (§ 33, lg. 2). 
Ka sellest sä ttest järeldub kaudselt, et Nõukogude kodaniku ja 
välismaalase vaheline abielulahutus, juhul kui üks ab ikaasadest 
elab välismaal, allub ainult poolte nõusolekul Nõukogude kohtule 
ja toimub meie seadustes ettenähtud korras.

3. I s a d u s e  k i n d l a k s m ä ä r a m i s e l ,  samuti aga ka isa
duse vastu vaidlemisel ja küsimuse otsustamisel, kas laps on sün
dinud antud abielust, lähtutakse lepingute alusel selle riigi seadus
andlusest, kelle kodakondsuse sai laps sündimisel.58 Lepingute a lu 
sel alluvad kohtuasjad nimetatud küsimustes selle riigi kohtuorga
n i te s ,  kelle seadus tuleb rakendamisele nende lahendamisel, s. t. 
selle riigi kohtuorganitele, kelle kodakondsuse sai laps sündimi

56 «Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР». М., 1964, 
стр. 121.

57 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1960, № 5, стр. 46.
58 Art. 26 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Jugoslaaviaga, Mongoo- 

iiaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 27 lepingutes Rumeeniaga, Ungariga ja Koreaga; 
art. 25 lepingus SDV-ga. Poolaga sõlmitud lepingus otseselt sellesisulist sätet 
ei esine, kuid seal on öeldud, et väljaspool abielu sündinud lapse õiguslikud 
vahekorrad emaga ja isaga määratakse lapse kodumaa seaduste alusel, vt. art. 32.
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sel.59 Kuid seda sel puhul, kui kostja ja  hageja  elavad selle riigi 
territooriumil.

Kui aga hageja  ja  kostja ei ela selle riigi territooriumil, kelle 
kodakondsuse sai laps sündimisel, vaid mõlematel on a la tine  elu
koht teise lepingupoole territooriumil, siis on õiguslikuks abiks sõl
mitud lepingute alusel kompetentsed kohtuasja lahendamiseks ka 
selle riigi kohtuorganid tingimusel, et kohaldatakse siiski lapse 
kodumaa seadusi. Viimati n imetatud e randit  ei sisalda a inult Poo
laga sõlmitud leping.

Erinevalt teiste riikidega sõlmitud lepingutest sisa ldavad  Poo
laga ja KRDV-ga sõlmitud lepingud veel erisätte  vanem ate  ja laste 
vahekordade kohta üldse.60 Neis lepinguis on öeldud, et vanemate 
ja laste vahekorrad m äära takse  selle riigi seadustega, kelle terri
tooriumil on neil ühine elukoht. J ä re l ik u l t  kui mõni perekond 
Poola või KRDV kodanikke koos lastega elab Nõukogude Liidu 
territooriumil, siis m äära takse  vanem ate  ja laste  vahekorrad kind
laks meie seadustega. Kui aga  üks vanem atest  elab teise lepingu
poole territooriumil, siis m äära takse  vanem ate  ja  laste vahekorrad 
selle lepingupoole seadustega, mille kodanik on laps.

Teised lepingud ei sisalda otseselt selliseid sätteid, millega ühes 
tuleb nimetatud küsimused lahendada nendes riikides kehtivate 
kollisiooninormide alusel. Sotsialismim aades reguleeritakse välis
m aalaste, vanem ate ja laste vahekorrad osalt  lapse kodumaa 
(Albaania, B ulgaaria ) ,  osalt vanem ate kodumaa (SDV, Tšehho
slovakkia, Rumeenia) seaduste alusel. Kui vanem ad on riikkond- 
suseta isikud, siis lahendatakse vanem ate ja laste vahekorrad lapse 
kodumaa seaduste alusel (Tšehhoslovakkia).61

Nõukogude Liidu seadustes ei ole erisätteid, mis reguleerivad 
meie territooriumil elavate vä lism aalaste  laste ja vanem ate  vahe
lisi suhteid ja  mis kehtestaksid nende suhtes mingi erirežiimi. 
Seega m äära takse  Nõukogude Liidu territooriumil elavate välis
m aalaste  laste ja vanem ate vahekorrad kindlaks Nõukogude sea
duste alusel.62 Kui aga  vaid üks vanem aist  elab meie territooriu
mil, siis tuleb eelnevate lepingute sätete  alusel asuda seisukohale, 
et sellisel juhul tuleb rakendamisele selle riigi seadus, kelle koda
nik on laps.

4. V ä l j a s p o o l  a b i e l u  s ü n d i n u d  l a p s e  vahekorrad

59 Art. 28 lepingus Albaaniaga, Bulgaariaga, Jugoslaaviaga, M ongooliaga, 
Koreaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 27 lepingus SDV-ga ja art. 29 lepingutes 
Rumeeniaga ja Ungariga.

60 Art. 26 lepingus KRDV-ga ja art. 31 lepingus Poolaga.
61 S z a s z y .  Osund, teos, lk. 356—361.
62 JI у и ц. М еждународное частное право. Особенная часть, М., 1963, 

стр. 330.
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emaga ja isaga m äära takse  kindlaks selle riigi seadustega, kelle 
kodanik on laps.63

Väljaspool abielu sündinud lapse õiguslik seisund üksikutes 
sotsialismimaades on erinev. Erinevalt lahendatakse üksikute sot
sialismimaade seadustes ka küsimus väljaspool abielu sündinud 
lapse õigusest saada  isalt alimente. Kõigi nende küsimuste lahen
damisel, nagu  nähtub eeltoodud õiguslikuks abiks sõlmitud lepin
gutes s isa lduvast kollisiooninormist, tuleb lähtuda lapse kodumaa 
õigusest. Nimetatud lepingutes sisalduv säte on ebatäpne, sest sel
les ei täpsus ta ta  küsimust, millist õigust tuleb lugeda lapse kodu
maa õiguseks, kas selle riigi õigust, kelle kodakondsuse sai laps 
sündimisel, või selle, kelle kodanik on laps momendil.

Nimetatud küsimus võib tekkida iga kord, kui väljaspool abielu 
sündinud laps saab hiljem uue kodakondsuse.

Lähtudes riikide siseseadusandluses sisalduvatest säte test tuleb 
asuda seisukohale, et kodumaa õigusena eelnimetatud lepingutes 
mõeldakse selle riigi õigust, kelle kodakondsuse sai laps sündi
misel.64 Nimetatud õiguse alusel tuleb otsustada ka, kas isal lasub 
kohustus maksta oma väljaspool abielu sündinud lapsele alimente 
või mitte.

5. I s i k u t e  t u n n i s t a m i n e  s u r n u k s  või teadm ata  ä ra 
olijaks, samuti ka surm a fakti kindlakstegemine kuulub selle riigi 
vastavate organite  kompetentsi, kelle kodanik oli isik momendil, 
mil temast on viimased teated, et ta oli elus.

Kuid ka teise lepingupoole vastavad  organid  võivad isiku tu n 
nistada surnuks või teadm ata  äraolijaks siis, kui seda taotleb tema 
territooriumil elav isik, kelle õigused ja huvid on ra ja tud  selle 
lepingupoole seadustele. Isikute tunnistam isel teadm ata äraolijaks 
ja surnuks, samuti ka surm a fakti tuvastam isel rakendavad kohtu- 
organid kohtu asukoha seadust.65

6. E e s t k o s t e  j a  h o o l d u s a s j a d  alluvad selle riigi 
seadustele ja organitele, kelle kodanik on eestkoste või hoolduse 
all olev isik.

Õiguslik vahekord eestkostja või hooldaja ja  eestkoste või hool
duse all oleva isiku vahel m äära takse  kindlaks selle maa seadus
tega, kelle vastavad  organid m äärasid  eestkostja või hooldaja.66

63 Art. 27 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Jugoslaaviaga, M ongoo
liaga, Koreaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 26 lepingus SDV-ga; art. 28 lepingu
tes Rumeeniaga ja Ungariga; art. 32 lepingus Poolaga.

64 Tšehhoslovakkia seadus rahvusvahelisest eraõigusest asub näiteks sellel 
seisukohal. Vt. Л у н ц. М еждународное частное право. Особенная часть. М.,
1963, стр. 329.

65 Art. 29 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga ja 
Tšehhoslovakkiaga; art. 24 lepingus SDV-ga; art. 27 lepingus Poolaga; art. 30 
lepingus Rumeeniaga; art. 25 lepingus Ungariga.

66 Art. 30—32 lepingus SDV-ga; art. 37—40 lepingus Poolaga; art. 31—33 
lepingus Rumeeniaga; art. 33—35 lepingus Ungariga; art. 30—33 lepingus Mon
gooliaga; art. 32—34 lepingus Jugoslaaviaga.
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Kohustuse suhtes võtta endale eestkostja või hooldaja ü lesan
ded kehtivad eestkostja või hooldaja kodumaa seadused.

Kui on vaja  m äära ta  eestkostjat või hooldajat isikule, kes on 
ühe lepingupoole kodanik, aga elab teise lepingupoole territooriu
mil või tema varandus  on seal, pöörduvad viimase v as tavad  orga
nid sellesisulise tao tlusega  isiku kodumaa organite  poole. Kui aga 
olukord nõuab kiiret tegutsemist, siis võivad viimati nimetatud 
juhul eestkostja või hooldaja m ää ra ta  ka isiku või tem a varanduse 
asukoha vas tavad  organid, teatades sellest isiku kodumaa organi
tele. Asukoha riigi organite  otsus jääb kehtima niikaua, kuni isiku 
kodumaa vas tavad  organid  ei tee te is tsugust otsust.

Lepingutes nähakse veel ette võimalus eestkoste või hoolduse 
üleandmiseks ühe riigi o rganite  poolt teise riigi o rganitele  juhul, 
kui isikul, kes on hoo,lduse või eestkoste all, on teises riigis alatine 
elu- või viibimiskoht või varandus. Viimase riigi o rganid  teostavad 
hooldust või eestkostet oma seaduste alusel, kuid õigus- ja teo
võime küsimuste otsustamisel peavad nad lähtuma eestkoste või 
hoolduse all oleva isiku kodumaa seadustest.

Hooldust või eestkostet teostava riigi organid  ei ole õigustatud 
tegema otsust isiku isikliku staa tuse  kohta, kuid nad võivad siiski 
anda loa isiku abiellumiseks, kui sellist organite  nõusolekut nõua
vad hoolduse või eestkoste all oleva isiku kodumaa seadused.

7. L a p s e n d a m i s e l  j a  s e l l e  t ü h i s t a m i s e l  raken
datakse lapsendaja  kodumaa seadust. Kui lapsendaja  ja lapsenda- 
tav on erineva riigi kodanikud, siis peab lapsendamiseks olema 
nõusolek lapsendatava kodumaa vas tava il t  organeilt.67

Kui lapse lapsendavad abikaasad, kes on erineva riigi kodani
kud, siis peab lapsendamine, samuti aga ka selle tühistam ine toi
muma mõlema abikaasa kodumaa seaduste  kohaselt.

Nagu nimetatud, o tsustavad  lapsendamise või selle tühistamise 
lapsendaja kodumaa vastavad  organid. Kui ab ikaasad on erineva 
riigi kodanikud, siis o tsustavad  lapsendamise selle riigi organid, 
kus abikaasadel oli lapsendamise momendil a latine elu- või viibi
miskoht.

8. V a l l a s v a r a  p ä r i m i s t  reguleerib pä randa ja  kodu
m aa seadus, s. t. selle riigi seadus, kelle kodanik oli pärandaja  
surmamomendil.

K innisvara pärim ist reguleerib kinnisvara asukoha seadus.68 
P är ija te  puudumisel läheb vaibevara, kui see on vallasvara , rii
gile, kelle kodanik oli pä randa ja  surmamomendil. Kui see on kin
nisvara, siis läheb vaibevara üle k innisvara asukoha riigile.

67 Art. 33 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga ja Tšehhoslovak- 
kiaga; art. 31 lepingus SDV-ga; art. 34 lepingus Poolaga, Rumeeniaga ja Mon- 
gooliaga; art. 30—32 lepingus Ungariga.

68 Art. 36 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga ja 
Tšehhoslovakkiaga; art. 34 lepingus SDV-ga; art. 37 lepingutes Jugoslaaviaga  
ja Ungariga; art. 42 lepingus Poolaga.
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Oigus testamendi tegemiseks ja selle muutmiseks, samuti ka 
testamendi liigid m ääratakse  testamendi tegija kodumaa sea
dustega.

Testamendi vorm m äära takse  kindlaks testamendi tegija kodu
maa seadustega. Kuid siiski loetakse kehtivaks ka testament, mis 
koostatakse koostamiskohas kehtivate seaduste alusel.

Pärand iasju  vallasvara  pärandam isel a javad selle riigi kohtu- 
organid, kelle kodanik oli päranda ja  surmamomendil. Kinnisvara 
pärandamisel alluvad asjad  aga kinnisvara asukoha riigi kohtu- 
organitele.

Kui isiku surma korral jääb järele va llasvara  teise lepingupoole 
territooriumil, siis võivad pärijate  nõusolekul pärandiasju  lahen
dada ka varanduse  asukoha kohtuorganid.

Sellised on peamised kollisiooninormid Nõukogude Liidu poolt 
sotsialismimaadega õiguslikuks abiks sõlmitud lepingutes.

Tähtis koht nendes lepingutes on veel sätetel, mis reguleerivad 
ü h e  r i i g i  k o h t u o t s u s t e  t u n n u s t a m i s t  j a  t ä i t m i s t  
teise riigi kohtuorganite poolt.

Eespool juba mainisime, et lähtudes suveräänsest ülemvõimust, 
mida riik teostab oma territooriumil, võivad ainult antud riigi koh
tud lahendada õiguslikke vaidlusi tema territooriumil ja kohtuot
suste kehteulatus piirdub samuti riigi territooriumiga (muidugi 
tema rahvusvahelises õiguses tuntud koosseisus ja ulatuses). Ühe 
riigi kohtud ei saa teostada jurisdiktsiooni teise riigi territooriumil. 
Samuti üldreeglina ei ole ka ühe riigi kohtuotsused kehtivad ilma 
erilise aktita, teise riigi territooriumil. Kujunenud praktika alusel 
tunnustatakse ühe riigi kohtuotsuseid välism aal ja neid täidetakse 
rahvusvaheliste lepingute alusel ja neis kindlaksm ääratud t ing i
mustel.

Kodanlike riikide vahel sõlmitud lepingutes ja nende maade sise- 
seadusandluses tuntakse peamiselt kahesugust printsiipi välisriigi 
kohtute otsuste tunnustam iseks ja nende sundtäitm ise lubamiseks. 
Need on 1) registreerimise ja 2) kontrolli printsiibid.69

R e g i s t r e e r i m i s e  p r i n t s i i b i  juures ei kontrolli tun 
nustava või sundkorras täitva riigi kohtuorganid enam sisuliselt 
varem tehtud kohtuotsust, vaid piirduvad välise, vormilise kontrol
liga: kas selle on teinud kompetentne kohus, kas see on jõustunud, 
kas tema tegemisel võimaldati kostjal vastuväidete esitamine jne.

Registreerimise printsiip nõuab välisriigi kohtuotsuse sundtä it
miseks erilise avalduse esitamist lepingus ettenähtud kohtuorga- 
nile, kes siis ka vormiliselt kontrollib kohtuotsust, mille sund tä it
mise lubamist taotletakse.

K o n t r o l l i m i s e  p r i n t s i i b i  juures ei piirdu kohtuotsust 
tunnustava või täitva riigi kohtuorganid ainult selle vormilise kont

69 G. S. С h e s h i r e. Private International Law. Oxford, 1957, p. 595 a. o. 
Л. А. Л у и ц. Международный гражданский процесс, М., 1966, стр 88.
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rolliga, vaid kontrollivad ka sisuliselt selle õigsust. Sellega ühes 
on siin välisriigi kohtuotsuste tunnustam iseks ja  ka sundtäitmise 
lubamiseks vaja  nagu  esitada uus hagi selle riigi vas tava te le  koh- 
tuorganitele, kelle territooriumil soovitakse kohtuotsuste tunnus
tam ist või sundtäitm ise  lubamist. On ilmne, et viim ase printsiibi 
juures suhtutakse äärm ise e ttevaatusega välisriigi kohtuotsustesse 
ja nende tunnustam ise  või sundtäitm ise saavutam ine  on küllaltki 
keerukas protseduur.

Väga sagedasti  kasu tavad  paljud kodanlikud riigid välisriigi 
kohtuotsuste m itte tunnustam iseks väga  ebam ääras t  «avaliku 
korra» või «avaliku poliitika» klauslit.70

Nimelt loobutakse välisriigi kohtuotsuste tunnustam isest  ja loo
mulikult ka sundtäitm isest, kui see on vastuolus «avaliku poliiti
kaga» (public policy — Inglism aal)  või «avaliku korraga» (public 
order — P ran tsusm aa l)

Mõlemad mõisted on, nagu  nimetatud, väga  ebam äärased, sea
dusandluses täpselt  s isustam ata  ja võimaldavad seega nende äär
m ist laiendavat tõ lgendam ist n ing  ühes sellega ka välisriigi kohtu
otsuste tunnustam isest loobumist, kui need kuidagi kahjustavad 
mõjukate valitsevate  r ingkondade või üldse valitseva klassi huve.

Äärmise e ttevaatusega  suhtuvad kapitalistlikud riigid muidugi 
sotsialismimaade kohtuotsuste tunnustam isse  ja nende sundtäit- 
misse, sest siin vä ljendavad kohtuotsused juba võrreldes kapitalist
like riikidega vastandlike klasside — töölisklassi ja töötava talu- 
poegkonna huve.

Sotsialistlikud riigid on ühetüübilise klassikoosseisuga, nad on 
töötava rahva riigid, kus on jääd av a lt  likvideeritud ühe inimese 
ekspluateerimine teise poolt. Sotsialistlike m aade vahel areneb tihe 
koostöö nii poliitilisel-majanduslikul kui ka kultuuri alal. Seega 
puudub nende m aade vahel umbusaldus, mis on omane kapitalist
like m aade vahelistele suhetele ja  mis raskendab teise riigi kohtu
otsuste tunnustam ist  ja sundtäitm ise  lubamist.

Kuid ometi, nagu  eespool juba nimetatud, on sotsialistlikud rii
gid täiesti iseseisvad, suveräänsed riigid, kes teostavad kõrgeimat 
suveräänset võimu oma territooriumil. Lähtudes suveräänsusest ka 
neis m aades ühes riigis tehtud kohtuotsuste tunnustam iseks ja sund
täitmise lubamiseks teises riigis on vaja  eri akti. NSV Liidu ja lii
duvabariikide kohtumenetluse alustes § 63 on öeldud: «Kord, mille 
alusel täidetakse välisriikide kohtute või arbitraaži otsuseid NSV 
Liidus, m äära takse  kindlaks vas tava te  kokkulepetega NSV Liidu 
ja välisriigi vahel või rahvusvaheliste  konventsioonidega, mille osa
line on NSV Liit. Välisriigi kohtu või arbitraaži otsuseid võib NSV 
Liidus sundkorras täitmiseks esitada kolme aasta  jooksul otsuse 
jõustumise momendist». Sama seisukoht on omaks võetud ka

70 В. М. К о p e ц к и й. Оговорка о публичном порядке. «Очерки англо- 
американской доктрины и практики международного частного права». М., 
1948, стр. 22— 104.
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«Eesti NSV tsiviilprotsessi koodeksis» § 443. «Põhialuseid» on 
täiendatud Eesti NSV TsPK-s vaid selles osas, et välisriigi kohtu
otsuste täitm ise kord Eesti NSV territooriumil m äära takse  kind
laks peale NSV Liidu poolt sõlmitud rahvusvaheliste  lepingute ka 
Eesti NSV poolt sõlmitud lepingutega.

V astavalt  eeltoodud sättele m äära takseg i NSV Liidu poolt sot
sialismimaadega sõlmitud õiguslikuks abiks sõlmitud lepingutes 
kindlaks kord vastastikuseks kohtuotsuste sundtäitm ise luba
miseks.

Nendes lepingutes on üldiselt aluseks võetud registreerimise 
printsiip. See on ka arusaadav . Sotsialistlikud riigid, arendades 
tihedalt koostööd omavahel, võitlevad ühiselt ka igasuguste  õiguse
rikkumiste vastu. Sellel eesmärgil ongi vaja  kaasa a idata  kiireks 
kohtuotsuste elluviimiseks.

Nagu eeltoodust nähtub, esitab «Eesti NSV tsiviilprotsessi koo
deks» välisriigi kohtuotsuste täitmiseks kolm nõuet: a) nad pea
vad olema jõustunud, b) vastava  välisriig iga peab olema sõlmitud 
spetsiaalne kokkulepe vastastikuseks kohtuotsuste täitmiseks või 
mõlemad riigid peavad osa võtma m ingist vastavasisu lisest rah 
vusvahelisest mitmekülgsest lepingust ja c) avaldus kohtuotsuse 
sundtäitmiseks peab olema esitatud kolme aasta  jooksul tema jõus
tumise momendist.

Kuigi lepingud üldiselt lähtuvad registreerimise printsiibist, on 
siiski üksikutes lepingutes mõningal m äära l  erinevalt sätitud 
kohtuotsuste sundtäitm ise ja  tunnustam ise kord. Lepingutes Albaa
niaga, Bulgaariaga, Jugoslaav iaga , Koreaga, M ongooliaga, Poo
laga ja Tšehhoslovakkiaga nähakse ette vastastikune järgm iste  
aktide tunnustamine ja  täitmine: 1) jõustunud kohtuotsused tsiviil- 
ja perekonna- n ing  abieluasjades; eestkoste ja hooldusorganite 
otsused, mis on tehtud teise lepingupoole territooriumil pärast 
lepingute jõustumist tekkinud õigussuhete alusel; 2) krim inaal
asjades tehtud kohtuotsused kah jukannata ja le  tekitatud kahju 
heastam iseks.71

Lähtudes lepingute sõnastusest on ilmselt erinev ühelt poolt 
tsiviilasjades tehtud kohtuotsuste, eestkoste- n ing  hooldusorganite 
otsuste ja teiselt poolt k rim inaalasjades tehtud kohtuotsuste tä i t
mine.

Esimeste täitmisel on nõue, et nad peavad olema tehtud pärast 
vastavate lepingute jõustum ist tekkinud õigussuhete alusel. Teiste 
suhtes lepingutes seda nõuet ei esitata, millest järeldub, et tä i t 
misele kuuluvad ka kohtuotsused kahjude heastamiseks, mis tehti

71 Vt. art. 44 lepingus Albaaniaga; art. 45 lepingus Bulgaariaga; Koreaga; 
M ongooliaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 52 lepingus Poolaga ja art. 46 lepingus 
Rumeeniaga; Jugoslaaviaga sõlmitud lepingu alusel (art. 48, p. b) kuuluvad täit
misele ka kohtu poolt kinnitatud lepitused; Д . Д . А в е р и н ,  Положение 
иностранцев в Советском гражданском процессе, М., 1966, стр. 150— 151.
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enne lepingute jõustumist. See on oluline erinevus tsiviil- ja  krimi
naa lasjades  tehtud kohtuotsuste täitmise lubamisel.

M õningal m äära l  erineval seisukohal asuvad Saksa Demokraat
liku Vabariig iga  ja  U ngariga  sõlmitud lepingud. Neis lep ingu is72 
kuuluvad vastastikku täitmisele varandusliku iseloomuga jõustu
nud tsiviil- ja perekonnaasjades tehtud kohtuotsused, mis on tehtud 
pärast  lepingute jõustumist. Näeme, et siin on täitm ise eelduseks 
mitte õigussuhete tekkimise moment nagu  eelmistes lepingutes, 
vaid kohtuotsuse tegemise moment. Sama seisukohta tunnustatakse 
ka krim inaalasjades tehtud kohtuotsuste suhtes, mis näevad ette 
kahjukannata ja le  tekitatud kahju heastamise.

Erandiks viim asest reeglist on varandusliku  iseloomuga kohtu
otsused, mis puudutavad väljaspool abielu sündinud lapse õigus- 
suhteid emaga ja isaga. Nende kohtuotsuste tunnustam iseks ja 
täitmiseks on vajalik, et nende aluseks olev õigussuhe peab olema 
tekkinud pä ras t  lepingute jõustumist. 73

Mida mõeldakse varandusliku  iseloomuga tsiviil- ja perekonna
asjade all, seda lepingud ei täpsusta . Ilmselt on need kohtuasjad, 
mis puudutavad poolte varanduslikke vahekordi ja on seotud tea
tud m ateriaalsete  kohustustega.

Viimased nimetatud lepingud m ittevaralise iseloomuga jõustu
nud kohtu- ja eestkoste n ing hooldusorganite  otsuste osas näe
vad ette nende tunnustam ise ja täitm ise ka sel juhul, kui need olid 

-tehtud enne lepingute jõustumist. Kuid täitm ise eelduseks on nõue, 
et mõni teise lepingupoole, kellelt nõutakse kohtuotsuse täitm ist või 
tunnustam ist, kohus ei ole teinud sam as kohtuasjas uut otsust, 
mis on juba jõustunud.

Jugoslaav iaga  sõlmitud lepingu alusel (art. 48) kuuluvad täit
misele ja tunnustam isele  ainult need krim inaalasjades  tehtud 
kohtuotsused kah jukannata ja le  tekitatud kahju heastamiseks, mis 
jõustusid ja kuuluvad täitmisele pä ras t  lepingu jõustumist.

Eeltoodust nähtub, et õiguslikuks abiks sõlmitud lepingud 
omistavad teise lepingupoole kohtuotsuste tunnustam isel ja sund
täitmise lubamisel suure täh tsuse  õigussuhete tekkimise momen
dile, mis on aluseks vastavale  kohtuotsusele. Sellega ühes peavad 
kohtud, arutades taotlusi so tsialismimaades tehtud kohtuotsuste 
tunnustam iseks ja sundtäitmiseks, lahendama ka küsimuse vas
tava õigussuhete tekkimise ajast.

NSV Liidu ü lem kohtu  pleenum oma 19. juuni 1949. a. m ääru
sega nr. 2 selgitas, et õigussuhe abielust sündinud lapse ja vane
m ate vahel, kellele nõutakse alimente lapse ülalpidamiseks, tekkis 
lapse sünni momendil.

Kui aga abielu registreerimisel tunnistab  mees ennast varem 
naisel väljaspool abielu sündinud lapse isaks, siis alimentide

72 Art. 44, p. 2 lepingus SDV-ga; art. 46, p. 3 lepingus Ungariga.
73 Vt. art. 44, p. 1 lepingus SDV-ga ja art. 46, p. 2 lepingus Ungariga.
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nõudmisel vanem ailt  tuleb õigussuhte tekkimise momendiks vane
mate ja laste  vahel lugeda abielu sõlmimise m om en t.74 Sam as 
m ääruses seletatakse, et õigussuhe kahjutekitaja  ja kannata ja  
vahel tekib kahju tekkimise momendil.

Abielu lahutamiseks ja abielu kehtetuks tunnistam iseks tehtud 
kohtuotsuste suhtes asuvad lepingud ühel seisukohal. Neid otsuseid 
tunnustatakse ka siis, kui nad on tehtud enne lepingute jõustumist, 
kuid eeldusel, et mõni teine teise lepingupoole kohus ei ole teinud 
nimetatud asjades otsust, mis on juba jõ u s tu n u d .75 U ngariga  sõl
mitud lepingus siiski erandina teistest lepingutest on öeldud, et 
Ungari tunnustab neid kohtuotsuseid ainult siis, kui kohtuotsuse 
jõustumise momendil oli vähem alt üks abikaasadest Ungari 
kodanik .76

Lepingute alusel toimub kohtuotsuste sundtäitm ine ise selle 
riigi seaduste alusel, kelle territooriumil see aset leiab.77 Avalduse 
kohtuotsuse sundtäitm iseks esitab taotleja sellele kohtule, kes tegi 
esimeses kohtuinstantsis vastava  otsuse. Nimetatud kohus saadab 
taotlusfc edasi oma m aa ülemkohtule, kes selle edasi saadab  teise 
lepingupoole kohtuorganitele eespool vaadeldud korras. Nõukogude 
Liidus reguleerib välisriikide kohtu- ja eestkoste n ing  hooldus
organite otsuste sundtäitm ist NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 
12. septembri 1958. a. seadlus «О порядке исполнения решений 
судов государств, с которым СССР заключены договоры об 
оказании правовой помощи»78 ja NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 
19. juuni 1959. a. m äärus  nr. 2 «О вопросах, связанных с выпол
нением судебными органами договоров с иностранными госу
дарствами об оказании правовой помощи по гражданским, 
семейным и уголовным д ел ам » .79

Avaldused välismaa kohtuotsuste sundtäitmiseks lahendab 
nimetatud aktide alusel kostja elukoha krai, oblasti, autonoomse 
oblasti, ringkonna, liidu või autonoomse vabariigi ülemkohus.

Kohtuotsuse sundtäitmiseks esitatud avalduses peab olema 
tähendatud:

74 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1959, № 4, стр. 14.
75 Art. 25 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, 

Rumeeniaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 26 lepingus Ungariga; art. 51 lepingus 
Poolaga; art. 48 lepingus Jugoslaaviaga.

76 Art. 26 lepingus Ungariga.
77 Art. 94 lepingus Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga ja Tšehhoslovak

kiaga; art. 48 lepingus Albaaniaga; art. 50 lepingus Rumeeniaga; art. 45 lepin
gus SDV-ga; art. 50 lepingus Ungariga; ait. 53 lepingus Jugoslaaviaga.

78 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1958, № 23 (918) стр. 345.
79 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1959, № 4, стр. 8— 16. Nim eta

tud määrust täiendab ja osalt muudab NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 30. mai 
1967. a. m äärus«0 выполнении судебными органами обязательств, вытекаю
щих из договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и уголов
ным делам, заключенных СССР с социалистическими государствами», «Бюлле
тень Верховного Суда СССР», 1967, № 4, стр. II, 12. (
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1. Avalduse esitaja, aga  samuti tema esindaja  või esindajate 
nimed, kui avalduse esitab esindaja, nende a la tine või a ju tine elu
koht. Kui nõudjaks on juriidiline isik, siis tema juhtivate  organite 
asukoht.

2. Kostja nimi, tema ala tine või aju tine elukoht, juriidilise 
isiku puhul tema juhtivate  organite  asukoht.

3. Taotlus kohtuotsuse sundtäitm ise lubamiseks.
Nõukogude Liidu poolt sotsia lism im aadega õiguslikuks abiks

sõlmitud lepingutes on loetletud dokumendid, mis tuleb lisada 
ava lduse le :80

1) kohtuotsuse täielik tekst;
2) ametlik dokument, millest nähtub, et kohtuotsus on jõus- 

4unud, kui nimetatud asjaolu  ei ilmne kohtuotsusest endast;
3) dokument, millest nähtub, et otsuse tegemisel tagase lja  oli 

kostja vähem alt üks kord vas tavas  vormis ja õigeaegselt kutsutud 
kohtusse asja  arutamisele;

4) eelloetletud dokumentide k innitatud tõlked selle riigi keeles, 
kellelt taotletakse kohtuotsuse sundtäitm ist.

Avaldus kohtuotsuse sundtäitm iseks tuleb arutusele avalikul 
kohtuistungil kostja osavõtul. Kui kostja ei ilmu kohtuistungile, 
kohtul on aga olemas andmed, et kohtukutse on talle  kätte antud, 
võidakse avaldus lahendada kostja osavõtuta, tagaselja .  Kostjal 
on õigus vaielda sundtäitm ise vastu, aga  samuti ka nõude vastu, 
kui seda lubavad kohtuotsuse teinud riigi seadused. Kohus võib 
nõuda hage ja lt  ja kostjalt, aga  samuti ka kohtuotsuse teinud koh
tult tä iendavaid selgitusi, kui ta peab seda vajalikuks.

P ä ra s t  avalduse aru tam ist  teeb kohus m ääruse  välism aa kohtu
otsuse sundtäitm ise lubamise või sellest keeldumise kohta .81 
Ärakirja m äärusest  saadab  kohus 3 päeva jooksul avalduse esita
jale või tema esindajale ja kostjale. E t Eesti NSV-s aru tab  nimeta
tud küsimust Eesti NSV Ülemkohus, siis vas tava lt  «Tsiviilprot
sessi koodeksi» §-le 332 pole kohtu m ääruse  peale edasikaebuse esi
tam ine võimalik. Teistes liiduvabariikides, kus avalduste  lahen
damine allub krai-, oblastikohtule (või teistele neile vastavatele 
kohtutele), võidakse nende m ääruse  peale edasi kaevata kõrgemale 
kohtule. 82

Kui Eesti NSV Ülemkohus oma m äärusega  lubab välismaa 
kohtuotsuse sundtäitmise, siis an takse  selle kohta välja  täiteleht, 
mis saadetakse kohtuotsuse täitm ise koha rahvakohtule. Kohtu

80 Art. 47 lepingutes Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, SDV-ga ja 
Tšehhoslovakkiaga; art. 48 lepingutes Rumeeniaga ja Ungariga; art. 46 lepingus 
Albaaniaga; art. 52 lepingus Jugoslaaviaga; art. 55 lepingus Poolaga; Erinevalt 
teistest lepingutest nõutakse Poola ja SD V -ga sõlmitud lepingutes ka vastava 
avalduse kinnitatud tõlke lisamist.

81 NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 12. sept. 1958. a. seadlus p. 4.
82 V NFSV TsPK, § 249.
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täitur täidab sundkorra välismaa kohtuotsuse NSV Liidu ja vas
tava liiduvabariigi seadustes ettenähtud korras.

Õiguslikuks abiks sõlmitud lepingutes loetakse juhud, mil 
lepingupooled võivad keelduda välism aa kohtuotsuste sund tä it
misest.

Sellisteks juhtudeks on: 1) kui avalduse esitaja või kostja ei 
võtnud osa asja  aru tam isest  põhjusel, et temale või tema esinda
jale ei toodud õigeaegselt või nõutavas vormis kohtukutset; 2) kui 
kohtuotsus on vastuolus eelneva, seadusjõusse astunud kohtu
otsusega, mille tegi sam ade poolte vahelises kohtuasjas, samas 
nõudeasjas ja samadel asjaoludel selle riigi kohus, kelle käest 
nõutakse kohtuotsuse tunnustam ist või sun d tä i tm is t .83

V astavalt lepingute eeskirjadele peavad nõukogude kohtud, 
arutades neile välismaa kohtuotsute sundtäitm ise lubamiseks sa a 
detud avaldusi, omal initsiatiivil kontrollima, kas kohtuotsuste 
tegemisel välismaa kohtutes täideti need nõuded: kas pooltele anti 
vastavas vormis kohtukutsed õigeaegselt ja kas kohtuotsus, mille 
sundtäitmist või tunnustam ist  nõutakse, ei ole vastuolus mõne 
varasema nõukogude kohtute poolt sam ade poolte vahel sama 
nõude alusel ja samadel asjaoludel tehtud kohtuotsusega.

Kui ta leiab, et neid lepinguis esitatud nõudeid ei ole täidetud, 
siis peab ta jätma avalduse välism aa kohtuotsuse tunnustamise 
või sundkorras täitmise kohta rahuldam ata.

On muidugi arusaadav, et kohus, kes lahendab avaldust vä lis
maa kohtuotsuse sundtäitm ise kohta, peab kontrollima ka seda, 
kas avaldus oma vormilt vastab  lepingutes ettenähtud nõudeile ja 
kas sellele on lisatud vas tavad  lepinguis nõutud dokum endid .84 
Avaldused välismaa kohtuotsuste tunnustam iseks esitatakse samas 
korras nagu eespool toodud avaldused kohtuotsuste sundtäitmise 
lubamiseks. Tähendab, meil lahendab vastavaid  avaldusi Eesti 
NSV Ülemkohus. Kostja, saanud teada vas tavas t  avaldusest, võib 
kuuajalise tähtaja  jooksul esitada Eesti NSV Ülemkohtule 
vastutaotluse kohtuotsuse m ittetunnustam iseks.85 Asjaolud, mille 
olemasolul Ülemkohus ei saa tunnustada  välismaa kohtuotsust, on 
toodud õiguslikuks abiks sõlmitud lepinguis ja me vaatlesime 
eespool.86 P ä ras t  avalduse ja vastu taotluse  (kui see esitati) a ru 
tamist avalikul kohtuistungil teeb kohus m ääruse  kohtuotsuse 
tunnustamise või sellest keeldumise kohta. M ääruse ärakirja  s a a 
dab kohus 3 päeva jooksul avalduse esitajale  või selle esindajale ja 
kostjale. Kuna meil avalduse lahendab Eesti NSV Ülemkohus, siis 
vastavalt «Eesti NSV tsiviilprotsessi koodeksi» §-le 322 pole selle

83 Vt. art. 50 lepingus Albaaniaga; art. 51 lepingus Koreaga, Bulgaariaga, 
Mongboliaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 49 lepingus SDV-ga; art. 52 lepingus 
Rumeeniaga; art. 53 lepingus Poolaga.

84 Vt. lk. 42.
”'5 Vt. NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi 12. sept. 1958. a. seadlus p. 9.
88 Vt. lk. 44.

9- Oigusteadusl ikke töid X 121



peale edasikaebuse esitamine võimalik. Teistes liiduvabariiki
des, juhul kui avaldus lahendatakse krai-, oblasti kohtu (või teiste 
vastavate  kohtute) poolt, võidakse nende m äärus te  peale edasi 
kaevata vastava  liiduvabariigi ülemkohtule.

Kohtuotsuse sundtäitm isega seotud kohtukulud m ääratakse 
kindlaks selle riigi seaduste alusel, kus kohtuotsus sundkorras  täi
detakse. 87

Lepingutes õiguslikuks abiks vastastikkuse põhimõttel m äära
takse kindlaks ka kord Nõukogude Liidu kohtuotsuste sundtäit
miseks vastavates  sotsialismimaades.

Üksikasjalikumalt reguleerib n im etatud küsimust NSV Liidu 
Ülemkohtu pleenumi 19.' juuni 1959. a. m äärus  nr. 2 88 Selle mää
ruse alusel vajaduse puhul Nõukogude kohtute poolt tehtud kohtu
otsuste sundtäitmiseks teistes sotsialistlikes riikides, kellega Nõu
kogude Liit on sõlminud vastavad  lepingud, pöördub taotleja vas
tava avaldusega selle välisriigi kohtu poole, kellelt nõutakse 
kohtuotsuse sundtäitm ise lubamist. Avaldus antakse sellele Nõu
kogude kohtule, kelle otsuse sundtäitm ist taotletakse. Nõukogude 
kohus lisab avaldusele järgm ised dokumendid:

1) kohtuotsuse k innitatud ärakiri ühes täitedokumentidega. 
Kui nõutakse krim inaalasjas  tehtud kohtuotsusega kahjukannata- 
nule väljamõistetud kahjusum m ade sissenõudmist sundkorras, siis 
lisatakse taotlusele ainult vastava  kohtuotsuse osa kinnitatud 
ärakiri;

2) ametlik dokument selle kohta, et kohtuotsus on jõustunud, 
kui see ei selgu otseselt otsusest;

3) dokument, millest nähtub, et juhul kui otsus tehti tagaselja, 
oli kostjale siiski õigel a jal ja vajalikul.viisil  üle antud kutse koh
tusse ilmumiseks.

Kõik nimetatud dokumendid koostatakse vene keeles, kuid neile 
l isatakse vastavas  välisriigi keeles tehtud kinnitatud tõlked.

Kohus, kellele avaldus esitati, saadab  selle edasi ühes juurde
lisatud dokumentidega vastava  liiduvabariigi ülemkohtule, kes selle 
edasi saadab juba eespool vaadeldud korras.

Erinevalt teistest lepingutest lubavad lepingud U ngariga  (art. 
47, p. 2) ja Jugoslaav iaga  (art. 51 p. 3) isikutel, kes taotlevad 
kohtuotsuse tunnustam ist  või sundtä itm ist teise lepingupoole terri
tooriumil, vahetult pöörduda vastava  kohtu poole juhul, kui nime
tatud isikul on kohtu asukoha riigis kas ajutine viibimis- või a la
tine elukoht.

Peale kohtuotsuse tunnustam ise  ja sundtäitm ise  reguleerimise 
vastastikku teise lepingupoole territooriumil nähakse sotsialismi
m aade vahel õiguslikuks abiks sõlmitud lepingutes veel ette või-

87 Art. 50 lepingus Bulgaariaga, Koreaga ja Tšehhoslovakkiaga.
88 «Бюллетень Верховного Суда СССР», 1959, № 4, стр. 8— 16.
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m aius mitmesugusteks kohtulike eriülesannete täitmiseks. Need 
on: tunn is ta ja te  ülekuulamine, asitõendite hankimine ja  nende 
edasitoimetamine asja  aru tavale  kohtule, ekspertiis, paiklikud v a a t
lused, varanduse  arestimine, m itmesuguste kohtudokumentide kät
teandmine jm.

Lepingutes nähakse ette kord taotluste esitamiseks ja selliste 
eriülesannete täitmiseks. Taotluse koostab kohtuorgan, kes taotleb 
teatud eriülesande täitmist. Taotlus saadetakse edasi eespool v a a 
deldud korras.

Lepingute alusel peab taotlus sisaldam a järgnevad  andmed: 
1) taotluse esitava organi nimi; 2) kohtuasja nimetus, milles soo
vitakse eriülesande täitmist; 3) poolte perekonna- ja  eesnimed, 
nende riikkondsus, elukutse, alatine elu- või viibimiskoht; 4) esin
daja perekonna- ja eesnimi n ing  aadress (kui esindaja on olemas);
5) vajalikud andmed taotletava kohtuliku eriülesande sisu kohta.

Taotlusele lisatakse vajalikud dokumendid, nagu  ärakiri 
hagist jne., millest nähtub eriülesande täitmise vajadus.

Taotlused tuleb esitada a ja liselt sellise arvestusega, et neid 
oleks võimalik täita  asja  kohtuliku arutam ise ajaks. NSV Liidu 
Ülemkohtu pleenumi 19. juuni 1959. a. m ääruse  nr. 2 alusel tuleb 
sellised taotlused Nõukogude kohtutele esitada hiljemalt 2—3 kuud 
enne asja aru tam ist välisriigi kohtus. Meie kohtud täidavad eri
ülesanded NSV Liidu Ülemkohtu poolt koostatud formularide koha
selt kahes keeles, s. t. vene ja  vastava  välisriigi keeles.89

Kui selleks ei ole erilisi takistusi, siis teatatakse eriülesande 
täitmise aeg ja koht vastava  taotluse esitajale. Nagu eespool juba 
nimetatud, täidetakse eriülesanne seda täitva kohtu asukohas keh
tivate protsessuaalsete seaduste alusel. Seega rakendatakse meil 
kohtulike eriülesannete täitmiseks vajalike dokumentide kä tteand
miseks Eesti NSV TsK § 88—94.

Allkiri dokumendi vastuvõtmise kohta ühes üleandja allkirjaga 
ja dokumendi üleandmise aja ja koha tähendam isega tõestatuna 
kohtu pitseriga tagas ta takse  taotlejale.

Kui ei osutu võimalikuks eriülesannet täita , siis teatatakse tao t
lejale seda takistanud põhjused ja tagas ta takse  talle vastavad 
dokumendid.

Lepingutes erandina üldreeglist nähakse ette ka võimalus teise 
lepingupoole kodanikele kohtulike dokumentide kätteandmiseks 
diplomaatiliste ja konsulaaresindajate  kaudu. Viimasel juhul saab 
see toimuda ainult siis, kui isikud vabatahtlikult  võtavad vastu 
vastavad dokumendid, sest diplomaatilised ja konsulaaresindajad 
ei ole volitatud täitm a mingeid kohtulikke funktsioone ja kasutama 
sundi juhul, kui kodanik keeldub dokumenti vastu  võtmast.

89 Vt. vastavate formularide eeskirjad. «Бюллетень Верховного Суда 
СССР», 1959, № 4, стр. 17—22.
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Kohtulikud ülesanded, nagu  poolte küsitlemine, tunn is ta ja te  üle
kuulamine, kohtulik vaatlus, ekspertide arvam use ärakuulam ine 
toimuvad samuti neid eriülesandeid täitva kohtu asukohas kehti
vate pro tsessuaalsete seaduste alusel. E riü lesande tä idavad  rahva
kohtud avalikul kohtuistungil tavalises koosseisus (rahvakohtunik, 
kaks rahvakaasis tu ja t)  sekretäri osavõtul. Kohtuistungi kohta 
koostatakse protokoll, millele k irjutavad alla rahvakohtunik ja 
kohtu sekretär. Protokolli ärakiri, k innitatuna kohtu pitseriga, saa
detakse Eesti NSV Ülemkohtule.

Eesti NSV Ülemkohus, kontrollinud, kas eriülesanne on täide
tud seaduses e ttenähtud korras, saadab  selle vas tava lt  vajadustele 
edasi NSV Liidu Ülemkohtule edasitoimetamiseks taotlejale.

Kui eriülesanne on täidetud mõne liiduvabariigi või vene kee
les ja  on vaja tõlkida seda taotluse esitanud välisriigi keelde, siis 
teeb sellise k innitatud tõlke NSV Liidu Ülemkohus või vastavates 
lepingutes e ttenähtud juhtudel Ukraina, Valgevene või Leedu NSV 
Ülemkohus.90

Lepingutes on ette nähtud vajaduse  korral ka võimalus ühes 
riigis elavate tunn is ta ja te  ja  ekspertide väljakutsum iseks teises rii
gis toimuvale kohtulikule asja  arutamisele. Kohtukutsed tunnis ta
jate  või ekspertide kutsumiseks kohtulikule asja  arutamisele 
antakse edasi eespool vaadeldud korras. Lepingute alusel kindlus
tatakse neile tunnistaja ile  ja  ekspertidele, vaa tam a ta  nende riik- 
kondsusele, puutumatus. Neid ei saa kohtulikule vastu tusele  võtta 
ja arreteerida riigis, kuhu nad ilmusid tunn is tust  andm a või eks
perdina esinema, kuriteo eest, mis on toime pandud enne taotluse 
esitanud riigi piiri ületamist. Nad kaotavad puutum atuse ainult 
siis, kui nad mõjuva põhjuseta ei lahkunud ühe nädala  jooksul 
taotluse esitanud riigi territooriumilt, a rvestades päevast, mil 
kohus teatas, et nende viibimiseks antud riigi territooriumil ei ole 
enam vajadust.91

Teisest riigist väljakutsutud tunnistaja ile  ja ekspertidele puutu
m atuse kindlustam ine aitab kaasa  igasuguste  võimalike kahtlus
tuste kõrvaldamiseks, mis võivad olla seotud sellise väljakutsum i
sega, soodustab sellega nende kohtulike eriülesannete täitm ist ja 
ühes sellega aitab kaasa  ka kohtuliku as ja  arutam ise edukusele.

Lepingute alusel toimub kohtulike eriülesannete täitm ine tasuta. 
Nende täitm isega seotud kulud kannab riik, kelle territooriumil 
need teostati. Kui taotluse esitanud riik vas tava lt  oma seadustele 
mõistab välja  isikult, kes on kohustatud neid kandma, selliste eri
ü lesannete täitm isega seotud kulud, siis lähevad nad selle riigi 
tuludesse, kelle kohtuorganid vastava  otsuse tegid.

90 NSV Liidu Ülemnõukogu Pleenumi 19. juuni 1959. a. määrus nr. 2, p. 7.
91 Vt. art. 8 lepingutes Albaaniaga, Bulgaariaga, Koreaga, M ongooliaga, 

Rumeeniaga ja Tšehhoslovakkiaga; art. 7 lepingutes SD V-ga ja Ungariga; 
art. 11 lepingus Poolaga.
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üld reeg lina  Nõukogude Liidu poolt teiste sotsia lism im aa
dega õiguslikuks abiks sõlmitud lepingud ei sisalda eeskirju selle 
kohta, millistel tingimustel teine lepingupool võib keelduda eri
ülesannete täitmisest.

Erandi moodustavad ainult lepingud Jugoslaaviaga , SDV-ga ja 
Poolaga.92 Neis lepinguis on öeldud, et teine lepingupool võib keel
duda eriülesande täitm isest juhul, kui selle täitmine kahjustab 
suveräänsust või riiklikku julgeolekut. Õ igusega m ärgitakse  meie 
juriidilises literatuuris, et nimetatud lepingute sätted on rohkem 
teoreetilised kui praktilised,93 ja seda nimelt sellepärast, et so tsia
listlik süsteem mõlemas lepinguosalises riigis juba iseenesest kind
lustab, et igasugused taotlused, mis esitatakse teisele lepingupoo
lele õigusliku abi osutamiseks, ei saa sisaldada tegevusi, mis kui
dagi kahjustaksid teise poole suveräänsust ja julgeolekut. V astas
tikune suveräänsuse ja territoriaalse  terviklikkuse kindlustamine, 
ühiste jõupingutustega sotsialismimaade julgeoleku tagam ine 
on peamisteks põhimõteteks, millest lähtuvad sotsialismimaad 
nendevaheliste suhete arendamisel. Neid põhimõtteid arvestatakse 
ja nad võetakse aluseks ka vastastikusel õigusliku abi osutamisel.

ДОГОВОР СОВЕТСКОГО СОЮЗА С Д Р У Г И М И  СОЦИА
Л ИСТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

А. Т. Уусталь

Р е з ю м е

Одной из различных форм сотрудничества между социалисти
ческими государствами является оказание правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам. Оказание право
вой помощи происходит на основе соответствующих договоров, 
заключенных Советским Союзом с другими социалистическими 
государствами в 1957— 1963 г В статье рассматриваются только 
правовые вопросы, возникающие при оказании правовой помо
щи по гражданским и семейным делам.

Прежде всего рассматриваются общие правовые принципы, 
на которые опираются заключенные между социалистическими 
странами договоры об оказании правовой помощи. В статье по-

92 Vt. art. 14 lepingus SDV-ga; art. 12 lepingus Poolaga ja Jugoslaaviaga.
93 Vt. А. А в е р и  и. Процессуальные вопросы сотрудничества органов 

юстиции социалистических государств, исполнение решений и поручений ино
странных судов, стр. 33.
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называется, что эти договоры исходят из принципа полного рав
ноправия сторон. Далее в статье подробно рассматриваются со
держащиеся в этих договорах коллизионные нормы о дееспо
собности, браке, разводе, о личных и имущественных отноше
ниях между супругами, об усыновлении, признании безвестно 
отсутствующим или умершим, о наследовании и об опеке и попе
чительстве.

В заключительной части статьи затрагиваются вопросы, свя
занные с выполнением судебных поручений и с признанием и 
исполнением судебных решений другой договаривающейся сто
роны.
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INVALIIDIDE TÖÖLEPAIGUTAMISEST JA TÖÖTINGIMUS-
TEST

Oigustead. kand. I. Orgo
Riigi- ja haldusõiguse kateeder

Nõukogude sotsialistlikus ühiskonnas on igal kodanikul õigus 
tööle. See on Nõukogude kodanike konstitutsiooniline põhiõigus, 
mis kehtib eranditult kõigi kodanike suhtes, sõltum ata nende rah 
vusest, rassist  või soost. Kuid Nõukogude kodanikul on mitte ainult 
õigus tööle, vaid ka kohustus töötada. Töötamise kohustus lasub 
aga mitte kõigil, vaid ainult töövõimelistel kodanikel. Neile, kes 
on kaotanud töövõime, see kohustus ei laiene. Seega on invaliidi
del nõukogude sotsialistlikus ühiskonnas küll õigus tööle, kuid 
nad ei ole kohustatud töötama. Töötamise kohustusest ei saa 
kõnelda isegi mitte invaliidide suhtes, kel on töövõime osaliselt 
säilinud.

Seega sõltub konstitutsiooniga taga tud  õiguse tööle realiseeri
mine täielikult invaliidide endi soovist. Kui invaliidid aga soovi
vad realiseerida oma õigust tööle, siis on riiklikud organid  kohus
tatud leidma võimalusi nende võimetekohaseks töölerakendamiseks.

Invaliidide töölerakendamine rahvam ajandusse  toimub kas 
vahetult töölepingu alusel või töölepaigutamise vormis.

Töölepaigutamine riiklike organite  ja ühiskondlike o rgan isa t
sioonide vahendusel on Nõukogude riigis rahvam ajanduse  p laani
pärase tööjõuga varustam ise üks peamisi vorme ja samal ajal ka 
üks täiendavaid garantiis id  õiguse tööle realiseerimisel. Nõuko
gude tööõigusteaduses mõistetakse töölepaigutamise all abinõude 
süsteemi, mis on suunatud teatud kategooria kodanike abistam i
seks nende kindlustamisel tööga vas tava lt  nende erialale ja kvali
fikatsioonile.1

Töölepaigutamise osa täh tsus  rahvam ajanduse  kaadriga va ru s
tamisel ja kodanike õiguse tööle realiseerimisel on pidevalt tõus

1 К. П. У p ж и н с к и й. Трудоустройство граждан в СССР Изд. «Юри
дическая литература». М., 1967, стр. 17; — Ю. П. О р л о в с к и й .  Правовые 
вопросы использования труда рабочих и служащих на промышленных пред
приятиях. Изд. «Наука». М., 1966, стр. 27.
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nud. Kui varem riiklikud organid vahendasid põhiliselt a inult kesk
eri- ja kõrgemate õppeasutuste ning kutsekoolide lõpetanute tööle
paigutamist, siis käesoleval ajal saab kogu elanikkond kasutada 
riiklike organite  vahendust töökoha leidmiseks. E lanikkonna raken- 
datuse probleemidega tegelevad käesoleval a jal tööjõuressursside 
kasutam ise komiteed ja nende kohapealsed organid  volinike näol. 
Ka Eesti NSV-s on moodustatud Eesti NSV M inistrite Nõukogu 
Riiklik Tööjõuressursside Kasutamise Komitee, kelle ülesandeks 
on koos ministeeriumide, keskasutuste ja ettevõtetega välja  töö
tada ja ellu rakendada abinõud tööliste ümberkvalifitseerimiseks 
ettevõtete, ehituste, tööstusharude ja rajoonide vahel vastavalt 
vajadustele, elanikkonna informeerimine ettevõtete ja o rgan isa t
sioonide kaadria las tes t  vajadustest, tööliste organiseeritud värba
mise korraldam ine jne.2

Tööjõuressursside kasutam ise komitee ja selle kohapealsete 
organite  kõrval tegelevad käesoleval a jal töölepaigutam isega ka 
teised riiklikud organid. Näiteks a laealiste  ja keskkoolilõpetanute 
töölepaigutamine toimub alaealiste  asjade komisjonide vahendu
sel.3 Noorte töölepaigutamisega tegelevad ka haridus- ja kutse- 
haridusorganid. Kõigi eespool m ärgitud  organite  tegevusest võta
vad osa ka tööjõuressursside kasutam ise komitee esindajad, et 
kindlustada töölepaigutamisel ametkondadevaheline koordineeritus.

Invaliidide töölepaigutamisega Eesti NSV-s tegelevad linnade 
ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede sot
siaalkindlustuse osakonnad, kelle ülesandeks on invaliidide tööle
suunamine ettevõtetesse ja asutustesse.

Invaliidide töölepaigutamise parandam iseks kinnitas Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu 1965. a. 9. aprillil kutsealade ja ametikohtade 
loetelu, millele tuleb eelisjärjekorras tööle võtta invaliide.4 Nime
tatud loetelu haarab  119 vähem at jõukulu ja füüsilist pingutust 
nõudvat kutseala ja ametikohta, kus võiksid tööülesannete täitmi
sega tulla toime ka invaliidid. Sellesse loetelusse kuuluvad näiteks 
m ajandusjuhata ja , arveametniku, kantseleijuhataja , raam atupidaja , 
ökonomisti, telefonisti, normeerija, sekretäri jt. ametikohad. Loe
telusse on võetud ka rida kvalifitseeritud tööliste kergemaid kut
sealasid.

2 EKP Keskkomitee ja Eesti NSV M inistrite Nõukogu 14. veebruari 1967. a. 
määrus «Tööviljakuse edasise kasvu tagam ise abinõude kohta vabariigi tööstu- 
ses ja ehituses» (ENSV ÜVT 1967, nr. 11, art. 57).

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 8. aprilli 1967. a. seadlus «Eesti NSV  
Ministrite Nõukogu Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee moodusta
mise kohta» (ENSV ÜVT 1967, nr. 17, art. 129).

3 A laealiste asjade komisjonide põhimäärus (ENSV ÜVT 1967, nr. 51 „ 
art. 435).

4 ENSV MKK 1965, nr. 15, art. 64.
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Loetelus toodud kutsealadele ja ametikohtadele on kõik ette
võtted ja asutused kohustatud eelisjärjekorras tööle võtma inva
liide olenemata nende ettevõtete ja asutuste  alluvusest.

Alates 1965. aa s ta s t  hakati Eesti NSV-s invaliidide töölepaigu
tamise parandam ise eesmärgil välja  töötama invaliidide töölevõt
mise plaane. Invaliidide töölevõtmise plaani projektid töötab välja 
Eesti NSV Plaanikomitee kooskõlastatult Eesti NSV Sotsiaalkind
lustuse Ministeeriumiga, arvestades invaliidide töölepaigutamise 
vajadust planeeritaval perioodil. Invaliidide töölevõtmise (töö
kohtade broneerimise) plaanid  kinnitab Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu koos Eesti NSV rahvam ajanduse  arendam ise aa s ta p la a 
niga.5 Plaaniülesanded kinnitatakse rahvam ajandusharude  lõikes 
ja tehakse teatavaks keskasutustele ja ministeeriumidele. M inistee
riumid ning keskasutused kinnitavad omakorda invaliidide tööle
võtmise ülesanded oma alluvatele ettevõtetele ning asutustele. 
Nende andmete alusel teeb Sotsiaalkindlustuse Ministeerium tea
tavaks invaliidide töölevõtmise ülesanded linnade ja rajoonide lõi
kes vastavate linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude 
täitevkomiteede sotsiaalkindlustuse osakondadele, kes saadud p laa
nide alusel tegelikult invaliide ettevõtetesse ja asutustesse tööle 
paigutavad.

Vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. oktoobri 1965. a. 
määrusele suunatakse broneeritud töökohtadele eelkõige Isam aa
sõja invaliide. P raktikas suunatakse broneeritud töökohtadele ka 
teisi invaliide, kes vajavad töölepaigutamist.

Seoses kutsealade ja ametikohtade loetelu kinnitamisega, kuhu 
ettevõtted ja asutused on kohustatud eeliskorras tööle võtma inva
liide, ning invaliidide töölepaigutamiseks töökohtade broneerimi
sega tõusetub küsimus, kas loetelus toodud ametikohtadele ja kut
sealadele on ettevõtted ja asutused kohustatud tööle võtma inva
liide ainult juhul, kui neile on kinnitatud invaliidide töölevõtmise 
ülesanded, või on nad kohustatud neile kutsealadele ja  ametikohta
dele võtma tööle invaliide ka siis, kui vastavaid  ülesandeid neile 
kinnitatud ei ole või on broneeritud kohad juba täidetud invaliidi
dega. Toodud küsimusele ei leia me vastust  kehtivast seadusandlu
sest ega ka erialasest kirjandusest.

Võttes arvesse, et invaliidide töölevõtmiseks töökohtade bro
neerimise kord kehtestati pä ras t  vastava  ametikohtade ja_ kutse
alade loetelu kinnitamist, tuleks asuda seisukohale, et ettevõtted ja 
asutused on kohustatud invaliide tööle võtma loetelus toodud kutse
aladele ja ametikohtadele broneeritud kohtade ulatuses.

Invaliidide töölevõtmiseks töökohtade broneerimise eesmärgiks 
ongi ühelt poolt luua võimalused invaliidide organiseeritud korras 
töölepaigutamiseks, teiselt poolt aga jao tada  invaliidide töölevõt

5 Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. oktoobri 1965. a. määrus «Invaliidide 
tööga kindlustamise parandamise kohta» (EN SV  MKK 1965, nr. 36, art. 158).
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mise ülesanded ettevõtete ja asutuste vahel, a rvestades nende töö 
iseloomu ja invaliidide rakendamise võimalusi. Kui asuksime sei
sukohale, et loetelus toodud kutsealadele ja ametikohtadele on ette
võte kohustatud eelisjärjekorras tööle võtma invaliide ka siis, kui 
broneerim isplaaniga ettenähtud kohad on juba täidetud, siis võiks 
tekkida olukord, et üks ettevõte on kohustatud rakendam a tööle 
plaanis ettenähtud arvust  suurem a arvu invaliide, teine ettevõte 
aga ei täida broneeritud kohtigi.

Invaliidide töölesuunamine üle broneeritud kohtade võib meie 
arvates toimuda ainult ettevõtte või asutuse administratsiooni 
nõusolekul.

Invaliidide töölesuunamine ettevõtetesse ja  asu tustesse  toimub 
neile vastava  lähetuskirja  vä ljaandm ise  teel sotsiaalkindlustuse 
osakondadest. Lähetuskirjade väljaandm isel on sotsiaalkindlustus- 
o rganid  kohustatud a rvestam a invaliidsuse astet, Arstliku Tööeks
pertiisi Komisjoni (ATEK) poolt antud töösoovitust, invaliidi 
endist kutseala, tema enda soove ja  huvialasid. Invaliidi töölesuu
nam ine võib toimuda ainult tema enda nõusolekul.

Lähetuskirja  saam ine annab invaliidile võimaluse tööle asuda 
vas tavasse  ettevõttesse või asutusse, kuid selle kasutam ine ei ole 
invaliidile kohustuslik. Ta võib loobuda tööleasumisest vaatam ata  
sellele, et talle on lähetuskiri välja  antud. Teistsuguse õigusliku 
tähendusega on lähetuskiri ettevõtete ja asutuste  suhtes. Viimas
tele on lähetuskiri täitmiseks kohustuslik, s. t. et ettevõtted ja asu
tused, kellele lähetuskiri on adresseeritud, on kohustatud invaliidi 
tööle võtma.6 Nimetatud kohustus lasub ettevõtetel ja asutustel sel 
juhul, kui lähetuskiri on välja  antud kõrgemalseisva organi poolt 
k innitatud töölevõtmise plaani alusel. Kui lähetuskiri on välja 
antud üle broneeritud kohtade arvu, siis oleneb selle täitmine vas
tava ettevõtte või asutuse võimalustest.

Kuivõrd lähetuskiri garanteerib  invaliidile võimaluse tööleasu
miseks tema soovi korral, vajab  lahendust küsimus, kas sotsiaal
kindlustuse osakonnad on kohustatud lähetuskirjad välja  andma 
kõigile invaliididele, kes selleks soovi avaldavad.

Kehtiva korra kohaselt toimub invaliidide töölepaigutamine 
olenemata sellest, kas nad riikliku sotsiaalkindlustuse või sotsiaal
hoolduse korras on m ateriaalse lt  kindlustatud või mitte. Järelikult 
võivad invaliidid nõuda sotsiaalkindlustuse osakondade kaudu 
enda töölepaigutamist sõ ltum ata sellest, kas nad invaliidsus- või 
vanaduspensioni saavad  või mitte. Töölepaigutam ist sotsiaalkind
lustuse osakondade kaudu võivad nõuda ka pimedad ja  kurttum 
mad, samuti kodanikud, kes oma tervisliku seisundi tõttu võivad 
töötada ainult ATEK-i poolt soovitatud töötingimustes.

8 В. В. К а р а в а е в ,  Я. Л.  К и с е л е в .  Трудовые права инвалидов. — 
«Социальное обеспечение», 1956, № 3, стр. 29.
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Praktikas esineb juhtumeid, et invaliidid asuvad tööle so tsiaal
kindlustuse osakondade poolt vä ljaan tud  lähetuskirja alusel, peat
selt aga lahkuvad töölt omal soovil, taotledes samal ajal tööle
suunamist mõnda teise ettevõttesse või asutusse. Tekib küsimus, 
kas sotsiaalkindlustuse osakond on kohustatud tööle paigutam a 
ka neid invaliide, kes sageli ilma mõjuva põhjuseta on vahetanud 
töökohti. Kuigi seadusandluses ja  erialases k irjanduses on nime
tatud küsimus jäänud  lahendam ata, on Eesti NSV Sotsiaalkind
lustuse Ministeerium meie arvates asunud täiesti õigele seisu
kohale, et invaliidi korduva ilma mõjuva põhjuseta töökohtade 
vahetamise korral võib sotsiaalkindlustuse osakond keelduda 
tema töölesuunam isest.7 Sellistel juhtudel on invaliid ise kohus
tatud enesele töökoha leidma ja tööle asuma kokkuleppel ettevõtte 
või asutuse administratsiooniga.

Invaliidide töölepaigutamiseks vajalike operatiivandmete saa 
miseks on sotsiaalkindlustuse osakondadel kohustus pidada täp 
set arvestust tööleasumiseks soovi avaldanud invaliidide kohta. 
Sellega seoses on sotsiaalkindlustuse osakond kohustatud ülal
nimetatud invaliidide osas välja  selgitam a invaliidsuse põhjuse ja 
grupi, tervisliku seisundi ja ATEK-i töösoovituse, nende endise 
ning uue kutseala, millele invaliid soovib tööle asuda või ümber 
kvalifitseeruda. Töölepaigutamist va javate  invaliidide kohta sot
siaalkindlustuse osakondades peetav arvestus peab olema pidev 
ning andma töölepaigutamise vajaduste  kohta täieliku ülevaate. 
Sotsiaalkindlustuse osakondadel lasub samuti kohustus kontrol
lida ettevõtetes ja asutustes invaliidide kutsealase  väljaõppe ning 
töölerakendatuse olukorda.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. oktoobri 1965. a. m ääruse*  
järgi on ettevõtete ja asutuste  juhata jad  kohustatud invaliide 
lähetuskirjade alusel tööle võtma, k indlustam a nende kutsealase 
väljaõpetamise või ümberkvalifitseerimise tootmistöö käigus või 
kursustel. Samuti on nad nimetatud m ääruse  alusel kohustatud 
vajaduse korral leidma täitevkomiteede taotlusel täiendavaid 
võimalusi invaliidide töölevõtmiseks üle broneeritud kohtade arvu 
ning teatama töölepaigutamisega tegelevatele organitele  vajalikud 
andmed invaliidide töölesuunamiseks.

Kuivõrd alates 1965. a. toimub invaliidide töölepaigutamine 
põhiliselt töölevõtmise plaanide alusel, s. t. broneeritud kohtade 
arvel, vajab selgitust küsimus, kas broneeritud kohtade täitmise 
õigus kuulub ainult so tsiaalkindlustuse osakondadele või võivad 
neile kohtadele invaliide tööle võtta ka ettevõtted ja asutused oma 
initsiatiivil.

7 Eesti NSV sotsiaalkindlustuse ministri 24. detsembri 1965. a. käskkirja 
nr. 126 juures toodud lisa 1 «Metoodilised juhised invaliidide töölesuunamiseks 
lähetuskirjade alusel», p. 4.

8 ENSV MKK 1965, nr. 36, art. 158.

131



Erialases kirjanduses on avaldatud arvam ust, et invaliide või
vad tööle võtta ka ettevõtted ja asutused oma initsiatiivil, teata
des sellest so tsiaalkindlustuse osakonnale .9 Meie arvates peaks 
invaliidide töölepaigutamine toimuma üldreeglina siiski organi
seeritud korras sotsiaalkindlustuse osakondade vahendusel, kuna 
viimastel lasub ka kohustus kontrollida invaliidide rakendatust 
vas tava lt  nende tervislikule seisundile ja ATEK-i töösoovitustele. 
Erandjuhtudel võiks invaliide tööle võtta ka ettevõte või asutus, 
kuid meie arvates ei tohiks see toimuda broneeritud kohtade arvel. 
Broneeritud töökohad on kehtiva seadusandluse kohaselt mõeldud 
sotsiaalkindlustuse osakondade töö kergendamiseks invaliidide 
töölepaigutamisel, m istõttu nende kohtade täitmine peaks toimuma 
ainult sotsiaalkindlustuse osakonna korraldusel. Vastupidisel juhul 
ei oleks sotsiaalkindlustuse osakondadel võimalik invaliide orga
niseeritud korras tööle paigutada.

Kuni käesoleva ajani broneeritakse kohad invaliidide tööle
paigutamiseks kalendriaasta  kohta, kusjuures paljudele ettevõte
tele ja asutustele  on kinnitatud küllaltki väikesed ülesanded inva
liidide töölepaigutamise osas, näiteks 1—4 inimest aasta  jooksul.

Kuigi ü la lm ärgitud  korras broneeritud kohad täidetakse üldi
selt invaliididega, võib siiski praktikas kujuneda olukord, et on 
vaja  need kohad täita  töövõimeliste töötaja tega, sest ettevõtte 
administratsioon ei tea ju, kas mõni invaliid soovib sellesse ette
võttesse antud aasta l  tööle asuda või mitte. On aga täiesti aru
saadav, et broneeritud kohti ei ole võimalik vakantse tena  hoida, 
kuni invaliid vastavale  kohale suunatakse.

I. M. F ljas ter  on asunud seisukohale, et juhul kui lähetus- 
kirjaga invaliide broneeritud kohtadele ei ole suunatud, võib ette
võtte või asutuse adm inistratsioon täita  need kohad ka täieliku 
töövõime säilitanud töötajatega. Seejuures ta väidab, et juhul kui 
invaliid hiljem tööleasumiseks soovi avaldab, peab adm inistra t
sioon broneeritud koha arvel tööle võetud töötaja teisele tööle üle 
viima või üleviimisest keeldumise korral ta v a l la n d a m a .10 Kehtiv 
seadusandlus aga  ei näe ette sellist va llandam ise  võimalust.

Meie arvates oleks õigem kehtestada teatud täh taeg , mille jook
sul ettevõtte või asutuse adm inistra ts ioon on kohustatud lähetus- 
kirja esitanud invaliidi tööle võtma sel juhul, kui lähetuskirja esi
tamise momendil puudub võimalus tema töölerakendamiseks. 
Otstarbekohane võiks olla näiteks ühekuuline tähtaeg. Kuu aja 
jooksul leiab iga ettevõte või asutus võimalusi invaliidi tööle
rakendamiseks vabanevatele kohtadele töötaja te  edutamise, lahku
mise ja vallandam ise tagajär je l.

Lahtiseks on jäänud  küsimus ka lähetuskirja kehtivuse ajast. 
Kehtiva korra kohaselt on sotsiaalkindlustuse osakonna poolt vä lja 

9 И. М. Ф л я с т е р .  Трудовые права инвалидов, стр. 29.
10 Samas.
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antud lähetuskiri ettevõtte või asutuse administratsioonile täitm i
seks kohustuslik, kuid seejuures ei ole ette nähtud selle kohustuse 
ajalise kehtivuse piire. Kuivõrd käesoleval a jal kehtestatakse tööle
võtmise plaanid kalendriaasta  kohta, siis võiks arvata, et ka lähe- 
tuskirjad on täitmiseks kohustuslikud kogu kalendriaasta  jooksul. 
Võttes arvesse, et lähetuskiri ei kohusta invaliidi tööle asuma, 
oleks töölepaigutamise organiseerimise tagam ise  seisukohalt o ts
tarbekohasem kehtestada võimalikult lühemad tähtajad , sest vas tu 
pidisel korral ei saaks ettevõtte või asutuse administratsioon täita 
broneeritud kohti ka teiste töötajatega. Lähetuskirjade kehtivuse 
ajaks võiks samuti kehtestada ühekuulise tähtaja . Juhul kui invaliid 
kuu aja jooksul lähetuskirja esitanud ei ole, kaotaks see kehtivuse. 
Kui invaliid siiski soovib tööle asuda, peaks ta uuesti pöörduma 
sotsiaalkindlustuse osakonna poole, tea tam a põhjused, miks ta 
tööle ei asunud ning taotlema uue lähetuskirja väljaandm ist. Ees
pool märgitud täh taegade kehtestamine võimaldaks operatiivse
malt lahendada invaliidide töölepaigutamisega seotud küsimusi, 
aga samuti annaks ka ettevõtetele ja asutustele võimalusi pare
mini organiseerida oma tööd.

Nagu eespool juba öeldud, on sotsiaalkindlustusorganite  poolt 
väljaantud lähetuskiri invaliidi töölepaigutamiseks ettevõttele või 
asutusele täitmiseks kohustuslik. Sellega seoses tõusetub küsimus, 
kas ka tööõiguslik suhe invaliidiga tekib vastava  lähetuskirja a lu 
sel või on selleks vajalikud veel muud õiguslikud toimingud.

Sotsiaalkindlustusorganite poolt vä ljaan tav  lähetuskiri kujutab 
endast adm in is tra t iivak ti .11 Lähetuskirja alusel sõlmib ettevõtte 
või asutuse administratsioon invaliidiga töölepingu, mille alusel 
tekib tööõiguslik suhe ühelt poolt invaliidi ja teiselt poolt ettevõtte 
või asutuse vahel.

Kuid invaliidid ei asu mitte alati kohe tööle, vaid enne seda nad 
suunatakse õppima kutseala, mis vastaks nende tervislikule sei
sundile. Invaliidide väljaõpetamine ettevõtetes ja asutustes toimub 
õpilaslepingu alusel. Seejuures tuleb invaliididega õpilaslepingu 
sõlmimisel arvestada eelkõige ATEK-i soovitust, aga samuti ka 
invaliidi enda soove ühe või teise kutseala õppimiseks ning ette
võttes või asutuses töölerakendamise võimalusi.

Erialases kirjanduses on vaieldavaks küsimuseks õpilaslepingu 
juriidiline iseloom. M õningad autorid on asunud seisukohale, et 
õpilasleping on nõukogude tööõiguse eeskirjadega reguleeritav 
iseseisev lepingu liik ja selle lepingu alusel tekkivaid suhteid ei 
saa vaadelda tööõiguslike suhetena, vaid suhetena, mis tekivad 
tootmistöö käigus töötaja te  väljaõpetamisel. 12 Selleks, et ettevõtte

11 H. Г А л е к с а н д р о в .  Трудовое правоотношение. Госюриздат, 1948, 
стр. 251.

д2 О. В. С м и р н о в .  Природа и сущность права на труд в СССР М.,
1964, стр. 81—82; А. С. П а ш к о в .  Правовые формы обеспечения производ
ства кадрами в СССР М., 1961, стр. 84—85.
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ja  õpilase vahel tekiksid tööõiguslikud suhted, on selle seisukoha 
pooldajate arvates va ja  sõlmida veel tööleping.

Selle seisukoha üheks pooldajaks on sisuliselt ka M. I. Fljaster. 
Ta väidab, et juhul, kui õpilaslepingu üheks pooleks on invaliid, 
ei saa selle lepingu alusel tööõiguslik suhe üldse tekkida, kuna 
invaliid ei ole kohustatud päras t  väljaõppe lõppemist jä tkam a töö
tamist. Õpilasleping on tema järg i  ainult tööõigusliku suhte tekki
mise eelduseks. Tema arvates saab tööõiguslik suhe tekkida ainult 
töölepingu alusel, mis sõlmitakse invaliidiga pä ra s t  eriala om anda
mist. Oma arvam ust põhjendab M. I. F ljas ter  sellega, et invaliidil 
ei ole üldse kohustust töötada, seega ka mitte ettevõttes, kus ta 
õpilaslepingu alusel on om andanud e r i a la .13

Eespool toodud seisukohaga ei saa nõustuda. Meie arvates 
tekib õpilaslepingu sõlmimisel tööõiguslik suhe poolte vahel ka 
siis, kui lepingu üheks pooleks on invaliid. Tootmistöö käigus 
teosta tav  väljaõpe organiseeritakse selleks, et õpilane omandaks 
eriala, õpiks töötama n ing  seejärel asuks iseseisvalt tööülesandeid 
t ä i tm a .14

Öige on M. I. Fljafsteri väide, et invaliididel ei ole kohustust 
töötada, kuid see ei tähenda veel, et invaliidi ja ettevõtte vahel 
sõlmitud õpilaslepingu alusel ei saa  tekkida tööõiguslikku suhet.

Õpilaslepingu alusel hakkab invaliid õppima kutseala ning 
pä ras t  kutseala om andam ist asub sam as ettevõttes või asutuses 
tööle. Kui ta oma tervise halvenemise tõttu või mõnel muul põhju
sel ei saa jä tka ta  töötamist, siis ta võib ju lahkuda omal soovil 
üldistel alustel. Sellest, et õpilaslepingu alusel tekib tööõiguslik 
suhe, ei saa veel järeldada, et invaliidide suhtes kehtiks kohustus 
töötada sõltum ata nende enda soovist.

Seega tuleks asuda seisukohale, et tööõiguslik suhe invaliidi ja 
ettevõtte või asutuse vahel tekib lähetuskirja  alusel kas töölepingu 
või selle eriliigi — õpilaslepingu sõlmimisel.

Soodustused töötavatele invaliididele hõlmavad põhiliselt soo
dustusi töö- ja puhkeaja osas.

NSV Liidu Ülemnõukogu 7 mai 1960. a. seaduse kohaselt on 
kehtestatud ettevõtetes ja asu tustes seitsmetunnine tööpäev, all
maatöödel töötavatele peamiste kutsealade töölistele aga  mitte üle 
kuue tunni p ä e v a s .15 Seega on tööaja üldkohustuslikuks normiks 
nädalas  vas tava lt  41 või 36 tundi. Alaealistele 15 aasta  vanuses on 
kehtestatud 4-tunnine ja 16— 18 aasta  vanuses 6-tunnine tööpäev. 
V astavalt  NLKP XXIII kongressi otsustele on käesoleval ajal ena

13 М. И. Ф л я с т е р .  Трудовые права инвалидов, стр. 65.
14 Ф. М. Л е в и  а н т .  Виды трудового договора. М., 1966, стр. 140; 

Ю. П. О р л о в с к и й .  Правовые вопросы использования труда рабочих на 
промышленных предприятиях, стр. 106.

15 Tööseadusandlus. — Kehtivate normatiivaktide kogumik. Tln., 1966, lk. 179.
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mik ettevõtteid ning asutusi üle viidud viiepäevasele töönädalale, 
säilitades varem  kehtinud üldkohustusliku tööaja normi.

Kehtiva seadusandlusega on töötavate invaliidide osas nende 
tööaja reguleerimisel ette nähtud aga rida erandeid. Invaliidid — 
pimedad kasutavad kõigis ettevõtetes ja asutustes õigust töötada 
kuuetunnise tö ö p äe v a g a .16 Soodustused on ette nähtud ka nende 
invaliidide tööaja osas, kes on haigestunud tuberkuloosi. Neid 
invaliide ei ole lubatud tööle rakendada öisel ajal ja neid ei või 
määrata kohustuslikus korras valvesse päras t  tööpäeva lõppu. I sa 
maasõja invaliide ja teisi töötavaid invaliide ei või kohustada 
tegema ületunnitöid.

Ohe eriti olulise soodustusena on töötavate invaliidide osas 
ette nähtud nende tööaja lühendamise võimalus. Nii võidakse keh
tiva seadusandluse kohaselt Isam aasõja  invaliide tööle võtta m itte
täieliku tööpäevaga, kusjuures nad saavad töötasu faktiliselt tehtud 
töö järgi. Mittetäieliku tööpäevaga töötavaid invaliide ei arvata 
seejuures ettevõtte või organisatsiooni arvulisse koosseisu. M itte
täieliku tööpäeva rakendam ine on lubatud ka invaliidide suhtes, 
kes on invaliidistunud NSV Liidu kaitsmisel saadud haavade, 
põrutuse või vigastuse tõttu või muude sõjaväeteenistuskohus- 
tuste täitmisel või rindel viibimisega seotud haigestumise ta g a 
järjel. 17

Eespool m ärgitud  invaliididel on kehtiva seadusandlusega 
õigus nõuda mittetäieliku tööpäeva rakendamist. Teiste töötavate 
invaliidide osas on lubatud mittetäieliku tööpäeva rakendamine 
ainult pooltevahelise kokkuleppe a lu s e l .18 Mittetäieliku tööpäeva 
kohaldamine on administratsioonile kohustuslik neil juh'tudel, kui 
see on otseselt ette nähtud ATEK-i otsuses.

Erandina on lubatud töötavate invaliidide osas ka lühendatud 
tööpäeva rakendamine. Kehtiva korra kohaselt on see lubatud inva
liidide suhtes, kes töötasid varem  tööndus- ja invaliidide kooperat
siooni artellides, mille liikmeil oli õigus lühendatud tööpäevale, 
kuid tööndus- ja invaliidide kooperatsiooni artellide likvideerimisel 
läksid üle tööie nende artellide baasil m oodustatud ettevõtetesse, 
tsehhidesse või jaoskondadesse. 19

Ka puhkuste osas invaliididele an tavad  soodustused on seatud 
sõltuvusse sellest, millistes ettevõtetes või asutustes nad töötavad. 
Tööndus- ja invaliidide kooperatsiooni artellides kehtis kord, mille 
kohaselt töötavad invaliidid, kes olid puhkuse õiguse saam ise päe
vaks 18-aastased, kasutasid puhkust 18 tööpäeva ulatuses. A la
ealistele oli aga ette nähtud puhkus ühe kalendrikuu ulatuses, kuid

16 Распоряжение Совета Министров СССР от 14 января 1955 г. (Спра
вочник по охране труда, 1957, стр. 58).

17 СП СССР 1965 г., № 13, ст. 96.
18 J1. Я. Г и н ц б у р г .  Правовое регулирование рабочего времени в 

СССР, изд. «Наука», 1966, стр. 301.
19 М. И. Ф л я с т е р .  Трудовые права инвалидов, стр. 190.
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mitte vähem kui 24 tööpäeva. Invaliidid — pimedad (n ing  spet
siaalsetes tsehhides töötavad invaliidid) kasutasid õigust puhkusele 
24 tööpäeva ulatuses. Peale korralise puhkuse oli töötavatel inva
liididel õigus veel lisapuhkusele pideva töötamise eest. Lisapuhkust 
anti töötavatele invaliididele ka tervist kahjustava töö eest.

P ä ra s t  tööndus- ja invaliidide kooperatsioonide likvideerimist 
ja nende ühendamist riiklike ettevõtetega säilitati eespool toodud 
soodustused puhkuste osas invaliididele, kes jätkasid  töötamist 
riiklike organite  alluvusse antud ettevõtetes, aga samuti ka tsehhi
des ja jaoskondades, mis iseseisvate tootmisüksustena anti üle 
riiklike ettevõtete koosseisu.

Töötavatele invaliididele ettenähtud soodustused puhkuste osas 
kehtivad Eesti NSV-s ka teatud süsteemi kuuluvates ettevõtetes. 
Nii näiteks kehtivad need Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministee
riumi, Eesti NSV Pim edate  Ühingu ja  Eesti NSV Kurtide Ühingu 
ettevõtetes 20 olenemata sellest, kas invaliidid on sinna tööle asu
nud seoses reorganiseerimisega või hiljem. Teistes ettevõtetes ja 
asutustes töötavatele invaliididele neid soodustusi ei laiendata. 
Seetõttu on kujunenud olukord, kus invaliidid on asetatud täiesti 
erinevasse õiguslikku seisundisse olenevalt ettevõtte või asutuse 
kui juriidilise isiku alluvusest või nende tekkimise õiguslikest 
a lu s te s t .21

Soodustuste kohaldamise sõltuvusse seadmine ülalmärgitud 
asjaoludest on meie arvates täiesti väär  ning vastuolus soodus
tuste kehtestamise tegelike eesmärkidega ning ülesannetega. Edas
pidi tuleks kehtestada kord, mille kohaselt töötavate invaliidide 
erinevate kategooriate osas ettenähtud soodustused peaksid tulema 
kohaldamisele kõigi invaliidide suhtes, olenemata nende töökohaks 
oleva ettevõtte või asutuse alluvusest ja nende moodustamise 
õiguslikust vormist.

О ТРУ ДОУСТРО ЙСТВЕ И УСЛОВИЯХ ТРУДА 
И Н ВА ЛИ ДО В

И. М. Орго

Р е з ю м е

В статье рассматриваются вопросы трудоустройства инвали
дов, а также условия их труда и предоставляемые им льготы на 
предприятиях и организациях.

В первой части статьи анализируется порядок трудоустрой
ства инвалидов в Эстонской ССР в том числе рассматриваются

20 Vt. ka «Nõukogude Oigus», 1968, nr. 2, lk. 111.
21 М. И. Ф л я с т e р. Правовое регулирование труда инвалидов в СССР 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юриди
ческих наук. М., 1962, стр. 21.
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вопросы о бронировании рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, правах и обязанностях органов социального обес
печения и предприятий при трудоустройстве инвалидов. В этой 
части статьи автор выдвигает некоторые предложения о допол
нении действующего законодательства для улучшения трудо
устройства инвалидов.

Далее в статье рассматривается вопрос о возникновении тру
дового правоотношения между инвалидами и предприятиями. 
Анализируются высказанные в правовой литературе разные 
точки зрения по этому вопросу, в результате чего автор прихо
дит к выводу, что трудовое правоотношение возникает между 
инвалидами и предприятиями как на основе трудового, так и на 
основе ученического договора.

Дальше автор анализирует действующий порядок предостав
ления льгот работающим инвалидам. По установленному поряд
ку некоторые льготы предоставляются инвалидам не на всех 
предприятиях и не во всех организациях, в связи с чем большая 
часть работающих инвалидов лишена этих льгот. По мнению 
автора, действующий порядок предоставления льгот должен 
быть изменен в законодательном порядке и льготные условия 
работы должны быть установлены одинаково для всех работаю
щих инвалидов, не зависимо от отрасли народного хозяйства и 
других несущественных причин. Автор находит также, что льго
ты для инвалидов должны быть расширены.

10 ö igusteadu sl ik ke  töid X 137



VÖRDLUSTULEMUSTE HINDAMINE JA JÄRELDUSTE 
TEGEMINE ISIKU IDENTIF IT SEERIM IS EL NAHA 

PAPILLAARKURRUSTIKU JÄLGEDE JÄRGI

Oigustead. kand. H. Lindmäe
Kriminaalõiguse ja -protsessi kateeder

I. Daktüloskoopiaeksperdi uurimistegevuse eesmärgiks on 
tavaliselt  arvam use kui uue kohtuliku tõendi saam ine samasuse 
esinemise või selle puudumise kohta. Arvamuses es ita tavad fakti
lised andmed ei ilmne aga  vahetult võrdlusuurimisel väljaselgi
ta tud  kokkulangevatest või lahkuminevatest tunnustest. Kuna 
need andmed ei ole ilmsed, kõigile ta ju tavad , on neid võimalik 
ainult tuletada võrdlusuurimisel kogutud informatsioonist daktü- 
loskoopilistele eriteadmistele ra janeva järeldusena.

Järelduse tegemine eeldab nii lahkuminevate kui ka kokku
langevate papillaarkurrustiku tunnuste  h indam ist eesm ärgiga sel
gitada, milline on nende osa papillaarkurrustiku  eristamisel või 
individualiseerimisel.

Tunnuste h indam ist a lusta takse lahkuminekutest. Siin selgi
tatakse, kas need lahkuminekud seletuvad erinevustega kuriteojälje 
ja võrdlusjälje kujunem istingim ustes ja -mehhanismis või mitte. 
Kui daktüloskoopiaekspert on veendunud, et tegemist ei ole sise
miste, sam asuse raam ides esinevate lahkuminekutega, teeb ta 
järelduse sam asuse puudumise kohta. Nõukogude kriminalistika- 
a lases kirjanduses on avaldatud erinevaid seisukohti samasuse 
eitamise aluste kohta. Nii m ärgib A. I. Vinberg, et ekspert peab 
tõendama lahkuminevate tunnuste  k o g u m i  (minu sõrendus — 
H. L.) olemasolu ka järelduse tegemisel sam asuse  puudum isest.1 
Sellest järeldub, et erinevussuhete tuvastam isel on vaja  hinnata 
lahkuminevate papillaarkurrustiku tunnuste  kogumit.

Seevastu eitab A. R. Sljahhov lahkuminevate tunnuste  kogumi 
kasutam ise vajalikkust sam asuse  puudumise tõendamisel. Nii võib

1 А. И. В и н б е р г. Криминалистическая экспертиза в советском уголов
ном процессе. М., 1956, стр. 100.

138



tema arvates teha järelduse sam asuse puudumise kohta 1—2 olu
lise lahkumineva tunnuse vä lja se lg itam ise l .2

Daktüloskoopilise ekspertiisi praktika ei kinnita mõlema autori 
kategoorilises vormis esitatud seisukohtade õigsust. Nii piisab 
samasuse puudumise kohta järelduse tegemiseks mõnikord ilmse 
lahkumineku väljaselg itam isest papillaarkurrustiku tüübis või 
liigis. Näiteks sellisel juhul, kui kuriteojäljes on kujunenud keerd- 
kurrustik, kontrollitava isiku võrdlusjälgedes aga kaar- või 
silmuskurrustik, piisab ühest välise lahkuminekuna hinnatud tun
nusest, et tõdeda sam asuse  puudumist.

Samuti on mõnikord võimalik tuvastada  sam asuse puudumist 
üksiku lahkumineva liigitunnuse alusel ka siis, kui ilmneb tüübi 
kokkulangemine. Nii võib olla välistamisel aluseks asjaolu, et otsi
tava ja kontrollitava identifitseeritava isiku lihtsate silmuskurrus- 
tikega sõrmedel on delta ja kurrustiku keskpunkti vahel erinev 
arv papillaarkurrustiku või -kurru detaile.

Üksik lahkuminev liigitunnus ei saa aga olla küllaldaseks a lu
seks samasussuhte eitamisele siis, kui ta võib seletuda kas papil
laarkurrustiku vigastusega  või kuriteojälje ja võrdlusjälje  erineva 
kujunemismehhanismi ja t ingimustega. Seetõttu on vaja  pöörata 
tähelepanu lahkumineku hindamisel ka papillaarkurrustiku või 
-kurru detailidele. Valides erinevussuhte tõendamiseks m ingi
suguse detaili, a rvestatakse ka selle detaili asetust papillaar- 
kurrustikus. Detaili asetus on aga samuti papillaarkurrustiku tun 
nuseks, mis seob valitud detaili papillaarkurrustiku üldehituses 
teatavasse süsteemi. Seega moodustub tunnuste  kogum, mis on 
aluseks järelduse tegemisel sam asuse puudumise kohta.

Et sellise järelduse tegemiseks piisab ainult ühest või mõnest 
lahkuminevast tunnusest, on tunnuste  hindamise a lustam ine lahku
minekutest kõige vähem aeganõudev moodus ekspertiisiülesande 
lahendamisel. Juhul kui daktüloskoopiaekspert alustab aga  tu n 
nuste hindamist kokkulangemistest, võib tehtud töö osutuda üle
liigseks tingimustes, kus kokkulangevuste kõrval esinevad lahku
minekud ei seletu erinevustega jälgede  kujunemismehhanismis ja 
-tingimustes.

Kui aga ekspert ei suuda tunnuste  hindamisel seletada lahku
minekuid nende asjaoludega või ei saa kinnitada, et tegemist on 
erinevate isikute papillaarkurrustiku tunnustega, ei ole tal võim a
lik teha järeldust sam asuse esinemise ega selle puudumise kohta.

2. Lahkuminevate tunnuste  puudumisel või selliste lahkumine
kute esinemisel, mis on sele tatavad erinevustega jälgede kujune
mismehhanismis ja -tingimustes, alustab  daktüloskoopiaekspert 
kokkulangevate tunnuste  hindamist.

2 A. P Ш л я х о в .  Организация и производство криминалистической экс
пертизы в СССР. — «Теория и практика криминалистической экспертизы», 
сб. 9— 10. М., 1962, стр. 175.



Kokkulangevate tunnuste hindamisel on eesm ärgiks kõigepealt 
selgitada, milline on iga üksiku tunnuse osa papillaarkurrustiku 
individualiseerimisel. El «tõde realiseerub ainult nähtuste  üksi
kute külgede kogusum m as»3, on vaja üksikute tunnuste  hindamise 
kõrval h innata neid ka kogumis.

Selline tunnuste  hindamine toimub tavaliselt  ekspertiisiprakti- 
kas om andatud subjektiivsete kogemuste alusel, lähtudes sise
veendumusest. Tunnuste subjektiivse hindamise alusel kujuneb 
siseveendumus, et kogum, mille moodustavad võrdlusuurimisel 
vä ljaselg ita tud  konkreetsed kokkulangevad tunnused, on kordu
matu mõne teise isiku papillaarkurrustikus. Kuna praktilised koge
mused om andatakse teoreetiliste teadmiste pinnal, on tunnuste 
hindamisel rakendatava subjektiivse meetodi väljakujunemisel 
oluline koht ka eksperdi teoreetilisel ettevalmistamisel. Samuti on 
tunnuste sellisel hindamisel suur osa eksperdi isiklikel omadustel, 
nagu  tähelepanul ja mälu mahul, samuti otsustusvõimel.

Ekspertiisipraktikas om andatud vaist  tunnuste  hindamisel ei 
ole aga 'püs iva  iseloomuga. Nii ilmneb sageli eksperdi töös, kellel 
puudub pidev praktika daktüloskoopiliste ekspertiiside tegemisel, 
teatud ebakindlus tunnuste  hindamisel. See avaldub näiteks püü
des lülitada kokkulangevate tunnuste  kogumisse võimalikult roh
kem tunnuseid selleks, et veenduda saadud kogumi individuaal
suses. Nii esineb praktikas juhte, et daktüloskoopiaeksperdil kuju
neb siseveendumus isiku sam asusest alles siis, kui kokkulangevate 
tunnuste kogum hõlmab enam kui kahtkümmend papillaarkurrus
tiku tunnust. Seejuures on mõnikord lülitatud sellesse kogumisse 
kõik kuriteojäljes kujunenud papillaarkurrustiku või -kurru 
detailid.

Ka Eesti NSV ekspertiisipraktika analüüsim isest nähtub, et 
isiku identifitseerimisel sõrmejälje jä rg i  va ja takse  üldreeglina 
väga ulatuslikku informatsiooni. Nii esineb küllaltki harva juhte, 
et kokkulangevate tunnuste  kogumisse kuulub vähem kui 10 papil
laarkurrustiku või -kurru detaili. Sellest järeldub, et neid kuriteo- 
jälgi, mis sisaldavad papillaarkurrustiku ehituse kohta väiksema- 
mahulist informatsiooni, ei kasu ta ta  identifitseerivate objektidena. 
Naha papillaarkurrustiku tunnuste  kvantitatiivse külje rõhutamine 
on mõnikord tingitud ka sellest, et daktüloskoopiaekspert arvestab 
välismaises, samuti varem as nõukogude krim inalistikaalases kir
janduses avaldatud seisukohti, et isiku sam asuse kohta veenva, 
kategoorilises vormis järelduse tegemiseks on vajalik  vähemalt 12 
detaili kokkulangem ine.4

Seevastu kasutatakse mõnikord teiste liiduvabariikide eksper-

3 V I. L e n i n .  Teosed. 38, kd., lk. 183.
4 H a r o l d  I. E. G e s e l l .  Fingerprints. Elements of Police Science. 

Chicago, 1942, p. 169; Настольная книга следователя, М., 1949, стр. 541.
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tiisipraktikas järelduse tegemisel isiku sam asusest ka tunduvalt 
väiksemat kokkulangevate tunnuste  k ogum it .5

Selline tunnuste  subjektiivne hindamine võib viia ka sisuliselt 
ebaõigetele järeldustele. Nii avaldub daktüloskoopiaeksperdi eba
kindlus tunnuste  hindamisel ka selles, et ta teeb tunnuste  kogumi 
alusel, mis täielikult individualiseerib sam asussuhte  subjekti 
papillaarkurrustikku, järelduse ainult isiku grupilisest kuuluvusest. 
Et subjektiivsete faktorite osa papillaarkurrustiku tunnuste  ja 
nende kogumi hindamisel on väga suur, on vaja identifitseerimis- 
protsessis rakendada objektiivseid, teaduslikult põhistatud tun 
nuste hindamise kriteeriume. Siit tulenebki va jadus kasu tada  isiku 
identifitseerimisel tõenäosusteooria ja m atem aatilise  statistika 
meetodeid. Nende meetodite kasutam ine aitab vältida subjektiiv
sete tegurite mõju arvam use kujundamisel.

Selleks, et h innata  objektiivselt üksikute tunnuste  ja  nende 
kogumi osa papillaarkurrustiku individualiseerimisel, lähtutakse 
tunnuste suhtelisest esinemissagedusest. Seega m äärab  tunnuste  
ja nende kogumi identifikatsioonilise väärtuse  (lj) üksikute tun

nuste esinemissagedus e. nende tõenäosus (P i=  ™).
Tõenäosusteoorias väljendatakse informatsiooni hulka, mis 

sisaldub tunnuses ning moodustab tunnuse identifikatsioonilise 
väärtuse, logaritmides. Tunnuste hindamisel krim inalistikaliste 
ekspertiiside tegemisel kasu tatakse aga kümnendlogaritme.

Seejuures esitatakse üksiku tunnuse identifikatsioonilist v ä ä r 
tust järgmiselt: Ii =  log-^ e. I j = — log P j .6

i
Eeltoodust lähtudes m äärataksegi kindlaks papillaarkurrustiku 

iga tunnuse identifikatsiooniline väärtus, tema osa papillaarkur
rustiku individualiseerimisel (vt. tabel 1).

Selleks aga, et selgitada, kas daktüloskoopiaeksperdi poolt vä l
jaselgitatud papillaarkurrustiku kokkuvate tunnuste  kogum on 
küllaldane sam asussuhte  subjekti tuvastamiseks, tuleb lähtuda 
tõenäosusteoorias kasu ta tavas t  identifitseerimise m atem aatilisest 
tingimusest. Seda identifitseerimise m atem aatilis t  t ingim ust esi-

П

tatakse valemina: I<n> =  2  Ii log N +  lo g a ,  milles I (n) tähistab
i= l

tunnuste kogumis sisalduva informatsiooni mahtu e. tema identifi-

5 E. И. 3  у e в. Методика экспертной оценки идентификационных призна
ков при производстве дактилоскопических исследований. — «Труды Научно- 
исследовательского Института Милиции М ВД РСФСР», № 4, М., 1966, 
стр. 13.

е 3. И. К и р с а н о в .  Использование теории вероятностей и математи
ческой статистики в идентификации. Применение теории вероятностей и мате
матической статистики в судебной экспертизе. Материалы научной конферен
ции, состоявшейся 5—6 июня 1963 г. М., 1964, стр. 12.
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katsioonilist väärtust.  jH i — aga kogumisse kuuluvate üksikute
i= l

tunnuste  identifikatsiooniliste väärtuste  summat.
Identifitseerimisprotsessi m atem aatiline  valem m äärab  infor

matsiooni mahu, mis on vajalik  sam asussuhte  subjekti tuvastami
seks, arvestades nende isikute kogumit (N). kelle hu lgas t  tuleb 
kuriteojälje jä tnud  isikut o t s id a .7

Selleks aga, et praktiliselt välis tada  võimalust papillaarkurrus
tiku tunnuste  teatud kogumi kordumiseks mõnes teises papillaar- 
kurrustikus, lähtutakse siin väga kõrgest usalduskriteerium ist (a). 
E t kirjaekspertiisi tegemisel on valitud selleks kriteeriumiks 
0,00005, tuleks šeda kasutada ka daktüloskoopilise ekspertiisi 
tegem ise l.8

Eeldades, et sam asussuhte  subjekti otsitakse näiteks 200 mil
joni isiku hulgast, tuleb usalduskriteeriumi a  =  0,00005 juures papil
laarkurrustiku tunnuste  kogumi identifikatsiooniline väärtus  tule
tada järgmiselt:

1(п)= 211 >  log 200000000-flog  0,00005;
i= l

I(n>=24, > 8 ,3  — 4,3;
i = l

i(n)=ihi>4,o.
i = l

Seega peab identifitseerimise m atem aati lis t  tingim ust silmas 
pidades papillaarkurrustiku tunnuste  kogumi identifikatsiooniline 
väärtus  olema suurem või vähem alt võrdne 4,0-ga.

3. Seejuures tuleb märkida, et ekspertiisipraktikas esineb juhte, 
kus kuriteojälje jä tnud  isiku sam asuse  tõestamisel lülitatakse kok
kulangevate tunnuste  kogumisse a inult papillaarkurrustiku ja 
-kurru detaile. Tüübi- ja liigitunnuseid sellises kogumis ei esitata. 
Sellist tunnuste  kogumi m oodustam ist peab õigeks ka В. I. Ševt- 
šenko, kes märgib, et isiku identifitseerimiseks on vajalik  papil
laarkurrustiku eritunnuste  kokkumine.9

Sam asuguseid  seisukohti on avaldanud ka mõned autorid, kes 
käsitlevad m atem aatilis te  meetodite rakendam ist võrdlustulemuste 
hindamisel. Nii m ärgib  näiteks P G. Orlov, et isiku indentifitsee-

7 3. И. К и р с а н о в .  Математические методы исследования в кримина
листике. Вопросы кибернетики и право. М., 1967, стр. 217.

8 3. И. К и р с а н о в .  Использование теории вероятностей и математи
ческой статистики в идентификации. Применение теории вероятностей и мате
матической статистики в судебной экспертизе. Материалы научной конферен
ции, состоявшейся 5—6 июня 1963 г. М., 1964, стр. 18.

9 Криминалистика, изд. Московского университета. М., 1963, стр. 128.
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Papillaarkurrustiku ja -kurru detailide suhteline esinemissagedus ja 
fdentifikatsiooniline väärtus *

Jrk.
nr.

Papillaarkurrustiku ja -kurru 
detailid

Suhteline
esinem issagedus

Tunnuste
identifikatsiooniline

väärtus

1. Papillaarkurru algus 20,93 0,70
2. Papillaarkurru lõpp 20,85 0,68
3. Papillaarkurru hargnemine 8,97 1.05
4. Papillaarkurdude liitumine 7,48 1,13
5. Papillaarpunkt 7,27 1,14
6. Papillaarlooge 3,33 1,48
7. Papillaarkäänd 1,34 1,87
8. Papillaarkurdude lõikumine 0,07 3,15

kuni 1,5 mm 5,24 1,28
1,5—3 mm 3,52 1,45

9. iö 3—5 mm 3,15 1,50
nJ 5—8 mm 2,53 1,60

8— 10 mm 1,26 1,90

kuni 1,5 mm 1,55 1,81
J*: 1,5—3 mm 0,99 2,00

10. 1-4СО 3—5 mm 0,75 2,12
ca 5—8 mm 0,29 2,54C/5

8— 10 mm 0,18 2,74

kuni 1,5 mm 1,31 1,88
j*; 1,5—3 mm 1,10 1,95

11. caca 3—5 mm 1,12 1,95
X 5—8 mm 0,69 2,16

8— 10 mm 0,26 2,58

kuni 1,5 mm 1,12 1,95
1,5—3 mm 1,04 1,98

12. (Я 2M ca 3—5 mm 0,92 2,04ca> •= 5—8 mm 0,58 2,24
8— 10 mm 0,22 2,66

kuni 1,5 mm 0,26 2,58<u 1,5—3 mm 0,24 2,62
13. — 3—5 mm 0,22 2,66

C/5 5—8 mm 0,08 3,20
8— 10 mm 0,06 3,22

kuni 1,5 mm 0,32 2,49
' V 1,5—3 mm 0,30 2,52

14. «  « 3—5 mm 0,29 2,54ca •—* 
>  *53 5—8 mm 0,11 2,96

8— 10 mm 0,06 3,22

K o k k u :  100,00
* Tabelis antud suhtelise esinem issageduse andmed on esitatud 200 inimese 

sõrmeotste papillaarkurrustiku ehituse uurimistulemuste alusel (vt. H. L i n d  
mä e .  Isiku identifitseerimine naha papillaarkurrustiku jälgede järgi. Väitekiri 
õigusteaduse kandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks. Tartu, 1967, lk. 74 jj.
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rimisel tuleb kasutada kokkulangevate tunnuste  kogumit, mille 
m oodustavad vähem alt seitse suure esinem issagedusega papillaar
kurrustiku iseärasust. Seega arvestab ta a inult papillaarkurrustiku 
ja -kurru detailide identifikatsioonilist väärtust.  Soo ja liigitun
nuste osale isiku grupilise kuuluvuse m ääram isel ja nende grup
pide mahu kitsendamisel seejuures tähelepanu ei pöörata .10

Selline käsitlus ei ole kooskõlas dialektilise materialismi põhi
mõtetega. Üksik ja eriline ei eksisteeri teisiti kui seoses üldisega. 
Lülitades aga kokkuvate tunnuste  kogumisse ainult papillaarkur
rustiku ja -kurru detaile, kaob sellises käsitluses seos nähtuse üksi
kute külgede vahel ning jääb avam ata  selle nähtuse olemus. Samuti 
võib sellest ekslikult järeldada, et papillaarkurrustiku tüübi- ja lii
gitunnustel puudub identifikatsiooniline väärtus.

Tüübi- ja liigitunnused on aluseks isikute gruppide moodusta
misele, kuhu kuulub ka kuriteojälje jä tnud  isik. Mida väiksem on 
seejuures nende tunnuste esinemissagedus, seda kitsama grupi 
hu lgast tuleb otsida sam asussuhete  subjekti. Mida kitsam on aga 
tüübi- ja liigitunnuste alusel m oodustatud isikute grupp, seda 
lühem on tee otsitava identifitseeritava isiku juurde. Järelikult võib 
sellisel juhul lülitada tüübi- ja liigitunnuste kõrval kokkuvate tun
nuste kogumisse vähem papillaarkurrustiku ja -kurru detaile.

Seega mõjustavad tüübi- ja liigitunnuste esinemine identifikat- 
sioonilises kogumis otseselt selle kogumi kvalitatiivset ja kvanti
tatiivset külge.

Järelikult peab olema isiku identifitseerimisel sõrmejälje järgi, 
milles ei ole kujunenud papillaarkurrustiku tüübi ja liigitunnuseid, 
tunnuste  kogumis arvuliselt rohkem papillaarkurrustiku ja -kurru 
detaile. Kui aga kuriteojäljes on kajas tunud ka tüübi- ja  liigitunnu
sed, piisab individuaalse kogumi moodustamiseks nende tunnuste 
kõrval väiksemast detailide a rvust .11

Kuna papillaarkurrustiku tüübi- ja liigitunnused mõjustavad 
identifikatsioonilise kogumi mahtu, on nende lülitamine sellesse 
kogumisse vajalik.

4. Juhul kui papillaarkurrustiku kokkulangevate tunnuste hin
damisel, lähtudes identifitseerimise m atem aatilisest kriteeriumist, 
ilmneb, et kogumi identifikatsiooniline vää rtus  on väiksem kui 
log N + l o g a ,  saab daktüloskoopiaekspert teha järelduse ainult 
isiku grupilisest kuuluvusest. Kriminalistikaalases kirjanduses on

10 П. Г О р л о в .  Статистический метод оценки идентификационных 
признаков в дактилоскопической экспертизе. Применение теории вероятностей 
и математической статистики в судебной экспертизе. Материалы научной 
конференции, состоявшейся 5—б июня 1963 г., М., 1964, стр. 31.

11 E. S t e i n w e n d e r .  Der daktyloskopische Identitätsnachweis. — «Kri
minalistik», Heft 5. Hamburg, 1958, S. 97; Edmond L o c a r d .  Die Kriminal
untersuchung und ihre wissenschaftlichen Methoden. Berlin, 1930, S. 103.
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avaldatud arvam ust, et grupilise kuuluvuse kindlaksmääram ine 
toimub ainult objekti tüübi- ja liigitunnuste alusel.12

Selline seisukoht ei ole aga  veenev. Eeldades, et isikute grupi 
tuvastamisel, kuhu kuulub ka kuriteojälje jä tnud  isik, võivad olla 
aluseks ainult papillaarkurrustiku tüübi- ja  liigitunnused, jääb 
avamata grupilise kuuluvuse ja individuaalse identsuse ühtsus* 
dialektiline seos üldise, erilise ja üksiku vahel.

Seetõttu ei toimu grupi m ahu kitsendamine üksi tüübi- ja liigi
tunnuste kaudu, vaid jätkub ka siis, kui kokkuvatele pap illaarkur
rustiku üldtunnustele lisandub teisi üld-, eri- ja üksiktunnuseid.

Nii tuvastab näiteks daktüloskoopiaekspert võrdlusuurimisel, et 
kuriteojälg ja võrd lusjä lg  on jäetud sõrmega, millel on päripäeva 
keerduv spiraalne keerdkurrustik. Sellejuures esineb papillaarkur
rustiku keskosas näiteks kolm papillaarkurru  a lgust  ja  lõppu. Siin 
ei ole meie arvates õige väita, et isikute grupp, mis hõlmab ka 
kuriteojälje jätnud  isikut, oleks m ääratle tud  ainult pap il laarkurrus
tiku tüübi- ja  l iigitunnustega. Tegelikult on eksperdi poolt tuvas
tatud grupp tunduvalt kitsam. Sellesse gruppi ei kuulu mitte kõik 
isikud, kelle sõrmedel esineb päripäeva keerduv spiraalne keerd
kurrustik, vaid ainult need, kelle papillaarkurrustiku keskosas esi
neb vastav detailide kombinatsioon.

Eeltoodust järeldub, et kokkuvate tunnuste  arvu kvantitatiivne 
suurenemine ja sellele kaasnev tunnuste kogumi identifikatsiooni- 
lise väärtuse kvalitatiivne kasv viib grupi mahu pidevale kitsenda
misele kuni konkreetse isikuni. Seega toimub individuaalse ident
suse tuvastamine oma m ahult kitsenevate gruppide vä lja se lg ita 
mise teel. Grupi mahu piiramisel kasutatakse aga nii papillaarkur
rustiku üld-, eri- kui ka üksiktunnuseid.

Juhul kui kokkulangevate üld-, eri- ja üksiktunnuste hindamisel 
ilmneb, et nad ei moodusta oma kogumis külla ldast a lust kategoo
rilise järelduse tegemiseks, jäävad  daktüloskoopiaeksperdi a rva 
muses esitatud faktilised andmed alati grupilise kuuluvuse r a a 
midesse.

5. Isikute grupi identsus tuvasta takse  kategoorilises vormis. Sel
line eksperdi arvam us sisaldab faktilisi andmeid isikute suurema 
või väiksema grupi kohta, millesse kuulub ka kuriteojälje jätnud  
isik. Seetõttu on daktüloskoopiaeksperdi järeldus isiku grupilise 
kuuluvuse kohta ka kohtulikuks tõendiks. Mida väiksem on selle
juures eksperdi poolt tuvastatud  isikute grupp, seda suurem on selle 
järelduse tõenduslik tähendus. Sam as tuleb aga silmas pidada 
seda, et ekspertiisiülesandeks on siin küsimus kontrollitava isiku 
samasuse esinemise või puudumise kohta. Seetõttu on isiku grupi
lise kuuluvuse kindlaksm ääram ine ainult selle küsimuse poolik 
lahendus. Seoses sellega püütaksegi ekspertiisipraktikas isiku g ru

12 Криминалистика. М., 1966, стр. 72; Криминалистика, Изд. Московского 
университета, М., 1963, стр. 52.
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pilise kuuluvuse väljaselg itam ist asendada kontrollitava isiku 
kohta tõenäolises vormis tehtud järeldusega.

Kuid kontrollitava isiku sam asus on ainult siis tõenäolik, kui 
daktüloskoopiaekspert on tuvastanud  selle isiku kuuluvuse kitsasse 
isikute gruppi. Sellepärast on isiku sam asuse  kohta problemaati
lise otsuse tegemiseks vajalik  kokkulangevate papillaarkurrustiku 
tüübi- ja liigitunnuste kõrval ka papillaarkurrustiku  ja -kurru 
detailide kokkulangemine, mis aga oma kogumis ei võimalda veel 
individuaalse identsuse tuvastam ist. Järelikult  ei ole õige teha 
järeldusi kuriteojälje jä tnud  isiku kohta tõenäolises vormis siis, 
kui võrdlusuurimisel on välja  selgitatud ainult tüübi- ja liigitun
nuste kokkulangemine.13 Sellisel juhul on isikute ring, kelle hulka 
kuulub kuriteojälje jä tnud  isik, veel niivõrd lai, et kontrollitava 
isiku identsus ei saa olla küllalt tõenäolik.

Küll on aga  mõnikord põhjendatud ainult papillaarkurrustiku 
tüübi- ja liigitunnuste alusel problemaatilise o tsustuse tegemine 
siis, kui tegemist on üksiku kuriteojälje asemel liitse identifitsee
riva objektiga. Sellisel juhul on võimalik mitme sõrme papillaar
kurrustiku üldehituse kohta saadud andmete alusel piirata isikute 
ringi niivõrd, et kuriteojälgede jätm ine kontrollitava isiku poolt 
on tõenäoline.

6. Et daktüloskoopilise ekspertiisi tegemisel on tavaliselt ees
m ärgiks saada  kohtulikku tõendit kontrollitava isiku samasuse esi
nemise või selle puudumise kohta, tuleb selgitada, kas ka tõenäo
lises vormis antud arvam ust on võimalik kasu tada  kohtuliku tõen
dina tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitamisel.

Siinjuures m ärgivad V- J. Koldin ja I. L. Petruhhin, et proble
maatilise järelduse tõendusliku osa m ääravad  kokkulangevate tun
nuste kvaliteet ja kvantiteet. Need tunnused ongi tõenditeks sama
suse esinemise kohta.14

Esita tud seisukohaga ei saa meie arvates  nõustuda.
V astavalt  «Eesti NSV krim inaalprotsessi koodeksi» §-le 48 on 

kohtulikuks tõendiks eksperdi arvam us. Seega tuleb tõendina käsit
leda ainult daktüloskoopiaeksperdi järeldust, mitte aga selle järel
duse tegemisel aluseks olnud üksikuid kokkulangevaid või lahku
minevaid tunnuseid. Kuna need üksikud tunnused on ainult mater
jaliks arvam use kujundamisele, ei ole õige neid vaadelda tõendi
tena sam asuse esinemise või puudumise kohta.

Sisuliselt jääb tõenäolises vormis tehtud järeldus ainult oletu
seks, mis on esitatud eksperdi arvam uses kontrollitava isiku kohta. 
Kuna kuriteojäljest saadav  informatsioon ei ole küllaldane selle

13 A. P Ш л я х о в .  Osund, teos, lk. 203.
14 В. Я. К о л д  и н. Судебная идентификация как доказывание тождест

ва. — «Вопросы криминалистики», № 6—7, М., 1962, стр. 29; И. JI. П е т у х и н .  
Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М.,
1964, стр. 107.
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oletuse lähemaks kontrollimiseks ja tõendamiseks, ei sisalda tõe
näolises vormis antud arvam us faktilisi andmeid sam asuse  esine
mise või selle puudumise kohta. Seega ei ole õige ka sellist a rv a 
must lugeda kohtulikuks tõendiks.

Seoses sellega on mõned nõukogude protsessualistid ja kirimi- 
nalistid, nagu  B. L. Z o t o v ,  V S. M i t r i t š e v ,  V A. P r i t u  
z o v a ,  S. V B o r o d i n ,  A. J. P a l i a š v i l i  j t .15 asunud seisu
kohale, et eksperdi arvam us tuleb alati esitada kategoorilise otsus
tusena. Seejuures peaks daktüloskoopiaekspert problemaatilise 
otsustuse tegemisel keelduma arvam use andmisest.

Samuti m ärgib ka saksa kriminalist E. Steinwender, et daktü- 
loskoopilise ekspertiisi tegemisel ei ole lubatud problemaatilist 
otsustust sisaldavaid  arvamusi. Juhul kui ekspert ei saa anda 
100%-liselt kategoorilist arvamust, loetakse kuriteojälg mitteka
sutatavaks isiku identifitseerimise eesm ärk ide l.16

Esitatud lahenduses ei peeta aga silmas asjaolu, et krim inaal
asja uurimisel on vaja  kasutada ka neid andmeid, millest lähtu
des on võimalik suunata  uurimise käiku. Selliseid uurija t  orientee- 
rivaid andmeid sisaldab ka problemaatiline otsustus. Seoses sel
lega võib tõenäolises vormis esitatud daktüloskoopiaeksperdi a rva 
mus olla aluseks uurimisversioonide kujundamisele. Seetõttu ei ole 
põhjendatud ka problemaatiliste otsustuste tegemise keelamine 
daktüloskoopilise ekspertiisi tegemisel.

Et tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitam isel on koh
tulikeks tõenditeks daktüloskoopiaeksperdi poolt kategoorilises vor
mis tehtud järeldused, ei ole meie arvates õige praktika, kus eks
pert esitab oma järelduse a inult problemaatilise otsustusena. Selli
sel järeldusel ei oleks tõendamise seisukohalt m ingisugust täh t
sust. Seoses sellega peaks daktüloskoopiaekspert tegema eelnevalt 
alati järelduse ka isikute kitsast grupist, kuhu kuulub kuriteojälje 
jätnud isik. Kategoorilise ja problemaatilise otsustuse seostamine 
põhineb sellel, et tõenäolises vormis tehtud järeldus ei saa  esineda 
ilma grupilise kuuluvuse kindlakstegemiseta. Kuna kohtuliku 
tõendi sisuks on ka kategoorilises vormis esitatud andmed isiku 
grupilisest kuuluvusest, siis on sellisel järelduste  tegemise vor
mil oluline tähtsus tõendamise seisukohalt.

Kuid grupilise kuuluvuse väljaselgitam ine on ekspertiisiüles- 
ande poolikuks lahenduseks. Ta ei anna veel kohtulikku tõendit 
samasussuhete subjektiks oleva konkreetse isiku kohta. Sellepärast

15 Б. Л. З о т о в .  Заключения экспертизы в вероятной форме недопусти
мы. — «Социалистическая законность», 1955, № 4, стр. 66; В. С. М и т р и ч е в .  
Форма заключения эксперта. — «Социалистическая законность», 1957, № 5, 
стр. 51; В. А. П р и т у з о в а .  Заключение эксперта как доказательство в уго
ловном процессе. М., 1959, стр. 113; С. В. Б о р о д и н ,  А. Я. П а л и а ш в и л и .  
Значение категорических и вероятных заключений экспертизы для расследо
вания и рассмотрения уголовных дел. — «Правоведение», 1962, № 4, стр. 96.

16 E. S t e i n w e n d e r .  Osund, teos, lk. 186.
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on järelduse tegemine isiku grupilisest kuuluvusest ja  kuriteojälje 
tõenäolikust jä tm isest selle isiku poolt ainult siis õigustatud, kui 
kuriteojälje jä tnud  isikut ei ole võimalik välja  selg itada kokkulan
gevate tunnuste  kogumi puudulikkuse tõttu.

Daktüloskoopilise ekspertiisi praktikas esineb aga  juhte, et 
problemaatilise otsustuse tegemine ei põhine objektiivsetel asja
oludel.

Nii tehakse mõnikord isiku sam asuse  kohta järe ldus tõenäoli
kus vormis ka siis, kui kuriteojäljes ja võrdlusjäljes kajastunud 
kokkulangevate tunnuste  kogum individualiseerib täielikult identi
fitseeritavat isikut.

Tunnuste kogumi ebaõige hindam isega on tegem ist ka siis, kui 
daktüloskoopiaekspert hindab liitse identifitseeriva objekti korral 
kokkulangevaid tunnuseid ekslikult eraldi kogumites, mis omaette 
võetuna ei saa olla aga aluseks kategoorilise järelduse tegemiseks 
sam asussuhete  subjektiks oleva isiku kohta.

Eeltoodust järeldub, et põhjendam atute problemaatiliste järel
duste tegemine tuleneb daktüloskoopiaeksperdi subjektiivsetest 
omadustest, tema oskam atusest h innata  kokkulangevaid tunnuseid 
nende kogumis.

7 Daktüloskoopilise ekspertiisi tegemisel esineb sageli mitu 
kontrollitavat isikut. Ekspertiisiülesandeks on siin selgitada, kes 
kontrollitavate isikute hu lgas t  on jä tnud  identifitseeriva objektina 
kasu tatava kuriteojälje. Kui identifitseerimisprotsessis ilmneb, et 
kuriteojälge ei ole jätnud  kontrollitavad isikud, hõlmab samasuse 
puudumise kohta tehtud järeldus kõiki neid isikuid. Selle kõrval põh
justab aga vaidlusi küsimus, milline peab olema järelduste  maht 
siis, kui daktüloskoopiaekspert selgitab välja  kontrollitavate isi
kute ringist  sam asussuhete subjektina esineva isiku. Eesti NSV-s, 
samuti ka teistes liiduvabariikides,17 on juurdunud praktika, kus 
sam asussuhete subjekti tuvastam isel kontrollitavate isikute hulgast 
piirdutakse ainult järelduse tegemisega sam asuse  esinemise kohta. 
Ü lejäänud kontrollitavaid isikuid eksperdi järeldus ei hõlma.

Selline järelduste tegemise viis on krim inalistikaalases kirjan
duses esile kutsunud vastuväiteid. Nii m ärgib  M. J. Segai, et eks
perdi järeldused, vaa tam ata  nende sisule, peavad hõlmama kõiki 
kontrollitavaid isikuid. Seega peab ekspert, kes tuvastas  kuriteo
jälje  jä tnud  isiku, tegema ka ülejäänud kontrollitavate isikute kohta 
järelduse, et nad ei ole sam asussuhete  subjektideks. Seni, kuni eks
pert ei ole esitanud oma järeldusi sam asuse  puudumise kohta, ei 
saa lugeda ekspertiisiülesannet lahendatuks. Kuna kohtulikuks 
tõendiks on faktilised andmed nii sam asuse  esinemisest kui ka puu
dumisest, peab ekspert tõendam a üheaegselt  mõlema olemasolu.18

17 М. Я. С e г а й. О формулировании выводов эксперта при разрешении 
вопроса о тождестве индивидуально-определенных объектов. — «Сборник 
научных работ», вып. 1. Вильнюс, 1963, стр. 130.

18 Samas, lk. 130.
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Lisaks sellele m ärgib  M. J. Segai, et järeldusel sam asuse puu
dumise kohta on praktiline tähtsus ka kordusekspertiisi m ääram i
sel. Nii ei ole sam asuse  esinemise vaidlustamisel siis enam nõu
tav, et uus ekspertiisiülesanne hõlmaks uuesti kõiki kontrollitavaid 
isikuid.19

M. J. Segai esitatud seisukohtadega on raske nõustuda. Jä re l
duste mahu küsimuse selgitamisel tuleb lähtuda uurija eesmärki
dest ekspertiisiülesande püstitamisel, samuti identifitseerimisprot- 
sessi olemusest. Identifitseerimisprotsess on suunatud samasus- 
suhete subjekti väljaselgitamisele. See protsess lõpeb otsitava iden
tifitseeritava isiku leidmisega. Sellest lähtudes o n  ka ekspertiisi
ülesande puhul uurijal eesmärgiks selgitada daktüloskoopilise eks
pertiisiga välja isik, kes on jä tnud  kuriteojälje. Selline eesmärk 
ilmneb ka ekspertiisiülesande alternatiivsest vormist: kas sõrm e
jälje on jätnud  А., В., С. või D. Seega peab uurija siin silmas koh
tuliku tõendi saam ist sam asuse esinemise kohta. Sellepärast ei olegi 
veenev J. M. Segai seisukoht, et juhul kui daktüloskoopiaekspert 
kinnitab oma järelduses ainult sam asuse esinemise fakti, k itsen
daks ta suvaliselt ekspertiisiülesande mahtu.

Muidugi on kohtulikeks tõenditeks ka sam asuse  puudumise fak
tid. Kuid neid kasutatakse tõendamisele kuuluvate asjaolude vä lja 
selgitamiseks ainult seni, kuni identifitseerimisprotsessis ei ole läi
nud korda leida sam asussuhte  subjekti. Kuna tõendite kogumi ühe 
või teise tõendamisele kuuluva asjaolu väljaselgitamisel m äärab  
uurija, ei ole tal vaja  ka tuletada uusi faktilisi andmeid sam asuse 
puudumise kohta faktidest, mis sisalduvad eksperdi poolt sam a
suse esinemise kohta tehtud järelduses. Seetõttu võibki sam asus
suhte subjekti tuvastamisel kontrollitavate isikute ringist  piirduda 
ainult järelduste tegemisega sam asuse esinemise kohta.

Sellise järelduse õigsust kinnitab ka uurimispraktika.
Samuti ei ole põhjendatud M. J. Segai väide, et mitme kontrol

litava isiku esinemisel m õjustavad eksperdi järeldused samasuse 
esinemisest ja selle puudumisest uue ekspertiisi m ääram isel eks
pertiisiülesande mahtu.

Kui uurijal tekib kahtlus daktüloskoopiaeksperdi poolt samasuse 
esinemise kohta tehtud järelduse sisulises õigsuses, m äärab  ta 
kordusekspertiisi. Ekspertiisiülesande m ahu m äärab  uurija. Siin
juures arvestab ta kõiki eeluurimisel kogutud tõendeid. Sellepärast 
ei ole uurija kunagi seotud uue ekspertiisi m ääram isel esmaseks- 
pertiisi tegemise m ääruses esitatud ekspertiisiülesande m ahuga või 
eksperdi järeldustega.

8. Daktüloskoopilise ekspertiisi tegemisel on identifitseerita
vaks objektiks isik. Sellepärast on ka kohtulikuks tõendiks ainult 
selline daktüloskoopiaeksperdi järeldus, mis hõlmab kontrollitavat

19 М. Я. С e г а й. О формулировании выводов эксперта при разрешении 
вопроса о тождестве индивидуально-определенных объектов. — «Сборник 
научных работ», вып. 1. Вильнюс, 1963, стр. 131.
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isikut kui tervikut, mitte aga tema üksikuid sormi. Ekspertiisiprak- 
tikas ei peeta seda asjaolu aga  alati silmas.

11. aprillil 1966 varas ta t i  K- elukohas Põlva rajoonis Ihamaru 
k/n-s toiduaineid. Sündmuskoha vaatlusel avasta ti  emaileeritud 
kausil keerdmustrite tüüpi sõrmejälg. Kuriteo toimepanemises kaht
lustati E-d. Daktüloskoopilise ekspertiisi tegemiseks esitati võrd
lusm aterjalina E. sõrmejäljed, m illest parem a käe keerdkurrusti- 
kuga pöidla jä lg  oli kujunenud häguselt. Võrdlustulem uste hinda
misel tegi ekspert järelduse, et kuriteojälg ei ole jäetud E. vasaku 
käe pöidlaga, samuti nimetis-, keskmiste, nimetute ega väikeste 
sõrmedega. Kuna parem a käe pöidla võrd lusjä lg  oli kujunenud eba- 
selgesti, ei olnud eksperdil võimalik teha järeldusi selle kohta, kas 
kuriteojälg on jäetud E. parem a käe pöidlaga või mitte.20

Et daktüloskoopiaeksperdi poolt tehtud järeldused hõlmasid 
ainult kontrollitava isiku üksikuid sõrmi, siis ei sisalda need ka 
faktilisi andmeid kontrollitava isiku sam asuse  esinemise või puu
dumise kohta. Seega jättis  ekspert siin sisuliselt ekspertiisiüles- 
ande lahendam ata. Järelikult  pidi daktüloskoopiaekspert enne 
võrdlusuurimisele asumist nõudma uurija lt  tä iendavaid võrdlus
materjale. Kui aga täiendavate  m aterja lide  esitamine ei ole võima
lik, tuleks eksperdil teha sellisel juhul järeldus arvam use andmise 
võimatuse kohta.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СРА В Н И Т Е Л Ь Н О Г О  ИССЛЕДО
ВАНИЯ И Ф О Р М У Л И РО В А Н И Е ВЫВОДОВ ПРИ ИДЕНТИ

ФИКАЦИИ ЛИЧНО СТИ ПО СЛЕДАМ ПАПИ ЛЛ ЯРНЫ Х
УЗОРОВ

X. Э. Линдмяэ

Р е з юм е

На основе обобщения практики проведения дактилоскопи
ческих экспертиз в Эстонской ССР в настоящей работе показы
вается, что субъективный характер оденки признаков папилляр
ного узора и их совокупности может отрицательно сказаться на 
достоверности вывода эксперта и привести к ошибкам. Послед
ние выражаются в том, что иногда на основании совокупности 
совпадающих признаков, полностью индивидуализирующей па
пиллярный узор, ошибочно делается вывод лишь о групповой 
принадлежности лица. Наряду! с этим встречаются случаи, когда 
эксперт считает след папиллярного узора не используемым в 
целях идентификации, несмотря на то, что информация, полу
ченная из следа, дает возможность выяснить конкретное лицо 
или по крайней!мере его групповую принадлежность.

20 Ekspertiisiakt nr. 80 20. augustil 1966. Eesti NSV Kohtuekspertiisi Labo
ratooriumi arhiiv.
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В настоящее время на оценку признаков папиллярного узора 
в основном оказывают влияние такие субъективные факторы, 
как уровень теоретических знаний и личный практический опыт 
эксперта, а такж е непрерывность практики проведения дакти
лоскопических экспертиз. Требования к качеству выводов экс
перта значительно возросли. Отсюда и необходимость снизить 
роль субъективных факторов при оценке признаков папилляр
ного узора. В этих целях в работе рассматриваются вопросы, 
связанные с применением теории вероятностей и методов мате
матической статистики для объективной оценки идентифика
ционной значимости совокупности признаков.

При вычислениях идентификационной значимости дакти
лоскопических признаков автор исходит из выясненных им дан
ных о частоте встречаемости типов, видов и разновидностей 
папиллярных узоров, а также деталей папиллярного узора и 
папиллярной линии. Данные об идентификационной значимости 
признаков изложены в соответствующей таблице.
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