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1. peatükk 

KOHUS ВШ ÖIGDST MÕISTEV RIIGIOEGAN 

§  1 .  
MABKSISTLIE-IiE3mnZiC 
ÖPIETUS KOHTUST 

Riigieelses ühiskonnas reguleerisid inimestevahelisi suhteid 

sajandite kestel väljakujunenud tavad, konflikte aga lahen

dasid suguharude ja sugukondade vanemad (juhid), erilised 

koosolekud v5i nende koosolekute poolt eraldatud isikute 

kolleegiumid. Olid välja kujunenud ka konfliktide lahenda

mise tavad, näiteks veritasu* ja talioon**. 

Eraomandi tekkimise ning * ühiskonna jagunemise t8ttu 

ekspluateerijate ja ekspluateeritavate klassiks kujunesid 

orjanduslikus ühiskonnas riik ning Õigus, mis pidid kind

lustama valitsevale klassile kasuliku ja meelepärase korra. 

"Riik, see on organiseeritud Vägivald, tekkis peiratamatult 

ühiskonna teatud axenemisastmel, kui ühiskond lõhenes lepi

tamatuteks klassideks, kui ta ei oleks saanud eksisteerida 

ilma "vSlmuta", mis näiliselt seisab kõrgemal ühiskonnast 

ja on sellest teatud määral eraldunud..." /1/. õigusnormide 

täitmiseks oli tarvis riigi sunnivõlmu. Sunni vahetuks teos

tamiseks loodigi vastav aparaat - erilised riigiorganid, 

mille hulka kuulub ka kohus, "...õigus pole midagi Ilma apa

raadita, mis on võimeline sundima õigusnormide pidamisele," 

kirjutas V, I. Lenin /2/. 

* Tapmise eest kättemaksmine kas süüdlase enda vÕi te
ma sugukonna esindaja surmamisega. 

** Tekitatud kahju eest süüdlasele täpselt samasuguse 
kahju tekitamine ("silm silma, hammas hamba vastu"). 
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Riigi «uuenemise varajastel etappidel polnud riigiva

litsemise funktsioonid veel diferentseerunud, ühed ja sa

mad organid teostasid valitsemist, juhtisid s5jaj5ude ja 

täitsid kohtulikke funktsioone. Vastavalt orjandusliku rii

gi arengule ja sugukondlike suhete lagunemisele haikkasid 

riigi eri funktsioonide täitmiseks kujunema aga iseseisvad 

organid, sealhulgas kohus. Kohtuorganite eraldumine riigi-

mehhanismi eriharuks oli tingitud peamiselt sellest, et 

klassiühiskonnas nSuavad erinevad situatsioonid erinevaid 

riikliku sunni vorme. Näiteks on mSnikord vaja rakendada 

klassivaenlaste suhtes sõjaväelist mahasurumist vÕi erili

si administratiivse sunni vorme ilma igasuguse protseduuri

ta. Nii on see ennekõike klassivõitluse teravnemise aja

järgul. Ent teinekord on vaja ka varjatumat sunnivormi, on 

tarvis põhjalikult orienteeruda konkreetsetes asjaoludes 

ning välja selgitada, milline küsimuse lahendus, milline 

otsus konkreetsel juhul kõige rohkem vastab valitseva klas

si huvidele. Sellisteks juhtudeks loodigi spetsiaalsed rii

giorganid kohtute näol. 

Orjanduslikus ühiskonnas võisid kohtulikku kaitset сша 

rikutud Õigustele saada vaid vabad kodanikud. Orja karis

tamiseks polnud vaja pöörduda kohtusse, orja kallal oli lu

batud kohtuväline arveteõiendus. Orjad ei tohtinud olla 

isegi tunnistajad. 

Feodaalriigl kohtule oli iseloomulik seisusUkkus. Eri 

seisusest isikute tarvis olid loodud eri kohtud (talupoe

gade-, kiriku- jt. kohtud). Suurmaavaldajad kasutasid koh

tulikku immuniteeti, neil olid avarad kohtulikud volitused 

oma pärisorjade suhtes. Koos keskvõimu tugevnemisega tsent-

raliseerus ka kohtusüsteem ning suurenes riigi osa kohtu-

tegevuses. Kohtuprotsess muutus järk-järgult arukamaks*. 

Feodalismi rüpes sirenenud ja poliitilisele võimule 

pürgiv kodanlus hakkas üsna ulatuslikult reformima feodaal

set kohtusüsteemi. Kuulutati välja mitmed kohtukorralduse 

* Näiteks hakati piirama ordaale, mis seisnesid vaid
levate poolte süü või süütuse "tõestamises" loodusjõudude 
küsitlemise (katsed tule, vee või tulise rauaga), liisu
heitmise või kahevõitluse teel. 
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ja kohtumeaetluse demokraatlikud pdhlmStted, nagu k8lgl ko

danike v3rdsus kohtu ja seaduse ees, rabvaesiadajate osa-

v3tt kohtupidamisest vandekohtunike näol, kohtumeaetluse 

avalikkus ja suulisus, kohtunike valitavus jt. Tegelikult 

on nendest ellu viidud vaid osa, m3nest pShimSttest on loo

butud isegi formaalselt (näit. kohtunike valitavus). Ko

danlik kohus on alati olnud ja jääb edaspidigi valitseva 

kodanlaste klassi avalikuks tööriistaks, "... ekspluatee

ritavate halastamatu mahasurumise pimedaks, peeneks töö

riistaks, kaukamehe huvide kaitsjaks" /3/. KlassivSitluse 

teravnemise ajal kodanlus loobub tema poolt loodud seadus

likkusest. Väheneb seaduse osa kohtu tegevuses. rUnuvad te

ooriad, mille kohaselt kohus ei pea olema seotud Õigusnor

midega, talle tulevat anda 3igus lahendada asju oma äranä

gemise järgi. 

Seega on ekspluataatorliku ühiskonna kohus peamiselt 

rShumise aparaat. V. Lenin on öelnud: "... Väljaspool klas

se seisvaid kohtuid me ei tunnista." /4/. Kuna riik teenib 

alati valitseva klassi huve, siis on ka kohus valitseva 

klassi teenistuses. 

Proletaarse revolutsiooni käigus vana ekspluataator-

lik kohus likvideeritakse ja asendataikse uue, rahvaliku 

kohtuga, mis sotsialismi edasiarenemisel muutub üha demo

kraatlikumaks. Sotsialistliku riikluse areng viib järit-jär-

gult riigi ümberkujunemisele kommunistlikuks omavalitsu

seks ja iSppastmes riigi väljasuremisele. Riigi väljasure

misel lakkab tegutsemast ka kohus kui riigiorgan. Kuid koh

tu, nagu riigigi, väljasuremine on pidev ja järkjärguline 

protsess. Kohus lakkab olemast alles siis, kui ta on täit

nud oma ajaloolised ülesanded. P. Engels on seoses sellega 

kirjutanud: "Riigivõimu vaQielesegamine ühiskondlikesse su

hetesse muutub vähehaaval ülearuseks ja lõpeb iseenesest. 

Isikute üle valitsemise asemele astub asjade üle valitse

mine ja tootmisprotsesside juhtimine. Riiki ei "kaotata", 

ta sureb välja." /5/. Kommunistlikku ühis

konda v3ib ette kujutada tööinimeste kõrgesti organiseeri

tud sSpruskonnana, kujunevad ühtsed üldtunnustatud kommu

nistliku ühiselu reeglid, mille järgimine saab kõigi ini
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meste sisemiseks vajaduseks ja harjumuseks. 

Seega on kohtu olemus avatav Järgmiste peatunauste kau

du: 

1) kohus kuulub ühe sunnivahendina üldriiklikku süs

teemi kui selle lahutamatu osa. "Kohus on riiklik asutus, 

kohtu tegevus on üks riikliku tegevuse osa." /6/; 

2) kohus on klassiorgan, mis tekkis seoses ekspluataa

torite Ja ekspluateeritavate tekkimisega; 

3) kohus teostab talle kuuluval alal Ja temale omaste 

meetoditega üldriiklikku poliitikat; 

4) kohus on ajalooline kategooria. 

§ 2. 
NÖÜKOGTOB KOHTUSÜSTEMI LOOMISE 
JA AEENGU tttEVAADE 

Esimeseks seadusandlikuks aktiks Nõukogude kohtu kohta oli 

VHPSV Eahvakomissaride NSukogu (EKN) 22. novembri 191?. a. 

d e k r e e t  " K o h t u s t " ,  m i s  l ä k s  a j a l u k k u  k o h t u d e k -

Г e e d i nr, 1 nime all. 

Mainitud dekreedi ajalooline tähtsus seisneb kõigepealt 

selles, et temaga seadusandlikult vormistati kogu tsaari

aegse kohtuaparaadi lammutamine, mis rahvamasside initsia

tiivil oli alanud kohe pärast revolutsiooni võitu. Likvi

deeriti kõik varem tegutsenud kohtud, nagu ringkonnakohtud, 

kohtupalatid, valitsev senat oma departemangudega, sõjakoh-

tud Jt, Pandi seisma rahukohtunike instituudi tegevus. Koh

tuotsuste edasikaebamise apellatsioonikord asendati kassat-

sioonikorraga (vt. 2. ptk. § 1). 

Töötajate initsiatiivil loodud uued nõukogulikud koh

tud kandsid mitmesuguseid nimetusi, na^u seltsimehelikud 

kohtud, ühiskondlikud südametunnistuse kohtud, revolutsioo

nilised kohtud, rahvakohtud Jne. Neil oli sageli erinev 

koosseis Ja struktuur. 

Uute kohtutena nägi dekreet ette kohalike kohtute moo

dustamise. Need koosnesid ühest alalisest kohtunikust Ja 

kahest kaasistujast. Nähti ette alaliste kohtunike valimine 

otseste demokraatlike valimiste teel. Kuni valimiste välja
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kuulutamiseni pidid kohalikke kohtunikke aga valima kohali

kud tööliste, soldatite ja talupoegade saadikute nõukogud. 

Needsamad nõukogud koostasid ka järjekordsete kaasistujate 

nimekirjad ja määrasid kaasistujate ilmumise järjekorra ko

haliku kohtu Istungile. Endisi rahukohtunikke v3idl nende 

nõusolekul valida kohalikesse kohtuisse. 

Kohalike kohtute kompetentsi kuulusid kriminaalasjad, 

milles võis mõista vabadusekaotust mitte üle 2 aasta, ja 

tsiviilasjad hagisummaga kuni 3000 rbl. Eassatsioonikaebusl 

kohalike kohtute otsuste peale tähtsamates asjades pidid lä
bi vaatama kohalike kohtunike maakondade vÕi pealinnade 

(mõeldud on Petrogradi ja Moskvat) kokkusõidud (съезды). 
Vähetähtsates asjades ei olnud kassatsioonikorras edasikae

bamine lubatud. 

Dekreet nägi ette, et kohalikud kohtud otsustavad asju 

Vene Nõukogude Vabariigi nimel ja oma otsustes juhinduvad 

kukutatud valitsuse seadustest üksnes niivõrd, kuivõrd need 

pole revolutsiooniga tühistatud ega ole vastuolus revolut

sioonilise südametunnistuse ja revolutsioonilise õigustead

vusega. 

Kohtudekreet nr. 1 lÕi kohalike kohtute kõrval ka eri-

kohtud - revolutsioonilised tribunalid - võitlusdcs koatx>-

revolutslooniga, aga samuti kaupmeeste-, töösturite- ja 

teiste isikute poolse marodöörluse, riisumiste, sabotaaži 

ja muude kuritarvituste vastu. Revolutsioonilised tribuna

lid, eesistuja ja 6 järjekordset kaasistujat, valiti kuber

mangu VÕI linna tööliste, soldatite ja talupoegade saadiku

te nõukogude poolt. Nendesamade nõukogude juurde loodi ka 
tribunalidele alluvate asjade uurimise komisjonid. 

Kohtudekreedi nr. 1 ajalooline tähtsus seisneb ka sel

les, et see dekreet kehtestas Nõukogude kohtute moodustami

se ja tegevuse tähtsamad põhimõtted (kohtunike valitavus, 

töötajate osavõtt õigusemõistmisest, kohtuliku arutamise 

avalikkus, süüdistatava kaitseõigus). 

Peale vana kohtuaparaadl lammutamise nägi kõnesolev 

dekreet ette ka vana prokuratuuri, uurimisaparaadi ja advo

katuuri likvideerimise, kuld uusi vastavaid asutusi ei loo

nud. Kohalikele kohtutele alluvate asjade eeluurimine pandi 
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kohalikele kohtunikele ainuisikuliselt, revolutsiooniliste

le tribunalidele alluvate asjade uurimiseks aga moodustati 

kubermangu v3l linna tööliste, soldatite ja talupoegade saa

dikute nõukogude juurde uurimiskomisjonid. Süüdistajate ja 

kaitsjatena v3isid esineda kõik end mittekompromiteerinud 

isikud. Seejuures väärib märkimist, et süüdistataval v5is 

olla kaitse juba eeluurimise staadiumis. 

Kohtudekreedi nr, 1 arendamiseks ja täiendamiseks an

dis Ülevenemaallnfe Kesktältevkomitee (ÜKTK) 7. märtsil 1918 

välja kohtudekreedi nr. 2. See nägi ette 

tearve kohtuorganite süsteemi loomise: 1) kohalikud rahva

kohtud, 2) ringkonna rahvakohtud, 3) oblasti rahvakohtud ja 

4) Kõrgem kohtukontroll. 

Ringkonna rahvakohtud olid mõeldud nende asjade aruta

miseks, mis ületasid kohalike rahvakohtute kompetentsi. Ring

konna rahvakohus teenindas mitut maakonda ning arutas kri

minaalasju alalise kohtuniku ja 12 rahvakaasistujaga, tsi

viilasju aga 3 alalise kohtuniku ja 4 raiivakaasistujaga. 

Ringkonna rahvakohtu otsuste peale esitatud kassatsi-

oonlkaebuste läbivaatamiseks nähti ette oblasti rahvakohtu 

moodustamine, kelle liikmed pidi valitama ringkondade rah

vakohtute liikmete üldkoosoleku poolt. Tegelikult moodusta

ti need kohtud vaid mõnes kubermangus. Kohalike rahvakohtu

te suhtes jäid kassatsioonlorganiks kohalike kohtunike maa

kondade või,' pealinnade kokkusõidud. 

Kõrgema kohtukontrolli koosseisu pidid kuuluma oblas

tite rahvakohtute esindajad ning talle tehti ülesandeks 

kindlustada kohalike rahvakohtunike kokkusõltude ja oblas

tite rahvakohtute kassatsiooniprskktika ühetaolisus. Tegeli

kult ei organiseeritud ka Kõrgemat kohtukontrolli. 

Nagu näeme, ei õigustanud mitmed kohtudekreedi nr, 2 

sätted end praktikas, mistõttu neid ei viidudki ellu või nad 

tühistati järgmiste dekreetidega. Sellegipärast pole kohtu-

dekreet nr. 2 tähtsusetu. See dekreet ei näinud ette ainult 

nimetatud kohtuorganite moodustamise, vaid sisaldas ka sel

liseid sätteid, mis jäid kehtima ja mida arendati edasi hi

lisemates seadusandlikes aktides. Nii nägi see dekreet es

makordselt ette kohtupidamise kõigis kohalikes keeltes. TÕen.-
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dlte suhtes ei olnud kohus piiratud mingisuguste formaalse

te kaalutlustega ja temast olenes ühe v3i teise tõendi lu

bamine, Tunnistades v3istlusp3him3tet protsessis, määras 

dekreet, et peale põhilise süüdistaja ja kaitsja v3ivad as

jas täiendavalt esineda üks süüdistaja ja üks kaitsja rah

va hulgast. Mainiti asjaarutamise suulisust ja avalikkust. 

Dekreet sätestas samuti, et kohtuotsuste tühistamise põhju

seks pole mitte ainult seaduse formaalne rikkumine, vaid ka 

otsuste sisuline eba3igsus. Seega anti kassatsioonimenetlu

sele hoopis uus tõlgendus, mis on kehtima jäänud tänapäeva

ni. 

Kuna praktika oli näidanud, et vaenulikud elemendid 

püüdsid nn. vabasüüdistust ja -kaitset kasutada võitluseks 

n3ukogude võimu vastu, siis sellest loobuti ning süüdistus 

ja kaitse seati kohtudekreediga nr. 2 töötajate kontrolli 

alla. Selleks moodustati kohalike nõukogude juurde Õigus-

kaitsjate kolleegiumid, kelle liikmed täitsid ühiskondliku 

süüdistaja ja ühiskondliku kaitsja kohustusi. 

20. juulil 19I8 andis VNPSV RKN välja kõhtude k-

r e e d i nr. 3. 

SeUe dekreediga laiendati kohalike kohtute kompetentsi. 

Neile pandi kÕigi kuritegude ja üleastumiste arutamine, välja 

arvatud tapmine, vägistamine, altkäemaksu vStmiae, banditism, 

spekulatsioon ja rahamärkide võltsimine. Loetletud kurite

gude arutamine jäi ringkonna rahvakohtu alluvusse. Uus dek

reet laiendas ka kohalike kohtute volitusi karistuse mõist

mise osas. Neile anti Õigus mõista vabadusekaotust kuni 5 

aastani. Laiendati samuti kohalike rahvakohtute volitusi 

tsiviilasjade arutamise alal, allutades neile asjad hagi-

summaga kuni 10 ООО rbl. Kohtudekreedis nr. 2 ettenähtud ob

lasti raiivakohtud ja Kõrgem kohtukontroll likvideeriti. 

Ringkonna rahvakohtute otsuste peale esitatud kassatsiooni-

kaebuste läbivaatamiseks nähti ette kogu vabeLriigi tarvis 

ühtse kassatsioonikohtu organiseerimine, mis aga tegelikult 

jäi samuti paberile. 

Esimette Nõukogude konstitutsioon aastast 1918 andis 

kohtukorralduse ja kohtumenetluse küsimuste Isihendamise Ш.в-

venemaalisele nõukogude kongressile ja ÜKTK-le. Sellest tu-
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lenevalt klnaitas ÜTKTK 30. novembril I9I8 "Vene N F S V 

r a h v a k o h t u  p õ h i m ä ä r u s e " .  

Tähendatud põhimäärusega likvideeriti ringkonna rahva

kohtud kui rahvast suhteliselt kaugel asuvad kohtud ning 

kohtudekreediga nr, 3 ettenähtud kassatsioonikohus. Vene 

tJPSV piires asutati ühtne rahvakohus, kes oma territooriumi 

piires pidi arutama k5ikl kohtuasju, välja arvatud need, mis 

olid antud revolutsiooniliste tribunalide alluvusse. 

Oli ette nähtud rahveikohtu tegutsemine kolmes erinevas 

koosseisus: 1) reQivakohtunik ainuisikuliselt, 2) rahvakohtu

nlk ja 2 rahvakaasistujat ning 3) rahvakohtunlk ja б rahva-

kaasistujat. Rahvakohtunlk arutas ainuisikuliselt abielula

hutuse asju, tööstaažl tuvastamise asju, kellegi ülalpidami

sel oleku tuvastamise asju jms. Alalise kohtuniku ja 6 rah-

vakaasistujaga arutati ohtlikumaid kuritegusid, mis varem 

olid ringkonna rahvakohtu arutada (tapmine, vägistamine jne.). 

K3ikl muid krimlnaal- ja tsiviilasju arutasid alaline kohtu

nik ja 2 rahvakaasistujat. 

Kõnealune põhimäärus osutas suurt tähelepanu ka rahva

kohtunike ja rahvakaasistujate valimise korrale. Nähti ette, 

et rahvakohtunikuJcB ja rahvakaasistujaks võivad olla vaid 

isikud, kellel on Õigus valida nõukogusid ja olla ise sinna 

valitud. Rahvakohtunikelt nõuti teoreetilist ettevalmistust 
ja praktilise töö kogemusi. Nähti ette rahvakohtunike vali

mine linnades kohalike nõukogude istungjärkudel, maakondades 

aga msLakonnanõukogude täitevkomiteede poolt. Rahvakaasistu

jaid endiselt ei valitud, nende nimekirjad koostati töölis

organisatsioonide, samuti valdade ja külanõukogude poolt. 

Rahvakohtu otsuste peale esitatud kassatsioonikaebuste 

läbivaatamiseks nägi põhimäärus ette kubermangude rahvakoh

tunike nõukogude moodustamise. Selle liikmed valiti kuber

mangu rahvakohtunike seast nende kokkusõitudel. Kõnesolev 

nõukogu vaatas asju läbi viieliikmelises koosseisus. 

21. oktoobril 1920 kinnitas UKTK uue "Vene ii F S V 

rahvakohtu põhimäärus e". See jättis va

rem loodud kohtusüsteemi endiseks, kuid täpsustas rsihvakoh-

tule alluvate asjade ringi ning tegi rea muudatusi kohtu 

protsessuaalses tegevuses, eeluurimise korras ning süüdistu
se ja kaltse organiseerimises. 
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Nagu eespool juba tähendatud, l3l kohtudekreet nr. 1 

k o h a l i k e  k o h t u t e  k S r v a l  k a  e r i k o h t u d  - r e v o l u t s i 

oonilised tribunalid. Nende peamiseks 

ülesandeks oli v3itlu3 kontrrevolutsiooniga. 

Kohtudekreet nr, 1 pühendas revolutsioonilistele tribu

nalidele vaid ühe peuragrahvi. Nende kohtute korraldus ja te

gevuse kord jäid üksikasjalikumalt reguleerimata. Seda lün

ka püüti täita Vene NFSV Justiitsrahvakomissariaadi 19. det

sembri 1917. a. sellekohase instruktsiooniga, mida aga ter

vikuna ei saa 3nnestunuks lugeda. Seda järgmistel pShjustel: 

tribunalide koosseisu komplekteerimise kord oli kohmaJcas ja 

v3imaldas nendesse juhuslike inimeste pääsemist; asjaaruta

mise avalikkus oli ette nähtud ilma ühegi erandita; kohtu

lik uurimine ja arutamine pidi kSigil juhtudel toimuma süü

distaja ja kaitsja osav3tuli tribunalidel puudus surmanuht

luse kohaldamise Sigus. K3ik see pidurdas tribunalide ette 

seatud ülesannete täitmist, kes pidid endast kujutama kii

relt tegutsevaid ja revolutsiooni vaenlaste suhtes karmi 

repressiooni kohaldavaid organeid. 

Revolutsioonilisi tribunale moodustati esialgu maakon

nalinnades ja isegi külades. Sageli arutasid nad mitte nii

võrd kontrrevolutsiooniliste kui muude kuritegude asju, mis 

polnud sugugi koosk3las nende tähendusega. Sellest tingitu

na nägi Vene NFSV RKN-i 4. mai I9I8. a. dekreet ette revo

lutsiooniliste tribunalide allesjätu üksnes suurtes keskus

tes (pealinnades, kubermangulinnadea, tööstuskeskustes). Mu

jal nad likvideeriti. Кв. nähti ette, et revolutsioonilised 

tribunalid ei aruta nn, kriminaalkuritegude asju, 

Konesoleva dekreedi pohxmStete elluviimiseks andis Ve

ne NPSV Justiitsraiivakomissariäat 16. juunil 1918 välja sel

lekohase määruse, millega muu hulgas tühistati ka eespool 

märgitud 19. detsembri 1917. a. instruktsioon. Revolutsioo

nilised tribunalid polnud nüüd kontrrevolutsiooni-, sabo-

taaži- jms. vastase võitluse vsihendite valikul enam mingite 

kitsendustega seotud. Revolutsiooni vaenlaste suhtes hakati 

kohaldama ka surmanuhtlust. 

ÜETK 29. mai 19I8. a. dekreediga moodustati revolutsi
ooniline tribunal ka ÜKTK juures, kelle arutada anti eriti 



tähtsad asjad. Selle tribunali isikkoosseis valiti ÜKTK 

poolt, 

11. juunil 19I8 loodi ÜKTK juures samuti Kaasatsioo-

niosakond, mis varsti reorganiseeriti Kassatsioonitribuna-

liks. Tema funktsiooniks oli kubermangude ja linnade revo

lutsiooniliste tribunalide otsuste peale esitatud kaebuste 

läbivaatamine. Enne seda revolutsiooniliste tribunalide ot

sused ei kuulunud edasikaebamisele. 

Seega oli 1918. a. keskpaigaks kujunenud järgmine re

volutsiooniliste tribunalide süsteem; kubermangude ja lin

nade tribunalid (esimese astme kohtud), Kassatsioonitribu-

nal ÜKTK juures (teise astme kohus kohalike tribunalide 

suhtes) ja Revolutsiooniline tribunal ÜKTK juures (esimese 

astme kohus erakordse tähtsusega asjades). 

N11 kohalike sõjatribunalide kui ka ÜKTK juures asuva 

tribunali korralduse ja tegevuse põhimõtted, samuti kompe

tents määrati kindlaks 12. aprilli 1919- a. revolutsiooni

liste tribunalide põhimäärusega. 

Kõrvuti revolutsiooniliste tribunalidega võitles kontr

r e v o l u t s i o o n i  j a  s a b o t a a ž i  v a s t u  Ü l e v e n e m a a l i 

ne Erakorraline Komisjon RKN juu

res (TetSekaa). See loodi Vene NFSV RKN^l 20. detsembri 

1917. a. dekreediga ning tema esimeheks nimetati F. Dzer-

einski. 
Esialgu tegutses VetSekaa kui eeluurimise ja revolut

sioonilise tribunali alla andmise organ. Hiljem anti talle 

Õigus ka ise repressioone kohaldada. 

ÜKTK 6. veebruari 1922. a, dekreediga VetSekaa reor

ganiseeriti Riiklikuks Poliitiliseks Valitsuseks (GPU), mil

lest seoses NSV Liidu moodustamisega sai Ühendatud Riiklik 

Poliitiline Valitsus (OGPU). 
Kaht liiki kohtute - rahvakohtute ja revolutsiooni

liste tribunalide - olemasolu kaotas oma tähtsuse rahuli

kule ülesehitustööle ülemineku perioodil. Päevakorda tõu-

setus kohtute ühtse süsteemi moodustamine, kus kohtud aru

taksid kõiki asju, sealhulgas ka neid, mis varem allusid 

revolutsioonilistele tribunalidele. Ühtse kohtusüsteemi 

l o o m i n e  s a i  t e o k s  1 1 .  n o v e m b r i l  1 9 2 2  Ü K T K  p o o l t  " V e n e  
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N P S V  k o h t u k o r r a l d u s e  p S h i m ä ä -

ruse" kinnitamisega. Seda kohtusüsteemi ümberkorral

dust nimetatakse meie kirjanduses 1922. a. kohtureformiks. 

Nimetatud põhimäärus kaotas revolutsioonilised tribu

nalid ja nägi ette Vene NPSV territooriumil järgmiste üld-

kohtute tegutsemise; 1) rahvakohus, 2) kubermangukohus (ku

bermangu rahvaücohtunike nõukogu ja kubermangu revolutsioo

nilise tribunali asemel) ja 3) Vene HFSV Ülemkohus. Eri-

kohtuteks olid 1922. a. kohtureformi järgi sõjatribunalid, 

traiispordis3jatribunalid jt., mis kuulusid ühtsesse koh

tusüsteemi, alludes Vene NFSV Ülemkohtu järelevalvele. 

Rahvakohus pidi arutama enamikku kriminaal- ja tsi

viilasjadest. Üldjuhul arutas ta asju kahe rahvakaasistuja 

osav3tul. Rahväkohtunik v5is ainuisikuliselt arutada ai

nult väga välkest asjade ringi. Rahvakohtunikud valiti ku-

bermangukohtu vÕi Justiitsrahvakomissariaadi ettepanekul 

kubermangu täitevkomitee poolt üheks aastaiks. Hahvakaeusis-

tujate nimekirjad koostati ettevõtete, valdade ja sõjaväe

osade poolt. 

Kubermangukohus oli rahveikohtule teise, kassatsiooni

astme kohtuks. Kubermangukohus tegutses aga ka esimese ast

me kohtuna, arutades keerukamaid ja tähtsamaid asju, seal

hulgas neid, mis vairem allusid nüüd likvideeritud revolut

sioonilistele tribunalidele. Kubermangukohtu esimees ja 

liikmed valiti samuti kubermangu täitevkomitee poolt üheks 

aastaks, kuid kinnitati ametisse kohtu rahvakomissariaadi 

poolt. 

Vene NFSV Ülemkohus oli teise astme (kassatsiooniast

me) kohtuks kubermangukohtule. Ksimese astme kohtuna aru

tas ta eriti tähtsaid kriminaal- ja tsiviilasju, mis olid 

ära võetud madalamalseisvate kohtute alluvusest. Ka valvas 

ta koigi kohtute tegevuse järele. Ülemkohtu esimehe ja liik

med kinnitas ÜKTK Eresiidium. 

Tasub märkida, et kõnesolevas põhimääruses olid ük

sikasjalikumalt kui kunagi varem reglementeeritud kohtuni

ke ja rahvakaasistujate kandidaatide suhtes esitatavad nõu

ded. Näiteks pidi rahvakohtuniku kandidaadil olema: 1) Õi

gus valida ja ise olla valitud nõukogudessej 2) vähemalt 
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kaheaastaae staaS vastutaval poliittööl voi kolmeaastane 

staeiS Nõukogude justiitsorgaaites mitte madalamal kui rah-

vauurlja ametikohal. Ka kubermaogukohtu rahvakaasistuja-

telt QÕuti vähemalt kaheaastast tööstaaži (üliiskotidlikes 

v3l ametiühingu organisatsioonides), 

1922, a. kohtureformi tähtsus seisnes selles, et see 

rajas NSV Liidus kehtiva kohtusüsteemi alused. 

Teiste liiduvabariikide kohtusüsteemid olid aastatel 

1922 - 1923 üles ehitatud Vene NPSV kohtusüsteemi eesku

jul. 

Seoses NSV Liidu moodustamisega 1922. a. asutati NSVL 

Kesktäitevkomitee (KTK) otsusega 6. juulist 1923 NSVL KTK 

juures NSVL Ülemkohus, Tegutsema haickas ta jaanuarist 1924. 

Selle esimese põhimääruse kinnitas NSVL KTK 23. novembril 

1923. Põhimäärust arendas edasi KTK 14, juuli 1924. a. "Ju

hend NSVL Ülemkohtule", 

Esialgu oli NSV Liidu Ülemkohus mitte niivõrd kohtu-

orgaiij kui NSV Liidu konstitutsiooni järgimise üle järele

valvet teostav organ. Ta pidi jälgima liiduvabariikide 

kesktäitevkomiteede ja rahvakomissaride nõukogude ning NSV 

Liidu Rahvakomissaride Nõukogu otsuste vastavust NSV Liidu 

konstitutsioonile. NSV Liidu Ülemkohtul oli Õigus anda üle

liiduliste seaduste tõlgendusi. Kui NSV Liidu vÕi liiduva

bariikide keskorganite otsused olid vastuolus üleliidulis

te seadustega, vÕis NSV Liidu Ülemkohus teha NSV Lij,du KTK 

Eresiidiumile esildise nende seismapanekuks või muutmiseks. 

NSV Liidu Ülemkohus täitis seega osalt neid funktsioone, 

mis käesoleval ajal on pandud prokuratuuriorganeile. Sää

rane olukord kestis kuni NSV Liidu Prokuratuuri moodusta

miseni 1933« a. Ka andis ta liiduvabariililde ülemkohtutele 

juhendavaid selgitusi üleliidulise seadusandluse kohta. 

NSV Liidu Ülemkohtu kui kohtuorgani funktsioonid olid 

esialgu suhteliselt piiratud. Alles 1934. a. anti taUe õi

gus muuta või tühistada liiduvabariikide ülemkohtute plee

numite määrusi. Esialgu võis ta liiduvabariild.de kohtute 

otsuseid ja määrusi vaid protestida NSV Liidu KTK ees, kui 

need polnud kooskõlas üleliiduliste seadustega vÕi riiva

sid teiste liiduvabariikide huve. Esimese astme kohtuna te-
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gutses NSV Liidu Ülemkohus erakordse tähtsusega Giejades. 

NSVL Ülemkohtu isikkoosseisu esialgu ei valitud, see mää

rati NSVL KTK Presiidiumi poolt. 

NSV Liidu 1924, a, konstitutsioon nägi ette, et koh

tukorralduse ja kohtumenetluse alused, samuti kriminaal-

ja tsiviilseadustik kehtestatakse NSV Liidu kõrgemate rii

givõimuorganite poolt, 29. oktoobril 1924 NSV Liidu ЕГК 

k i n n i t a s k i  " N S V  L i i d u  j a  l i i d u v a b a 

r i i k i d e  k o h t u k o r r a l d u s e  a l u 

sed". Nendes fikseeriti kohtu ülesanded. Kinnitati 

kogu meie maa kohtukorralduse ühtsed alused, mis kohustus

likud kõikidele liiduvabariikidele, kriipsutati alla, et 

iga liiduvabariigi kohtusüsteemi aluseks on rahvakohus ja 

fikseeriti need sotsialistliku demokratismi põhimõtted, mis 

juba algusest peale olid omsiks võetud (kohtunike valitavus, 

asjade kollegiaalne arutamine, rahvaücaasistujate osavõtt 

õigusemõistmisest, kohtuprotsessi avalikkus jne.}. 

1924, a, "Alused" on esimene seadusandlik akt, mis 
kehtestas ühetaolisuse liiduvabariikide kohtuasutuste kojv 
ralduses. "Alused" kehtisid kuni 16. augustini 1938, mil 
N S V  L i i d u  Ü l e m n õ u k o g u  v õ t t i s  v a s t u  " N S V  L i i d u ,  
l i i d u -  j a  a u t o n o o m s e t e  v a b a 
r i i k i d e  k o h t u k o r r a l d u s e  s e a d u -
s e ". 

1925. a. alustati kubermangude likvideerimist. Nende 

asemele moodustati kraid ja oblastid, mis omakorda jagune

sid ringkondadeks. Seoses sellega asendati kubermEingukahtud 

krai- ja oblastikohtutega. 

NSV Liidu 1936. a. konstitutsioon ja selle alusel vas

tuvõetud kohtukorralduse seadus laiendasid ja kinnistasid 

kohtu korralduse demokraatlikke põhimõtteid. Nende juures 

oleme juba peatunud. Siinkohal olgu vaid märgitud, et al

les 1936. a. konstitutsioon nägi ette raJivakohtunike vali

mise vaihetult raiiva poolt, kuid teoks sai see alles pärast 

Suurt Isamaasõda. 

1938. a, kohtukorralduse seaduse järgi jagunes kohtu

te ühtne süsteem NSV Liidu kohtuteks ja liiduvabariikide 

kohtuteks. NSV Liidu kohtuteks olid NSV Liidu Ülemkohus, 

15 



sSjatribunalld ning raudtee- Ja veetranspordi liinikohtud. 

Liiduvabariigi kohtuteks olid liiduvabariikide ülemkohtud, 

autoaoomsete vabariikide ülemkohtud, krai- ja oblastikoh-

tud, autoaoomsete oblastite kohtud, rahvusringkormakohtud 

ning rahvakohtud. 

Tehti m3aingaid muudatusi kohtute kompetentsis. Nii 

vSeti NSV Liidu Ülemkohtult ära seadusandliku algatuse õi

gus, mis oli tal 1923« a. pShimääruse Järgi. Kohtuliku jä

relevalve funktsioonid jäeti ainult NSVL Ülemkohtule ja 

liiduvabariikide ülemkohtule, vSttes need ära madalamal-

seisvatelt kohtutelt. Need muudatused osutusid põhjendama

tuteks ning hiljem see viga parandati. 

Suur Isamaasõda n3udis teatavate muudatuste tegemist 

nii seadusandluses kui ka kohtusüsteemis endas, ennekõike 

sõjatribunalides. Tunduvalt laiendati sõjatribunalide õi

gusi. Kohtades, kus oli välja kuulutatud sõjaseisukord, 

hakkasid sõjatribunalid arutama kõiki ohtlikumaid kuriteo

asju. SÕjaväevÕimud said Õiguse anda tribunalidele aruta

miseks isegi kuriteuhtliku huligaansuse, kuritahtliku spe

kulatsiooni jms, asju. Osaliselt muudeti ka sõjatribunali

de organiseerimise ja tegevuse korda. Sõjatribunalide liik

meid nüüd enam ei valitud, vaid nimetati ametisse NSV Lii

du justiitsrahvakomisseu^i ja kaitse- vÕi s3ja-mere2aevasti-

ku rahvakomissari ühise käskkirjaga. Asju lubati arutada 

alaliste kohtunike poolt Ilma rahvakaasistujate osavõtuta. 

Kui sõjatribunalid tegutsesid kohtades, kus oli välja kuu

lutatud sõjaseisukord, vÕi sõjategevuse piirkonnas, siis 

nende otsused ei kuulunud kassatsioonikorras edasikaebami

sele. Sõjatribunalide otsuseid oli võimalik läbi vaadata 

vaid järelevalve korras ringkondade vÕi rinnete tribuna

lides. 

Kohtuorganite tegevus kohtades, kus sõjaseisukord pol

nud välja kuulutatud, toimus endistviisi. 

Pärast Suure Isamaasõja lõppu kaotasid sõjaaegsed sea

dused oma kehtivuse. Ka kohtusüsteemis taastati endine olu

kord. Uue hoo sai kohtukorralduse seadusandluse arengki. 

19^8 - 19^9 toimusid esmakordselt rahvakohtute otse

sed valimised elanikkonna poolt. 
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1953 ühendati raudtee-ja veetranspordi lUnlkohtud üht

se iks transpordikohtulks. 

NSV Liidu ÜlemnSukogu Presiidiumi 14, augusti 195^. ä, 

seadlus nägi ette liidu- ja autonoomsete vabariikide üleai-

kohtute, krai- ja oblastikohtute, autonoomsete oblastite 

kohtute ning raJivusringkonnakohtute koosseisus presiidiumi

de moodustamise kohtuliku järelevalve funktsiooni teostami

seks. 

Seoses NSV Liidu Justiitsministeeriumi kaotamisega 31« 

mail 1956 laiendas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium oma 4. 

augusti 195бф а. seadlusega krai- ja oblastikohtute Sigusi, 

pannes neile ka kohtuhalduse funktsioonid. 

NSV Liidu 11. veebruari 1957. a. seadusega anti liidu

vabariikide kompetentsi liiduvabariikide kohtukorraldus^ ja 

kohtumenetlust käsitlev seadusandlus, samuti tsiviil- ja 

kriminaalkoodeksi kehtestamine, jättes NSV Liidu kooqpetent-

si kohtukorraldust ja kohtumenetlust käsitleva seadusandlu

se aluste ning tsiviil- ja kriminaalseadusandluse aluste 

kindlaksmääramise. 

NSV Liidu 12. veebruari 1957. a. seadustega kinnitati 

uus "NSV Liidu Ülemkohtu põhimäärus" ning likvideeriti trana-

pordikohtud. Ülemkohtu osas tehtud muudatustest v3ib k3ige 

olulisemaks lugeda tema järelevalve funktsioonide püramlst. 

NSVL Ülemkohtule jäeti 3igus tühistada v8i muuta järeleval

ve korras üksnes liiduvabariikide ülemkohtute otsuseid ja 

määrusi. Vaxem v6is ta järelevalve korras välja n8uda mis

tahes kohtust igat kohtuasja, minnes mööda liiduvabariigi 

ülemkohtust. 

NSV Liidu 25. detsembri 1958. a. seadusega kinnitati 

"NSV Liidu, liidu- ja autonoomsete vabariikide kohtukorral

duse seadusandluse alused". 1938. a. kohtukorralduse seadus 
kaotas oma јби. 

Uued "Alused" klnulstaeld ja arendaeid edael Nõukogude 

kohtusüsteemi demokraatlikke põhimõtteid, tehes üsna oluli

si muudatusi rahvakohtu korralduses. Nimetagem nendest kol

me. Esiteks, Kaotati rahvaicohtute jaoskonnasüsteem ning näh

ti ette igas rajoonis (linnas) ühtse rahvakohtu moodustami

ne. Jaoskonnasüsteem tähendas seda, et rajooni (linna) ter-
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ritoorium oli jaotatud Jaoskoadadeks, igas jaoskonnas tegut

ses üks rahvakohus. Teiseks, Raiivakohtunike volituste aega 

pikendati kolmelt aastalt viiele aastale. Kolmandaks. Rahva

kohtute rahvakaasistujaid hakati valima kodanike üldkoosole

kutel töö- v3i elukoha jäirgi. Aastatel 1938 - 1958 valiti 

neid samasuguses korras nagu rahvaJcohtunikkegi. 

Viimati mainitud NSVL seadusega kinnitati ka "Sõjatri

bunalide põhimäärus". 

Kooskõlas "Alustega" kehtestati liiduvabariikides aas

tatel 1959 - 196'1 uued kohtukorralduse seadused, Eesti NSV-s 

19. augustil I960. Ülalmärgitud NSV Liidu 11. veebruari 1957-a. 

seaduse realiseerimiseks andsid liiduvabariigid teisigi koh-

tukorraldusi käsitlevaid seadusandlikke akte (rahvakohtute 

valimiste määrustik, kohtunike ja rahvakaasistujate tagasi

kutsumise korra määrustik jne.). 

Nõukogude kohtukorralduse demokraatlikud alused leidsid 

järjekordset edasiarendamist NSV Liidu 1977. a. konstitutsi

ooniga. Seoses sellega tekkis vajadus viia kohtukorraldust 

käsitlevad seadusandlikud aitid kooskõlla uue konstitutsioo

niga. Sel eesmärgil võttis NSV Liidu Ülemnõukogu 30. novemb

ril 1979 vastu seaduse "NSV Liidu Ülemkohtust" /7/ ning kin

nitas 25. juuni 1980. a. seadustega uutes redaktsioonides 

"NSV Liidu ja liiduvabariikide seadusandluse alused kohtu

korralduse kohta NSV Liidus" /8/ ning "Sõjatribunalide põhi

määruse" /9/. Kehtestati ka lliduvabciriikide vastavad aktid 

uues redaktsioonis, Eesti NSV omadest järgmised: "Eesti NSV 

kohtukorralduse kohta" (MSV 2. detsembri 1981. a. seadus 

/10/, "Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute valimiste 

kohta" (ENSV 2. detsembri 1981. a. seadus) /11/ ning "Eesti 

NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute rahvakohtunike ja rah

vakaasistujate tagasikutsumise korra kohta (ENSV 2. detsemb

ri 1981. a. seadus) /12/. 
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§ 3. 
KOHUS NÕUKOGUDE 
RIIGIORGANITE SÜSTEEMIS 

1. Ka Noukogude kohus, nagu ekspluataatorliku riigi 

kohuski, on riigiorgan, kuuludes koos riigivõimu- ja valit-

semisorgaaite ning prokuratuuriga riigiorganite ühtsesse 

süsteemi. Tema tegevust ei saa lahutada Noukogude rügi kui 

terviku tegevusest. 

V. I. Lenin on kohut nimetanud võimuorganiks /13/. 

Siis pidas ta silmas võimuorganit laiemas tähenduses. Evi

vad ju teatavat võimu mitte ainult riigivõimuorganid otse

ses mõttes, kelleks on rahvasaadikute nõukogud (kaasa ar

vatud ülemnõukogud), vaid ka valitsemisorganid (ministrite 

nõukogud, ministeeriumid, kohalike rahvasaadikute nõukogu

de täitevkomiteed jne.) ja prokuratuur. Nii on täitevkomi

tee administratiivkomisjonil ja siseasjade osakonna ülemal 

õigus määrata õiguserikkumiste eest rahatrahvi ja prokurör 

on volitatud andma sanktsiooni isiku vahi alla võtmiseks, 

sanktsioneerima läbiotsimist, esitama kõigile organelle, 

ametiisikutele ja kodanikele täitmiseks kohustuslikke nõu

deid jne. Kohtuvõimust rääkides peetakse silmas kohtu õi

gust kohaldada õigusemõistmisel riiklikku sundi,.-teha or

ganelle, ametiisikutele ja kodanikele mitmesuguseid ette

kirjutusi jne. 

Riigivõimu esindusorganitest erineb kohus peaasjali

kult selle poolest, et ta ei loo Õigust, ei kehtesta üld

kehtivaid käitumiseeskirju, mis on esindusorganite spetsii

filine volitus. Kohus vaid kohaldab õigusnorme, ühtlasi ju

hindudes nendest oma tegevuses. Valitsemisorganitele on 

iseloomulik täitvate ja korraldavate funktsioonide teosta

mine. Kuigi ka kohus lahendab üksikuid administratiivset 

laadi küsimusi (näiteks arutab adminisLratiivoigriserikl^umi-

se asju), ei anna see veel alust lugeda teda valitsemisor-

ganiks. Kohtu ja prokuratuuri erinevustel pe:itr^ij:re veidi 

allpool, 

lit paremini mõista kohtu asenci- ..e- г-L 

nite öiiüteenis, on tarvis üksikasjaliVjL-alt kiioitleda Ivo'-i-
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tute ja teiste rilglorgaaite vastastikuseid suhteid ning 

kohtuvõimu täiust. Kohus on teatavates suhetes aii kõrge

mate riigivõimuorganitega, kohalike riigivõimu- ja valit-

semisorganitega kui ka prokuratuuriga. 

2, Meie maa kõrgeimaiks riigivõimuorganiks on HSV Lii

du Ülemnõukogu, tema istungjärkude vahelisel ajal aga NSVL 

Ülemnõukogu Presiidium. Nemad peavad tagama kõigi teiste 

riigiorganite, sealhulgas kohtute juhtimise üleliidulises 

ulatuses, tagama selle, et kõigi riigiorganite eesmärgid 

oleksid ühtsed ja tegevus kooskõlastatud. Samuti peavad nad 

kontrollima alamalseisvate organite tegevust. Analoogili

sed ülesanded on liidu- ja autonoomsete vabariikide ülem
nõukogudel ja nende presiidiumidel oma territooriumi pii

res. 

Kõrgematel riigivõimuorganitel on kohtute suhtes järg

mised prerogatiivid. 

NSV Liidu Ülemnõukogu kehtestab kohtukorralduse ja 

kohtumenetluse seadusandluse alused, samuti üleliiduliste 

kohtute korraldust reguleerivad aktid. Nimetagem nendest 

niisuguseid nagu "NSV Liidu ja liiduvabariikide seadusand

luse alused kohtukorralduse kohta NSV Liidus" ning seadus 

"NSV Idldu Ülemkohtust". Liiduvabariikide ülemnõukogude 

kompetentsi kuulub liiduvabariikide kohtukorraldust ja koh

tumenetlust käsitlev seadusandlus, samuti mitmesuguste koo

deksite kehtestamine (näiteks seadus "Eesti NSV kohtukor

ralduse kohta"). Teisisõnu; kohtud on moodustatud ja te

gutsevad kõrgemate riigivõimuorganite kehtestatud aktide 

alusel. Seejuures on NSV Liidu Ülemkohtul üleliiduliste, 

liiduvabariikide ülemkohtutel aga liiduvabariikide seadus

te algatamise Õigus. 

Kõrgemad riigivõimuorganid osalevad vaJietult kohtute 

moodustamises. Nii valib NSV Liidu Ülemnõukogu NSV Liidu 

Ülemkohtu, NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium aga madalaima 

ja keskmise lüli sõjatribunalide kohtunikud. Liidu- ja au

tonoomsete vabariikide ülemnõukogud valivad vastavalt lii

du- ja autonoomsete vabariikide ülemkohtud. Needsamad or

ganid on Õigustatud ka nende valitud kohtunikke ja rahva-

kaasistujaid enne tähtaega tagasi kutsuma. 
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Kõrgemad riigivõimuorganid laheadavad mitmesuguseid 

Qllsuguseid küsimusi, mis kuuluvad kohtute organisatsloo-
ailise juhtimise sisusse, Ifälteks klooltab HSV blldu ülem

nõukogu Presiidium NSV Liidu Ülemkohtu, liiduvabariikide 
ülemnõukogude presiidiumid aga liiduvabariikide ülemkohtu— 
te aparaadi struktuuri Ja arvulise koosseisu; Kesti HSV 

Ülemnõukogu Presiidium kinnitab Eesti HSV Ülemkohtu pre
siidiumi koosseisu ja Jcohtukolleegiumide esimehed, vabas

tab enne tähtaega ametist rahvakohtunikke, annab nõusoleku 

rahvakohtunike ja rahvakohtute rahvakasisIstujate kriminaal
vastutusele võtmiseks jne. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumil on üleliiduliste, 

liiduvabariikide ülemnõukogude presiidiumidel aga liidu

vabariikide seaduste tõlgendamise* Õigus. Vastavat taot
lust on kompetentsed esitama ka NSV Liidu ÜlemktlhuB ̂ a lii
duvabariikide ülemkohtud. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumil on Õigus tüblstada 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi, liiduvabariikide ülemaSuko-
gude presiidiumidel aga liiduvabariikide ülemkohtute plee
numite määrusi, mis pole tehtud konkreetsetes tsiviil- ja 

kriminaalasjades. 

NSV Liidu Ülemkohus annab oma tegevusest aru NSV Mi

da Ülemnõukogule, liiduvabariikide ülemkohtud aga liiduva

bariikide ülemnõukogudele. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium annab üleliidulisi 
amnestiaakte** ja teostab armuandmist*** üleUldullste koh
tute poolt süüdimõistetud isikutele. Liiduvabariigi ülem

* Seaduse tõlgendamiseks on selle ühiskondllk-polii-
tilise eesmärgi ja täpse sisu väljaselgitamine seaduse 
tekstile tuginedes. Lahemalt vt. 2. ptk. S 

9G£ 
Amnestia tähendab kuritegusid toimepannud Isikute 

vabastamist kriminaalvastutusest vÕl -karistusest vÕi nei
le kEiristuse kergendamist või nende karistatuse kustutanlet. 
Amnestiaakt puudutab kurjategijate terveid rühmi, kusjuu
res isikud, keda amnestia puudutab, pole nimeliselt ära 
näidatud. 

*** Armuandmise all mõeldakse konkreetse isiku (konk
reetsete isikute) vabastamist karistusest vÕi nende karis
tuse kergendamist või nende karistatuse kustutamist. 

Amnestia ja armuandmine ei tähenda sekkumist Õiguse-
mõistmisse, sest kohtuotsust seoses sellega ei tühistata 
ega muudeta, tegemist on vaid kuriteo toimepannud isikute 
olukorra kergendamisega humaansetel kaalutlustel, 
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nõukogu presiidium annab armu liiduvabariigi kohtute poolt 

süüdimõistetutele, тбпез vabariigis annab ka amnestiaakte. 

3. Kohalikest riigivõimu- ja valitsemisorganitest on 

kohtutega suhetes kraide, oblastite, nendega võrdsustatud 

linnade, autonoomsete oblastite ja autonoomsete ringkonda

de, samuti rajoonide ja nendega võrdsustatud linnade rsih-

vasaadikute nõukogud ja nende täitevkomiteed. Need suhted 

seisnevad peaasjalikult järgnevas. 

Kraide, oblastite, nendega võrdsustatud linnade, sa

muti autonoomsete oblastite ja autonoomsete ringkondade 

rahvasaadikute nõukogud valivad vastavad kohtud (kraikoh-

tu, oblastikohtu jne.), määrates ühtlasi kindlaks nende 

poolt valitavate kohtute kohtunike ja rahvakaasistujate ar

vu. Ka kutsuvad nad enda valitud kohtute kohtunikke ja rah^ 

vakaasistujald enne tähtaega tagasi. 

Kõnesolevad kohtud esitavad vähemalt üks kord voli

tuste kestel aruande oma tegevusest neid valinud nõukogu

dele ja kannavad oma tegevusest süstemaatiliselt ette nen

de nõukogude täitevkomiteedele. 

Krai, oblasti, linna, autonoomse oblasti ja autonoom

se ringkonna raiivasaadikute nõukogu täitevkomitee kinnitab 

vastava kohtu presiidiumi koosseisu ja kohtukolleegiumide 

esimehed. 

Liiduvabariikides, kus on kolmelülillne kohtusüsteem 

(vt. 2. ptk, § 1), määrab krai, oblasti, linna, autonoomse 

oblasti või autonoomse ringkonna rahvasaadikute nõukogu 

kindlaks Igasse rahvakohtusse valitavate rahvakohtunike ja 

rahvakaasistujate arvu. Eesti NSV-s IsUaendab neid küsimusi 

Eesti NSV Ülemnõukogu Ereslldium. 

Kahe või enama rahvakohtuniku valimisel kinnitab ra

jooni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõukogu ühe 

raihvakohtunlkest rahvakohtu esimeheks. Tema ajutise ära

oleku korral (haigus, puhkus jne.) paneb saiaa nõukogu täi

tevkomitee rahvakohtu esimehe kohustuste täitmise ühele sa

ma kohtu rahvakohtunikule. Rahvakohtuniku ajutise äraoleku 

korral võib täitevkomitee panna tema kohustuste täitmise 

ühele sama kohtu rahvakaaslstujale. 

Rajoonide, linnade ja linnarajoonide rahvasaadikute 

nõukogude täitevkomiteed võtavad osa rahvaOcohtute valimis-
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te korraldeimisest (moodustavad rahvaJtohtunike valimiseks 

valimisringkondi ja -jaoskondi, kinnitavad valimiste jaos

konnakomisjonid, korraldavad rahvakohtute rahveücaas istu ja

te valimisi jne.). Ka osalevad nad hääletamise korraldami

ses rahvakohtuniku v3i rahvakohtu rahvakaasistuja enne 

tähtaega tagasikutsumise otsustamiseks (määravad vastava 

hääletamise, kinnitavad rahvakohtuniku tagasikutsumise hää

letamise komisjoni koosseisu jne.). 

Seega taanduvad kohtute ning kohalike rilgiv3imu- ja 

valitsemisorganite vastastikused suhted peaasjalikult koh

tute organisatsioonilisele juhtimisele valitsemisorganite 

poolt. Siiski on need suhted ka teiaesuunalisedi kohtud 

osalevad seaduslikkuse tagamises valitsemisorganite tege

vuses. STii on rahvakohtud õigustatud arutama kaebusi eba

õigsuste kohta perekonnaseisuaktide sissekannetes ja vali

jate nimekirjades, tühistama täitevkomiteede allasutuste 

poolt määratud administratiivkaristusi, tegema erimäärusi 

valitsemisorganites toimepandud Siguserikkumiste põhjuste 

ja soodustingimuste kõrvaldamiseks jne. • 

4. Prokuratuuri funktsiooniks on kõrgeim järelevalve 

seaduste täpse ja ühetaolise täitmise üle kSigi ettevõte

te, asutuste, organisatsioonide, ametiisikute ja kodanike 

poolt. Prokuratuur jälgib, et seadusi täidetaks kõikjal üh

temoodi. Ta võitleb igasuguste õiguserikkumiste vastu, üks

kõik kes neid ka toime ei pane, kaasa arvatud kohus. 

Kohus ja prokuratuur töötavad tihedalt käsikäes. Pro-

kuratuui' teostab järelevalvet kriminaalasjade kohtueelse 

uurimise üle ja saadab need seejärel kohtule arutamiseks. 

Prokurör võtab osa kriminaalasjade kohtulikust arutamisest. 

Ta toetab kohtus riiklikku süüdistust, võtab osa tõendite 

uurlElcest, esitab arvamuse kõigis kohtuliku arutamise ajal 

tekkivates küsimustes ning kaalutlused kriminaalseaduse 

Kohtute organisatsioonilist juhtimist kontsentree
ritud kujul teostavad NSV Liidu Justiitsministeerium ning 
liidu- ja autonoomsete vabariikide justiitsministeeriumid, 
samuti nende kohalikud organid. Seega on kohtud teatavates 
suhetes ̂ka mainitud riigiorganitega. Nende tegevust käes
olevas õppevahendis lähemalt ei käsitleta. 
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kohaldamise ja karistuse kohta kohtualuse suhtes. Eui pro

kurör kohtuliku arutamise tulemusena jõuab veendumusele, et 

kohtuliku uurimise andmed ei kinnita kohtualusele esitatud 

süüdistust, on ta kohustatud süüdistusest loobuma. Prokurör 
võtab osa ka tsiviilasjade arutamisest kohtus, mille käigus 

ta kas toetab esitatud tsiviilhagi v5i loobub sellest, an

nab arvamusi asja sisu, samuti ka kohtuliku arutamise ajal 

tekkivate üksikküsimuste kohta, jne. Prokuröri arvamused po

le aga kohtule siduvad. Sul prokurör leiab, et kohtuotsus 

või -määrus on ebaseaduslik v3l põhjendamata, protestib ta 

selle kõrgemalseisva kohtu ees. Ise ta ei saa neid muuta ega 

tühistada. 

Kohtute ja prokuratuuriorganite vahel pole alluvussuh-

teid. Nad tegutsevad Iseseisvalt, neile omaste meetoditega. 

Prokuratuur vald teostab järelevalvet kohtu tegevuse sea

duslikkuse üle. 

5. Nõukogude kohtud evivad võimutäiust. Ilma selleta 

kohtuotsused ja -määrused ei avaldaks asutuste, ettevõtete 

ja orgeuiisatsioonlde tegevusele, samuti ametiisikutele ja 

kodsuilke käitumisele soovitavat mõju. 

Eohtu võimutäius ave^ldub kõigepealt selles, et kohus 

võib Õiguserikkujate suhtes kohaldada mistahes riikliku sun

ni vahendit, mis seaduses on ette nähtud. 

Võimutäius avaldub edasi selles, et kohtul on Õl^us 

seoses konkreetse tsiviil- ja kriminaalasja arutamisega an

da oma kompetentsi piires asutustele, organisatsioonidele ja 

ametiisikutele ülesandeid vajalike toimingute (näiteks eks

pertiisi) läbiviimiseks. Ka võib kohus Igaühelt nÕuda asja 

lahendamiseks vajalike dokumentide ja esemete esitamist ning 

iga isikut välja kutsuda ülekuulamiseks tunnistajana või 

eksperdina. Kohtu nende nõuete vabateüitllkul mittetäitmisel 

võidakse kohaldada riiklikku sundi. Näiteks võib kohtuistun

gile mõjuva põhjuseta Ilmumata jäänud tunnistajale määrata 

rahatrahvi kuni kolmekümne rublani; Ilmumisest keeldumise, 

samuti ütluse andmisest keeldumise võl teadvalt vale ütluse 

andmise eest kannab tunnistaja aga kriminaalvastutust. 

Kohtuotsused ja -määrused ei vaja ühegi riigiorgani 

ega ka kõrgemalseisva kohtu poolt klnnitajnist. Kui ettenäh-
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tud tähtaja jooksul nende peale kaebust või protesti ei esi

tata, nad jõustuvad ja omandavad seaduse jou, KohtUEikt, mis 

ei kuulu edasikaebamisele, jõustub selle kuulutamisega. 

Jõustunud kohtuotsused on kohustuslikud kSigile asutus

tele, ettevõtetele, organisatsioonidele, ametiisikutele ja 

kodanikele ning kuuluvad täitmisele kogu NSV Liidu territoo

riumil. Kui neid ei täideta vabatahtlikult, viiakse nad ellu 

sunniviisiliselt. Kuni kohtuotsus on jSus, pole ühelgi tei

sel kohtul õigust v3tta sama asja samade isikute suhtes uu

esti arutusele. 

Kohtuotsuseid ja -määrusi on õigustatud tühistama v3i 

muutma üksnes kõrgemalseisev kohus, mitte aga otsuse v5i mää

ruse teinud kohus ise. 

Kohtu võimutäius avaldub samuti NSV Liidu Ülemkohtu 

pleenumile ja liiduvabariikide ülemkohtute pleenumitele kuu

luvas seaduste algatamise õiguses ning õiguses anda juhenda-

vaid selgitusi seaduste kohaldamise küsimustes, mis on tek

kinud kohtuasjade arutamisel. Need selgitused on kohustusli

kud nii kohtuile kui ka teistele organitele ja ametiisikui-

le, kes kohaldavad seda seadust, mille kohta on selgitus an

tud. 

Eelöeldut resümeerides võib öelda, et kohtutel on Nõu

kogude riigiorganite süsteemis iseseisev asend ning kohtulik 

tegevus on täpcelt piiritletud teiste organite tegevusest. 

§ 4. 

NÕUKOGUDE ÕIGUSEMÕISTMISE 
MCISTE JA ÜLESANDED 

1. Nõukogude õigusemõistmise mõistet on kirjanduses mit

meti defineeritud, näiteks järgmiselt: 

Nõukogude õigusemõistmine on Nõukogude kohtu tegevus tsi

viil- ja kriminaalasjade arutamisel ja lahendamisel erili

ses protsessuaalses korras ning õigiiserikkujatele seaduse 

alusel riikliku sunni kohaldamisel eesmärgiga igakülgselt 

tugevdada sotsialistlikku seadusliklcust ja oi,o;;iskorda, kas

vatada kodanikke kommunistlikult, ära lioida i"'] .;usei'ilc!vii:;ii-

si, kaitsta igasuguste rünnete eest ;JSV Liidu ühisko;и.яког-

4 
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da, tema poliitilist ja majaadussüateemi, sotsialistlikku 

omandit, kodanike, sotsialistlike organisatsioonide ja 

Nõukogude riigi Õigusi ja huve /14/. 

Selles määratluses sisaldub nii Õigusemõistmise mõis

te kui ka ülesanne. 

Ülaltoodust nähtub, et õigusemõistmise esime

seks tunnuseks on see, et Õigust mõistab 

üksnes kohus. Silmas peetakse kohut riigiorgani tähenduses. 

Niisugused kohtud on loetletud NSV Liidu konstitutsiooni 

§-s 151. ühegi teise organi tegevus ei ole õigusemõistmi

ne. Selleks pole ka asjade arutamine seltsimehelikus koh

tus, sest tema ei ole riigiorgan, vaid ühiskondlik organi

satsioon. 

Kõrvalepõikena märkigem, et sÕnal "kohus" on üldse 3 

tähendust. Sellena mõeldakse: 1) konkreetset kohtuorganit 

(näiteks rajooni vÕi linna rahvakohut); 2) mingi jrfigi koh

tute kogumit; 3) õigusemõistmise teostamist konkreetses as

jas (näiteks "toimub kohus spekulandi üle"). 

Tuleb vahet teha mõistete "kohus" ja "kohtunik" va
hel. Kohus on kollegiaalne organ ja tegutseb alati järg

mises koosseisus: üks kohtunik ja kaks rahvakaasistujat või 

vähemalt kolm kohtunikku. Kohtuniku all mõeldakse üksik

isikut. See on üldnimetus, mis hõlmab rajooni või linna 

rahvakohtu rahvakiohtuniku (ka raihvakohtu esimehe), sajnuti 

kõrgemalseisvate kohtute ja ka sõjatribunalide esimehed, 

esimeeste asetäitjad ja liikmed. 

T e i s e k s .  Õ i g u s e m õ i s t m i n e  s e i s n e b  t s i v i i l -  j a  

kriminaalasjade arutamises ja lahendamises kohtuistungitel. 

See on sõnaselgelt öeldud "NSV Liidu ja liiduvabariikide 

seadusandluse alustes kohtukorralduse kohta NSV Liidus" 

(§ 4). (Edaspidi "Alused"; vt.l&j.) Sellepärast, kui kohus 

või kohtunik arutab administratiivõiguserikkumise asja, kui 

kohtunik tutvub kriminaalasjaga otsustamaks süüdistatava 

kohtu alla andmise küsimust, kui kohtunik üldistab kohtu

praktikat, esineb aruandega valijate ees jne., pole tege

mist õigusemSistmisega. 
Olenevalt laadist ja ühiskonnaohtlikkuse astmest on 

Õiguserikkumised jaotatavad administratiivõiguserikkumis-
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teks, kuritegudeks ja tslvill31guserikkumlsteks. 

Administratiivõiguserikkumisteks on viibimine avali

kus kohas joobnuna, pisihuligaansus, kauplemine selleks mit

te ettenähtud kohtades, piletita s3it ühissõidukis ja muud 

niisugused teod, mis ensunalt jaolt on ette nähtud "Eesti 

NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksis". Kuriteoga 

võrreldes on nad väiksema ühiskonnaohtlikkusega. Enamiku 

administratiivõiguserikkumistest lahendavad haldusorganid, 

nagu täitevkomitee juures asuv administratüvkomisjon, ala

ealiste asjade komisjon, joomtirlusega võitlemise komisjon, 

siseasjade organite töötajad, looduskaitseinspektorid jne. 

Teatavaid administratiivõiguserikkumise asju arutab ka rah

vakohus või rahvakohtunik ainuisikuliselt. Administratiiv-

karistusteka on hoiatus, rahatrahv, paranduslik töö, ad-

mxnistratiivajest jne. 

Kuriteoks on suurema ohtlildcusega Õiguserikkumine, 

niisugune tegu, mis on ette nähtud kriminaalseaduses ja 

kriminaalkorras karistatav (tapmine, röövimine, vägistami

ne, altkäemaksu võtmine, vargus jne.). Kuriteo toimepane

mise korral võidakse algatada kriminaalasi. Pärast kohtu

eelse uurimise toimetamist antakse see kohtule sisuliseks 

arutamiseks. Kuriteo eest võidakse mõista kriminaalkaris

tus (vabadusekaotus, asumiselesaatmine, väljasaatmine, va

badusekaotuseta paranduslik töö jt.). 

õiguserikkumine võib aga olla ka kolmeindat laadi. Ni

melt kujunevad ühelt poolt kodanike endi vahel, teiselt 

poolt aga kodanike ja organisatsioonide, samuti organisat

sioonide vahel nende elu ja tegevuse protsessis varalised 

ja isiklikud mittevaralised (omandi-, lepingu-, pärimis-

jms.) suhted, mida nimetatakse tsiviilõiguslikeks suheteks. 

Nendes suhetes on nii kodanikel kui ka organisatsioonidel 

teatavad õigused ja kohustused. Kui keegi jätab oma kohus

tuse täitmata (võla tasumata, kahju hüvitamata, üüri meiks-

mata jne.), on tegemist õiguserikkumisega. Kodanik vÕi or

ganisatsioon, kes selle tagajärjel kannatab, vÕib pöörduda 

kohtusse ja nõuda oma rikutud õiguste ennistamist vÕi en

dise olukorra taastamist. Säärase vaidluse arutamine ja la

hendamine moodustabki tsiviilkohtumenetluse sisu. 
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NSV Liidu koostitutsiooni, "Aluste" ja teiste norma

tiivaktide eestikeelses tõlkes räägitakse tsiviil- ja kri

minaalasjade arutamisest kohtuistungil. Mõeldud on aga ka 

nende läbivaatamist, sest venekeelne "рассмотрение" tähen

dab nii arutamist kui läbivaatamist. Asja arutab esimese 

astme kohus, vaatab läbi aga teise astme või järelevalve-

instantsi kohus (vt, 2. ptk. § 1). 

Kohus, mis sisuliselt lahendab tsiviil- vÕi kriminaal

asja, mida ükski teine kohus pole veel otsustanud või mil

les otsus on tühistatud, nimetatakse esimese astme kohtuks. 

Asja arutamisele esimese astme kohtus kutsutakse kõik as-

jaoma,sed isikud (kohtualune, kannatanu, tunnistajad, eks

pert jne.), keda kohus vahetult ära kuulab. Kriminaalasi 

on sisuliselt lahendatud, kui kohtualune on mõistetud kas 

süüdi või õigeks. Tsiviilasja sisuline lahendeimine tähen

dab esitatud nõude (hagi) rahuldamist vÕi rahuldajnata jät

mist. 

Kõrgemalseisvat kohut, kes selleks volitatud isikute 

kaebuse või protesti põhjal kontrollib madalamalseisva koh

tu otsuse või määruse seaduslikkust ja põhjendatust, nime

tatakse teise astme või järelevalveinstantsi kohtuks. See 

kontroll toimub põhiliselt kohtuasja materjalide alusel. 

õigusemõistmise kolmandaks tunnu

seks on selle teostamine erilises protsessivormis. 

Protsessiseadused (näiteks "Eesti NSV kriminaalprotsessi 

koodeks"*) sätestavad, milliseid toiminguid kohus teostab 

kohtuasja arutamisel, milline on nende läbiviimise kord, 

millises järjekorras ja millistes tingimustes need toimin
gud tuleb teostada. Kriminaalasjade arutamisel kehtivad 

näiteks järgmised nõuded; kohtulik uurimine algab süüdis

tuskokkuvõtte avaldamisega; kohus peab vahetult üle kuula
ma kohtualuse ja tunnistajad; kohtuotsus tehakse nõupida

mistoas, kus ei tohi viibida keegi peale kohtukoosseisu 

kuuluvate isikute; kirjalikus vormis koostatud kohtuotsus 

kuulutatakse avalikult kohtusaalis, Protsessiseadusega keh
testatud nõuete rikkumine võib tingida kohtuotsuse tühis

* Edaspidi ErPK, 
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tamise. Teiste riigiorganite tegevus, nendepoolsete ülesaa-

nete lahendamise protseduur on reglementeeritud mitte sea

duse, vaid muude normatiivaktidega ja kaugeltki mitte all 

täpselt. 

õigusemõistmise neljanda tunnusena nimeta

takse riikliku sunni kohaldamise võimalust tsivlilõiguserik-

kunlse v3i kuriteo toimepanemise eest. See aga pole õiguse

mõistmise spetsiifiline tunnus, sest kSnesolevat sundi on 

volitatud kohaldama teisedki riigiorganid ja ajnetiisikud, 

näiteks siseasjade osakonna ülem avaliku korra rikkumise 

eest. Küll on 3igusemoistmise spetsiifiliseks tunnuseks koh

tu õigus mSista kuriteo toimepanemise eest kriminaalkaris

tus. Keegi muu peale kohtu ei kohalda krimlnaa]knrlstusl. 

Tsiviilasjades väljendab riiklik sund tsiviilõiguslike ko

hustuste täitmisele sundimise vormis. 

J a  l õ p u k s ,  3 i g u s e m 3 i s t m i n e  o n  s e a d u s a l l u T  t e 

gevus, mis tähendab seda, et õigusemSistmist teostateikee 

täpses vastavuses seadusega ning kohus oma aktidega ei loo 

3igusnorme. Kohus 3igusemoistmisel vaid kohaldab seadust 

konkreetsete asjaolude suhtes ning otsustab, kas asjast ha

vi ..atud isikutel subjektiivsed õigused ja kohustused eslae-

vaci voi ei esine (tsiviilasi) v3i kas isiku käitumises oa 

kuriteokoosseis v3i see puudub (kriminaalasi). M3nedel teis

tel riigiorganitel on seevastu Sigusnormide loomise 3igus, 
Kasutatakse ka mõisteid "kohtulik tegevus" (vene k. 

'Ьудебная деятельность" ja "kohtutegevus" (Деятельность cy-

Д^. 

Kohtuliku tegevuse sisusse tuleks arvata seaduses et

tenähtud küsimuste arutamine ja lahendamine kohtu poolt koh

tuistungil, Peale 3igusem3istmise kuuluvad siia admialst-

ratiivSiguserikkumiste arutamine, meditsiinilise iseloomuga 

sunnivahendite kohaldamine ja selle lõpetamine, karistuse 

kandmisest vabastamine isiku parandamatult raskesti haiges

tumise korral, süüdimõistva kohtuotsuse täitmise aegumise 

kohaldamise küsimus surma m3istetud isiku suhtes, tingimisi 

enne tähtaega karistusest vabastsunine, karistatuse kustuta

mine enne ettenähtud tähtaja möödumist jne. 

Kolge avarama sisuga on "kohtutegevus". See hõlmab nii 

oigusem3istmise ja kohtuliku tegevuse kui ka kogu muu töö, 
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mis kohtule oa seadusega pandud: kohtuaktlde täitmisele pöö-

ramlae, Õiguspropeiganda, abi seltsimehelikele kohtuile, aru

andlus valijate v3i vastava kohtu valinud organi ees, kohtu

praktika uurimine ja üldistamine, statistilise aruandluse 

toimetamine jms. 

M3ned autorid on 5igusem3istmiseks lugenud siiski ka 

niisuguste küsimuste lahendamist, mis eespool on õigusemõist

mise kõrval arvatud kohtuliku tegevuse mõistesse /15/. Veel

gi enam - õigusemõistmiseks on peetud isegi kohtu kogu te

gevust, kaasa arvatud näiteks statistilise aruandluse toime

tamine /16/. 

õigusemõistmisele nii avara sisu omistamine tundub kunst

lik ja sellepärast vaevalt põhjendatud. Terminiga "õiguse

mõistmine" assotsieerub ikkagi hinnangu andmine kellegi käi

tumisele (mingile toimingule) ja vastava otsustuse tegemine. 

Sellele on suunatud ennekõike tsiviil- või kriminaalasja si

suline arutamine esimese astme kohtus, samuti tehtud otsuse 

või määruse seaduslikkuse ja põhjendatuse* kontrollimine kõr

gemalseisvas kohtus. See, et viimati t'Liiendatud kohus ei la

henda isiku süü küsimust kriminaalasjas, samuti tsiviilhagi 

põhjendatust, pole määrava tähtsusega. Näiteks kui teise ast

me kohus jätab kriminaalasjas tehtud otsuse jõusse, siis si

suliselt tähendab see nõustumist isiku süüdi- või õigeks

mõistmisega esimese astme kohtu poolt. Eeltoodu alusel tu

lekski praegu kehtivatest seadustest lähtudes õigusemõistmi

seks lugeda ainult tsiviil- vÕi kriminaalasja sisulist aru

tamist esimese astme kohtus ning vajaduse korral sellele 

järgnevat menetlust kõrgemalseisvas kohtus. 

Kirjanduses on tehtud ettepanek loobuda väheohtlike ku

ritegude arutamisest kohtu, s.t. kollegiaalse organi poolt, 

andes need lihtsustatud menetluse korras arutada rahvakohtu

nikule ainuisikuliselt /17/. Selle ettepaneku ellurakendajmi-

* Mõisteid "seaduslik" ja "põhjendatud" kasutatakse koh-
tuaktide suhtes kõrvuti, sest nad on tihedalt seotud, mitte 
aga samatähenduslikud. Seaduslik otsus või määrus ei pea ole
ma põhjendatud. Näiteks kui kohus mõistab inimohvriga lõppe
nud autoavarii eest süüdlasele 10 aastat vabadusekaotust, siis 
OQ see otsus (formaalselt) seaduslik, kuna kriminaalkoodeksi 
vastav paragrahv näeb ette niisuguse karistusmäära. Selle ku
riteo tehiolusid ja süüdlase isikut arvestades võib mainitud 
karistus aga olla liialt range, s.t. põhjendamatu. 
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ae vahendeiks rahvakohtu töökoormust tühiste asjade arutami

sel ning võimaldaks osutada tõsisemat tähelepanu ohtlikuma

te ja keerukamate kohtuasjade lahendamisele. Niisugust teed 
on läinud mitmed teised sotsialistlikud riigid, näiteks Bul

gaaria, Rumeenia, SaJssa DV, TSehhoslovakkia ja Ungari. Kui 

eesseisva SigusemSistmisereformiga kõnesolev uuendus akt

septeeritakse, tuleb õigusemõistmise mõistet vastavalt kor
rigeerida. Ka tsiviil- ja kriminaalasjade arutamist kohtu

niku poolt ainuisikuliselt peaks siis lu|;ema õigusemõistmi

seks. 

Siiski on väidetud, et kohtuniku ainuisikulist tege

vust on tarvis hoopis piirata. Nii leiab I, Petruhhin, et ka 
administratiivõiguserikkumiste arutamine kohtus tuleb tõsta 
õigusemõistmise tasemele, s.t. toimetada seda kollegiaal
selt, järgides kõiki protsessiseadustega kehtestatud geuran-

tiisid. Administratiivasjade kohtulik arutamine oleks siis 
õigusemõistmise üks liike kõrvuti tsiviil- ja kriminaalsis-
jade Eirutajnisega /18/. 

Õigusemõistmise mõiste osas on seega veel nii mõndagi 
vaieldavat. 

Kodanlikud teoreetikud määratlevad õigusemõistmist ta
valiselt kui "konkreetse juhtumi allutamist ühele vÕi tei

sele Õigusnormile" vÕi "konkreetses asjas kerkinud vaidlu

se lahendamist õiguse üle". Nendes määratlustes varjatakse 

seda, kelle huvides õigusemõistmist teostatakse. Sellega 
maskeeritakse kodanliku kohtu ja õigusemõistmise klaesiise-
loomu. Seevastu Nõukogude kohtukorraldust käsitlevad seadu

sed ei vsLTja sotsialistliku õigusemõistmise klassiolemusi, 
vaid avavad selle ühiskondlik-poliitilise sisu. 

Kõigis ekspluataatorlikes riikides on kohtu tegevus 
lõppastmes suunatud ekspluataatorite huvide kaitsele ning 
ekspluateeritavate vastupanu mahasurumisele. "... üeie Õi
guski," kirjutasid juba K. Marx ja P. Engels, pöördudes ko

danluse poole," on ainult teie klassi tahe, mis ülendatud 
seaduseks..." /19/. 

Sotsialistliku õigusemõistmise ja kodanliku kohtupida
mise olulisematest erinevustest nimetagem järgmisi: 

a) Nõukogude kohtu kui õigusemõistmise subjekti koos
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seis on komplekteeritud töölistest, kolhoosnikest ja аЗико-

gude haritlastest, kes on ustavad noukogude korrale, kodan

liku kohtu koosseis aga kodanlusele ustavaist isikuist; 

b) Nõukogude kohus rakendab seadusi, mis peegeldavad 

üldrahvalikke huve, kodanlikud kohtud - seadusi, mis kait

sevad ennekSike ekspluateerijate huve; 

c) NSukogude kohus mõistab Sigust sellises protsessi-

vormis, mis on tõeliselt demokraatlik; 

d) sotsialistlik õigusemõistmine põhineb rangel sea

duslikkusel ja kohtunike sotsialistlikul õigusteadvusel. See 

teigab Nõukogude riigi ja kodanike huvide igakülgse kaitse. 

Eodanlikule õigusemõistmisele on kaasajal iseloomulik kohtu 

omavoli suureaemine; 

e) üldsuse osavõtt sotsialistlikust õigusemõistmisest 

on märksa ulatuslikum kui kodanlikust õigusemõistmisest; 

f) erinevalt ekspluataatorlike riikide kohtute tegevu

sest on sotsialistliku riigi kohtute tegevuses sund ja veen

mine (kasvatamine) tihedas seoses. Sunnil pole seejuures su

gugi peamine osa kohtu ees seisvate eesmärkide saavutaimi-

sel. Järjest suureneb kohtu kasvatussuunitlusega tegevus. 

2. "Aluste" 1958. a. redaktsioonis räägiti õigusemõist

mise eesmärkidest ja ülesannetest ühes, kohtu ülesannetest 

aga teises paragrahvis (vastavalt §-d 2 ja 3). Kehtivates 

"Alustes" on nende paragrahvide sisu esitatud ühesainsas pa

ragrahvis, nimelt kolmandas, mis pealkirjastatud: "Kohtu 

ülesanded", õigusemõistmise eesmärke seal enam ei mainita, 

küll fikseeritakse kohtu tegevuse ülesanded õigusemõistmi

sel (sisuliselt on need õigusemõistmise ülesanded). Näib 

siiski, et kõnesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatak

se ka õigusemõistmise eesmärki, kui öeldakse: "Kohtu tege

vus õigusemõistmisel on suunatud sotsialistliku seaduslik

kuse ja Õiguskorra Igakülgsele tugevdamisele, kuritegude ja 

muude õiguserikkumiste ärahoidmisele ning selle ülesandeks 

on.. 
See, kas äsja märgitut lugeda õigusemõistmise eesmär

giks või ülesandeks, ei ole vaidlemist vääriv. Igal juhul 

sisaldub selles pohinõttelise tähtsusega seisukoht: ka koh

tu enda tegevus peab olema kooskõlas seadustega, 1958. a, 
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"Alustes" oli seaduste täpse ja k3rvalekaldumatu täitmise 

nõue adresseeritud teistele (asutustele, orgaoisatsioorii-

dele, ametiisikutele ja kodanikele). Rõhutatakse kohtu osa 

Õiguserikkumiste ärahoidmises. Selle nõude elluviimiseks 

on tarvis tõhustada kohtuistungite, aga ka kohtu kogu te

gevuse preventiivset toimet. 

Peale ülalmainitu loetleteikse "Aluste" §-s 3 lg« 1 õi
gusemõistmise lähemad ülesanded, mille saavutamisele on., al
lutatud konkreetsete tsiviil- ja kriminaalasjade axutamine 
ja lahendamine. Nendeks on kaitsta igasuguste rünnete eest; 

- NSV Liidu konstitutsioonis kinnistatud HBV Ididu 
ühiskonnakorda, tema poliitilist ja majandussüsteemi; 

- MSV Liidu konstitutsiooniga ja Nõukogude seaduste

ga väljakuulutatud ja garsfiteeritavaid kodanike sotsiaal

majanduslikke, poliitilisi ja isiklikke Õigusi ja vabadu

si; 

- riiklike ettevõtete, asutuste, organisatsioonide, 

kolhooside, muude kooperatiivsete organisatsioonide ja nen

de koondiste ning teiste ühiskondlike organisatsioonide õi

gusi ja seaduslikke huve. 

Loetletud objekte kaitseb kohus igasuguste rünnete 

eest näiteks sel teel, et kuriteo toimepannud isiku iso

leerimisega ühiskonnast vÕi talle isegi surmanuhtluse mõist

misega võetakse temalt võimalus tolme psmna uusi analoogi

lisi kuritegusid. Ühtlasi avaldab see hoiatavat mõju teis

tele kuritegelike kalduvustega isikutele. Uute kuritegude 

toimepanemise ärahoidmiseks on mõeldud ka kohtu erimääru

sed kuriteo põhjuste ja soodustingimuste kõrvaldamiseks, 

mida tehakse kriminaalasjade sirutamisel ja läbivaatsunisel. 

Kui on rikutud kodaniku tööalaseid Õigusi, näiteks ta eba

seaduslikult vallandatud, ennistab kohus ta tööle ja vÕib 

ühtlasi selles süüdi oleva sunetiisiku suhtes kohaldada va

ralisi sanktsioone. Ka see aitab ära hoida uusi õiguserik

kumisi. 

"Aluste" §-s 3 lg. 2 ja 3 fikseeritakse kohtu kogu 

tegevuse ülesanne, mis on läbinisti kasvatuslik. Nimelt 

öeldakse, et kogu oma tegevusega kasvatab kohus NSV Liidu 

kodanikke kodumaale ja kommunismiüritusele ustavuse vaimus, 



NSV liidu konstitutsiooni ja N3ui:ogude seaduste täpse ja 

kSrvalekaldumatu täitmise, sotsialistlikusse omandisse 

säästva suhtumise, töödistsipliinist kinnipidamise, riik

likusse ja ühiskondlikusse kohusesse ausa suhtumise, koda

nike õiguste, au ja väärikuse ning sotsialistliku ühiselu 

reeglite austamise vaimus. Ka öeldakse, et kohaldades kri-

minaalkaristusi, kohus mitte ainult ei karista kurjategi

jaid, vaid tema eesmärgiks on ka nende parandamine ja üm

berkasvatamine . 

Sund, mida rakendab NSukogude kohus, põhineb veenmi

sel ja on sellega alati ühendatud. Kohaldades õiguserikku

jate suhtes sundi, avab Nõukogude kohus seaduste sisu, kas

vatab ja süvendab kodanikes õiget arusaamist Nõukogude õi

gusest ja seaduste täpse täitmise vajadusest. 

Kasvatuslikku mõju avaldab mitte üksnes asja kohtulik 

arutamine, vaid kohtu kogu tegevus. 

Kohus avaldab kasvatuslikku mõju mitte ainult õiguse

rikkujale, vaid ka teistele ühiskonnaliikmetele. Kohtu te

gevuse mõju süüdimõistetu poolt uute õiguserikkumiste ära

hoidmisel nimetatakse eripreventsiooniks. Kuid kohus, la

hendades konJsreetset tsiviil- vÕl kriminaalasja, mõjutab 

ka teisi kodanikke hoiduma õiguserikkumiste toimepanemi

sest. Kohtu tegevuse seda mõju nimetatakse üldpreventsi-

ooniks. 

§ 5. 
NÕUKOGUDE ÕIGUSEMÕISTMISE 
PÖHIMiSTTED 

1 .  
Nõukogude õigi^emõlstmise 
põhimõtete mõiste 

Kohut kui õigust mõistvat organit on võimalik vaadelda ka

hest aspektist. Esiteks: millised ülesanded on kohtule pan

dud, kuidas kohtud moodustatakse, milline on nende süsteem 

(vt. 2. ptk. § 1), struktuur (vt. 2 ptk. § 3) ja volitused, 

millistes suhetes on nad teiste riigiorganitega. Need prob

leemid iseloomustavad kohut organisatsioonilisest küljest 

ja kuuluvad mõistesse "kohtukorraldus". Kohut on aga vol-
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malik vaadelda veel sellest küljest, milline oa tema tege

vuse kord (protsessuaalne aspekt). 

Nii kohtute korraldus kui ka tegevus on reglementeeri
tud seaduste ja muude normatiiveOctidega. KohtukorraIdust 

reguleerib näiteks Eesti NSV 2. detsembri 1981. a. seadus 

"Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute valimiste koh

ta", kohtu tegevust aga tsiviil- Ja kriminaalprotsessi koo

deksid. 

Osa kõnesolevate normatiivaktide sätetest on üldise

ma tähendusega, kehtivad kõigi kohtute suhtes ning väljen

davad Nõukogude kohtu sotsialistlikku olemust Ja demokraat

likku iseloomu, SääLrasteks on näiteks NSV Liidu konstitut

siooni §-des 152 ja 156 sisalduvad teesid, mille kohaselt 

kõik kohtud NSV Liidus moodustatakse kohtunike ja rahva

kaasistujate valitavuse põhimõttel ning õigusemõistmisel oa 

kodanikud seaduse ja kohtu ees võrdsed. On aga ka niisugu

seid sätteid, mis reguleerivad kohtute korralduse Ja tege

vuse kitsajnaid, vähem olulisi ja põhimõttelist tähtsust 

mitteomavaid küsimusi, mis pealegi ei pruugi kehtida kõigi 

kohtute suhtes (näiteks eri kohtute valimise kord, rahva

kaasistujate volituste kestus). 

Nõukogude õigusemõistmise põhimõteteks NSV Liidus on 

õigusnormides sisalduvad Nõukogude kohtute korraldust ja 

tegevust reguleerivad tähtsamad Ja üldisemad sätted, mis 

väljendavad Nõukogude kohtu ja õigusemõistmise sotsialist

likku olemust ja tõelist demokratismi, 

õigusemõistmise põhimõtted on omavahel orgaaniliselt 

seotud, igaüks neist tingib Ja täiendab mÕnda teist, kÕik 

kokku moodustavad nad ühtse süsteemi. Mistahes ühe põhi

mõtte eiramine (näit. kohtumenetlus kohalikule elanikkon

nale ja süüdistatavale raskesti arusaadavas keeles) võib 

kaasa tuua mõne teise eiramise (näit, süüdistatavale kait

seõiguse piiratuse). 

Nõukogude õigusemõistmise olulisemad põhimõtted on 

fikseeritud NSV Liidu konstitutsioonis ning liidu- Ja au

tonoomsete vabariikide konstitutsioonides. Neid nimetatak

se konstitutsioonilisteks. Käesolevas vahendis käsitletak

se ainult neid. Muudeks, konstitutsioonides nimetamata põ-
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hlmõteteks on kirjanduses loetud kassatsiooniastme kohtute 

detsentralisatsiooni, järelevalveastmö kohtute avarat süs

teemi, süütuse presumptsiooni kriminaalprotsessis* jt. 

2. 
Õigusemõistmise teost^ine 
NSV Iilidas ainult kohtu poolt 

Põhimõte, et õigusemõistmist NSV Liidus teostab ainult ko

hus, sai konstitutsiooniliseks esmakordselt 1977» a. (NSV 

Liidu konstitutsiooni § 151). 1936. a, konstitutsiooni §-s 

102 küll loetleti õigusemõistmist teostavad kohtud, kuid 

kusagil polnud öeldud sõnaiselgelt, et Õigust mõistab üks

nes kohus. Seda võis §-st 102 vaid järeldada. Esimene sea

dus, kus see põhimõte täie selgusega formuleeriti, oli "NSV 

Liidu ja liiduvabariikide kriminaalkohtumenetluse alused". 

Kehtiva konstitutsiooni § 151 annab ühtlasi meie maal te

gutsevate kohtute ammendava loetelu. See erineb 1936. a. 

konstitutsioonis sisaldunud loetelust selle poolest, et 

erikohtute asemel nimetatakse nüüd sõjatribunale. Seda põh

jusel, et 1936. a. tegutsesid meil erikohtutena veel raud

tee- ja veetranspordi llinikohtud. Käesoleval ajal on eri-

kohtuteks üksnes sõjatribunalid. N11 neid nüüd konstitut

sioonis nimetataksegi. 

Vaadeldav põhimõte on tähtis vähemalt kolmest aspek

tist. 

Esiteks. Kuna 1936. a. konstitutsioonis ei öeldud sõ

naselgelt, et Õigust mõistab ainult kohus, siis sai Stall-

ni Isikukultuse ajal võimalikuks NSV Liidu Siseministee

riumi juures Erinõupidamise tegutsemine, kes sisuliselt oU 

haldusorgan, kuid kohaldas kriminaalMpresslooni riigivas

taste kuritegude eest. Ta polnud rahva poolt valitud ega 

allunud rahva kontrollile. Kehtiv konstitutsioon välistab 

temataoliste moodustamise kaasajal. 

Teiseks, õigusemõistmise tulemusena võidakse kodanike 

õigusi ja vabadusi väga ulatuslikult piirata, kurjategi

jalt isegi elu võtta. Selles tegevuses on lubamatu vähimgi 

* Kedagi ei loeta süüdi olevaks seni, kuni tema süü 
pole seadusega kehtestatud korras tõendatud. 
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seadusetus, õigusemõistmise panek just nimelt spetsiaalse

le riigiorganile kohtu näol tagab k6ige paremini selle 

funktsiooni täitmise ranges vastavuses seadusega. Seda mit

mel põhjusel. Nii pole ühegi teise riigiorgani tegevus 

konkreetsete küsimuste lahendamisel nii üksikasjalikult 

reguleeritud kui kohtuprotseduur, mis suuremal määral ta

gab asja igakülgse, täieliku ja objektiivse uurimise, t3e 

tuvastamise, asja 5ige lahendamise ning asjas osalevate isi

kute õiguste kaitse. Kohus on konkreetsete asjade lahenda

misel sõltumatu ja allub ainult seadusele, samal ajal kui 

muud riigiorganid alluvad Iss kõrgemalseisvatele organitele 

ja ametiisikutele ning on nende poolt mõjutatavad. Kohtu 

tegevus oh asjaarutamise avalikkuse tõttu rahva suurema ja 

vahetuma kontrolli all kui teiste organite tegevus. Jne. 

Vaadeldava põhimõttega on tihedalt seotud NSV Liidu 

konstitutsiooni §-s 160 sisalduv tees, mille kohaselt ke

dagi ei tohi tunnistada süüdi kuriteo toimepanemises ega 

kriminaalkorras karistada teisiti kui kohtuotsusega ja vas

tavalt seadusele. See säte tõstab kohtu prestiiži veelgi 

ja kehtestab Nõukogude kodanike Õiguste järjekordse garan

tii. 1936. a. konstitutsioonis niisugune säte puudus. 

Kolmandaks. NSV Iiiidu konstitutsiooni §-st 151 tule

nevalt tohib tsiviil- ja kriminaalasju arutada ja läbi vaa

data üksnes kohtunikust ja rahvsikaasistujatest või ainult 

kohtunikest koosnev kolleegium, mitte aga kohtunik ainu

isikuliselt. 

3. 
Kõigi kohtute moodustamine 
NSV Liidus valitavuse põhimõttel 

1. NSV Liidu konstitutsiooni § 152 sätestab, et kõik 

kohtud NSV Liidus moodustatakse kohtunike ja rahvakaasis

tujate valitavuse põhimõttel. Samas paragrahvis on ka konk

retiseeritud iga kohtu, kaasa arvatud sõjatribunalid, va

limise kord. NSV Liidu 1936. a. konstitutsioonis niisugune 

üldsäte puudus, oli vaid määratud kõikide üldkohtute vali

mise kord, kuid mööda mindud sõjatribunalide valimise kor

rast. Kehtiv konstitutsioon arendab kõnesolevat põhimõtet 

edasi teisteski suundades. 
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Kohtute valitavuse põhimõte avaldub kolmes vormis. 

Madalaima, massilisima ja rahvale lähedasima lüli ko

hus - rahvakohus, mis lahendab üle 90 % kriminaalasjadest 

ja peaaegu kõik tsiviilasjad, moodustatakse kÕige demokraat

likumal teel. Nimelt valitakse rajoonide (linnade) rahva

kohtute rahvakohtunikud vastava rajooni, linna v3i linnara

jooni kodanike poolt üldise, ühetaolise ja otsese valimis

õiguse alusel salajasel hääletusel viieks aastaks, rahva

kaasistujad aga kodanike koosolekutel nende töö- v3i eluko

ha järgi, sõjaväelaste koosolekutel väeositi lahtisel hää

letusel kaheks ja pooleks aastaks. Meie vabariigi rahvakoh

tute valimise korda reguleerib Eesti NSV 2. detsembri 1981.a. 

seadus "Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute valimis

te kohta". 

Kõrgemalseisvad kohtud - NSV Liidu Ülemkohus, liidu-

ja autonoomsete vabariikide ülemkohtud, krai-, oblasti- ja 

linnakohtud ning autonoomsete oblastite ja autonoomsete 

ringkondade kohtud valitaikse vastavate rahvasaadikute nõu

kogude poolt viieks aastaks. Nii valib liiduvabariigi ülem

kohtu vastava liiduvabariigi ülemnõukogu, oblastikohtu aga 

selle oblasti rahvasaadikute nõukogu oma Istungjärgul. Sil

mas peetakse nii kohtunikke kui ka rahvakaasistujaid. Koda

nikud valivad vahetult seega üksnes rajoonide (linnade)rah

vakohtute rahvakohtunikke ja rahvakaasistujaid. 

Omapärane on sõjatribunalide moodustamise kord. Kõige 

madalama ja keskmise lüli sõjatribunalid, s.t. garnisonide, 

väekoondiste, flotillide, armeede, laevastike, väegruppide, 

sõjaväeringkondade ja relvajõudude väeliikide tribunalide 

kohtunikud valitakse NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt 

vileks aastaks, rahvakaasistujad aga sõjaväelaste koosole

kutel kaheks ja pooleks aastaks. Sõjatribunalide kohtunike 

all mõeldakse tribunalide esimehi, esimeeste asetäitjaid ja 

liikmeid. Sõjatribunalide kõige kõrgemaks lüliks peetakse 

NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleegiumi. Selle koosseisu kuulu

vad kohtunikud ja rahvakaasistujad valitakse NSV Liidu Ülem

nõukogu poolt. 

Kõrgemalseisvate kohtute ja sõjatribunalide valimise 

korda ei ole spetsiaalsete aktidega reguleeritud. Küll si
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salduvad sellekohased sätted peale koastitutslooaide veel 

NSV Liidu ЗП» novembri 1979« a, seaduses "NSV biidu Ülem

kohtust", "Alustes", NSV Liidu 25. juuni 1980. a, seaduse

ga kinnitatud "Sõjatribunalide põhimääruses" ning liiduva

bariikide kohtukorralduse seadustes. 

Kõnesolevast põhimõttest tulenevalt võivad NSV Liidus 

õigust mõista vald kehtestatud korras valitud kohtunikud 

ja rahvakaasistujad. Kui tsiviil- vÕi kriminaalasja aruta

misest võttis osa kohtunik vÕi rahvakaasistuja, kes ei ol

nud seaduses ettenähtud korras valitud vÕi kelle volitused 

olid lõppenud, on see kohtuotsuse vÕi -määruse tühistamise 

tingimatu alus. 

Kohtute moodustamine valimise teel on sotsialistliku 

demokratismi ilming. See tagab kohtute komplekteerimise 

isikutega, kellele kuulub rsihva usaldus ja poolehoid. Sel

leta poleks kohtutel rahva silmis autoriteeti. 

Kohtute valitavuse põhimõttest poleks suurt kasu, kui 

kohtunike ja rahvakaasistujate edasine käekäik ei sõltuks 

neid valinud kodanikest vÕi organitest. Seepärast näebki 

NSV Liidu konstitutsiooni § 152 ette, et kohtunikud ja rah

vakaasistujad vastutavad valijate või neid valinud organi

te ees, annavad neile aru ja võidakse nende poolt teigasi 

kutsuda. NSV Liidu 1936. a. konstitutsioonis niisugust sä

tet ei olnud. 

Seaduses pole öeldud, milles seisneb kohtunike ja rah

vakaasistujate vastutus valijate vÕi neid valinud organite 

ees. Võib vaid järeldada, et see seisneb nende Õiguses tõs
tatada kohtunike ja rahvakaasistujate distsiplinaar- vÕi 

isegi kriminaalvastutusele võtmise küsimus vÕi nad enne 

tähtaega tagasi kutsuda. Mingil juhul ei tohi sellest aru 

saada nõnda, et valijatel või kohtu valinud organil on õi

gus ise kohaldada kohtunike ja rahvakaasistujate suhtes 

mingisuguseid karistusi. See õigus on antud teistele orga

nitele (vt. 2. ptk. § 3). 

Vahetult valijate ees vastutavad rajoonide (linnade) 

rahvakohtute rahvakohtunikud ja raüivakaasistujad, samuti 

sõjatribunalide rahvakaasistujad. Kõrgemalseisvate kohtute 

kohtunikud ja rahvakaasistujad ning sõjatribunalide kohtu-
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aitoid vastutavad neid valinud organite ees. See p3him3te 

kehtib ka kohtunike Ja rahvakaasistujate aruandluse Ja ta-

gasikutsmnise suhtes. 

Kohus, nagu teisedki NSukogude riigiorganid, tegutseb 

rahvamasside veitietu kontrolli all. Selle üheks vormiks on 

kohtunike Ja rahvakaasistujate aruandlus valijate v3i neid 

valinud organite ees. Seda tuleb korraldada süstemaatili

selt. Seaduse "NSV Liidu Ülemkohtust" § 10 kohaselt esitab 

NSV Ididu Ülemkohus vähemalt üks kord volituste kestel aru^ 

ande oma tegevusest NSV Liidu Ülemnõukogule Ja kannab oma 

tegevusest süstemaatilisielt ette NSV Liidu Ülemnõukogu Ere-

siidiumile. Analoogiliselt on ette nähtud Eesti NSV Ülem

kohtu eiruandluB. Rahvakohtute aruandluse sagedust ei ole 

seadusega reguleeritud. 

Kohtunikud Ja rahvakaasistujad annavad aru ettekanne

te vomis, milles tutvustavad nii vastava kohtu kui ka ise

enda tööd. Selle põhjal saab otsustada, kas aruandja tuleb 
toime talle pandud kohustustega Ja õigustab osutatud usal

dust või mitte. Eitaval korral võidakse tõstatada tema ta

gasikutsumise küsimus. 

Eriline tähtsus on kohtunike Ja riähvakaasistujate aru^ 

andlusel kodanike koosolekute ees. See on kohtute Ja rah

va sidemete tugevdamise hea vorm, Nõukogude seaduste pro

pageerimise viis, üks moodus kodanike mobiliseerimiseks 

võitlusse Õiguskorra rikkumiste vastu, omapärane tribüün, 

kus kodanikud saavad aruannete läbiarutamisel avalikustada 

seaduserikkumisi oma kollektiivis. 

Seaduse mõtte kohaselt peavad rahvakohtud aru andma 

neid valinud kodanike ees. Kirjanduses aga on tehtud ette

panek hakata Juurutama rahvakohtute esimeeste aruandmist 

rajooni- Ja linnanõukogude istungjärkudel /20/. See idee 

väärib tähelepanu, sest rahvasaadikute nõukogu istungjärk 

on tervikuna kompetentsem auditoorium kui mõni kodanike 

koosolek, mistõttu rahvakohtu töö arutamine istungjärgul 

tõotab olla rohkem sisuline Ja põhjalik. 

Kui kohtunik vÕi rahvakaasistuja ei ole Õigustanud 

talle osutatud usaldust või on toime pannud tegusid, mis 

ei ole kohtuniku või rahvakaasistuja kÕrge nimetuse vääri
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lised, võidakse ta ean,e volituste I3ppu tagasi kutsuda. Meie 

vabariigi rahvakohtunike ja rahvakohtute rahvaikaasistujate 

tagasikutsumine toimub Eesti NSV 2. detsembri 1981. a, sea

duse "Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute rahvakoh

tunike ja rahvakaasistujate tagasikutsumise korra kohta" 

alusel. Eesti NSV Ülemkohtu koosseisu kuuluvate isikute ta

gasikutsumist reguleerib seaduse "Eesti NSV kohtukorralduse 

kohta" § 46 lg. 3» NSV Ididu Ülemkohtu koosseisu kuuluvate 

isikute tagasikutsumist aga seaduse "NSV Liidu ülemkohtust" 

§ 12.  
Kohtunike ja rahvakaasistujate tagasikutsumisest tuleb 

eristada nende ennetähtaegset vabastamist seoses pikaajali

se haigilsega, samuti nende palvel ka muudel p3hjustel. Nen

del juhtudel ei ole kohtunik v6l rahvakaasistuja end komp

romiteerinud. Ennetähtaegse vabastamise kohta vt, seaduse 

"NSV biidu Ülemkohtust" § 12 ja seaduse "Eesti NSV kohtu

korralduse kohta" § 47. 

2. Ka teiste sotsialistlike riikide kohtud üldjuhul var-

lltakse. Erandiks on vähemalt Poola RV, kus alates 1976. a, 

nimetab k?ik kohtunikud kõrgeim riigivõimuorgan - Riiginõu

kogu. Erinevalt meil kehtivast korrast on aga omaks võetud 

ka kõige madalama lüli kohtute kohtunike valimine riigivõi

muorganite poolt. Nõndamoodi on see näiteks Bulgaaria RV-s, 

Rumeenia SV-s, Saksa DV-s, TSehhoslovakkia SV-s ja Ungari 

RV-s, kusjuures Bulgaaxiais valib need kohtunikud isegi kõr

geim riigivõimuorgan - Rahvakogu. Ometi oli sõjajärgsel 

ajal enam levinud kohalike kohtute valimine vahetult rahva 

poolt. Ka kõige madalama lüli kohtute rahvakaasistujad va

litakse sageli võimuorganite poolt. Äsja nimetatud riiki

dest moodustavad selles suhtes erandi vaid Bulf^aaria EV ja 

Saksa DV. 

Teiste sotsialistlike riikide kohtute moodustamise ise

ärasustest tasub mainida veel järgmist. 

TSehhoslovalckias valitakse kõik kohtunikud 10 aastaks, 

Un<-ori3 rvga tSüitajata. Kõige marlalama lüli kol^uute rahva-

^usisLujate volituste tälitaeg on enamikul juhtudel reil 

. estai-iist pikem - 5 aastat. 
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UngarlB valitakse konkreetsele ametikohale vaid Ülem

kohtu ja sõjatribunalide kohtunikud. Peale nende valitakse 

veel lihtsalt kohtunikke, kelle justiitsminister hiljem mää

rab kas rajoonikohtuniku, tööasjade kohtuniku v61 oblasti-

kohtu kohtuniku ametikohale. Analoogilist korda tuntakse ka 

Rumeenias. 

Kui Nõukogude kohtunike ksindidaatide suhtes on seadu

sega kehtestatud ainult kodakondsuse ja vanusetsensus, siis 

teistes sotsialistlikes riikides on nende suhtes ette näh

tud hoopis rohkem aSudeid. Näiteks Bulgaarias nSutakse lõ

petatud juriidilist kõrgharidust, aastast stažeerimist koh

tus, prokuratuuris, arbitraaSis vÕi ÕigusaÕuandlas ning 

spetsiaalse eksami Õiendamist. Kohtunikud (ja kaasistujad) 

annavad vandetõotuse vastava kohtu esimehe, tema aga kõrge

malseisva kohtu esimehe ees, Rumeenias nõuteücse kõige mada

lama lüli kohtu kohtuniku kandidaadilt kas eksami soorita

mist või juriidilise töö staaSi vähemalt 5 aastat; et olla 

valitud kõrgemalseisvasse kohtusse, peab staaž olema veelgi 

suurem (7 - 10 aastat). Tuntakse kohtunike-stažööride ins

tituuti. Esimese б kuu jooksul nad mingisuguseid kohtuvoli-

tusi ei täida. Siis tuleb eksam. Pärast selle edukat õien

damist tohivad teise kohtuniku kõrval osaleda õigusemõist

mises. Pärast ühe aasta möödumist võib juba ainuisikuliselt 

arutada vähetähtsaid kohtuasju. Kahe aasta möödumisel an

takse jällegi eksam, pärast mida võib saada täieõiguslikuks 

kohtunikuks, TSehhoslovakkias võidsikse kohtunikuks valida 

teovõimelist, kohtu poolt karistamata, sotsialismi ürituse

le ustavat TSehhoslovaikkia kodanikku, kelle poliitiline ja 

professionaalne ettevalmistus, vilumus ja moraalsed omadu

sed annavad garantii selleks, et ta hakkab vajalikul viisil 

täitma kohtuniku funktsioone; veel nõutakse, et tal on Õi

gus osaleda esindusorganite valimises, on valimiste päevaks 

saanud vähemalt 24 aastaseks, on kõrgharidusega ja Õienda

nud spetsiaalse kohtueksami. Pärast valimist annavad nad 

järgneva sisuga vande: "Tõotan, et olen truu Tšehhoslovak

kia Sotsialistlikule Vabariigile ja sotsialismi üritusele, 

haviran juhinduma konstitutsioonist ja muudest seadustest 

ning tõlgendama neid kooskõlas sotsialistliku Õigusteadvu
sega, " 



Kodanlikele riikidele on tüüpiline mitte kohtunike va

limine, vald ametisse nimetamine. Näiteks nimetab кб1к USA 

föderaalkohtute kohtunikud president. Valitavad on seal vaid 

m3n.ede osariikide kohtute kohtunikud, ülejäänud osariikides 

nad nimetatakse kuberneri võl seadusandliku organi poolt. 

Inglismaal nimetab kSige madalama lüli kohtute kohtunikud 

(rahvakohtunikud, magistraadid) lordkantsler, kõrgemalseis

vate kohtute kohtunikud aga kuninganna. EÕik Prantsusmaa 

kohtunikud nimetab president. 

Kodanlikes riikides on levinud kohtunike asendamatuse 

p3him5te, mille kohaselt kohtunikku v5ib ametist vallandada 

üksnes seoses kSrgesse ikka jSudmlsega, saabunud füüsilise 

kSlbmatuse t5ttu, kohtu otsusel v3l omal soovil. Seet8ttu 

nimetatakse kohtunikud sageli eluajaks. Osas riikides on 

siiski kehtestatud vanuse ülempiir, mille saabumisel peab 

kohtunik ametist lahkuma. Kuna USA-s nimetatakse föderaal-

kohtunikud eluajaks ning vanuse ülempiiri pole kehtestatud, 

siis saab neid ametist kõrvaldada vaid un. impeachment'1* 

korras. Inglismaal on kohtunike vallandamise küsimust 31-

gustatud algatama ainult parlament; krahvkondade kohtute 

liikmete vanuse ülempiir on 72 aastat. Prantsusmaal on keh

testatud kaks vanuse ülempiiri - 70 aastat kSrgeima kohtu 

- Eassatsioonikohtu ja 65 aastat madalamalseisvate kohtute 

kohtunike suhtes. 

Kohtute komplekteerimise niisugust korda p3hjendatakse 

kohtunikele sõltumatuse tagamisega. Säärane kohtunik v3ib 

end tSepoolest tunda sõltumatuna kohalikest m3judest, kuid 

ta ei saa olla s3ltumatu varakatest klassidest, kelle huve 

ta esindab (töörahva esindaja kohtunikuks ei saa). 

3. Kirjanduses on tehtud ettepanek muuta kohtute komp

lekteerimise korda ka NSV Liidus, kuna kehtiv kord ei taga 

ei kohtunike ega rahvakaasistujate t3elist iseseisvust ja 

sSltumatust. 

Soovitatakse valida liiduvabariikide kohtute kohtuni-

* Parlamendlpoolne kohtumSistmlne k3rgemate ametiisi
kute üle ränkade ametialaste kuritegude eest. Näiteks USA-s 
teostab seda Senat, Suurbritannias parlamendi ülemkoda (me
netluse algatab alamkoda). 
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kud liiduvabariigi ülemnSukogu poolt v3l nimetada liiduva

bariigi ülemaSukogu presiidiumi poolt, suurendades kSlgl 

kohtunike volituste tähtaega 10 aastani v5l valida nad ko
guni tähtajata (pensionieani) /21, 22/. 

Ea on tõstatatud küsimus tagasipöördumisest endiste 

aastate kogemuse juurde, mil kohtuniku kandidaadi suhtes oli 

seaduses formuleeritud hoopis rohkem kriteeriume /23/. 

V. Savltskl teeb kohtunike kaadri parandamiseks veel 

järgmisedki ettepanekud: hakata tulevasi kohtunike kandi

daate kogenud kohtutöötajate osavõtul välja valima juba ju

riidilisse kõrgkooli astuvate abiturientide hulgast; tõhus

tada spetsialiseerumist Õppimise ajal; eelistada statsio

naarselt Õppinud kandidaate; kehtestada kohtuniku kandidaa

di suhtes vähemalt 3-aastane juriidilise töö staažl ning 

spetsiaalse eksami andmise nõue; tõsta rahvakohtuniku vanu-

setsensust 30, kõrgemalseisvate kohtute kohtunike oma aga 

40 aastale /21/. 

J. Andrejev paneb ette fikseerida kohtukorralduse sea

duses nõue, et rahvakohtuniku kandidaadil peab olema vähe

malt aastane stiaaS stažöörlna kohtus vÕi teises justiitsor-

ganls /24/. 

A. Bonner leiab, et kohtunike kandidaate peaks valima 

konkursi korras, milles võib osaleda iga NSV Liidu kodanik, 

kellel on juriidiline kõrgharidus, vajalik vanus ning tea

tav juriidilise töö staaž ja elukogemused; kandidaadid aru

tada läbi maksimaalse avalikkuse tingimustes valijate koos

olekutel, ajakirjanduse, raadio, televisiooni jne. vahendu

sel; salajase hääletuse sedelile kanda tingimata rohkem kan

didaate kui valitakse /25/. 

A. Gravina märgib, et tuleks välja töötada rahvakohtu

niku isiksuse sotsiaalne karakteristika, mis arvestaks mit

te ainult professionaalseid, vald ka psühholoogilisi ja ee

tilisi kriteeriume rahvakohtunike kandidaatide valikul; li

saks positiivsele tööalasele Iseloomustusele peaks kohtuni

ku kandidaadil olema piisavalt soovi, otsustavust, võime

kust ilmutada kodanikujulgust ja printsipiaalsust, s.t. 

kõrgeid moraalseid omadusi /26/. 
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NLKP Keskkomitee 1986. a. novembrikuu otsuses "Sotsia

listliku seaduslikkuse õa 3iguskorra edasisest tugevdami
sest, kodanike Siguste da seaduslike huvide kaitse tõhusta
misest" tunnistatakse vajalikuks ümber korraldada nii koh

tute kui ka teiste Õiguskaitseorganite töö /27/. Partei sea
tud ülesannete täitmise tähtsaimaks tingimuseks on kohtu-
kaadri körge Isvalifikatsiooni tagamine. Kohtud peavad olema 
komplekteeritud professionaalselt hästi ette valmistatud, 
poliitiliselt küpsete ja moraalselt kindlate spetsialisti
dega. Kuna ülalmainitud ettepanekud ongi suunatud Õiguse-

mõistmise kvaliteedi edasisele parandamisele, väärivad nad 
põhimõtteliselt heakskiitu. Siiski peaks mõttevahetus koh
tute moodustamise korra üle veel jätkuma. Ыдп1 ettepanek va
jab põhjalikumat läbimõtlemist. Vastuväiteid vÕlb eetle kut
suda mõte hakata kohtunikke ametisse nimetama ning ad.tte 
määrata nende volituste tähtaega. See on vaevalt kooakÕlae 

meie ühiskonna edasise demokratiseerimise peasuunaga. Koh
tunike tõelist sõltuvust rahvast ja sõltumatust kohalikest 
võimudest on võimalik saavutada teistmoodi. 

Teiste sotsialistlike riikide seadustes on kehtestatud 
nõuded ka rahvakaasistujate kandidaatide suhtes. Näiteks 
Saksa DV kohtukorralduse seaduse kohaselt võivad õigusemõist
mist teostada ainult isikud, kes on truud rahvale ja oma 

sotsialistlikule riigile, evivad sügavaid teadmisi ja rik
kalikke elukogemusi, kõlbelist küpsust ning tugevat iseloo
mu. Analoogilised kriteeriumid võiks ette näha ka meie sea
dustes. Samuti tasuks kaaluda rahvakohtute ja sõjatribuna
lide rahvakaasistujate volituste tähtaja pikendamist. Kaks 
ja pool aastat kulub neil ära kohtutöösse sisseelamiseks. 
Tõsi, rahvakaasistujat on võimalik mitu korda tagasi vali
da. Õigemana näib siiski seaduses ette näha nende pikem vo

lituste tähtaeg. 

As.iaarut^lse kollegiaalsus ja rahva-
kaasistu.late osavStt õiKusemolatmlsüt 

1. Nõukogude õigusemõistmisele on omane kohtuasjade aru
tamine ja läblvaateunine kollegiaalselt, kusjuures esimese 
astme kohtute tegevuses osalevad rahvakaasistujad. See pÕ-
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hlindte sätestatl juba esimeses kohtudekreedis, samutl1936-s. 

koQstltutslooal §-s 103. Siiski vSlmaldas mainitud paragrahv 

seaduses eraldi ettenähtud juhtudel arutada asja ka rahva

kaasistujate osavStuta. Suures Isamaas3jas s3jatributtalid nii 

talitasldki. Pärast s8ja 13ppu vastuvõetud seadused aga ko

hustavad arutama k3ikl tsiviil- ja krimlniaalasju esimese ast

me kohtus rahvakaasistujate osavõtul. Sellest p3hlm3ttest ju

hindutakse ka kehtiva konstitutsiooni §-s. 154. Niisiis põ

himõte, et asja arutamine esimese astme kohtus toimub rahva

kaasistujate osavõtul, ei tunne enam mingeid erandeid. 

Kollegiaalsus Nõukogude 3igusem3istmises tähendab vähe

malt 3 isiku osalemist kohtukoosseisus*. Kollegiaalsuse кЗг-

valekaldumatu järgimine aitab kaasa kohtuasjade igakülgsele, 

täielikule ja objektiivsele kohtulikule uurimisele ning sea

dusliku ja põhjendatud kohtuotsuse tegemisele. On ju nüüd 

ühendatud mitme isiku teoreetilised teadmised, samuti töö-

ja elukogemused. 

Esimese astme kohtus arutataJcse tsiviil- ja kriminaal

asja alati koosseisus üks kohtunik ja kaks rahvakaasistujat. 

Asjade läbivaatamine kõrgemalseisvate kohtute kohtukolleegiu

mides kassatsiooni või järelevalve korras või seoses uute as

jaolude ilmnemisega toimub koosseisus kolm kohtuliiget. Koh

tu presiidium vaatab asju läbi presiidiumi liikmete enamuse, 

pleenum aga tema koosseisust vähemalt kahe kolmandiku kohal
olekul. Rahvakaasistujate eemalejätmine teise astme kohtu 

menetlusest on seletatav sellega, et mainitud funktsiooni 

täitmine eeldab põhjalikke Õigusteadmisi ja suuri praktilise 

töö kogemusi, mis rahvakaasistujatel üldjuhul puuduvad. 

Rahvakaasistujate osavõtt õigusemõistmisest on üks töö

tajate kaasatõmbamise vorme riigi valitsemisse, Rahvakaasis-

tuja ülesannete täitmine on tõeline riigivalitsemise kool. 

Alatasa vahetuvate rahvakaasistujate osavõtt kohtu tööst muu-

* Tuleb vahet teha mõistete "kohtu koosseis" ja "kohtu
koosseis" vahel. Esimesel juhul peetakse silmas kõiki min
gisse kohtusse, näiteks rajooni tlinna) rahvakohtusse vali
tud kohtunikke ja rahvakaasistujaid, teisel juhul aga üksnes 
seda kohtunikku ja neid rahvakaasistujaid võl neid kohtunik
ke, kes osalevad konkreetsete kohtuasjade arutamises või lä
bivaatamises. 
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dab kohtu tõeliselt rahvalikuks, tugevdab tema sidemeid töö

tajatega Ja kindlustab tema autoriteedi rahvahulkades. Rah

vakaasistujad toovad kohtusse ühiskondlikus arvamuses valit

sevad vaated Ja hinnangud, oma sotsiaalse kogemuse, aidates 

sel moel kaasa kohtuliku uurimise igsikülgsusele ja täielik

kusele. Kuaa rahvakaasistujate tegevus kohtus on ajutine töö, 

nende 3igusteadvua formeerub väljaspool kohut, siis tajuvad 

nad kõike kohtus toimuvat uudselt. Kuigi ka professionaalse

tele kohtunikele on iga lahendatav asi uus, kujunevad nende 

teadvuses pideva kohtunikuna tegutsemise tÖttu välja teata

vad stereotüübid, mis võivad mõjutada uuritavate tehiolude 

tajumise Ja hindamise adekvaatsust. Rahvakaasistujad saavad 

neid professionaalsete kohtunike harjumuste negatiivseid ta

gajärgi neutraliseerida. 

Et rahvakaasistujate osavõtt õiguaemõietmisest tooks 

maksimaalset kasu, on tarvis saavutada nende aktiivsus koh-w 

tus. Selle tähtsamaks eelduseks on rahvakaasistujateks nii

suguste inimeste valimine, kellel on piisavalt elu- Ja töö

kogemusi, algteadmised Õigusest Ja õiglusest,Inimestega suht

lemise praktika, kes on kõrge moraaliga. Nende teadmisi on 

tarvis pidevalt suurendada. Sugugi väikese tähtsusega pole 

Järjekordsele kohtuistungile kutsutavate kaasistujate Õige 

valik. Võimaluse korral eelistatagu sääraseid rahvakaasistu-

Jaid, kellele eluvaldkond, milles arutamisele tulev Õiguse

rikkumine toime oandi, on hästi tuttav. Nii saavad liiklus-

kuritegude airutamisel eriti kasulikud olla suurte kogemuste

ga autojuhtidest rahvakaasistujad, majandusalaste kuritegude 

arutamisel raamatupidamises hästi orienteeruvad rahvakaasis

tujad Jne.* ükski kohtunik ei suuda põhjalikult tunda Iga 

eluvaldkonda. Edasi on vaja, et rahvakaasistujatele antaks 
võimalus põhjalikult tutvuda arutamisele tuleva asjaga ja 

kohaldamisele kuuluvate seadustega ning tagataks nende õigu

sed kohtuistungi käigus (vt. ka 28). 

* Tõsi, niisugune soovitus ei ole kooskõlas seadusega, 
sest "Aluste" § 32 nõuab rahvakaasistujate kutsumist oma ko
hustuste täitmisele kohtus kordaunööda. Arvatavasti mõeldakse 
kutsumist nimekirja Järgi, mis välistaks selle, et vaielda
vamate asjade arutamiseks valitakse valja kuulekamad ja Jä
releandlikumad kaasistujad. 
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BahvsJcaasistujate osa Slgusemdlstmises saab täiel mää

ral шЗји1е pääseda vald siis, kui nad ei ole allutatud koh
tuniku tahtele. Selleparast ongi NSV Liidu konstitutsiooni 
§-s 134-^8 konstitutsioonist alamalseisvates aktides öel
dud, et rahvakaasistujatel on Sigusemdistmisel kSik kohtu
niku digused. See avaldub peaasjalikult selles, et rahva-
kaasistujal on tehiolude uurimisel vSrdsed Õigused kohtuni
kuga. Neil on Sigus esitada kohtualusele, kannatanule, tsi
viilhagejale, tsiviilkostjale ja nende esindajatele, sajnuti 
tunnistajatele ja ekspertidele küsimusi, mida eesistuja po
le Õigustatud maha vÕtma. Ka võtavad nad osa asitõendi ja 
sündmuskoha vaatlusest, uurimiseksperimendist jne. EÕlk tek
kivad küsimused otsustatakse häälteenamusega, kusjuures rah-
vakaasistuja hääl on võrdne kohtuniku omaga. Kohtuistungil 
eesistujaks oleval alalisel kohtunikul pole rahvakaasistu
jate ees mingeid eeliseid. Eesistuja vaid juhib asja kohtu

likku uurimist ja otsuse tegemist nõupidamistoas. Kõlgjs ot
sustavates küsimustes ütlevad rahvsikaasistujad oma arvamuse 
alati esimesena, millega välistatakse kohtuniku mõju kaas

istuja arvamusele. 
Rahvakaasistujate tegevus ei piirdu osavõtuga tsiviil-

ja kriminaalasjade arutamisest. Nad osalevad ka muul viisil 
nõukogude Õiguskorra kindlustamises ja õiguserikkumiste ära

hoidmises. N11 kontrollivad nad tingimisi süüdimõistetud, 
tingimisi enne tähtaega karistusest vabastatud, samuti käen
dusele antud Isikute käitumist, abistavad kohtutäitureid 
kohtuotsuste ja -määruste täitmisel, osutavad abi seltsime
helikele kohtutele, kontrollivad kuritegude põhjuste ja soo-
dustlngimuste kõrvaldamiseks tehtud kohtu erimääruste täit
mist, propageerivad Õigusteadmisi jne. Uainitud tegevuse 
juhtimiseks moodustata3£se rsüavakohtutes rahvakaasistujate 

nõukogud. Need valitakse rahvaikaaslstujate üldkoosolekul au
toriteetsemate ja suuremate kogemustega rahvakaasistujate 
hulgast. Iga rahvakaasistuja kuulub mÕnda sektsiooni (tin
gimisi süüdimõistetute käitumise kontrollimise sektsioon, 
seltsimehelike kohtute abistamise sektsioon jne.). Sektsi
oone juhivad rahvakaasistujate nõukogu liikmed. Nõukogu en
da tegevust suunab vastava rahvakohtu esimees. 



2, Kohtumenetluse kollegiaalsus on omaks vSetud ka 
teistes aotaialistHkes riikides, ehkki tuntakse mSningaid 

erandeid. Nagu ülalgi märgitud, on Bulgaaria, Humeenia, Sak
sa DV ja Tšehhoslovakkia k3ige madalama lüli kohtute kohtu
nikud Õigustatud seaduses ettenähtud tsiviil- ja kriminaal
asju arutama ainuisikuliselt. Näiteks Sumeeniae kuuluvad 
niisuguste hulka kuriteod, mille eest v3ib mSista kinnipi
damist türmis mitte üle 2 aasta v5i kergemaliigilise ksuris-

tuse. 
Eiii KSV Liidus on esimese astme kohtu koosseisus alati 

üks kohtunik ja kaks rahvakaasistujat, siis sotsialistlikes 

välisriikides on lubatavad ka teistsugused kohtokoosseisud. 
N11 arutatakse Bulgaaria Ülemkohtus kriminaalasju koljiest 

kohtunikust ja neljast kaasistujast koosnevas kolleegiumis. 
(Fdehhoslovakkia keskmise lüli kohtutes arutatakse kriminaal
asju koosseisus: kaks professionaalset kohtunikku ja kolm 
kohtunikku rahva hulgast. Rumeenias lubatakse teatavaid tsi
viil- ja kriminaalasju arutada ilma kaasistujateta. Siis on 

madalaima, samuti keskmise lüli kohtu koosseisus kaks pro
fessionaalset kohtunikku, mida sirvamuste lahkumineku korral 
täiendatakse kolmanda kohtunikuga^ Ülemtribunali (kSrgeim 
kohus) koosseisus aga vähemalt kolm professionaalset kohtu
nikku. 

NSV Liidus ei ole ühtegi, niisugust kohut, kuhu poleks 
valitud rahvakaasistujaid. TSehhoslovakkla ja Bumeenia üLem-
kohtutes aga kaasistujad puuduvad. 

MSningaid elanikkonna kohtute tegevusse kaasatSmbamlse 
vorme tuntakse ka kodanlikes riikides. Enam levinumaks on 
vandekohtunike instituut. 

Vandekohtunike osavStul tegutsev kohus koosneb üldju
hul kahest iseseisvast kolleegiumist: professionaalsete koh
tunike ja vandekohtunike kolleegiumist. Vandekohtunike tra
ditsiooniline koosseis on 12 Isikut, keda tISA-s nimetatakse 
väikeselse Süriiks. Tema funktsiooniks oa vald kohtualuse 
süüdioleku küsimuse otsustamine. Asjaajamise käigus nad kü
simusi ei esita ega ilmuta muul moel initsiatiivi tõendite 
uurimiseks. Pärast kohtuliku arutamise lõpetamist eemaldu
vad vandekohtunikud üksi nõupidsunistuppa ja teevad kohtu
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aluse süülisuse kohta lühikese verdikti: "Jah, oq süüdi" v3i 

"ei, ei ole süüdi." Oma seisukohta aad ei pea motiveerima. 

Vandekohtunike otsus on alalistele kohtunikele siduv. Vas

tus "ei, ei ole süüdi" toob kaasa õigeksmõistva kohtuotsu

se. Kui aiga vandekohtunikud lahendasid kohtualuse süü Iriisi-

muse jaatavalt, siis k3ik muud juriidilised küsimused (ko

haldamisele kuuluv seadus, karistusmäär jne.) lahendavad 

alalised kohtunikud vandekohtunike osavõtuta. 

Kaugemas minevikus nõuti verdikti kinnitamist ühehääl

selt. Kaasajal on sellest nõudest hakatud loobuma. Näiteks 

Prantsusmaal piisab verdikti tegemiseks lihtsast häälteena

musest, Austrias on nõutav kvalifitseeritud enamus (kahe

teistkümnest vähemalt kaheksa), Inglismaal võib vähemusse 

jääda 1-2 inimest. 

Kodanlikes riikides on üsna levinud asjade arutamine 

kohtuniku poolt ainuisikuliselt vÕi kolmest kohtunikust koos

neva kogu poolt. 

USA-s tuntakse vandekohtunike laiendatud kolleegiumi -

16 - 23 isikut. Seda nimetatakse suureks Süriiks ja tema 

peafunktsiooniks on ränkade kuritegude toimepanemises kaht

lustatavate isikute kohtu alla andmine. Kohus kutsub selle 

kokku süüdistusc-rgani nõudmisel, kes ka peab kohtule esita

ma konkreetse isiku kahtlustamise põhjendatust kinnitavad 

tõendid. Vandekohtunikud kontrollivad neid, vajaduse korral 

ära kuulates tunnistajaid. Kuulamised tolmuvad kinnisel is

tungil, milles kohtunikud ei osale. Riigi esindajaks ja kon

sultandiks on suures žüriis süüdistaja ise. Seega on suur 

žürii sisuliselt nii kohtu alla andmise organ kui ka uuri

misorgan. 

Kui rahva esindajad sotsialistlike riikide kohtutesse 

valltaltse, siis vandekohtunikke ei valita, nende nimekirjad 

koostavad vastavad i-iigiametnikud. Näiteks USA-s koostavad 

spetsiaalsed kohtutöötajad valijate nimekirjade, telefoni

raamatute, mskksumaksjate nimistute jms, alusel vandekohtu-

nikena kõne alla tulevate isikute esialgse nimekirja. See

järel seda korrigeeritakse, jättes välja niisuguste elukut

sete esindajad, kes peavad tööl olema pidevalt. Nimekirja 

jäänud isikutest formeeritakse vandekohtunike grupid konk
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reetseteks kohtuprotsessideks. Kohtuliku arutamise algul kü

sitlevad ilmuaud vandekohtunikke süüdistaja ja kaitsja. Kui 

leitakse, et m3ne teadlikkus asjast, isiklikud veendumused, 

psühholoogiline orientatsioon, religioossed tõekspidamised, 

sotsiaalsed sidemed jms, ei luba tal suhtuda süüdistatavas

se objektiivselt v3i hinnata tehiolusid kainelt, võidakse 

tema suhtes esitada taandus. Kummalgi poolel on samuti õi

gus teatavale arvule motiveerimata taandustele, mis kuulu

vad kohtuniku poolt automaatselt rahuldamisele. Inglismaal 

koostavad vandekohtunike nimekirjad lordkantsleri meiaratud 

ametimehed. Sinna ei kanta õigusemõistmise teostamisega seo

tud isikuid, vaimulikke, munki, psüühiliste puuetega isi

kuid jne. Kohtuistungile Ilmunud vandekohtunikest moodusta

takse liisu teel Žüril kas 12 isikust (Kroonikohus, kÕrge 

kohus) või 8 isikust (krahvkondade kohtud). Poolte nõusole

kul võib vandekohtunikke olla ka vähem - kriminaalasjas 

mitte alla 9» tsiviilasjas mitte alla 7, 

Vandekohtunike kolleegiumi komplekteerimise omapärane 

kord annab mõlemale poolele võimaluse saavutada seda, et 

vandekohtunike pingil istuvad neile sobivate vaadetega isi

kud, Nii anti ühes Põhja-Carolina kohtus 1972. a. kohtu al

la 10 isikust koosnev grupp, kellest 9 olid mustanahalised. 

Vandekohtunikeks osutusid 10 musta ja 2 valget. Kuna süü

distajale polnud niisugune koosseis vastuvõetav, taotles ta 

ootamatu haiguse ettekäändel asja arutamise edasilükkamist, 

hiljem aga uut vandekohtunike kolleegiumi. Teise Istungi et

tevalmistamise käigus kasutas süüdistaja 39 korda taandami

se Õigust, kuni vandekohtunike koosseisu jäi 10 valget ja 

2 musta. 

Kodanlikes riikides tuntakse ka nn, Söffenite* kohut, 

kus kaasistujad - fiöfld - moodustavad mitte eraldi, vaid 

alaliste kohtunikega ühise kolleegiumi, ning võtavad osa 

kõigi küsimuste arutamisest ja otsustamisest. Kuulumine üh

te kolleegiumi võimaldab professionaalsetel kohtunikel aval

dada kaasistujatele märksa suuremat mõju. Söffenlte kohtud 

* SaksaQceelsest sõnast "der Schöffe" (kohtukaasistuja, 
vandekohtunik). 
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oa näiteks J^antausmaal, Itaalias ja Saksamaa Liitvabarii-

gle. 

3. Kirjeuiduaes on tehtud ettepanekuid reformida Ибико-

gude Slguses omaksv3etud kollegiaalsuse p3him3tet, N11 soo

vitab Z, Mernilovski asutada ka meil vandekohus tähtsamate 

kriminaalasjade arutamiseks, anda rahvakohtunikele ainuisi

kuliselt ja lihtsustatud menetluse korras sirutada vähemtäht

sad Siguserikkumlsed ning suurendada rahvakohtute kohtukoos

seise kuni kolme kohtunikuni ja seitsme rahvakaasistujani 

/17/. Toetamaks vandekohtute moodustamist kirjutab 0. TSai-

kovskaja järgmist: "Tugevad, sõltumatud kaasistujad on nagu 

5hk vajalik meie kohtusüsteemile ja las nemad üksinda, ilma 

eesistujata, lahkuvad nõupidamistuppa (kus loomulikult pole 

telefoni) ja lukustavad ukse." /29/. 

Eahvakaasis1;ujate arvu suurendsimise ettepanekutest koo

rub välja 2 tagamõtet: 1) teha kohus rohkem sõltumatuks, lõ

petada kohtutegevusse sekkumise praktika, mis aiteiks tõsta 

austust kohtu ja seaduslikkuse vastu; 2) kasisistujate arvu 

suurendamine keerukamate asjade arutamiseks on täiendav ga

rantii tõendite objektiivseks uurimiseks ja hindamiseks ning 

kohtuvigade vältimiseks, samuti tõstab see kohtu autoritee

ti ja tugevdab otsuse kasvatuslikku mõju. 

Rahvakaasistujate arvu suurendamine on leidnud ka vas

tuseisu. Nii märgib M. KiritSenko, et ei tohi а priori ar

vata, et kaasistujate airvu suurendamine kujuneb kohtuvigade 

kõrvaldamise allikaks; tähtis on mitte kaasistujate ajcv, 

vaid nende oskused: kohtunikeks ja kaasistujateks saagu ha

ritud, moraalselt ja poliitiliselt küpsed töötajad, kellele 

on otsuste Õigsus auasi /30/. 

Z, Töernilovski tehtud ettepanekud on minevikus juba 

suures osas tegelikkus olnud. Nii võiaid rahvakohtunikud 

VNPSV I9I8. a. rahvakohtu põhimääruse alusel ainuisikuli

selt arutada teatavaid kohtuasju; raskemaid kuriteoasju aru

tasid nad koosseisus 1 professionaalne kohtunik ja 6 kaas

istujat. Kohtudekreet nr, 2 nägi ette kriminaalasjade aru

tamise ringkonna rahvakohtutes koosseisus 1 kohtunik ja 12 

rahvakaaslstujat, tsiviilasjade arutamise aga koosseisus 3 

kohtunikku ja 4 rahvakaaslstujat. Seejuures oli rahvakaas
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istujatele antud suuremaid Õigusi kui kohtunikele. N11 vSl-

sid nad kohtuistungi ajal eesistuja taandada; k8lki jurii

dilisi küsimusi, nii kuriteofaktisse kui karistusmäärasse 

puutuvaid^ otsustasid ainult kaasistujad. 

Seoses ettepanekuga suurendada rahvakaasistujate arvu 

NSukogude kohtumenetluses tuleks märkida järgmist. 

Näib, et kSaesoleva ettepaneku tegijates on usk meie 

kohtunike aususse ja heasse tahtesse liialt tugevasti kSl-

kuma löönud, nad näevad nendes peaasjalikult nUsugusedd isi

kuid, kes üha püüavad teha ebaseaduslikke ja pShjendamatuid 

kohtuotsuseid. Kui see tõepoolest nii on ja jääbki, siis 

kaasistujate arvu lihtne suurendamine olukorda vaevalt pa

randab. On vähe usutav, et rahvakaaisistujad kirjutavad koh

tuniku poolt mõjutatuna alla teadvalt valedele otsustele, 

pigem on nad niisugustel puhkudel kohtuniku autoriteedist 

pimestatud, lihtsalt järelemõtlematud, kohtuniku poolt ek

situsse viidud vms. Veidigi osav kohtunik suudab soovi kor

ral "surnuks rääkida" ka rohkem kui kaht juriidilistes kü

simustes tagasihoidlikult orienteeruvat kaasistujat, milli

sed nad enamalt jaolt ongi. Kuld mis peamine: kas ikka on 

piisavat alust näha meie kohtunikes potentsiaalseid seadu-

seväänajaid, kelle kõrval rahvakaasistujad peavad täitma ka 

rahvakontrolörlde funktsiooni (A, Bonneri sõnad) /25/? Miks 

me siis valime kohtunikeks isikuid, keda me juba ette ei 

usalda? Tuleks nõustuda seisukohaga, et rahvakaasistujate 

kolleegiumi võimekus teha seaduslikke ja põhjendatud otsus

tusi ei sõltu kaasistujate arvust, vaid ennekõike isikuoma-

dustest, ssmiuti nende ettevalmistuse tasemest tegutsemiseks 

kaasistujana pärast valimist ning üldse rahvakaasistujate 

töö korraldusest (vt. ka 28). õigusemõistmise kvaliteedi pa

randamist Ilma rahvakaasistujate arvu suurendamiseta tuleks 

eelistada ka rahvamajanduslikel kaalutlustel, et mitte tõm

mata põhitööst eemale veelgi rohkem töötajaid. 

Kui käsiteldava ettepaneku tegijad arvavad, et rahva

kaasistujate arvu lihtne suurendamine tähendab õigusemõist

mise edasist demokratiseerimist, siis võib neile vastu vai

elda. Isegi 12 "halli" kaasistujat kohtuistungil (nagu näi

teks 200 samasugust deputaati rahvaesindusorganis) võib tä-
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hetidada sisuliselt väiksemat demokraatiat kui 2 igati kva

liteetset kasLsistujat (mitu korda vähem samasugust deputaa-

ti). 

Lühidalts enne rahvakaasistujate arvu suurendamist 

kohtukoosseisus tasuks katsetada toime tulla endiselt kahe, 

kuid nüüd juba äärmiselt hoolikalt valitud ja ettevalmista

tud kaasistujaga, parandades samal ajal ka kohtunike eadi 

kvaliteeti ning välistades väiksemadki kõrvalmõjud kohtuni

kele, millele järele andes vSivad nad minna vastuollu oma 

südametunnistusega. 

Eüll väärib toetamist ettepanek anda vähemohtlikud ku

riteod ja lihtsamad tslviil3lguserikkumlsed arutada rahva

kohtunikule ainuisikuliselt, isegi lihtsustatud menetluse 

korras. Ei maksaks karta, et see on kuigivõrd oluline taga

nemine demokratismist. On ju ka meie rahvakohtunikud pärit 

raihva hulgast ega ole temaga sidemeid kaotanud kohtunikuks 

olemise ajalgi (kasvõi perekonnaliikmete ja omaste kaudu). 

Rahvaikaasiatujate osavõtul üksnes rängemate kuritegude ja 

keerukamate tsiviilasjade arutamine tõstaks nii rahvakaas

istujate kui ka kohtu autoriteeti tervikuna. 

Rahvakaasistujad teatavasti ei osale teise astme kohtu 

tegevuses, mida seni ei ole nimetatud demokratismi puudumi

seks õigusemõistmises. Ehk ei ole demokratismist taganemine 

ka eriti kearulcate asjade arutamine kõrgemalseisvates kohtu

tes esimese astmena ainult professionaalsete kohtunike, näi

teks kolme kohtuniku poolt. Vaevalt saavad mittejuristidest 

kaasistujad, keda on meil enamus, niisuguste asjade aruta

misel teha asjatundlikke otsustusi. Sellepärast osutub sää

rastel juhtudel tegelikuks õigusemõistjaks üksainus kohtu

nik, See just pole sisuline demokratism õigusemõistmisel. 

Formaalsest ja võltsdemokraatiast on aeg loobuda. 

5, 
Kohtu^ke .la rahy^aasistujiate sõltumatus 
.1a allumine ainult seadusele 

NSV Liidu konstitutsiooni § 155 kohaselt on kohtunikud ja 

rahvakaasistujad sõltumatud ja alluvad ainult seadusele. 

Analoogiline säte oli ka NSV Liidu 1936. a. konstitut

sioonis. Konstitutsioonist alamalseisvates aktides räägiti 
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siga sõltmnatusest õigusemõistmise teostamisel. Jfüüdisajal 

ei ole seda kitsendust ette nähtud üheski aormatiivaüiis, 

millest võib järeldada, et kohtunikud ja rahvakaasistujad 

on. sõltumatud ka niisuguste kohtufunktsioonide täitmisel, 

mis ei kujuta endast õigusemõistmist. 

Puutuvalt õigusemõistmisse tähendab kõnesolev põhimõte 

seda, et kohtunikud ja rahvakaasistujad lahendavad tsiviil-

ja kriminaalasju üksnes seaduse ja uuritud fsiktiliste and

mete alusel, juhindudes seejuures sotsialistlikust Õigus

teadvusest, ilma vähimagi kõrvalmõjuta. Mitte ükski riigi

organ, asutus, organisatsioon ega ametiisik pole Õigustatud 

andma kohtule juhiseid konkreetse kohtuasja lahendamiseks, 

kui neid aga peaks antama, pole kohus kohustatud neid ar

vestama. öeldu kehtib ka kõrgemalseisva kohtu suhtes. Kui 

tema leiab, et madalamalseisva kohtu lahend on ebaseaduslik 

või põhjendamatu, võib ta selle küll tühistada ja suunata 

asja uueks kohtulikuks arutamiseks, ei v3i aga anda konk

reetset juhist asja lahendamiseks (kas tsiviilhagi rahulda

da või mitte, kas kohtualune süüdi või Õigeks mõista, mil

list kriminaalseadust isiku süüdimõistmisel kohaldada, mil

line karistus mõista jne.). Kõrgemalseisev kohus vaid juhib 

tähelepanu madalamalseisva kohtu vigadele ja näitab, milli

seid asjaolusid pole välja selgitatud v8i arvestatud. 

Kohtute sõltumatuse ja ainult seadusele allumise põhi

mõttega pole vastuolus prokuröri osavõtt kohtuistungist ning 

prokurörijärelevalve kohtuotsuste ja -määruste seaduslikku

se ja põhjendatuse üle. Kohtuistungist osavõttev prokurör 

allub üldisele korrale ja täidab kohtu kÕiki korraldusi. 

Prokuröri arvamus mistahes küsimuses pole kohtule siduv. 

Prokuröri protest kohtuotsuse vÕi -määruse peale pole siduv 

ka asja läbivaatavale kõrgemalseisvale kohtule. 

Vaadeldavat põhimõtet ei riku ka kohtunike ja rahva

kaasistujate aruandlus valijate vÕi neid valinud organite 

ees. Kodanikud ja organid võivad aruannete kuulamisel kri

tiseerida kohtu puudusi ja vajakajäämisi, anda üldist laadi 

soovitusi töö parandamiseks, kuid mitte ette kirjutada, kui

das lahendada mingi konkreetne tsiviil- v3l kriminaalasi. 
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Oa endastffldlstetav, et kohtule ei saa SigusemSlstmlsel 

lubada täielikku ja absoluutset autoaoomiat, mis amiaks nei

le vSlmaluse laheadada kohtuasja isiklikul ärenägemisel ole

nevalt meeleolust ja suvast. See avaJcs tee omavolile. Kui 

seaduses märgitakse, et kohtunikud ja rahveikaasistujad al

luvad ainult seadusele, siis sellega on sisuliselt öeldud 

ka seda, et nad sõltuvad NI£P ja Nõukogude riigi poliiti

kast, mida seadused väljendavadki. Kohus ei saa olla s31tu-

matu sotsialistlikust riigist, sest ta on üks riigiorganeid. 

Olles sõltumatu konkreetsete asjade lahendamisel, on Nõuko

gude kohus samal ajal kogu oma tegevusega tihedalt seotud 

partei- ja nõukogude organitega ning ühiskondlike organi

satsioonidega, kelle ees seisvaid majanduslikke ja poliiti

lisi ülesandeid ta aitab ellu viia. Need organid omakorda 

aitavad kaasa kohtu töö edukusele. 

Seadusena mõeldakse kõnesoleva põhimõtte korral mitte 

ainult seadusi otseses mõttes, mida annavad riigivõimuorga

nid, vaid ka seadusest alamalseisvaid akte (valitsemisorga

nite määrused, korraldused jt.). 

Kohtunike ja rahvakaasistujate sõltumatus ja ainult 

seadusele allumine tagab kohtuasja objektiivse lahendamise 

ning seadusliku ja põhjendatud kohtuotsuse või -määruse te

gemise. Ka on selle põhimõtte rcuige järgimine kohtule häda

vajalik, omamaks autoriteeti rahva hulgas. 

Kohtunike ja rahvaka€ istujate sõltumatus on seaduses 

mitte ainult deklareeritud, vaid ka igakülgselt garanteeri

tud, seda ennekõike nende valitavuse ja tsigasikutsumjse kor

raga. Asjaolu, et kohtunikud ja rahvakaasistujad valib ning 

võib enne tähtaega tagasi kutsuda rsihvas (kas vahetult või 

oma esindajate kaudu), stimuleerib neid täitma vaid rahva, 

mitte üksikisiku tahet. 

Kodanike sõltumatuse tagab ka nende kriMnaal- ja dist

siplinaarvastutusele võtmise eriline kord. Nii võib Eesti 

NSV rahvakohtunikku kriminaalvastutusele võtta vald Eesti 

NSV Ülemnõukogu Presiidiumi nõusolekul. Eesti NSV Ülemkohtu 

liiget aga Eesti NSV Ülemnõukogu vÕi selle istungjärkude va

helisel perioodil Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi nõus

olekul. Eesti NSV rahvakohtunike ja Ülemkohtu liikmete dist-
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slplinaaraeju vaatab läbi Besti NSV Ülemkohtu juures olev 

distsipllnaarkolleegium, Sestl NSV Olemkohtu esimehe ;)a te

ma asetäitjate distsiplinaarvastutuse kfisimuee aga otsustab 

vahetult Besti NSV Ülemn8ukogu Presiidium (vt. 31). Seega 
oleneb ka kohtunike kriminaal- ja distsiplinaarvastutusele 

vStmine mitte тбпе kohaliku organi vSi üksikisiku, vald vas
tava kollegiaalse keskorgani äranägemisest. 

Kohtunike ja rahvakaasistujate sõltumatuse garanteeri
misele on suunatud kohtuliku arutamise ja kohtuotsuse tege
mise kordki. Kohtuliku arutamise käiku juhib eesistuja. Üks
ki protsessiosaline ei tohi kohtule peale suruda oma arva
must. Käiki kohtueelse uurimise materjale kontrollitakse 
kohtuistungil. Nende pdhjal võib kohtuotsuse teha vald tin
gimusel, et need leidsid kohtus kinnitust. Otsuse vastuvõt
mise ajal ei v6l nõupidamistoas viibida mitte keegi peale 
kohtukoosseisu kuuluvate isikute. Kohtuotsust või -määrust 
on Õigustatud muutma vÕi tühistama üksnes kõrgemalseisev ko

hus. Jne. 
Kohtunike ebaseaduslik mõjutatavus oleneb ennekõike 

kohtunikest endist, nende meelekindlusest, moraalsest tuge

vusest. Suuremate nõuete esitamisest kohtunike kandidaatide 

suhtes ja kohtute komplekteerimise korra muutmisest võib 

siiski jääda väheseks. On tarvis saavutada ka kohtute ja 

kohtunike materiaalne sõltumatus kohalikest võimudest. Koh

tute varustatus heade ruumidega, mööbliga, küttega jms., sa

muti kohtunike endi olmeprobleemide lahendamine (kcarterl võl 

suvilakrundi eraldamine, auto ostuloa andmine jne.) peaks 

olema täienisti justiitsministeeriumi võimuses. Kohtunike 
sõltumatusele ei tule kasuks ka nende allumine rajooni vÕi 

linna parteiorganitele. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 5. detsembri 1986, a, mää

ruse nr. 15 "Seaduslikkuse edasisest tugevdamisest Õigase-

mõlstmisel" p. 3 kohustab kohtuid tõstatama vastavates or

ganites konkreetse asja leüiendamisse sekkuda püüdnud ameti
isikute vastutusele võtmise küsimus /32/. Kirjanduses on 

tehtud ettepanek kehtestada nende suhtes isegi kriminaal

vastutus /24/. 

Kohtuniku mõjutamisest pole vähem kahjulik rahvakaas-
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Istujate ffldjutaffllae kohtuniku poolt. Niisuguste juhtude llk-
Tldeerialee teedest oli juttu eespool. 

Seega on seadused kehtestaaud kohtunike ja rahvakaasis
tujate sSltumatuseks piisavalt garantiisid. Ometi pole 3igu-
sem6istmlsse sekkumise katsed olnud haruldased. Näiteks kü
sitleti 1970-Qdate aastate algul 350 Vene NTST mitme oblasti 

rahvakohtualkku, kellest 21 % tunnistasid kohalike organite 
sekkumist konkreetsete kohtuasjade lahendamisse /33/. NSV 
Liidu TA Kilgi ja õiguse Instituudi andmetel moodustas nende 

rahvakohtunike osatähtsus, keda ebaseaduslikult mSjutati, 
1970-ndatel aastatel 10 % ja 1980-ndate aastate algul juba 
25 % /22/. 

öigusemÕistmlsse sekkumise lubamatusele on tähelepanu 

juhitud ka NIXP Keskkomitee otsustes. Uks niisugune vSeti 

vastu juba 195^. a. seoses NLKP Tuula oblasti Zaretäenski ra

joonikomitee tegevusega. Ka HLKP Xeskkomitee 1986, a. no

vembrikuu otsuses "Sotsialistliku seaduslikkuse ja Õiguskor

ra edasisest tugevdamisest, kodanike Õiguste ja seaduslike 

huvide kaltse tõhustajnisest" märgitakse, et ei tohi lubada 

kelle tahes sekkumist konkreetsete asjade uurimisse ja koh

tulikku arutamisse /27/. 

6. 
Õigusemõistmise teostamine kodanike 
võrdsuse põhimõttel seaduse .1a kohtu ees 

NSV Liidu konstitutsiooni § 156 sätestab: "õigusemõistmist 

NSV Liidus teostatakse põhimõttel, et kodanikud on seaduse 

ja kohtu ees võrdsed." Seejuures pole nimetatud, milliste 

tunnuste poolest nad võrdsed on. Mainitud sätte lahtimõtes
tamiseks tuleb pöörduda põhiseaduse § 3^ poole. Seal öeldak
se, et NSV Liidu kodanikud on seaduse ees võrdsed olenemata 

nende päritolust, sotsiaalsest ja varalisest seisundist, ras

silisest ja rahvuslikust kuuluvusest, soost, haridusest, kee
lest, suhtumisest religioonisse, tegevusalast ja -laadist, 

elukohast ja muudest asjaoludest. Järelikult on kodanikud 

seaduse ees võrdsed kõlgl tunnuste poolest, konstitutsioon 

märgib nendest vald osa. NSV Liidu 1936« a. konstitutsioonis 
räägiti vaid kodanike võrdsusest olenemata rahvusest ja ras
sist. 
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Taadeldava pStdjnÕtte slau oa avatav väbemalt kolme as

jaolu kaudu. Esiteks. K81gl kodanike suhtes, olenemata nen
de päritolust, sotsiaalsest Ja varalisest seisundist, ras

silisest Ja rahvuslikust kuuluvusest, soost Jms., kohalda

takse ühtesid Ja samu, kõigile ühiseid seadusi. TelsisSnut-

si: pole olemas eri seadusi mSne kategooria isikute suhtes, 

mis asetaks nad ülejäänutega võrreldes soodsamasse olukor

da. Teiseks. ESigi kodanike Siguserikkumisi arutavad kogu 

NSukogude rahvale ühised kohtud. Kohtuasja alluvus rahva

kohtule v8i kõrgemalseisvale kohtule oleneb mitte asjaomas

te isikute Isikulistest tunnustest, vaid toimepandud Sigu-

serlkkumlse laadist. Kolmandaks. K3lk NSV Liidu kodanikud 

on vSrdsel määral kohustatud täitma KSukogude seadusi, s.t. 

pole olemas niisuguseid isikute gruppe, kelle seaduserikku

mised on andestatavad v81 vähem hukkamSistetavad. 

Kõnesolevat pShlmStet ei riku meie seaduste Jagunemine 

üleliidulisteks Ja vabsiriikllkeks ning üleliiduliste Ja lii

duvabariikide kohtute olemasolu. Seda põhjusel, et lliduva-

barliklde seadused, kaasa arvatud koodeksid, on põhiküsi

mustes kooskõlas üleliiduliste seadustega. Kohtuasjade al

lumise sõjatribunalidele (üleliidulised kohtud) määrab mit

te kodaniku isikuline, varaline vÕi muu erisus, vald teata

vas teenistuses olek vÕi teatava kuriteo toimepanemine. Sõ
jatribunalid Juhinduvad seimadest seadustest, millest muudki 

kohtud. 

Kodanike võrdsusest seaduse Ja kohtu ees ei tule aru 

saada nõnda, et kõiki kodanikke, kes on toime pannud sama

laadilise Õiguserikkumise, karistatakse ühtemoodi. Karistus 
mõistetakse alati kriminaalseaduses ettenähtud piirides, ent 

indlvlduallseeritult. Kohus arvestab paljusid kuriteo Ja 

süüdlase ohtlikkust peegeldavaid asjaolusid, nagu kuriteo 

toimepanemise viis, kuriteo motiiv Ja eesmärk, süüdlase suh

tumine ühiskonnakasulikusse töösse. Joobeseisundi esinemine 

kuriteo toimepanemisel Jne. N11 võibki Juhtuda, et ühele 

tahtliku tapmise (kriminaalkoodeksi § 100) toimepannud isi

kule mõistetakse 3, teisele aga 12 aastat vabadusekaotust. 

Konkreetset keiristust ei saa aga ühelgi Juhul mõjutada sää

rased asjaolud, nagu süüdlase päritolu, sotsiaalne Ja vara-
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line seisuad, rassiline ja raüivusllk kuuluvus, sugu, hari

dus, keel jms. 

Pdhlrndte, et kodanikud on seaduse ja kohtu ees võrd

sed, rõhutab ше1е paljurahvuselise rllgl erilist hoolitsust 

üksikisiku seisundi üle. Selle põhimõtte range järgimiseta 

ei ole võimalik sotsiaalse Õigluse võidukäik. 

Vald üldrahvalikus riigis on võimalik reaalselt ellu 

viia kodanike võrdsust seaduse ja kohtu ees. Kuigi ka pal

jude kodanlike riikide seadused deklareerivad kodanike võrd

sust, jääb see suurel määral paberile. Klassivastuolude kas

vades paljastub üha rohkem elanikkonna teatava osa privile

geeritud seisund, kasvõi majandusliku ebavõrdsuse tõttu 

(töörahva esindaja ei saa kohtus kasutada nii kvalifitsee

ritud advokaadi abi kui varakasse klassi kuuluv isik, advo

kaadi võimetest aga oleneb kodanlikus kohtus väga palju). 

Huvipakkuv on üks TSehhoslovakkia SV konstitutsiooni 

seisukoht. Ulmelt on seal ette nähtud, et föderatsiooni ülem-

kohtusse valitakse TSehhi ja Slovakkia kodanikke reeglina 

võrdselt; kui Ülemkohtu esimeheks on Tfiehhi kodanik, siis 

esimehe asetäitjaks valitakse Slovakkia kodanik, ja vastu

pidi. Arvatavasti lähtutakse eeldusest, et rahvuste võrdsu

se taigamlseks seaduse ja kohtu ees peab rahvuse tunnust ar

vestama ka kohtute koosseisu komplelcteerimisel. 

7. 
Avalik as.laarutamlne 
kõigis kohtutes 

NSV Liidu konstitutsiooni § 157 kohaselt on asjaarutamine 

kõigis kohtutes üldjuhul avalik. 
Asjaarutamise avalikkuse põhimõte tähendab, et tsiviil-

ja kriminaalasjade arutamisel on sissepääs kohtuistungisaa

li vaba kõigile kodanikele, kes on vähemalt 16 aastat va

nad. Nendest nooremad Isikud tohivad kohtuistungisaalis vii

bida arusaadavalt siis, kui nad on protsessiosalised või 

tunnistajad. Kõnesolev põhimõte tähendab ühtlasi seda, et 

istungisaalis viibivad massiteabetalituse esindajad võivad 

kohtuliku arutamise käiku ja tulemusi fikseerida (stenogra-

feerida, helisalvestada jne.) ning teatada sellest isikute 

piiramata ringile. 
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Asjaarutaffllse avalikkuse pdhimdttest tuleaevalt soori

tatakse k3ik protsessltoimlogud kohtuistungil avalikult, väl

ja axvatud kohtuotsuste ja -määruste tegemine nSapldamls-

toas. 

Avalikkuse p3hlm3te ei kehti ainult esimese astme koh

tus, vaid ka kSigis järgmistes kohtuliku menetluse staadlib-

mides. 

Avalikkuse p3hlm3tte ellurakendeunlse tShusaks moodu

seks oa avalike kohtuistungite korraldamine ettevõtetes, 

asutustes, kolhoosides, sovhoosides jne., s.t. väljasSldu-

istungid. Sellel on suur kasvatuslik tähtsus. Väljasõiduis

tungid on Õiguserikkumiste ärahoidmise ning nende toimepa

nemise põhjuste ja soodustlogimuste kÕi^aldamise oluline abi

nõu, Nõukogude seaduste propageerimise paremaid vorme. 

Vaadeldava põhimõtte realiseerimise üheks vormiks on 

ka kohtuaktide saatmine läbiarutamiseks töökollektiivides 

ja ühiskondlikes organisatsioonides. 

Asjaarutamise avalikkusel on suur tähtsus. See võimal

dab kodanikel teada saada, milliseid asju kohtus arutatakse 

ja kuldas. Selleta ei saaks nad otsustada, mil määral kohus 

täidab talle pandud ülesandeid ning kas on alust kasutada 

Õigust kohtunikke ja rahvakaasistujaid enne tähtaega tagasi 

kutsuda. Asjade avaliku arutamiseta oleks kodanikel raske 

valida kohtunikke ja rahvalcaasIstujaid asjatundlikult. Koh

tuistungi avalikkuse tÕttu on valijail kohtunike ja rahva-

kaasistujatega kohtudes võimalus kritiseerida nende tööd ja 

sel moel kaasa aidata kohtute tegevuse parandamisele. Ava

likkus on kõrgetasemelise õigusemõistmise üks gsirantii, ku

na ta aitab tõsta kohtunike, prokuröride, advokaatide ja 

uurijate vastutust oma kohustuste täitmise eest. Asjade ava

liku arutamiseta ei saaks kohus täita laiade hulkade kasva
tamise ülesannet. 

Asjaarutamise avalikkusest vahel siiski loobutakse. Ni

melt öeldakse NSV Liidu konstitutsiooni §-s 157, et seadu

sega kindlaksmääratud juhtudel võib asjaarutamine toimuda 

kinnisel kohtuistungil. Need juhud on ette nähtud tsivlll-

ja krimlnaalprotsessiseadustes. ENSV KrPK § 1? põhjal on 

kinnine arutamine kohustuslik siia, kui seda nõuavad rilk-
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lUn saladuse hoidmise huvid, lubatud aga juhul, kui aruta

takse nooremate kui kuueteistkümneaastaste isikute ja sek-

suaalkuritegude aieju, samuti muid kriminaalasju, et vältida 

andniete avaldamist kriminaalasjast osav3tvate isikute in

tiimelu kohta. Kinnisel istungil vSidakse arutada ka tsi

viilasju (MSV TsFE § 9)* Kohtuotsus kuulutatakse aga igal 

juhul avalikult, mis tähendab, et otsuse ettelugemisel on 

sissepääs kohtusaali kõigile vaba. 

Kinnisel arutamisel ei tohi kohtuistungisaalis viibida 

mitte kedagi peale asjaarutamises osalevate isikute. See 

keeld peaks kehtima isegi teiste kohtunike, staSööride ja 

praktikantide suhtes. 

Asjaarutamine kinnisel istungil ei tohi toimuda liht

sustatud korras, järgida tuleb kõiki neidsamu eeskirju, mis 

avalikul arutamiselgi. 

Vaadeldava p5him3tte rikkumiseks on kohtuasja arutami

ne avalikul istungil siis, kui seda tuleks teha kinnisel 

istungil, samuti asjaarutamine kinnisel istungil juhtudel, 

kui seadus ei näe seda ette. 

NIKP Keskkomitee 1987« a. jaanuaripleenumi otsusest tu

lenevalt on Siguskaltseorganite, sealhulgas kohtute kaadril 

tarvis õppida töötama avalikkuse laiendamise tingimustes. On 

ju avalikkuse süvendamine meie ühiskonna uutmise üks p3hi-

komponente. 

Tõele au andes on kohtuliku arutamise avalikkuse p3hi-

m8te üsna piiratult ellu rakendatud. K3igil kodanikel (näi

teks rajoonikeskusest kaugel elavatel) pole isegi reaalset 

v3imalust teada seda, milliseid asju nende rahvakohtus aru

tatakse. Hoopis tühine on nende isikute hulk, kes kohtuis

tungeid pealt kuulata saavad. Seda takistab nii enamiku koh

tusaalide väiksus kui ka asjaarutamise aja sobimatus tööta

vale vSi Sppivale elanikkonnale. T3si, mainitud takistust 

saab mÕnev3rra leevendada väljasõiduistungite korraldamine, 

kuid eks ole sellelgi omad piirid. Nii ongi kSnesoleva рб-

himdtte realiseerimine peaasjalikult seisnenud kodanike in

formeerimises kohtu tegevusest massikommunikatsioonivahen

dite kaudu, kohtuotsuste ärakirjade tutvustamises süüdlmSls-

tetute töökohas, ralivakohtunlke ja rahvakaasistujate aru
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andluse korraldamises valijate ees jms. Kuid ka aSadamoodi 

on. seni avalikustatud väike osa kohtutööst. 
Näib, et SigusemSistmise avalikustamise järsk laienda

mine on kõige kiiremini ja kSige väiksemate kulutustega 

teostatav trükisõnas. Rajooniajalehtede lisana vSiks regu

laarselt ilmuma hakata midagi kohtu3Q:oonika taolist. Peale 

selle näitamise, milliseid kohtuasju on rahvakohus arutanud 

ja milliseid otsuseid teinud, saab seal pajatada muudki ka

sulikku (kuritegude toimepanemist soodustanud asjaolud, nä

punäited nende kõrvaldamiseks ja ärahoidmiseks tulevikus 

jne.). Sel viisil edastatav teave on reaalselt kättesaadav 

igale kodanikule. 

Üldsuse täielik informeeritus kohtutööst ei tohiks ol

la eesmärgiks omaette. Rahva uudishimu rahuldamisest üksi 

on vähe. Koos õigusemõistmise avalikustamise laiendamisega 

peaks suurendama rahva võimalust tegelikult kontrollida õi

gusemõistmise teostamist. Mõeldav oleks normatiivselt keh

testada töökollektiivide ja ühiskondlike organisatsioonide 

Õigus nõuda ning kohtunike kohustus aAda selgitust selle 

kohta, miks mingi kohtuasi just nõndamoodi lahendati. Kui 

selgituse nõudja ei peaks saama rahuldust, antagu talle Õi

gus tõstatada kompetentse prokuröri või kohtuesimehe ees kü

simus kohtuotsuse protestimisest järelevalve korras. Niisu

gune kord aitaks kaasa õigusemõistmise kvaliteedi paranemi

sele ning allutsiks õigusemõistmise rahva kontrollile tege

likult. 

Samal ajal ei tohiks jätta kasutamata võimalusi pealt

kuulajate hulga suurendamiseks kohtuistungitel. Kui hakkaks 

laiemalt huvi tekitavate ning suurema kasvatusliku mõjuga 

kohtuasju arutama väljaspool tööaega ja nii suures ruumis 

(näiteks mõnes klubis), kuhu mahuvad kÕik huvilised? 

8. 
Süüdistatavale kaitseÕlKuse tagamine 

IfSV Liidu konstitutsioorii § 158 sätestab, et süüdistatava

le* tagatakse kaitseõigus. Sedasama konstateeriti ka 1936. a. 

Silmas peetakse mitte ainult süüdistatavat otseses 
mõttes, vaid ka ksihtlustatavat, kohtualust, süüdimõistetut 
ja õigeksmõistetut. Süüdistatavaks otseses tähenduses on 
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koastltutslooal §-s 111, maialt! aiga lisaks ka asjaarutami

se avalikkust. Süüdistatava kaitseSlguse ettenägemisega keh

tiva koQstltutslootii erlparagrahvis rõhutatakse selle põ

himõtte tähtsust. 

Vahel mõistetakse kaitseõigust lihtsustatult - kui süü

distatava Õigust kasutada advolraadi abi. Tegelikult on kait

seõigusel hoopis sügavam täheudus. Selleks oa niisuguste Õi

guste kogum, mis võimaldab süüdistataval tõendada vastutust 

välistavaid võl kergendavaid asjaolusid. Need Õigused on 

fikseeritud kriminaalprotsessiseadustes. Nii on BHST ErFK § 

35 kohaselt süüdistataval järgmised Õigused; teada, milles 

teda süüdistatakse, anda seletusi temale esitatud süüdistu

ses; esitada tõendeid ja taotlusi; eeluurimise lõpuleviimi

sel tutvuda toimiku kõigi materjalidega; omada kaitsjat; osa 

võtta kohtulikust eirutamisest esimese astme kohtus; avalda

da taandusi; esitada kaebusi juurdlust teostava isiku, uu

rija, prokuröri ja kohtu toimingute ning otsuste peale; koh

tualusel on Õigus viimasele sõnale. 

Loetletud Õigusi võib süüdistatav kasutada isiklikult 

või kaitsja vahendusel. Kaitsjaks on tavaliselt advokaat, 

selleks võivad aga olla ka ühiskondlike organisatsioonide 

esindajad ning muud isikud kohtu või uurija loal. 

Süüdistatava kaitseõigus on mitte ainult deklareeritud, 

vaid ka reaalselt tagatud. Seda nimelt sel moel, et süüdis

tatava igale Õigusele vastavad kohtu, prokuröri, uurija vÕi 

juurdlust teostava isiku teatavad kohustused. Ilma nendeta 

oleks kaitseõigus tühipaljas fraas. Nii saab isik taUe esi

tatud süüdistuse sisu teada süüdistatavana vastutusele võt-

isik kohtueelse uurimise staadiumis, kelle suhtes on tehtud 
süüdistatavana vastutusele võtmise määrus. Kahtlustatavaks 
on. isik, kes on kinni peetud kuriteo toimepanemises kaht
lustatavana või kelle suhtes on enne süüdistuse esitamist 
kohaldatud tõkend (vahi alla võtmine, allkiri elukohast mit
telahkumise kohta jt.). Pärast kohtu alla andmise määruse 
tegemist muutub süüdistatav kohtualuseks, kohtualune aga pä
rast kohtu poolt süüdi- vÕi Õigeksmõistmist vastavalt süü
dimõistetuks või õigeksmõistetuks. Ka õigeksmõistetu võib 
vajada kaitset, kui vaidlustatud on õigeksmõistmise motiiv 
või alus (kohus mõistis isiku Õigeks näiteks selle tÕttu, et 
pole tõendatud tema osavõtt kuriteo toimepanemisest süü
tõendite puudulikkuse tõttu, õigeksmõistetu aga väidab, et 
ta pole üldse kuritegu toime pannud). 



ш1зе määrusest. Väbe on selle llbtsalt tutvustamisest (näi

teks ettelugemisest) süüdistatavale. Uurija on kohustatud 

süüdistuse sisu talle selgitama arusaadavas keeles. Süüdis

tatava õigusele anda seletusi temale esitatud süüdistuses 

vastab uurija kohustus süüdistatav üle kuulata viivitamata 

pärast temale süüdistuse esitamist, õigus tutvuda eeluuri

mise iSpuleviimisel toimiku kSigl materjalidega on tagatud 

prokuröri kohustusega kontrollida uurijalt saadud toimiku 

läblvaadamisel, kas kohtueelne uurimine oli kooskSlas sea

dusega. Süüdistatava 3igus omada kaitsjat garanteeritakse 

kaitsja kohustusliku osavStuga teatavate kriminaalasjade 

eeluurimisest ja kohtulikust arutamisest. Jne. 

NSukogude kohtumenetluse erilise korra tSttu on süüdis

tatavale tagatud kaitseSigus isegi siis, kui ta ise ei soo

vi end kaitsta. Nimelt kohustab seadus kohut, prokuröri, 

uurijat ja juurdlust teostavat Isikut v3tma tarvitusele k3ik 

seaduses ettenähtud abinSud kriminaalasja igakülgseks, täie

likuks ja objektiivseks uurimiseks ning välja selgitama ka 

süüdistatavat Õigustavad ja tema vastutust kergendavad as

jaolud. 

Süüdistatava kaltseSiguse tagamisel on suur tähtsus 

kaitsja, eriti advokaadi osavõtul kriminaalprotsessist. Seo

ses sellega väärib märkimist, et erinevalt 1936. a. konsti

tutsioonist sisaldab kehtiv konstitutsioon eri pareigrahvi 

advokaatide kolleegiumi (advokatuuri) kohta (§ 161). Ses ai

tab kaasa advokatuuri autoriteedi tõusule. 

kvalifitseeritud Õigusabi kättesaadavus meie maal oa 

üldtuntud. Kliendilt võetav tasu advokaadi teenete eest on 

mõõdukas. Seaduses ettenähtud juhtudel antakse kodanikule 

Õigusabi tasuta. Viimati öeldu on fikseeritud aflüd ka kons
titutsioonis (§ 161). 

Süüdistatavale kaitseõiguse tagamise seisukohast on 

oluline põhimõte, et mitte kedagi ei tohi tunnistada süüdi 

kuriteo toimepanemises ega kriminaalkorras karistada teial-

ti kui kohtuotsusega ja vastavalt seadusele (konstitutsioo

ni § 160), Endises konstitutsioonis seda põhimõtet polnud 

fikseeritud. Kuriteo toimepannud isik, kellele uurija oa 

süüdistuse esitanud, pole veel süüdi tunnletatud. Alles ko-
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hue vSlb Islbi lEurlteo toimepanemises süüdi tunnistada ja 

mSista talle karistuse. 

Süüdistatava kaitseSigus on üks sotsialistliku demok

ratismi ilminguid, SigusemSistmise tSbtis garantii, kurite

gevusevastase eduka võitluse vajalik tingimus. Selle diguse 

järjekindel realiseerimine aitab kaasa kohtuasja igakülgse

le ja objektiivsele arutamisele ning objektiivse töe tuvas

tamisele. 

Praegu käib elav mõttevahetus kaitseõiguse laiendamise 

üle Nõukogude kriminaalprotsessis. Kehtiva korra kohaselt 

lubatakse kaitsjal osa vStta kriminaalasjast alates süüdis

tatavale eeluurimise IdpulevUxoiee teatamisest ja talle toi

miku tutvumiseks esitamisest, teatavatel juhtudel, aga ala

tes süüdistuse esitamisest. On tehtud ettepanek lubada kaits

jal osa vStta krimlnaal6Lsjast juba kohtueelse uurimise va

rasemates staadiumides. 

9. 
Kohtumenetluse tolmumine 
rahvuskeeles 

Küsimus sellest, millises keeles toimub kohtumenetlus, on 

NSV Liidule kui paljurahvuselisele riigile suure tähtsuse

ga. See probleem on meil lahendatud kooskõlas leninliku rah

vuspoliitikaga, mis tagab kõigi NSV Liitu asustavate rah

vuste Õigused ja huvid riikliku ja ühiskondliku tegevuse 

kõigis valdkondades, ka õigusemõistmisel. 

1936. a. konstitutsioon nägi ette kohtupidamise vald 

liidu- või autonoomse vabariigi vÕl autonoomse oblasti kee

les. Kohtukorralduse seaduseandluse alused lubasid Õigust 

mõista ka rahvusringkonna (praegu autonoomse ringkonna) või 

rajooni eleuiikkonna enamuse keeles. Kehtiva konstitutsiooni 

§159 kohaselt toimub kohtumenetlus liidu- võl autonoomse 

vabariigi, autonoomse oblasti või autonoomse ringkonna kee

les või antud paikkonna elanike enamuse keeles. Formulatsi

ooni "rajooni elanikkonna enamuse keeles" asendamisel for

mulatsiooniga "paikkonna elaniko enamuse keeles" on sügav 

sisu. Võivad ju teatavas paikkonneis (näiteks alevis) olla 

ülekaalus sellest rahvusest elanikud, kes kogu rajooni ela

nikest moodustavad väikese osa. Praegu on kohtul Õigus aru-
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tada as;]a (aälteks väljas8idulstungll) selle alevi elanike 

епашсше keeles, mis 1936« konstitutsiooai alusel olnuks 

lubamatu. KSnealuae täpsustus oa ilmekas tSead sotsialiet-

llku 3lgusem3lstmlse edasisest demokratiseerimisest. 

Eonstitutsiooai § 139 sätestab ühtlasi, et asjaosalis

tele isikutele, kes ei valda keelt, milles toimub kohtume

netlus, tsLgatakse 3igus täielikult tutvuda asja materjali

dega ja osa vStta kohtuistungitest tSlgi kaudu ning 3igus 

esineda kohtus emakeeles. Tdlgi töö tasustatakse seejuures 

riigi summadest. 

Kohtumenetluse all mSeldakse käesoleval juhul ka koh

tueelset uurimist. Kui тбп1 kriminaalasjast osavSttev isik 

ei valda keelt, milles uurimine toimub, kutsutakse uurimis

toimingu juurde tõlk. Ы3ае1в uurloledokumendile, näiteks 

süüdistuskokkuvõttele, mis on koostatud keeles, mida süü

distatav ei valda, op uurija kohustatud lisama selle tSlke 

süüdistatava emsikeeles v3i muus, temale arusaadavas keeles. 

Kohtumenetluse rahvuskeelsuse p8hlm3ttes väljendub il

mekalt N3ukogude riigi rahvuspoliitika demokratism. 

Vaadeldaval p3him3ttel on mitte ainult suur poliitili

ne, vaid ka praktiline tähtsus. Kohtumenetluse rahvuskeel-

sus v3lmaldab k3lgll kohtusaalis viibijail Sigesti aru saa

da toimuvast. See tagab kohtu sidemed rahvaga, kohtuistun

gil viibijate kasvatusliku mSjutamlse ning annab elanikkon

nale reaalse vSimaluse kontrollida kohtu tegevust. 

Kohtumenetlus kohaliku elanikkonna enamuse keeles teeb 

võimalikuks 3igusem3istmise kohtunike ja rahvakaasistujate 

kohaliku kaadri poolt. Kohalik kaader teab aga kSige pare
mini antud paikkonna olustikku, kombeid ja tavasid. See tu

leb SigusemSistmlsele ja kohtu autoriteedile elanikkonna 

hulgas vaid kasuks. 

Kui mõni kohtusse kutsutu (näiteks tunnistaja) peaks 

ütlusi andma keeles, mida ta valdab puudulikult, v3ib kohus 

temast valesti aru saada. Kui kohtuistungil toimuv jääke 

arusaamatuks kohtualusele v5i tsiviilkostjale, ei saaks nad 

end kaitsta. Kohtumenetlus vSSras keeles võtaks kannatanult 

võimaluse kasutada oma õigusi. Kõige selle tagajärjel võib 

kannatada asja igakülgne, täielik ja objektiivne uurimine 

ning koos sellega kohtuotsuse Õigsus. 



10. 
tfeiskondllke organisatsioonide 
.1a töökollektiivide esindajate 
osavStt kohtumenetlusest 

NSV Liidu 1977« a. põhiseaduse vastuvStmlsega sai konsti

tutsiooniliseks p5hlm3te, et kohtumenetlusest tsiviil- ja 

kriminaalasjades vSlvad osa v6tta ühiskondlike organisatsi

oonide ja töökollektdlvlde esindajad (§ 162). Varem oli sää

rane vSlmalus ette nähtud vaid konstitutsioonist alamal

seisvate aktidega. Selle fikseerimine konstitutsioonis osu

tab üldsuse suurele osatähtsusele meie kohtumenetluses. 

Kõnesolev p3hlm3te on üks sotsialistliku 3lgusem6ist-

mise demokratismi avaldumisvorme, kohtu ja ühiskonna vahel 

sidemete pidamise hea moodus. Üldsuse esindajate aktiivne 

osalemine kohtu tegevuses t3stab kohtu prestllžl kodanike 

silmis, kuna nad saavad veenduda kohtutegevuse allumises 

ühiskonna kontrollile, ühiskonna esindajate reaalses abis 

31gusem3istmlsele. 

Ühiskondlike organisatsioonide ja töökaUekbiivide esin

dajate aktiivset osav3ttu kohtulikust arutamisest soodusta

vad neile seadusega antud suured volitused. Neil on Sigus 

osa v3tta tõendite uurimisest, esitada taandusi ja taotlu

si, osa võtta kohtulikust vaidlusest, esitada kaalutlusi ka

ristuse mõistmise kohta jne. Nad teevad kohtule teatavaks 

üldsuse arvamuse toimepandud kuriteo, süüdlase isiku, kuri

teo põhjuste ja soodustingimuste ja muu säärase kohta. 

Ühiskondlike organisatsioonide ja töökollektiivide 

esindajad valitakse vastava organisatsiooni või kollektiivi 

üldkoosolekul pärast toimepandud Õiguserikkumise läbiaruta

mist. Sellel on kasvatuslik mSju mitte ainult õiguserikku

jale, kui ta viibib koosolekul, vald ka teistele selle kol

lektiivi liikmetele. 

Enne 1977. a. põhiseaduse vastuvõtmist nimetati kohtu

likust arutamisest osavõtvaid üldsuse esindajaid ühiskond

likeks süüdistajateks ja ühiskondlikeks kaitsjateks. Nen

dest räägitakse ENSV KrPK-s praegugi. Kirjanduses tehtud et

tepanek loobuda üldsuse esindajate jaotamisest ühiskondli

keks süüdistajateks ja ühiskondlikeks kaitsjateks väärib tä-
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helepsLnu. See tagaks üldsuse esindaja positsiooni objek

tiivsuse kohtulikul arutamisel. 

2. peatükk 

NOÜSOGUBB EQHTüBtSXEBlI ЈЛ EOHTOTB EOBRAIiDTIS 

§ 1 .  
KOHTUst)sa?EBMi 
PÕHIMÕISTED 

1. Kohtusüsteemi mSiste on määratletav kolme tunnuse 

abil. Esiteks. Kohtusüsteemiks ei saa olla üksainus kohus, 

selleks on mingis riigis tegutsevate kohtuasutuste teatav 

kogum. Teiseks. Kohtusüsteem ei ole siiski kohtute mehaa

niline kogum, samasse süsteemi kuuluvad üksnes need kohtud, 

mida ühendab moodustamise ja tegevuse p3him3tete, samuti 

ülesannete ühtsus. Kolmandsürs, Kõigi seunasse süsteemi kuu

luvate kohtute tegevust juhib neile ühine kSrgeim kohus. 

Kohtusüsteemis kui terviklikus mehhanismis on üksikud 

kohtud õigusemõistmise teostamisel omavahel kindlates su

hetes. Sellepärast ei piisa kohtusüsteemi esitamiseks sel

lesse kuuluvate kohtute loetlemisest, vaid on ka tai-vJs näi

data iga kohtu asend selles kogumis, s.t, milline on temast 

veihetult kõrgemal- ja (vÕi) vahetult madalamalseisev ko

hus, NSV Liidu Ulemkohut silmas pidades saab rääkida ai

nult temast madalamalseisvatest, rajooni (linna) rahvakoh

tu ja kõige madalama lüli sõjatribunalide puhul aga ainult 

kõrgemalseisvatest kohtutest. Kõigil teistel kohtutel on 

nii madalamal- kui kõrgemalseisvad kohtud. 

Ühes riigis võib olla mitu kohtusüsteemi. Näiteks CB/L-e 

on föderaalkohtud ja oeariikide kohtud, samuti sõjakohtud 

iseseisvad, omavahel organisatsiooniliselt mitteseotud koh

tusüsteemid; Suurbritannias on ainult tsiviil- ja ainult 

kriminaalasju arutavad kohtud, samuti sÕja-mereväe ning 
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ülilcoolikohtud, mis el moodusta ühtset kohtusüsteemi. 

Еб1к NSV Xdldu kohtud on moodustatud ja tegutsevad 

ühtsete pShlmStete alusel, mis on fikseeritud NSV Liidu 
konetltutsioonls ja muudes seadustes. Meie kohtute tegevus 

on suunatud ühtede ja samade ülesannete realiseerimisele, 

mis on formuleeritud "Aluste" §-s 3. NSV Liidu Ülemkohus 

on kSlgl NSV Liidus olemasolevate kohtute suhtes kõrgeim 

kohus. Järelikult on NSV Liidus ainult üks kohtusüsteem. 
NSV Liidu kohtusüsteemina mõistetakse Nõukogude riigi 

kSigl kohtute kogumit, mida iseloomustab ülesannete, sa

muti moodustamise ja tegevuse põhimõtete ühtsus ning mil

le tegevust juhib NSV Liidu Ülemkohus kui kõrgeim kohus 

kogu NSV Liidus. 

Vastavalt "Aluste" §-le 19 tegutsevad meil NSV Liidu 

kohtud ja liiduvabariikide kohtud. NSV Liidu ehk üleliidu

lised kohtud on NSV Liidu Ülemkohus ja sõjatribunalid. Lii

duvabariigi kohtud on liiduvabariigi ülemkohus, autonoom

sete vabariikide ülemkohtud, krai-, oblasti ja linnsikohtud, 

autonoomsete oblastite kohtud, autonoomsete ringkondade 

kohtud ja rajoonide (linnade) rahvakohtud. Liiduvabariiki

des, kus autonoomsed vabariigid, samuti kraid, oblastid, au

tonoomsed oblastid ja autonoomsed ringkonnad puuduvad, te

gutsevad liiduvabariikide kohtutena liiduvabariigi ülemko

hus ja rajoonide (linnade) rahvakohtud. 

NSV Liidu kohtusüsteemi moodustab kÕigi nimetatud üle

liiduliste ja lilduvabatrilkide kohtute kogum. Võib sga rää

kida ka üksikute liiduvabaLriikide kohtusüsteemidest. Need 

on NSV Liidu kohtusüsteemi koostisosad ja nende puhul pee

takse silmas vastavate liiduvabariikide kohtute kogumit. 

Kohtud arutavad keus ainult kriminaalasju, ainult tsi

viilasju või neid mõlemaid. Vastavalt sellele jaotatakse 

kohtud ühevÕimkonna- ja mitmevõimkonnakohtuiks. Ü h e -

vÕlmkonnakohus arutab kas ainult tsiviil-

v Õ l  a i n u l t  k r i m i n a a l a s j u ,  m i t m e v õ i m k o n n a -

kohus aga neid mõlemaid. NSV Liidus on kÕlk kohtud 

mitmevõimkonnakohtud. 

Eohtuld võib jaotada ka üldkohtuteks ja erikohtuteks. 

Üldkohtud on kompetentsed lahendama kas kÕlki vÕi 
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eoaBilltlEU, erlkohtud aga suhteliselt välkest osa 

tsiviil- v3l kriffllaaalasjadest. Erlkohtuteks on NST Liidus 

üksnes sõjatribunalid. Brikohtu funktsioone täidab ka NSV 

Liidu Ülemkohtu SÕjakolleegtium. 

Liiduvabariigi kohtud ja sõjatribunalid ei ole omava

hel orgaalsatsiooailiselt seotud. Silmas peetakse seda, et 

liiduvabariigi ülemkohus ei kontrolli samas lilduTabariigla 

tegutsevate sdjatribunalide otsuste ja määruste seaduslik

kust ja pShjendatust ega täida nende suhtes muid volitusi. 

Sdjatribunale ühendab ühtsesse KSukogude kohtusüsteemi NST 

Liidu Ülemkohus, kes seaduses ettenähtud piires teostab jä

relevalvet nii üldkohtute kui ka sSjatribunalide kohtuliku 

tegevuse üle. 

Vahetud organisatsloonilised sidemed puuduvad ka eri 

liiduvabariikide kohtute veihel. Et aga kõigi liiduvabarii

kide kohtute moodustamine ja tegevus pShlneb ühtsetel põhi

mõtetel ja kõik need kohtud on võrdsel määral seotud NSV 

Liidu Ülemkohtuga, siis moodustavadki nad NSV Liidu kohtu

süsteemis üldkohtute ühtse haru. Teise haru moodustavad sõ

jatribunalid, 

Kohtusüsteem koosneb üksikutest lülidest. Koh

tusüsteemi lülina mõistetakse kõigi nende kohtute kogumit, 

mille asend kohtusüsteemis ja volitused (kompetents) on üld

juhul ühesugused. Omaette lüli võib siiski moodustada ka 

üksainus kohus. 

NSV Liidu kohtusüsteem tervlkuoa koosneb üldkohtute 

osas neljast lülist: 

1) NSV Liidu Ülemkohus *5 

2) liiduvabariikide ülemkohtud; 

3 )  autonoomsete vabariikide ülemkohtud, krai-, oblas

ti- ja linneütohtud, autonoomsete oblastite kohtud, autonoom

sete ringkondade kohtud; 

4) rajoonide (linnade) rahvakohtud. Vt. tabel 1. 

üksikute liiduvabariikide kohtusüsteem on kas kolmelü-

llllne, kahelüliline võl kahe- ja kolmelülillae. 

* Välja arvatud tema sõjakolleegium, mida loetakse sõ
jatribunalide kõrgeimaks lüliks. 
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NSV Liidu kohtusüsteem 
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Kolmelüllllae kohtusüsteem oa Veae It?SV-s, samuti Ka

sahhi, tnsxalaa. Usbeki ja Valgevene NSV-des (liiduvabariigi 

ülemkohus: autonoomsete vabariikide ülemkohtud, krai-, ob

lasti ja linnakohtud, autonoomsete oblastite kohtud (v31 

!абп1 nendest): rajoonide (linnade) rahvakohtud). Kahelüli-

llne kohtusüsteem on Armeenia, Bestl, Leedu, läti ja Mol

daavia NSV-des (liiduvabariigi ülemkohus; rajoonide (linna

de) rahvakohtud). Kahe- ja kolmelUllline kohtusüsteem on 

AserbaidSaanl, Graueia, Kirgiisi, fadSikl ja Turkmeeni NSV-

des, kus liiduvabariigi ülemkohtu ja rahvakohtute k3rval on 

territooriumi teataval osal veel m3nl keskmise lüli kohus 

(autonoomse vabariigi ülemkohus, oblastikohus, autonoomse 

oblasti kohus). 

Nendes liiduvabariikides, kus kohtusüsteem on kahelü-

liline, on vabariigi ülemkohtu volitused teatava eripäraga. 

Kuna ta on rahvakohtute suhtes vahetult kõrgemalseisev ko

hus, siis on just temale pandud rahvakohtute otsuste ja mää

ruste seaduslikkuse ja põhjendatuse kontrollimine. Ühtlasi 

arutab ta esimese astme kohtuna neid tsiviil- ja kriminaal

asju, mis ei kuulu reihvakohtu alluvusse. Kolmelülllise koh

tusüsteemiga liiduvab£u?likides teostavad neid funktsioone 

põhiliselt keskmise lüli kohtud. Sellepärast ongi ülal mär

gitud, et samasse lülisse kuuluvate kohtute volitused on 

üldjuhul, mitte.aga täiesti ühesugused. 

Nõukogude kohtusüsteemi struktuur on üldkohtute osas 

määratud meie maa rahvuslik-rllkliku korraldusega: igas ad-

miaistratllv-territoriaalses ja rahvuslik-terrltorisalaee ük

suses alates rajoonist ja sellega võrdsustatud linnast on 

moodustatud vastav kohus. Sõjatribunalide süsteem aga pole 

seotud NSV Liidu territooriumi administratiivse jaotusega, 

see on määratud relvajõudude struktuuriga. 

Sõjatribunalide süsteem on meil kolmelüllllne: 

1) NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleeglum; 

2) NSV Liidu relvajõudude väelllgi, sõjaväerinekonna, 
väegrupi ja laevastiku sõjatribunalid! 

3) artieede, flotillide, väekoondiste ja gamisooide sõ

jatribunalid. NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleegiumi saab sõ

jatribunaliks lugeda siiski tinglikult. 
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N3ukogude kohtusüsteemile on omane ühtsus, mis avaldub 

kõigepealt selles, et k8ik NSV Liidus olemasolevad kohtud 

on moodustatud ja tegutsevad ühtsete demokraatlike p3him3-

tete alusel, nagu kohtute valitavus, asjade kollegiaalne aru

tamine, asjaarutamise avalikkus, kohtualusele kaitseõiguse 

tagamine jne. 

NSV Liidu kohtusüsteemi ühtsus väljendub ka selles, et 

k3igi kohtute korraldust reguleerib ühtne seadusandlus. Lii

duvabariikide kohtukorraldust käsitleva seadusandluse üle

andmine 1957. a. liiduvabariikide kompetentsi ei tähenda 

seda, et oleks likvideeritud NSV Liidu kohtusüsteemi ühtsus. 

Kohtukorraldust käsitleva seadusandluse aluste kindlaksmää

ramine on jäetud NSV Liidu kompetentsi, millega on tagatud 

k3igl liiduvabariikide kohtuorganite moodustamlee, struktuu

ri ja tegevuse ühtsed p3him3tted. 

N3ukogude kohtusüsteemi ühtsus avaldub edasi selles, 

et NSV Liidu konstitutsioon ja seadus "NSV Liidu Ülemkoh

tust" panevad NSV Liidu Ülemkohtule kui meie maa kõrgeimale 

kohtule k3igl üleliiduliste ja lliduvabEtrilklde kohtute koh

tuliku tegevuse järelevalve. 

Noukogude kohtusüsteemi ühtsusega pole vastuolus ka 

sSjatribunalide olemasolu. S3jatrlbunalld juhinduvad sama

dest seadustest, millest üldkohtudkl. Ka nende kohtuliku te

gevuse üle teostab järelevalvet NSV Liidu Ülemkohus, mis-

tSttu nad kujutavad endast mitte erikohtute omaette süstee

mi, vald ühtse Noukogude kohtusüsteemi eriharu. 

Vaatamata sellele, et liiduvabariikides on kehtestatud 

oma koodeksid, vSime rääkida ka N3ukogude kohtute poolt ko

haldatavate seaduste ühtsusest. See ilmneb kõigepealt sel

les, et liiduvabariikide koodeksid on välja töötatud ja keh

testatud vastavate üleliiduliste seaduste põhjal, mis tagab 

kõigi liiduvabariikide seadustes ühtsete põhimõtete järgi

mise. N11 on ENSV TsK täies vastavuses "NSV Liidu ja lildu-

vabeirilkide tsivlilseadusandluse alustega", ENSV KrPK "NSV 

Liidu ja liiduvabariikide kriminaalkohtumenetluse alustega" 

jne. Seaduste ühtsus avaldub samuti selles, et on kehtesta

tud rida üleliidulisi seadusi, mis võrdselt kehtivad kõigis 

liiduvabariikides. Vastavalt NSV Liidu konstitutsiooni §-le 
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14 kehtib lliduvabsu^iigi seaduse ja üleliidulise seaduse 

lahkumineku korral viimane. 

Koik kohtud ei pea täitma ühesuguseid funktsioone, eri 

kohtute poolt teostatav menetlus v3ib laadilt olla erinev, 

ühes ja samas tsiviil- või kriminaalasjsis on v3imalik mit-

melaadiline menetlus: üks kohus arutab asja esmakordselt, 

teine kohus vJ51b kontrollida tehtud otsuse v3l määruse sea

duslikkust ja pShjendatust,' kolmandal kohtul on 3igus oma

korda kontrollida selle teise kohtu leiheadi 3igeust Jne. 

S e o s e s  s e l l e g a  t u n t a k s e  k o h t u a s t m e  ( k o h t u i n s 

tantsi) mSistet, mis väljendab kohtute funktsioone konkreet

sete tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel, HSV Liidu 

kohtusüsteemidele on iseloomulik kaheastmelisus. 

Kohut, mis arutab tsiviil- või kriminaalasja sisuli

selt, nimetatakse e в i m e a e astme kohtuks. Tema tegevu

se eesraärgika on kohtualune kas süüdi v6l Õigeks mõlata 

(kriminaalasi) või tsiviilhagi kas rahuldada v8l rahuldama

ta ja'tta. Iga kohtuasja lahendamine algab sisulise arutami-

3ega esimese astme kohtus. 

Asja arutamisele esimese astme kohtus kutsutakse koik 

asjaomased isikud (kohtualune, kannatanu, tsiviilhageja ja 

-kostja, tunnistajad jne.), keda kohus peab vahetult üle 

kuulama. Kriminaalasja sisuline lahendamine tähendab kohtu

aluse süüdi- v3i õigeksmõistmist, tsiviilasja sisuline la

hendamine aga hagi rahuldamist v3i rahuldamata jätmist. Neil 

juhtudel tehakse kohtuotsus. Muud lahendid (kriminaalasja 

saatmine täiendavaks uurimiseks, asja arutamise edasilük

kamine jae.) vormistataikse kohtumääruse kujul. Viimati tä

hendatud juhtudel jääb asi sisuliselt otsustamata. Seda v3i-

dakse teha mõnel järgmisel kohtuistungil. 

Kõrgemalseisvat kohut, kes prokuröri kassatsioonipro-

testi voi kriminaalasjades protsessiosaliste*, tsiviilasja

des aga asjast osavõtvate isikute kassatsioonikaebuste 

* Erotsessiosalisteaa tulevad käesoleval juhul arvesse 
kohtualune, tema kaitsja v3i seaduslik esindaja, kohtu poolt 
õigeksmõistetu, samuti kannatanu, tsiviilhageja, tsiviil
kostja ja nende esindajad. 

** Nendeks on tsiviilhageja, tsiviilkostja, kolmandad 
isikud, nende esindajad ja teiste isikute õigusi kaitsvad 
isikud. 



pdhjal koatrolllb madalamalselsva kohtu otsuse v3l määruse 

s e a d u s l i k k u s t  j a  p d h ; ] e c L d a t u s t ,  a i m e t a t a k s e  t e i s e  

astme ehk kassatslooaiastme koh

tuks (kassatsiooaikohtuks). Asja läbivaatamisest^ teise 

astme kohtus ei ole kassatsiooaikaebust esitama Õigustatud 

isikute osavStt kohustuslik, kuid soovi korral tiad vdivad 

sellest osa vStta, samuti oa neil Sigus esitada täieadavaid 

kirjalikke tõendeid. Tuoaistajaid, eksperte ja üldsuse esin

dajaid aga teise astme kohtu istungile ei kutsuta. Brotest 

v3i kaebus vaadatakse läbi peaasjalikult kohtuasja materja

lide põhjal. Teise astme kohus kas a) jätab otsuse muutmata; 

b) tühistab otsuse ja saadab asja uueks sisuliseks arutami

seks esimese astme kohtule vSi kriminaalasja uueks kohtu

eelseks uurimiseks; c) tühistab otsuse ja lõpetab kriminaal-

asjais menetluse vÕi jätab tsiviilhagi läbi vaatamata; d) vÕi 

muudab otsuse (näiteks kergendab süüdlasele kGiristust). 

Asja läbivaatamise tulemused teise astme kohtus vor

mistatakse määruse kujul. See on lõplik ega kuulu protses

siosaliste ja asjast osavõtvate isikute poolt edasikaebami

sele. Küll võidakse selle peale esitada järelevalveprotest, 

Kassatsioonikaebusi ja -proteste on võimalik esitada 

kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Kohtuotsus jõustub üldjuhul 

siis, kui teda seaduses ettenähtud tähtaja (kriminaalasja

des 7, tsiviilasjades aga 10 ööpäeva) jooksul ei ole edasi 

kaevatud või protestitud, Edasikaevatud või protestitud koh

tuotsus jõustub kohe pärast teise astme kohtu määruse kuu

lutamist, millega esimese astme kohtu otsus jäetakse jõus

se kas tervikuna või muudatustega. Tühistatud kohtuotsus 

arusaadavalt ei jÕustugi. NSV Liidu Ülemkohtu ja liiduvaba

riikide ülemkohtute otsused ja määrused jõustuvad kohe pä

rast tegemist (istungisaalis kuulutamist). Ses mõttes on 

nad lõplikud ega kuulu edasikaebamisele. Neid võidakse pro

testida vaid kohtuliku järelevalve korras. 

On võimalik, et kohtuotsuse ebaseaduslikkus või põh

jendamatus avastatakse alles pärast otsuse jõustumist. Sää-

* Olgu veel kord rõhutatud, et esimese astme kohus 
a r u t a b  a s j a ,  t e i s e  a s t m e  k o h u s  a g a  v a a t a b  
l ä b i .  
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rasele kohtuotsusele el saa esitada kassatsioonlkaebust ega 

-protesti. On aga loomulik, et ebaseaduslik vSl pShjeodaioa-

ta kohtuotsus ei T81 jõusse jääda. JSustunud kohtuotsust 

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

liku järelevalve korras. Protseduuri poo

lest ei erlae see kassatsloonloeaetlusest. Kitsam on aga 
neade Isikute ring, kes on Õigustatud esitama järelevalve-

protesti. Nende hulka kuuluvad vald kõrgemalseisvad proku

rörid ja kõrgemalseisvate kohtute esimehed ning nende ase

täitjad; Sestl NSV-s seega Eesti NSV prokurör ja Sestl NST 

Ülemkohtu esimees ning nende asetäitjad. Asja läbivaatamise 

tulemused kohtuliku järelevalve korras vormistatakse samuti 

määruse kujul. 

Tuleb silmas pidada, et üks ja sama kohus vÕlb olla 

kas ainult esimese astme kohus vÕl olla nil esimese astme 

kohus kui ka tegelda kassatsiooni- ja kohtuliku järelevalve 

menetlusega. Ainult esimese astme kohtuks on iildkohtutest 

rahvakohus, sõjatribunalidest aga sirmeede, flotilllde, väe-

koondiste ja garnisonide sõjatribunalid. Kõik muud kohtud 

võivad tegutseda nil esimese astme kohtutena kui ka läbi 

vaadata kassatsioonlkaebusl või -proteste võl järelevalve-

proteste. Ssimese astme kohtutena tegutsevad nad suurema 

tähtsusega asjades, mida madalamalselsvad kohtud pole kom

petentsed ELTUtama. Vähemtähtsais asjus, mida võivad arutada 

madalamalselsvad kohtud, tegelevad nad kassatsiooni- ja 

kohtuliku järelevalve menetlusega. 

NSV Liidus ei ole niisugust kohut, mis ei tegutseks 

esimese astme kohtuna. 

Mingi kohus on kassatsiooni- ja kohtuliku järelevalve 

organiks üksnes temast vahetult madalamalseisvaile kohtul-

le, mitte aga kõigile temast madalamalseisvaile kohtulle. 

Ididuvabariikldes, kus kohtusüsteem on kolmelüllllne, on lii

duvabariigi ülemkohus kassatsiooni- ja kohtulikku järele

valvet teostavaks kohtuks keskmise lüli kohtutele (kralkoh-

tule ja talle vastavatele kohtutele), mitte aga rahvakohtu

tele. Viimati nimetatuile on kassatsiooni- ja kohtulikku jä

relevalvet teostavaks kohtuks vaatav keskmise lüli kohus. 

Liiduvabariikides, kus kohtusüsteem on kahelüllllne, on 111-
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duvabariigi ülemlcohae rahvakohtule vahetult kõrgemalseisev 

ja seepärast ka kassatsiooni- ja kohtulikku järelevalvet 

teostav kohus. 

2. Sotsialistlike välisriikide kohtusüsteem on põhi

mõtteliselt analoogiline NSV Liidu kohtusüsteemiga, koosne

des enamikus riikides kolmest lülist. Sama lüli kohtud aga 

ei kanna kõikjal ühesuguseid nimetusi. Kõige madalama lüli 

kohtuid nimetataikse peale rahvakohtute veel rajoonikohtu-

teks (Saksa DV, Tšehhoslovakkia SV jt.), lihtsalt kohtuks 

(Rumeenia), kogukonnakohtuks (Jugoslaavia) jne. Keskmise lü
li kohtuteks on kÕige sagedamini ringkonna- või oblastikoh-

tud (Bulgaaria, Saksa DV, Ungari jt.), tuntakse aga ka vo-

jevoodkonnakohtuid (Poola), maakonnatribunale (Rumeenia), 

provintslkohtuid (Hiina, Kuuba), krai ülemkohtuid (Jugo

slaavia) jne. Vabariigi kõrgeimat kohut nimetatakse üldju

hul ülemkohtuks, kuid ka teistmoodi (näit. Ülemtribunal Ru

meenias ja Tsentraalkohus Hiinas). Jugoslaavias ja TSehho-

slovakkias kui liitriikides on peale vabariikide ülemkohtu 

veel neljanda lülina föderatsiooni ülemkohus (Jugoslaavia 

Liidukohus, TSehhoslovakkia SV Ülemkohus). 

Sotsialistlikes välisriikides on moodustatud ka niisu

guseid kohtuid, mis NSV Liidus puuduvad. Nimetagem nendest 

töökohtuid Ungaris ja konstitutsioonikohut Jugoslaavias. 

Töökohtud on moodustatud Budapestis ja oblastites. Koosne

vad nad esimehest, professionaalsetest kohtunikest ja rah-

vakaasistujatest. Nagu nimetusest järeldada võib, lahenda

vad nad töövaidlusasju. Jugoslaavia SFV Konstitutsiooniko

hus koosneb esimehest ja I3 kohtunikust ning tema olulise

mateks funktsioonideks on: 1) otsuste tegemine seaduste vas

tavuse kohta Liidu konstitutsioonile; 2) otsuste tegemine 

vabariikide ja kraide seaduste vastavuse kohta liidulistele 

seadustele; 3) otsuste tegemine liiduorganite üldaktide vas

tavuse kohta Liidu konstitutsioonile ja liidulistele sea

dustele; 4) Liidu SkuptSinale arvamuse esitamine selle koh

ta, kas vabariigi või krai konstitutsioon on vastuolus Lii

du konstitutsiooniga. 

Tuntakse ka meie seltsimehelike kohtutega sarnanevaid 

kohtuid, näiteks üleastumisasjade kolleegiume Poolas, koh-
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tukomlsjone Ншпввп1аз, omavalitsuslikke kohtuid Jugoslaavias 

ja ühiskondlikke kohtuid Saksa DV-s. Seejuures oq tähelepa-

auväärne, et eriaevalt seltsimehelikest kohtutest on maini

tud kohtute olemasolu fikseeritud kui mitte põhiseaduses, 

siis vähemalt kohtukorraldust reguleerivates aktides. Saksa 

DV konstitutsiooni §-s 92 öeldakse otseselt, et ka ühiskond

likud kohtud teostavad Õigusemõistmist. Seltsimehelikud koh

tud NSV Liidus teatavasti ei kuulu ühtsesse kohtusüsteemi ega 

mõista Õigust. 

Sotsialistlike välisriikide kohtusüsteemi erisustest ta

sub märkida veel seda, et kui NSV Liidus vaadatakse kassat

siooni korras läbi jõustumata kohtuakte, siis Saksa DV-e just 

nimelt jõustunud kohtuotsuseid. 

Kodanlike riikide kohtusüsteem on ääretult kirju ning 

võrrelda seda NSV Liidu kohtusüsteemiga on raske. Iseäranis 

käib see Inglismaa kohta, kus on palju mitmesuguseid kohtu-

asutusl, kuid Igaühe kompetents on seadusega täpselt piirit

lemata. Ka kodanlikes riikides koosneb kohtusüsteem lülidest, 

mida on sageli 3 - 't-, ning tuntakse madalamalseisvate kohtu

te otsuste Õigsuse kontrollimist kõrgemalseisvate kohtute 

poolt, seda ka kassatsiooni korras. Kuld sellel menetlusel 

on Nõukogude kassatsiooniga võrreldes omapära. 

Kodanlikule kassatsioonile on iseloomulik nn. puhas kas-

satsioon, mis seisneb kohtuotsuse läblvaatsimises eranditult 

formaalsetel alustel. See tähendab, et kontrollitakse üksnes 

seadusenÕuete järgimist, võtmata seisukohta selles, kas asi 

on sisuliselt Õigesti lahendatud. Kohtuotsus kas jäetakse 

jõusse või tühistatakse, otsuse muutmist pole ette nähtud. 

Nõukogude kassatsioonimenetluse käigus aga kontrollitakse 

peale seadustest kinnipidamise ka kohtuasja lahendsunise si

sulist õigsust. 

Kodanlikes riikides tuntaikse ka apellatsioonimenetlust 

kõrgemalseisvas kohtus. Siis kontrollitakse madalamalselsva 

kohtu jõustumata otsuse sisu sel moel, et korratakse nii toi

mikus olevate kui ka täiendavalt esitatud tõendite uurimist. 

Seejärel edasikaevatav otsus kas kinnitatakse võl tühista

takse. Viimasel juhul tehakse uus otsus, mis asendab endise. 

Tegelikult on see asja uus sisuline arutamine. Apellatsioo-
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nlkohta otsuse peale oa vSlmalllE Imssatslooiikaebuse esita

mine. Nõukogude kohtumenetluses apellatsiooni ei tunta. 

Eul konstitutsioonikohus on sotsialistlikes riikides 

.erandlik asutus, siis kodanlikes riikides on see üsna tun

tud. Seejuures on ühtedes riikides moodustatud spetsiaalsed 

konstltutslooolkohtud (Austria, Itaalia, Saksa FV jt.), teis

tes aga täidavad vastavat funktsiooni kas kSik üldjurisdikt-

sloonlga kohtud (Argentiina, Mehhiko, Norra, Taani, Jaapan 

jt.) v3l ainult ülemkohtud (India, Eanada, Šveits jt.) v3i 

eriline mittekohtulik organ (näiteks EonstltutsioonlnÕukogu 

Prantsusmaal). Eonstltutsloonlkohtutega tahetakse demonst

reerida kohtuvdimu sõltumatust ja isegi üleolekut teistest 

võimudest. N11 on see näiliselt. Eonstitutsioonlkohut saab 

valitsev klass kasutada nende seaduste kehtetuks tunnista

miseks, mida esindusorganitel tull vastu vStta näiteks rah

vamasside survel. 

3. Erialakirjanduses sisaldub ettepanekuid moodustada 

ka NSV Liidus mSned uued kohtud, sealhulgas konstitutsioo

nikohus. Näiteks Z. Tdernllovskl soovitab täiendavalt moo

dustada järgmised kohtud» 

1) majandus- (v5i kaubandus- ja tööötus-) kohus nende 

kriminaalasjade arutamiseks, mis on seotud ametiisikute ma

jandusliku tegevusega, samuti Õiguserlkkumistega individu

aalse töise tegevuse sfääris vÕi mittetöise tulu saamisega. 

See vSlvat olla laiendatud koosseisuga Söffenite kohus; 

2) administratlivkohus vSimu- ja valitsemisorganite v6i 

nende ametiisikute toimingute peale esitatud kaebuste läbi

vaatamiseks; 

3) ajakirjanduskohus liiduvabariikide pealinnades, ku

hu võiksid kaitse saamiseks pöörduda isikud, kelle arvates 

on nende au, väärikus ja heaolu kannatada saanud ebaobjek-

tiivse või eksliku informatsiooni tagajärjel massikommuni

katsioonivahendites. Niisugune kohus pidavat olema vandeko-

hus /17/. 

Kahjuks ei esita Z. Töernilovski veenvaid argumente 

selle kohta, miks ei tohi v8i ei saa tähendatud küsimusi la

hendada olemasolevad kohtud. See probleem vajab edasist sü

gavamat uurimist. 
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§ 2. 
ЕОН!ПГЕБ ASMS ПОПЕОСШЯ 
EOHIUSOSTSSUIS 

1, Ваjooni (linna) rahvakohus on üldkohtutest kSlge ma
dalama lüli kohus. 

Bajooni rahvakohus moodustatakse igas maa- ja linna

rajoonis (näit. Tartu Rajooni Sahvsücohus, Tallinna Idnm Ok

toobri Rajooni Rahvakohus). Linna rahvakohus moodustatakse 

Eesti RSV-s rajoonilise jaotuseta vabariikliku alluvusega 

linnades (näit. Tartu Linna Rahvakohus). Rajoonilise allu

vusega linnas ei moodustata eraldi kohut, seal toimepandud 

Õiguserikkumisi arutab vastava rajooni rahvakohus (näit. Võ

ru linnas V3ru Rajooni Rahvakohus). Arvult on tunduvas üle

kaalus rajoonide rahvakohtud, mis kajastub ka selle lüli 

kohtute nimetuses; rajooni (linna) rahvakohus. 

Kuna rahvakohus on. kõige madalama lüli kohus, siis on 

ta vahetutes suhetes üksnes kõrgemalseisva kohtuga. Eolme-

lülilise kohtusüsteemiga liiduvabariikides on selleks kas 

autonoomse vabariigi ülemkohus, krai-, oblasti- vÕi linna

kohus, autonoomse oblasti kohus vÕi autonoomse ringkonna ko

hus, kahelülilise kohtusüsteemiga liiduvabariikides aga lii

duvabariigi ülemkohus. Nemad teostavad järelevalvet rahva»-

kohtu kohtuliku tegevuse üle*. 

Rahvakohut loetakse Fõukogude kohtusüsteemi pÕhllüUks. 

Seda mitmel põhjusel. Olles moodustatud territooriumi ühes 

väiksemas administratiivses jaotuses, on ta kõige arvukam 

ning kodanikele kõige lähedasem ja kättesaadavam kohus. Tal 

on elanikkonnaga tihedamad sidemed kui ühelgi teisel koh

tul. Rahvakohus valitakse vahetult rahva poolt ning tema 

teostatavas õigusemõistmises osalevad alati üldsuse esinda

jad - rahvakaasistujad. Suurem osa kohtute profülaktili

sest tööst langeb just rahvakohtute arvele. 

* Järelevalvet mingi kohtu kohtuliku tegevuse üle teos
tab nii prokurör kui ka kõrgemalseisev kohus. Kohtupoolset 
järelevalvet nimetatakse kohtulikuks järelevalveks ning see 
seisneb madalamalseisva kohtu otsuste ja määruste seadus
likkuse ja põhjendatuse kontrollimises kõrgemalseisva kohtu 
poolt. Teostatsikse seda kassatsiooni- ja järelevalvemenet-
luse korras, samuti kohtuasja uuendamisel uute asjaolude 
ilmnemise tõttu. 



Rsüavakohtu korraldust puudutatakse NSV Liidu konsti

tutsiooni §-s 152, "Aluste" §-des 20 ja 21, liiduvabariiki

de konstitutsioonides (Eesti NSV konstitutsiooni §151), lii

duvabariikide kohtukorralduse seadustes ning mõnedes muudes 

normatiivaktides. Kirjanduses märgitakse, et on saabunud aeg 

asuda välja töötama ka seadust rahvakohtu kohta. See v5ib 

soodustada kõnesoleva kohtu autoriteedi tõusu. 

2, Autonoomse vabariigi ülemkohus, krai-, oblasti- ja 

linnakohus*, autonoomse oblasti kohus ja autonoomse ring

konna kohus on moodus Latud va:.:tavates territoriaalsetes jao

tustes ning kuuluvad .li iduvabariigi kohtusüsteemi keskmisse 

lülisse. Seega on kahel viimati nimetatud kohtul krai- ja 

oblastikohtuga võrdväärne asend kohtusüsteemis, ku:^i auto

noomne ringkond kuulub igalpool krai v3i oblasti, autonoom

ne oblast aga m3nelpool krai koosseisu. See täihendab, et 

koigi nimetatud kohtute kohtuliku tegevuse üle teostab jä

relevalvet eranditult liiduvabariigi ülemkohus, ise nad aga 

on kõrgemalseisvaks kohtuks rahvakohtute suhtes. Erandiks 

on Neenetsi autonoomne ringkond, kus rajooniline jaotas 

puudub. 

3. Liiduvabariigi ülemkohus on liiduvabariigi kSrgeim 

kohus. Tema asend kohtusüsteemis on fikseeritud ka liiduva

bariikide konstitutsioonidega. Nii öeldakse Eesti NSV kons

titutsiooni §-s 152: "Eesti NSV Ülemkohus on Eesti NSV kõr

geim kohtuorgan ja teostab järelevalvet kolgi Eesti N3V koh

tute kohtuliku tegevuse üle." Eesti NSV kohtutena tuleb siin 

mõista ennekõike rahvakohtuid, samuti Eesti NSV Ülemkohtu 

kohtukolleegiume ja presiidiumi. Kohtukolleegiumide üle 

teostab järelevalvet presiidium, selle üle omakorda Eesti 

NSV Ülemkohtu pleenum®^. Eesti NSV Ülemkohtu pleenumi enda, 

* Linnakohut ei tohi äi'a segada linna rahvakohtuga. Lin
nakohtud on moodustatud Moskvas, Leningradis ja mõnede lii
duvabariikide pealinnades (Kiiev, Frunze jt.). Nad on vas
tava linna linnarajoonide rahvakohtutele kõrgemalseisvad 
kohtud, volitustelt võrdsed krai- ja oblastikohtutega. 

™ Eesti NSV Ülemkohus tervikuna ei aruta ega vaata lä
bi ühtki kohtuasja. Küll teevad seda tema organid - kohtu-

leegiumid, presiidium ja pleenum. SellepsLrast, kui näi-
utj. r^leenum vaatab läbi presiidiumi määrust, võib samuti 
rai; i Eesti NSV Ülemkohtu järelevalvest vabariigi kohtu 
к ..^iku tegevuse üle. Analoogiliselt tuleks mõista NSV 
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teatavatel juhtudel aga ]» presiidiumi ja kohtukolleegiumi

de kohtuliku tegevuse üle teostab järelevalvet NSV Liidu 

Ülemkohus. 

Liiduvabariigi ülemkohtu kui liiduvabariigi kõrgeima 

kohtu asendit kohtusüsteemis iseloomustavad veel järgmised 

asjaolud, samuti volitused, mida madalamalseisvatel kohtu-

tel ei ole: 

1) liiduvabariigi ülemkohtu valib liiduvabariigi kõr

geim riigivõimuorgan - liiduvabariigi ülemnõukogu; 

2) liiduvabariigi ülemkohtu otsused ja määrused jõus

tuvad kohe pärast kuulutamist, mistõttu neid ei saa kassat

sioonikorras edasi kaevata ja protestida; neid on võimalik 

läbi vaadata vaid kohtuliku järelevalve korras; 

3) liiduvabariigi ülemkohtul on Õigus esimese astme 
kohtuna võtta madalamalseisvatest kohtutest oma menetlusse 

iga kohtuasi; 

liiduvabariigi ülemkohus annab kohtutele juhenda-

vaid selgitusi vabariigi seadusandluse kohaldamise küsimus

tes, mis tekivad kohtuasjade arutamisel. Need selgitused on 

kohustuslikud mitte ainult kohtutele, vaid ka teistele or

ganitele ja ametiisikutele, kes kohaldavad seadust, mille 

kohta on selgitus antud; 

5) liiduvabariigi ülemkohtul on Õigus algatada seadusi 

liiduvabariigi ülemnõukogus ja paluda ülemnõukogu presii

diumi tõlgendada vabariigi söadusi*; 

6) liiduvabariigi ülemkohus on lõplikuks kohtuastmeks 

enamikule tsiviil- ja kriminaalasjadest. Vaid suhteliselt 

väike osa kohtuasjadest saab lõpplaiienduse NSV Liidu Ülem

kohtus. Seejuures ei tohi mitte ühtki liiduvabariigis aru

tatud kohtuasja liiduvabariigi ülemkohtust mööda minnes an

da NSV Liidu Ülemkohtule läbivaatsuniseks, viimane aga vaa

tab liiduvabariikide ülemkohtute otsuste ja määruste peale 

esitatud järelevalveproteste läbi üksnes juhtudel, kui need 

Liidu Ülemkohtu järelevalvet NSV Liidu kohtute kohtuHku te
gevuse üle. 

'' Juhendavatel selgitustel, seaduste algatamisel ja 
seaduste tõlgendamisel peatutakse veidi lähemalt allpool §-s 
4, kui kõne all on NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi volitused. 
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on vastuolus üleliidulise seadusega v8i rikuvad teiste lii-

duvabetrilklde huve. 

4, NSV Liidu Ülemkohus on meie maa kõrgeim kohus, kes 

teostab järelevalvet NSV Liidu kohtute, samuti lilduvabeirli-

kide kohtute kohtulUcu tegevuse üle piires, mis on kindlaks 

määratud seadusega (NSV Liidu konstitutsiooni § 153). NSV 

Liidu kohtutena tuleks siin silmas pidada sSjatrlbunale ja 

NSV Liidu Ülemkohtu enda kolleegiume. Viimaste üle teostab 

järelevalvet pleenum. NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi määrus 

konkreetses tsiviil- v3i kriminaalasjas on l3plik, juhenda-

vaid selgitusi sisaldavat määrust aga v3ib tühistada NSV 

Liidu Ülemkohtu Presiidium*. 

K3igi üleliiduliste ja liiduvabariikide kohtute kohtu

liku tegevuse järelevalvet teostab NSV Liidu Ülemkohus järe-

levalveprotestide läbivaatamise teel. Kuigi tema poolt järe-

levalvekorras tehtud määrused puudutavad konkreetseid kohtu

asju ega ole muudele kohtutele analoogiliste asjade lahenda

misel juhindumiseks kohustuslikud, arvestatakse neid NSV Lii

du Ülemkohtu autoriteedi tSttu siiski. Seepärast tehaksegi 

NSV Liidu Ülemkohtu kSige tähtsamad määrused konkreetsetes 

asjades teatavaks väljaandes "Бюллетень Верховного Суда 
СССР". S®® ai'tab suurel määral kaasa seaduste Õigele ja ühe
taolisele kohaldamisele ning ühtse kohtupraktika väljeikuju-

nemisele. 

NST Liidu Ülemkohtu asendit kohtusüsteemis iseloomusta

vad ka niisugused asjaolud ja volitused, mis oma laadilt on 

analoogilised seoses liiduvabariigi ülemkohtu kohta öelduga. 

* Seaduse "NSV liidu prokuratuurist" (vt./3^ § 40 re
daktsioon lubab siiski järeldada, et NSV Liidu Ülemn3ukogu 
Presiidium v3ib tühistada ka NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 
määrusi konkreetsetes asjades. Nimelt öeldakse seal, et NSV 
Liidu peaprokurör on kohustatud tegema esildise NSV Liidu 
Ülemnõukogu Presiidiumile, kui ta leiab, et NSV Liidu Ülem-
kojitu pleenumi määrus ei vasta seadusele. Kuna pole копЗсге-
tiseeritud, millist määrust silmas peetakse, võib arvata, et 
igasugust. Samal ajal on NSV Liidu ülemkohtu esimehel 3igus 
teha NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile esildisi vaid NSV 
Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavate selgituste kehtivale 
seadusandlusele mittevastavuse kohta (.seaduse "NSV Liidu Ülem
kohtust" § 35 p. 8). Kõnesoleva probleemi lahendamisel tu
leks lähtuda NSV Liidu konstitutsiooni §-st 151, mille koha
selt õigusemõistmist NSV Liidus teostab ainult kohus. 
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Nimelt valib NSV Liidu Ülemkohtu meie maa kSrgelm riigiv8i-

muorgan NSV Liidu ÜlemaSukogu. Ea tema otsused ja määrused 

jSustuvad kohe pärast kuulutamist. Kui liiduvabariigi ülem

kohtul on 3igue anda juheadavaid selgitusi üksaes selle va-

b8a?iigi seaduste kohaldamise küsimustes, siis NSV Liidu 

Ülemkohtul oa ssunasuguue Sigus ka üleliiduliste seaduste 

suhtes. NSV Liidu Ülemkohtul on Õigus algatada seadusi NSV 

Liidu Ülemndukogus ja paluda NSV Liidu Ülemn3ukoga Presii

diumi tõlgendada üleliidulisi seadusi. 

3. Sõjatribunalidest on madalaima lüli kohtuteks armee, 

flotilli, väekoondise ja garnisoni tribunalid. Nemad aga ei 

ole mitte mingisugustes suhetes selle liiduvabariigi üld-

kohtutega, isegi mitte ülemkohtuga, kelle tööpiirkonnas nad 

dislotseeruvad. Madalaima lüli sõjatribunalide kohtuliku te

gevuse üle teostavad kohtulikku järelevalvet vahetult teise 

lüli aÕjakohtud - NSV Liidu relvajõudude väeliigi, sõja

väeringkonna, väegrupi ja laevastiku sõjatribunalid. Kõnes

olevate kohtute kõrgeimaks lüliks loetakse NSV Liidu Ülem

kohtu sõjakolleegiumi, kelle kohtuliku tegevuse üle teostab 

järelevalvet NSV Liidu Ülemkohtu pleenum. Just tema ongi see 

kohtuorgan, kes tagab seadustest ühesuguse arusaamise nii 

üldkohtute kui ka sõjatribunalide poolt, samuti nende koh

tupraktika ühtsuse, 

§ 3. 

KOHTUTE KOOSSEIS 
JA MOODDSTAUISE KORI) 

1. Mõistel "kohtu koosseis" on mitu tähendust. Esiteks, 

Kui NSV Liidu konstitutsiooni §-s 153 öeldakse, et NSV 

Liida Ülemkohtu valib NSV Liidu Ülemnõukogu järgmises koos

seisus: esimees, tema asetäitjad, liikmed ja rahvakaasistu

jad", siis mõeldakse kõiki neid isikuid, kes sellesse koh

tusse kuuluvad. On ju kohus teatavate isikute kogum, mitte 

see hoone, kus õigust mõistetakse. Teiseks, "Aluste" §-s 8 

sätestatakse, et esimese astme kohtus arutatakse kõiki tsi-

vUl- ja kriminaalasju järgmises koosseisus: kohtunik ja kaks 

rahvsikaasistujat. Nüüd mõistetsLkse kohtu koosseisu kitsamalt. 

85 



üksnes nende isikute ringina, kes täidavad ndngit kohtufunkt-

siooni. Kolmandaks. Kohtu koosseisu all peetakse silmas ka 

kohtu struktuuriüksusi. Näiteks öeldakse seaduse "NSV Ididu 

Ülemkohtust" §-s 13! "... NSV Liidu Ülemkohus tegutseb järg

mises koosseisus: 1) NSV Liidu Ülemkohtu pleenum; 2) NSV 

Liidu Ülemkohtu tsiviilasjade kohtukolleegium; 3) NSV Liidu 

Ülemkohtu kriminaalasjade kohtukolleegium; 4) NSV Liidu 

Ülemkohtu s5jakolleegium." 

Allpool käsitletakse Nõukogude kohtute koosseisu selle 

mõiste kõikides tähendustes, 

2, Rajooni (linna) rahvakohtu koosseisu 

kuuluvad rahvakohtunik (raiivakohtunikud) ja rahvakaasistu

jad, Rahvakohtunike ja ralivakaasistujate arvu igale rahva

kohtule määrab Eesti NSV-s kindlaks Eesti NSV Ülemnõukogu 

Presiidium Eesti NSV justiitsministri esildusel. Näiteks 

Tartu Linna Rahvakohtus on 5 rahvaJcohtunikku ja 375 rahva-

kaasistujat. Tartu Rajooni Rahvakohtu osas on need arvud aga 

vastavalt 2 ja 150. Seega on ühe rahvakohtuniku kohta vali

tud 75 rahvakaasistujat. 

Rajooni (linna) rahvakohtu valimiste korda sätivad ük

sikasjalikult vastavad liiduvabariikide seadused, nende hul

gas seadus "Eesti NSV rajoonide (linnade) rahvakohtute va

limiste kohta". 

Rahvakohtute rahvakohtunikud valitak

se rajooni, linna voi linnarajooni kodanike poolt üldise, 

ühetaolise ja otsese valimisõiguse alusel salajasel hääle

tamisel viieks aastaks. Valimised määrab liiduvabariigi 

ülemnõukogu presiidium. 

Reüivakohtunike valimised toimuvad valimisringkonniti. 

Igas rajoonis, linnas ja linnarajoonis moodustatakse nii 

palju valimisringkondi, kui valitakse rahvakohtunikke, sest 

igast valimisringkonnast valitakse üks rahvakohtunik. Hää

letamise läbiviimiseks ja häälte lugemiseks moodustatakse 

hiljemalt viiete'.otkiimnendal päeval pärast valimiste määra

mist valimisjaoskonnad. Valimisjaoskonnas on tööorganiks va

limiste jaoGkonnakomisjon. Moodustatakse ka rajooni-, lin

na- ja lip' 'rajoonikomisjon. Nii valimisringkondi kui ka va-

limisjaoskondi moodustavad rajoonide, linnnde ja linnara-
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Joonide rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed, Valimis-

Jaoskoadi väeosades moodustavad vastavad komandörid. 

Valijate nimekirju koostavad iga valimisjaoskonna kohta 

linnade, linnarajoonide, oblastite ja külade rahvasaadikute 

noukogude täitevkomiteed, väeosades aga komandörid ning va

limiste päeval sõidus olevatel laevadel nende kaptenid. Ni

mekirjad esitatakse üldiseks tutvumiseks 20 päeva enne vali

misi kas vastava täitevkomitee v3i valimiste jaoskonnakomis-

joni ruumis. 

Rahvakohtunikukandidaate seavad üles Nõukogude Liidu 

Kommunistliku Partei, ametiühingute ja Üleliidulise Leninli

ku Kommunistliku Noorsooühingu organisatsioonid, kooperatiiv

sed ja teised ühiskondlikud organisatsioonid, töökollektii

vid, samuti sõjaväelaste koosolekud väeositi. 

Hääletajnine toimub valimiste päeval kella 6-st hommikul 

kella 10-ni Õhtul. 

Hääli loeb valimisjaoskonnas valimiste jaoskonnakomis-

jon. Valimiskastides olevate sedelite alusel teeb see kind

laks hääletamisest osavõtnud valijate üldarvu, iga rahvakoh-

tunikukandldaadi poolt ja vastu antud häälte arvu, sajnutl 

kehtetuks tunnistatud valimissedelite arvu. Häälte lugemise 

tulemuste kohta koostatakse protokoll. Jaoskonnakomisjonide 

protokollide alusel teeb rahvakohtunike valimiste rajooni-, 

linna- või linnarajoonikomisjon kindlaks valijate üldarvu 

ringkonnas, valimissedelid saanud valijate arvu, hääletami

sest osavõtnud valijate arvu, iga rahvakohtunikukandidaadi 

poolt ja vastu antud häälte arvu, samuti kehtetuks tunnista

tud sedelite arvu. Valituks loetakse rahvakohtunikukandidaat, 
kes on valimistel saanud üle poole ringkonna koigi valijate 

häältest. 

Ka rajoonide (linnade) rahvakohtute reihvakaasistujate 

valimised määrab liiduvabariigi ülemnõukogu preslidluin, kor

raldab aga rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikut-j nõu

kogu täitevkomitee. Väeosades korraldab rahvakaasistujate va

limised väeosa juhtkond. 

Rahvakaasistujate valimised toimuvad kodanike koosole

kutel nende töö- vÕi elukoha järgi ja sõjaväelaste koosole

kutel väeositi. Koosolekud viiakse läbi töökollektiivides. 
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v&eosadee Ja asulates, kus valijate arv oa vähemalt 1CX) iai-

mest. Kui valijate arv on neis väiksem kui 100 inimest, vii

akse koosolekud läbi koos teiste töökollektiividega, väeosa

dega v3i koos valijatega teisest asulast. Koosolek on otsus

tusvõimeline, kui sellest v3tab osa antud töökollektiivi va

lijate või väeose sõjaväelaste enamik v3i enamik valijaid 

nende elukoha järgi. 

Rajoonide (linnade) rahvakohtute rahvakaasistujakandi-

daate seavad ttles Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei, ame

tiühingute ja Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsoo

ühingu organisatsioonid, kooperatiivsed ja teised ühiskond

likud organisatsioonid ning töökollektiivid. Valimised vii

akse läbi lahtise hääletamisega, iga kandidaadi kohta eral

di. RahvsLkaaisistujaiks valituks loetakse isikud, kes on saa

nud üle poole antud töökollektiivi valijate, väeosa sõjaväe

laste või enamuse elukoha järgi valijate häältest. 

Rahvakohtunike volituste tähtaeg on viis, rahvakohtu 

rahvakaasistujate volituste tähtaeg aga kaks ja pool aastat. 

Kahe või enama rahvakohtuniku valimisel kinnitab rajoo

ni, linna või linnarajooni rahvasaadikute nõukogu oma istung

järgul vastava rahvakohtu esimehe valitud rahvakohtunike hul

gast. Eesti NSV-s teeb selleks esildise meie justiitsminis

ter. 
A. Bonner leiab, et rahvakohtu esimehe ametikoha täit

mine pole praegu küllaldaselt demokraatlik ja avalik; kõige 

väärikama juhi väljaselgitamiseks on õigem ta valida rahva

kohtu kollektiivi poolt /25/. Kuna rahvakohtu esimees on. tõe

poolest ainult kollektiivi juht, ilma et tal oleks õiguse

mõistmisel suuremaid Õigusi kui teistel rahvakohtunikel, võib 

seda mõtet toetada. 

Rajooni (linna) rahvakohtu esimehe ajutise äraoleku kor

ral (haigus, puhkus jm.) paneb rajooni, liuna või linnara

jooni r€ihvasaadikute nõukogu täitevkomitee oma otsusega tema 

kohustuste täitmise ühele sama kohtu rahvakohtunikule, rah

vakohtuniku ajutise äraoleku korral aga sauna kohtu rahvakaas-

istujale. 
On avaldatud arvamust, et ka rahvakohtu esimehe ja rskh-

vakohtuniku kohustuste panek ajutiselt vastavalt rahvakohtu-
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aikule ja rahvaücaasistujale peaks кииХшпа rahvasaadikute 

aSukogu, mitte tema täitevkomitee kompetentsi; nõukogu võiks 

juba ette otsustada, kes rahvakohtunikest hakkab asendama 

esimeest tema ajutisel äraolekul ning aegsasti välja valida 

mõned kvalifitseeritumad rahvakaasistujad "varukohtunike" 

ametikohale /18/. Kõnesoleva küsimuse niisugune lahendamine 

on muidugi mõeldav, rahvaJcohtu esimehe ja rahvakohtuniku 

ametikoha prestiižile tuleb see ainult kasuks. Teatavad kü

sitavused siiski tekivad, mistõttu see ettepanek vajab veel 

kaalumist. 

Tsiviil- ja kriminaalasju arutab rahvakohus alati koos

seisus rahvakohtunik ja 2 raihvakaasistujat. Rahvakohtuniku 

all mõeldakse ka rahvakohtu esimeest. 

Kuna kohtunike arv rahvakohtus ei ole suur ning nende 

spetsialiseerumine ainult tsiviil- vÕi ainult kriminaalas

jade arutamisele on raskendatud, siis pole seal moodustatud 

niisuguseid struktuuriüksusi nagu kõrgemalseisvates kohtu

tes (pleenum, presiidium, kohtukolleegiumid). 

Peale rahvakohtunike töötab rahvakohtus muidki tööta

jaid, kes ei kuulu selle kohtu koosseisu sõna täpses tähen

duses. Jutt on nn, tehnilisest personalist. Kohtu koosseisu 

arvatakse üksnes Õigust mõistma volitatud isikud. 

Igas rahvakohtus on kantselei, eesotsas ju

hataja või kohtusekretär, kes allub vahetult rahvakohtu esi

mehele, Kantselei juhataja (kohtusekretär) organiseerib 

kantselei tegevust, juhib sekretäride tööd ja vastutab koh

tu arhiivi seisukorra eest. Tema tööülesannete hulka kuulub 

töö jaotamine kauitseleitöötajate vahel ja kontroll nende töö 

üle, saabuva kirjavahetuse jaotamine, töötajate tööle tule

ku kontroll, Surnaalide pidamine, statistilise arvestuse es-

maadokumentide vormistamise kontroll ning kontroll statis

tiliste aruannete koostamise üle jne. Kohtus võib moodusta

da ka kaks kantseleid. Sellisel juhul üks korraldab asja

ajamist seoses kriminaalasjadega, teine a^a tsiviilasjade

ga. 

Rahvakohtu kantseleis töötavad peale kantselei juhata

ja teised kohtusekretärid, kohtuistungisekretärid ja asja

ajajad. 



Kohtusekretärid tegelevad asjaajamisega tsiviil- ja 

kriminaalasjades: registreerivad, arvestavad ja säilitavad 

kriminaal- ja tsiviilasju ning materjale, peavad žurnaale 

ja kartoteeke, koostavad statisHHfri aruandeid, võtavad ar

vele ja säilitavad asitõendeid, valmistavad ette ja annavad 

arhiivi kohtutoimikuid, Žurnaale ja kartoteeke jne, 

Kohtuistungisekretäri kohustuseks on protsessiosaliste 

ja tunnistajate kohtusse kutsumine, rahvakaasistujate koh

tusse kutsumine ja arvestuse pidamine nende töö üle, kohtu

istungile arutamisele määratud asjade nimekirjade koostami

ne ja väljaasetamine, kohtu korraldavate istungite ja koh

tuistungite protokollimine, kriminaal- ja tsiviilasjade vor

mistamine pärast nende aurutamist jne. 

Asjaajaja täidab kantseleijuhataja (kohtusekretäri) 

poolt antud ülesandeid. 

Rahvakohtus v3ib olla koristaja, käskjala, konsultan

di, tolgi, raamatupidaja, arhivaari, komandandi jt. ameti

kohad. 

Ükski kohus ei saa läbi kohtutäituriteta. Kohtutäitu

rid on Eesti NSV-s vaid rajoonide (linnad^ rahvakohtute juu

res. Määrab nad ametisse ja vabastab ametist Eesti NSV jus

tiitsminister. Kui kohtus on kaks v5i enam kohtutäiturit, 

mäsLratakse üks neist vanemkohtutäituriks. Kohtutäituri tööd 

suunab ja kontrollib rahvakohtu esimees v5i rahvakohtunik. 

Kohtutäiturite peamiseks funktsiooniks on kohtuotsuste 

ja -määruste täitmine tsiviilasjades ning kohtuotsuste ja 

-määruste täitmine varaliste sissenõuete osas kriminaalas

jades. Näiteks kui kohus mõistab kurjategijalt välja kanna

tanule tekitatud materiaalse kahju, mille vabatahtlikust hü

vitamisest süüdlane keeldub, siis kohtutäitur nõuab selle 

sisse sunniviisiliselt (üleskirjutatud vara realiseerimise 

teel jne.). Kõige muu osas (näiteks süüdimõistetu vahi alla 

võtmine ja tema toimetamine kinnipidamiskohta) täidavad kri

minaalasjades tehtud kohtuotsuseid ja -määrusi teised orga

nid (näiteks miilits). 
Peale kohtuotsuste ja -määruste tsiviil- ja kriminaal

asjades täidavad kohtutäiturid veel teistegi organite la

hendeid, nagu seltsimehelike kohtute otsuseid varaliste sis-
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seaSuete osas, alaealiste asjade komisjonide otsuseid raha

trahvi sissenõudmiseks, töötdlide komisjonide otsuseid, no

tariaalorganite täitepealdisi, nende administratiivorganite 

määrusi, kellele on seadusega antud 3igus teha kodanikelt 

sissen5udmisi vastuvaidlematus korras jne. 

Otsuste täitmist teostavad need kohtutäiturid, kes töö

tavad võlgnike elu- v3i töökohajärgse v3i tema vara asuko

ha järgse rahvakohtu juures, on aga võlgnikuks juriidiline 

isik, siis tema organi v3i vara asukoha järgse kohtu juures. 

Kohtutäituri nõudmised kohtuotsuste ja -määruste ning 

muude täitmisele kuuluvate otsuste ja määruste täitmiseks 

on kohustuslikud kõikidele riiklikele ettevõtetele, asutus

tele, organisatsioonidele, kolhoosidele, muudele koopera

tiivsetele organisatsioonidele ja nende koondistele, teis

tele ühiskondlikele organisatsioonidele, ametiisikutele ja 

kodanikele kogu NSV Liidu territooriumil. Juhul kui kohtu

täiturile avaldatakse otsuse või määruse täitmisel vastupa

nu, võib kõne alla tulla süüdlase võtmine kriminaalvastutu

sele. 

3, Krai-, oblasti- ja linnakohtu, autonoomse oblasti 

kohtu ja autonoomse ringkonna kohtu koosseisu kuuluvad esi

mees, esimehe asetäitjad, kohtu liikmed ja rahvakaasistu

jad. Kõik nad valib vastav rahvasaadikute nõukogu oma is

tungjärgul viieks aastaks. Tähendatud kohtute arvulise koos

seisu määrab enamikus liiduvabariikides kindlsiks neid valiv 

nõukogu, mõnes aga liiduvabariigi ülemnõukogu presiidium. 

Esildise teeb selleks liiduvabariigi justiitsminister. 

Krai- ja nendega võrdsustatud kohtud tegutsevad järg

mises koosseisus: presiidium, tsiviilasjade kohtukolleegium 

ja kriminaalasjade kohtukolleegium. 

Presiidium koosneb vastava kohtu esimehest, tema ase

täitjatest ja osast kohtu liikmetest, kelle arvu määrab 

kindlaks vastava rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee. Tema 

kinnitab ka kohtu isikkoosseisu. Presiidiumi istung on ot

sustusvõimeline, kui kohal on enamus presiidiumi koossei

sust. 

Tsiviilasjade kohtukolleegiumi ja kriminaalasjade koh

tukolleegiumi kinnitab presiidium selle kohtu kohtunike hul
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gast. Eobtukolleeglmnl tööd juhib esimees, kelle kitmitab 

vastava rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee antud kohtu 

esimehe asetäitjate, samuti liikmete hulgast. SageU on koh

tukolleegiumide esimeesteks kohtu esimehe asetäitjad. Kõ

nesolevate kohtute esimeestel on Õigus vajalikel juhtudel 

kaasata ühe kolleegiumi kohtunikke asjade läbivaatamisele 

teise kolleegiumi koosseisus. 

£ohtukolleeglumid tegutsevad esimese astme kohtuna 

koosseisus üks kohtunik ja kaks rahvakaasistujat, teise ja 

järelevalve astmena eiga kolmest kohtunikust koosnevas koos

seisus. Kohtunikuna peetakse silmas nii kohtu esimeest, te

ma asetäitjaid kui ka kohtu liikmeid. 

Krai-, oblasti- ja linnakohtu, autonoomse oblasti ja 

autonoomse ringkonna kohtu kohta öeldu kehtib põhimõtteli

selt ka autonoomse vabariigi ülemkohtu suhtes, kuld selle 

erinevusega, et neid küsimusi, mida kraikohtu ja temaga võrd

sustatud kohtute osas lahendab vastav rahvasaadikute nõuko

gu või selle täitevkomitee, lahendab autonoomse vabariigi 

ülemkohtu suhtes vastavalt autonoomse vabariigi ülemnõukogu 

või tema presiidium. 

4. Liiduvabariigi ülemkohus koosneb esimehest, esimehe 

esimesest asetäitjast, esimehe asetäitjast, liikmetest ja 

rahvakaasistujatest. Valib tema liiduvabariigi ülemnõukogu 

oma istungjärgul 5 aastaks, määrates ühtlasi kindlaks selle 

kohtu arvulise koosseisu. 27. märtsil 1985 valiti Eesti NSV 

Ülemkohus järgmises koosseisus: esimees, esimehe esimene 

asetäitja, esimehe asetäitja, 17 liiget ja 200 rahvakaasis

tujat. Võrdluseks: Vene KFSV Ulemkohtusse valiti 1984. a. 76 

liiget ja 70 rahvakaasistujat. Rahvakaasistujate suurem arv 

Eesti NSV Ülemkohtus on tingitud sellest, et meie ülemkohus 

tegutseb esimese astme kohtuna märksa sagedamini kui Vene 

NPSV Ülemkohus, Seda põhjusel, et neid asju, mida Eesti 

NSV-3 arutab Ülemkohus, arutavad Vene NFSV-s peamiselt kral

ja nendega võrdsed kohtud. 
Liiduvabariigi ülemkohus tegutseb järgmises koosseisus: 

pleenum, tsiviilasjade kohtukolleegium, kriminaalasjade koh

tukolleegium. Liiduvabariigi seadusega võldsikse liiduvaba

riigi ülemkohtus moodustada ka presiidium. Seda Õigust on 
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kasütaaud peale Valgevene kSlk teised liiduvabariigid. 

Liiduvabariigi ülemkohtu р1ееашп188е kuuluvad liidu

vabariigi ülemkohtu esimees, esimehe asetäitjad ja kõik 

ülemkohtu liikmed. Sellepärast pleenumit eraldi moodustada 

ei ole vaja. Pleenumi Istung on otsustusvSimeline vähemalt 

kahe kolmandiku koosseisu kohalolekul. Määrused v5tab jüee-

num vastu lahtisel hääletamisel sellest osavStvate pleenu

mi liikmete häälteenamusega. Pleenumi istungist võtavad osa 

liiduvabariigi prokurör ja justiitsminister, kusjuures pro

kuröri osavõtt on kohustuslik. Pleenumi Istungist, mis ei 

ole seotud kohtuasjade läbivaatamisega, võivad Ulduvabaili-

gi ülemkohtu esimehe kutsel osa vÕtta teised kohtunikud, 

samuti ministeeriumide, riiklike komiteede, keskasutuste, 

teadusasutuste ning teiste riikide ja ühiskondlike organi

satsioonide esindajad. Pleenumi istungeil on eesistujaks 

liiduvabsiriigl ülemkohtu esimees. 

Liiduvabariigi ülemkohtu presiidium moodustatakse 

järgmises koosseisus: ülemkohtu esimees, esimehe asetäit

jad ja osa ülemkohtu liikmetest, kelle arvu määrab kindlaks 

liiduvabariigi ülemnõukogu presiidium. Tema kinnitab ka 

presiidiumi isikkoosseisu ülemkohtu esimehe esildusel, les

ti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas oma 5. mai 1985. a. 

seadlusega meie vabariigi ülemkohtu presiidiumi koosseisu 

peale ülemkohtu esimehe ja tema asetäitjate veel 4 ülem

kohtu liiget. 

Liiduvabariigi ülemkohtu presiidiumi istung on otsus

tusvõimeline presiidiumi liikmete enamuse kohalolekul. Kui 

vaadatakse läbi kohtuasju, on kohustuslik liiduvabariigi 

prokuröri osavõtt. Presiidiumi määrused võetakse vastu is

tungist osavõtvate presiidiumi liikmete häälteenamusega.Ka 

presiidiumi istungil on eesistujaks liiduvabariigi ülemkoh

tu esimees. 

Liiduvabariigi ülemkohtu tsiviilasjade kohtukolLeegiu-

mi ja kriminaalasjade kohtukolleegiumi koosseisu kinnitab 

liiduvabariigi ülemkohtu pleenum ülemkohtu kohtunike hul

gast. Kolleegiumi eesotsas on esimees, kelle kinnitab lii

duvabariigi ülemnõukogu presiidium ülemkohtu esimehe ase

täitjate või liikmete hulgast liiduvabariigi ülemkohtu eai-
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mehe esildusel. Sestl NS7 Ülemkohtu kohtukolleegiumide esi

meesteks oa meie ülemkohtu esimehe asetäitjad. Ülemkohtu 

esimehel on Õigus vajalikel juhtudel kaasata ühe kolleegiu

mi kohtuulkke a£jade läbivaatamisele teise kolleegiumi koos

seisus. 

Kohtukolleegiumid arutavad asju esimese astme kohtuna 

koosseisus: üks kohtunik (eesistuja) ja kaks rahvakaasistu-

jat. Kõrgemalseisva kohtu funktsioone täidavad nad kolmest 

kohtunikust koosnevas koosseisus, kellest üks on eesistuja. 

Eesistujaks võib olla liiduvabariigi ülemkohtu esimees, te

ma asetäitja, kohtukolleegiumi esimees vÕi ülemkohtu liige. 

Peale eelnimetatud struktuuriüksuste tegutseb liiduva

bariigi ülemkohtu juures veel distsiplinasirkolleeglum. See 

pole Õigust mõistev organ. Distsiplioaarkolleegium vaatab 

läbi kohtunike distsiplinaarüleastumisi. Eesti NSV Ülemkoh

tu juures asuva distsiplinaarkolleegiumi kinnitab 5 aastaks 

meie vabariigi Ülemnõukogu Presiidium ülemkohtu liikmete ja 

rajoonide (linnade) rahvakohtute esimeeste ning rahvakohtu

nike seast koosseisus esimees ja 5 liiget. Ühise esilduse 

teevad selleks vabariigi ülemkohtu esimees ja justiitsmi

nister. 

Töö korraldamiseks moodustatakse ka liiduvabariigi 

ülemkohtus aparaat, mille struktuuri ja arvulise koosseisu 

kinnitab liiduvabariigi ülemnõukogu presiidium ülemkohtu 

esimehe esildusel. Selles on osakonnad ja teised struktuu

riüksused. Aparaadi koosseisu kuuluvad konsultandid, ins

pektorid, kohtukolleegiumide sekretärid, pleenumi ja pre

siidiumi sekretärid, kohtuistungisekretärid, asjaajajad jt. 

Eesti NSV Ülemkohtus on kohtustatistika üldistamise ja sea

dusandluse süstematiseerimise osaiond, üldkantselei, tsi

viilasjade kantselei, kriminaalasjade kantselei ning admi-

nistratilv- ja majandusosakond. 

Liiduvabariigi ülemkohtu juures võib tegutseda ühis

kondlikel alustel teaduslik konsultatiivnõukogu. Sellesse 

kuuluvad kohtu liikmed, teadustöötajad ja teiste Õigusasu-

tuste esindajad. Tema koosseisu kinnitab liiduvabariigi 

ülemkohtu pleenum. Kõnealune aõukogu on nõuandev organ. Ta 

töötab välja teaduslikult põhjendatud soovitusi kohtuprak
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tika keerukamates küsimustes, arutab läbi seaduste koheüda-

mise vaieldavaid küsimusi, teeb ettepaaekuid seaduste täi-

ustsuniseks, vaatab läbi liiduvabariigi ülemkohtu pleeaumi 

määruste projekte jae. Eesti NSV Ülemkohtu juurde ei ole 

konesolevat noukogu moodustatud. 

5. Sõjatribunalid valitakse järgmises koosseisus: esi

mees, ettenähtud juhtudel esimehe asetäitja (asetäitjad), 

samuti sõjatribunalide liikmed ja rahvakaasistujad. Sõja

tribunalide kohtunikud valib NSV Liidu Ülemnõukogu Presii

dium 5 aastaks, rahvakaasistujad aga valitakse sõjaväeosade 

sõjaväelaste koosolekutel lahtisel hääletamisel kaheks ja 

pooleks aastaks. Sõjatribunalides on ka töölisi ja teenis

tujaid, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vastava 

sõjatribunali esimees. Nemad aga ei kuulu sõjatribunali 

koosseisu. 

Sõjatribunalides, nagu rahvakohtuski, ei ole moodus

tatud Õigust mõistvaid struktuuriüksusi. Kaht kohtukollee

giumi pole sellepärast vaja, et sõjatribunal üldjuhul ei 

aruta tsiviilasju omaette, tsiviilhagisid arutatakse üksnes 

koos kriminaalasjadega. Kui puuduvad kohtukolleegiumid, po

le tarvidust ka presiidiumi ja pleenumi järele. 

Ssimese astme kohtuna arutatakse kohtuasju koosseisus 

kohtunik (tribunali esimees, esimehe asetäitja või liige) 

ja 2 rahVELkaasistujat, Asjade läbivaatamine kassatsiooni-

ja järelevalve korras toimub tribunali kolmest kohtunikust 

koosnevas koosseisus. 

6. NSV Liidu Ülemkohtu koosseisu kuuluvad esimees, esi

mehe esimene asetäitja, esimehe asetäitja, liikmed ja rah

vakaasistujad. Valib nad NSV Liidu Ülemnõukogu 5 aastaks, 

määrates ühtlasi kindlaks selle kohtu arvulise koosseisu. 

Täpsustus esimese asetäitja osas: NSV Liidu Ülemnõukogu va

lib esimehe asetäitjad, kelle hulgast NSV Liidu Ülemnõukogu 

Presiidium kinnitab ülemkohtu esimehe esildusel ühe esimehe 

esimeseks asetäitjaks. 12. aprillil 1984 valiti NSV Liidu 

Ülemkohtusse 17 liiget ja 4-5 rahvakaasistujat. Viimati ni

metatutest on kaks Eesti NSV kodanikud. Peale valitud liik

mete kuuluvad NSV Liidu Ülemkohtu koosseisu ka liiduvaba

riikide ülemkohtude esimehed, kes on NSV Liidu Ülemkohtu 
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liikmed ametikoha järgi. Seega oa meie maa kõrgeimas kohtus 

32 liiget. 

liiduvabariikide ülemkohtute esimeeste кии1шп1пе NSV 

Iiiidu Ülemkohtu koosseisu tuleb kasuks nii NSV Liidu Ülem

kohtu kui ka lllduvabELfiiklde ülemkohtute tegevusele. Lii

duvabariikide ülemkohtute esimehed, olles kursis oma liidu

vabariigi kohtupreürtika ja kohtustatistika andmetega ning 

võttes vahetult osa NSV Liidu Ülemkohtu tööst, aitavad NSV 

Idldu Ülemkohtul Slgeaegselt anda põhjendatud ja eluvaja-

dustest tulenevaid juhendavald selgitusi seaduste rakenda

mise küsimustes, mis tekivad kohtuasjade lahendamisel. Ka 

kindlustab see NSV Liidu Ülemkohtus mitmesuguste küsimuste 

arutamisel liiduvabsiriikide rahvuslike iseärasuste arvesta

mise. Liiduvabajriikide ülemkohtute esimeeste osavõtt küsi

muste arutamisest ja otsustamisest NSV Liidu Ülemkohtus soo

dustab vastuvõetud otsuste Õiget ja õigeaegset realiseeri

mist liiduvabariikide kohtute tegevuses. Ei saa jätta mär

kimata samuti seda, et liiduvabariikide ülemkohtute esimees

te kuulumine NSV Liidu Ülemkohtu kooss-iisu tõstab liiduva-

bajTÜklde ülemkohtute autoriteeti. 

Liiduvabariikide ülemkohtute esimehed on NSV Liidu 

Ülemkohtu täieõiguslikud lillsmed. Et neid aga nende põhi

tööst mitte kauaks eemale tõmmata, võtavad nad peamiselt osa 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi tööst. Seni ei ole praktisee

ritud nende osavõttu kohtukolleegiumide tegevusest. 

NSV Liidu Ülemkohus tegutseb järgmises koosseisus; 

pleenum, tsiviilasjade kohtukolleegium, kriminaalasjade koh

tukolleegium, sõjakolleegium. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumisse kuuluvad NSV Liidu Ülem

kohtu esimees, tema asetäitjad, NSV Liidu Ülemkohtu liikmed, 

sealhulgas liiduvabariikide ülemkohtute esimehed. Juhul kui 

liiduvabariigi ülemkohtu esimees on ära, võtab tema asemel 

pleenumi Istungist osa tema asetäitja, kes täidab liiduva

bariigi ülemkohtu esimehe kohustusi. Pleenumi istungist võ

tavad osa NSV Liidu peaprokurör ja NSV Liidu justiitsminis

ter. Prokuröri osavõtt pleenumist on kohustuslik. Pleenumi 

Istungeist, mis ei ole seotud kohtuasjade läbivaatamisega, 

võivad NSV Liidu Ülemkohtu esimehe kutsel osa võtta kohtu-
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nikud, NSV Liidu Ülemkohtu juures asuva Teadusliku Konsul-

tatiivaSukogu liikmed, ministeeriumide, riiklike komiteede, 

keskasutuste, teadusasutuste ning muude riiklike ja ühis

kondlike organisatsioonide esindajad. 

Pleenumi istung on otsustusvõimeline, kui kohal on vä

hemalt kaks kolmandikku pleenumi koosseisust. Pleenumi mää

rus võetakse vastu lahtisel hääletusel sellest osavõtnud 

pleenumiliikmete häälteenamusega. Istungeil on eesistujaks 

NSV Liidu Ülemkohtu esimees. 

Kohtukolleegiumid kinnitab NSV Liidu Ülemkohtu pleenum 

NSV Liidu Ülemkohtu liikmete hulgast. Kohtukolleegiumide 

esimehed kinnitab NSV Liidu Ülemkohtu liikmete hulgast NSV 

Liidu Ülemnõukogu Presiidium NSV Liidu Ülemkohtu esimehe 

esildusel. Temal on vajalikel juhtudel õigus kaasata ühe 

kolleegiumi kohtunikke asjade arutamisele teise kolleegiumi 

koosseisus. 

Kohtukolleegiumide koosseis oa kohtuasjade arutamisel 

ja läbivaatamisel analoogiline liiduvabariikide ülemkohtuta 

kohtukolleegiumide koosseisuga. On siiski üks erisus: kol

leegiumide kohtuistungeil tohib eesistujaks olla NSV Liidu 

Ülemkohtu esimees, tema asetäitja või vastava kohtukollee

giumi esimees, mitte aga ülemkohtu liige. 

NSV Liidu Ülemkohtu tegevusega seotud funktsioonide 

täitmiseks moodustatakse NSV Liidu Ülemkohtu aparaadis osa

konnad ja teised struktuuriüksused. Nende juhatajad ja ju

hatajate asetäitjad on NSV Liidu Ülemkohtu esimehe vanem

abid või abid. NSV Liidu Ülemkohtu esimehel on ka abid töö

lõikude kaupa. NSV Liidu Ülemkohtu kohtukolleegiumeis ja 

osaükondades on pea- ja vanemkonsultandid, pea- ja vanemins

pektorid, konsultandid, iaspektorid, samuti teised teenis

tujad ja abiteeninduspersonal. Aparaadi struktuuri ja arvu

lise koosseisu kinnitab NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium NSV 

Liidu Ülemkohtu esimehe esildusel, NSV Liidu Ülemkohtu sõ-

jakolleegiumi osas aga NSV Liidu Ülemkohtu esimehe ja NSV 

Liidu kaitseministri ühisel esildusel. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 11. juuni 1980. a. 

otsusega on MSV Liidu Ülemkohtu aparaadis moodustatud NSV 

Liidu Ülemkohtu pleenumi sekretariaat (osakonna Õigustes), 
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tsiviilasjade kohtukolleegiumi juures asuv konsultantide 

grupp, kriminaalasjade kohtukolleegiumi juures asuv kon

sultantide grupp, kohtupraiktika üldistamise osakond, Nõu

kogude seadusaadluse süstematiseerimise ja propaganda osa

kond, kantselei (osakonna õigustes), vastuvõturuum (osa

konna õigustes), rahandus- ja majandusosakond ning arhiiv 

(osakonna õigustes). 

NSV Liidu Ülemkohtu juures on Teaduslik Konsultatiiv

nõukogu, kelle koosseis, funktsioonid ja moodustamise kord 

on üldjoontes analoogilised sama nõukoguga liiduvabariiki

de ülemkohtute juures (vt, eespool). 

§ 4. 

KOHTUTE KOMPETENTS 

1. Kohtute kompetentsist ehk volitustest saab kõnelda 

mitmes tähenduses. Nimetagem nendest kolme. Esiteks võib 

mõelda seda, milliseid õiguserikkumisi on kohus üldse õi

gustatud arutama. Nüüd peetakse silmas mitte mingit kind

lat kohut, vaid kõiki kohtuid. Teiseks võib kohtute kompe

tentsina mõista mingi lüli kohtute alluvusse antud tsiviil-

või kriminaalasju (näiteks rahvakohtule alluvad asjad, lii

duvabariigi ülemkohtule alluvad asjad), samuti muude küsi

muste lahendamist. Kolmandaks. Võib kõnelda teatava kohtu 

struktuuriüksuste, näiteks kohtukolleegiumide ja presii

diumi volitustest. Siis vaadeldakse peaasjalikult seda, 

millist funktsiooni üks või teine struktuuriüksus täidab 

(arutab asju esimese astme kohtuna või vaatab neid läbi 

kassatsiooni- või järelevalve korras või uute asjaolude ilm

nemisel). 
Käesolevas õppevahendis käsitletEikse Nõukogude kohtu

te kompetentsi keihes viimati mainitud tähenduses. 

2, Nagu eespoolgi mainitud, on rajooni (linna) rahva

kohtu alluvusse antud põhiline osa tsiviil- ja kriminaal

asjadest, seejuures tegutseb ta ainult esimese astme koh

tuna. 

Seaduse "Eesti NSV kohtukorralduse kohta" § 24 sätes

tab, et rajooni (linna) rahvakohus arutab kõiki tsiviil-
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ja kriminaalasju, välja arvatud need, mis seaduse alusel on 

antud teiste kohtute alluvusse. Rahvakohtule alluvate asja

de ring oti näidatud kriminaalprotsessi ja tsiviilprotsessi 

koodeksites. 
Vastavalt ENSV ICrPK §-dele 27 ja 28 alluvad rahvakoh

tule koik kriminaalasjad, välja arvatud eriti ohtlikud riik

likud kuriteod, valdav enamik muudest riiklikest kuritegu

dest ja mõned valitsemiskorravastased kuriteod, samuti rii

gi või ühiskonna vara riisumine eriti suures ulatuses, taht

lik tapmine raskendavail asjaoludel, vägistamine ülirasken-

davail asjaoludel jt,, kui viimaste eest võib karistusena 

mõista surmanuhtluse, 

ENSV TsPK § 124 kohaselt arutavad kohtuorganite päde

vusse kuuluvaid tsiviilasju rajooni (linna) rahvakohtud. 

Eesti NSV Ülemkohus arutab tsiviilasja esimese astme kohtu

na vaid siis, kui ta seda vajalikuks peab. Peale kohtuorga

nite lahendab tsiviilvaidlus! veel arbitraaž. 

RahvaJiohtu tegevus ei ammendu kriminaal- ja tsiviilas

jade arutamisega esimese astme kohtuna. Rahvakohtu kompe

tentsi kuulub ka tingimisi enne tähtaega karistusest vabas

tamine ja karistuse asendamine kergemaliigilise karistuse

ga, meditsiinilise iseloomuga sunnivahendite kohaldamine ja 

nende vahendite kohaldajnise lõpetamine, alaealiste suhtes 

kasvatusliku iseloomuga sunnivahendite kohaldamine ja nende 

vahendite kohaldeimise lõpetamine, administratiivorganite te

gevuse peale esitatud kaebuste läbivaatamine jt. küsimuste 

lahendamine. 

Seaduses ettenähtud juhtudel arutab rahvakohus või rah-

vakohtunik administratiivõiguserikkumise asju. Rahvakohtu-

nik arutab näiteks pisiriisumise, pisispekulatsiooni, pisi

huligaansuse ning miilitsatöötaja või rahvamalevlase sea

dusliku korralduse või nõudmise kuritahtliku eiramise asju. 

Rahvakohtuniku poolt kohaldatavateks administratiivkarlstus-

teks on hoiatus, rahatrahv, paranduslik töö või administra-

tiivarest. Teatavate rikkumiste eest on lubatud ka administ

ratiivõiguserikkumise riistaks või vahetuks objektiks olnud 

eseme konfiskeerimine. 

Peale konkreetsete asjade arutamise uurivad ja üldis

tavad rahvakohtud kohtupraktikat, selgitavad välja Õir,use-



rikkumise põhjusi ja soodustingimusi aing võtavad tarvitu

sele abinõusid nende kõrvaldamiseks. Näiteks vSidakse rah

vakohtu ettepanekul võtta vastava rajooni v5i linna rahva

saadikute nõukogu istungjärgu päevakorda küsimus sotsialist

liku seaduslikkuse olukorrast kas antud rajoonis (linnas) 

tervikuna vÕi mõnes asutuses, ettevõttes, organisatsioonis. 

Rahvakohtule langeb üldse tunduv osa kohtute tehtavast 

profülaktilisest tööst; loengud ja vestlused elanikkonnale, 

kirjutised ajalehes, esildised partei- ja nõukogude orga

nelle õiguskorra kaitse küsimustes, erimäärused organisat

sioonide töös ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks jne. Rahva

kohtutel on kõrgemalseisvate kohtutega võrreldes rohkem või

malusi koordineerida oma tööd nõukogude, parteiorganite ja 

ühiskondlike organisatsioonidega. 

Viimati nimetatutest on rahvakohtud eriti tihedalt seo

tud seltsimehelike kohtutega. Rahvakohtud abistavad üldsust 

seltsimehelike kohtute moodustamisel. Nad osutavad seltsi

mehelikele kohtutele abi nende töös: instrueerivad seltsi

mehelike kohtute esimehi ja liikmeid, peavad neile loenguid 

ja ettekandeid, organiseerivad nõupidamisi kogemuste vahe

tamiseks ja seadustega tutvumiseks jne. Rahvakohtud saada

vad seaduses ettenähtud juhtudel ja korras seltsimehelikele 

kohtutele arutamiseks niisuguseid asju, mida nad võivad ka 

ise arutada, ning võtavad enda menetlusse seltsimehelikest 

kohtutest saabunud asju. Teatavatel juhtudel rahvakohtud 

täidavad seltsimehelike kohtute otsuseid. 

3. Autonoomse vabariigi ülemkohtu, krai-, oblasti- ja 

linnakohtu, autonoomse oblasti kohtu ning autonoomse ring

konna kohtu kriminaalasjade kohtukollee

gium arutab esimese astme kohtuna ohtlikumaid kuritegusid, 

mida rahvakohtud pole õigustatud arutama. Need kuriteod on 

seaduses (näit. VNFSV KrPK § 36) ammendavalt loetletud. Nen

de hulka kuuluvad põhiliselt samad kuriteod, mida ENSV-s 

arutab esimese astme kohtuna Eesti NSV Ülemkohus, kui nende 

eest karistusena võib mõista surmanuhtluse (ENSV KrPK § 28). 

Kõnealuste kohtute kriminaalasjade kohtukolleegiumid võivad 

enda sirutada võtta aga ka sellise kuriteo, mis seaduse jär

gi allub rahvakohtule. 
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Seaduses ei ole loetletud neid tsiviilasju, mida krai-

ja nendega võrdsete kohtute tsiviilasjade kohtukolleegiumid 

arutavad esimese astme kohtuna. Tähendatud kolleegiumid aru

tavad tsiviilasju vaid siis, kui asja arutamist rahveikohtus 

ei peeta otstarbekaks (näit. kui asi on eriti keerukas voi 

kui selles tehtud otsus on mitu korda tühistatud). 

Erinevalt NSV Liidu Ülemkohtu ja liiduvabariikide ülem-

kohtute otsustest ja määLrustest jõustuvad krai- ja nendega 

võrdsete kohtute kohtukolleegiumide otsused (nagu rahvakoh

tute omadki) mitte kohe pärast kuulutamist, vaid seaduses 

ettenähtud tähtaegade möödumisel. Järelikult on nende ot

suste ja määruste peale võimalik kassatsioonikaebuste ja 

-protestide esitamine. 

Autonoomse vabariigi ülemkohtu, krai-, oblasti- ja lin

nakohtu, samuti autonoomse oblasti kohtu ja autonoomse ring

konna kohtu kohtukolleegiumide teiseks funktsiooniks on rah-

vaiohtute jõustumata otsuste ja määruste peale esitatud kas

satsioonikaebuste ja -protestide läbivaatamine. Selle tule

musena tehtud kassatsioonimäärused jõustuvad kohe pärast 

kuulutamist. Järelevalvemenetlusega kõnealused kohtukollee

giumid ei tegele. 

Krai- ja nendega võrdsete kohtute presiidiumid on en

nekõike kohtuliku järelevalve organid. Nad vaatavad läbi jä-

relevalveproteste, mis on esitatud rajoonide (linnade) rah

vakohtute jõustunud otsuste ja määruste peale, samuti rah

vakohtunike tehtud kohtu alla andmise määruste ning kohtu

kolleegiumide kassatsioonimääruste peale (mitte kolleegiu

mide poolt esimese astme kohtuna tehtud otsuste ja määruste 

peale; neid vaatab läbi liiduvabariigi ülemkohus). Selleko

hase protesti esitamise õigus on antud vastavalt autonoomse 

vabariigi, krai-, oblasti-, linna-, autonoomse oblasti ja 

autonoomse ringkonna prokurörile ning vastava kohtu esime

hele, sainuti liiduvabariigi prokurörile ja ülemkohtu esime

hele ning nende asetäitjatele, aga ka NSV Liidu peaprokurö

rile ja tema asetäitjatele*. Ka presiidiumi poolt tehtud 

" Seega rajooni (linna) rahvakohtu esimehel ja rajooni 
(linna) prokuröril pole õigust järelevalveproteste esitada. 
Kui nad järelevalveprotesti esitamist vajalikuks peavad, 
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määrused jSustuvad kohe pärast kuulutamist. Nende peale esi

tatud järelevalveproteste vaatab läbi liiduvabariigi ülem

kohtu vastav kohtukolleegium. 

Peale SigusemÕistmise tegeleb presiidium muudegi küsi

mustega; vaatab läbi kohtupraktika uurimise ja üldistamise 

materjale ning kohtustatistika analüüsi andmeid, kuulab ära 

kohtukolleegiumide esimeeste aruandeid, vaatab läbi kohtu-

aparaadi töökorralduse küsimusi, abistab rahvakohtuid sea

duste Õigel ja ühetaolisel kohaldamisel jne. 

4. Liiduvabariigi ülemkohtu kohtukolleegiumid täidavad 

3igusem3istmisel kSiki kohtu funktsioone. 

Kohtukolleegiumide esimeseks funktsiooniks on asjade 

arutamine esimese astme kohtuna. 

Nendes liiduvabariikides, kus kohtusüsteem on kaJielü-

liline, on liiduvabariigi ülemkohtu kriminaalasjade kohtu

kolleegiumile alluvate kriminaalasjade ammendav loetelu an

tud seaduses (näiteks ENSV KrPK-s § 28). Siia kuuluvad oht

likumad kuriteod, mida rahvakohtud pole õigustatud arutama. 

Nendes liiduvabariikides aga, mille koosseisu kuuluvad au

tonoomsed vabariigid, kraid, oblastid jne., annavad krimi

naalprotsessi koodeksid vaid nende asjade üldise iseloomus

tuse, mida v5ib liiduvabariigi ülemkohtus arutada. Nii öel

dakse VHFSV KrPK §-3 38, et VNPSV Ülemkohtule alluvad eriti 

keerukad v3i eriti suure ühiskondliku tähtsusega kriminaal

asjad. Sääraseid asju v3etakse menetlusse ülemkohtu enda või 

liiduvabariigi prokuröri initsiatiivil. Järelikult nemad 

tunnistavad asja eriti keerukaks v3i suure ühiskondliku täht

susega olevaks. 

Liiduvabariikide tsiviilprotsessikoodeksid ei nimeta 

neid tsiviilasju, mida esimese astme kohtuna peavad arutama 

liiduvabariikide ülemkohtud. Praktika näitab, et k3nealuste 

kohtute tsiviilasjade kohtukolleegiumid arutavad esimese ast

me kohtuna eriti keerukaid tsiviilasju, millel on printsi

piaalne tähendus. Sageli annab need kolleegiumide arutada 

liiduvabariigi ülemkohtu presiidium v5i pleenum v3i NSV Lii-

pöörduvad nad kõrgemalseisva kohtu esimehe v3i prokuröri 
poole. 
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du. Ülemkohus madalamalseisvate kohtuorganite määruste tü

histamise korral. Tsiviilasja võib oma menetlusse võtta aga 

ka asja kassatsiooni- v5i järelevalvekorras läbivaatav tsi

viilasjade kohtukolleegium omal initsiatiivil. 

Kohtukolleegiumide teiseks funktsiooniks on kassatsi

oonimenetlus, Nad vaatavad läbi vsüietult madalamalseisvate 

kohtute jõustumata otsuste ja määruste peale esitatud kas-

satsioonikaebusi ja -proteste. Vabariikides, kus kohtusüs

teem on kahelüliline, on sellisteks kohtuteks rahvakohtud, 

kolmelülilise kohtusüsteemiga liiduvabairilkides aga vasta

valt autonoomse vabariigi ülemkohus, krai-, oblasti- ja lin

nakohus, autonoomse oblasti kohus vÕi autonoomse ringkonna 

kohus. Arusaadavalt on loetletud kohtud tegutsenud siis esi

mese astme kohtuna. 

Ja lõpuks, kohtukolleegiumid tegelevad kohtuliku järe

levalve menetlusega, Kahelülilise kohtusüsteemi puhul vaa

tavad nad läbi järelevalveproteste, mis on esitatud rahva

kohtute jõustunud otsuste või määruste peale ja rahvaikohtu-

nike määruste peale. Liiduvabariikides, kus kohtusüsteem on 

kolmelüliliae, vaatavad kohtukolleegiumid läbi järelevalve

proteste, mis on esitatud autonoomse vabariigi ülemkohtu, 

krai-, oblasti- ja linnakohtu, autonoomse oblasti kohtu või 

auronoomse ringkonna kohtu presiidiumi määruste peale, sa

muti nimetatud kohtute kohtukolleegiumide poolt esimese ast

me kohtuna tehtud ja jõustunud kohtuotsuste ja -määruste 

peale, kui neid ei ole liiduvabariigi ülemkohtus kassatsi

oonikorras läbi vaadatud. 

Järelevalveprotestide esitajnise Õigus asjades, mis vaa

datakse läbi liiduvabariigi ülemkohtu kohtukolleegiumides, 

on vastava liiduvabariigi prokuröril ja ülemkohtu esimehel, 

samuti NSV Liidu peaprokuröril ning nende asetäitjatel. 

Kohtukolleegiumide tegevus ei piirdu õigusemõistmise

ga. Nad uurivad ja üldistavad kohtupraktikat, analüüsivad 

kohtustatistikat ning täidavad muid volitusi. 

Liiduvabariigi ülemkohtu presiidium on kohtuasjade sul>-

tes üksnes kohtuliku järelevalve organ, Ta ei tegutse ei 

esimese astme ega kassatsiooniastme kohtuna. 

Presiidium vaatab läbi järelevalveproteste, mis on esi
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tatud liiduvabariigi ülemkohtu kohtukolleegiumide poolt esi

mese astme kohtuaa tehtud otsuste niog kassatsiooai- ja jä-

relevalvekorras tehtud määruste peale, samuti ülemkohtu liik

mete tehtud määruste peale. Vastavate protestide esitamise 

5igus kuulub liiduvabariigi prokurörile ja ülemkohtu esime

hele, samuti NSV Liidu peaprokurörile ning nende asetäitja

tele. NSV Liidu Ülemkohtu esimehel ja tema asetäitjatel on 

see oigua siga üksnes juhul, kui liiduvabariigi ülemkohtu ot

sus v3i määrus on vastuolus üleliidulise seadusega v5i rikub 

teiste liiduvabariikide huve. 

Peale kohtuasjade läbivaatamise tegeleb liiduvabariigi 

ülemkohtu presiidium veel muudegi küsimustega. Näiteks Eesti 

NSV Ülemkohtu presiidium vaatab läbi kohtupraktika uurimise 

ja üldistamise ning kohtustatistika analüüsi materjalid, kuu

lab kohtukolleegiumide esimeeste aruandeid kolleegiumi tege

vuse kohta, arutab Eesti NSV Ülemkohtu aparaadi töö küsimu

si, abistab kohtuid seadusandluse oigel ja ühetaolisel ko

haldamisel jne. 

Ka liiduvabeiriigi ülemkohtu pleenum ei tegutse esimese 

astme kohtuaa ega vaata läbi kassatsioonikaebusi ja -protes

te. Tema osa kohtuasjade lahendamises seisneb enamikus lii

duvabariikides ülemkohtu presiidiumi määruste peale esitatud 

järelevalveprotestide läbivaatamises. Ukraina ja Valgevene 

NSV-s vaatab aga pleenum läbi järelevalveproteste, mis on 

esitatud ülemkohtu kohtukolleegiumide otsuste ja määruste 

peale. Vene NPSV-s ülemkohtu pleenum üldse ei vaata läbi 

konkreetseid kohtuasju. Seal on konkreetsetes asjades kÕrgei-

таЉз kohtuorganiks ülemkohtu presiidium. 

Pleenumile on järelevalveproteste Õigustatud esitama 

needsamad isikud, kes presiidiumilegi. 

Kuna liiduvabariigi ülemkohtu pleenum on vastava liidu

vabariigi kõrgeim kohtuorgan, siis on temale pandud kohustus 

tagada seadustest ühesugune arusaamine ja seaduste ühetaoli

ne rakendamine (ühtne kohtupraktika) kÖigis liiduvabariigi 

kohtuis. Selleks on näiteks Eesti NSV Ülemkohtu pleenum vo

litatud: 

1; läbi vaatama kohtupraktika ja kohtustatistika üldis

tamise materjale, samuti lilesti NSV prokuröri ja Eesti NSV 
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justiitsministri esildisi ning andma kohtutele juhendavaid 

selgitusi vabariigi seadusandluse kohaldamise küsimustes. 

Nende selgituste andmise küsimuste arutamisel võib ära kuu

lata raJivakohtute esimeeste ettekandeid kohtupraiktikast sea

dusandluse kohaldamisel; 

2) läbi arutama ja otsustama seaduste algatamise kor

ras esildiste tegemise Eesti NSV Ülemnõukogule või Eesti NSV 

Ülemnõukogu Presiidiumile, Eesti NSV seaduste tõlgendajnise 

kohta aga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile; 

3) kuulama informatsiooni Eesti NSV Ülemkohtu presii

diumi tööst ning Eesti NSV Ülemkohtu kohtukolleegiumide esi

meeste aruandeid kolleegiumi tegevusest; 

4-) läbi vaatama NSV Liidu Ülemkohtu esimehe ja Eesti 

NSV Ülemkohtu esildised Eesti NSV Ülemkohtu pleenumi juhen

davate selgituste NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusele või 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi määrustele mittevastavuse koh

ta. 

Pleenumil on muidki volitusi. 

5. Sõjatribunalid arutavad sõjaväelaste ja nendega 

võrdsustatud isikute kuritegude asju. 

Vastavalt "Sõjatribunalide põhimääruse" §-le 11 allu

vad sõjatribunalidele: 

1) sõjaväelaste, samuti kordusõppusel, õppekogunemisteL 

viibivate sõjaväekohuslaste poolt toimepandud kõikide kuri

tegude asjad; 

2) riikliku julgeoleku organite ohvitserkoosseisu, lip

nike, mitSmanite, seersantide, vanemate, sõdurite ja mad

ruste poolt toimepandud kõikide kuritegude asjad; 

3) parandusliku töö asutuste juhtiva koosseisu isikute 

poolt toimepandud kehtiva teenistuskorra vastaste kuritegu

de asjad; 

4) kõik spionaažiasjad; 

5) kuritegude asjad, mille on toime pannud isikud, kel

le suhtes on eriviide NSV Liidu seadusandluses. 

Koos kriminaalasjaga arutavad sõjatribunalid sõjaväe

osade, riiklike ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide, 

kolhooside, muude kooperatiivsete organisatsioonide ja nen

de koondiste ning teiste ühiskondlike organisatsioonide, sa
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muti kodanike tsiviilhagisid neile kuriteoga tekitatud ma

teriaalse kahju hüvitamiseks. Kohtades, kas erandlike asja

olude (näit, sõjategevus) t3ttu ei tegutse üldkohtud, aru

tavad sõjatribunalid kõiki kriminaal- ja tsiviilasja. 

Kohtuasjade alluvus sõjatribunalidele on järelikult 

määratud kolme põhiprintsiibi alusel: 1) personaalne (allu

vad kõik sõjaväelaste ja nendega võrdsustatud isikute kuri

teod); 2) materiaalne (alluvad teatavat liiki asjad, näi

teks kõik spionaaŽiasjad); 3) territoriaalne (alluvad tea

taval territooriumil toimepandud kuriteod). 

On võimalik, et isiku või isikute grupi poolt toime

pandud kuritegudest vähemalt üks allub sõjatribunalile, üle

jäänud aga alluvad üldkohtutele. Sellisel juhul arutab so-

jatribunal kõiki nende isikute poolt toimepandud kuritegu

sid. Isikute grupi puhul on saiauti võimalik olukord, kus 

kohtuasi kas või ainult ühe kurjategija osas allub sõjatri

bunalile, teiste osas aga üldkohtutele. Müüd arutab sõja-

tribunal kohtuasja kõikide isikute suhtes. 

Sõjaväelaste ja nendega võrdsustatud isikute poolt sõ

javäeteenistuses või riikliku julgeoleku organite teenistu

ses viibimise ajal toimepandud kuritegude asju arutavad sõ

jatribunalid ka siis, kui need isikud on as ja kohtuliku aru

tamise ajaks vallandatud. 

Isikute poolt enne sõjaväeteenistusse kutsumist või 

riikliku julgeoleku organitesse teenistusse astumist toime

pandud kuritegude asju arutavad üldkohtud vaatamata selle

le, et need isikud asja arutamise ajal viibivad sõjaväetee

nistuses või teenistuses riikliku julgeoleku organeis. 
Nagu eespool tähendatud, on sõjakohtuorganite süsteem 

kolmelüliline. Kriminaalasja allumine ühe või teise lüli 

tribunalile sõltub kolmest faktorist: 1) kohtualuse sõja-

väe-auastmest, 2) kohtualuse ametikohast ja 3) ähvardava ka

ristuse raskusest. 

Nii alluvad esimese lüli sõjatribunalidele nende isi

kute kuriteod, kellel on sõjaväe-auaste kuni alampolkovni

kuni või teise järgu kaptenini (kaasa ax-vatud). Kohtades, 

kus erandlike asjaolude tõttu ei tegutse üldkohtud, aruta

vad kõiki tsiviilasju esimese lüli sõjatribunalid. 
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Teise lüli sõjatribunalidele alluvad; 

1) polkovniku v3i esimese järgu kapteni auastmega isi

kute kuritegude asjad; 

2) polgukomandöri v5i esimese järgu laevakomandöri v3i 

kõrgemal sõjaväelistel ametikohtadel, samuti ka ametisei

sundilt nendega võrdsete isikute kuriteoasjad; 

3) kõik kuritegude ais jad, mille eest rahuaja tingimus

tes on seadusega ette nähtud surmanuhtlus. 

NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleegiumile alluvad eriti 

tähtsad asjad, samuti nende sõjaväelaste kuriteoasjad, kel

lel on kindrali (admirali) auaste või kes on väekoondlse ko

mandöri või kõrgemal ametikohal vÕi nendega võrdsustatud 

ametikohtadel. 

Kõrgemalseisval sõjatribunalil ja NSV Liidu Ülemkohtu 

sõjakolleegiumil on õigus võtta oma menetlusse esimese ast

me kohtuna iga kohtuasi, mis kuulub madalamalseisva sõja

tribunali alluvusse. 

6. NSV Liidu Ülemkohtu kohtukolleegiumid (tsiviilasja

de kohtukolleegium ja kriminaalasjade kohtukolleegium) täi

davad õigusemõistmisel kaht funlrtsiooni - arutavad asju 

esimese astme kohtuna ja vaatavad neid läbi kohtuliku järe

levalve korras. 

Esimese astme kohtuna arutavad kohtukolleegiumid eriti 

tähtsaid tsiviil- ja kriminaalasju. Seadusega ei ole neid 

konkretiseeritud. Kohtukolleegiumid võtavad asju enda me

netlusse omal initsiatiivil või NSV Liidu Ülemkohtu plee

numi initsiatiivil. Ka NSV Liidu peaprokurör vÕib taotleda 

asja arutamist kohtukolleegiumis. Praktika näitab, et koh

tukolleegiumid arutavad esimese astme kohtuna asju, mida on 

korduvalt arutatud liiduvabariikide kohtuis, samuti asju, 

mis puudutavad üleliidulise tähtsusega organisatsioonide või 

mitme liiduvabariigi huve või on muul põhjusel suure ühis

kondliku tähendusega (riigi ja ühiskonna vara riisumine eri

ti suures ulatuses, valuutaoperatsioonide eeskirjade rikku

mine jne.). Näiteks arutas kriminaalasjade kohtukolleegium 

1987. a. av£u?iid TSernobõli aatomielektrijaamas, reisilaeva 

"Admiral Nahhimov" uppumist Novorossiiski sadama piirkon

nas, Saksamaa Liitvabariigi kodaniku M. Rusti juhitud len
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nuki maandamist Moskvas Punasel väljakul ning NLKP Buhhaara 

oblastikomitee endise esimese sekretäri A, Karimovi poolt 

altkäemaksu võtmist ja andmist eriti raskendavatel asjaolu

del. 

Esimese astme kohtuna tegutsevad NSV Liidu Ülemkohtu 

kohtukolleegiumid si^teliselt harva. Rohkem tuleb neil te

gelda kohtuliku järelevalve menetlusega. Nad vaatavad läbi 

NSV Liidu Ülemkohtu esimehe, NSV Liidu peaprokuröri ja nen

de asetäitjate proteste liiduvabariikide ülemkohtute koh

tukolleegiumide otsuste peale, kui need on, nagu eespool ju

ba tähendatud, vastuolus üleliiduliste seadustega voi riku

vad teiste liiduvabariikide huve. Teiste liiduvabariikide 

huve on rikutud näiteks siis, kui ühe liiduvabariigi ülem

kohus ebaõigesti kohaldas v3i tõlgendas teise liiduvabarii

gi seadust. 

Liiduvabariikide ülemkohtute otsuste peale (otsuseid 

teevad aga vaid kohtukolleegiumid esimese astme kohtuna) 

esitatud järelevalveproteste on õigustatud läbi vaatama ka 

liiduvabariikide ülemkohtute presiidiumid voi pleenumid (ole

nevalt nende kompetentsist). Järelikult NSV Liidu Ülemkohtu 

esimees, NSV Liidu peaprokurör ja nende asetäitjad otsusta

vad igal üksikjuhul eraldi, kellele nad protesti esitavad, 

kas liiduvabsufiigi ülemkohtu presiidiumile v6i pleenumile 

v3i hoopiski NSV Liidu Ülemkohtu vastavale kohtukolleegiu

mile. 
Ka NSV Liidu Ülemkohtu sojakolleegium tegutseb esimese 

astme kohtuna, arutades teatavat osa nendest kohtuasjadest, 

mis on antud sõjatribunalide alluvusse. Krinevalt tsiviil

asjade kohtukolleegiumist ja kriminaalasjade kohtukolleegiu

mist on sojakolleegium aga ka kassatsiooniastme kohus, vaa

dates läbi teise lüli sõjatribunalide otsuste ja määruste 

peale esitatud kassatsiooni- ja erikaebusi ning -proteste. 

Teise lüli sõjatribunalide suhtes on ta samuti kohtuliku jä

relevalve organ, Järelevalveproteste on õigustatud esitama 

NSV Liidu Ülemkohtu esimees, NSV Liidu peaprokurör ja nen

de asetäitjad. Samuti NSV Liidu Ülemkohtu sojakolleegiumi 

esimees ja sõjaväe peaprokurör. Sojakolleegium vaatab asju 

läbi ka uute asjaolude ilmnemise korral. 

108 



Peale kohtuasjade axutamise ja läbivaatamise oa kol

leegiumidel muidki volitusi. Nii oa tsiviilasjade kohtu

kolleegium ja kriminaalasjade kohtukolleegium Õigustatud 

lahendama asja läbivaatamise koha üle tekkinud vaidlusi 

liiduvabariikide kohtute vahel, samuti otsustama teise rii

gi protsessiseadusandluse kohaldamise võimalikkust kohtute 

poolt, kui vastavalt NSV Liidu rahvusvahelisele lepingule 

täidetakse välisriigi kohtu ülesannet üksikute protsessi-

toimingute teostamiseks. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi peamiseks funktsiooniks 

õigusemõistmisel on järelevalvemenetlus. Ta vaatab läbi 

NSV Liidu Ülemkohtu esimehe vÕi NSV Liidu peaprokuröri pro

teste NSV Liidu Ülemkohtu kohtukolleegiumide kohtuotsuste 

ja -määruste peale, samuti liiduvabariikide ülemkohtute 

presiidiumide ja pleenumite määruste peale. Samuti vaatab 

ta uute asjaolude ilmnemise korral NSV Liidu peaprokuröri 

arvamuse põhjal läbi asju, milles kohtuotsuse või -määruse 

on teinud NSV Liidu Ülemkohtu kohtukolleegium vÕi on võe

tud vastu määrus NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi enda poolt. 

õigusemõistmine moodustab vald osa NSV Liidu Ülemkoh

tu pleenumi kompetentsist. Mitte sugugi väiksema tähtsuse

ga pole tema muud volitused. Iseäranis need, mille reali

seerimine tagab seadustest ühesuguse arusaamise ja ühtse 

kohtupraktika meie maa kõigi kohtute tegevuses. Seaduse 

"NSV Liidu Ülemkohtust" § 18 kohaselt täidab NSV Liidu 

Ülemkohtu pleenum õigusemõistmise kõrval veel järgmisi vo

litusi: 

- vaatab läbi kohtupraktika ja kohtustatistika üldis

tamise materjali, samuti NSV Liidu peaprokuröri ja NSV Lii

du justiitsministri esildisi; 

- kinnitab NSV Liidu Ülemkohtu esimehe esildusel NSV 

Liidu Ülemkohtu liikmete hulgast kohtukolleegiumide koos

seisud ja NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi sekretäri; 

- kinnitab NSV Liidu Ülemkohtu esimehe esildusel Tea

dusliku Konsultatiivnõukogu NSV Liidu Ülemkohtu juures; 

- arutab ja otsustab esildise tegemise NSV Liidu Ülem

nõukogule või NSV Liidu Ülemnõukogu ftesiidiumlle seaduste 

algatamise korras, NSV Liidu seaduste tõlgendamise kohta 
aga NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile; 
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- kuulab ära HSV Liidu Ülemkohtu Kohtukolleegiumide 

esimeeste aruanded kolleegiumi tegevuse kohta; 

- kuulab ära liiduvabariikide ülemkohtute esimeeste, 

NSV Liidu relvajõudude väeliikide, sSjaväeringkoadade,väe-

gruppide ja laevastike sõjatribunalide esimeeste ettekanded 

NSV Liidu seadusandluse kohaldamise praktika kohta, samuti 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavate selgituste täit

mise kohta; 

- vaatab läbi NSV Liidu Ülemkohtu esimehe esildisi 

liiduvabariikide ülemkohtute pleenumite juhendavate selgi

tuste mittevastavuse kohta NSV Liidu seadusandlusele v5i 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi määrustele; 

- vaatab läbi NSV Liidu peaprokuröri esildisi liidu

vabariikide ülemkohtute pleenumite juhendavate selgituste 

mittevastavuse kohta NSV Liidu seadusandlusele. 

Niisuguseid mõisteid nagu kohtupraktika uurimine ja 

üldistsunine, juhendavad selgitused seadusandluse kohalda

mise küsimustes, seaduste algatamine ja seaduste tõlgenda

mine on tarvitatud eespoolgi, ilma et nendel oleks lähe

malt peatutud. Kuna NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi tegevuses 

on mainitud terminitega seonduvatel volitustel esciline koht, 

on neid ja mõningaid teisi küsimusi tarvis käsitleda veidi 

põhjalikumalt. 

Kohtupraktikat mõistetakse laiemas ja kitsamas tähen

duses. 

Kohtupraktikaks laiemas tähenduses on kohtute poolt 

seaduste kohaldamine konkreetsete asjade lahendamisel. Aval

dub see kohtuotsustes ja -määrustes. Seega on kohtuprakti
kast selles mõttes õige rääkida vaid seoses õigusemõistmi

sega. Kuid ega kõik toimingud õigusemõistmise käiguski ole 

kohtupraktika, näiteks süüdistuskokkuvõtte avaldamine koh

tuliku uurimise alguses. Seda põhjusel, et niisuguse toi

mingu teostamisel kohus küll täidab vastavat seadusenõuet 

(ENSV KrPK § 238 lg. 1), kuid ei kohalda seadust. Seaduse 

kohaldamise all tuleks mõelda seaduse raames säärase küsi

muse l6Lhendamist, millele selles aktis ei ole antud ühe

selt mõistetavat vastust, mil on mõeldavad erinevad lahen

did. Seadust on kohaldatud näiteks siis, kui kohus keeldus 
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isikut eluruumist välja tõstmast v5i mõistis kuritaJitliku 

huligaansuse toimepannud isikule vabadusekaotuse kolmeks 

aastaks (seadus lubab mõista ühest kuni viie aastani). 

Kohtupraktikaks kitsamas täheaduses on kohtute poolt 

üht v51 teist laadi küsimuste lahendamise teatav tendents, 

mis ilmneb jõustunud kohtuotsuste ja -määruste põhjal. Koh

tupraktikast kõnesolevas tähenduses on jutt näiteks siis, 

kui erialakirjanduses märgitakse, et kohtud loevad sotsia

listliku vara riisumise toimepanduks eriti suures ulatuses 

siis, kui riisutu väärtus on 10 ООО rubla vÕi enam. 

Uurida ja üldistada saab mõne konkreetse kohtu (näi

teks Tartu Linna Haiivakohtu) või mingi lüli kÕigi vÕi osa 

kohtute (näiteks Eesti NSV rahvakohtute) praktikat. 

Kohtupraktikat uurivad ja üldistavad kõik kohtud, sa

muti justiitsministeeriumid ja nende kohalikud organid. Kõ

nesoleva tegevuse suurele tähtsusele osutab asjaolu, et see 

on otseselt ette nähtud vastavates seadustes. Seejuures 
eristatakse kohtupraktika uurimist ja üldistamist ennast 

ning kohtupraktika uurimise ja üldistaunise materjalide lä

bivaatamist. 

Eesti NSV-s on kohtupraktikat uurima ja üldistama vo

litatud rahvakohus. Eesti NSV Ülemkohtu kohtukolleegiumid 

ning Eesti NSV Justiitsministeerium koordineeritult meie 

ülemkohtuga; Eesti NSV Ülemkohtu presiidium vaatab läbi 

kohtupraktika uurimise ja üldistamise, pleenum aga kohtu

praktika üldistamise materjale (vt. seaduse "Eesti NSV koh

tukorralduse kohta" §-d 18 lg, 1. p, 4; 24 lg. 35 32 ]g. 2j 

36 p, 2. ja 38 lg. 2). 

Seaduses "NSV Liidu Ülemkohtust" pole sõnaselgelt öel

dud, milline struktuuriüksus kohtupraktikat vahetult uurib 

ja üldistab. Mainitud seaduse §-st 37 lg. 1 p. 5 ja lg. 2 

p. 3 võib vald järeldada, et see on kohtukolleegiumide vo

litus. Enesestmõistetavalt tegeleb sellega NSV Liidu Ülem

kohtu kohtupraktika üldistamise osakond. Ka NSV Liidu Jus

tiitsministeerium uurib ja üldistab kohtupraktikat, koor

dineerides seda tegevust NSV Liidu Ülemkohtuga ("Aluste" § 

18 lg. 1. p. 4). NSV Liidu Ülemkohtu pleenumile on aga pan

dud kohtupraktika üldistamise materjali läbivaatamine. 
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Kohtupraktika uurimine ja üldistamine pole eesmärk oma

ette. See on õigusemõistmise täiustamise tähtis abinõu, kuna 

võimaldab anda hinnangut kohtute tööle, selgitada välja tek

kinud raskused ja puudused ning kavandada meetmed kohtute te

gevuse paremustamiseks. Kohtupraktika uurimine näitab, kui

das kohtud täidavad seaduse Ja NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 

määruste nSudeid ning millistes küsimustes on lahkarvamused 

ilmnenud. 

Kohtupraktika üldistamise tulemused vormistatakse Õien

di kujul. Selles esitatakse kogutud ja analüüsitud materjal, 

statistilised andmed, iseloomulikud näited praktikast, samu

ti tehakse järeldusi ja soovitusi olukorra pstremustamiseks. 

Kohtupraktika üldistamise tulemused realiseeritakse pea

asjalikult kahes vormis. Esiteks kohtupraktika ülevaadete 

näol, mis saadetakse kohtutele ning ühtlasi avaldatakse väl

jaandes "Бюллетень Верховного Суда СССР". ülevaates kajas

tatakse Õiendi põhiseisukohad, tuuakse näiteid kohtuasjade 

oige ja ebaõige lahendamise kohta, analüüsitsikse neid seadu

se seisukohti, mille suhtes on sagedamini eksitud, antakse 

soovitusi õiguserikkumiste profülaktikaks jae. Kohtupraktika 

üldistusmaterjali realiseerimise teiseks vormiks oa NSV Lii

du Ülemkohtu pleenumi (ja liiduvabariikide ülemkohtute plee

numite) juheadavaid selgitusi sisaldavate määruste projekti

de ettevalmistamiae. Nagu eespool juba märgitud, on NSV Lii

du Ülemkohtu pleenumil õigus anda kohtuile juhendavaid sel

gitusi seadusandluse kohaldamise küsimustes, mis on tekkinud 

kohtuasjade arutamisel. 

Miks seadusi on tarvis selgitada? 

Et õigusnormi kohaldada täpses vastavuses tema sisule, 

peaks norm olema formuleeritud selgelt, lihtsailt, kõigile 

arusaadavalt, ainult üheselt mõistetavalt. Tegelikult see a]a-

ti nõndamoodi ei ole. Näiteks on ENSV KrK §-s 204 lg. 1 ette 

nähtud vastutus mootorsõiduki ohutu liiklemise või eksplua

teerimise eeskirjade rikkumise eest isiku poolt, kelle juh

timisel on mootorsõiduk, kui selle rikkumisega tekitati kan

natanule raske või kerge kehavigastus või põhjustati oluline 

varaline kahju. Sellest tekstist ei saa vastust vähemalt ka

hele küsimusele; 1) kas mootorsõiduki all mõeldakse ka näi-
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teka abimootoriga jalgratast airig 2) mitme rubla suurune 

varaliae kahju oa oluline. KrK-s on üsna palju teisigi 

mõisteid, mille sisu ei ole seal avatud (raske tagajärg, 

tunduv kahju, õnnetusjuhtum inimesega, kahju inimese ter

visele jne.). Seaduse ühetaolise kohaldamise tagamiseks on

gi niisugustel juhtudel tarvis ametlikku selgitust, mida 

peavad arvestama koik organid ja ametiisikud. 

Juhendavaid selgitusi annab NSV Liidu Ülemkohtu plee

num määruste kujul. Hendes analüüsitakse teatava seaduse 

kohaldamise praktikat, juhitakse kohtute tähelepanu selles 

osas esinenud vigadele, selgitatakse, kuidas seadusest tu

leb aru saada ja kuidas seda kohaldada jne. Kõnesolevate 

selgituste kohta olgu esitatud järgmised näited, 

ENSV KrK § lg, 2 ja teiste liiduvabariikide kri

minaalkoodeksite vastavad paragrahvid loevad üheks altkäe

maksu v3tmise raskendavaks asjaoluks altkäemaksu väljapres

simise, Kuna selle mõiste sisustamisel tekkis praktikas 

raskusi, andis NSV Liidu Ülemkohtu pleenum oma 23. sep

tembri 1977. a. määruse nr, 16 "Altkäemaisuasjade kohtu

praktikast" punktis 7 g järgmise selgituse: "AltkäemaJcsu 

väljapressimine tähendab altkäemsiksu näudmist ametiisiku 

poolt ähvardusega panna toime selliseid ametialaseid tegu

sid, mis võivad tekitada kahju altkäemaksu andja seadusli

kele huvidele, v3i viimase asetamist teadlikult sellisesse 

olukorda, kus ta on sunnitud andma altkäemaJssu ära hoid

maks kahjulikke tagajärgi tema Õiguslikult kaitstud huvi

dele." (Vt./35/) 

Kriminaalvastutuseks eeskirjade rikkumise eest ehi

tustööl on minimaalse tagajärjena nõutav kahju tekitamine 

inimese tervisele (ENSV KrK § 206 lg. 1). Seoses sellega 

ütleb NSV Liidu Ülemkohtu pleenum, et mõiste "kahju inime

se tervisele" ... tähendab ühele isikule raske kehavigas

tuse või ühele v3i mitmele isikule lühiajalise terviserik

kega kerge kehavigastuse tekitamist" (vt./3^. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavad selgitused po

le aga pühendatud ainuüksi konkreetsete seadusenormide ko

haldamise küsimustele. Neid antakse ka kohtuliku tegevuse 

üldküsimustes eesmärgiga tõsta õigusemõistmise kvaliteeti 
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tervikuria (vt, näit. /32^t seoses uue üleliidulise seaduse 

kehtestamisega (vt. näit./37/0, NSV Liidu Ülemkohtu v5i lii

duvabariikide ülemkohtute tegevuse kohta (vt. näit.y5§^, 

NLKP kongresside ning NLKP Keskkomitee otsustest ja määrus

test, samuti NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nou-

kogu tähtsajnatest ühismäärustest tulenevate kohtu ülesanne

te täitmiseks (vt. näit,/3^ ja veel muudeski küsimustes. 

Kuna sellekohastes aktides pole öeldud, kelle antud 

seaduste kohaldamist NSV Liidu Ülemkohtu pleenum selgitab, 

siis on alust järeldada, et ka liiduvabariikide omi. Niisu

gune vajadus tekib näiteks siis, kui liiduvabariikide sama

sisulisi seadusenorme on eri liiduvabariikide ülemkohtute 

pleenumid selgitanud erinevalt. Tavaliselt annab NSV Liidu 

Ülemkohtu pleenum siiski selgitusi üleliiduliste seaduste 

kohaldamise küsimustes, seda ka siis, kui üleliiduline norm 

on lülitatud liiduvabariikide koodeksitesse. Viimasel juhul 

pole liiduvabariigi ülemkohtu pleenumil üldse õigust seda 

normi selgitada (vt./4Cj/). 

Juhendavad selgitused antakse, nagu eespoolgi maini

tud, kohtupraktika uurimise ja üldistamise aing kohtusta

tistika analüüsi p5hjal. Vastavate projektide ettevalmista

mises osalevad kohtutöötajate k3rval teistegi justiitsorga-

nite (prokuratuuri, siseministeeriumi jne.) esindajad. Et 

juhendavad selgitused oleksid praktika ja teooria süntees, 

nüüdisaegse Sigusteaduse tasemel ning rikastaksid seda, aru

tatakse selgituste projektid eelnevalt läbi NSV Liidu Ülem

kohtu Teaduslikus Konsultatiivnõukogus. Seejärel saadetakse 

projekt arvamuse saamiseks liiduvabariikide ülemkohtutele, 
NSV Liidu Prokuratuurile, NSV Liidu Justiitsministeeriumi

le, NSV Liidu Siseministeeriumile, samuti teistele asja

omastele ametkondadele ja organitele, aga ka juriidilistele 

kõrgkoolidele ja teaduslikele uurimisinstituutidele. Alles 

siis esitatakse projekt arutamiseks NSV Liidu Ülemkohtu 

pleenumile. 

1957« a. kinnitatud "NSV Liidu Ülemkohtu pShimääruses" 

ei olnud midagi öeldud juhendavate selgituste kohustuslik

kuse kohta kohtutele, mistõttu oli alust lugeda neid üksnes 

soovitusteks. Praegu kehtiva seaduse "NSV Liidu Ülemkoh
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tust"* §-s 3 oa aga sõnaselgelt märgitud, et kõnealused ju

hendid on kohustuslikud, seejuures mitte ainult kohtuile, 

vaid ka teistele organitele ning ametiisikutele, kes kohal

davad seda seadust, mille kohta on selgitus antud. 

Kuna konstitutsiooni kohaselt alluvad kohtunikud ai

nult seadusele, MSV Ididu Ülemkohtu pleenumi juhendavad sel

gitused aga pole seadus, siis on vaidlustatud nende selgi

tuste kohustuslikuks tunnistamise vajadus (vt./41j. See prob

leem väärib tähelepanu, sest mainitud selgitused v3ivad tõe

poolest piirata kohtu vabadust seaduse kohaldamisel. Kui 

seadus on formuleeritud mitmeti mõistetavalt, kas ei peaks 

siis igal kohtul olema õigus ise otsustada, kuidas seadusest 

aru saada, ilma et teine kohus talle oma arvsunuse peale su

ruks? Tõsi, probleemi nõndamoodi lahendamisel võib NSV lii

du Ülemkohtul muutuda raskeks täita talle pandud kohustust 

tagada seaduste õiget ja ühetaolist kohaldaunist õigusemõist

mise teostamisel ("Seaduse" § 1 lg. 3)» Seda saaks ära hoi

da selgituste veenvuse tõstmisega, sest veenvaid selgitusi 

arvestatakse ka siis, kui nad on esitatud soovitustena. 

Vaidlusi on tekitanud ka NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 

juhendavate selgituste juriidiline loomus, peaasjalikult 

see, kas nad kujutavad endast seaduste tõlgendsunist. 

Seaduse tõlgendamise all mõeldakse selle ühiskondlik-

poliitilise eesmärgi ja täpse sisu väljaselgitamist tugine

des seaduse tekstile. Tõlgendamise tulemusena jääb Õigus-

norm kehtima endises redaktsioonis, uut Õigusnormi ei teki. 

Vastavalt NSV Liidu konstitutsiooni §-le 121 p. 5 tõlgendab 

üleliidulisi seadusi NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium; Ees

ti NSV seaduste tõlgendamise Õigus on Eesti NSV Ülemnõukogu 

Presiidiumil (Eesti NSV konstitutsiooni § 108 p. 6). 

Vaatamata sellele, et konstitutsioonid on seaduste tõl

gendamise pannud üksnes ülemnõukogude presiidiumidele, rää

gitakse siiski ka seaduste kohtulikust tõlgendamisest, mil

le üheks liigiks peetakse ülemkohtute pleenumite juhendava

te selgituste andmist (vt. näit./4^. Kohtulikud tõlgendu

* Edaspidi ka "Seadus". 
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sed ja ülemrioukogude presiidiumide poolt antavad tõlgendu

sed pole aga identsed moisted. Peamine erinevus - viimati 

nimetatud tõlgendused on legaalsed, esimesena nimetatud aga 

mitte. Ka seadus eristab neid mõisteid, lugedes juhendava

te selgituste andmist ja esildise tegemist seaduste tõl

gendamiseks NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi eri volitusteks 

("Seaduse" § 18 p. 3 ja б). Ka NSV Liidu Ülemkohtu esimes

tes põhimäärustes aastatest 1923 ja 1929, mil Ülemkohtule 

oli antud seaduste tõlgendamise õigus, mainiti seda kõrvu

ti juhendavate selgituste andmisega. Hilisemates aktides 

loobuti seaduste tõlgendamist nimetamast NSV Liidu Ülem

kohtu volituseks. 

Kas ülemnõukogude presiidiumide antud seaduste tõlgen

dused ja ülemkohtute juhendavad selgitused seaduste kohal

damiseks oma sisu poolest erinevad? Alati mitte. 

Näiteks öeldakse Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 29. 

jaanuari 1982. a. otsuse ""Eesti NSV kriminaalkoodeksi" § 
p 

151 kohaldamise korra kohta" p-s 2 järgmist: "Ebaseadus

liku tasu väljapressimise all tuleb mõista elanike teenin

damise alal töötaja poolt kodanikule mitte ainult otseselt 

väljendatud nõudmist maksta teatud tasu selle töötaja ame

tikohustuste hulka kuuluva teatava töö tegemise või konk

reetse teenuse osutamise eest, vaid ka kodanike tahtlikku 

asetamist sellistesse tingimustesse, kus ta on sunnitud 

maksma ebaseaduslikku tasu, vältimaks kahjulikke tagajärgi 

oma seaduslikele huvidele." (vt. ̂ 3). Sel kommentaaril on 

seaduse tõlgenduse tähendus. Eespool on kirjeldatud alt

käemaksu väljapressimise mõiste avamist NSV Liidu Ülemkoh

tu poolt, mis kujutab endast seaduse selgitust. Kvalita

tiivselt nad ei erine. Sama laadi mõisteteks võib lugeda 

ka näiteks suurt ulatust spekulatsiooni ja rasket tagajär

ge mäetööde ohutuseeskirjade rikkumise korral, kuid esime

se mõiste on sisustanud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium 

(seaduse tõlgendus), teise aga NSV Liidu Ülemkohus (seadu

se selgitus), (yt. vastavalt 43 ja 36.) 

Kui seaduse tõlgendamist riigivõimuorgani poolt ja sea

duse kohaldamiseks juhendavate selgituste andmist kohtu 

poolt lugeda eri funktsioonideks, siis on normaalne, et 
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nende organite õigused seaduste lahtimõtestamisel oa eriae-

vad. Kohtu selgituses ei tohiks olla midagi niisugust, mis 

loogiliselt ei tulene õiguse, eriti aga vastava Sigusharu 

printsiipidest voi seadusenormide võrdlevast analüüsist, mil

le käigus selgitatakse välja normidevahelised seosed ja vas

tastikused sõltuvused. Seaduse tõlgendajal vSiks selles suh

tes olla veidi vabamad käed. Näide. Eristatakse pisispeku

latsiooni ning spekulatsiooni mitte suures, suures ja eriti 

suures ulatuses, samuti sotsialistliku vara pisiriisumist 

ning riisumist väikeses, tunduvas, suures ja eriti suures 

ulatuses, KrK-s ei ole neid spekulatsiooni ja riisumise lii

ke piiritletud. Seadusesätete vSrdlev analüüs ei võimalda 

seda teha. See, millist tegu lugeda pisiriisumiseks, mil

list toimepanduks eriti suures ulatuses jne., sõltub väga 

suurel määral nende kuritegude piiritleja äranägemisest. 

Sellepärast peaks vastavaid kuriteo tunnuseid (väike ula

tus, tunduv ulatus jne.) selgitama just nimelt seaduse le

gaalse tõlgendamise vormis, mida osaliselt ongi tehtud *. 

Kuna ülemkohtu juhendavad selgitused on antud seaduste 

kohaldamise küsimustes, siis seadus on primaarne, selgitus 

aga sekundaarne, mis ei loo uusi õigusnorme. Selgitus ei to

hi olla seadusega vastuolus, vahel aga tegelikult on. Näi

teks loeb ENSV KrK § 40, mis on koodeksisse lülitatud üle

liidulisest seadusest, kuritegude kogumisse kuuluvaks üks

nes need kuriteod, mis on ette nähtud KrK eriosa erinevates 

paragreüavides. NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 31. juuli 19S1,a. 

mäsLruse nr, 3 "Karistuse mõistmise praktikast mitme kuriteo 

toimepanemise puhul ja mitme kohtuotsuse järgi" p-s 2 aga 

tähendatakse, et seadusega ettenähtud eeskirju karistuse 

mõistmiseks kuritegude kogumi eest kohaldatakse siis, kui 

Siin kõnesolevatest tunnustest oa kahjuks ametlikult 
tõlgendamata väike, tunduv, suur ja eriti suur ulatus sot
sialistliku vara riisumise puhul. See on lausa lubamatu, 
eriti kui arvestada seda, et sotsialistliku vara riisumise 
eest eriti suures ulatuses on ette nähtud isegi surmanuht
lus, Isikule ühe või teise kuriteo inkrimineerimine ei to
hiks oleneda kohtu äranägemisestj kuriteo olulised tunnused 
(näiteks eriti suur ulatus riisumisel) peaksid olema fik
seeritud seaduses. 
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toimepaadu oa kvallfitseeritav kriminaalseaduse eri parag

rahvide kui ka ühe paragrahvi eri lõigete (punktide) jär

gi... (vt. 45). 
NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavad selgitused 

paistsid 1920-ndail aastail silma lühiduse ja lakoonilisuse 
poolest ning olid nagu vastused kohtute ja teiste organite 

töös tekkinud küsimustele (vt. 46). Kahjuks ei saa seda öel

da kSikide kaasajal antud selgituste kohta, mis nii mõnigi 

kord on laialivalguvad, refereerivad (tsiteerivad) seaduses 

juba öeldut v3i juhivad kohtute tähelepanu enesestmõisteta

vatele nõudmistele. Näitelts mainitakse 18. aprillil 1986. a. 

määruse nr. 8 "Seadusandluse kohaldamisest autoriõigussuhe-

test tekkinud vaidluste arutamisel kohtus" p-s 9, et VNFSV 

TsK § 474 ... kohaselt on autor kohustatud tagastama saadud 

autoritasu, kui organisatsioon maksis selle välja arvutus

vea v3i saaja pahatahtluse tõttu (vt. 47). 3. aprilli 

1987. a, määruse nr. 3 "Protsessiseadusandluse rangest jär

gimisest õigusemõistmisel tsiviilasjades" p-s 1 aga juhi

takse kohtute tähelepanu vajadusele rangelt järgida seadus

likkuse, kohtunike ja rahvakaasistujate sõltumatuse ning 

avalikkuse printsiipi, samuti protsessipoolte võrdsuse ning 

kollegiaalsuse printsiipi küsimuste arutamisel ja lahenda

misel arutatavas asjas ning sotsialistliku õigusemõistmise 

teisi demokraatlikke printsiipe (vt. 48). Analoogilist bal

lasti leidub ka Eesti NSV Ülemkohtu pleenumi määrustes. Näi

teks kohustatakse kohtuid altkäemaksuasjade arutamisel ran

gelt järgima seadusandlust ja NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 

23. septembri 1977. a. määrust nr. 16 "Altkäemaksuasjade 

kohtupraktikast" (vt. 35). Ühes teises määruses aga öeldak

se, et asjad tuleb läbi vaadata 10-pä4vase või 20-päevase 

tähtaja jooksul (TsPK § 87 lg. 2), mis seda liiki asjadele 

on kehtestatud (vt. 49). Liiduvabariikide ülemkohtute ju

hendavatele selgitustele heidetakse üldse ette seda, et nad 

peaasjalikult kordavad NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi selgi

tusi, liialt sageli tuletavad kohtutele meelde vajadust ran

gelt järgida seadusandlust ja NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi 

juhendavaid selgitusi, omaenda selgitused aga peaaegu puu

duvad (vt. 40). 
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Bt NSV liidu Ülemkohtu, pleeaumi Jahendavad selgitused 

oleksid kolgile kättesaadavad, avaldatakse nad väljaaades 

"Бюллетень Верховного Суда СССР". Peale nende ja eespool 

juba mainitud kohtupraktika ülevaadete publitseeritakse bül

letäänis ka NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi ja kohtukolleegiu

mide määrusi konkreetsetes tsiviil- ja kriminaala^ades, koh

tupraktika kommentaare, kohtukolleegiumide vastuseid kohtu

tele, ametkondadele ja organisatsioonidele seaduste kohal

damise küsimustes, uusi üleliidulisi seadusi, artikleid seo

ses tähtsate ühiskondlik-poliitiliste sündmuste v6i partel 

ja valitsuse otsustega, informeeritakse NSV Liidu Ülemkohtu 

pleenumi ja liiduvabariikide ülemkohtute pleenumite tegevu

sest, kohtute rahvusvahelistest sidemetest, uuest Õiguskir

jandusest jne. Kuigi NSV Liidu Ülemkohtu määrused konkreet

setes tsiviil- ja kriminaalasjades, kohtupraktika kommen

taarid ning kohtukolleegiumide vastused seaduste kohaldami

se küsimustes pole kohtutele kohustuslikud, neid Ülemkohtu 

autoriteedi tõttu siiski arvestatakse. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavad selgitused ei 

jää püsima dogmana. Ülemkohus kontrollib pidevalt selgitus

tes sisalduvate seisukohtade efektiivsust, kõrvutab neid uu

te seadustega ja muudatustega seadustes, samuti kohtuprak

tika vajadustega. Vajalikel juhtudel tehakse juhendavates 

selgitustes muudatusi ja täiendusi v6i tühistatsikse vanane

nud selgitused. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi juhendavate seOgituste ko

hustuslikkusest tuleneb vajadus kontrollida nende täitmist 

kohtute poolt. See kohustus lasub ennekõike NSV Liidu Ülem

kohtul ("Seaduse" § 3 lg. 2). 

Kõnesolevate selgituste kontrollimist reglementeerisid 
ka varem kehtinud seadused, kuid ebajärjekindlalt. Nii ei 

olnud ЧЭЗ?» а. "NSV Liidu Ülemkohtu põhimääruse" esialgses 

redaktsioonis seda kohustust Ülemkohtule pandud. Küll nähti 

see ette NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi 30. septembri 

1967. a. seadlusega, mis tegi muudatusi ja täiendusi "Põhi

määruses", Nelja aasta pärast see seadusenorm aga tühista

ti, Oma juhendavate selgituste täitmise kontrollimist haka

ti NSV Liidu Ülemkohtult hiljem siiski nõudma. NSV Liidu 
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Ülenmöokogu Presiidiumi 12, detsembri 1977« a. otsuses, mis 

v3eti vastu seoses NSV Liidu Ülemkohtu aruande ärakuulajai-

sega, on, see n3ue sõnaselgelt fikseeritud. 

Juhendavate selgituste täitmist saab kontrollida kahel 

moel - protsessuaalses ja protsessivälises vormis. Prot

sessuaalseks vormiks on kohtuasjade läbivaatamine kassatsi

ooni- ja järelevalvekorras, mil kõrgemalseisev kohus peab 

kontrollima mitte ainult seaduste, vaid ka NSV Liidu Ülem

kohtu ja liiduvabeiriikide ülemkohtute juhendavate selgitus

te täpset järgimist madalamalseisvate kohtute poolt. Seda 

funktsiooni täidavad k6ik kassatsiooni- ja järelevalveastme 

kohtud. Juhendavate selgituste täitmist kontrollitakse prot-

sessiväliselt peaasjalikult kolmel viisil: 1) tsiviil- ja 

kriminaalasjade väljanõudmine ja tundmaõppimine kõrgemal

seisvas kohtus; 2) spetsiaalsed kontrollimised kohtadel; 3) 

kohtute esimeeste ettekannete kuulamine juhendavate selgi

tuste täitmise kohta. 

Seadusandlikult on reglementeeritud viimati nimetatud 

moodus. Nimelt paneb seaduse "NSV Liidu Ülemkohtust" § 18 

p. 8 NSV Liidu Ülemkohtu pleenumile kohustuse ära kuulata 

liiduvabariikide ülemkohtute esimeeste ja teise lüli sõja

tribunalide esimeeste ettekanded NSV Liidu Ülemkohtu plee

numi juhendavate selgituste täitmise kohta. Üldjuhul kont

rollivad NSV Liidu Ülemkohtu töötajad enne neid ettekandeid 

olukorda kohapeal. Vajaduse korral annab NSV Liidu Ülemkoh

tu pleenum oma juhendavate selgituste täitmise kontrollimi

se tulemuste kohta eraldi määruse. 

Kontrollides juhendavate selgituste täitmist kohtute 

poolt, kontrollib NSV Liidu Ülemkohus ühtlasi liiduvabarii

kide ülemkohtute antud juhendavate selgituste vastavust sea

dustele ja NSV Liidu Ülemkohtu juhendavatele selgitustele. 

Kui NSV Liidu Ülemkohtu esimees leiab, et liiduvabarii

gi ülemkohtu pleenumi juhendav selgitus ei ole kooskõlas 

üleliidulise või liiduvabariigi seadusega, siis teeb ta sel

le kohta esildise liiduvabariigi ülemkohtu pleenumile, an

des viimasele võimaluse tehtud viga ise parandada. Kui esil

dis tagasi lükatakse, teeb NSV Liidu Ülemkohtu esimees esil

dise NSV Liidu Ülemkohtu pleenumile või liiduvabariigi ülem
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aõukoga presiidiumile ("Seaduse" § 35 p. 9). Seejuures ei 

täpsustate, mllleet sõltub esildise adressaat. "Seaduse" §-st 

18 p. 9 v3ib järeldada, eb vaadeldava küsimuse lahendus ole

neb sellest, millist seadust arvatakse olevat rikutud. Kui 

NSV Liidu Ülemkohtu esimees leiab, et rikutud on liiduvaba

riigi seadust, teeb ta esildise liiduvabariigi ülemnõukogu 

presiidiumile, üleliidulise seaduse rikkumise korral aga 

teeb esildise NSV Liidu Ülemkohtu pleenumile. Esildisi lii-
duvabeiriikide ülemkohtute pleenumite juhendavate selgituste 

mittevastavuse kohta NSV Midu seadusandlusele on volitatud 
tegema ka NSV Liidu peaprokurör. 

"Seaduse" §-s 18 p, 9 ja 10 on küll öeldud, et NSV Lii

du Ülemkohtu pleenum vaatab läbi NSV Liidu Ülemkohtu esime

he ja NSV Liidu peaprokuröri esildisi liiduvabariikide ülem

kohtute pleenumi te juhendavate selgituste ebaseaduslikkuse 

kohta, kuid pole täpsustatud, millist otsust on pleenum 

kompetentne tegema. Kas nende selgituste tühistamise Õigus 

ikka on nii enesestmõistetav, et seda ei tasu mainidagi? 

Muide, ega "Seaduses" pole öeldud sedagi, millise otsustuse 

võib NSV Liidu Ülemkohus teha konkreetse kohtuasja läbivaa-

teunisel. Sellele küsimusele saab siiski vastuse protsessi-

seadusest. 

NSV Liidu Ülemkohtu esimehe esildised liiduvabariikide 

ülemkohtute pleenumite juhendavate selgituste mittevastavu

se kohta NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi määrustele esitatakse 

läbivaatamiseks üksnes NSV Liidu Ülemkohtu pleenumile. Jääb 

arusaamatuks, miks ei anta liiduvabariigi ülemkohtu pleenu

mile võimalust ise paurandada seegi viga (nagu siis, kui ek

siti seaduse vastu), 

NSV Liidu Ülemkohtu juhendavate selgituste täitmist 

peavad kontrollima ka liiduvabariikide ülemkohtud, samuti 

NSV Liidu Ülemkohtu sõjakolleegium (tsiviil- ja kriminaal

asjade kohtukolleegiumidele pole seda kohustust pandud) ning 

teise lüli sõjatribunalid. 

Seaduste kohaldamisel õigusemõistmise käigus, samuti 

seaduste teoreetilisel läbitöötamisel võib ilmneda seaduste 

täiustamise vajadus - kõrvaldada seaduses esinev lünk, teha 

mõnes seadusenormis ühiskonna arenguvajaduste poolt diktee-

12-1 
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ritavald muudatusi ja täiendusi, tühistada oma aja ära ela

nud seadusenorme. Selleks peab keegi üles näitama initsia

tiivi. 

NSV Liidu konstitutsiooni § 113 annab seaduste algata

mise õiguse NSV Liidu UlemnSukogus ka NSV Liidu Ülemkohtu

le. Seesama põhimõte on fikseeritud seaduse "NSV Liidu Ülem

kohtust" §-s 4-, kuid seal pole öeldud, milline struktuuri

üksus kõnesolevat õigust kasutab. Sellele küsimusele on vas

tus antud §-s 18 p. 6, mille kohaselt esildise tegemine NSV 

Liidu Ülemnõukogule vÕi tema Presiidiumile seaduste algata

mise korras on üks NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi volitusi. 

Seaduste algatsunise õigusena moistetaise kompetentsete 

isikute või asutuste Õigust esitada seadusandlikule organi

le arutajniseks seaduseelnõu (-projekt) vÕi ettepanek uue 

seaduse vastuvõtmiseks või kehtiva seaduse muutmiseks vÕi 

tühistamiseks. Niisuguse õigusega kaasneb seadusandliku or

gani kohustus esitatud seaduseelnõu vÕi ettepanek läbi aru

tada. 

NSV Liidu Ülemkohtu pleenumil on üleliiduliste seadus

te algatamise õigus. Liiduvabariikide seadusi algatavad vas

tava liiduvabariigi kompetentsed ametiisikud või asutused, 

sealhulgas liiduvabariigi ülemkohtu pleenum. 

Ettepaneku seaduste täiustamiseks võivad NSV Liidu Ülem

kohtule teha nii NSV Liidu Ülemkohtu koosseisu kuuluvad isi

kud kui ka liiduvabariilcide ülemkohtud, samuti muud orga

nid. Arvesse võivad tulla ka teaduslike uuringute resultaa

tidest tulenevad ettepanekud Õiguskirjanduses. 

Seaduste algatajnise küsimus arutataJise läbi NSV Liidu 

Ülemkohtu pleenumi istungil. Üksnes pleenumi otsusel saade

takse esildis uue seaduse andmiseks vÕi kehtiva seaduse 

muutmiseks või tühistatakse NSV Liidu Ülemnõukogule vÕi te

ma Presiidiumile. Esildisele lisatakse seaduse või seadluse 

projekt. 

Seaduse täiustamise ettepaneku esitamine NSV Liidu Ülem

nõukogu Presiidiumile ei ole vastuolus NSV Liidu konstitut

siooni §-ga 113, mille kohaselt NSV Liidu Ülemkohtul oa sea

duste algatamise õigus Ülemnõukogus. Vastavalt konstitutsi

ooni §-le 122 p. 1 on NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium vo
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litatud Ülemnõukogu istungjärkude vahelisel ajal tegema muu

datusi NSV Liidu kehtivates seadusandlikes aktides, esitades 

need Ülemnõukogule kinnitamiseks tema järjekordsel istungjär

gul. Ka NS? Liidu Ülemnõukogu reglement sätestab, et seadus

eelnõud, otsuste ja muude aktide projektid, mis esitatakse 

läbivaatamiseks NSV Liidu Ülemnõukogule, antakse koos vaja

liku põhjendusega NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile, is-

tungjärkude ajal aga võidakse anda ka Liidunõukogu vÕi Rah

vuste Nõukogu juhatajatele (§ 39)« 

NSV Liidu 1924. a. konstitutsioon ning NSV Liidu Ülem

kohtu põhimäärused aastatest 1923 ja 1929 andsid Ülemkohtule 

õiguse kontrollida teatavate riigiorganite, isegi NSVL RKN, 

samuti muude keskasutuste ja üksikute rahvakomissariaatide 

aktide vastavust konstitutsioonile. Kontrollimisele ei kuu

lunud üksnes NSVL KTK ja tema Presiidiumi aktid. Siiski pol

nud Ülemkohtul õigust lõplikult otsustada, kas kontrollitav 

akt vastab konstitutsioonile vÕi ei vasta. Seda oH pädev te

gema NSVL KTK või viimase Presiidium, kellele Ülemkohus esi

tas oma põhistatud arvamuse. NSV Liidu Ülemkohus oli oma te

gutsemise algusaastatel seega ka mingil määral seaduslikkuse 

üle järelevalvet teostav organ. Seoses NSV Liidu Prokuratuu

ri moodustamisega 1933. a. vabastati Ülemkohus sellest ko

hustusest. 

On tehtud ettepanek ennistada NSV Liidu Ülemkohtule kõ

nesolev funktsioon. Näiteks leiab V. Savitski, et konstitut-

sioonilisuse kontrolli teostamine on otstarbekas panna nii

sugusele organile, kes oma loomuselt on kõige rohkem suute

line autoriteetselt leihendama vaieldavaid küsimusi, millel 

suur riiklik tähtsus. Sääraseks organiks peab V. Savitski NSV 

Liidu Ulemkohut, kellele peab otstarbekaks panna veel järg

mised volitused; 

1) keskorganite nõudmisel arvamuste andmine liiduvaba

riikide kõrgemate võimu- ja valitsemisorganite aktide kons

titutsioonile vastavuse kohta; 

2) omal initsiatiivil küsimuse tõstatamine kõrgemate 

võimu- ja valitsemisorganite aktide konstitutsioonile vasta
vusest ; 

3) üleliiduliste seaduste ja muude normatiivaktide tõl-
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gendamiae NSV Liidu ja liiduvabariikide kõrgemate v3imu- ja 

valiteemisorgaoite järelepärimise1; 

4) konkreetsete tsiviil- Ja- kriminaalasjade läbivaata

misel ministeeriumide ja ametkondade normatiivalsrtide tun

nistamine konstitutsioonile v5i teistele seadustele mitte 

vastavaks ühes nende kehtivuse peatamisega (vt. 21). 

V, Savltskl kahe esimese ettepaneku ratsionaalne tuum 

seisneb selles, et seadusandlikult ette näha vSimalus kont

rollida liiduvabariigi kSrgemate riigivõimuorganite aktide 

vastavust liiduvabariigi konstitutsioonile, mida seni pole 

teh'Sud (liiduvabariigi ministrite nõukogu määruste ja kor

ralduste kontrollimine on reguleeritud nU NSV Liidu konsti

tutsiooni kui ka lliduvabELriikide konstitutsioonidega). Has-

kusi vSlb aga tekitada selle otsustamine, millisele organi-

J.e kõnesolev kontroll ja vaidlusaluse küsimuse sisuline la

hendamine panna, ilma et rikutaks liiduvabariigi suveräänsust. 

Mis puutub ministeeriumide ja ametkondade normatiivak

tide tunnistamisse NSV Liidu ülemkohtu poolt konstitutsioo

nile mitte vastavaks, siis see tähendab sisuliselt prokurö

ri funktsiooni panekut Ülemkohtule. Miks on see vajalik ja 

kas prokuröride volitusi tuleb siis kärpida? 

Jääb eirusaamatuks, millistel kaalutlustel V. Savltskl 

soovitab panna üleliiduliste normatiivaktide tõlgendamise 

NSV Liidu Ülemkohtule. Kas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiu

milt peab siis selle Õiguse ära võtma või hakkavad nad mõ

lemad täitma ühesugust funktsiooni? Tundub siiski, et nor

matiivakti tõlgendamise Õigus peaks kuuluma akti andnud or

ganile. Seda, mida keegi midagi öeldes silmas pidas, saab 

tõepäraselt selgitada vald ütleja ise. 
Idee anda NSV Liidu Ülemkohtule õigus kontrollida sea

duste konstitutsioonilisust väärib tähelepanu, kuid vajab 

veel läbimõtlemist. 
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