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I. ÜHTSE RIIKLIKU METSAFONDI MÕISTE, TÄHTSUS 
JA ÕIGUSLIKU REŽIIMI ÜLDISELOOMUSTUS 

1. Metsade sotsiaal-majanduslik ,1a 

ökoloogiline tähtsus 

Metsad on kõrvuti maa, maapõue, vee, looma- ja taimerii

gi ning atmosfääriõhuga keskseks ja asendamatuks loodusres

sursside ja keskkonnafondi komponendiks. 
Metsi on inimene hoidnud läbi aastatuhandete, Tuntud-

teatud on metsa rahvapärimuslikud hellitusnimed: mets on 
kaitsja, tohter, ptiha paik jne. Igipõliselt on tuntud metsa
de mõju ilmastikule, saagile, pinnasele, vete seisundile, 

valitsevatele tuultele jne. Mets on alati kaitsnud meie esi

vanemaid tuulte-tormide, tugevate vihmade, kõrvetava päikese, 

aga ka vaenlase sõjaväe, mõisniku vm. vaenlase eest. Mets an
dis elatist - jahiloomi ja -linde, marju jm. metsaande. Met
sast tehti alet põllunduseks, metsast sai alguse karjandus. 

Mets on alati andnud materjali ka elukoha ehitamiseks, sisus

tamiseks ja soojendamiseks ehitusmaterjali, kütte jmt. näol. 

Milline on metsade olukord, osa ja tähtsus tänapäeval? 

B. Kitanovici andmeil on meie planeedil metsade all 18 
miljardit ha maad. Samal ajal hävitatakse igal aastal ca 18 
miljonit ha metsa. 

NSV Liidus on metsade all 910 milj. ha, mis teeb iga 
elaniku kohta 4,2 ha metsa (Euroopas tervikuna aga 0,24 ha 
inimese kohta, vt. 51, lk. 123). 

V. Petrovi andmeil on NSV Liidus metsade all 769 milj. 
ha (34,6 % territooriumist), mis moodustab 27 % maakera met— 
saaladest ja kus asub 24 % maakera metsavarudest (55, lk. 

246). 

Metsad ei paikne maakeral geograafiliselt sugugi ühtla
selt . Kõrvuti lausmetsapiirkondadega Siberis on rida metsa-
Vaeseid või metsata piirkondi. Ligikaudu 78 % metsadest asub 
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Siberi ja Kaug-Ida piirkonnas, kus elab 14 % elanikkonnast. 

Vene NFSV territooriumile langeb 94 % kogu meie maa metsa

fondist. Kesk-Aasia, Moldaavia jmt. liiduvabariigid on aga 

metsavaesed. 

Eesti NSV-s oli 1980. a. metsasuse protsent 39,2 (koos 

rabadega üle 50 %). Vabariigi metsasus suureneb põllumajan

duslikust tootmisest väljalangeva maa arvel. Näiteks käes

oleval ajal on vabariigi metsasus juba 42 %. Enamuspuuliiki-

de järgi on metsade üldpindalast mändi 40,6 %, kaske 28,5 % 

ja kuuske 23 %. Metsafondi üldpindala on 2,39 milj. ha. 

Sellest metsamaad 1,92 milj. ha. Puistute üldtagavara on 

218,3 milj. tm, aastane juurdekasv aga 4,8 milj. tm. Ligi 

30 % vabariigi metsadest on arvatud kaitsemetsade hulka. 

Eriline koht kaitsemetsade hulgas on haljasvööndi puistutel 

(17 % metsade pindalast). Neid on kujundatud üle 1000 ela

nikuga 83 asula ümber. Vabariigis raiutakse metsa alates 

1961. aastast tema juurdekasvust vähem, keskmiselt 6300 ha 

pindalalt. Keskmine raie maht on 3 milj. tm (1,85 % puistu

te üldtagavarast). Samal ajal veetakse vabariiki igal aas

tal sisse kuni 1 milj, tm puitu (27, lk. 68-70). 
Q 

Akadeemik N. Semjonovi andmeil on Maal metsa all 4,10'7 

ha. Keskmine metsade juurdekasv on 10 t/ha. Lähtudes sel

lest annavad metsad aastas 4'Ю'10 t puitmassi, mis on 7 kor

da enam aasta jooksul maapõuest kaevandatava kütte kogusest 

(51, lk. 61). 
Mets annab suure osa primaarsest bioloogilisest produkt

sioonist. Metsade summaarne taimne varu on 1,96*10^ t, mis 

moodustab ligikaudu 80 % kogu maismaal olemasolevast fütomas-

sist. Muide, sellest ainult 20 % langeb parasvöötme arvele 

(27, lk. 61). 
Aastas varutakse NSVL metsadest 3»5 milj. t seeni, 11 

milj. t marju, 5 milj, t. pähkleid, üle 2,5 tuh. t ravimtai

mi (31, lk. 246). 
Metsa osa ja seisundi iseloomustamisel kaasajal tuleb 

arvestada ka seda, et kõrvuti metsaraie kasvuga avaldab met

sade seisundile mõju ka rida negatiivseid faktoreid - metsa

de saastamine, metsatulekahjud, veebilansi rikkumised, hap

pelised vihmad, elanikkonna mobiilsuse suurenemine jne. Et 
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metsadele mitte avaldada negatiivset antropogeenset mõju, 

võib näiteks viibida okasmetsas päevas hektari kohta 3-5 ini

mest ja lehtmetsas mitte üle 10 inimese. 

Üks tõsisemaid metsadega seotud probleeme on nende kui

vamine. 

Metsade praegust kuivamist on võrreldud jäämäe veest 

väljaulatuva tipuga. Paljude riikide teadlased peavad seda 

suurimaks ökoloogiliseks katastroofiks pärast viimast jääaega 

(30, lk. 288). 

Metsade väljakurnamine avaldab negatiivset mõju kliima

le, vähendab maa hapnikuv arus id, halvendab metsa ja looma-

koosluste elutingimusi. Sellega kaasneb jõgede madaldumine 

ja kadumine, vee- ja tuuleerosiooni suurenemine, mitmete tai

me- ja loomaliikide väljasuremine või nende ohtusattumine. 

Nende probleemide aktuaalsust rõhutavad ka meie maal õigusli

kud ja organisatsioonilised abinõud jõgede ja metsade kait

seks, võitluseks erosiooni vastu, metsade majandamise ja taas

tootmise parandamiseks, metsade kaitse tõhustamiseks. 

Metsade pindala on planeedil vähenenud viimase 10.000 a. 

jooksul 2/3 võrra. Ainult paari viimase aastatuhande jooksul 

on vähenenud metsade pindala 1/3 võrra. On esitatud andmeid, 

et XIX ja XX sajandil hävitati enam kui 500 milj. ha metsa, 

kogu inimkonna ajaloo jooksul on aga uuesti metsastatud ai

nult 2-3 milj. ha (P. Vassiljev, 60, lk. 308-309). 

Venemaa Euroopa osas hävines VTI-XIX sajandini (1914. 

aastani) ligikaudu 70 miljonit ha metsi. Kui 1696. a. oli Ve

nemaa metsasus 49,5 %* siis 1914. a. vähenes see 32,5 %-le 

(60, lk. 311). 

Suurenesid põuad Venemaa Euroopa osa kagupiirkondades, 

madalamaks jäid Volga ja teised laevatatavad jõed. 

Tõsiseid keskkonna seisundi probleeme on esile kutsunud 

troopikametsade ulatuslik maharaiumine, eriti Ladina-Ameeri-

kas. Džungli ümberkujundamine Amazonase ja Orinoco jõe bas

seinis haritavaks maaks ja karjamaaks võib muuta kogu ökoloo

gilist tasakaalu regioonis, aga mõjutada oluliselt seda ka 

kogu planeedil. Troopikalised metsad, hõlmates 1/10 mais

maast, kujutavad endast planeedi rohelist vööd. 
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On toodud andmeid, et igal aastal raiutakse maakeral 11 

milj. ha metsa, s.o. 20 ha igas minutis. Kui praegune met
sade hävitamise tempo püsib, siis XXI saj. esimeseks aasta

kümneks on enamus metsi hävitatud, mis üksi tähendab ökoloo
gilist katastroofi. On ju troopilistesse metsadesse koondu

nud kuni 1/2 taimestiku genofondist ja 2/3 loomsetest orga
nismidest (51, lk. 235). 

Teisal on toodud andmeid, et kaasajal toimub metsade 

laastamine tempoga kuni 1 % aastas. Siinjuures tuleb arves-x 

tada, et metsavarumise tempo on pidevalt tõusnud. Näiteks, 

kui 1950. aastal raiuti maakeral 1,5 miljardit kuupmeetrit 
puitu, siis praeguseks on see suurenenud 2,5 miljardi kuup

meetrini. 

Iga-aastane metsaraie maht meie maal on 411 milj. m^„ 
Iga-aastaseks puidu juurdekasvuks on üle Q50 milj. (31, 

lk. 246). 
Metsade ebaperemehelikust ja vastutustundetust kasuta

misest tänapäeval on ilmekalt kirjutanud vabariigi loodus
teadlased V. Masing ja E. Parmastо oma ekspeditsioonimeenu-

tuste alusel (vt. 31, lk. 165-190). Veel liiga elujõus on 

lihtsameelne müüt, et Siberi rikkused on ammendamatud, sealt 
võib võtta lõputult, tema eest hoolitsemata, talle midagi 

vastu andmata. 
Mets täidab ökoloogilisi, majanduslikke ja kultuurilis-

tervistavaid funktsioone. 
Metsa ökoloogiline funktsioon seisneb selles, et koos

nedes ökoloogiliste allsüsteemide keerukast kompleksist, 
tihendab ta endasse maa, vee ja õhu ressursid ning looma- ja 
taimeriigi. Selle raames täidab ta kliimat kujundavaid õhu, 
pinnase, taimestiku, loomastiku, vee jt. keskkonnaelementide 
kaitselisi funktsioone. Mets on atmosfääriõhu hapnikuga ri
kastamise üheks põhiallikaks. Mets filtreerib tootmise, 

transpordi jm. saastuse, puhastab õhku, olles samal ajal 
metsloomade, lindude, putukate jt. loomade elukeskkonnaks. 
Maailma taimkattes on metsad peamised päikeseenergia sidujad 
ja atmosfääri C02 sisalduse reguleerijad. Hektar haljasis-
tand ikke puhastab tolmust ja muudest kahjulikest lisanditest 
ca 18 milj. m^ õhku; üks täiskasvanud puu absorbeerib päeva 
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jooksul ligi 1 kg tolmu, ca 1/3 linnamürast neelavad puud. 

Üks ha okaspuumetsa neelab ca 32 t tolmu (51, 124). 
Mets on planeedi biosfääri tähtsaim komponent. See on 

elav organism, avatud ökoloogiline süsteem, mis täidab ve-
te-, pinnase- ja õhukaitse ning regulatsiooni funktsioone, 

mille kõik komponendid avaldavad sünkroonset intégrâtiivset 

mõju elukeskkonnale, sealhulgas radiatsioonibilansiie, at
mosfääri tsirkulatsioonile, õhu niiskusele, pinnase veere-

žiimile. 
Metsa sotsiaal-majanduslik funktsioon avaldub selles, 

et metsast saame puitu ja. muid metsasaadusi, mis on vajali
kud inimese eluks ning majanduslikuks tegevuseks. Puitu ka

sutame asulate rajamiseks, elamute ja rajatiste püstitami

seks, elamu ja elukoha sisustamiseks. Puidule rajanevad sel
lised tööstusharud nagu puidutöötlemise (incl. mööbli-), 

tselluloosi-paberi- ja keemiatööstus. 

Puitu kui loodusvara saab ehk tarbematerjalina paljus 
plastmassidega vmt. asendada. Kuid mets on asendamatu loo

dusliku tasakaalu faktor eluks sobiva keskkonna loojana ja 
t asakaalustaj ana. 

A. TŠehhov ütleb näidendis "Onu Vanja", et metsad ehi

vad maad, nad õpetavad inimest mõistma ilusat ja sisendavad 

temale suurepärast meeleolu. Paljudes maades ja peredes on 

komme, et pulmas vm. tähtpäevadel istutatakse puid. таг« 
puistute tähtsust rõhuta ka ütlemine, et inimene, kes on 

istutanud kas või ühe puu, ei ole elanud asjata. Puude põ
list väärtustamist kinnitavad ka rahvalikud tavad, nagu 

puude (kuuskede, kaskede, tammeokste jne.) toomine tuppa 
aastaaegade vahetumise pühadeks (jõulud, näärid, suvistepü
had) , kuuseokstega lahkunu Toonela tee alguse katmine jne. 

.On arusaadav, et järjest enam suureneb ka metsade kul
tuur ills-tervistav funktsioon. Eriline koht on siin linna
lähedaste tsoonide ja asulate haljasvööndite metsadel. Üha 
enam on loodud looduskaitse- ja kaitsealasid, rahvusparke, 
puhkekodusid, spordi- ja puhkelaagreid, motelle, kämpinguid, 
mis paljus on orienteeritud ka metsade tervistavate ja kui— 
tuurilis-hariduslike võimaluste ärakasutamisele. 

11 
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Arvestades metsa mitmekülgset ja asendamatut osa kesk

konna seisundi optimeerimisel, on metsade kasutamisele ning 

kaitsele pööratud tähelepanu ka NSV Liidu majandusliku ja 

sotsiaalse arengu põhisuundades aastaiks 1986-1990 ning aja

vahemikuks kuni 2000 aastani. Seal öeldakse, et suurendada 

on vaja looduskaitse meetmete mõjukust, tõhusust, ulatusli

kumalt juurutada vähejäätmelisi ja jäätmetuid tehnoloogiaid. 

Vaja on jätkata asulate haljasvööndite rajamist, parandada 

nende heakorda, laiendada looduskaitsealade, rahvusparkide 

jm. kaitsealuste looduspiirkondade võrku. Metsa-, tselluloo

si-, paberi- ja puidutööstuses on vaja parandada metsares-

sursside kasutamist, eeskätt puidu komplekssema töötlemise, 

metsataastamise jne. teel. Metsamajanduses peetakse vajali

kuks parandada metsavarude taastootmist, paremini kaitsta 

metsi tulekahjude, kahjurite ja haiguste eest, suurendada 

töömahtu kaitsemetsade rajamisel jne. (1., lk. 39, 50, 70 

jne.). (Metsaseadusandluse ajaloost Eestimaal vt. näit. 

T. Meikar. Metsahoiu ajaloost Eestis. - "Eesti Loodus" 

1987, nr. 3, lk. 168-173; "Eesti Loodus" 1983, nr. 2, lk. 

108-112.) 

Riiklik-õiguslikel ning organisatoorsetel abinõudel on 

alati olnud oma asendamatu osa metsade kasutamisel ning 

kaitsmisel. Eriline koht on neil aga loodusressursside rii

gi ainuomanduse ning ökoloogilise kriisi ilmingute tingimus

tes. 

2. Ühtse riikliku metsafondi mõiste, koosseis 

ja õigusliku režiimi üldiseloomustus 

Metsa õiguslik mõiste langeb paljus kokku metsade met

samajandusliku mõistega. Tuntud vene metsateadlase G. Moro-

zovi määratluse kohaselt on mets maastiku osa, maapinna osa, 

mis on teatud bioloogiliste omaduste tõttu hõivatud (kaetud) 

vastavate metsakooslustega (60, lk. 314). 

Metsi on raske ette kujutada väljaspool tihedat seost 

geograafilise keskkonnaga, metsa kõigi elementide (taimede, 

pinnase, atmosfääri, veerežiimi, tuulte jne.) tiheda seose

ta. Seetõttu peab ka metsaseadusandlus võtma reguleerimise

le metsa tihedas seoses kogu looduskeskkonnaga. 
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Metsa õiguslik mõiste avaneb õigusteaduses ühtse riik

liku metsafondi mõiste kaudu. 

Riikliku metsafondi mõiste34 anti esmakordselt Vene NFSV 

1923. a. Metsakoodeksis. Ühtne riiklik metsafond on metsade 

natsionaliseerimise materiaalseks väljenduseks. 

Vene NFSV 1923. a. Metsakoodeks oli otseselt tolleaegse 

VNFSV Maakoodeksi järg, reguleerides eraldi koodeksina met

sade ja metsamaade kasutamist. Selle akti järgi arvati riik

liku metsafondi koosseisu peale metsade ka metsafondi maad. 

"Eesti NSV metsakoodeksis" (edaspidi MetsaK) § 2 lg. 2 

on öeldud, et maa-, maapõue- ja veesuhteid reguleeritakse 

eriseadusandlusega. Riikliku metsafondi maad on ühtse riik

liku maafondi üheks osaks (Eesti NSV MaaK § 5). Seepärast 

kehtiva seadusandluse järgi kuuluvad ühtsesse riiklikku met

safondi ainult metsad, mitte aga riikliku metsafondi maad. 

NSV Liidu ühtse riikliku metsafondi mõiste lähtealused 

annab Eesti NSV MetsaK § 4 lg. 1. Seal öeldakse, et kõik 

metsad NSV Liidus moodustavad ühtse riikliku metsafondi. Sa

mas (§ 4 lg. 2) antakse NSV Liidu metsafondi kuuluvate met

sade põhiliigitus. NSV Liidu metsafond koosneb: 

1) riikliku tähtsusega metsadest, s.t. metsadest, mis 

on riiklike metsamajandusorganite (-organisatsioonide -

L. S.) majandamisel, linnametsadest ning kinnistatud metsa

dest ja looduskaitsealade metsadest; 

2) kolhoosimetsadest. s.t. metsadest, mis asuvad kol

hoosidele tähtajata (1980. aastani põliselt) kasutamiseks 

antud maadel. 

Riikliku tähtsusega metsad on ette nähtud r ahv auna jandu-

se ja elanikkonna vajaduste rahuldamiseks, sealhulgas puidu

ga. Siia arvatakse ka metsatööstuslikult mittekasutatavad 

metsad, nagu kaitsealade metsad, linnametsad jne. Kolhoosi-

metsi majandavad ja kasutavad kolhoosid ise ja neil on põhi

liselt kohalik tähtsus. 

Lisaks nimetatud metsafondi mõiste ja koosseisu määrat

lusele annab seadus (MetsaK § 5) nende puistute .ja põõsas— 

x
vMetsa õigusliku mõiste tagamaid käsitleb üks tuntu

maid noukogude metsaoigusteadlasi G.N.. Poljanskaja (56, lk. 
17 jj). 
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tikkude loetelu, mis ei kuulu riiklikku metsafondi, Seega 
siis mitte igasugune puude kooslus või puistu ei kuulu metsa
fondi. 

Riiklikku metsafondi ei kuulu: 

1) puud ja nende rühmad, samuti muu puittaimestik põllu

majandusliku otstarbega maadel; 

2) kaitseistutised raudteede, autoteede ja kanalite 

eraid usribad e1; 

3) puud ja nende rühmad, samuti haljast us ist ut ised lin

nades ja teistes asulates, mis asuvad väljaspool linnametsi; 

4) puud ja nende rühmad õue-aiamaadel, suvila- ja aian

duskrunt idel. 

Vastavalt metsade sotsiaal-majanduslikule tähtsusele, 

nende asukohale ja funktsioonidele jaotatakse NSV Liidus met

sad kolme gruppi, sealhulgas riikliku tähtsusega metsad I, 

II ja III gruppi, kolhoosimetsad ainult esimesse ja teise 

gruppi (MetsaK § 28 lg. 1, aga ka § 34). Metsi jaotab gruppi

desse ja viib ühest grupist teise Eesti NSV Ministrite Nõuko

gu kooskõlastatult NSV Liidu Riikliku Metsamajanduse Komitee

ga, 

Esimese grupi metsad täidavad peamiselt järgmisi funkt

sioone; 

1) veekaitse funktsioone, näiteks metsa keelurlbad jõge

de, järvede, veehoidlate jm, veekogude kallastel, incl, kee-

luribad, mis kaitsevad töönduslike vääriskalade koelmuid ; 

2) kaitse funktsioone, näiteks erosiuonitõrjemetsad, 

nende hulgas metsad järskudel mäenõlvadel; kaitseribad raud

teede ning üldriikliku ja vabariikliku tähtsusega autoteede 

ääres; eriti väärtuslikud metsamassiivid, riiklikud kaitse-

metaaribad, keskkonna kaitsmisel jne.; 

3) sanltaar-hügleenillsi ,ia tervistavaid funktsioone, 

näiteks linnametsad, asulate ja tööstusettevõtete ümbruses 

olevad haljasvööndite metsad ja veevarustusalllkate sanitaar

kaitset soonid e ja kuurortide sanitaarkaitsepiirkondade metsad. 

Esimesse gruppi kuuluvad ka looduskaitsealade, rahvus-

ja loodusparkide metsad, looduskaitse all olevad metsaosad, 

teadusliku või ajaloolise tähtsusega metsad, loodusmälesti

sed, metsapargid ja metsaandidega puistud (vt. MetsaK § 29). 
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Esimese grupi metsad täidavad seega väga erinevaid üles

andeid. Nende ühte gruppi ühendamise põhitunnus on selles, 

et nende puhul kasutatakse ennekõike metsade looduslikke-öko-

loogilisi faktoreid, nad ei ole metsa tööstusliku toodangu 

saamise allikaks. Keelatud on I grupi metsade tööstuslik ka

sutamine ja neis teostatakse vaid sanitaar- ja hooldusraiet. 

Esimese grupi metsi võidakse kinnistada kasutamiseks 

nendele ametkondadele ja organisatsioonidele, kelle eesmärke 

nad täidavad. 

Esimese grupi metsade all on Eesti NSV-s ca 470 ООО ha 

ehk 30 % metsamaa pindalast. 

Teise grupi metsade hulka kuuluvad:' 

1) tihedalt asustatud ja arenenud transporditeede võrgu

ga piirkondade metsad, millel on kaitsev ja piiratud eksplua-

tatsiooniline tähtsusj 

2) ebapiisava metsätoorainevaruga metsad, mille kait

sefunktsioonide säilitamiseks on tarvis rangemat metsakasu-

tusrežiimi; 

3) kõik kolhoosimetsad, mis ei kuulu esimesse gruppi 

(MetsaK § 30). 

Teise grupi metsade hulka kuuluvad NSV Liidu metsavaese-

mate või keskmise metsasusega piirkondade metsad (Baltikumis, 

Valgevenes, Kesk-Venemaal jne.). 

Teise grupi metsades on raie lubatud metsa keskmise aas-

tajuurdekasvu piires. 

Kolmanda grupi metsade hulka kuuluvad metsarikaete piir

kondade metsad, millel on peamiselt ekspluatatsiooniline 

tähtsus ja mis on ette nähtud rahvamajanduse puiduvajaduste 

rahuldamiseks, tekitamata kahju nende metsade kaitseomaduste-
le. 

Kolmanda grupi metsad jaotatakse; 

1) hõlvatud. 

2) reservmetsadeks. 

Reservmetsadeks tunnistatakse metsad, mida ei ole võetud eks

pluatatsiooni nende kauguse tõttu transporditeedest või muu

del põhjustel (MetsaK § 31)« Selle grupi metsi Eestis ei ole, 

NSV Liidus on aga neid üldisest metsafondist 88 protsenti. 
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Metsa arvamisel vastavasse gruppi määratakse ühtlasi 

kindlaks iga metsagrupi all oleva maa piirid. Metsa grupist 

olenevalt kehtestatakse neis majandamise ning metsa ja vas

tava maa kasutamise ning nende riiklikeks või ühiskondlikeks 

vajadusteks äravõtmise kord. 

Seadusest madalamate aktidena reguleerivad metsade jao

tamist gruppidesse ja liikidesse; 

1) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 27. oktoobri 196?. a. 

(NSV Liidu Ministrite Nõukogu 29. sept, 1967. a.) määrus 

"Metsade gruppidesse liigitamise ja ühest grupist teise üle

viimise korra kohta" (ENSV ÜVT, 1967, 46, 397; СП СССР 1967, 

23, 165; 14, akt 2.6); 

2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu 13. veebruari 1979. a. 

määrus "Metsade teistesse kategooriatesse arvamise korra koh

ta" (ENSV ÜVT 1979, 10, 131; 15, lk. 209). 

Praktikas on levinud ka nn. kinnistatud metsad, mis on 

eraldatud riikliku tähtsusega metsadest teaduslikel, õppe-

vm. erieesmärkidel kasutamiseks vastavatele organisatsiooni

dele ja kes ise ühtlasi neid metsi ka majandavad. 

Eripärase õigusliku rešiimiga metsade liigina tuleb ni

metada ka linnametsi, s.o. linnamaadel kasvavaid metsi, 

milledel kõrvuti haljasaladega on ka täita elulis-kultuuri-

lis-tervistavaid ning ökoloogilisi funktsioone. 

Metsade arvamine gruppidesse on suhteliselt dünaamiline. 

Vastavalt metsaressursside muutumisele, metsa kasvupaikkonna 

sotsiaal-majanduslikule arengule viiakse metsade arvestu

se ja metsakorralduse protsessis sisse ka vajalikke muudatu

si metsade riiklikus arvestuses gruppide järgi. 

Metsafondile ning tema üksikuile koostisosadele on keh

testatud sotsialistliku riigi poolt selline õiguslik režiim, 

mis tagab metsa ressursside heaperemeheliku kasutamise prae

guse põlvkonna ja tulevaste põlvkondade huvides. 

Metsa grupeerimine on sisse viidud metsade majandamise, 

hooldamise, kasutamise ning kaitse diferentseerimise eesmär

gil. Sellele vastavalt on erinev ka metsafondi eri osade 

õiguslik režiim. 
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Kõigepealt annab seadus (MetsaK 4. ptk. §-d 16-27) met

sade ma.iandamise põhisätted. Siin pannakse metsahaldus- ja 

majandusorganitele ning metsakasutajatele rida üldisi kohus

tusi ja nõudeid (MetsaK § 16), mida hiljem diferentseeritak

se seaduse tasemel, aga ka seadusest madalamate aktidega 

metsa liikide, gruppide metsakasutuse liikide jmt. kaupa. 

Kohustatud subjektideks on; 

1) metsahalduse organid, 

2) metsamajanduse organid ja organisatsioonid, 

3) metsakasutajad. 

Seadus annab metsade majandamise sisulised lähtealused 

(funktsioonid) ja tähtsamad metsamajanduslikud osategevused. 

Arvestades metsade a) rahvamajanduslikku tähtsust ja 

b) looduslikke tingimusi, peavad eelnimetatud kohustatud sub

jektid tagama; 

1) metsa veekaitse-, kaitse-, kliimat reguleerivate, 

tervistavate ja muude kasulike looduslike omaduste tõhusta

mise inimeste tervise kaitse, keskkonna parandamise ja rah

vamajanduse arendamise huvides; 

2) metsa mittelaastava ja ratsionaalse kasutamise rah

vamajanduse ja elanike vajaduste plaanipäraseks rahuldami

seks puidu ja muu metsatoodangu järele; 

3) metsa laiendatud taastootmise, liigilise koosseisu 

ja kvaliteedi parandamise ning nende tootlikkuse tõstmise; 

4) metsade hoidmise, nende kaitsmise tulekahjude, kah

jurite ja haiguste eest; 

5) riikliku metsafondi maa ja muu metsaga kaetud maa 
ratsionaalse kasutamise; 

6) metsamajandusliku tootmise efektiivsuse tõstmise 

ühtse tehnikapoliitika ning teaduse ja tehnika saavutuste 

alusel. 

Samas nõuab seadus, et metsa peab hooldama ning kaits

ma kahjurite ja haiguste eest võtete ja meetoditega, mis ei 

tekita kahju inimesele ega keskkonnale (MetsaK § 16). 

Nõutud on ka metsamajanduslike abinõude kavandamine ma

jandusliku ja sotsiaalse arengu plaanides pikaajalises pers
pektiivis. 
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Seadus annab ka metsi majandavad organisatsioonid (et

tevõtted) ning nende õigused ja ka kohustused. 

Riikliku tähtsusega metsi majandavad metsamajandusette-

votted. välja arvatud linnametsi, kinnistatud metsi ja loo

duskaitsealade metsi. Viimatinimetatuid majandavad reeglina 

vastavalt linnade ja linnarajoonide täitevkomiteede metsama

jandus- jt. organisatsioonid; ametkondade metsamajandusor-

ganisatsioonid või looduskaitsela kui organisatsiooni vastav 

allüksus. 

Metsi majandavad organisatsioonidx 

1) korraldavad nende kasutuses olevate maade ja metsade 

sihipärase kasutamise; 

2) tagavad nende valve; 

3) määravad kindlaks pindalad, kus tuleb teha mitmesu

gust liiki metsakasutust; 

4) võtavad tarvitusele abinõud metsade taastootmiseks 

ja hooldamiseks; 

5) annavad maatükke metsakasutuseks ja sellega seotud 

vajadusteks ; 

6) eraldavad maatükke metsataimlate, istandike jms. or

ganiseerimiseks ; 

7) kontrollivad metsafondimaa sihipärast kasutamist jms. 

Omaette metsade põhiliigina vaatleb kehtiv metsaseadus-

andlus kolhoosimetsi koos sellest tuleneva spetsiifilise õi

gusliku režiimiga. 

Kolhoosimetsade mõiste on antud seaduses (MetsaK § 24 

lg. 1). Seal öeldakse, et metsad 1) mis asuvad kolhooside

le tähtajata kasutamiseks antud maadel ja 2) mis on ette

nähtud korras registreeritud maa-arvestusdokumentides, tun

nistatakse kolhoоsimetsadeks. Arusaadavalt laienevad metsa

de majandamise üldnõuded ka kolhoosimetsadele. 

Kolhoosimetsade õiguslikku režiimi edasiarendavaks sea

dusest madalama õigusjõuga põhiaktiks on NSV Liidu Ministri

te Nõukogu poolt 4. märtsil 1968. a. kinnitatud "Kolhoosi

metsade põhimäärus" (koos täienduste ja muudatustega - ENSV 

ÜVT 1968, 22, 154; 1979, 3, 50; vt. ka 14). 
Rääkides metsafondi õigusliku režiimi üldiseloomustu

sest tuleb ka meeles pidada, et lisaks eelnimetatud seaduse 
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sätetele reguleerib metsa majandamist täiendavalt veel rida 

üleliidulisi ja vabariiklikke ametkondadevahelisi ja amet

kondlikke akte. 

Nii on NSV Liidu Põllumajanduse Ministeerium ja NSV 

Liidu Riiklik Metsamajanduse Komitee kinnitanud 18. jaanua

ril 1983. a. juhise NSV Liidu Põllumajanduse Ministeeriumi 

süsteemi sovhoosidele ja teistele riiklikele ettevõtetele 

kinnistatud metsade majandamiseks. "Kolhoosimetsade majan

damise eeskirjad" on kinnitatud NSV Liidu Põllumajanduse 

Ministeeriumi ja NSV Liidu Riikliku Metsamajanduse Komitee 

poolt 19* märtsil 1969. a. (muudatused-täiendused näit. 20. 

veebr. 1982. a. vt. 40, lk. 489-499; MSV AIK TT JV, Tln. 

1983). 

Kolhoosimetsade majandamist juhivad riiklikult Eesti 

NSV Riikliku Agrotööstuskomitee (ATK) selleks volitatud or

ganid. Samal ajal abistavad riiklikud metsamajanduse orga

nid kolhoose metsamajanduse planeerimisel ja korraldamisel, 

vajaduse korral aga organiseerivad neile alluvate ettevõte

te poolt metsamajanduse-, metsakultuuri ja metsakaitsetööde 

tegemist kolhooside või kolhoosimetsi majandavate organisat

sioonidega sõlmitud lepingute alusel. 

Kolhooside(majandite)vahelise metsamajandi näidispõhi

määrus on tavaliselt kinnitatud liiduvabariigi ministrite 

nõukogu poolt 

II. ÜHTSE RIIKLIKU METSAFONDI HALDAMINE 

1. Metsafondi haldamise mõiste. 

üldiseloomustus .ja organid 

Metsade haldamine on metsade teadusliku ja heapereme

heliku majandamise ning ratsionaalse kasutamise üks aluseid 

ning keskseid komponente. Metsafondi haldamise all me kä

sitleme pädevate riigiorganite mitmesuguseid osategevusi 
NSV Liidu riiklikku metsafondi kuuluvate metsade heapereme

heliku majandamise, taastootmise, kasutamise, valve, käsu

tamise ja kaitse riiklikul juhtimisel. Eriline osatähtsus 

on haldusel metsade riikliku omanduse ja sotsialistliku 

3* 
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plaanimajanduse tingimustes. Seetõttu on ka mõistetav sea

dusandja suur tähelepanu metsade haldamise õiguslikule regu

leerimisele. 

Metsafondi haldamise õiguslikud alused antakse seaduse 

tasemel 

1) Eesti NSV metsakoodeksi 2. ja 3. peatükis (§~d 8-15), 

kus reguleeritakse metsade kasutamise, taastootmise, valve 

ja kaitse riiklikku juhtimist ning metsade seisundi kasuta

mise ja kaitse riiklikku kontrolli; 

2) MetsaK III osas, kus reguleeritakse metsade taastoot

mist ja tootlikkuse tõstmist; 

3) MetsaK IV osas (metsade valve ja kaitse funktsiooni

na) ; 

4) MetsaK V osas (metsade riikliku arvestuse, metsaka-

tastri pidamise ja metsakorralduse funktsioonina); 

5) MetsaK VI osas, kus sätestatakse vastutust metsasea-

dusandluse rikkumise eest ja MetsaK 25. peatükis, mis regu

leerib metsakasutusvaidluste lahendamist. 

Peale seaduste (eelkõige MetsaK) sätestavad metsafondi 

haldamist rida seadusest madalamaid akte. Näiteks on NSV 

Liidu ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu võtnud vastu määrusi 

metsafondi halduse organite ülesannete ja õigusliku seisundi 

jmt. fikseerimiseks. Nii kinnitati NSV Liidu Ministrite Nõu

kogu 23. septembri 1969. a. määrusega NSV Liidu Metsamajandu

se Riikliku Komitee põhimäärus (41, lk. 357-359). Eesti NSV 

Ministrite Nõukogu kinnitas 6. aprillil 1970. a. Eesti NSV 

Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi põhimääruse (7, 

akt 2.1). Samuti on vastu võetud rida erimäärusi üksikute 

metsafondi haldamise funktsioonide sätestamiseks. Näiteks 

võttis NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3. juunil 1982. a. vastu 

"Metsade seisundi kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse 

riikliku kontrolli määrustiku" (14, lk. 153-161). Üksikasja

likumalt täpsustavad üksikute tähtsamate metsafondi haldami

se funktsioonide täitmist ametkondadevahelised ja ametkond

likud aktid. Näiteks reguleeritakse NSV Liidu Metsamajandu

se Riikliku Komitee juhendiga NSV Liidu metsades metsarikku-

jate vastutuselevõtmist (vt, 14, lk. 162 jj,). 
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Metsafondi haldamise üldiseloomustamisel tuleb silmas 

pidada, et vaatamata meie maa metsafondi tohutule suurusele 

ja diametraalsele metsasuse erinevusele maa eri paikkonda

des ja eri liiduvabariikides, on metsafondi haldamise alu

sed ühtsed. Ühtne üleriigiline on metsafondi struktuur 

(haldamise objekt), põhimõtteliselt ühtna on haidusorgani-

nite (haldamise subjekti) struktuur ja põhimõtteliselt on 

ühtsed ka tähtsamad haldusalased osategevused - haldamise 

funktsioonid ning nende realiseerimise normid. Kõrvuti sel

lega arvestatakse vajalikul määral ka metsafondi kohalikke 

erisusi. 

Üleliidulise ja vabariikliku halduse osa ja piiritle

mine metsafondi haldamisel tuleneb vahetult sätteist, mis 

piiritlevad NSV Liidu .ia Eesti NSV pädevuse metsasuhetes 

(vt. MetsaK § 6). Metsafondi haldamise organite pädevus 

üleliiduliste ja liiduvabariigi organite vahel on jaotatud 

põhimõtteliselt analoogiliselt maa-, maapõue- ja veefondi 

haldamisega. Üleliidulisse pädevusse kuulub: 

1) metsafondi käsutamine ulatuses, mis on vajalik NSV 

Liidu volituste realiseerimiseks vastavalt põhiseadusele; 

2) metsa kasutamise, taastootmise, tootlikkuse tõstmi

se, valve ja kaitse põhisätete kehtestamine; 

3) NSV Liidu metsaraiefondi suuruse, selle jaotamise 
ja kasvava metsa väljaandmise korra kehtestamine; 

4) metsamajanduse ja metsakasutuse põhisuundade ja 

perspektilvplaanide kindlaksmääramine; 

5) metsade gruppidesse ja kaitsekategooriatesse jaota
mise korra kehtestamine; 

6) ühtse üldriikliku metsaarvestuse ja metsakorralduse 

süsteemi ning metsakatastrl pidamise korra kehtestamine; 

7) riikliku kontrolli korra kehtestamine metsasuhetes. 

NSV Liidu riigiorganite pädevus metsasuhetes on seadu

ses antud mitteammendavalt (alates 1980. aastast). 

Eesti NSV pädevus metsasuhetes on toodud Eesti NSV 

metsakoodeksi §-s 7. Millised üleliidulised ja vabariigi 

organid kannavad siin metsafondi haldamise funktsioone? 
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Ka metsafondi haidusorganid võib liigitada 4 gruppi: 

1) üldkompet ent s i organid ; 

2) erikompetentsi organid (spetsiaalselt selleks voli

tatud organid); 

3) ametkondliku halduse organid ; 

4) ühiskondliku halduse organid. 

Seadus (MetsaK § 8) eristab selgelt metsafondi halduse 

üld- ja erikompetentsi organeid. 

Metsafondi üldkompetentsi haldusorganid (vt. MetsaK 

§ 8 lg. 1 esimene pool) on: 

1) NSV Liidu Ministrite Nõukogu ; 

2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu; 

3) kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteed. 

Üldkompetentsi organid juhivad metsamajandust kõrvuti 

teiste rahvamajanduse ja sotsiaalse elu sfääride riikliku 

juhtimisega oma haldusüksuste piires. 

Metsafondi haldamise eriorganid (spetsiaalselt selleks 

volitatud organid) on ellu kutsutud metsade majandamise, 

taastootmise, kasutamise ja kaitse riiklikuks juhtimiseks. 

Nende organite tegevuse iseloomulikuks jooneks on see, et 

nad on spetsiaalselt ellu kutsutud metsafondi või selle tea

tud osade haldamiseks ja nende tegevus on seotud ainult või 

põhiliselt metsafondi haldusfunktsioonide täitmisega. 

Metsafondi erihaldusorganid on ära toodud Eesti NSV 

MetsaK § 8 lg. 2 ja nendeks on eelkõige: 

1) Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministee-
rium, mille põhimäärus on kinnitatud Eesti NSV Ministrite 

Nõukogu poolt 6. aprillil 1970. a. (ENSV ÜVT 1970, 18, 157; 

muudatuste-täiendustega 1. apr. 1974. a. - ÜVT 1974, 17» 143 

ja 3. juun. 1982. a. - ÜVT 1982 , 31, 487 ; 7, lk. 9-17) ja 

2) NSV Liidu Metsamajanduse Riiklik Komitee, mille põ

himäärus on kinnitatud NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt 

23. septembril 1969. a. (CÜ СССР 1969, 23, 134; 41, lk. 

357 jj.У. 

Metsafondi halduse eriorganid haldavad metsi ametkon

dadevaheliselt, sõltumata sellest, millise ametkonna või 

organisatsiooni kasutusse on konkreetne mets antud. 
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Riiklike metsamajanduse erihaldusorganite eeskirjad, 

instruktsioonid ja juhendid on seadusandlusega kehtestatud 

piires kohustuslikud kõigile ametkondadele, organisatsiooni

dele ja kodanikele, kes osalevad metsasuhetes (MetsaK § 21). 

NSV Liidu Metsamajanduse Riiklikule Komiteele on pandud 

meie maa metsamajanduse riiklik juhtimine. 

Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium 

allub oma tegevuses Eesti NSV Ministrite Nõukogule ja NSV 

Liidu Metsamajanduse Riiklikule Komiteele. Tema peaülesan

deks on: 

1) metsamajanduse igakülgne arendamine, metsade toot

likkuse suurendamine, puistute taastamine ja kasvatamine; 

2) metsafondi arvestus, metsavarude jooksvate ja pers

pektiivsete bilansside koostamine; 

3) metsavalve tagamine metsatulekahjude jm. metsarikku-

miste ärahoidmiseks; 

4) metsade kaitse tagamine metsakahjurite ja -haiguste 

vastu; 

5) metsade õige majandamise tagamine ja kontroll metsa

de seisukorra, kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse 

üle ; 

6) jahimajanduse ja siseveekogude kalamajanduse juhti

mine (incl. kontroll); 

7) majanduslikku või teaduslikku huvi pakkuvate taimede 

ja loomade kaitse ja taastamise korraldamine; riikliku kait

se alla võetud loodusobjektide kaitserežiimist kinnipidamise 

kontroll; 

8) kontroll looduskaitseseadusandlusest, loodusvarade 

ja metsarikkuste kasutamise korrast kinnipidamise üle (päde-

devuse piires), aga ka 

9) metsamajanduse ja looduskaitse teadusliku uurimistöö 

arendamine ja teaduslik-tehniliste probleemide läbitöotsimine. 

Põhimäärus täpsustab ka ministeeriumi poolt täidetavaid 

juhtimisfunktsioone (p. 5) ja fikseerib nende täitmiseks va
jalikud õigused (p. 6). 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 24. juuli 1969. a. määruse 

alusel organiseeris Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskait

se Ministeerium Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadus

liku Uurimise Instituudi (ENSV T 1969, 32, 332). 
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Teistes liiduvabariikides on riiklikel metsamajanduse 

organitel erinevaid nimetusi. Näiteks Vene NESV-s, Ukrai

nas ja Valgevenes (kokku üheksas liiduvabariigis) on loo

dud metsamajanduse ministeeriumid. Ülejäänud liiduvabarii

kides on loodud metsamajanduse komiteed, metsamajanduse ja 

metsatööstuse ministeeriumid jne. Seega on liiduvaba

riigid valinud endale optimaalse vabariikliku metsafondi 

erihaldusorganite struktuuri ja sellele vastava nimetuse. 

Metsafondi halduse keskseteks kohalikeks organiteks 

on metsamajandid, aga ka metsatööstuskeskused vm. organi

satsioonid, kellele kinnitatakse teatud osa riiklikku met

safondi ja metsafondi maad, pannes neile ühtlasi metsade 

majandamise ja metsakasutamise korraldamise kohustused. 

Metsamajandid kujutavad endast metsamajanduse süsteemi ma

jandusliku juhtimise administrâtiiv-majanduslikke üksusi. 

Metsamajandid jagunevad tavaliselt metskondadeks. viimased 

omakorda jaoskondadeks ja vahtkondadeks. 

Metsamajandid täidavad metsahaldusprotsessis mitmesu

guseid metsafondi haldamise funktsioone, eriti aga 

1) peavad metsafondi arvestust; 

2) korraldavad metsade kasutamist, s.t. määravad kind

laks metsakasutuse kohad, annavad välja metsakasutusõiguse 

dokumente ; 

3) kontrollivad metsakasutuseeskirjade järgimist jne. 

Kõrvuti öelduga on metsamajandid ka metsamajandusli

kud ettevõtted. Nad hooldavad metsi, viivad ellu metsade 

taastootmise ja metsaviljakuse suurendamise abinõusid, ra

kendavad vajalikke meetmeid metsade kaitseks kahjulike pu

tukate ja haiguste vastu. 

Kolhoosimetsade majandamine ja korraldamine on pandud 

kolhooside endi ja majanditevaheliste metsamajandite pea

le. Kolhoosimetsade majandamise juhtimine on pandud NSV 

Liidu Riikliku Agrotööstuskomitee süsteemi metsamajanduse 

organitele (Eesti NSV-s Eesti NSV Riikliku Agrotööstusko

mitee metsamajanduse osakonnale). 

Eesti NSV-s on 22 metsamajandit. Tartu metsamajand 

jaguneb näiteks Alatskivi, Halliku, Kaiavere, Kärkna, Lae

va, Murru, Raadi, Saare, Tähtvere ja Vara metskonnaks. 
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Eraldi sätestab seadusandja ühiskondlike organisatsioo

nide, töökollektiivide ja kodanike osavõttu metsade ratsio

naalsest kasutamisest, taastootmisest, valvest ning kaitsest. 

Täpsustatakse ametiühingu, noorsoo-organisatsioonide, loodus-

kaitseseltsi, teaduslike ühingute jt. ühiskondlike organisat

sioonide, aga ka töökollektiivide osa metsafondi haldamisel. 

Eraldi sätestatakse ühiskondlike inspektsioonide ja kooli-

metskondade ülesandeid metsade majandamise, kasutamise ja 

kaitse korraldamisel (vt. MetsaK III ptk., §-d 12-15)• 

2. Metsafondi haldamise funktsioonid 

õppides tundma metsafondi haldusorganite süsteemi, oman

dasime metsafondi haldamise välise, nähtumusliku (strukturaal

se) külje. Samas heitsime põgusa pilgu mõne tähtsama metsa

fondi halduse organi põhiülesannetele. Milline on aga tervi

kuna metsafondi haldamise sisu, tähtsamad metsafondiga tege

levate riigiorganite tegevuse põhisuunad (osategevused), see

ga metsafondi halduse kogu funktsionaalne külg? 

Andes üldiseloomustuse metsafondi haldamise funktsiooni

dele, tuleb meenutada, et metsafondi haldamise põhifunktsioo

nid on paljus analoogilised loodusressursside haldamise funkt

sioonidega. Nendega oleme tuttavad loodusressurssideõiguse 

üldosast. See on ka igati mõistetav, sest moodustab ju met

safond NSV Liidu ühtse riikliku loodusressurssidefondi ühe 

lahutamatu põhiosa. 

Samas võib täheldada, et metsaseadusandluses, sealhulgas 

ka "Eesti NSV metsakoodeksis" (paljus tulenevalt NSV Liidu ja 

liiduvabariikide metsaseadusandluse alustest) on metsafondi 

haldamise alased osategevused antud küllalt tagasihoidlikult 

süst emat ise er it una. Seda eriti õigus- ja juhtimisteadusli-

kust aspektist lähtudes. Tunda annab materjali esituse met

sandusliku ja metsamajandusliku ametkondliku азрекс i do

mineerimine, vähesevõitu on olnud juristide ja jühtimistead-

laste kaasamine sellekohase seadusandluse väljatöötamisel. 

Tulevikus on vajalik sellekohase normi st iku komplekssem täiusta

mine, sealhulgas arvestades ka teiste loodusressursside sea

dusandluse aluste ja eri liiduvabariikide maa-, maapõue-, 

metsa-, veekoodeksite jm. seadusandluse positiivseid kogemusi. 
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Kuidas siia annab metsafondi haldamise funktsioonid keh

tiv seadusandlus? Esimese tervikliku ülevaate metsafondi 

halduse funktsioonidest de. le^e lata saame, tutvudes "Eesti 

NSV metsakoodeksi" rea osade ja peatükkide pealkirjadega. 

Vaadeldes vabariigi metsakoodeksi osade ja peatükkide 

pealkirju (seega kogu metsaseadusandluse struktuuri), võib 

kehtiva seadusandluse alusel välja tuua järgmise metsafondi 

halduse funktsioonide kompleksi; 

1) metsade riiklik arvestus ; 

2) riikliku metsakatastri pidamine; 

3) riikliku metsakorralduse organiseerimine (MetsaK V 

osa, §-d 130-135); 

4) metsade majandamise riiklik juhtimine (MetsaK 4. ja 

7. ptk.) ; 

5) metsade kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse 

riiklik juhtimine (MetsaK 2. ptk.); 

a) metsakasutuse riiklik juhtimine (MetsaK II osa), 

metsafondi käsutamine; 

b) metsakasutusvaidluste lahendamine (MetsaK §-d 112 

ja 113); ' 

c) metsade taastootmise ja tootlikkuse tõstmise riik

lik juhtimine (MetsaK VI osa; §-d 114-119); 

d) metsade valve ja kaitse riiklik juhtimine (MetsaK 

IV osa, §-d 120-127); 

6) riiklik kontroll metsade seisundi, kasutamise, taas

tootmise, valve ja kaitse üle (§-d 10 ja 11); 

7) vastutuse kohaldamine metsaseadusandluse rikkumise 

kordadel (MetsaK VI osa, §-d 136-143). 

Seega ka metsafondi haldamisel tegelevad metsafondi hai

ti amise organid koigi tähtsamate sotsiaal-majandusliku juhti

mise funktsioonidega; metsafondi alase 

1) informatsiooni kogumise, töötlemise, edastamisega (ar

vestuse ja aruandlusega); 

2) otsustamise ja planeerimisega; 

3) täitev-korraldava juhtimisega, s.o. organiseerimisega; 

4) tagasisidega, s.o. kontrolli ja vastutuse kohaldami

sega lubamatute hälvete korral metsaalasest sotsiaalmajandus

likust programmist. 
26 



Nüüd natuke lähemalt tähtsamatest metsafondi haldamise 

funktsioonidest. 

A. Metsade arvestus. Arvestus on iga sotsiaalmajan

dusliku sfääri juhtimise lahutamatu osa. Metsakoodeks vaat

leb metsade arvestust lahutamatus seoses riikliku metsaka-

tastri pidamisega. Metsakataster on põhimõtteliselt analoo

giline teiste loodusressursside (näit. maa-, vee-, maavara 

leiukohtade riiklike katastritega (vt. ENSV maakoodeks VIII 

osa §-d 199-201 ja selle kommentaarid - 5). Metsade arvestu

se ning katastriandmeid on vaja: 

1) teaduslikuks metsade majandamiseks; 

2) ratsionaalseks metsakasutuste korraldamiseks; 

3) metsade taastootmiseks; 

4) kaitse korraldamiseks; 

5) metsamajanduse arengu planeerimiseks; 

6) metsaraie planeerimiseks jne. 

Metsade riiklikku arvestust ja riiklikku metsakatastrit 

peetakse NSV Liidu Ministrite Noukogu poolt kehtestatud kor

ras. Eesti NSV Ministrite Noukogu võttis 9. veebruaril 1982. 

a. vastu määruse "Metsade arvestamisest, metsakatastri pida

mise ning riikliku metsafondi maade seisundi ja kasutamise 

harukondliku arvestuse kohta" (ENSV ÜVT 1982, 17, 257), mis 

arendas edasi metsade arvestuse ning katastri õiguslikke alu

seid. Metsaoiguses tuleb ka arvestada, et omaette regulee

rimise objektiks on loodusressursside õiguses kujunemas loo

mariik. Samal ajal on see oma alustelt seotud metsade ja 

metsafondi maa kasutamise ja haldamisega. Seetõttu tuleb ka 

siinkohal arvestada, et Eesti NSV Ministrite Nõukogu võttis 

22. mail 1984. a. vastu määruse "Loomade ja nende kasutamise 

riikliku arvestuse ning loomariigi riikliku katastri pidami

se korra kohta" (ENSV ÜVT 1984, 26, 328). Metsakatastriga 

seotud sisuline ja õiguslik töö seisab põhiliselt veel ees. 

Eristada tuleb ühelt poolt metsa ja metsafondi maa ar

vestust. Teiselt poolt on vaja eristada üldriiklikku, admi

nistrât iiv-territoriaalset , kompleksset, ametkondadevahelist 

metsa ja metsafondimaa arvestust ning vastavat ametkondlikku 
arvestust. 
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Vastavalt kehtivale korrale on kõigi metsade üldriiklik 

arvestus pandud NSV Liidu Metsamajanduse Riiklikule Komitee

le, kes peab seda oma kehaorganite kaudu. 

B. Asendamatu osa metsafondi haldamises on ka planeeri

misel. Metsade majandamise, taastootmise, kasutamise ja 

kaitse planeerimise aluseks on metsade arvestuse ja metsa

korralduse andmed (vt. MetsaK § 133 ja 26). 

Metsade majandamise ning kasutamise alased ülesanded 

ning meetmed nähakse ette perspektiivsetes ja jooksvates ma

jandusliku ja sotsiaalse arengu plaanides. Neis määratakse 

kindlaks arvestuslank peakasutusraie jaoks pikemaks ajaks ja 

igaks aastaks igale metsamajandusorganisatsioonile, eraldi 

metsagruppide ja majandite järgi vabariigi ulatuses. Arves

tuslangi kinnitamise korra kehtestab NSV Liidu Ministrite 

Nõukogu (MetsaK § 134). Samuti nähakse riiklikes plaanides 

ette met a at ö öst ust ööde ja metsakasvatuse maht, ülesanded 

metsade saagikuse suurendamiseks, et saada igalt metsamaa 

hektarilt rohkem kaubatoodangut, ülesanded metsakorralduse 

alal jne. 

NSV Liidu Metsamajanduse Riiklik Komitee on kooskõlas 

talle põhimäärusega pandud ülesannetega põhiliste metsamajan

duslike tööde planeerija. Koostöös asjast huvitatud amet

kondadega ja liiduvabariikide ministrite nõukogudega töötab 

ta välja metsamajanduse arendamise generaalplaanid(-skeemid). 

Rida planeerimisküsimusi lahendatakse ka siin NSV Liidu Riik

liku Plaanikomitee osavõtul. 

Oluline osa metsafondiga seotud meetmete planeerimisel 

meie maa intens!lvarengu tingimustes on EKP Keskkomitee ja 

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 14. veebruari 1979« a. määrusel 

"Looduskaitse tõhustamise ja loodusvarade parema kasutamise 

lisaabinõude kohta" ning NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Mi

nistrite Nõukogu 12. juuli 1979« a. määruse "Planeerimise 

parandamisest ja majandusmehhanismi mõju tugevdamisest toot

mise efektiivsuse ja töö kvaliteedi tõstmisel" jt. direk-

tiivsuuniste realiseerimisel (vt. ka 35). 
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С. Metsakorralduse mõiste on antud seaduses. Metsakor

raldus kujutab endast metsade ratsionaalse kasutamise, nende 

tootlikkuse tõstmise, taastootmise, valve ja kaitse, aga ka 

metsamajandamise kultuuri tõstmise riiklike abinõude süstee

mi. 

Samas (§ 132 lg. 2) antakse ka põhilised metsakorral-

dusalased toimingud, s.o. metsakorraldusprotsessi mõiste ja 

sisu, mitteammendava metsakorralduslike tegevuste (õigem ana

loogiliselt Eesti NSV maakoodeksi §-ga 203 - toimingute) loe

telu. 

Metsakorraldus hõlmab näiteks; 

1) metsamajandusorganisatsioonide optimaalsete piiride 

määramise toimingud; metsamajandusliku ja metsa all olevate 

alade majandisisese kasutamise kavade koostamise; 

2) metsavarude, metsa liigilise ja vanuselise koosseisu 

selgitamise peakasutusraie arvestuslangi, raie viiside, aga 

ka muu metsakasutuse ulatuse ning viiside määramiseks; 

3) hooldus-, sanitaar- jm. raiet, aga ka kuivendust jm. 

metsamajandustöid vajavate metsaosade väljaselgitamise; 

4) metsa uuendamise ja metsastamise alade täpsustamise, 

aga ka metsade taastamise mooduste määramise; 

5) metsa kaitse kategooria määramise, aga ka metsa 

ühest grupist teise üleviimise põhjendamise; 

6) topograafiliste, geodeetiliste, metsabioloogiliste 

jt. uuringute tegemise. 

Metsakorralduse materjalide alusel koostatakse metsi 

majandavate organite jaoks metsakorralduse projektid, mie 

on aluseks: 

1) metsa majandamisele, 

2) metsakasutusele, 

3) lähteandmeteks perspektiivsele ja jooksvale planee
rimisele (MetsaK § 133). 

Metsakorraldust viivad kõigis metsades läbi metsakor-

raldusettevõtted NSV Liidule ühtse süsteemi järgi. Selliseks 

ettevõtteks on üleliiduline koondis "Lessoprojekt" (Metsa— 
projekt). 
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D. Metsafondi käsutamise lähtealused saame loodusres

sursside omandiõigussuhte sisu, aga ka loodusressursside hal

damise, eriti aga loodusressursside käsutamise mõistest. Ka 

metsade puhul seisneb metsafondi käsutamine kui metsafondi 

haldamise funktsioon eelkõige haldusorganite mitmesugustes 

otsustavates ja täitev-korraldavates toimingutes. See kujutab 

endast kindlat toimingute kompleksi (protsessi), mille käigus 

määratakse konkreetse metsafondi osa õiguslik saatus. 

Põhilisteks metsakäsutustoiminguteks on; 

1) metsade kinnistamine metsamajanditele ja kolhoosidele. 

Metsade kinnistamine leiab aset siis, kui-kolhoosile antakse 

tähtajatusse kasutusse metsaga kaetud maad..Metsade kinnista

mine ministeeriumidele, ametkondadele jt. ettevõtetele toimub 

tavaliselt NSV Liidu Ministrite Noukogu poolt; 

2) metsade ümberjaotamine. Näiteks ühelt metsamajandilt 

teisele, kolhoosimetsade üleandmine nende nõusolekul riiklike 

metsamajandusorganite alluvusse, kinnistatud metsade äravõt

mine jne. ; 

3) met s at о or a ineb aas id e kinnistamine või äravõtmine. 

Metsafondi käsutamise käigus tekivad, muutuvad või lõpe

vad ka metsakasutusõiguslikud suhted. Näiteks selleks, et 

tekiks puidu varumise õigus (metsaraie õigus), on vaja: 

1) metsaraiefondi jaotust, 

2) metsaraie pileti väljaandmist, 

3) metsaraiefondi üleandmist looduses. 

Metsamajandid ei või reeglina seni välja anda raiepile

tit (orderit), kuni pole jaotatud metsaraie fond. Seega ku

jutab endast metsade käsutamine teinekord mitmesuguste orga

nite koostööd ja järjestikuseid õiguslikult seotud toimin

guid. 

F. Ka metsa taastootmise korraldamine, metsakasvatus ja 

metsa tootlikkuse tõstmine on pandud NSV Liidu Metsamajandu

se Riiklikule Komiteele ja tema organitele, põhiliselt tee

vad neid töid metsamajandid. Metsataastustöid teevad peale 

raiet ka metsavarujad (metsa- ja puidutööstuse ettevõtted 

jne.). 
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G. Riiklik kontroll metsasühetes tähendab metsade sei

sundi, kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse riiklikku 

kontrolli. Selle ülesanded on antud Eesti NSV metsakoodek-

si §-s 10, organid aga §-s 11. 

Riikliku kontrolli ülesandeks on tagada, et kõik mi

nisteeriumid jt. keskasutused ning kodanikud järgiksid met

sa majandamise, taastootmise, arvestuse, valve ja kaitse, 

aga ka metsakasutuse jm. eeskirju ning norme. Seega on 

kontrolli eesmärgiks ka metsasuhetes tagada metsaseadusand -

luse täitmine ehk õiguskord ja seaduslikkus. 

Kuna ka metsasuhetes on riiklik kontroll keskne, riik-

likult-õiguslikult teisi metsafondi haldusfunktsioone ühen

dav intégrâtiivne osategevus, millel metsafondi riikliku 

juhtimise efektiivsuse hindamises on eriline koht, siis 

sellest funktsioonist natuke pikemalt. 

Ka metsasuhetes on riikliku kontrolli organiteks kõi

gepealt rahvasaadikute nõukogud, nende täitev-korraldavad 

organid. Erilised ülesanded seaduslikkuse tagamisel metsa

suhetes on riiklike metsamajanduse organitel ja muudel sel

leks spetsiaalselt volitatud riigiorganeil. 

Nimetatud kontrolliorganite ülesanded ja tegevusvald

konnad, aga real juhtudel ka kontrolli vormid on antud 

nimetatud organite tegevust reguleerivates põhiaktides. (vt. 
näiteks MetsaK § 9 juurde seadused kohalike nõukogude kohta, 

täitev-korraldavate organite tegevust reguleerivad aktid, 

põhimäärused, juhendid jne.) 

Spetsiaalselt sätestab kontrollifunktsiooni metsasu

hetes ka mitmekesine seadusest madalam normistik. 

Kesksetena nimetame neist: 

1) NSV Liidu Ministrite Nõukogu 22. märtsi 1950. a. 

määrusega kinnitatud "NSV Liidu riikliku metsakaitse määrus

tikku" (vt, 41, lk. 361-370); 

2) NSV Liidu Ministrite Nõukogu 3« juuni 1982, a. mää

rusega kinnitatud "Metsade seisundi, kasutamise, taastoot

mise, valve ja kaitse riikliku kontrolli määrustikku" (NB! 

14, lk. 153-161). 

Peale eelnimetatute reguleerib vaadeldavat haldusfunkb-

siooni rida ametkondadevahelist ja ametkondlikke akte. Nime-
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tame näiteks NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee 26. 

märtsil 1969. a, kinnitatud "NSV Liidu metsades metsarikku-

jate vastutusele võtmise juhendis" (vt. 14, lk, 162-174), 

Rida eriakfce on kontrolli käigus kindlakstehtud seadusrikku-

mistes süüdiolevate vastutuselevõtmise korra täpsustamiseks. 

Näiteks NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee poolt on 

25. augustil 1971. a. kinnitatud "NSV Liidu metsades tule

ohutuse eeskirjade rikkumise eest trahvide määramise juhend" 

(14, lk. 174 jj.). 26. märtsil 1969. a. "Metsamajandusele 

metsatulekahjudega ning kemikaalide, heitvete ja tööstusjäät

metega tekitatud kahjude arvutamise juhend" (14, lk. 179-

182) jne. 

Keskseks spetsiaalseks kontrollorganiks metsasuhetes on 

NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee süsteemis tegutsev 

Riiklik Metsainspektsioon. Siia kuuluvad näiteks NSV Liidu 

metsade seisundi, kasutamise, taastamise, valve ja kaitse 

kontrolli riiklik peainspektor, vastav vabariigi riiklik pea

inspektor ning teised riiklikud inspektorid ja vaneminspek

torid (vt. lähemalt 14, lk. 154 jj.). 

Metsade kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse küsi

mustega tegelevate riiklike metsamajandusorganite struktuu

riüksuste juhtivad insenerid, vaneminsenerid, vaneminspekto

rid, inspektorid jt. spetsialistid on ametikoha järgi ühtla

si ka metsainspektsiooni riiklikuks inspektoriks. 

Riikliku metsamajandusettevotte (-koondise) direktor on 

ametikoha järgi ühtlasi selle organisatsiooni tegutsemispiir-

konnas vastavaks riiklikuks v aneminspekt or iks « peametsaülem 

ning riikliku metsamajandusettevotte (-koondise) direktori 

asetäitja, kes tegeleb metsade kasutamise, taastootmise, val

ve ja kaitse küsimustega, on ametikoha järgi ühtlasi vastava 

piirkonna metsainspektsiooni vaneminspektori asetäitja. 

Metsaülem (metskonna-metsapunkti juhataja jne.) ja abi

metsaülem on ametikoha järgi ühtlasi metskonna (metsapunkti) 

asukohas metsainspektsiooni riiklik inspektor. 

Metsainspektsiooni hierarhia aluse moodustavad metsa

me istr id , metsnikud ja metsavahid, kes on oma ametikoha jär

gi ühtlasi jaoskonna ja vahtkonna asupaigas metsakontrolli 

riiklikeks inspokt or it eks. 
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Kontrolli määrustik täpsustab küllalt üksikasjalikult 

kontrolli objekti, detailiseerib kontrolli funktsioone (vt. 

p. 14, ap. a-p - 14, lk. 156-158), annab kontrollijate õigu

sed (p. 16-1?)« Oluline on silmas pidada, et metsainspekt

siooni töötajad kontrollivad ka riikliku metsafondi maa 

sihtotstarbelist kasutamist ning kaitset. 

Ühiskondliku halduse liinis abistavad riiklikke inspek

toreid ühiskondlikud metsainspekfcsioonid. 

H. Omaette metsafondi haldamise funktsiooni moodustab 

ka metsakasutusvaidluste lahendamine (MetsaK 25. ptk.). Ka 

siin on keskne roll metsafondi erihaldusorganeil (vt. MetsaK 

§ 112). Metsasuhetega seotud varalisi vaidlusi vaadatakse 

läbi varaliste vaidluste lahendamise üldises korras, s.o. 

arbitraaži ja kohtute poolt (MetsaK § 113)« Nende lahendami

seks annab NSV Liidu Ülemkohus ja NSV Liidu Ministrite Nou

kogu juures asuv Riiklik Arbitraaž juhistavaid määrusi ja 

juhendeid. Näiteks on kohtutes metsarikkumise asjade läbi

vaatamisel asjalik juhinduda NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 

30. juuni 1969. a. määrusest nr. 6 "Kohtupraktikast metsa

rikkumise asjades" (vt. 14, lk. 186-189), selle 7. juuli 

1983« a. redaktsioonis (vt. 24). Samuti on vaja arvestada 

kohtutel NSV Liidu Ülemkohtu 7. juuli 1983. a. määruse nr. 4 

"Looduskaitseseadusandluse kohaldamise kohtupraktikast" ju

hiseid (vt. 23). NSV Liidu Riiklik Arbitraaž võttis 30. jaa

nuaril 1976i a. vastu instrukfciivkirja "Mõningatest prakti

listest küsimustest seoses looduskaitseseadusandluse rikku

mise vaidluste lahendamisega" jne. (vt. 63-65). Meie maa in-

tensiivareng ja sellest tulenevad aktuaalsed sotsiaal-majan

duslikud ülesanded nõuavad kõigi metsafondi halduse organite 

senisest paremat tööd. Keskkonnahalduse organite 1986. a. 

alustatud reorganiseerimine on oluliseks etapiks ka metsa

fondi halduse viimisel kaasaja nõuete tasemele. 
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III. MHTSAKASUTUSÖIGUS 

1. Metsakasutusõiguse mõiste, liigid. 

üldiseloomustus 

Metsakasutuse mõiste on küllalt keerukas. Siin ei ole 

kaugeltki lihtne eristada, millal ja kui palju ühel või tei

sel loetletud juhul on tegemist metsa kui istandike voi met

safondi maade (metsata voi metsaga kaetud maa) kasutamisega. 

Sisuliselt võib metsakasutuse üldmõistesse hõlmata igasuguse 

tegevuse metsafondi maa piires, sõltumata sellest, kas on 

tegemist metsa või metsata metsafondi maa (metsamaa või mit-

temetsamaa) kasutamisega. 

Mida siis kujutab endast metsa kasutamise õigus? Mitte 

igasugune tegevus metsas ei ole metsakasutus, rääkimata siis 

vastavast õigusest. 

Kehtiv metsaseadusandlus luba teha metsas jm. metsafon

di maal metsamajandusega mitteseotud ehitustöid, kaevandada 

maavarasid, paigaldada kommunikatsioone (kaablit, torujuht

me id jne.). Kehtiv seadusandlus ei vaatle töid, kus metsa

fondi maad kasutatakse teatud vajalike tööde operateioonili-

se-territoriaalse baasina, metsakasutusena. Metsakasutus on 

metsast kui erilisest loodusobjektist aineliste ja muude hü

vede tarbimine. Samal ajal vaatleb seadusandja metsakasutu

se liigina heina niitmist ja loomade karjatamist metsafondi 

maal (MetsaK § 46 p. 4; § 77). Sisuliselt on siin tegemist 

metsafondi maa põllu- ja karjamajandusliku kasutamisega. 

Vastavalt MaaK §-dele 42 ja 182 on siin tegemist teisese 

maakasutusega. Metsa kõrvalkasutusena vaatlemiseks annab 

siin aluse see, et selline metsafondi maa ajutine põlluma

janduslik kasutamine on rangelt allutatud metsamajanduse hu

videle. 
Seadusandja on erinevalt liigitanud metsakasutusõigusi. 

Kuni metsaseadusandiuse kaasaegse kodifitseerimiseni erista

ti põhiliselt kolme metsakasutusõigust: 

1) puidu varumist; 

2) teisejärgulise metsamaterjali (kändude, koore, niine 

jet.) varumist ; \ 
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3) metsa kõrvalkasutust (heina niitmine ja loomade kar

jatamine metsafondi maal, pähklite, marjade, ravimtaimede jm 

korjamine). 

Kehtiv seadusandlus (seega alates 1. juunist 1979» a.) 

toob metsakasutuse liikide koondloetelus (MetsaK § 46) esile 

järgmised metsakasutused; 

1) puidu varumine; 

2) vedelvaigu varumine; 

3) teisejärgulise metsamaterjali (kändude, niine, puu

koore, hao jms.) varumine; 

4) metsa kõrvalkasutus a) heina niitmine, loomade kar

jatamine, b) tarude ja mesilate paigutamine, puumahla varu

mine, metsapuuvilja, pähklite, seente, marjade, ravimtaimede 

ja tehnilise tooraine varumine ja kogumine. MetsaK §-s 83 

kehtestatud korras võivad olla ette nähtud ka muud metsa 

kõrvalkasutuse liigid ; 

5) metsa kasutamine teadusliku uurimise eesmärkidel; 

6) metsa kasutamine kultuurilistel ja tervistavatel 

eesmärkidel; 

7) metsa kasutamine jahimajanduse vajadusteks. 

Metsakasutusõigust saab mõiste kahetähenduslikult: 

1) kui õigusinstituut! nõukogude metsaõiguses (s.o. ob

jektiivse õiguse tähenduses); 

2) kui konkreetse metsakasutusõiguse subjekti (organi

satsiooni või isiku) õigusi ja kohustusi konkreetse metsa
fondi osa (kvartali, raielangi vmt.) kasutamisel (seda võiks 
nimetada ka metsa kasutamise õiguseks). 

Niisiis - metsa kasutamise õigus on subjektiivne õigus 

- õiguslikult tagatud võimalus tarbida metsa kui inimelu ja 

keskkonna komponendina tähtsa loodusressursi ja loodusobjek

ti kasulikke omadusi. ' * 

Metsakasutusõiguse subjektideks on analoogiliselt teis

te loodusressursside kasutusõiguse subjektiiega: 

1) riiklikud, kooperatiivsed ja ühiskondlikud ettevõt

ted, organisatsioonid ja asutused; 

2) NSV Liidu kodanikud ; 

3) NSVL seadusandlusega ettenähtud juhtudel ka muud or
ganisatsioonid ja isikud (MetsaK § 45). 
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Loodusressursside kasutamise õigusliku reguleerimise 

üheks lähteideeks on lubade süsteem, kui on tegemist majan

dusliku, tööstusliku vurfc. olulisema kasutusega. Samal ajal 

kehtib kodanikele ühtemoodi lubatud vaba loodusobjektide 

kasutamine isiklikeks vajadusteks. Neist põhimõtteist läh

tub ka metsaseadusandlus. 

Kodanikele ühtemoodi vaba metsakasutamisoigus rajaneb 

MetsaK §-1 90. Seal öeldakse, et kodanikel -on õigus va

balt viibida metsades, korjata puuvilja, pähkleid, seeni, 

marju jaa. . Seejuures peavad nad täitma MetsaK §-s 91 fik

seeritud kohustusi. Kõrvuti sellega võidakse kodanike vii

bimist metsades ja metsaandide korjamist piirata; 

1) tuleohutuse, 

2) metsaviljanduse, 

3) metsaseemnemajanduse jmt. huvides, 

4) erilise kasutuskorra kehtestamisega (näit. loodus

kaitsealade metsades MetsaK § 92). 

Välja arvatud MetsaK §-s 90 nimetatud erand, kehtib 

metsakasutuses kõigil teistel juhtudel range lubade süsteem. 

MetsaK § 49 lg. 1 ütleb, et metsakasutust võimaldatakse üks

nes eriloal metsaraiepileti (orderi) voi metsa-pileti alusel. 

Metsaraiepileti põhiline erinevus metsaraie orderist 

seisneb selles, et order kirjutatakse välja väikese koguse 

puidu varumiseks. 

Metsaraiepilet (order) on ainsaks metsakasutusoiguse 

pohiliigi puidu varumise õigust (metsaraieoigust) tõenda

vaks dokumendiks. 

Metsapilet on muid metsakasutusoigusi tõendavaks doku

mendiks. Kuid ka pilet annab õiguse ainult piletis näida

tud metsakasutusele. Iga metsakasutuse liigi kohta antakse 

välja eraldi pilet, 

Metsaraiepilet (order) ja metsapilet annab õiguse ka

sutada ka maatükke, aia on tarvilikud metsakasutuseks (Met-

ßäE 5 49 lg» I), 
Metsakasutuse-igust tõendavad dokumendid antakse välja 

aetsa aejexidavate organisatsioonide poolt. 



Met e ama j suid It 8 poolt väljaantavad riikliku tähtsusega 

metsade kasutamise dokumendid rajanevad reeglina üldkompe« 

tentei rilglhalduaorganlta otsustel, eelkõige vastavatel 
plaaniaktidel (majandusliku ja sotsiaalse arengu jt, plaani
del). 

Met3akasutuseigusa andmine toimub teatud juhtudel ko. 

ilma kõrgemalseisva organi ettekirjutuseta. Näiteks võib 

sellisena näha metsaraie.dokumendi andmist kodanikule metsa

majandi poolt viimasele eraldatud raiefondi piires. Kuid ka 

ailn on siiski metsakasutusolguse dokumendi väljaandmise 

ning vastava metsakasutusolguse tekke aluseks pädeva riigl~ 

organi administrât i iv akt. 

Kõrvuti sellega tuleb metsakasutusõigussuhte iseloomus
tamisel arvestada, et metsakasutuse käigus tekib metsamajan-
dueorgaalsatsiooni ja metsakasutaja vahel ka tsiviilõigusli
ke suhete elemente. Näiteks on real metsakasutussuhetel le
pinguline iseloom. Nii võidakse anda lepingu alusel kasuta
da heinamaad, metsi ja metsafondi maad kultuurilis-tervista-

vatel, sportlikel vmt. eesmärkidel. Lepinguliste suhete tun
nuseid on ka puidu varumise suhetel. 

Metsamajandid ei korralda ainult teiste metsakasutusol
guse objektide metsakasutust, vald nad võivad ka ise metsi 

kasutada. Kuid MetsaK § 50 püstitab nõude, et ka metsi ma

jandavad organisatsioonid on metsakasutuse kordadel kohusta
tud vormistama metsakasutusolguse üldistel alustel, s.o. 

metsaraiepileti (-orderi) või metsapiletl alusel. 

Metsakasutusolguse sisu moodustavad metsakasutajate õi
gused ja kohustused. Metsakasutajate õigused ja kohustu
sed on kehtiva seadusandluse järgi sätestatud MetsaK 17» 
pfck-is, kus § 88 annab metsakasutajate õigused ning § 89 
metsakasutajate kohustused. 

Metsakasutajatel on õigus ja kohustus teha ainult seda 

metsakasutust, mis on neile lubatud metsaraiepileti (-orde

ri) või metsapiletiga. Seega on ka metsakasutus rangelt 

ee smär g ipär an© » 

Olenevalt metsakasutuse liigist on metsakasutajatel õi
gus kindlakeaääratud korras rajada teid ja laoplatse metsa— 

toodangu tarvis, püstitades tootmls- ja majandusehitisie 



paigaldada seadmeid ja raklseid puidu tükeldamiseks ja tööt

lemiseks, rajada veokite parklaid jms. (MetsaK § 88 lg. 3). 

NSV Liidu ja liiduvabariikide seadusandlusega ettenäh

tud juhtudel võidakse metsakasutajate õigusi piirata riikli

kes huvides, samuti teiste metsakasutajate huvides. 

Rida selliseid juhuseid on ette nähtud juba NSV Liidu 

j a  l i i d u v a b a r i i k i d e  m e t s a s e a d u s a n d l u s e  a l u s t e s  ( v t .  5  § 3 1  

lg. 1; § 35 lg. 3; § 38 lg. 3; § 39 lg. 2; § 50 lg. 6 ja 

7) ja mis on kodifitseeritud ka Eesti NSV Metsakoodeksisse 

(§ 84 lg. 1; § 92; § 98 lg. 2; § 102; §-d 140-141). 

Olenevalt metsakasutuse liigist on metsakasutajad ko

hustatud * 

1) täielikumalt ja ratsionaalselt kasutama neile antud 

raielanke, vaigutamiseks eraldatud puistuid, metsaheinamaid 

ja teisi kõlvikuid; 

2) mitte jätma vaegraiet (alustatud, kuid lõpetamata 

raielanke), samuti varutud puitu raiepaikadesse ja metsades

se pärast eeskirjadega määratavate puidu varumise ja välja

veo tähtaegade lõppemist; 

3) tegema töid meetoditel, mis väldivad mullaerosiooni 

teket, välistavad voi piiravad metsakasutuse negatiivset 

toimet metsade seisundile ja taastootmisele, samuti veekogu

de ja muude loodusobjektide seisundile; 

4) täitma metsade tuleohutuse eeskirju, rakendama töö

kohtades tuletõrjeabinõusid, metsatulekahjude korral aga 

need kustutama; 

5) vältima puidukadusid ja tarbepuidu ebasihipärast ku

lutamist ; 

6) puhastama raielangid raiejäätmetest ja omal kulul 

viima metsakasutuse tagajärjel rikutud maatükid nende sihi

päraseks kasutamiseks kõlblikku seisundisse; 

7) täitma muld nõudeid, mis tulenevad NSV Liidu metsa

des kasvava metsa väljaandmise, metsaraie jm. eeskirjadest. 

Metsakasutus on alati tähtajaline. Domineerib näiteks 

lühiajaline metsakasutus - tähtajaga üks aasta (pikendamise 

võimalusega) puidu varumiseks. Heinaniitmise ja loomade kar

jatamise tähtajaks on hooaeg (vt. MetsaK § 76 lg. 5). Metsa
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marjade ja pähklite korjamine on piiratud teatud kuudega voi 

tähtaegadega. Kuid öeldu ei välista ka pikemaajalist metsa

kasutust, näiteks metsa kasutamist kultuurilis-tervistavatel 

eesmärkidel, aga isegi heinaniitmiseks jne. 

Teatud juhtudel seadusandja isegi soodustab pikemaaja

list metsakasutust, eesmärgiga aidata sel teel kaasa metsade 

ja metsafondi maa mõistlikumale he aperemehe1ikumale kasuta

misele. Näiteks kinnistatakse teatud juhtudel metsavarumis-

organisatsioonidele majanduslikult põhjendatud tähtajaks 

kindla suurusega alal kasvava metsa varud (metsatoorainebaa-

sid) ning pikaajaliseks kasutamiseks ette nähtud metsaraie-

fond. Nii kinnitati omal ajal Bratski metsatööstuskomplek

sile 90 aastaks toorainebaas pindadega 3»235 milj. ha, mille 

puidu varu on 380 milj. kuupmeetrit, iga-aastane raie hulk 

4,2 milj. kuupmeetrit (29, lk. 18). 

Metsakasutuseigust kaitstakse seadusega ja seda võib 

lõpetada ainult seaduses ettenähtud alustel. Metsakoodeks 

liigendab metsakasutusolguse lõpetamise alused kahte gruppi: 

1) ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste metsakasu

tusolguse lõpetamise alused (MetsaK § 93); 

2) kodanike metsakasutusolguse lõpetamise alused (Met

saK § 95). 

Organisatsioonide metsakasutusõigus kuulub täielikult 

või osaliselt lõpetamisele; 

1) metsakasutuse vajaduse möödumisel; 

2) metsakasutuse tähtaja möödumisel ; 

3) ettevõtte, organisatsiooni või asutuse likvideerimi
sel. 

Organisatsioonide metsakasutusõigus võidakse lõpetada 
ka juhul: 

1) kui riikliku metsafondi maa või muu metsa all olev 

maa võetakse ära muuks riiklikuks või ühiskondlikuks vajadu
seks või 

2) kui metsa ei kasutata vastavalt eesmärkidele või 

nõuetele, mis on ette nähtud metsaraiepiletis (orderis) või 
metsapiletis. 
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Kodanike metsakasutusõigus võidakse lõpetada ka juhul, 

kui riikliku metsafondi maa või muu metsa all olev maa võe

takse ära riiklikeks voi ühiskondlikeks vajadusteks (MeteaK 

§ 95). 
NSV Liidu ja Eesti NSV seaduaandlusega võidakse ette 

näha ka muid organisatsioonide ja kodanike metsak&sutusõi-

guse lõpetamise aluseid. 

Metsakasutusolguse lõpetamise korda reguleerivad MetsaK 

§-d 94 ja 96. Metsakasutusõigus lõpetatakse tavaliselt met

sakasutusolguse dokumentide annulleerimisega need dokumendid 

välja andnud organi (ametiisiku) poolt. 

Metsakasutusolguse üldtingimused leiavad üksikasjaliku

mat käsitlust metsakasutuse üksikute alaliikide õigusliku 

reguleerimise käigus. 

2. Puidu varumise (metsarale) õigus 

Metsakasutuse liikidest on seadusandja seadnud esikoha

le puidu varumise (MetsaK § 46 lg. 1 p. 1). See on ka aru

saadav, sest metsade ajalooliselt ja majanduslikult silma

torkavam kasutus seisneb sealt metsamaterjali (puidu) saami

ses. Metsade peakasutus on sealt puidu saamine rahvamajan

duse tarbeks täiskasvanud, raieküpsest metsast. See on oma

moodi metsa saagi kogumine. 

Puidu varumise õiguslikud alused on antud Eesti NSV 

MetsaK 11.-13. ptk-s (§-des 55-66). 

Kes on siis metsaraieõiguse subjektiks, metsa (puidu) 

varujaks? Puidu põhiosa varuvad liidulis-vabariiklik NSV 

Liidu Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Minis

teerium, selle metsatööstuskeskused (metsakombinaadid). Tea

tud kohustused puidu varumise alal on ka NSV Liidu Teedemi

nisteeriumi, Keemiatööstuse Ministeeriumi jt. ametkondade et

tevõtetel. Oma osa puidu varumisel metsavaesemates ja in

tensiivse metsade majandamise piirkondades on metsamajandus

likel organeil endil (näit. EtTSV-s). 

Kohalike vajaduste rahuldamiseks varuvad puitu kolhoo

sid, sovhoosid jt. kohalikud ettevõtted, asutused, organi

satsioonid ning kodanikud. Puidu varumine toimub eelkõige 
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kolmanda ja teise grupi metsades, erandina ka esimese grupi 

metsades. Ja seda muidugi kõikjal kindlas plaanilises kor

ras. 

Metsaraie õigussuhteid võib liigitada väga erinevatel 

alustel: raie subjekti, objekti, raie viisi' jmt. alusel. 
Näiteks võib eristada peakasutusraie, taastamlsraie, hooldus

raie, vähe produktiivse metsa rekonstrueerimisraie, sanitaar

raie jm. raiete käigus (näit. metsaalade puhastamisel hüdro-
rajatiste, torujuhtmete, teede-, side- ja elektriliinide, 

karjääride kaevandamise, turbatootmise, maaparanduse tööde 
jne. käigus) tekkivaid suhteid. 

Raie mahtu 1imiteeritakse arvestuslangi ja metsaraie-

fondiga, mis peab olema optimaalseks küpse metsa lga-aaata-
seks väljaraie normiks. 

Seadus teeb vahet mitme erineva raie liigi vahel ja lu
bab nende kasutamist rangelt sihipäraselt, lähtudes ennekõi
ke metsade grupist. 

Raie liigid puidu varumisel on antud Eesti NSV MetsaK 

§-s 55. 

Puitu varutakse: 

1) küpsete puistute peakasutusraie (kaasa arvatud met-
sataastamisraie) korras ; 

2) vahekasutusrale tegemisel (hooldusraie, sanitaarraie 
ja väheväärtuslike puistute rekonstrueerimisega seotud raie); 

3) muude raiete tegemisel (metsaalade puhastamine seo

ses hüdrosõlmede, torustike ja teede ehitamisega, samuti 

sihtide ja tuleohutusribade rajamisega, elektriliinide püs
titamisega, karjääride avamisega jne.). 

MetsaK § 56 viib raie liigid lahutamatusse seosesse 

metsa gruppidega, metsade sihtotstarbega ning raie meetodi
tega. 

Kolmanda grupi metsades tehakse peakasutusraiet meeto
ditega, mis soodustavad metsade efektiivset kasutamist ning 
nende taastamist väärtuslike puuliikidega. 

Teise grupi metsades tehakse peakasutusraiet meetoditel, 
mis on suunatud metsade taastamisele majanduslikult väärtus
like puuliikidega ning metsade kaitse- ja veeka it seostad ue— 
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te säilitamisele, võimaldades sealjuures nende efektiivset 

kasutamist. 

Esimese grupi metsades tehakse metsataastamisraiet kui 

üht peakasutusraie eriliiki. See toimub meetoditel, mis 

taotlevad metsakeskkonna, puistute seisundi, metsade veekait

se-, kaitse jm. omaduste parandamist ning küpse puidu õige

aegset ja ratsionaalset kasutamist. 

Sellise raie põhieesmärk ei ole mitte niivõrd puidu saa

mine, kuivõrd just metsade viimine seisundisse, kus nad võik

sid mõjusamalt täita kaitse-, veekaitse-, eriti sotsiaal-öko-

loogilisi, kultuurilis-tervistavaid jmt. funktsioone. Metsa-

taastamisraiet tehakse metsades, mis on kaotanud oma kaitse

omadused. 

Seadus piirab puidu varumist teatud liiki I grupi metsa

des (MetsaK § 56 lg. 4), arvestades nende metsade poolt täi

detavaid ökoloogilisi jm. looduslikke funktsioone. Siia kuu

luvad: 

1) looduskaitsealade, rahvus- ja loodusparkide metsad ; 

2) looduskaitse all olevad metsaosad; 

3) teadusliku või ajaloolise tähtsusega metsad ; 

4) metsaandidega puistud ; 

5) teatud kaitsetsoonide ja sanitaarkaitsepiirkondade 

metsad ; 

6) linnametsad jne. 

Neis seaduses ammendavalt loetletud metsades on lubatud 

ainult hooldus- ja sanitaarraie. Peale öeldu sisaldab sea

dus veel täiendavaid raie kitsendusi metsa keeluribadel, mä

gimets ad es ja erikaitse metsades (§ 56 lg. 5-7)• 

Puidu varumise korda üksikasjastatakse; 

1) NSV Liidu Ministrite Noukogu poolt 30. oktoobril 1981 

a. kinnitatud "NSV Liidu metsades kasvava metsa väljaandmise 

eeskirjade" (ENSV ÜVT 1982, 12, 176; 14, lk. 27-48); 

2) Eesti NSV metsade peakasutusraiete eeskirjade (vt. 

BJSV T 1968 , 36 , 255; 14, lk. 48-59) ning "NSV Liidu metsade 

peakasutus- ja metsataastamisraiete põhialustega", mis on kin

nitatud NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee poolt 

24. detsembril 1966. a. - tapsustuste-muudatustega 6. märtsil 

1979. a. incl. (vt. näit. - 39 - 1979,  . 10, lk. 35-45). 
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Teaduslikult põhistatud iga-aastase kasvava küpse metsa 

raie normi kajastab arvestuslank (vt. MetsaK § 58 p. 134)*. 

Selles näitajas viiakse kokku rahvamajanduse vajadused puidu 

järele olemasoleva küpse metsa hulgaga. Metsaraiefond moo
dustub puidu varumiseks määratud küpsete puistute tagavara-
osadest. Majandite arvestuslankide summa on aga tegelikult 
muutuv. Näiteks Eestis viiakse läbi metsakorraldust igal 

aastal vähemalt kahes metsamajandis, kes saavad ka uue ar
vestuslangi. Arvestuslank määratakse Ministrite Noukogu 

poolt viisaastakuks ja seda ei muudeta viisaastaku jooksul. 

Arvestuslank määratakse kindlaks igas metsamajandis di
ferentseeritult iga metsade grupi jaoks. See arvutatakse 
välja metsakorralduse protsessis ja kehtib kuni järgmise 

metsakorralduseni. NSV Liidu arvestuslank kehtestatakse si
suliselt üksikute majandite arvestuslankide summeerimise 

teel. Selle arvestuslangi piires (lähtudes majanduslikest 
jm. kaalutlustest) määratakse igal aastal kindlaks NSV Liidu 

metsaraiefond. Metsaraie koondfond jaotatakse NSV Liidu ma

jandusliku ja sotsiaalse arengu plaani raamides üleliidulis

te ja vabariiklike ministeeriumide ning ametkondade vahel. 

Vastavalt plaani direktiividele metsarikkad liiduvabariigid 

(näit. Vene NFSV) eraldavad metsaraiefondi ka metsaga taga

sihoidlikult varustatud liiduvabariikidele (näit. Moldaavia-

le, Kasahstanile jne.). Metsaraiefond kohalikeks kolhoosi
de, sovhooside ja elanikkonna vajadusteks püütakse leida 
eelkõige kohalikest metsaraiefondidest. 

Metsade plaanipärase ja kestva tööstusliku kasutamise 
tagamiseks kinnistatakse metsavarumisettevõtetele III ja II 
grupi metsades majanduslikult põhjendatud ajaks kasvava met
sa varud kindlal pindalal (metsatoorainebaasid), samuti pi
kaajalise kasutusega metsaraiefond. NSV Liidu Ministrite 
Noukogu poolt kindlaksmääratud juhtudel kinnistatakse metsa
varumisettevõtetele kasvava metsa varud pikaajalise kasutu
sega metsaraiefondi näol ka I grupi metsades, peale MetsaK 
§ 61 1£. 2 loetletud erandite. 

* Küsimuse käsitlusel "Eesti NSV metsakoodeksi" järgi 
ei tule lasta end eksitada ebatäpsusest §-s 58. Tegemist on 
tihe ja sama, s.o. arvestuslangi mõistega. 
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Metsatoorainebaasid ja pikaajalise kasutusega metsaraie

fond kinnistatakse esmajoones metsatööstuse metsavarumisette-

võtetele. 
Kehtivad "Eeskirjad kasvava metsa väljaandmiseks NSV 

Liidu metsades" on kinnitatud NSV Liidu Ministrite Noukogu 

poolt 30. oktoobril 1981. a. ja sisaldavad: 
1) üldeeskirju; 

2) metsaraiefondi alaseid eeskirju; 

3) eeskirju ettevalmistustööde läbiviimisest raielanki
del; 

4) eeskirju puidu ülestöötamise ja väljaveo, puistute 

vaigutamise ja teisejärguliste metsamaterjalide varumise 
tähtaja ja korra kohta; 

5) eeskirju raiekohtade ülevaatuse, metsamaterjalide 

ülestöötamise ja väljavedamise tähtaegade pikendamise kohta; 
6) maksete alaseid (tasumise korra, tähtaegade jne.) 

eeskirju; 
7) vastutuse eeskirju kasvava metsa väljaandmise eeskir

jade rikkumise kordadel. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 25. detsembri 1948. a. 

seadlus "Kasvava metsa eest tasu maksmisest" (NSVL ÜT 1949, 
nr. 1) kehtestas tasu maksmise kasvava metsa väljaandmisel 

riikliku tähtsusega metsadest kõigile metsavarujatele. Samas 

nähti ette kord mõningate organisatsioonide ja kodanike va
bastamisest kännuraha maksmisest. 

Kasvav mets antakse välja NSV Liidu Ministrite Noukogu 

poolt kinnitatud kännuraha takside alusel. Taksid on erinevad 
meie maa piirkondade kaupa, arvestades metsade iseloomu, maa
elanikkonna asustuse tihedust, paikkonna metsasuse astet jnrt. 
kohalikke olusid. Selleks on kogu NSV Liidu territoorium 

jaotatud seitsmesse taksltsooni. Meie vabariigi metsadest 
kuuluvad II grupi metsad III taksltsooni, I grupi metsad aga 

I taksltsooni. 

Kännuraha maksab metsavaruja, kelle nimele on välja kir-
metsarale pilet (order). Kännuraha puidu põhiliikide 

©er,t võetakse NSVL Hindade Riikliku Komitee poolt kinnitatud 
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takside alusel. Muude puuliikide kännuraha taksid kehtesta-

tatakse liiduvabariigi ministrite noukogu poolt. 

Olulisi õiguslikke erisusi on kolhoosimetsadest puidu 

varumisel. Siin ei toimu raiefondi .jaotust varujate vahel. 

Kuigi puidu varumise üldkord on sama, mis riigi metsades, on 

olulisi erisusi puidu eest tasumisel (vt. näiteks MetsaK § 

106 lg. 2). 

Pädevad metsafondi halduse eriorganid annavad metsava
rujatele orderid, kus näidatakse ära metsamajand, kellele 
alluvas metsas kuulub mets ülestöötamisele ja metsaraiefondi 
suurus kuupmeetrites. 

Metsavarujad peavad võtma raiepiletid välja kogu neile 
eraldatud metsaraiefondi ulatuses mitte hiljem kui selle 
aasta 1. jaanuariks, milleks on eraldatud metsaraiefond või 
2,5 kuu jooksul valitsuse otsusest metsaraiefondi eraldamise 

kohta. 

Vastav metsamajand eraldab raielangid looduses (MetsaK 
§ 61). 

Metsatööstus jm. metsavarumisettevõtted astuvad оlgus-

suhetesse metsamajanditega. Metsamajandid on kohustatud met-

savarumise ettevõttele kehtestatud tähtajaks eraldama ja 
üle andma teatud metsaraiefondi, metsavarujal aga tekib õi
gus teha vastavaid ettevalmistustöid ning seejärel teatud 

kindla tähtaja piires ka raiet ning metsamaterjali väljavedu 
ettenähtud hulgal ja vastavaid erieeskirju silmas pidades. 

Raielangi eraldamisel toimub langil kasvava metsa mate
riaalne (natuuras) ja rahaline hindamine (vastavalt massita
belite jmt. abil; vt. 37, lk. 352). 

Metsamajandi ja metsavarujate suhted (ka kodanike kui 
varujatega) on reguleeritud üksikasjalikult! 

1) kasvava metsa väljaandmise; 
2) metsaraie eeskirjadega. 

Metsavaruja on kohustatud selle aasta 1. jaanuariks,, 
milleks on eraldatud raielank, välja võtme, raiepileti teegs 
talle eraldatud fondi ulatuses. Pileti väljavõtmata 
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misel kaotab varuja õiguse vastavale metsafondile. Varujal 

on õigus alustada raiet voi vastavaid ettevalmistustöid pi

leti kättesaamise päevast. Metsa ülestöötamine peab lõpe

tatama jooksva aasta 31« detsembriks. Metsamaterjali väl

javedu tuleb lõpetada raielankidelt järgmise aasta 1. maika 

Tähtajaks ülestöötamata mets voi väljavedamata metsamater

jalid lähevad üle metsamajandi käsutusse ja realiseeritakse 

üldises korras. 

Vastutus kasvava metsa väljaandmise ja metsaraie ees

kirjadest kinnipidamise eest on kokku võetud "Kasvava metsa 

väljaandmise eeskirjade" VII osas (p~d 50-54). 

Vastutus on ette nähtud: 

1) raiepiletite mitteõigeaegse väljavõtmise; 

2) noore metsa, metsakultuuride ja metsataimlate hävi

tamise; 

3) raiekohtade korrapäratu puhastamise ; 

4) seemnepuude maharaiumise või vigastamise; 

5) ilma raiepiletita; 

6) üle raiepiletis näidatud tähtaegade raiumise jmt. 

eest erinevas suuruses leppetrahvi näol. 

Metsavarumise suhetest tulenevad varalised vaidlused 

alluvad arbitraažile ja kohtule (vt. MetsaK §-d 112 ja 113 

ning ka 23-25 ja 63-66). 

Kõne all olevad eeskirjad ei laiene mitte üksi metsa, 

vaid ka teisejärguliste metsamaterjalide (kändude, vaigu, 

kasetohu, puukoore, lehissööda, hagude jnrt.) väljaandmisele 

ja need on kohustuslikud nii metsamajanduse organile kui ka 

kõigile metsavarujatele. 

õigusteoorias on vaidluse a'11 olnud metsamajandi ja 

metsakasutajate-metsavarujate vaheliste suhete õiguslik 

iseloom. Osa autorite (A. Karass, R. Halfina) arvates on 

siin tegemist haldus- või finantsõiguslike suhetega, teis

te (L. Dembo) arvates tsiviilõiguslike suhetega. Sisuliselt 

näib siin olevat tegemist küllalt keeruka haldus- ja tsi

viilõiguslike suhete kompleksiga, mis paljus meenutavad 

sotsialistlikke plaanimajanduse üldtuntud lepingulisi suh

teid organisatsioonide vahel, kus riiklik sekkumine (regu
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leerimine) haldusaktide tasemel on ühendatud lepinguõiguse 

põhiinstituutidega (G. Poljanskaja - 56, lk. 98-99 jm.). Vas

tav metsafond jaotatakse halduskorras, mille üksikasjalikum 

reguleerimine toimub seadusest madalamates aktides fikseeri

tud normide konkretiseerimise .teel konkreetsete suhete osa

liste vahel. 

3. Metsa kõrvalkasutuse õiguslik reguleerimine 

Teatavasti ei ole metsad kaugeltki ainult puidu saamise 

allikaks. Metsad annavad toorainet ka mitmesuguste toiduai

nete, loomasööda, tehniliste ja rasvainete tootmiseks. Kui 

puidu tootmine on metsade põhikasutus, siis enamikku teistest 

metsasaadustee varutakse metsade kõrvalkasutuse korras. 

Ka metsa kõrvalkasutusel on suur rahvamajanduslik täht

sus. Metsa kõrvalkasutuse korras antakse aastas keskmiselt 

kuni 300 miljoni rubla eest toodangut. Kohati on isegi raske 

võrrelda puidust ja kõrvalkasutuse saadustest saadud tulu. 

Näiteks seedri viljakandmise ajal võib keskmiselt seedrimet-

sast saada 5 tonni seedripähkleid, mille maksumus on 7000 

rubla (42). 

Suurt tulu annab ka kasemahla kogumine. ITaiteks võib üks 

mahlakask anda hooaja jooksul (10-12 päeva) 30-100 1 mahla. 

Poes aga maksab kasemahl head hinda. 

Metsade kõrvalkasutust seaduse taseme: :leerib MetsaK 

15. ptk. (§-d 74-83). 

Mida aga siis kõigepealt metsa kõrvalka: :лзе all mõis

ta? Metsa kõrvalkasutuse mõiste avab Metsa -6 lg. 1 p. 4, 

kus antakse metsakasutuse liigid. Neljandana nimetatud met

sakasutuse liikide hulgas on metsa kõrvalkasutus, mille raa

mes loetletakse järgmisi kõrvalkasutus!: 

1) heina niitmine; 

2) loomade karjatamine; 

3) tarude ja mesilate paigutamine ; 

4) puumahla varumine ; 

5) metsapuuvilja, pähklite; 
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6) marjade, seente, ravimtaimede; 

7) tehnilise tooraine varumine ja kogumine. 

Siin esitatud metsa kõrvalkasutuse loetelu ei ole ammen

dav. Eesti NSV MetsaK 15. ptk. (§~d 74-83) reguleerib juba 

mõneti üksikasjalikumalt metsa kõrvalkasutuse õiguslikke tin

gimusi üksikute alaliikide kaupa. Märgime siinkohal 'ka, et 

MetsaK § 82 annab omaette metsa kõrvalkasutuse liigina sambla 

ja pilliroo varumise, mida ei ole nimetatud metsa kõrvalkasu

tuse põhiliikide koondloetelus (MetsaK §-s 40 lg. 1 p. 4). 

See metsa kõrvalkasutus on vaadeldav tehnilise tooraine varu

mise ja kogumise kui MetsaK §~s 46 lg. 1 p. 4 nimetatud metsa 

kõrvalkasutuse alaliik. 

Eristada tuleb kaht gruppi metsa kõrvalkasutusi. 

Esimesse gruppi arvame kõrvalkasutused, mis on vahetult 

seotud metsa kui spetsiifilise loodusobjektiga. Siia võib ar

vata tööstusliku mahla, metsikult kasvavate pähklite ja mar

jade, seente, ravimtaimede, tehnilise tooraine, lehtede jmt. 

varumise. Tööstuslikku puidumahla kogumist reguleerivad met-

saõiguse normid. Seda varuvad metsamajandusorganisatsioonld 

(riiklikud metsamajandid). Toimub see küpses metsas kuni 5 

aastat enne raiet. 

Teine grupp metsa kõrvalkasutusi ei ole otseselt ja va

hetult seotud metsaga. Siia võib arvata heinaniitmise ja 

loomade karjatamise, tarude ja mesilate paigutamise jne. met

safondi maal. Sellised kasutused on võimalikud ka väljaspool 

metsafondi maid. 

Sellisel metsa kõrvalkasutuse õiguslikul liigitusel on 

eriti suur tähtsus seetõttu, et esimest gruppi metsa kõrval

kasutusi sätestab ainult metsaseadusandlus, teise grupi kõr

valkasutusi aga kompleksselt maa- ja metsaseadusandlus. 

Metsa kõrvalkasutuse hulgas on kirjanduses nimetatud 

veel metsamaa alalist või ajutist põllumajanduslikku kasuta

mist köögiviljamaana, ametimaana; mittetööstuslikku turba, 

liiva, kivide, savi jt. üldlevinud maavarade tootmist; mit-

temetsastatud maa kasutamist ajutiste ladudena; metsaseemne-

te ja humalate kogumist jne. Metsade heaperemeheliku majan-
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damise ja kasutamise tagamiseks, aga ka seaduslikkuse taga

miseks metsasuhetes on oluline eristada metsa kõrvalkasutust 

ja selle alaliike teistest metsakasutustest ja muudest met

safondi maa kasutustest. Briti tihedaid kokkupuute- ja 

seega ka segimineku võimalusi on siin MetsaK § 46 lg. 1 p.2 

nimetatud metsakasutustega, s.o. vedelvaigu varumise ja 

teisejärgulise metsamaterjali (kändude, niine, puukoore, 

hao jms.) varumisega. 

Metsa kõrvalkasutuseks ei ole selline kasutamine, mis 

toimub küll metsas, kuid ei kuulu metsamajanduse, vaid muu 

rahvamajanduse haru juurde (turba tööstuslik tootmine met-

safondimaal). See toimub eraldi reguleeritud korras ja 

reeglina eeldab ka vastava maa kasutadaandmist riikliku 

metsafondi maast. 

Vastavalt -seadusele (§ 74) on metsa kõrvalkasutus ta

suta, välja arvatud puumahla, metsapuuvilja, pähklite, 

seente, marjade ja tehnilise tooraine töönduslik varumine. 

Nimetatud saaduste taksid kehtestatakse Eesti NSV Mi

nistrite Noukogu poolt. Metsa majandavatel organisatsioo

nidel on igasugune metsa kõrvalkasutus tasuta; 

Metsade kõrvalkasutusega tegelevad eelkõige metsama

jandid ise, seejärel spetsiaalsed varumisorganisatsioonid 

ja lõpuks - kolhoosid, kohalikud organisatsioonid ja ela

nikkond . 

Metsaosi ja riikliku metsafondi metsata maid antakse 

metsa kõrvalkasutuseks metsa kõrvalkasutuse piletite alusel 

Metsa kõrvalkasutuse tingimusi, korda jmt. täpsustab koha

likke tingimusi arvestades Eesti NSV Metsamajanduse ja Loo

duskaitse Ministeerium. 

Metsa kõrvalkasutuseks mitme hooaja vältel sõlmivad 

metsi majandavad organisatsioonid metsa kõrvalkasutajatega 

lepingud. kus nähakse ette kasutuse tingimused. Lepingu 

vorm kinnitatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt. 

Metsa kõrvalkasutuseks kirjutatakse igaks hooajaks väl

ja metsakõrvalkasutuse pilet (MetsaK § 76 lg. 5). 

Nagu öeldud, organiseerib talle kinnitatud maa-alal 

metsade kõrvalkasutust metsamajand ise. Metsamajand määrab 

kindlaks, milliseid metsafondi maid võib kasutada heina- ja 
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karjamaana, kus võib lubada üldlevinud maavarade, turba vm. 

tootmist. Vajalikke andmeid metsa kõrvalkasutuse võimaluste 

kohta esitab metsamajand iga aasta 1. aprilliks ka kohaliku 

nõukogu täitevkomiteele. Esimeses järjekorras varustab met

samajand oma töötajaid ametimaaga, ülejäänud maa kõrvalkasu-

tamist korraldab metsamajand koos kohaliku nõukogu täitevko

miteega. Täitevkomitee otsuse alusel annab metsamajand kõi

gile kasutajaile välja metsapilet!, milles näidatakse maatü

ki asukoht, suurus, kasutuse eesmärk. 

Oluline rahvamajanduslik tähtsus metsa kõrvalkasutuste 

hulgas on heinaniitmisel ja loomade karjatamisel metsafondi 

mail. Need maad annavad olulist lisa põllumajandusliku ots

tarbega maa heina- ja karjamaa fondile. 

Vastavalt Eesti NSV MaaK §-le 182 (vt. ka MetsaK § 77) 

annavad riiklikud metsamajanduse organisatsioonid metsama

janduse ja metsavarumistööstuse vajadusteks mittekasutatavad 

nende kasutuses oleva metsafondi põllumajanduslikud kõlvikud 

rajooni või linna RSN TK otsuse alusel kolhoosidele, sovhoo

sidele või teistele organisatsioonidele, ning kodanikele 

ajutiseks kasutamiseks põllumajanduslikel eesmärkidel, kui 

selline kasutamine on kooskõlas metsamajanduse huvidega 

(Eesti NSV MaaK § 182 ja § 150). öeldu on seadusega pandud 

vastavaile metsamajanduse organisatsioonidele kohustuseks. 

"NSV Liidu metsades heinategemise ja karjatamise ees

kirjad" on kinnitatud NSV Liidu Ministrite Nõukogu 17. au

gusti 1947« a. määrusega (СП СССР 1947» б, 116), mida laien

dati Eesti NSV metsamaadele vabariigi valitsuse 27. oktoobri 

1947. a. määrusega (ENSV T 1947» nr. 34, art. 274). Eeskir

jad kehtivad NSV Liidu Ministrite Nõukogu 27. aprilli 1983. 

a. määruse redaktsioonis (vt. 14, akt 3.3 ja 17). 
Suur tähtsus metsade kõrvalkasutuses on ka selliste 

metsaandide nagu pähklite, puuseemnete, marjade, seente, 

metsikult kasvavate puuviljade, ravimtaimede jmt. kogumisel. 

Metsaandide ja -viljade kogumist réguleerivad mitmesu

gused, peamiselt Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse 

Ministeeriumi poolt kehtestatud erieeskirjad. 

Vastavalt Eesti NSV MaaK §-le 186 võidakse üksikuid 

riikliku metsafondi maatükke rajooni RSN TK poolt Eesti NSV 
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Ministrite Nõukogu loal kinnistada metsamarju, seeni ja teisi 

saadusi varuvatele organisatsioonidele. Sellistel juhtudel 

võib vajaduse korral täitevkomitee keelata antud maatükkidel 

metsamarjade, seente ja teiste saaduste varumise teistel or

ganisatsioonidel ning kodanikel. Tavaliselt teevad sellistel 

juhtudel vastavad organisatsioonid ka täiendavaid kulutusi 

metsamaade sihtotstarbelise viljakuse tõstmiseks. Näiteks 

võib konserv it ehas talle kinnistatud jõhvikarabas külvata 

(kasvõi lennukiga) mineraalväetisi ja teha muid kultuurtehni

lisi töid. Siis on tal ka eriõigused metsa kõrvalkasutuseks. 

Teistest metsa kõrvalkasutustest leiab seaduse tasemel regu

leerimist veel: 

1) MetsaK § 78 - maatükkide andmine tarude ja mesilate 

paigutamiseks ; 

2) MetsaK § 79 - puumahla varumine (mitte varem kui 5 a. 
enne raiet); 

3) MetsaK § 80 - seente ja marjade töönduslik varumine ; 

4) MetsaK § 81 - ravimtaimede ja tehnilise tooraine va

rumine ning kogumine (kodanikud § 91 korras); 

5) MetsaK § 82 - sambla ja pilliroo varumine. 

Kesksemaks üleliiduliseks metsa kõrvalkasutust regulee

rivaks aktiks on NSV Liidu metsade kõrvalkasutuse juhend (44). 

Sõltuvalt sotsiaal-majanduslikest vajadustest ning koha

likest tingimustest võivad Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt 

kehtestatud korras olla ette nähtud ka muud metsa kõrvalkasu

tuse liigid (peale MetsaK §-des 77-82 nimetatute). 

Jahimajandus on metsamajandusega tihedalt seotud rahva

majanduse haru. Sellest tulenevalt on ka jahimajanduse ning 

jahinduse õiguslik reguleerimine tihedalt seotud metsaõiguse-

ga. Kehtiv metsaseadusandlus (MetsaK § 46 p. 7) vaatleb ja

himajandust ühe metsakasutuse liigina. Seega võib metsa jahi

maj and us likku kasutusõigust vaadelda metsaõiguse ühe all ins

tituudina kui üht metsakasutusõigust. Teisest küljest võib 

seda vaadelda koguni ühe metsaõiguse allharuna (jahindusõigu-

sena). Sel juhul jahindusõigus sätestab jahinduse ja jahima-

4. Metsa .jahimajandusllk kasutusõigus 
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janduse kui sotsiaal-majandusUku tegevuse alaseid ühiskondlik

ke suhteid. 

Kaheksakümnendatel aastatel võib täheldada jahinduse õi

guslikus reguleerimises uusi arengujooni. Seoses Eesti NSV 

Ülemnõukogu 11. juuni 1981. a. seaduse "Loomariigi kasutami

sest ja kaitsest" vastuvõtmisega (12) on loomariik (kaasa ar

vatud veeloomad, kalad ja linnuriik) nõukogude loodusressurs-

sideõiguses kujunemas omaette õigusliku reguleerimise materi

aalseks objektiks. See muudab ka jahinduse õigusliku regulee

rimise osa metsaõiguses ning kogu keskkonnaõiguse süsteemis. 

Seaduse tasemel sätestavad metsade jahimajanduslikku ka

sutamist ja jahimaa õiguslikke aluseid MetsaK §-d 53 ja 54. 

Keskseks seadusest madalamaks jahindust reguleerivaks ak

tiks on "Eesti NSV .jahimajanduse põhimäärus", mis on kinnita

tud Eesti NSV Ministrite Nõukogu ?• juuli 1967. a. määrusega 

(Eesti NSV T 1967t 33» 263» 7» lk. 85-96 koos hilisemate 

täienduste ja muudatustega). 

Tähtsaimaks antud valdkonna ametkondlikuks aktiks on "Ja

hipidamise eeskirjad Eesti NSV-s", mis on kinnitatud Eesti NSV 

metsamajanduse ja looduskaitse ministri 5» novembri 1982. a« 

käskkirjaga (7» lk. 97-115). 

Nüüd mõned tähtsamad metsade jahimajandusliku kasutamise

ga seotud mõisted. 

NSV Liidu ioomarilKlfondl moodustavad looduslikus seisun

dis maapinnal, vees, atmosfääris ja mullas elavad loomad (ime

tajad, linnud, roomajad, kahepaiksed, kalad, limused, putukad 

jt.), kes asuvad meie maa territooriumil akvatooriumis või ae-

rotooriumis või kuuluvad NSV Liidu mandrilava loodusrikkuste 

hulka. 
Jahifondi moodustavad Eesti NSV kui riigi piires vabas 

looduses elavad metsloomad ja linnud (jahimajanduse põhimääru

se p. 1). 

Jahimajanduse all mõistetakse abinõude kompleksi, mille 

eesmärgiks on jahifondi suurendamine ja otstarbekas kasutami

ne, kodanikele jahipidamise vormis aktiivse puhkuse võimalda

mine ning ulukiliha, karusnahkade ja teiste jahisaaduste saa

mine. Seejuures tuleb säilitada: 

1) looduses vabalt elavate loomade liigiline mitmekesisus 

ja looduslike koosluste terviklikkus ; 
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2) kaitsta loomade elukeskkonda, paljunemistingimusi ja 

randeteid ; 
3) reguleerida looduses vabalt elavate loomade ja lin

dude arvukust, kaitsmaks elanike tervist ja vältimaks majan

duslikku ning ökoloogilist kahju. 

Jahimaa-aladeks on Eesti NSV-s kogu vabariigi territoo
rium, välja arvatud asulate, parkide ja looduskaitsealade 

territooriumid. Jahimaa-alad jagunevad: 
1) jahimaadeks; 
2) jahikeelualadeks. 

Jahimaad kinnistatakse metsamajandeile, riikliku jahimajan

duse organisatsioonidele või ühiskondlikele jahindusorgani
satsioonidele. 

Vabariikliku tähtsusega jahikeelualaks on näiteks Tal
linna ja Tartu linna ümbruse jahikeeluala. Tartu Metsamajan
dile on kinnitatud näiteks Alatskivi jahimajand, Valgamaa 

Metsamajandile Aakre katsemetskond jne. 
Jahimajanduse vajadusteks võib kasutada metsi ja riik

liku metsafondi metsata maad, mis on metsloomade ja lindude 
elupaigaks, välja arvatud rahvusparkide ja looduskaitsealade 
metsad, metsapargid ja looduskaitse all olevad metsaosad 

(MetsaK § 54). 

Jahikeelualad jagunevad kohaliku ja vabariikliku täht
susega jahikeelualadeks ning kinnistatakse samuti jahindus
organisatsioonidele. 

Kasulikele ulukitele soodsate elu- ja sigimistingimuste 

tagamiseks ning jahifauna arvukuse säilitamiseks peab vähe
malt 20 % kinnistatud jahimaadest olema jahikeelualadeks. 
Metsamajanditele kinnistab jahimaad Eesti NSV Metsamajanduse 
ja Looduskaitse Ministeerium. 

Kohalikele jahindusorganisatsioonidele kinnistavad ja
himaid metsamajandid (ministeeriumi volitusel kooskõlasta

tult rajooni täitevkomiteega). Kinnistamine vormistatakse 
jahimaade kasutamise lepinguga metsamajandi ja jahindusorga
nisatsiooni vahel. Jahindusorganisatsioonid kinnistavad ja
himeeste kollektiividele ja sektsioonidele jahimaad. 
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Jahipidamise all mõistetakse metsloomade ja -lindudo 

laskmist, püüki voi jälitamist, silmas pidades jahimajanduse 

põhimääruse, jahipidamise eeskirjade jm. kohustuslikke ette

kirjutusi (vt. jahimajanduse põhimääruse p. 14). Vabariigi 

jahipidamise eeskirjad loevad jahipidamiseks ka jahimaa-ala-

del viibimist jahipidamisvahendite (välja arvatud lõastatud 

jahikoeraga ulukeid jälitamata) voi jahisaagiga. 

Jahipidamise õigus on vähemalt 18-a. kodanikul, kes on 

läbi teinud jahindusalased katsed, kel on jahipilet, kes on 

tasunud riigilõivu vastava kalendriaasta eest ja kuulub ühte 

jahindusorganisatsiooni. Jahil peab olema kaasas kehtiv ja

hipilet, jahipüssi luba, jahiluba, jahikoera pass (koeraga 

jahipidamisel). Ametkondlikult (jahipidamise eeskirjade p. 

12) on fikseeritud väga lai jahipidamist kontrollivate isi

kute loetelu (metsavalve, miilitsa- ja jahindustöötajad, 

ühiskondlikud looduskaitse- ja autoinspektorid, rahvamalev

lased, jahimehed). 

Jahilubasid jahipidamiseks põtradele, hirvedele, mets

sigadele, metskitsedele ja karudele, aga ka looduskaitse voi 

jahikeelu all olevatele ulukitele, samuti jahipidamiseks 

keelatud ajal ja kohas võib välja anda ainult Eesti NSV Met

samajanduse ja Looduskaitse Ministeerium. 

Jahilubasid annab tavaliselt välja metsamajandi või ja-

hiorganisatsiooni pädev ametiisik antud organisatsioonile 

kinnistatud jahimaa-alale. Jahipidamise eeskirjades on fik

seeritud jahiloa rekvisiidid (p. 30)» tähtajad (34, p. 31), 

jahimehe (jahiloa omaniku) kohustused (p. 32, 33 ja 57). 

Täpselt on püütud sätestada ka loa realiseerimise mõistet 

(p. 34). 
Lubatud jahipidamise vahendeiks on sileda ja vintrauaga 

(sõjaväes mittekasutatavad) jahipüssid, loksud, peibutusva

hendid, püünisrauad, püünisaiad, valgustid, jahikoerad. 

Eraldi on sätestatud üldised ohutusnõuded jahil ja erinõuded 

üksikute jahipidamise vahendite kasutamiseks. 

Juristil tuleb orienteeruda ka lubatud jahipidamise 

viisides (aju-, varitsus-, peibutus-, hiilimis- jne. jaht}vt. 

jahipidamiseeskirjad p-d 33-55)« 
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Üpris üksikasjalikult on jahipidamise eeädrjades regu

leeritud ka jahitähtajad (p-d 84-86). Näiteks on kogu aas

ta jooksul keelatud pidada jahti oravatele, tetrede le, naa

ritsatele, kägudele, rähnilistele jt. Jaht põtradele on 

lubatud 1. oktoobrist kuni 30. novembrini jne. Iga päev 

võib küttida hunte-, hallvareseid ja hävitada nende pesi. 

Suurt tööd metsade heaperemehelikul jahimajanduslikul kasu

tamisel teeb Eesti NSV Jahimeeste Selts, mille põhikiri on 

kinnitatud 28. märtsil 1984. a. 

Metsa ja loomariigi jahimajandusliku kasutamisega puu

tuvad kokku paljud kodanikud, kes kaugelt kõik ei ole õi-

guskuulekad või täpsed jahieeskirjade ja jahieetika nõuete 

järgijad. Seetõttu on seadusandluses kehtestatud rida 

saktsioone, tagamaks seaduslikkus ka jahisuhetes. 

Laskumata siinkohal vastutuse küsimuste üksikasjades

se, nimetame, et metsade jahimajandusliku kasutusõiguse ja 

loomariigi riikliku ainuomandiõiguse rikkujaile kohaldatak

se kõige sagedamini administratiivvastutust ja tsiviilvas

tutust (varalist vastutust), vajaduse korral ka kriminaal-

vm. vastutust. 

Administratiivvastutuse kohaldamise aluseks on "Eesti 

NSV administrâtiivõigusrikkumiste koodeks" (vt. 6). Seal on 

fikseeritud rida administrâtiivõigusrikkumise koosseise 

loomariigi kasutamise ja kaitse valdkonnas (näit. § 92-93). 

Administrâtiivkaristuseks on põhiliselt rahatrahv - kodani

kule kuni 50 rubla, ametiisikule kuni 100 rubla koos (või 

ilma) jahi- või püügivahendi vm. õigusrikkumise vahendi 

konfiskeerimisega. Jahieeskirjade rikkumise asjus me : 

administrâtiivkaristuse Eesti NSV Metsamajanduse ja Lood 

kaitse Ministeeriumi Looduskaitse Valitsuse juhataja, 

asetäitja ja metsamajandi looduskaitse rajooniinspek. 

(AdmK § 245 lg. 2; edasikaebamist vt. § 291 jt.). 

Varaline vastutus jahimajandusele kahju tekitami 

kordadel seisneb kahjutasu sissenõudmises hagimenetlu 

korras. Eesti NSV jahimajanduse põhimäärusega (p. 29 - v4 , 

14) on kehtestatud kahjutasu määrad (taksid) metsloomade-

lindude ebaseadusliku tapmise, püüdmise või vigasta ^ e 

eest olenemata nende vanusest või suurusest. Põdra, hirve 
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voi karu ebaseadusliku tapmise eest tuleb maksta kahju hü

vist näiteks 1000 rubla; metskitse, metssea, luige puhul 

500 rubla; nugise, toonekure puhul 200 riibla, rebase puhul 

50 rubla, jänese voi orava puhql 25 rubla jne. 

Sissenõutud kahjutasusummadest kasutatakse 50 protsen

ti jahimajanduse arendamiseks ning 50 protsenti salakütte 

avastanud voi sellele kaasa aidanud jt. jahimajanduse akti

vistide premeerimiseks. 

Metsade ja metsafondi maa heaperemehelik ja igakülg

selt läbimõeldud kasutamine aitab kaasa meie rahvamajanduse 

tugevdamisele ning on asendamatuks koostisosaks inimestele 

tervisliku elukeskkonna kindlustamisel. 

5. Muude metsakasutuste õiguslik 

reguleerimine 

Muude metsakasutuste raames peatume lühidalt õigusli

kel alustel, mis on seotud metsade kasutamisega: 

1) vedelvaigu ja teisejärgulise metsamaterjali varumi

seks; 

2) kultuurilis-tervistavatel eesmärkidel; 

3) teadusliku uurimise eesmärgil. 

1. Metsakasutus vedelvaigu ja teisejärgulise metsama

terjali varumiseks. 

Vaadeldava metsakasutusoiguse alused on antud MetsaK 

14. ptk-is §-des 67-73« Selle metsakasutuse liigi alla kuu

lub; 

1) vedelvaigu (§§ 67-68); 

2) teisejärguliste metsamaterjalide, eelkõige; 

a) kändude (§ 70), 

b) puukoore (§ 71), 

c) männi- ja kuusevirveste (üheaastaste, osaliselt 

puitunud võsud; § 72) varumine. 

Vedelvaigu, kändude, niine, puukoore, hao jms. kogu

miseks kui metsakasutuseks on tavaliselt vaja teatud eri

lisi tingimusi. Näiteks vaiku saab koguda okaspuupuistu-
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tes, kände aga teatud metsaraiesmikest jne. Sel teel saadak

se rahvamajandusele ja ühiskonnale vajalikke metsaande. Ve-

delvaigust tehakse tärpentini, samuti tärpentinoli, mida ka

sutatakse kampri saamiseks, viiulivaigu, kampoli saamiseks 

jne. 

Vedelvaiku võivad varuda metsades ainult sotsialistli

kud organisatsioonid ja seda kehtestatud tasu eest. Vaiguta

mise tingimusi täpsustatakse vastavais eeskirjades ja metsa-

raiepileteis. 

Metsavaigutussuhete osaliste eriõigused ja kohustused 

on fikseeritud NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee 

poolt 3. juulil 1971. a. kinnitatud "NSV Liidu metsades met-

savaigutuse, tõrva jm. metsakeemilise tooraine varumise ees

kirjades" (43). Eraldi reguleeritakse vedelvaigu varumiseks 

määratud puude raiumist (MetsaK § 67-68). 

Teisejärgulise metsamaterjali varumine on tasuline. 

Selle põhitingimused annab MetsaK § 69. Teisejärgulise met

samaterjali varumise tingimusi täpsustatakse põhiliselt va

bariigi metsaseadusandlusega. Reeglina on see tasuline met

sakasutus (takside alusel). Kuid vastavalt eeskirjadele või

dakse neid anda ka soodustatud tingimustel voi tasuta. 

Seadusega on reguleeritud ka õiguste andmine muudeks 

MetsaK §—s nimetatud metsakasutusteks. Metsakasutamine kul

tuur ilis-tervistavatel eesmärkidel on tihedalt seotud koda

nike õigusega vabalt viibida metsas (MetsaK § 90). 

2. MetsaK § 51 sätestab turismilaagrite, puhkebaaside 

ja selletaoliste objektide paigutamise lubade väljaandmise 

korda. 

Kultuurilis-tervistavatel eesmärkidel toimub vastavate 

metsaosade eraldamine kompetentse riigiorgani otsuse alusel 

seadusest madalamate aktidega kehtestatud korras ning tingi

mustel (vt. MetsaK § 86). 

Põhiliselt kasutatakse kultuurilis-tervistavatel ees

märkidel riiklike metsamajandusorganisatsioonide käsutuses 

olevaid metsi, eelkõige rohelise vööndi metsi. Selleks eral

datakse eraldi tsoonid elanikele puhkamiseks (pargid, met

sapargid, puhkuse- ja turismitsoonid, turismilaagrid, puhke
baasid, motellid, kämpingud jne.). 
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Kultuurills-tervistavat metsakasutusõigust realiseeri

vad töötajad puhketsoonides, turismilaagrites, looduskaitse

aladel, rahvusparkides viibides, aga ka lihtsalt metsas ja

lutades. 

Metsamajandusorganisatsioonide, töökollektiivide, puh

kajate, turistide jt. omavahelisi suhteid reguleeritakse 

siin eelkõige Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Mi

nisteeriumi jt. metsafondi erihaldusorganite eeskirjadega. 

3. Metsakasutusoiguse andmine teadusliku uurimise ees

märkidel (MetsaK § 52) toimub põhiliselt kahes vormis. Esi

mese variandi puhul kinnistatakse metsad vastavatele amet

kondadele ja organisatsioonidele. Mingeid täiendavaid otsu

seid ja dokumente sel juhul metsa kasutamiseks teadusliku 

uurimise eesmärkidel ei nõuta. Kui aga nimetatud organisat

sioonid varuvad ka puitu, vaiku, teisejärgulisi metsamater

jale vol tegelevad metsa kõrvalkasutusega, siis tulevad sel

lised metsakasutused vormistada üldises korras. 

Teisel juhul antakse teaduslikuks uurimistööks metsa 

kasutamise õigus Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse 

Ministeeriumi ja teiste ministeeriumide ja ametkondade poolt, 

kellele on metsad kinnistatud. Selliselt antakse metsi ka

sutada organisatsioonidele, kelle tiitlijärgsete ülesannete 

hulka kuulub metsade ja metsafondi maa teaduslik uurimine. 

Vaadeldava metsakasutusoiguse subjektiks on teaduslikud 

uurimisasutused, õppeasutused, katsemajandid, looduskaitse

alad jne. 

6. Metsakasutuse erisusi kolhoosimetsades 

Kolhoosimetsad moodustavad kõrvuti riikliku tähtsusega 

metsadega ühe kahest riikliku metsafondi põhiosast. Seadus 

(MetsaK § 4) annab kolhoosimetsade mõiste (legaalmääratluse) 

- kolhoosimetsad on metsad, mis asuvad kolhoosidele tähtaja

ta (1980. aastani põliselt) kasutada antud maal. 

Kolhoosimetsadel on oluline koht meie maa metsaressurs-

aide hulgas. NSV Liidu kolhoosimetsade üldpind moodustab ca 

2,4 % NSV Liidu riiklikust metsafondist (20,4 milj. ha - 29, 
lk* 58). Kuid see pind on suurem kui kõigi Euroopa sotsia

listlike riikide metsamaa pind kokku. 
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Kolhoosimetsade tähtsust ei iseloomusta ainult nende 

pindala. Kolhoosimetsad paiknevad enamasustatud ja metsa-

Vaesemâtes piirkondades. Kolhoosimetsad täidavad veekait

se, kaitse, sanitaar-hügieenilisi, tervistavaid, loodus

kaitse, kultuur-tervistavaid jt. sotsiaal-ökoloogilisi 

funktsioone (vt. MetsaK §-d 29 ja 30). Ka nende funktsioo

nide täitmisel on kolhoosimetsad asendamatud. 

Ühtlasi on nad ette nähtud kolhooside ühismajapidamiae 

ja kolhoosnikute puiduvajaduste rahuldamiseks, metsa kõr

valkasutuseks jmt. 

Seaduse tasemel antakse kolhoosimetsade õigusliku sei

sundi alused Eesti NSV MetsaK 23# peatükis (§-d 106-109). 

Keskseks seadusest madalame õigusjõuga aktiks, mis spetsi

aalselt sätestab kolhoosimetsade õiguslikku režiimi, on 

NSV Liidu Ministrite Noukogu 4. märtsi 1968. a. määrusega 

kinnitatud "Kolhoosimetsade põhimäärus" (ENSV ÜVT 1968, 22, 

154; 7» lk. 69-79). Selle arenduseks on NSV Liidu Minist

rite Noukogu Metsamajanduse Riikliku Komitee poolt kinnita

tud 19. märtsil 1969. a. "Kolhoosimetsade majandamise ees

kirjad" (vt. 14, lk. 81-83 ja 19) koos hilisemate täiendus

tega. 

Sovhoosimetsade õiguslikku režiimi üksikasjastava eri-

aktina tuleb arvestada NSV Liidu Põllumajanduse Ministee

riumi ja NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee poolt 

18. jaanuaril 1983. a. kinnitatud NSV Liidu Põllumajanduse 

Ministeeriumi süsteemi sovhoosidele ja teistele riiklikele 

ettevõtetele kinnitatud metsade majandamise korra juhendit 

(20). 
Vabariigis reguleerib ametkondliku aktina kolhoosimet

sade alaseid suhteid Eesti NSV põllumajandusministri 31# 

detsembri 1969. a. käskkiri "Kolhoosi- ja sovhoosimetsade 

majandamise parendamise abinõudest" (22, 7, lk. 81-83). Ni

metatud akti lisa 1 sisaldab põllumajandusettevõtete põhi

lised ülesanded kinnistatud metsade majandamisel, lisa 2 

aga rajooni põllumajanduse riikliku juhtimise organite (tol 

ajal põllumajandusvalitsuste, praegu rajooni ATK) põhilised 

ülesanded kolhoosi- ja sovhoosimetsade majandamisel. 
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Kolhoosimetsade põhimääruse kehtestamise eesmärgiks oli 

diferentseerida kolhoosimetsade õiguslikku režiimi, tõsta 

kolhooside vastutust riigi ees kolhooside valdusse ja täht

ajata kasutuseks antud metsa kui riigi omandi säilimise 

eest, tagada kolhoosimetsade heaperemehelik majandamine, ka

sutamine ja kaitse. 

Kolhoosimetsade õigusliku režiimi iseloomulikuks joo

neks on kolhoosimetsade arvamine NSV Liidu riikliku metsa

fondi hulka tihe riigi ainuomandiõiguse objektina. See põhi

mõte on fikseeritud põhimääruse p-s 1, mis lõpetas seadus

andluse tasemel vaidluse, kas kolhoosimetsi tuleks arvata 

põllumajandusliku maa, seega maafondi, või metsafondi koos

seisu. 

Eelöeldust tulenevalt on kolhoosimetsade õiguslik re-

žiim paljus ligilähedane riikliku tähtsusega metsade õigus

likule režiimile. Kuid kõrvuti sellega on kolhoosi metsama

jandus ühismajapidamise Üks haru, mis peab kaasa aitama põl

lumajandusliku tootmise edasisele arengule ja kasvule. 

Kolhoosid on kolhoosimetsade täieõiguslikud kasutajad 

ja kannavad vastutust nende õige majandamise eest. Kolhoosi 

metsades on puidu ja teisejärgulise metsamaterjali varumine 

teistel tarbijatel ilma kolhooside, kolhooside- (majandite-) 

vaheliste metsamajandite vm. pädevate metsamajandusorganite-

ga kooskõlastamata keelatud. 

Kolhoosimetsade koosseisu kuuluvad kolhoosidele täht

ajatuks kasutamiseks antud maal asuvad ja ettenähtud korras 

maa arvestuse dokumentides registreeritud looduslikud ja 

kultuurmetsad (kaasa arvatud kaitsemetsaribad), metsastami

sele tulevad raiesmikud ja hävinud puistud. 

Kolhoosimetsade koosseisu avamisel tuleb arvestada ka 

Eesti NSV MetsaK §-i 5, mis ütleb, et riiklikku metsafondi, 

seega ka kolhoosimetsade koosseisu ei kuulu: 

1) puud ja nende rühmad, samuti muu puittaimestik põl

lumajandusliku otstarbega maal; 

2) kaitseistutised raudteede, autoteede ja kanalite 

eraldusribadel; 

3) puud ja nende rühmad, samuti haljastusistutised asu

lates väljaspool linnametsi; 
l 
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4) puud ja nende rühmad õue-aiamaadel, aiandus- ja ela

mukruntide 1. 

Kolhoosimetsade pindala määratakse kindlaks kolhooside 

majandisisese maakorralduse ja kolhoosimetsade metsakorral

duse käigus. 

Kolhoosimetsade põhimäärus kehtestab kolhooside õigu

sed ja kohustused kolhoosimetsade suhtes. 

Metsade andmine kolhooside kasutusse tähendab kolhoosi

dele õiguse andmist saada neist metsadest metsasaadusi, eel

kõige teha metsaraiet (varuda puitu) ühismajapidamise aga ka 

kolhoosnikute vajadusteks. Samuti tähendab see kolhoosidele 

õigust anda metsa raieteks lepingulisel alusel teistele met

sa kasutajatele. Sealjuures peab raietööde kogumaht jääma lu

batud raiefondi piiridesse. Lubatust rohkem raiumine ei tä

henda enam metsasaaduste kasutamist, vaid metsa enda vähen

damist, s.o. riigi ainuomandiõiguse rikkumist metsadele koos 

sellest tulenevate tagajärgedega. 

Kolhoosimetsades, kus on metsakorraldus läbi viidud, 

määratakse puidukasutuse ulatus kinnitatud arvestuslangiga. 

Korraldamata kolhoosimetsades määratakse lga-aastase metsa

raie ulatus kuni metsakorralduse läbiviimiseni kindlaks kol

hoosi- (majandite-) vahelise metsamajandi poolt kooskõlasta

tult kohalike riiklike põllu- ja metsamajandusorganitega 

ning kinnitatakse rajooni nõukogu täitevkomitee poolt. 

Kolhoosimetsade grupid on samased riikliku tähtsusega 

metsa gruppidega. Kolhoosimetsad jagunevad oma tähtsuse ja 

kasutamise võimaluste poolest I ja II grupi metsadeks KOOS 

sellest tulenevate ülesannete ja kasutusrežiimiga (vt. kol

hoosimetsade põhimääruse p-d 4 ja 13-15)« Esimese grupi met

sades teostatakse hooldus-, sanitaar- ja taastamisraieid, 

teise grupi metsades peakasutus-, hooldus- ja Sanitaarrai

eid. 

Kolhoosimetsade raie kord määratakse kindlaks "Kolhoo

simetsade majandamise eeskirjadega", aga ka raiete üldees

kirjadega. Ka kolhoosimetsi võib raieks kasutada ainult 

raiepileti (-orderi) või metsaplleti alusel (kolhoosi enda 
ja kolhoosnike vajadusteks). 
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Kasvavat metsa antakse kolhoosimetsadest: 

1) asjaomase kolhoosi ühismajapidamise vajadusteks tasu

ta; 

2) asjaomase kolhoosi liikmetele riikliku tähtsusega met

sadest väljaantava kasvava metsa taksihindadega, mahahindluse

ga 50 % ulatuses, aga selle kolhoosi liikmetele elamute ja ma

jandushoonete ehituseks voi remondiks, kui kolhoosniku majapi

damine on loodusõnnetuse läbi kannatada saanud, tasuta; 

3) kõigile muudele metsavarujatele ja üksikkodanikele 

riikliku tähtsusega metsadest väljaantava kasvava metsa taksi-

hindadega (põhimääruse p. 17). 

Kolhoosimetsi kasutavad kõrvalkasutuse korras (sealhulgas 

ka heinaniitmiseks ja loomade karjatamiseks) kolhoosid ise 

ühismajandi ja kolhoosnike vajadustest lähtudes vastavaid eri

eeskirju järgides. Üldlubatud metsa kõrvalkasutusega (seente, 

marjade, pähklite korjamisega) võivad ka kolhoosimetsades te

geleda nii kolhoosnikud kui ka teised kodanikud. 

Kolhoosid ei ole ainult metsakasutajad, vaid neil on ka 

kohustus metsi majandada. Kolhoosimetsade majandamist ja sel

le korraldamist reguleerib "Kolhoosimetsade põhimääruse" II 

osa. Kolhoosimetsade majandamist ja selle korraldamist juhi

vad NSV Liidu Riikliku Agrotööstuskomitee ja nende pädevad ko-

haorganid. 

Kolhoosid majandavad kolhoosimetsi kas vahetult ise või 

majanditevaheliste metsamajandite või metskondade kaudu. Met

sade majandamiseks ja valveks on kolhoosides eriharidusega 

metsakasvatajad, metsavahid ja muud metsandusala töötajad. 

Kolhoosimetsade majandamise õigeks korraldamiseks viiakse 

ka kolhoosimetsades läbi metsakorraldus ühes metsade majanda

mise perspektiivplaanide koostamisega, mis kinnitatakse vaba

riigi agrotööstuskomitee poolt kooskõlastatult metsamajandus-

organitega. 

Kolhoosimetsi korraldavad riikliku metsamajanduse süstee

mi kuuluvad metsakorralduse organisatsioonid kolhoosidega sõl

mitud lepingute alusel. Majanduslikud abinõud võetakse kol

hooside tootmis-finantsplaanidesse.vastavalt metsade majanda

mise perspektiivplaanidele. 
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Vastutust kolhoosimetsade majandamise eest kannavad kol

hooside juhatused. Kolhoosi juhatuse ülesanded kolhoosi met

samajanduse valdkonnas on üksikasjastatud kolhoosimetsade põ

himääruse p-s 9» 

Riiklikud metsamajandusorganid abistavad kolhoose metsa

majanduse planeerimisel, metsade majandamisel, vastava kaadri 

ettevalmistamisel jne. 

Riiklikult kontrollivad kolhoosimetsade seisukorda ja 

metsaressursside õiget kasutamist kolhoosides riiklikud kesk-

ja kohalikud metsamajanduse ning metsakaitse organid. 

Oluline tähtsus kolhooside jaoks on kolhoosi metsamaade 

üleviimisel teisteks kõlvikuteks (kolhoosimetsade põhimääruse 

IV osa). Metsamaade üleviimine teisteks kõlvikuteks võib 

toimuda I grupi metsades ainult erandjuhtudel. Kolhoosimetsa

de (selle maa-alade) üleviimine teisteks kõlvikuteks toimub 

vabariigi ministrite nõukogu loal. 

Kolhoosimetsade koosseisu kuuluvate maatükkide eraldami

sel teistele organisatsioonidele kasutamiseks hüvitavad uued 

maakasutajad kolhoosile kasutamata jäänud kulutused (kulutu

sed metsa hooldamisele, taastamisele, korraldamisele jm.). 

Üleviimist otsustavad riigiorganid kehtestavad kõlvikuteks 

üleviimise (puhastamise, ülesharimise jne.) kindlad tähtajad. 

Teisteks kõlvikuteks üleviidud metsamaade sihipärast ka

sutamist kontrollivad riikliku agrotööstuskomitee ja kohalike 

nõukogude täitevkomitee pädevad organid (ametiisikud). 

Kolhoosimetsi võib liiduvabariigi ministrite nõukogu ot

susel ja kolhoosiliikmete üldkoosoleku nõusolekul osaliselt 

või täielikult üle anda ka riiklike metsamajandusorganite kä

sutusse. Seda tehakse juhul, kui kolhoos ei tule metsade ma

jandamisega toime või teeb seda ebamajanduslikult või ebape

remehelikult. 

Kolhoos imetsade majandamise ja kasutamise praktilisi 

probleeme on vabariigis küllaldaselt. Näiteks ühelt poolt 

suureneb võsastunud ja metsastunud alade hulk endiste põllu

majanduslike maade arvel. Teiselt poolt kaugeltki mitte kõik 

kolhoosid ei majanda ega kasuta ratsionaalselt ja heapereme

helikult nende kasutusse antud üldrahvalikku rikkust — kol

hoosimetsi. Tihti on kolhoosimetsade ma j and amine viletsal 

järjel, osa kolhoosimetsi on rüüstatud, välja kurnatud. 
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Kolhoosimetsade õiguslik režiim peab tagama kolhoosimet

sade mõistliku, heaperemeheliku kasutamise ka toitlusprogram

mi realiseerimise tingimustes. Kolhoosimetsad peavad kind

lustama kolhoositoot mist metsamajanduslikult, aga ka keskkon

nakaitseliselt, sotsiaal-ökoloogiliselt. Nende ülesannete 

täitmisel on ka oigusorganisatoorsetel abinõudel oma asenda

matu osa. 

7. Metsakasutuse erisusi linna-, kinnistatud .ja 

looduskaitsealade metsades ning -piiritsoonis 

Ka vaadeldavate metsade õigusliku režiimi eripära tule

neb nende metsade spetsiifilisest sotsiaal-majanduslikust 

tähtsusest ning nende metsade poolt täidetavate funktsioonide 

eripärast. 

Metsakasutuse erisused nimetatud metsades on antud met-

sakoodeksi 20.-22. ja 24. ptk-s (§-d 97-Ю5 ning 110 ja 111). 

7.1. Linnametsade kasutuse erisused tulenevad kõigepealt 

nende metsade sihtotstarbest (MetsaK § 97)• Kuna linnametsi 

kasutatakse eeskätt kultuurilistel ja tervistavatel eesmärki

del ning elanike puhkeaja veetmiseks, on neis keelatud puidu 

varumine peakasutusraie korras, samuti vedelvaigu ja puumahla 

varumine. Neis metsades võidakse keelata ka muud metsakasu

tused, kui need ei sobi kokku nende metsade pohiülesannetega 

(MetsaK § 98). \ 

7.2. Kinnistatud metsad on sellised metsad, mis on antud 

teatud ametkondadele ja organisatsioonidele neile pandud tea

duslike, öppealaste jm. ülesannete täitmiseks. Nende kasuta

mise põhierinevus seisneb selles, et organisatsioonil, kelle

le on kinnistatud metsad, on eelisõigus metsakasutuseks. Sa

muti võidakse neis metsades piirata või hoopis ära keelata 

teiste subjektide metsakasutus, kui see on vastuolus nende 

metsade sihtotstarbega (MetsaK § 102; vt. ka § 101). Akti 

vorm metsade üleandmiseks Eesti NSV nendele ametkondadele ja 

organisatsioonidele, kellele metsad on kinnistatud, on keh

testatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 28. aprilli 1982. a. 

määrusega (ENSV ÜVT 1982, 20, 298). 
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7»3* Ka looduskaitsealade metsade kasutuse iseärasused 

on suunatud nende metsade kasutamise sihtotstarbe tagamise

le. Vastavalt MetsaK §~le 104 on looduskaitsealade metsa

des keelatud peakasutusraie, vedelvaigu varumine ja muu 

metsakasutus, mis ei sobi kokku looduskaitsealade eesmärki

dega. 

Looduskaitsealade metsades võib, olenevalt kaitse ees

märkidest, teha hooldus- voi sanitaarraiet, koristada risu. 

Samuti võib neis kehtestada metsade looduslikku arengusse 

täielikku mittevahelesegamise režiimi (reservaadirežiim). 

Looduskaitsealade metsade kasutamise konkreetne režiim 

määratakse kindlaks vastava looduskaitseala põhimäärusega 

(vt. ENSV Maakoodeksi § 159 komm. 3 koos täienduste-paran-

dustega). 

Näiteks Lahemaa Rahvuspargis on ka metsakasutust ük

sikasjast at ud Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt 31« det

sembril 1975. a. kinnitatud Lahemaa Rahvuspargi põhimääru

sega ning Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministee

riumi ja Harju ning Rakvere rajooni täitevkomiteede poolt 

1977. a. kinnitatud rahvuspargi sisekorra eeskirjadega (vt. 

13, aktid 6.2; 6.17; 6.19 ja 40). 

7.4. Metsakasutuse iseärasused piiritsoonis määratak

se kindlaks kompetentsete organite poolt kooskõlastatult 

piirivalvevägede juhtkonnaga (MetsaK § 111). 

IV. METSADE ÕIGUSLIK KAITSE. VASTUTUS 

MHDSASEAPUSANDLUSE RIKKUMISTE EEST 

1. Metsade õigusliku kaitse üldalused 

Kõrvuti heaperemeheliku majandamisega vajavad kõik met

sad ka igakülgset kaitset. Metsi tuleb kaitsta tulekahjude, 

metsakahjurite, loodusõnnetuste ning muude kahjustuste eest. 

Ka metsade kaitse puhul tuleb metsakaitse abinõude ül

dises kompleksis võtta eraldi vaatluse alla õiguslikud va

hendid metsade kaitsel. Metsade õiguslikus kaitses võib 

omakorda eristada omandi- ja kasutusõiguse kaitset. 
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Metsa kaitse üldalused antakse "Eesti NSV metsakoodeksi" 

IV osas (§-d 120-126) koos metsavalve alustega. Metsakoodek

si VI osa (§-d 136-143) reguleerib vastutust metsaseadusand-

luse rikkumise eest. Siin tuuakse ära tähtsamate metsasea-

dusandluse rikkumiste loetelu, aga ka põhilised õigusliku 

vastutuse liigid metsaseadusandluse rikkumise kordadel. 

Seadusest madalama õigusjõuga aktidest reguleerib metsa-

sade riiklikku-õlgus1ikku kaitset ja korraldust NSV Liidu Mi

nistrite Nõukogu poolt 22. märtsil 1950. a. kinnitatud "NSV 

Liidu riiklik metsakaitse määrustik" (vt. 14, akt 2.11) ning 

sama organi poolt 30. aprillil 1982. a. kinnitatud "Metsade 

seisundi, kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse riikliku 

kontrolli määrustik (vt. ibid., akt 7.6, lk. 153-161). 

Metsade õiguslikul kaitsel on oluline koht ka NSV Liidu 

Ministrite Nõukogu 18. juuni 1971• a. kinnitatud "NSV Liidu 

metsade tuleohutuse eeskirjadel" (vt. 14, lk. 121 jj. koos 

15. juuli 1977. a., 30. aprilli 1982. a., 28. jaanuari 1983. 

a. ning 28. juuni 1985. a. täienduste-muudatustega). 

NSV Liidus tegutseb ühtne riiklik metsavalve .ia metsa

kaitse süsteem. NSV Liidu Riikliku Metsamajanduse Komitee 

süsteemis on metsade seisundi, kasutamise, taastootmise, val

ve ja kaitse riikliku kontrolli volitused pandud riiklikele 

met salnspekt s io onid ele ning riiklike metsamajandusorganite 

teistele struktuuriüksustele. 

On olemas NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee Met-

sainspektsioon ning liiduvabariikide vastavad organid. 

NSV Liidu Metsamajanduse Riikliku Komitee esimehe ase

täitja, kes tegeleb riikliku metsakontrolli küsimustega, on 

ametikoha järgi ühtlasi ka NSV Liidu Riikliku Metsa- (seisun

di, kasutamise, taastootmise, valve ja kaitse) kontrolli pea

inspektor (põhimäärus 0.6). 

Metsafondi erlhaldusorganite struktüüriliste allüksuste 

juhtivad insenerid, inspektorid jt. spetsialistid on oma ame

tikoha järgi ühtlasi metsade riikliku kontrolli inspektorid 

(riiklikud metsainspektorid - L. S.). 

Metsameister (metsnik) ja metsavaht on oma ametikoha 

järgi jaoskonna ja vahtkonna asupaigas metsade seisundi, ka

ant amise, taastootmise, valve ja kaitse kontrolli riiklikud 

inspektorid (p. 13). 
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Oma ülesannete täitmiseks on riiklikele metsainspektori

tele antud laialdased volitused ning ülesanded (vt. põhimää

ruse p. 14 ja 16). Oma ülesandeid täidavad riiklikud metsa-

inspektorid olenemata metsade ametkondlikust kuuluvusest. 

Koos metsaalaste eeskirjade täitmise kontrollimisega kontrol

livad nad ka riikliku metsafondi maa sihipärast kasutamist 

ning kaitset. 

Kõrvuti metsakaitse riiklike organitega täidavad tõsi

seid metsakaitse- ja sellealase kontrolli ülesandeid ka ühis

kondlikud metsainspektorid. 

Metsade kaitse ei piirdu muidugi vastavate eriorganite 

sellekohase tööga. Metsade kaitse alal on olulised kohustu

sed ka kohalikel nõukogudel, nende täitev- ja korraldavatel 

organitel, kolhooside juhatustel jt. riiklikel ning mitte

riiklikel organitel ja organisatsioonidel. 

Võitluseks metsarikkujatega on metsakaitseorganitele an

tud teatud erijurisdiktsioon. Selle kohaselt on neil õigus 

kinni pidada metsarikkujaid, arestida ebašeaduslikult saadud 

saaki, algatada juurdlust metsarikkujate suhtes, koostada va

jalikke akte, protokolle jne. 

Erieeskirjad kehtivad metsade kaitseks tuleohtlikel pe

rioodidel. NSV Liidu metsakaitseorganite teenistuses on vas

tav avioteenistus võitluseks metsatulekahjudega. 

Metsade kaitseks kasutatakse kogu Nõukogude riigi õigus

kaitse vahendite arsenali, seega: 

1) kriminaalõiguslikke; 

2) administrâtiiv-(haldus-)õiguslikke ; 

3) tsiviilõiguslikke ; 

4) töö- ja kolhoosiõiguslikke; 

5) metsaõiguslikke (keskkonnaõigus1ikke) mõjutusvahen
deid ning vastavat vastutust. 

Vastavalt NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 30. juuni 1969.a. 

määrusele nr. 6 "Kohtupraktikast metsarikkumise asjades" (vt. 

46 - 7» juuli 1983» a. redaktsioonis) p-le 3 kuulub metsarik-
kumisega tekitatud kahju hüvitamisele, sõltumata metsarikkuja 

kriminaal- või administratiivvastutusele võtmisest. 
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Sama põhimõtet rõhutab Eesti NSV Ministrite Nõukogu 11. 

märtsi 1983. a. määruse "Vastutuse kohta metsaseadusandluse 

rikkumise eest" § 4 (14, lk. 146). 

Millised on siis tähtsamad metsaseadusandluse rikkumi

sed, mille eest on ette nähtud õiguslik vastutus? 

Üleliiduline metsaseadusandluse rikkumiste loetelu on 

antud "NSV Liidu ja liiduvabariikide metsaseadusandluse 

aluste" §-s 50, mis on kodifitseeritud Eesti NSV Metsakoo-

deksisse (§-d 136 ,1a 137). 

Eesti NSV MetsaK §136 annab kesksed riigi metsaainu-

omandiõiguse rikkumise juhud. Seadus ütleb, et metsa kasu

tamise õiguse omavoliline loovutamine ja teised tehingud, 

mis otseselt või varjatult rikuvad riiklikku omandiõigust 

metsale, on kehtetud. 

Muud olulisemad metsaseadusandluse rikkumised on: 

1) ebaseaduslik metsaraie ning puude ja põõsaste kah

justamine; 

2) metsa hävitamine või kahjustamine süütamise või tu

lega hooletult ümberkäimise tagajärjel; 

3) metsa tuleohutusnõuete rikkumine jne. 

Metsaseadusandluse rikkumistes on kesksel kohal metsa-

rikkumised. Need moodustavad tähtsaima osa metsaseadusand

luse rikkumistest, siin kaasneb õigusrikkumisega ka metsa 

enda rikkumine. MetsaK § 137 äisaldab küllalt üksikasjaliku 

metsaseadusandluse rikkumiste koondloetelu, mida täpsusta

takse kasvava metsa väljaandmise, metsaraie jt. eeskirjades. 

Metsaseadusandluse rikkumisi on antud ka NSV Liidu Ülemnõu

kogu Presiidiumi 6. augusti 1980. a. seadluses "Administra

tiivvastutuse kohta metsaseadusandluse rikkumise eest" (14, 

lk. 136-138), Eesti NSV administrâtiivõigusrikkumiste koo

deksis, Beeti NSV Ministrite Nõukogu 11. märtsi 1983. a. 
määruses "Vastutuse kohta metsaseadusandluse rikkumise eest" 

(18) jt, õigusaktides. 

Nüüd natuke lähemalt vastutusest metsaseadusandluse 

rikkumise eest tähtsamate õigusliku vastutuse liikide ja ko

haldatavate mõjutusvahendite kaupa. 
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2. Krlminaal- ,ia admlni strati iv vast ut us 

metsaseaciu«flnrtlnBe rikkumise kordadel 

Kriminaalvastutus metsaseadusandluse rikkumise eest on 

kodifitseeritud liiduvabariikide kriminaalkoodeksitesse. Ka 

"Eesti NSV kriminaalkoodeksiga" (edaspidi KrK - vt. 44) on 

kehtestatud rida metsaseadusandluse rikkumistega seotud ku

riteo koosseise. 

Nimetame neist tähtsamad (lähemalt vt. 14, lk. 135-136 

koos muudatustega, aga ka 7 Õa 8). 

KrK § 155 fikseerib kriminaalkuriteona ebaseadusliku 

metsaraie. Kriminaalkorras karistatakse puude ja põõsaste 

ebaseadusliku raie eest, kui sellega põhjustati oluline kah

ju (vähemalt 300 rubla) taksihindades, mis on kehtestatud 

puude ja põõsaste ebaseadusliku raiega tekitatud kahju sis

senõudmiseks (Eesti NSV Ministrite Noukogu 11. märtsi 1983« 

a. määruses toodud takside alusel - vt. 14 ja 48). йэааеа-

dusliku metsaraie lihtkoosseis realiseeritakse ka juhul, kui 

aasta kestel oli süüdlase suhtes samasuguse rikkumise eest 

kohaldatud ühiskondliku mõjutamise vahend voi d i st slplinaar-

vol administrâtiivkaristus. 

Ebaseadusliku metsaraie raskemad kuriteo koosseisud 

nõuavad suurt kahju täheldatud taksides (§ 155 lg. 2) või 

selle toimepanemist äritsemisena (§ 155 lg. 3)• 

Kriminaalvastutus on ette nähtud ka metsa tahtliku (KrK 

§ 155^) või ettevaatamatu (§ 1552) hävitamise või kahjusta

mise eest (varem oli see hõlmatud KrK § 97 koosseisuga). 

Kriminaalvastutus on ette nähtud metsa, puudegrupi või 

põõsastiku tahtliku või ettevaatamatu hävitamise eest, -

lihtkoosseisuna olulise kahju olemasolul (nimetatud taksi

des), kvalifitseeritud koosseisuks on vaja suure kahju ole

masolu (samades taksides). 

Kriminaalkoodeksi § 156 annab külvi või puuvilja-, mar

ja-, põõsa- vm. istandiku tahtliku kahjustamise koosseisu, 

kui sellega tahtlikult või ettevaatamatult põhjustati suur 

varaline kahju riigile või ühiskondlikule organisatsioonile. 

KrK § 157 annab ebaseadusliku jahipidamise (või kala
püügi) kolm koosseisu. 
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Ebaseadusliku jahipidamise lihtkuriteo koosseisuks on 

nõutud olulist kahju taksides, mis on kehtestatud jahima

jandusele tekitatud kahjude sissenõudmiseks (vt. Eesti NSV 

Ministrite Noukogu 7» juuni 1967e a. määrusega kinnitatud 

jahimajanduse põhimääruse p. 29 koos hilisemate muudatuste 

ja täiendustega (14, lk. 91-92) või kui aasta kestel oli 

süüdlase suhtes samasuguse rikkumise eest kohaldatud ühis

kondliku mõjutamise vahend või distsiplinaar- või administ

rât iivkar ist us. 

Kvalifitseeritud koosseis ebaseaduslikul jahipidamisel 

realiseeritakse eelnimetatud tegevuse kordadel üldohtlikke 

jahipidamise vahendeid või viise kasutades või kui jahima

jandusele põhjustati suur kahju (§ 157 lg. 2). 

Teine kvalifitseeritud ebaseadusliku jahipidamise koos

seis eeldab ebaseaduslikku jahipidamist äritsemisena (§ 157 

lg. 3). 
Kehtivas kriminaalkoodeksis on metsade, aga ka üldse 

loodusressursside ning keskkonnakaitselised kuriteo koossei

sud laiali paisatud kriminaalkoodeksi eri peatükkidesse 

(2. ptk. - varavastased, 6È ptk. - majanduslikud, 10. ptk. 

- ühiskondliku korra ja julgeoleku vastased kuriteod jne.). 

Seetõttu on põhjendatult tehtud ettepanekuid koondada sel

lised kuriteod edaspidi kriminaalkoodeksi eri -peatükki 

(näit. kuriteod looduskasutuse ja looduskaitse valdkonnas 

või kuriteod loodus- või elukeskkonna vastu - vt. I. Rebane, 

33). 
Materjalid metsaseadusandluse rikkumiste kohta valmis

tatakse uurimisorganeile ette süüdlaste vastutuselevõtmi

seks metsamajandite metsakaitse töötajate poolt (vt. lähe

malt NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt 22. märtsil 1950.a. 

kinnitatud "NSV Liidu metsakaitse põhimäärus" - 41, lk. 

361-370) ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu 3» juuni 1982. a. 

määrust "Metsade seisundi, kasutamise, taastootmise, valve 

ja kaitse riikliku kontrolli põhimääruse kohta" - 14, akt 

7.6; vt. ka 23; 25; 38; 36). 

Administrâtliv-(haldus-)vastutus on vastutuse liik, 

mida kohaldavad pädevate metsafondi erihaldusorganite esin

dajate poolt koostatud meterjalide (akt jmt.) alusel metsa
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fondi er ihaldusorganid voi muud administratiivvastutuse ko

haldamiseks pädevad riigiorganid. Praktikas on ta kõige sa

gedamini kohaldatav vastutuse liik ja seisneb administra-

tiivkaristuse - eelkõige rahatrahvi, aga ka administrâtiiv-

üleastumiseks kasutatud vahendi vmt. administrâtiivsanktsi-

ooni (vt. AdmK § 23) kohaldamises. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 6. augusti 1980. a. 

seadlus "Administratiivvastutuse kohta metsaseadusandluse 

rikkumiste eest" (14, lk. 136-138) annab üleliidulise ad

ministrât iivüleastumiste metsaseadusandluse rikkumiste loe

telu. Vabariigis administrâtiivüleastumistena vaadeldavad 

metsaseadusandluse rikkumised on kesksena kodifitseeritud 

"Eesti NSV administratiivõigusrikkumiste koodeksis" (edaspi

di AdmK - vt. 6). Administratiivkorras karistatavaid metsa-

rikkumisi loetleb ka MetsaK § 137. 

Millised on siis tähtsamad metsaseadusandluse rikkumi

sed - administrâtiivüleastumised kehtiva metsaseadusandluse 

järgi? 

Nimetame kõigepealt metsakasutamisõiguse omavolilist 

loovutamist, samuti muid tehinguid, mis otse või kaudselt 

rikuvad riigi metsaomandlõigust (AdmK § 50). Analoogsena 

võiks siinkohal nimetada loomariigi objektide kasutamisõigu

se omavolilist loovutamist ning muid tehinguid, mis otse või 

varjatult rikuvad riigi loomariigiomandiõigust, samuti loo

mariigi objektide omavolilist kasutamist, kui selleks on 

nõutav luba (AdmK § 51). 

Enamik metsaseadusandluse rikkumisi - administrâtiiv-

üleastumisi on kodifitseeritud looduskeskkonna ning ajaloo-

ja kultuurimälestiste kaitse valdkonna administrâtiivüleas-

tumiste (7.) peatükki (vt. §-d 65-80; 91-95). Tuleb aga tä

heldada, et ka siin on segamini nii metsafondi kui ka metsa

fondi maa kaitseks kehtestatud koosseisud. 

Peale selle tuleb arvestada metsafondi maa kaitse ad

ministrât iivüleastumise koosseisude võimalikku kollisiooni 

maaseadusandluse rikkumiste - administratiivüleastumiste üld-
koosseisudega. 

Koodeks vaatleb siin eraldi administrâtiivüleastumiete 
koosseisudena: 
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1) riigi metsafondi maa ebaseaduslikku kasutamist (§ 65); 

2) metsaraiefondi kasutamise, puidu varumise ja väljaveo 

ning vedelvaigu varumise korra rikkumist (§ 66); 

3) ebaseaduslikku metsaraiet ning puude ja põõsaste kah

justamist, metsakultuuride ja noorendike hävitamist ning kah

justamist (§ 6?); 

4) metsa järelkasvu hävitamist voi kahjustamist (§ 68); 

5) raiepiletis (orderis) või metsapiletis ettenähtud 

nõuetele (incl, eesmärkidele) mittevastavat metsakasutust 

(§ 69); 

6) metsa uuendamise ja parandamise ning küpse puidu va

rude kasutamise eeskirjade rikkumist (§ 70); 

7) metsafondi maa heina- ja karjamaa kahjustamist (§ 71) 

ning nende omavolilist kasutamist (§ 72); 

8) metspuuvilja, pähklite, seente ja metsamarjade korja

mise tähtaegade ja korra rikkumist (§ 73); 

9) tootmisobjektide käikulaskmist ilma metsa kahjusta

mist vältivate seadmeteta (§ 74); 

10) metsa kahjustamist heitvee, keemiliste ainete voi 

kahjulike heitmete ja jäätmetega (§ 75) ning metsa risusta

mist jäätmete ja heitmetega (§ 76); 

11) riikliku metsafondi maa metsakuivenduskraavide, dre-

naažisüsteemide, teede ja metsamajandusrajatiste hävitamist 

ja rikkumist (§ 77); 

12) metsas olevate piirimärkide hävitamist ja rikkumist 

(§ 78) ; 
13) metsale kasuliku loomastiku hävitamist (§ 79); 

14) metsa tuleohutuse nõuete rikkumist (§ 80). 

Rida metsaseadusandluse rikkumiste-administratiivüleas-

tumiste erikoosseise on kehtestatud loomariigi kaitseks, eri

ti jahinduse raames (§-d 91-94). 

põhiliseks kohaldatavaks administrâtiivkaristuseks on 

rahatrahv kodanikele kuni 50 rubla ning ametiisikutele kuni 

100 rubla. 

Administratiivkaristusi kohaldavad metsaseadusandluse 

rikkumise kordadel: 

1) rajooni, linna või linnarajooni juures asuv administ

rât iivkomls j on (vt. AdmK § 220 lg. 1 - sama koodeksi §-des 
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65-80, aga ka §-des 90-92 sisalduvate koosseisude puhul, väl

ja arvatud jahieeskirjade rikkumise juhud) voi 

2) alevi ja küla täitevkomitee juures asuv administra-

tiivkomisjon (vt. AdmK § 220 lg. 2 - näit. loomariigiseadus-

andluse rikkumise kordadel) voi 

3) metsamajanduse organid (vt. § 244 - metsatuleohutus

nõuete rikkumise asjades) voi 

4) jahieeskirjade järgimise riikliku järelevalve organid 

(vt. AdmK § 245 - jahieeskirjade rikkumise kordadel). 

Metsarikkujatele administratiivvastutuse kohaldamisel 

tuleb tähtsamatest ametkondlikest aktidest arvestada: 

1) NSV Liidu metsades metsarikku.jate vastutuselevõtmlse 

juhendit, mis on kinnitatud NSV Liidu Riikliku Metsamajanduse 

Komitee esimehe poolt 26. märtsil 1969« a. (14, akt 7.7« lk. 

162-174) ja 

2) NSV Liidu metsade tuleohutuse eeskirjade rikkumise 

eest trahvide määramise juhendit (25. augustist 1971. a», 

ibid.,akt 7.8, lk. 174-179). 

3. Varaline .ja muu vastutus* metsa

seadusandluse rikkumise korral 

Asendamatuks ja mõjusaks metsade õigusliku kaitse va

hendiks on varaline vastutus metsaseadusandluse rikkumiste 

eest. 

Varalist vastutust reguleerivaks keskseks eriaktiks on 

Eesti NSV Ministrite Noukogu 11. märtsi 1983. a. määrus "Vas

tutuse kohta metsaseadusandluse rikkumise eest" (14, akt 5, 

lk. 141-152 voi 47). Nimetatud määrusega tunnistati kehte-

tyeie kasutame siinkohal mõistet "varaline vastutus" 
erinevalt 11. märtsi 1983. a. määrusest, kus räägitakse "ma-
teriaalsestvvastutusest". Lähtume õigusteaduses küllalt le
vinud põhimõttest, et tsiviilõigusliku vastutuse (sealhulgas 
nii lepingulise kui ka lepinguvälise vastutuse kordadel rää
gitakse varalisest vastutusest (varalisest kahju hüvitami
sest). Materiaalset vastutust aga kohaldatakse tööeuhe-cee 
kahju tekitamise kordadel töökoodeksi normide alusel (vt. ka 
Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 5. kd. (Tln. 1973), lk. 102 ja 
8. kd. (Tln. 1976), lk. 308-309). Sellekohased ebakohad sea
dusandluses on paljus seotud sellega, et seaduseelnõuline töö 
on meil domineerivalt ametkondlik kantud juhul metsamajandus
lik) ja tihti on siin kaaluv sõna mittejuristidel. Samaga on 
osaliselt seletatav ehk ka vaadeldava määruse normitehniline 
(rubrikatsiooniline) nõrkus. 



tuks vabariigi Ministrite Noukogu 14. aprilli 1964. a.t 23. 

okt. 1968. a., 26. okt. 1969. a. ning 13. apr. 1982. a. mää

rused kodanike ja organisatsioonide materiaalse vastutuse 

kohta metsamajandusele tekitatud kahju eest. 

Vastavalt kehtivale seadusandlusele on varaline vastu

tus metsaseadusandluse rikkumise kordadel diferentseeritud 

olenevalt: 

a) rikkujast (sõltuvalt sellest, kas on rikkuja poolel 

tegemist organisatsiooni voi kodanikuga); 

b) rikkuja õiguslikust vahekorrast metsafondiga (lepin

guline voi lepinguväline kahju); 

c) kahjustatud objektist endast (olenevalt puu läbimoo-

dust, liigist, asukohast, metsagrupist jne.); 

d) objekti kahjustamise astmest (raie, vigastamine, 

haigestumine, hävimine jne.). 

Järgnevalt lähemalt üksikutest metsaseadusandluse rik

kumise liikidest, mille eest seadusandja on kehtestanud süüd

lastele varalise vastutuse. 

I. Varaline vastutus kasvava kasvujoulise metsa ebasea

dusliku raie eest. 

Organisatsioonid (sealhulgas kolhoosid) kannavad vara

list vastutust kasvava metsa raiumise eest metsaosadel, mis 

ei ole raieks üle antud - kasvava metsa väljaandmise kümne

kordsetes taksihindades. 

Kodanikud kannavad varalist vastutust kasvava metsa 

ebaseadusliku raie eest: 

1) kui kodanik teostab raiet ilma raiepiletita (-orde

rita) voi 

2) kui kodanik teostab raiet küll raiepileti alusel, 

kuid: 
a) mitte selles metsas, kus ette nähtud, 

b) mitte selles koguses, 

c) mitte nendest puuliikidest, mis on märgitud raiepi

letis (-orderis). 
Kodanikud vastutavad kasvava metsa ebaseadusliku raie 

eest 11. märtsi 1983. a. määruse lisas 1 märgitud kahjutasu 

takside alusel. 
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Kahjutasu taksid on diferentseeritud; 

1) ebaseaduslikult raiutud puude läbimõõdu (kännu kõr

guselt) , põõsaste kõrguse ning 

2) ebaseadusliku raie asukoha järgi. 

Eristatakse ebaseaduslikku raiet; 

a) linnades, alevites, alevikes, (asulates? - L. S.), 

looduskaitsealadel, parkides, kuurordimetsades, raudtee ja 

maantee eraldusribadel; 

b) mujal I grupi metsades ja 

c) II grupi metsades. 

Näiteks iga 23 cm jämeduse puu ebaseadusliku raiumise 

eest tuleb kodanikul maksta kahjutasu linnades 45 rubla, mu

jal I grupi metsas 35 rubla ja II grupi metsas 25 rubla. 

Määrus ei anna ebaseadusliku ega omavolilise raie mõis

tet*. Seadusandja loetleb raieid, mida ei peeta omavolili

seks raieks. Omavoliliseks raieks ei peeta; 

1) põõsaste ja kuni 8 cm läbimõõduga puude raiumist ko

danike poolt individuaalelamu- või aianduskrundil (aga õue-

aiamaal? - L. S.), kui saadud metsamaterjal on mittelikviid

ne ning raiutud puud ja põõsad ei olnud kaitse all; 

2) vilja- ja ilupuude kõrvaldamist nende omaniku poolt; 

3) raieid avariiolukordade likvideerimiseks teedel, si

de- ja elektriliinidel ning mujal (§ 1 apÊ 1 lg. 5). 

II. Eraldi sätestab seadusandja (11. märtsi 1983. a. 
määruse § 1 ap. 3) varalist vastutust kasvavate puude voi 

põõsaste vigastamise eest. 

Puude või põõsaste vigastamise kordadel on varaline vas

tutus diferentseeritud puude ja põõsaste vigastamise astme 

järgi. Kahju hüvise arvutamise aluseks on puude või põõsas

te ebaseadusliku raiumise eest kehtestatud kahjutasu piir

määrad (taksid). Kui kahjustati kasvavate puude või põõsas-

* Praktiliselt omavolilise ja ebaseadusliku raie mõis
ted paistavad kattuvat. Kui püüda eristada omavolilist 
raiet ebaseaduslikust raiest, siis omavolilise raie mõiste 
võib olla kitsam, hõlmates endaga raiumise ilma raiepileti
ta (-orderita). 

10* 
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fee üksikuid oksi, siis on kahjutasuks 10 % ebaseadusliku raie 

kahjutasust. Puu võra, juurestiku, tüve või koore tugeval 

kahjustamisel (kui puu või põõsa kasv jätkub) tuleb kahju 

hüvitamiseks maksta 25 % kasvava metsa ebaseadusliku raie 

kahjutasust. Puude kasvujõuetuseni vigastamisel on kahju 

hüviseks 100 % ebaseadusliku raie kahjutasust. 

Kasvavate puude voi põõsaste vigastamise eest ettenäh

tud vastutuse erlliiglna võib vaadelda 11, märtsi 1983. a. 
määruse § 1 ap-s 8 ette nähtud varalist vastutust. Nimetatud 

sätteis on kehtestatud varaline vastutus metsa kahjustamise 

eest kasvutingimuste, yeerežiiml jms, muutmise teel, kui sel

lele järgnes puude kuivamine. Ka siin on kahjutasu (hüvi

se) arvutamise aluseks ebaseadusliku raie kahju hüvise arvu

tamise eeskirjad (vt. 11. märtsi 1983. a. määruse § 1 ap. 1). 

Kui sama tegevuse tagajärjel kahjustub mets vähemal määral, 

siis kuulub sissenõudmisele 25 % eelnimetatud kahjutasust 

(miks mitte proportsionaalselt kahjutasu protsendiga? -

L. S.). 
Kahjutasusummale lisatakse metsaosa metsa kasvatamiseks 

kõlblikku seisukorda viimiseks tehtavate tööde maksumus, 

metsa hävitamise korral ka metsauuendustööde maksumus (re-

kultiveerimiskulud). 

Seadusandluses on määratletud ka need kasvavate puude 

ja põõsaste kahjustamised, mida seadusandja ei nea metsarik-

kümiseks (§ 1 ap. 3 lg 4). Näiteks ei ole metsarikkümiseks 

üksikute dekoratiivokste, saunavihtade või luudade valmista

mine kodanike poolt oma tarbeks kõigis II grupi metsades ja 

teatud I grupi metsades, kui okste varumisega ei tekitata 

olulist kahju puudele või põõsastele või kui ei ole tegemist 

looduskaitsealuste puu- või põõsaliikidega. 

III, Erisätted (§ 1 ap. 4) on varalise vastutuse kohal

damiseks kasviij —kaisimJüfl SJlMâ omastamise või 

omavolilise raie kordadel. Juurelt maha raiutud, samuti tor

mist või tuulest murtud puude omastamise või jalal kuivanud 

puude omavolilise raiumise eest nõutakse süüdlaselt sisse 

kahjutasu kasvava metsa väljaandmise kahekordsetes taksihin

dades« 
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IV. Süütamise voi tulega hooletu ümberkäimise tagajärjel 

metsa hävitamise voi kahjustamise kordadel on kehtestatud 

süüdlaste varaline vastutus metsa kauballse väärtuse kao ula
tuses, Metsa kaubaline väärtus arvutatakse kasvava metsa 

väljaandmise taksihindade järgi, hukkunud metsakultuuride 

asemel uue voi loodusliku noorendiku kasvamise ning terri
tooriumi puhastamise maksumuse ulatuses (§ 1 ap. 5 lg. 1) • 
Kõne all olevatel juhtudel arvutatakse kahju hüvisesse ka 

kõik metsa tulekahju kustutamise kulud. 

V. Üksikasjalikult on reguleeritud süüdlaste vastutas 

metsa kahjustamise eest heitvee, keemiliste ainete, tööstus— 

ning kommunaal- ja olmeheitmete ja jäätmetega. 

Siin tuleb eristada kolme varalise vastutuse alavarian-

ti, lähtudes kahjustuse tagajärgedest ja kahju tekitamise 

iseloomust: 

a) kui nimetatud kahjustamine tol kaasa metsa kuivamise 

voi haigestumise, arvutatakse hüvis analoogiliselt metsa 

süütamise läbi tekitatud kahju hüvise arvutamise eeskirjade

ga; 

b) heitmete-jäätmete voi keemiliste ainete vedamise 

eest metsadesse, parkidesse või looduskaitsealadele, samuti 

riikliku metsafondi metsata maadele, kui see ei too каава 

metsa kuivamist või haigestumist, arvestatakse hüvis lähtudes 

kahjustatud maapiima suurusest ja saastuse iseloomust. 

Kahjutasu arvutamisel on lähtealuseks kahjutasu - I gru

pi metsades 10 rubla ja II grupi metsades 5 rubla kahjustatud 

maa-ala iga ruutmeetri eest. Kahjustatud maa-ala suurus ar

vutatakse tinglikult, korrutades kahjustatud maa-ala suurima 

ja väikseima läbimõõdu. Kahjutasu naftasaaduste või nendega 

läbiimbunud materjalide mahapaneku eest nõutakse sisse kolme

kordses ulatuses; 

c) peatus- või puhkekoha koristamata jätmise eest metsa

des, parkides, looduskaitsealadel, samuti riikliku metsafondi 

metsata maadel tuleb kuni 25 m^—lise maa—ala saastamise eest 
maksta 10 rubla hüvist, iga järgmise 10 m2-liee maa-ala või 

selle osa eest suurendatakse sissenõutavat summat 1 rubla 

võrra, olenemata metsa grupist. Saastatud pind arvutatakse 
jälle tinglikult selle suurima ja väikseima läbimõõdu korru

tisena (§ 1 р. 6 ja 7). 



VI. Eritaksid on organisatsioonide ja kodanike poolt 

metsamajandusele, metsakultuuride ja metsataimlates kasvava

te seemikute ja istikute, samuti looduslike noorendike ja 

isektilvi hüvitamise ja kahjustamisega tekitatud kahju hüvi

se arvestamiseks (määruse lisa 2). 

VII. Erisätted on kehtestatud kahju hüvise arvutami

seks metsateede, teepäraldiste, kuivendussüsteemide, kvar

tali- ja langipostide, siltide, plakatite, puhke-, suitse-

tamis- ja tuletegemiskohtade ning muude metsamajanduslike 

rajatiste ja tarvikute hävitamise voi rikkumise eest, riik

liku metsafondi maade pinnakatte kahjustamise eest liiklus

vahendite läbi voi muul viisil, kui see ei ole seotud met

samajanduslike töödega. Kahju hüviseks on sel juhul objek

ti taastamise viiekordne maksumus. 

VIII. Määruse lisa 3 sisaldab kahju hüvise taksid 

omavolilise heinaniitmise ja loomade karjatamise kohta va

bariigi metsades ja metsafondi maal. 

Uudsena on kehtestatud varaline vastutus ka metsakuk-

lase pesade hävitamise või kanjustamise eest (taksid lisas 

4). 

IX. Üksikobjektina voi liigina riikliku kaitse alla 

voetud voi linnade ja rajoonide täitevkomiteede otsusega 

ajalooliselt voi kultuuriliselt eriti tähtsaks tunnistatud 

parkides voi maatükkidel kasvavate puude voi põõsaste oma

volilise raiumise voi kahjustamise eest nõutakse sisse küm

nekordne kahjutasu. 

Summad, mis on sisse nõutud metsarikkumise läbi metsa

majandusele tekitatud kahju hüvitamiseks ning summad, mis 

on saadud metsast ebaseaduslikult saadu realiseerimise eest, 

kantakse Eesti NSV eelarvesse. 

Summad, mis on sisse nõutud kolhoosimetsadele tekita

tud kahjude hüvitamiseks (v.a. kolhooside endi poolt kol-

hoosimetsades toimepandud rikkumiste hüvis), kantakse kol

hoosi voi kolhoosidevahelise metsamajandusorganisatsiooni 

tuludesse. 
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Kogu metsarikkumise teel saadu kuulub äravõtmisele. Kui 

seadusrikkumise läbi saadut ei ole võimalik ära võtta, nõu

takse metsarikkujalt sisse kahjutasu lisaks ebaseaduslikult 

saadud kahjutasule ühekordses maksumuses (MetsaK § 139). 

Distsiplinaarvastutus metsaseadusandluse rikkumise kor

dadel järgneb juhul, kui metsaseadusandluse rikkumine pan

nakse toime tööülesandeid täites. Vastutust kohaldatakse 

kooskõlas Eesti NSV töökoodeksi sätetega. 

Metsaoigusliku vastutusena metsaseadusandluse rikkumise 

kordadel võib näha metsaseadusandlusest tulenevate spetsii

filiste mõjutusvahendite kohaldamist, kõigepealt metsakasu-

tusoiguse tingimuste muutumist, aga ka metsakasutusõiguse 

lõpetamist (vt. MetsaK §-d 140 ja 141, aga ka § 93 lg. 2 ja 

§ 95 lg. 1 P. 3). 

õigusliku vastutuse asjatundlik kohaldamine koos heape

remeheliku metsade kasutamise ning kaitse organiseerimisega 

peab tagama nii metsa majanduslike kui ka ökoloogiliste funkt

sioonide nõuetekohase täitmise praeguse põlvkonna ja tule
vaste põlvkondade huvides. 
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L i s a  1  

Väljavõte Eesti NSV kriminaalkoodeksist (Tln., 1984) 

KURITEOD RIIGI JA ÜHISKONNA VARA VASTU 

§ 97. Riigi voi ühiskonna vara tahtlik hävitamine 

voi rikkumine 

(1) Riigi voi ühiskonna vara tahtliku hävitamise või 

rikkumise eest, kui sellega põhjustati oluline kahju -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kolme aastani või 

parandusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahv iga kuni 

kolmesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur va

raline kahju või muu raske tagajärg,-

karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni seitsme aas

tani. 

§ 98. Riigi või ühiskonna vara hävitamise või rikkumine 

ettevaatamatuse tõttu 

Riigi või ühiskonna vara hävitamise või rikkumise eest 

ettevaatamatuse tõttu, kui see pandi toime üldohtlikul viisil 

ja kui sellega põhjustati suur varaline kahju või muu raske 

tagajärg ning puuduvad käesoleva koodeksi §-s 2Об1 ettenähtud 

kuriteo tunnused, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kolme aastani või 

parandusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahviga kuni 

kolmesaja rublani. 

MAJANDUSALASED KURITEOD 

§ 1541. Maaseadusandluse sätete rikkumine 

Maatüki omavolilise hõivamise või vahetamise eest, sa

muti maatüki ostmise ja müümise, pantimise, kinkimise, renti

mise voi muu tegevuse eest, mis rikub riiklikku omandiõigust 
maale, -

karistatakse parandusliku tööga kuni kahe aastani või 

rahatrahviga kuni kolmesaja rublani. 
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§ 155» Ebaseaduslik metsaraie 

(1) Puude voi põõsaste ebaseadusliku raie eest, kui sel

lega põhjustati oluline kahju (- 300.-) taksides, mis on keh

testatud puude ja põõsaste ebaseadusliku raiega tekitatud 

kahjude sissenõudmiseks, või kui aasta kestel oli süüdlase 

suhtes samasuguse rikkumise eest kohaldatud ühiskondliku mõ

jutamise vahend või dietsiplinaar- või administrâtiivkaris

tus, -

karistatakse parandusliku tööga kuni kahe aastani või 

rahatrahviga kuni kolmesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur kah

ju tähendatud taksides, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani või pa

randusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahviga kuni 300 

rublani. 

(3) Puude või põõsaste ebaseadusliku raie eest äritsemi-

sena -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani või pa

randusliku tööga sama tähtajani või rahatrahviga kuni ühe tu

hande rublani. 

Л V 
§ 155 • Metsa tahtllK hävitamine voi kahjustamine 

(1) Metsa, puudegrupi või põõsastiku tahtliku hävitamise 

või kahjustamise eest, kui sellega põhjustati oluline kahju 

taksides, mis on kehtestatud metsamajandusele tekitatud kah

jude sissenõudmiseks, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kolme aastani või pa

randusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahviga kuni kol

mesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur kah

ju tähendatud taksides, -

karistatakse vabadusekaotusega kahest kuni seitsme aas

tani. ' 
2 V 

§ 155 • Metsa hävitamine voi kahjustamine ettevaatamatuse 

tõttu 

(1) Metsa, puudegrupi või põõsastiku hävitamise või kah

justamise eest ettevaatamatuse tõttu, kui sellega põhjustati 

oluline kahju taksides, mis on kehtestatud metsamajandusele 

tekitatud kahjude sissenõudmiseks, -
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• karistatakse parandusliku tööga kuni ühe aastani voi ra

hatrahviga kuni kahesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur kah

ju tähendatud taksides, -

karistatakse parandusliku tööga kuni kahe aastani voi 

rahatrahviga kuni kolmesaja rublani. 

§ 156. Külvi voi istandiku kahjustamine 

Külvi voi puuvilja-, marjapõõsa- voi muu istandiku taht
liku kahjustamise eest, kui sellega tahtlikult voi ettevaata
matuse tõttu põhjustati suur varaline kahju riigile voi ühis
kondliku organisatsioonile, - karistatakse vabaduskaotusega 
leuni 6 kuuni või parandusliku tööga kuni 2 aastani või raha
trahviga kuni 300 rublani. 

§ 157. Ebaseaduslik jahipidamine või kalapüük 

(1) Ebaseadusliku jahipidamise voi kalapüügi eest, kui 

sellega põhjustati oluline kahju taksides, mis on kehtestatud 

jahi- voi kalamajandusele tekitatud kahjude sissenõudmiseks, 

või kui aasta kestel oli süüdlase suhtes samasuguse rikkumise 

eest kohaldatud ühiskondliku mõjutamise vahend või distsipli-

naar- või administrâtiivkaristus, -

karistatakse parandusliku tööga kuni kahe aastani või 

rahatrahviga kuni kolmesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest üldohtlikke jahipidamise või ka

lapüügi vahendeid või viise kasutades või kui jahi- või kala

majandusele põhjustati suur kahju, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani või pa

randusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahviga kuni kol
mesaja rublani* 

(3) Ebaseadusliku jahipidamise või kalapüügi eest ärit-
semisena, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani voi pa
randusliku tööga sama tähtajani või rahatrahviga kuni ühe tu
hande rublani. 
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§ 158. Veeobjekti saastamine. risustamine vol veehulga 

vähendamine voi atmosfääriõhu saastamine 

(1) Veeobjekti saastamise, risustamise voi veehulga lu

bamatu vähendamise eest, kui sellega põhjustati oluline kah

ju rahvamajandusele, välja arvatud käesoleva koodeksi §-s 
2 211 tähendatud juhud, samuti atmosfääriõhu saastamise eest, 

kui sellega põhjustati oluline kahju, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni tihe aastani voi pa

randusliku tööga kuni kahe aastani voi rahatrahviga kuni ka

hesaja rublani« 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur kah

ju rahvamajandusele voi muu raske tagajärg, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani või pa

randusliku tööga sama tähtajani, või rahatrahviga kuni kolme

saja rublani. 

§ 1581. Kalavarude hävitamine 

(1) Kalavarude hävitamise eest kalavarude kaitseks keh

testatud eeskirjade rikkumise tagajärjel, kui sellega põhjus

tati oluline kahju kalamajandusele, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani või pa

randusliku tööga kuni kahe aastani või rahatrahviga kuni ka

hesaja rublani. 

(2) Sama tegevuse eest, kui sellega põhjustati suur kah

ju kalamajandusele, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani või pär-

randusliku tööga sama tähtajani või rahatrahviga kuni kolme

saja rublani. 

§ 1582. HSV Liidu kontinentaalselfi kohta käiva 

seadusandluse sätete rikkumine 

(1) NSV Liidu kontinentaalselfil ehituse või muu seadel

dise püstitamise, samuti selle ümber ohutustsooni kehtestami

se eest vastava loata, ehitise või muu seadeldise kaitse, 

nende olemasolu märkivate alaliste ho i at usv ahend it e korras

hoiu tagamata jätmise või ehitise või seadeldise, mille eks

pluateerimine on täielikult lõpetatud, likvideerimata jätmi-
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se eest, samuti ohutustsoonis abinõude rakendamata jätmise 

eest mere elusressursside kaitseks kahjulike jäätmete eest, 

karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani ja ra

hatrahviga kuni kümne tuhande rublani või vabadusekaotusega 

kuni ühe aastani või rahatrahviga kuni kümne tuhande rubla

ni. 
(2) Loodusrikkuste uurimise, uuringu või ekspluateeri

mise, samuti muude tööde eest NSV Liidu kontinentaalselfil 

välisriigi kodanike poolt, kui see ei ole ette nähtud NSV 

Liidu ja huvitatud välisriigi lepinguga või NSV Liidu kom

petentsete võimude poolt väljaantud eriloaga, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani ja ra

hatrahviga kuni kümne tuhande rublani või vabadusekaotusega 

kuni ühe aastani või rahatrahviga kuni kümne tuhande rubla

ni ühes laeva, seadmete ja tööriistade, mida süüdlane kasu

tas, ning ebaseaduslikult saadu konfiskeerimisega. 

1 V 
§ 188 . Ehituseeskirjade rikkumine voi ebaseaduslik 

ehitusmaterjalide soetamine 

(1) Riikliku arhitektuurilis-ehitusliku kontrolli orga

ni poolt omavolilise ehitamise lõpetamise või hoonestusees

kirjade või ehitusnormide ja eeskirjade rikkumise kõrvalda

mise kohta antud ettekirjutuse täitmata jätmise eest, -

karistatakse parandusliku tööga kuuest kuust kuni ühe 

aastani või rahatrahviga kuni ühesaja rublani. 

(2) Individuaalelamu ehitamiseks ehitusmaterjalide soe

tamise korra rikkumise eest, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani või 

parandusliku tööga sama tähtajani või rahatrahviga kuni ka

hesaja rublani ühes ebaseaduslikul teel soetatud ehitusmater

jali või sellisest materjalist püstitatud ehituse konfiskee

rimisega. 

§ 198. Ajaloo- ла kultuurimälestise või looduskaitse

objekti hävitamine või rikkumine 

Riikliku kaitse alla võetud ajaloo- ja kultuurimälesti

se või looduskaitseobjekti hävitamise või rikkumise eest, 

kui sellega põhjustati oluline kahju, -
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karistatakse vabadusekaotusega kuni kahe aastani või pa

randusliku tööga sama tähtajani või rahatrahviga kuni kolme

saja rublani. 

§ 199« Hauarüüstamine 

Kalmistule või hauale püstitatud mälestusmärgi või muu 

kaunistuse rüüstamise eest, samuti hauas või sellel oleva ese

me salajase varguse eest, -

karistatakse vabadusekaotusega kuni aastani või parandus

liku tööga kuni kahe aastani. 

§ 2061. Tuleohutuse eeskirjade kuritahtlik rikkumine 

2 V 
§ 206 . Sideliinide kaitse eeskirjade rikkumine 

§ 206^. Mäetööde ohutuseeskirjade rikkumine 

§ 210. Viljelemiseks keelatud, narkootilist ainet sisaldava 

kultuuri külvamine või kasvatamine 

§ 211. Epideemia- või epizootiavastast võitlust sättivate 

eeskirjade rikkumine 

§ 2111. Inimeste tervisele või mere elusressurssidele 

kahjulike ainete või muude jäätmete ja mater

jalide ebaseaduslik merrejuhtimine nende mat
mise eesmärgil 

2 V 
§ 211 . Mere saastamine inimeste tervisele voi mere 

elusressurssidele kahjulike ainetega või 

muude jäätmete ja materjalidega 

§ 211^. Vastutavate ametiisikute poolt inimeste tervi

sele või mere elusressurssidele kahjulike ai

nete või muude jäätmete ja materjalide vette-

.iuhtimisest mitteteatamine 
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Ъ i s a 2 

Väljavõte Eesti NSV administrâtiivõigusrikkumiste 

koodeksist (Tln.: Eesti Raamat, 1986.) 

6. ptk. Administrâtiivõigusrikkumised sotsialistliku oman

di vastu 

§-d 47-51 

7. ptk. Administrâtiivõigusrikkumised looduskeskkonna ning 

ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse valdkonnas 

§-d 53-96 

8. ptk. Administrâtiivõigusrikkumised tööstuses ja ehitu

ses ning soojus- ja elektrienergia kasutamise vald

konnas 

§ 104 

9. ptk. Administrâtiivõigusrikkumised põllumajanduses. Ve-

terinaar-sanitaareeskirjade rikkumine 

§-4 105-113 

10. ptk. Administrâtiivõigusrikkumised transpordis ning tee

demajanduse ja side valdkonnas 

§-d 145-150 jt. 

12* 
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L i s a  3  

VASTUTUSE KOHTA 

METSASEADUSANDLUSE RIKKUMISE EEST 

ENSV Ministrite Nõukogu 

11. märtsi 1983. a. määrus nr. 127 

(ENSV Teataja 1983, nr. 17, art, 222) 

Metsakaitse edasiseks parandamiseks, seoses "Eesti NSV 

seaduste kogu" väljaandmisega ja vastavalt NSV Liidu Minist

rite Nõukogu 21. augusti 1968. a. määrusele nr. 641 ja 25. 

märtsi 1982. a. määrusele nr. 230 Eesti NSV Ministrite Nõu

k o g u  m ä ä r a b :  

1. Kehtestada, et koondised, ettevõtted, asutused, or

ganisatsioonid (sealhulgas kolhoosid) ja kodanikud, kes on 

süüdi metsarikkümises, kannavad materiaalset vastutust: 

1) kasvava metsa raiumise eest koondiste, ettevõtete, 

asutuste ja organisatsioonide poolt metsaosadel, mis ei ole 

raieks üle antud ; kasvava metsa raiumise eest kodanike 

poolt, kellel ei ole raiepiletit (orderit) või kes teostavad 

raiet pileti (orderi) alusel, kuid mitte selles metsaosas, 

mitte selles koguses ja mitte nendest puuliikidest, mis on 

märgitud piletis (orderis): 

kui süüdi on koondised, ettevõtted, asutused või orga

nisatsioonid 

- kasvava metsa väljaandmise kümnekordsetes taksihinda

des esimese taksijärgu kohaselt kõigis met s at aks iv ö önd it e s t 
rakendamata taksihindade alandamise kehtestatud norme ; 

kui süüdi on kodanikud - lisas nr. 1 märgitud takside 

ulatuses. 

Käesolevas määruses kehtestatud kahjusummat ületava bi

lansilise maksumusega puude ja põõsaste omavolilise raiumise 

korral riiklikku metsafondi mittekuuluvatel maadel linnades, 
alevites, alevikes ja külades hüvitatakse kahju bilansilise 
maksumuse ulatuses või nõutakse süüdlastelt sisse haljastuse 
taastamise maksumus. 
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Omavoliliseks raieks ei peeta põõsaste ja kuni 8 cm lä

bimõõduga (kännu kõrguselt) puude raiumist, mida kodanikud 

teevad raiepiletita nende valdusse antud individuaalehitus-

voi aianduskrundil haljastuse ümberkorraldamise eesmärgil, 

kui saadud metsamaterjal on mittelikviidne ning maharaiutud 

puud ja põõsad ei olnud looduskaitse all. Omavoliliseks 

raieks ei peeta ka rohkem kui 8 cm läbimõõduga vilja— ja 

ilupuude kõrvaldamist aia ja haljastuse ümberkorraldamise 

eesmärgil kodanike poolt, kellele need puud kuuluvad. Koon

distelt, ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt 

nõutakse nimetatud juhtudel raiepiletit, Metsarikkumiseks ei 

peeta ka raieid, mida tehakse avariiolukordade likvideerimi

seks teedel, side- ja elektriliinidel ning mujal; 

2) raiepileti (orderi) väljaandmise eest raieteks, mis 

on põhjendamatud metsakasvatuslikust seisukohast või vastu

olus ehitus-, maaparandus- või heakorrastustööde projektdo

kumentatsiooniga - kasvava metsa väljaandmise kümnekordsetes 

taksihindades esimese taksijärgu kohaselt kõigis metsataksi-

vööndites, rakendamata taksihindade alandamise kehtestatud 

norme. 

Sama tegevuse eest, kui raie oli projektikohane, kuid 

tehtud enne projekti kinnitamist - kasvava metsa väljaandmi

se kolmekordsetes taksihindades, arvestades ettenähtud juur

de- ja mahahindlust; 

3) kasvavate puude või põõsaste vigastamise eest: 

kui puid või põõsaid vigastati kasvujõuetuseni - käes

oleva punkti alapunktis 1 märgitud ulatuses; 

kui on saanud tugevasti kannatada puu võra, juurestik, 

tüvi või koor, kuid puu või põõsa kasv jätkub - 25 protsendi 

ulatuses kahjutasust, mis on ette nähtud puu või põõsa kas

vujõuetuseni vigastamise korral; 

kui kahjustatud on vaid üksikuid oksi -10 protsendi ula

tuses kahjutasust, mis on ette nähtud puu või põõsa kasvu
jõuetuseni vigastamise korral. 

Metsarikkumiseks ei peeta üksikute dekorat liv okste kinv-

pude, saunavihtade või luudade valmistamist kodanike poolt 
oma tarbeks koigie II grupi metsades ja I grupi metsades ala 
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del, mis jäävad väljaspoole linnu, asulaid voi puhkepiirkon-

di, on eemal teedest ega ole arvatud parkide, kuurordimetea

de voi looduskaitsealade hulka, kui okste varumisega ei te

kitata olulist kahju puudele voi põõsastele ega ole tegemist 

looduskaitsealuste puu- või põõsaliikidega. Samuti ei loeta 

metsarikkumiseks söödavihtade varumist ulukite lisasöödaks 

väljaspool riikliku metsafondi maid, kui seda tehakse koos

kõlastatult maakasutajaga, ehkki raiepiletita, samuti puude 

ja põõsaste kärpimist heakorrastuslike1 või tehnilistel põh

justel, kui seda teeb maakasutaja ise või tehakse aeda tema

ga kooskõlastatult; 

4) juurelt maharaiutud, samuti tormist või tuulest mur

tud puude omastamise või jalal kuivanud puude omavolilise 

raiumise eest - kasvava metsa väljaandmise kahekordsetes tak

sihindades esimese taksijärgu kohaselt kõigis metsataksivöön-

dites, rakendamata taksihindade alandamise kehtestatud norme; 

5) metsa hävitamise või kahjustamise eest süütamise või 

tulega hooletu ümberkäimise tagajärjel - metsa kaubalise 

väärtuse kao ulatuses, kusjuures seda väärtust arvutatakse 

vastavas kohas kehtivate kasvava metsa väljaandmise taksi

hindade järgi, hukkunud metsakultuuride asemele uute või 

loodusliku noorendiku kasvatamise ning territooriumi puhas

tamise maksumuse ulatuses. 

Metsa hävitamise või kahjustamise korral süütamise või 

tulega hooletu ümberkäimise tagajärjel arvatakse kahjusumma 

hulka ka kõik tulekahju kustutamise kulud. Kahju, mis teki

tatakse metsas paiknevate hoonete, ehitiste või muu vara hä

vimise või kahjustamisega metsarikkumise tagajärjel tekkinud 

tulekahju läbi, hüvitatakse tsiviilseadusandluse üldistes 

normides ettenähtud korras ja suuruses; 

6) metsa kahjustamise eest heitvee, keemiliste ainete, 

tööstus- ning kommunaal- ja olmeheitmete ja -jäätmetega, mis 

toovad kaasa metsa kuivamise voi haigestumise - käesoleva 

punkti alapunktis 5 märgitud ulatuses; 

7) tööstus- ning kommunaal- ja olmeheitmete ja jäätmete 

või keemiliste ainete vedamise eest metsadesse, parkidesse 

tõi looduskaitsealadele, samuti riikliku metsafondi metsata 



maadele, kui see ei too kaasa käesoleva punki alapunktis 6 

nimetatud tagajärgi - I grupi metsades 10 rubla ja II grupi 

metsades 5 rubla heitmete, jäätmete voi keemiliste ainete- . 

ga kahjustatud maapinna iga ruutmeetri eest, mis on arvuta

tud tinglikult kui kahjustatud maa-ala suurima ja väiksei

ma läbimõõdu korrutis. Kahjutasu naftasaaduste voi nendega 

läbiimbunud materjalide mahapaneku eest nõutakse sisse kol

mekordses ulatuses; 

peatus- voi puhkekoha koristamata jätmise eest käes

olevas alapunktis nimetatud maa-aladel - kuni 25 ruutmeet

rise pindalaga saastatud maa-ala eest 10 rubla, iga järgmi

se 10-ruutmeetrise maa-ala või selle osa eest suurendatakse 

sissenõutavat summat 1 rubla võrra, olenemata metsa grupist. 

Saastatud maa pindala arvutatakse tinglikult kui selle suu

rima ja väikseima läbimõõdu korrutis; 

8) metsa kahjustamise eest kasvutingimuste, veerežiimi 

jms. muutmise teel, kui sellele järgneb puude kuivamine -

käesoleva punkti alapunktis 1 märgitud ulatuses. 

Kui mets kahjustub sama tegevuse tagajärjel vähemal 

määral - 25 protsendi ulatuses kahjutasust, mis on ette 

nähtud metsa kuivamise korral. 

Kahjusummale lisatakse metsaosa metsa kasvatamiseks 

kõlblikku seisukorda viimiseks tehtavate tööde maksumus, 

metsa hävimise korral ka metsauuendustööde maksumus; 

9) metsakultuuride, seemikute ja istikute hävitamise 

või kahjustamise eest metsataimlates ja istandikel, samuti 

loodusliku noorendiku ja isekülvi hävitamise või kahjusta

mise eest metsauuenduseks määratud aladel - lisas nr. 2 mär

gitud takside ulatuses; 

10) riikliku metsafondi maatükkide eest kännujuurimi

seks, ehitiste püstitamiseks, puidu töötlemiseks, ladude 

rajamiseks jms. ilma nende maatükkide kasutamiseks vajaliku 

loata - maatükkide metsamajanduses kasutamiskõlbulikku sei

sukorda viimiseks tehtavate tööde maksumuse ulatuses. 

Kui nende rikkumistega kaasnes ka teisi käesolevas 

määruses loetletud metsarikkumisi, suurendatakse hüvitatava 

kahju suurust summa võrra, mis käesoleva määruse kohaselt 
on arvutatud vastava metsarikkumise eest; 
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11) ametkondlike ja majandisiseste metsateede, teepäral-

diste, riikliku metsafondi maadele rajatud kuivendussüsteemi

de, kvartali- ja langipostide, metsamajandusliku otstarbega 

siltide ja plakatite, puhke-, suitsetamis- ja tuletegemis-

kohtade ning muude metsamajanduslike rajatiste ja tarvikute 

hävitamise voi rikkumise eest, riikliku metsafondi maade pin

nakatte kahjustamise eest liiklusvahendite läbi voi muul vii

sil, kui see ei ole seotud metsamajanduslike töödega - objek

ti taastamise viiekordse maksumuse ulatuses; 

12) omavolilise heinaniitmise ja loomade karjatamise 

eest metsades ja riikliku^metsafondi metsata maadel - lisas 

nr. 3 märgitud takside ulatuses; 

13) taimede voi nende osade, välja arvatud puud ja põõ

sad, loata korjamise eest metsades ja riikliku metsafondi 

metsata maadel viisil, mis põhjustab taimede kiratsemise või 

korjamiskohast kadumise (juurtega korjamine jne.) - taimede 

kümnekordse kokkuostuhinna, selle puudumisel aga kümnekordse 

turuhinna ulatuses; 

14) metsapuuvilja, pähklite, seente, marjade jms. omavo

lilise korjamise eest metsaosades, kus see on keelatud või 

lubatud ainult metsapiletiga - korjatud saaduste kokkuostu

hinna kolmekordses ulatuses; 

15) metsakuklasepesade hävitamise või kahjustamise eest, 

välja arvatud nende ümberpaigutamine metsakaitse eesmärgil -

lisas nr. 4 märgitud takside ulatuses. 

2. Üksikobjektina või liigina seaduse kaitse alla võetud 

või linnade ja rajoonide rahvasaadikute nõukogude täitevkomi

teede otsusega ajalooliselt või kultuuriliselt eriti tähtsaks 

tunnistatud parkides või maatükkidel kasvavate puude või põõ

saste omavolilise raiumise või kahjustamise eest nõutakse sis

se kümnekordne kahjutasu. 

3. "NSV Liidu metsades kasvava metsa väljaandmise ees

kirjade" ja "NSV Liidu metsade tuleohutuse eeskirjade" rikku

mise eest kannavad koondised, ettevõtted, asutused, organi

satsioonid (sealhulgas kolhoosid) ja kodanikud neis eeskirja

des või muudes seadusandlikes aktides ettenähtud vastutust. 
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4. Metsarikkumises süüdiolevad isikud kannavad käesole

vas määruses ettenähtud materiaalset vastutust, olenemata 

sellest, kas nad on voetud kehtivas seadusandluses ettenäh

tud juhtudel kriminaal- voi administratiivvastutusele. 

5. Summad, mis on sisse nõutud metsarikkumise läbi met

samajandusele tekitatud kahju hüvitamiseks (sealhulgas kol

hoosidelt nende poolt kolhoosimetsades toimepandud metsarik

kumise eest), ning summad, mis on saadud metsast ebaseadus

likult hangitud saaduste realiseerimise eest, kantakse lii

duvabariigi eelarvesse. Summad, mis on kahju hüvitamiseks 

sisse nõutud koondistelt, ettevõtetelt, asutustelt, organi

satsioonidelt ja kodanikelt, sealhulgas vastava kolhoosi 

liikmetelt metsarikkumise eest kolhoosimetsades, kantakse 

kolhoosi või kolhoosidevahelise metsamajandusettevõtte (-or

ganisatsiooni) tuludesse vastavalt kehtivale seadusandlusele. 

6. Kehtestada, et metsarikkumise teel hangitud saadused 

kuuluvad äravõtmisele. Kui ebaseaduslikult hangitud saadus

te äravõtmine ei ole võimalik, nõutakse metsarikkujalt li

saks kahjutasule sisse nende ühekordne maksumus. 

7. Kehtestada, et metsi valdavate koondiste, ettevõte

te, asutuste ja organisatsioonide juhtidel on õigus vabasta

da metsarikkujad materiaalsest vastutusest, kui nad likvi

deerivad metsakahjustuse: 

metsa risustamise korral 10 päeva jooksul, 

metsakultuuride või loodusliku noorendiku hävitamise 

korral metsarikkumisele järgneval esimesel metsaistutusperi-

oodil, kusjuures metsarikkuja on kohustatud tasuma metsakul

tuuride edasise kasvatamise kulud vanuseni, mis neil oli hä
vimisel, 

muudel juhtudel, kui kahjustatud objekti on võimalik 

taastada, - kolme kuu jooksul. 

8. Kehtestada, et käesolevas määruses ettenähtud mate

riaalset vastutust rakendatakse metsarikkumiste korral kõi

gis Eesti NSV metsades, sealhulgas kolhooside ja sovhooside 

maade kaitsemetsades, välja arvatud põllukaitsemetsade kah

justused, mille eest on vastutus ette nähtud NSV Liidu Ülem

nõukogu Presiidiumi 11. jaanuari 1955. a. seadluses "Vastu

tusest külvide kahjustamise eest kolhoosides ja sovhoosides". 
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L i s a  n r .  1  

Eesti NSV Ministrite Noukogu 
11. märtsi 1983. a. 

määruse nr. 127 juurde 

Kodanike poolt metsa, puude ja põõsaste 

ebaseadusliku raiumise voi kasvujõuetuseni viimise 

eest sissenõutava kahjutasu arvutamise 

t a k s i d  

Puude ja põõsaste 
mõõtmed 

r " 
Kahjutasu suurus rublades 

Puude ja põõsaste 
mõõtmed 

Linnades, alevites, 
alevikes, loodus
kaitsealadel, par
kides, kuurordl-
metsades, raudtee 
ja maanteede eral
dusribadel 

mujal 
I grupi 
metsades 

II grupi 
metsades 

1 2 3 4 

Puude läbimõõt 
kännu kõrguselt: 

12 cm ja vähem 16.00 13.OO 10.00 
12,1 - 16 cm 25.00 20.00 15.00 
16,1 - 20 cm 35.00 25.OO 20.00 
20,1 - 24 cm 45.00 35.00 25.00 
24,1 - 28 cm 55.00 45.00 30.00 
28,1 - 32 cm 70.00 55.00 40.00 
32,1 - 36 cm 90.00 70.00 50.00 
36,1 - 40 cm 110.00 90.00 65.00 
40,1 - 44 cm 150.00 120.00 80.00 
44,1 - 48 cm 190.00 I5O.OO 95.00 
48,1 - 52 cm 240.00 I9O.OO 110.00 

Iga cm eest üle 
selle I5.OO 10.00 6.00 

Põõsaste mõõtmed: 

kõrgus kuni 1.0 m, 
voraaluse pinna 
suurim läbimõõt 
kuni 0,5 m 6.00 3.00 0.50 

kõrgus 1,1-2,0 m, 
voraaluse pinna 
suurim läbimõõt 
0,6-1,0 m 12.00 6.00 1.00 

kõrguse iga järgmise 
meetri või selle osa 
eest, voraaluse p£n-
na suurima läbimõõdu 
iga järgmise 0,5 m 
voi selle osa eest 9.00 4.5O O.5O 
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Erilise väärtuseta puude ja põõsaste raiumise või vigas
tamise korral linnades, alevites, alevikes, looduskaitseala
del, parkides, vkuurordimetsades ning maanteede ja raudtee 
eraldusribadel võib arvutada kahju maakasutaja äranägemisel I 
ja II grupi metsadele kehtestatud taksi gärgi, I ja II grupi 
metsades aga võib taksi kuni 50 protsendini vähendada. 

L i s a  n r .  2  

Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
11. märtsi 1983. a. 

määruse nr. 127 juurde 

Koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide (seal

hulgas kolhooside) ja kodanike poolt metsamajandusele 

metsakultuuride ning metsataimlates ja istandikes kasva

vate seemikute ja istikute, samuti looduslike noorendike 

ja isekülvi hävitamise ja kahjustamisega tekitatud kahju 

eest sissenõutava tasu arvutamise 

t a k s i d  

Kahjutasu suurus rublades 

I grupi 
metsades 

II grupi 
metsades 

Metsakultuuride, looduslike noo
rendike ja isekülvi iga hektari 
eest 460 360 
Seemneistandike, näärikuuse- ja 
pajuistandike jms. iga hektari 
eest 575 575 
Seemikute iga hektari eest 7500 7500 
Kuni 5 aasta vanuste istikute 
iga 1000 tk. eest 500 500 
Iga üle 5 aasta vanuse istiku 
eest 5 5 

Metsakultuuride üksikute puude voi põõsaste vigastamise 
eest looduslikes noorendikes voi istandikest kui sellega olu
liselt ei halvene looduslike noorendike voi istandike met
sakultuuride üldseisukord, metsakultuuride puude või põõsaste 
omavolilise raiumise eest looduslikes noorendikes või istan
dikes, samuti metsakultuuride hävitamise või kahjustamise 
eest looduslikes noorendikes või istandikes, kuš puude kesk
mine läbimõõt rinna kõrgusel on 8 cm ja rohkeip, arvutatakse 
kahju puude või põõsaste omavolilise raie vSi vigastamise 
eest kehtestatud taksi kohaselt. Esimesel real märgitud takse 
metsavarujate suhtes ei rakendata. 
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L i s a  n r .  3  

Eesti NSV Ministrite Noukogu 
11. märtsi 1983. a. 

määruse nr. 127 juurde 

Koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide (seal

hulgas kolhooside) ja kodanike poolt omavolilise heina

niitmise ja loomade karjatamisega Eesti NSV metsades met

samajandusele tekitatud kahju eest võetava tasu arvutamise 

t a k s i d  

Kahjutasu suurus 
rublades 

1. Omavoliline heinaniitmine: 

1) heinamaadeks eraldatud maa 
iga hektari eest 

2) heina- voi karjamaadeks 
mitte ettenähtud maa 
iga hektari eest 

2. Loomade omavoliline karjatamine-

1) karjamaadel: 

iga üle 2 aasta vanuse 
veise ja hobuse eest 

iga väikelooma ja alla 
2vaasta vanuse noorveise 
voi-hobuse eest 

iga kitse ja sea eest 

2) niidetud heinamaadel 

25 

75 

2 
б 

käesoleva punkti ala
punktis 1 märgitud tak
si kahekordses ulatuses 

käesoleva punkti ala
punktis 1 märgitud tak
si kolmekordses ulatuses 

käesoleva punkti ala
punktis 1 märgitud tak
si viiekordses ulatuses 

käesoleva punkti ala
punktis 1 märgitud tak
si kümnekordses ulatu
ses 

Metsakultuuride ning taimlates kasvavate seemikute ja is
tikute, samuti looduslike noorendike ja isekülvi hävitamise 
või kahjustamise korral loomade karjatamise voi heinaniitmise 
tagajärjel arvutatakse lisaks käesolevate takside järgi arvu
tatavale kahjule ka metsamajandusele tekitatud kahju käesoleva 
määruse lisas nr. 2 märgitud takside järgi. 

3) II grupi metsade karjatami
seks keelatud kohtades 

4) I grupi metsade karjatami
seks keelatud kohtades, 
looduskaitsealadel ja 
parkides 

5) niitmata heinamaadel 
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L i s a  n r .  4  

Eesti NSV Ministrite Noukogu 
11. märtsi 1983. a. 

määruse nr. 127 juurde 

Koondiste, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide 

(sealhulgas kolhooside) ja kodanike poolt metsa-

kuklasepesade hävitamise voi kahjustamise eest 

sissenõutava kahjutasu arvutamise 

t a k s i d  

Metsakuklasepesa läbimõõt 
maapinnalt meetrites 

Kahjutasu suurus iga hävitatud 
või kahjustatud pesa èest 

rublades 

kuni 0,5 15.00 

0
 

C
T
N
 

1 О
 

30.00 

1,1 - 1,5 60.00 

1,6 - 2,0 90.00 

üle 2,0 120.00 
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L i s a  4  

LOODU SKAITSESEADUSANDLUSE KOHALDAMISE KOHTUPRAKTIKAST 

NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 7. juuli 1983. a. 
määrus nr. 4 

Nõukogude Õigus 1983» nr. 6, lk. 465-471 

Nõukogude riigis pööratakse keskkonna kaitsele suurt tä

helepanu. NSV Liidu konstitutsiooni. §-s 18 on tähendatud, 

et praeguse põlvkonna ja tulevaste põlvkondade huvides raken

datakse meie riigis tarvilikke abinõusid maa, maapõue, vee

ressursside, taime- ja loomariigi kaitseks ning teaduslikult 

põhjendatud, ratsionaalseks kasutamiseks, õhu ja vee puhtuse 

säilitamiseks, loodusrikkuste taastootmise tagamiseks ja ini

mest ümbritseva keskkonna parandamiseks. 

Viimastel aastatel on rakendatud abinõud looduskaitse-

seadusandluse edasiseks täiustamiseks. Üks tähtis vahend, mis 

tagab selle täitmise, on veekogude ja õhu saastamise, maade 

rikkumise, ebaseadusliku metsaraie, metsa hävitamise või olu

lise rikkumise asjade, ebaseadusliku tööndusliku kalapüügi ja 

veerikkuste ebaseadusliku tööndusliku püügi, ebaseadusliku 

jahipidamise ning nimetatud õigusvastase tegevusega tekita

tud materiaalse kahju hüvitamise asjade õige arutamine koh

tutes. 

NSV Liidu Ülemkohtu Pleenum, läbi arutanud looduskait-

seseaduste, samuti vastavate juhendavate selgituste täitmise 

kohtutes, märgib., et kohtud lahendavad seda liiki asju põhi

liselt õigesti. Kuid ühtlasi on kohtute tegevuses veel olu

lisi vigu ja puudusi: alati ei selgitata välja ega võeta vas

tutusele kõiki isikuid, nagu organisaatorid, kihutajad ja ma

hlt ajad , kes on süüdi raskete kuritegude toimepanemises, te

hakse järeleandmisi süüdlaste karistamisel, vaatamata selleks 

aluste olemasolule ei otsustata neil teatavatel ametikohtadel 

töötamise või teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõt

mist. 
Nimetatud õigusrikkumistega põhjustatud kahju suuruse 

ebaõige arvutamine toob kaasa kuritegeliku käitumise eksli
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ku kvalifitseerimise ning kahju mittetäieliku hüvitamise. 

Eriteadmisi nõudvate küsimuste lahendamiseks ei kaasata mõ

nikord vastavaid spetsialiste. 

Mõned kohtud ei pööra vajalikku tähelepanu looduskaitse-

seadusandluse rikkumise põhjuste ning söödustingimuste välja

selgitamisele ja kõrvaldamisele ega kasuta sellist tähtsat 

profülaktikategevuse vormi nagu väljasõiduistung. 

NSV Liidu Ülemkohtu Pleenum määrab; 

1. Juhtida kohtute tähelepanu sellele, et maa, maapõue, 

metsa ja vee, looma- ja taimeriigi ning atmosfääriõhu kaitse 

seadusandluse järgimine ning loodusressursside hoolikas ja 

ratsionaalne kasutamine on üks tähtsamaid riiklikke ülesan

deid, mille lahendamisest sõltub inimeste tervis ja heaolu, 

samuti sotsiaalse ja majandusliku arengu plaanide täitmine. 

Seoses sellega tuleb kohtuil igati täiustada oma tegevust, 

kõrvaldada tsiviil- ja kriminaalasjade lahendamisel esinevad 

puudused ning tugevdada kohtuprotsesside ärahoidvat ja kasva

tavat mõju. 

2. Kohtuil tuleb täielikult ja igakülgselt uurida iga 

asja tehiolusid, pöörates erilist tähelepanu sellele, et kõik 

looduskaitse-eeskirjade rikkumises süüdiolevad isikud võe

taks seadusandlusega kehtestatud vastutusele. 

Eriteadmisi nõudvate küsimuste õigeks lahendamiseks tu

leb kohtuil kaasata spetsialistina või eksperdina asja aruta

misest osa võtma hüdrometeorolooge, sanitaararste, zoolooge, 

ihtüolooge, botaanikuid, metsa- ja jahindusspetsialiste, maa

korraldajaid jt. 

3. Arutades looduskaitseseadusandluse rikkumisega seo

tud asju, tuleb kohtuil rakendada abinõud isikute väljaselgi

tamiseks, kes omandasid või turustasid teadvalt kuritegelikul 

teel saadut (kala, ulukiliha, puitu jms.) ning konkreetsetest 

asjaoludest sõltuvalt otsustada kriminaalasja algatamine 

VNFSV KrK § 208 ja teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksi

te vastavates paragrahvides (ENSV KrK § 203) ettenähtud ku

riteo tunnustel või muude mõjutusvahendite kohaldamine. 

Kohtuil tuleb silmas pidada teadvalt kuritegelikul teel 

saadud toodete eelnevalt lubatud omandamist või nende süste
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maatilist omandamist ühelt ja samalt õigusrikkujalt sellise 

isiku poolt, kes sai aru, et oma tegevusega annab ta õigus

rikkujale võimaluse loota kaasabile nende toodete turusta

misel, tuleb kvalifitseerida kui kuriteost osavottu kaasa

aitajana. 

4. Selgitada kohtuile, et veekogude ja atmosfääriõhu 

saastamise eest eriti sel teel, et ekspluateeritakse ette

võtetes, kommunaal- ja muudel objektidel rikkis puhastusra-

jatisi ja -seadmeid, lülitatakse mingiks ajaks välja puhas-

tusrajätised ja -seadmed, rikutakse mineraalväetiste ja muu

de preparaatide veo, hoiu või kasutamiseeskirju, mis tõi 

kaasa või võis tuua kaasa atmosfääriõhu ja vee saastamise, 

kannavad administrâtiivvastutust vol seadusega ettenähtud 

juhtudel kriminaalvastutust nii ametiisikud kui ka muud süü

diolevad isikud. Selline tegevus võib olla toime pandud nii 

tahtlikult kui ka ettevaatamatuse tõttu. 

Tootmisruumide õhu saastamist inimese tervisele kahjti

ke ainetega (üle lubatud piirkontsentratsiooni) tuleb käsit

leda, kui selleks on alust, töökaitse-eeskirjade rikkumisena. 

5. Kui uute ja rekonstrueeritavate ettevõtete, tsehhide 

agregaatide, kommunaal- ja muude objektide puhastusrajatiste 

ja -seadmete ekspluatatsiooni andmine on aset leidnud võimu 

või ametiseisundi kuritarvitamise, lohakuse või muu ameti

alase kuriteo toimepanemise tagajärjel, kui seejuures on te

kitatud oluline kahju riigi või ühiskonna huvidele (näiteks 

kui see tõi kaasa objekti ekspluateerimise keelu või eksplua

teerimise ajutise .katkestamise, mistõttu katkes toodangu väl

jalaskmine) tuleb süüdlaste ametiisikute tegevust kvalifit

seerida kriminaalkoodeksi nende paragrahvide järgi, millega 

nähakse ette vastutus nimetatud kuritegude eest, kui see aga 

põhjustas vee saastamise või reostamise või atmosfääriõhu 

saastamise - siis ka VNFSV KrK § 223 ja teiste liiduvabarii

kide kriminaalkoodeksite vastavate (ENSV KrK § 158) järgi. 

6. Selgitada kohtuile, et vastutus VNFSV KrK §-s 223 ja 

teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vastavates para

grahvides ettenähtud tegevuse eest saabub neil juhtudel, kui 

saasteainete kontsentratsioon veekogudes, veeallikates ja at

mosfääris, samuti atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku füüsi-
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lise mõju aste, kui see 011 ette nähtud liiduvabariigi seadus

andlusega, ületab kehtestatud normatiivid, mille tagajärjel 

on tekitatud või voldi tekitada kahju inimeste tervisele, põl

lumajandustootmisele, kalavarudele või looma-ja taimeriigile. 

Inimese tervisele olulise kahju tekitamise all, mis on 

VNFSV KrK § 223 lg. 2 ja teiste liiduvabariikide kriminaal

koodeksite vastavate paragrahvide kvalifitseerivaks tunnu

seks tuleb mõista inimeste haigestumist, mis on eluohtlik 

või on ühendatud töövõime püsiva kaotuse või pikaajalise 

terviserikkega. 

7. VNFSV KrK § 230 ja teiste liiduvabariikide kriminaal

koodeksite vastavate paragrahvide (ENSV KrK § 198) mõtte ko

haselt mõeldakse riigi kaitse alla võetud loodusobjektide all 

NSV Liidu Riikliku Plaanikomitee ning NSV Liidu Riikliku Tea

duse ja Tehnikakomitee 27. aprilli 1981. a. määrusega nr. 77/ 
106 kinnitatud riiklike loodusmälestiste tüüppõhimäärusega et

tenähtud selliseid loodusobjekte, mis kujutavad endast väike

si erinevaid looduslikke paiku (metsasalu, järv, oru või 

rannikulõik, vaatamisväärne mägi) ja üksikobjekte (strato-

tüüpsed ja haruldased kivististe või mineraalide paljandid, 

joad, koopad, mineraalvee allikad jms.), samuti kunstlikud 

loodusobjektid (vanad puiesteed, pargid, tiigid jms.), mis 

vastavate organite otsustega on kantud riiklike loodusmäles-
tiste hulka. 

8. Arvestades, et "NSV Liidu ja liiduvabariikide metsa-

seadusandluse aluste" § 50 mõtte kohaselt on metsaraie üks 

puude ja põõsaste hävitamise või rikkumise viis, tuleb isiku

te tegevus, kes on süüdi riiklikku metsafondi mittekuuluvate 

kaitse- või haljastusistandike puude ja põõsaste ebaseadusli

kus raies (näiteks linnades ja teistes asulates, raudtee ja 

autoteede ning kanalite eraldusribadel) kvalifitseerida VNFSV 

KrK § 169 ja teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vas

tavate paragrahvide (ENSV KrK § 155) järgi. 

9. Tööndusliku kala- ja veeloomade püügi all, mille eest 

on ette nähtud karistus VNFSV KrK §-s 163 ja teiste liiduvaba

riikide kriminaalkoodeksite vastavates paragrahvides (®TSV 

KrK §-d 157 ja 158) tuleb mõista kala- ja veeloomade püüki 

nõuetekohase loata või keelatud kohtades või keelatud riis-
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tade, viiside ja võtetega. Nimetatud paragrahvi järgi tuleb 

kvalifitseerida ka nende isikute tegevus, kellel oli luba 

töönduslikuks kala- ja veeloomade püügiks, kuid kes tegid se

da keelatud ajal või keelatud kohas. 

Kohtuil tuleb silmas pidada, et väärtuslike kalaliikide, 

mereimetajate ja veeselgrootute loetelu, kelle ebaseaduslik 

töönduslik püük toob kaasa vastutuse VNFSV KrK § 163 ja teis
te liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vastavate paragrahvi

de järgi, on antud NSV Liidu Ministrite Nõukogu 25. oktoob

ri 1974. a. määruses nr.. 833 "Väärtuslike kalaliikide, mere

imetajate ja veeselgrootute varude kaitse tugevdamisest NSV 

Liidu kalamajanduslikes veekogudes, samuti liiduvabariikide 

ministrite nõukogude vastavates määrustes. 

VNFSV KrK § 163 lg. 1 ja teiste liiduvabariikide krimi
naalkoodeksite vastavates paragrahvides tähendatud kuritegu 
tuleb lugeda lõpulevliduks alates ebaseadusliku tööndusliku 

püügi algusest sõltumata sellest, kas kala või veeloomi saadi 

kätte või mitte. 
Kui ebaseaduslikul töönduslikul püügil kasutati püüni

seid, mis on spetsiaalselt ette nähtud väärtuslike kalalii

kide püügiks, tuleb süüdlase tegevust kvalifitseerida kui 

VNFSV KrK § 163 lg. 2 ja teiste liiduvabariikide kriminaal

koodeksite vastavates paragrahvides tähendatud kuriteo katset, 

selles paragrahvis tähendatud tagajärgede saabumisel aga kui 

lõpuleviidud kuritegu. 

10. Isikute tegevust, kes on süüdi kolhooside, sovhoosi

de ning teiste ettevõtete ja organisatsioonide poolt spetsi

aalselt ehitatud või kohandatud veekogudes kasvatatud kalade 

ja veeloomade ebaseaduslikus püügis või nende organisatsioo

nide püütud kala ja veeloomade hõivamist või kaevandustes ja 

aedikutes asuvate ulukite hõivamist tuleb kvalifitseerida kui 

riigi ja ühiskonnavara riisumist. 

11. Kriminaalvastutus VNFSV KrK § 166 lg. 1 ja.teiste 

liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vastavate paragrahvide 

(ENSV KrK § 157) järgi saabub neil juhtudel, kui ei ole möö

dunud aastast tähtaega esimese õigusrikkumise eest määratud 

administrâtiivkar1stuse täitmise lõpetamise päevast. Kohus 

peab esimese õigusrikkumise materjali uurima ja see peab ole

ma tähendatud kohtuotsuses. 
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12. Kui ebaseaduslikul jahil kasutati kaatrit, mootor

paat i, kopterit ja teisi mehhaanilisi transpordivahendeid, 

saabub vastutus VNFSV KrK § 166 lg. 2 ja teiste liiduvaba

riikide kriminaalkoodeksite vastavate paragrahvide järgi. 

13. Isikute tegevust, kes püüdsid vol lasksid ulukeid, 

kalu, mereimetajaid või veeselgrootuid üle litsentsides ja 

muudes spetsiaalsetes lubades märgitud hulga, tuleb selles 

osas hinnata kui ebaseaduslikku jahipidamist voi ebaseadus

likku töönduslikku kalapüüki voi veerikkuste ebaseaduslikku 

püüki, mille eest vastutus saabub administratiivkorras voi 

selleks aluste olemasolul kriminaalkorras (VNFSV Krk § 163 

või 166 ja teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vas

tav ad paragrahv id). 

14. Otsustades küsimust, kas ebaseadusliku kalapüügi ja 

muu veerikkuste ebaseadusliku tööndusliku püügiga, jahipida

mise ja metsaraiega tekitatud kahju on suur (oluline või tun

duv) , tuleb kohtuil lähtuda saadu, rikutu või hävitatu mak

sumusest, ökoloogilisest väärtusest ja hulgast, samuti loo

ma- ja taimeriigile tekitatud kahju suurusest. Sellise kah

ju hulka tuleb lugeda eriti kahju, mis on tekitatud piisoni, 

põdra ja hirve mahalaskmisega ebaseaduslikul jahil, kudemis-

kohtade hävitamisega, suure hulga kalamaimude hukkumisega, 

ebaseadusliku tööndusliku veerikkuste püügi puhul ning NSV 

Liidu punasesse raamatusse ja vastava liiduvabariigi punases

se raamatusse kantud loomade ja taimede püügi või hävitami

sega. 

15. Isikute tegevust, kes on süüdi ebaseaduslikus töön-

duslikus kalapüügis ja muude veerikkuste ebaseaduslikus töön-

duslikus püügis, ebaseaduslikus jahipidamises, ebaseadusli

kus metsaraies ja kes pettuse või usalduse kuritarvitamise 

teel kasutasid riigi või ühiskondliku organisatsiooni trans

pordivahendit, tuleb kvalifitseerida kogumis kriminaalkoo

deksi paragrahvide järgi, millega nähakse ette vastutus loo-

duskaitseseadusandluse rikkumise eest, ning HTFSV § 94 ja 

teiste liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vastavate para

grahvide (ENSV KrK § 96) järgi või liiduvabariigi kriminaal
koodeksi paragrahvide järgi, millega spetsiaalselt nähakse 

ette vastutus sellise transpordivahendi ebaseadusliku kasu
tamise eest. 
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Ametiisikud, kes ebaseaduslikult kasutasid nimetatud ees

märgil nende käsutuses olevat riigi või ühiskondliku organi

satsiooni transpordivahendit, mille tagajärjel oli tekitatud 

oluline kahju, peavad kandma vastutust võimu või ametiseisun

di kuritarvitamise eest, samuti kriminaalkoodeksi paragrahvide 

järgi looduskaitseseadusandluse rikkumise eest. 

16. Kohtuil tuleb arvesse võtta, et looduskaitseorganite 

ning kodanike tegevus, kes täidavad oma ameti- või ühiskond

likku kohustust looduse kaitsel, ning mis on suunatud ühiskon

naohtlike rünnete tõkestamisele, samuti õigusrikkujate kinni

pidamiseks sellise ründe tõkestamisel, on õiguspärane ega too 

kaasa kriminaal- või muud vastutust, isegi kui nad olid sunni

tud tekitama õigusrikkujale kahju, sest kooskõlas NSV Liidu ja 

liiduvabariikide seadusandlusega tuleb sellist tegevust käsi

tada kui hädakaitseseisundis toimepandut. 

17« Kohtud peavad silmas pidama, et isikute tegevus, kes 

on süüdi ründes looduskaitseorganite töötajate, samuti nende 

talituste ühiskondlike inspektorite ja oma kohust täitvate 

kodanike elule ja tervisele, kuulub kvalifitseerimisele lii

duvabariigi kriminaalkoodeksi vastavate paragrahvide järgi, 

millega nähakse ette vastutus sellise tegevuse eesty VNFSV KrK 

§~d 102, 108 ja 109 ning teiste liiduvabariikide kriminaal

koodeksite vastavad paragrahvid (ENSV KrK §-d 101, 107 ja 108). 

Nimetatud isikute ähvardamise eest või nende suhtes vägi

vallategude toimepanemise eest seoses nende osavõtuga kuriteo 

või õigusrikkumise ärahoidmisest või tõkestamisest kannavad 

süüdlased vastutust VNFSV KrK § 193 ja teiste liiduvabarii

kide kriminaalkoodeksite vastavate paragrahvide (ENSV KrK § 

184) järgi. 
Isikud, kes hakkavad vastu rahvamalevlasest looduskaitse

organi töötajale, miilitsatöötajale või rahvamalevlasele või 

panevad toime ründe nende elule, kui nad täidavad kohustusi 

loodusvarade kaitsel, võitluses salaküttimise ja röövpüügi 

ning jahipidamise ja kalapüügieeskirjade rikkumise vastu, 

kannavad vastutust VNFSV KrK §-de 1911 ja 1912 ning teiste 

liiduvabariikide kriminaalkoodeksite vastavate paragrahvide 

(MLXV KrK §-d 182 ' ja 1841) järgi. 
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Miilitsatöötaja ja rahvamalevlase solvamine nimetatud 

asjaoludel moodustab VNFSV KrK §-s 192'' ja teiste liiduvaba

riikide kriminaalkoodeksite vastavates paragrahvides (ENSV 

KrK § 1831) ettenähtud kuriteokoosseisu. 

18. Kui ettevõtte, asutuse või organisatsiooni ametiisik 

annab alluvatele töötajatele ebaseaduslikke korraldusi, mil

le täitmine on seotud looduskaitseseadusandluse rikkumisega, 

tuleb sellise ametiisiku tegevust kvalifitseerida kriminaal

koodeksi vastavate paragrahvide järgi, millega nähakse ette 

vastutus nimetatud tegevuse eest, kui aga selleks on alust, 

siis ka ametialase kuriteo eest. Seejuures saabub nende isi

kute vastutus, kes korraldust täites panid vahetult toime 

loodust ründava tegevuse, ainult neil juhtudel, kui nad said 

aru antud korralduse ebaseaduslikkusest ega rakendanud neist 

sõltuvaid abinõusid kahju saabumise ärahoidmiseks. 

19. Kui looduskaitseorganite ametiisikud astuvad kuri

tegelikesse tehingutesse salaküttide ja röövpüüdjatega, soo

dustades nende poolt kuritegude toimepanemist, või panevad 

ise toime selliseid kuritegusid nagu ebaseaduslik töönduslik 

kalapüük ja veerikkuste ebaseaduslik töönduslik püük, eba

seaduslik jahipidamine ning ebaseaduslik metsaraie, peavad 

nad kandma vastutust looduskaitseseadusandluse rikkumise ja 

vastava ametialase kuriteo eest. 

20. Lähtudes ,rNSV Liidu ja liiduvabariikide kriminaal

seadusandluse aluste" § 32 nõudest peavad kohtud kohaldama 

rangeid karistusmäärasid kuritegelike gruppide organisaato

ritele ja neist aktiivsetele osavõtjatele, samuti isikutele, 

kes on korduvalt pannud toime kuritegusid. Ühtlasi tuleb nen

de kodanike suhtes, kes on tunnistatud süüdi vähemohtliku ku

riteo toimepanemises ja keda on võimalik parandada neid ühis

konnast isoleerimata, kohaldada trahvi ja teist liiki karis

tusi, mis ei ole seotud vabaduskaotusega. 

Neil juhtudel, kui isik on pannud toime looduskaitsesea

dusandluse rikkumise, kasutades oma ametikohta või tegeldes 

teataval tegevusalal, peavad kohtud, kohaldades süüdlasele 
seadusega ettenähtud kriminaalkaristuse, kaaluma neilt kooe-

kolas "NSV Liidu ja liiduvabariikide kriminaalseadusandlus# 
aluste" §~ga 26 teatavatel ametikohtadel töötaate# või 
teataval tegevusalal tegutsemise õiguse äravõtmist. 
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21. Looduskaitseseadusandluse rikkumisega seotud asja

de arutamisel peavad kohtud hoolikalt välja selgitama mate

riaalse kahju suuruse, pidades silmas järgmist; 

a) kahju, mis on tekitatud põllumajandus- ja muu maa rik

kumisega, sealhulgas maa risustamisega tootmis- ja muude jäät

metega ning heitveega, arvatakse kõiki maa viljakandvate oma

duste taastamiseks sunnitud kulutusi arvestades, samuti tulu

sid arvestades, mida maakasutaja oleks saanud aja eest kuni 

selle maa viimiseni sihipäraseks kasutamiseks kõlblikku sei

sundisse; 

b) kahju, mis on tekitatud puhastamata voi piisavalt pu

hastamata heitvee ja muude kahjulike ainete veeobjektidesse 

laskmisega, määratakse kindlaks kooskõlas NSV Liidu Maaparan

duse ja Veemajanduse Ministeeriumi poolt 4. aprillil 1975, a. 

kinnitatud soovitustega veeallikate reostamisel tekkinud kah

ju kindlaksmääramiseks, NSV Liidu Maaparanduse ja Veemajandu

se Ministeeriumi Riikliku Veeinspektsiooni poolt 26. juulil 

1978. a. kinnitatud juhendiga heitvee hulkpaiskamisega tekita

tud kahju kindlaksmääramiseks ning NSV Liidu maaparanduse ja 

veemajanduse ministri 10. veebruari 1981. a. käskkirjaga kin

nitatud metoodikaga kahju arvutamiseks, mis on riigile teki

tatud NSV Liidu sisemere ja territoriaalvete reostamisega; 

c) kahju, mis on tekitatud metsaseadusandluse rikkumise

ga, arvutatakse kooskõlas HSV Liidu Ministrite Nõukogu 21. 

augusti 1968. a. määrusega nr. 641 "Materiaalse vastutuse kor

rast ja suurusest metsamajandusele tekitatud kahju eest" (NSV 

Liidu Ministrite Nõukogu 25. märtsi 1982. a. määrusega nr. 230 

tehtud muudatuste ja täiendustega), samuti liiduvabariikide 

ministrite nõukogude poolt kinnitatud taksidega. 

Samasuguses korras arvutatakse kahju suurust, mis on te

kitatud põllukaitse metsaribade ebaseadusliku hävitamise või 

rikkumisega kolhooside ja sovhooside maadel või muude kaitse

ja haljast us ist and ike puude ja põõsaste, mis ei kuulu riiklikku 

metsafondi (põllumajandusliku otstarbega maadel, raudtee ja 

autoteede ning kanalite eraldusribadel, samuti linnades ja 

muudes asulates), ebaseadusliku hävitamise või rikkumisega, 

nagu eriti kaitstavate esimese grupi metsade hävitamise või 

rikkumise eest, kui seadusandlusega pole kehtestatud, et teki
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tatud kahju hüvitatakse suuremas ulatuses, näiteks bilansili

se maksumuse voi istandike taastamise maksumuse alusel. Kui 

põllukaitse metsaistandikke on rikutud kariloomade voi lindu

de poolt voi autode, traktorite, kombainide vol muude masina

tega, samuti loomveokil sõitmisega, saabub materiaalne vastu

tus kooskõlas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 11. jaanuari 

1955. a. seadusega "Vastutusest kultuuride kahjustamise eest 

kolhoosides ja sovhoosides" (NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiu

mi 8. septembri 1982. a. seadlusega tehtud muudatustega); 

d) kahju, mis on tekitatud kala või veeloomade ebasea

dusliku püügiga, määratakse kindlaks takside järgi, mis on 

ette nähtud NSV Liidu Ministrite Nõukogu 25. oktoobri 1974.a. 

määrustega nr. 831 "Takside kinnitamisest sissenõudmise suu

ruse arvutamiseks kahju eest, mis on tekitatud NSV Liidu kon

tinentaalselt i loomulikuks väärtuseks olevate põhja kinnitu

nud elusorganismide ressurssidele" ja nr. 833 "Väärtuslike 

kalaliikide, mereimetajate ja vee selgrootute varude kaitse 

tugevdamisest NSV Liidu kalamajanduslikes veekogudes ning 6. 

augusti 1977» a. määrusega nr. 723 "NSV Liidu rannikuga külg

nevates merepiirkondades paiknevate kala- ja muudele elusres

surssidele tekitatud kahju eest sissenõudmise suuruse arvuta

mise korrast", samuti liiduvabariikide ministrite nõukogude 

poolt kinnitatud takside järgi; 

e) kahju, mis on tekitatud kalamajandusele veekogudesse 

heitvee ja muude jäätmete paiskamisega, arvutatakse kooskõ

las NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi poolt 16. augustil 

1967. a. kinnitatud metoodikaga kahju arvutamiseks, mis on 

kalamajandusele tekitatud kalamajanduslikesse veekogudesse 

heitvee ja muude jäätmete paiskamise tagajärjel; 

f) kahju, mis on tekitatud ebaseadusliku jahipidamisega, 

määratakse kindlaks takside (hinnete) järgi, mis nähakse ette 

liiduvabariigi ministrite nõukogu poolt kehtestatud korras 

kinnitatud jahi- ja jahimajanduse põhimääruse või jahi-tüüp-
eeskirjadega. 

Kui kahju suuruse arvutamise korda ei reguleerita NSV 

Liidu ja liiduvabariikide eriseadusandlusega, määratakse kah

ju suurus kindlaks kooskõlas "NSV Liidu ja liiduvabariikide 

tsiviilseadusandluse aluste" §-ga 88. 
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22e Looduskaitseseadusandluse rikkumisega tekitatud kah

ju hüvitamise tsiviilasjades, samuti kriminaalasjades esita

tud hagide arutamisel peavad kohtud lähtuma sellest, et sea

dusega nähakse ette kahju täielik hüvitamine. Hüvitatavat 

kahju on lubatud vähendada ainult erandjuhtudel ja sõltu

valt kohtu poolt tuvastatud õigusrikkuja materiaalsest sei

sundist, kusjuures kohustuslikult tuleb esitada tehtud la

hendi motiivid. 

VNFSV КгЖ § 29 lg. 4 ja teiste liiduvabariikide krimi-

naalprotsessikoodeksite vastavate -oaragrahvide (ENSV КгЖ § 

42 lg. 4) alusel on kohtul õigus iseseisvalt lahendada loo

duskaitseseadusandluse rikkumisega seotud kuriteoga tekitatud 

materiaalse kahju hüvitamine sõltumata hagi esitamisest. 

23. Juhtida kohtute tähelepanu sellele, et VNFSV TsK § 

455 ja teiste liiduvabariikide tsiviilkoodeksite vastavate 

paragrahvide (ENSV TsK § 459) järgi kannavad ühiselt kahju 

nud isikud solidaarset vastutust. Kohtuil on üksikjuhtudel 

tekitanud isikud solidaarset vastutust. Kohtuil on üksikjuh

tudel õigus panna süüdlastele materiaalne vastutus, kui sis

senõude selline kord vastab hageja huvidele ja tagab tekita

tud kahju täieliku hüvitamise. 

saadud tooted (ulukid, kala, puit, karusnahad jms.) õigusrik

kujalt äravõtmisele. Saadud summad nende toodete realiseeri

mise korral ei kuulu hüvitamise puhul tasaarvestamisele. Kui 

sellised tooted olid õigusrikkujalt ära võetud ja realisee

ritud enne asja kohtulikku arutamist, siis peab kohus märki-

•ma kohtuotsuses, et saadud summa on kantud organisatsiooni 

jooksvale arvele. 

Kui ebaseaduslikult saadud tooteid ei ole võimalik ära 

võtta (õigusrikkuja on need ära kasutanud või realiseerinud, 

on muutunud kõlbmatuks jms.), siis peab kohus otsustama süü

dimõistetult või kostjalt nende maksumuse riigituludesse sis

senõudmise, mis on arvutatud kehtestatud hindades (kasvava 

metsa väljaandmise taksid, riiklik jaehind, komisjoni- ja 

kokkuost uhind jne.). 
25. Summad looduskaitseseadusandluse rikkumisega teki

tatud kahju hüvitamiseks kuuluvad sissenõudmisele riigitulu

desse, kui seadusandlusega teisiti ei ole ette nähtud. See

112 



juures tuleb kohtuil silmas pidada, et summad ebaseadusliku 

jahipidamise ja ebaseadusliku kala- ning teiste veeloomade 

püügi ja hävitamisega tekitatud kahju hüvitamiseks nõutakse 

sisse jahimajandus- ja kalakaitseorganite kasuks, kes kehtes

tatud korras osa sellest summast kannavad riigieelarvesse. 

26. Ebaseadusliku jahipidamise, ebaseadusliku tööndus

liku kalapüügi ning ebaseadusliku metsaraie kriminaalasjades 

kuuluvad VNFSV КгЖ § 86 ja teiste liiduvabariikide kriminaal-

protsessikoodeksite vastavate paragrahvide (ENSV КгЖ § 63) 

alusel konfiskeerimisele kohtualuse omanduses olnud kuriteo-

riistad, sealhulgas auto, mootorratas, paat ja muud transpor

di- ja ujuvvahendid, mille abil kuritegelik tegevus (kala

püük, ulukite laskmine jne.) toime pannakse voi mis seda ker

gendavad. 

27. Arutades kooskõlas "Administratiivõigusrikkumisi kä

sitleva NSV Liidu ja liiduvabariikide seadusandluse alustega" 

ja liiduvabariikide tsiviilprotsessikoodeksitega ettenähtud 

korras kaebuse asju organi (ametiisiku) poolt administratiiv

karistusena rahatrahvi määramise peale looduskaitseseadusand

luse rikkumise eest peab kohus kontrollima selle määruse sea

duslikkust ja põhjendatust. 
Tuleb silmas pidada, et nimetatud aluste § 39 kohaselt 

võib kaebuse administrât!ivõigusrikkumise asjas tehtud määru

se peale esitada kohtusse kümne päeva jooksul pärast määruse 

tegemist. Mõjuvatel põhjustel möödalastud tähtaeg kaebuse esi

tamiseks võidakse ennistada isiku avalduse põhjal, kelle suh

tes määrus on tehtud. 

28. Et tõsta kohtuprotsesside ärahoidvat mõju looduskait

seseadusandluse rikkumise asjades, peavad kohtud välja selgi

tama puudused organisatsioonide ja ametiisikute tegevuses 

ning tegema erimäärus!, mis on suunatud selliste õigusrikku

miste ärahoidmisele. 

Riigile suure kahju tekitamise, väärtuslike või haruldas

te loomade suure hulga hävitamise asjad, samuti asjad, kus 

kuritegu on toime pandud grupi poolt, kasutades lõhkeaineid, 

kemikaale jms. tuleb arutada üldjuhul väljasõiduistungil loo

duskaitseorganite, ühiskondlike organisatsioonide ja töökol

lektiivide esindajate osavõtul. Selliste asjade lahendamise 
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tulemustest tuleb elanikke laialdaselt informeerida, kasuta

des selleks massiteabevahendeid, 

29. Liidu- ja autonoomsete vabariikide ülemkohtuil, krai-, 

oblasti-, linna- ja ringkonnakohtuil tuleb süstemaatiliselt 

üldistada kohtupraktikat looduskaitse asjades, laialdasemalt 

kasutada uurimismaterjali nende õigusrikkumiste põhjuste ja 

soodustingimuste kõrvaldamiseks, samuti vigade parandamiseks, 

mida kohtud on teinud seda liiki kriminaal- ja tsiviilasjade 

arutamisel. 

30. Tunnistada kehtetuks NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 3» 

juuni 1977. a, määrus nr. 6 "Looduskaitse seadusandluse kohal

damise praktikast kohtuis". 
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L i s a  5  

KOHTUPRAKTIKAST MHTSARIKKUMISE ASJADES 

NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 30. juuni 1969. a. 

määrus nr. 6. 

! Nõukogude õigus, 1969, nr. 5» lk. 333-334; 

1983, nr. 6 

(Väljavõte) 

Metsarikkumise asjade oige ja õigeaegne läbivaatamine 

kohtuis on metsade kaitse tugevdamise seisukohalt väga täh

tis. Seoses sellega ja kohtupraktikas tõusetunud küsimustega 

määrab NSV Liidu Ülemkohtu pleenum anda kohtuile järg

mised selgitused; 

1. Juhtida kohtute tähelepanu vajadusele tugevdada võit

lust metsarikkumiste vastu ja kõrvalekaldumatult kohaldada 

metsarikkumisi toimepannud isikute suhtes seadusi, mis nende 

õigusvastaste tegude eest kehtestavad materiaalse, administ

rât! iv- ja kriminaalvastutuse. 

2. Kohtuil tuleb silmas pidada, et vastavalt NSV Liidu 

Ministrite Nõukogu 21. augusti 1968. a. määrusele nr. 641 

"Materiaalse vastutuse korra ja määrade kohta metsamajanduse

le tekitatud kahju eest" (NSVL Ministrite Nõukogu 25. märtsi 

1982. a. määrusega nr. 230 tehtud muudatuste ja täiendustega), 

on metsarikkümiseks, mis toob kaasa materiaalse vastutuse: 

kasvava metsa raiumine ettevõtete, asutuste ja organisatsioo

nide poolt metsaosadel, mis ei ole raieks üle antud, ja koda

nike poolt ilma raiepiletita (orderita) või raiepileti (orde

ri) alusel, kuid mitte selles metsaosas, mitte selles koguses 

ja mitte neist puuliikidest, mis on märgitud piletis (orde

ris) ; kasvavate puude ja põõsaste kasvujõuetuseni vigastami

ne ; metsa hävitamine või süütamine või tulega hooletu ümber

käimise tagajärjel; metsa kahjustamine heitvee, keemiliste 

ainete, tööstus- ning kommunaal- ja olmeheitmete ja -jäätme

tega, mis toovad kaasa metsa kuivamise või haigestumise ; oma
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voliline heinaniitmine ja loomade karjatamine metsas ja riik

liku metsafondi metsata maadel; muu metsamajandusele kahju te

kitav tegevus, mis on ette nähtud NSV Liidu ja liiduvabariikide 

seadusandluses. 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 11. jaanuari 1955. a. 

seadlusega "Vastutusest kultuuride kahjustamise eest kolhoo

sides ja sovhoosides" (NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi 8. sep

tembri 1982. a. seadlusega tehtud muudatustega) kehtestatud 

materiaalne vastutus saabub põllukaitse metsaistandlke kah

justamise korral kariloomade ja lindudega või auto, traktori, 

kombaini või muu sõidukiga, samuti loomveokil sõitmisega. Kui 

aga põllukaitse metsaistandik on hävinud või kahjustatud 

tegevusega, mida ei ole nimetatud seadlusega ette nähtud, 

kannavad süüdlased materiaalset vastutust vastavalt NSV Liidu 

Ministrite Nõukogu 21. augusti 1968, a. määrusele. 

3» Metsarikkumisega tekitatud kahju kuulub kehtiva seadus

andluse kohaselt hüvitamisele kindlaksmääratud ulatuses, sõl

tumata metsarikkuja kriminaal- või administratiivvastutusele 

võtmisest, v 

Ebaseaduslikult hangitud puit ja muud metsasaadused kuu

luvad äravõtmisele ja üleandmisele vastavale metsa majandavale 

ettevõttele, organisatsioonile või asutusele või metsakasutaja

le, kui on rikutud tema õigusi. Kui ebaseaduslikult hangitud 

saadused olid metsarikkujale hoiule antud, peavad kohtud peale 

kahju hüvitamise lahendama nende äravõtmise ja üleandmise vas

tavale metsa majandavale ettevõttele, organisatsioonile või 

asutusele või metsakasutajale, kelle õigusi oli rikutud. Kui 

saaduste äravõtmine metsarikkujalt on võimatu, nõutakse peale 

metsarikkumisega tekitatud kahju hüvitamise summade sisse ka 

ebaseaduslikult hangitud saaduste maksumus puidult - kasvava 

metsa väljaandmise taksihindades, muudelt seadustelt (hein, 

pähklid ja viljad) kokkuostuhindades. 

Lahendades metsarikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, 

peavad kohtud lähtuma kahju täieliku hüvitamise vajadusest. 

Neil juhtudel, mil tõusetub "NSV Liidu ja liiduvabariikide tsi-

viileeadusandluse aluste" § 93 lg. 2 kohaldamise vajadus, pea

vad kohtud kahju hüvitamise määra vähendamise otsust motiveeri

da« 
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Vastutus, mis on kehtestatud riikliku metsafondi metsas 

metsarikkumise toimepanemise eest, laieneb ka kolhoosimetsas 

toimepandud metsarikkumisele .("Koihoosimetsade põhimääruse" 

p. 26). 

4. Kui metsarikkumise pani toime alla 15-aastane alaea

line, kannavad tekitatud kahju eest varalist vastutust tema 

vanemad või eestkostjad, 15-aastaseks saanud alaealised vas

tutavad metsarikkumisega tekitatud kahju eest üldistel alus

tel. Kui 15-aastasel alaealisel ei ole kahju hüvitamiseks 

küllaldaselt vara või töötasu, kuulub kahjusumma vastavas 

osas sissenõudmisele tema vanemailt või hooldajailt. Need 

isikud kaasatakse asjast osa võtma kaaskostjana« 

Vanemad, hooldajad ja eestkostjad vabastatakse materi

aalsest vastutusest, kui nad tõendavad, et kahju tekkis mitte 

nende süü läbi. 

5. Summad, mis on kohutuotsusega sisse nõutud metsarik

kumisega metsamajandusele tekitatud kahju hüvitamiseks, seal

hulgas kolhoosidelt ja metsa majandavatelt kolhoosidevahelis-

telt ettevõtetelt (organisatsioonidelt) nende poolt kolhoosi-

metsades toimepandud metsarikkumiste eest, nõutakse liidu

vabariigi eelarvesse. Summad, mis kolhoosimetsades toimepan

dud metsarikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks sisse nõu

tud ettevõtetelt, organisatsioonidelt, asutustelt ja kodani

kelt, sealhulgas ka vastava kolhoosi liikmetelt, kantakse 

kolhoosi või kolhoosidevahelise metsamajandusettevõtte (met-

samajandusorganisatsiooni) tuludesse. 

6. Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 11, jaa

nuari 1955. a. seadlusele "Vastutusest kultuuride kahjustami

se eest kolhoosides ja sovhoosides" kannavad varalist vastu

tust omavolilise loomade karjatamisega metsamajandile tekita

tud kahju eest loomade valdajad. Neil on õigus esitada väl

jamakstud summade hüvitamiseks regressinõudeid karjuste vastu. 

7. Kohtud peavad silmas pidama, et metsavarujatelt nõu

takse NSV Liidu Ministrite Nõukogu 30. oktoobri 1981. a. mää

rusega nr, 1045 kinnitatud "NSV Liidu kasvava metsa väljaand
mise eeskirjade" rikkumise eest leppetrahvi neis eeskirjades 
ettenähtud suuruses. 

Kui süü metsavarumisega seotud kohustiste täitmata jät
mises või mittevastavas täitmises lasub mitte ainult metsa
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varujal, vaid ka met sama j and usorganil, määrab kohus "NSV Lii

du ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse aluste § 37 lg. 

2 juhindudes varalise vastutuse suuruse kummagi poole süüd 

arvestades. 

8. Juhtida kohtute tähelepanu sellele, et vastavalt NSV 

Liidu Rahandusministeeriumi 28. detsembri 1979. a. juhendile 

"Riigilõivust" ei nõuta hagejatelt metsatuludesse sissenõud

mise asjades riigilõivu. 

Kolhoosimetsades metsarikkumisega tekitatud kahju hüvi

tamise hagides, kui kahjusumma kuulub sissenõudmisele kolhoo

si voi kolhoosidevahelise metsamajandusettevõtte (metsamajan-

dusorganisatsiooni) tuludesse, makstakse riigilõivu üldalus

tel. 

9. Arutades ametiisikute ja kodanike kaebusi metsasea-

dusandluse rikkumise eest tehtud trahvimäärade peale, pea

vad kohtud juhinduma "Administrâtiivõigusrikkumisi käsitleva 

NSV Liidu ja liiduvabariikide seadusandluse alustest", NSV 

Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 6. augusti 1980. a, seadlusest 

"Administratiivvastutuse kohta metsaseadusandluse rikkumi

se eest", VNFSV TsPK §-dest 236-239 ja teiste liiduvabarii

kide tsiviilprotsessikoodoksite vastavatest paragrahv idest 

(ENSV TsPK §-d 241-244). 

10. Asja kohtulikuks arutamiseks ettevalmistamisel pea

vad kohtunikud kontrollima, kas riikliku tähtsusega metsades 

toimepandud metsarikkumise kohta tehtud protokoll (akt) vas

tab nõuetele, mis on ette nähtud NSV Liidu metsades metsarik-

kumiste eest vastutusele võtmise korra juhendiga, metsarikku

mise korral kolhoosimetsas aga nõuetele, mis on ette nähtud 

kolhoosimetsades majandamise eeskirjadega (muudatustega, mis 

on kinnitatud NSV Liidu põllumajandusministeeriumi ja NSV Lii

du Riikliku Metsamajanduse Komitee poolt 10. veebruaril 1982). 

Eriti peavad kohtunikud välja selgitamas kas aktis on 

andmed, mitmendat korda see isik paneb toime metsarikkumise, 

kas ebaseaduslikult soetatud toodang on metsarikkujalt ära 

võetud, kas metsarikkumisega tekitatud kahju eest määratud 

kahjutasu suurus vastab kindlaksmääratud taksidele. Andmete 

puudumisel tuleb tarvitusele võtta abinõud nende esitamiseks 

kohtule. 
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11. Avastanud metsarikkumise toimepannud isiku tegudes 

kuriteo tunnuseid, peab kohus vastavalt "NSV Liidu ja liidu

vabariikide tsiviilkohtumenetluse aluste" §-le 38 sellest tea

tama prokurörile voi tegema kriminaalasja algatamise määruse. 

Kohtud peavad erilist tähelepanu pöörama metsarikkumiste 

ennetamisele, välja selgitama metsade kaitse puudused korral

duses, kaaluma erimääruste tegemise vajalikkust, tehtud määru

sed aga saatma vastavaile organisatsioonidele vajalike abinõu

de tarvituselevõtmiseks. 
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L i s a  6  

"СОВЕТСКОЕ ПРИРОДНО-РЕСУРООВОЕ ПРАВО И ПРАВОВАЯ 
ОХРАНА ПРИРОДЫ" 

ОНЦАЯ ЧАСТЬ 

Тема I« Иаучно~методологаческая основа взаимодействия 
общества и природы 

1. Формы взаимодействия общества и природы на современ

ном этапе научно-технического прогресса, 

2. Марксистско-ленинское учение о взаимодействии общест

ва и природы. Научно обоснованное сочетание экологических и 

экономических интересов - основа общественного прогресса во 

взаимодействии общества и природы. 

3. Сущность экологического кризиса. Критика буржуазных 

экологических концепций. 

4. Национализация земли и других природных богатств в 

СССР. Социалистические принципы природопользования к охраны 

окружающей среды. 

5. Рациональное использование природных ресурсов и охра

на окружающей среды - составные части экономической страте

гии КПСС и социальной программы развития советского общест

ва,. Руководящая роль КПСС в организации использования к ох

раны природы. 

6. Экологическая функция Советского государства. Эколо

гическая функция советского права. 

Тема II. Предмет и система правового регулирования 

взаимодействия общества и природы в СССР 

I. Понятие и особенности общественных отноиенкй в обла

сти взаимодействия общества и природы. Земельные, горные, 

водные, лесные отношения; природно-ресурсовые и природоохра

нительные отношения. 
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2. Природно-росурсовые к природоохранительные нормы пра
ва и правоотношения. 

3. Понятие, предоет и метод земельного, горного, водно

го, лесного права. Интеграция и дифференциация в правовом 

регулировании отношений по использованию и охране природы. 

Понятие природно-ресурсового права. Природно-ресурсовое пра

во и правовая охраны природы, правовая охраны окружающей 

среды. 

4. Система учебного курса природно-ресурсового права и 

правовой охраны окружающей среды. Значение его изучения для 

практической деятельности по укреплению социалистической за

конности в сфере взаимодействия общества и природы. 

Тема III. Источники правого регулирования взаимодействия 

общества и природы в СССР 

1. Понятие и виды источников советского природно-ресур

сового права и правовой охраны окружающей среды. 

2. Возникновение и развитие советского законодательства 

об использовании и охране природы. Роль В.И. Ленина в ста

новлении и развитии законодательства об использовании при

родных ресурсов и охране природы. 

3. Конституционные основы советского законодательства об 

использовании природных ресурсов и охране природы. 

4. Законодательные акты Союза ССР и союзных республик об 

использовании природных ресурсов и охране природы. 

5. Постановления партии м правительства в области приро

допользования и охраны окружающей среды. 

6. Ведомственные нормативные акты в области природо

пользования и охраны окружающэй среды. Нормативные решения 
местных Советов. 

7. Роль законодательства об использовании и охране при
роды в реализации Продовольственной lipo граммы СССР. 

8. Значение судебной и арбитражной практики в области 
охраны природы. 
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Тема 1У. Объекты правового регулирования взаимодействия 

общества и природа в СССР 

1. Природная среда как объект использования и охраны. 

2. Понятие и функции природного объекта. Природные объ

екты и природные- ресурсы. 

3. Виды природных объектов, охраняемых ааконом. 

4. Окружающая среда как объект ее использования и охра

ны. 

Тема У. Право государственной собственности на землю. 

недра, воды, леса и животный мир СССР 

1. Понятие и общая характеристика права государственной 

собственности на природные объекты и природные ресурсы СССР. 

2. Советское государство как субъект права собственности 

на природные объекты и ресурсы. Разграничение компетенции 

между Союзом ССР и союзными республиками в регулировании от

ношений в области использования и охраны природы. 

3. Единые государственные фонды природных ресурсов и их 

составные части. 
4. Содержание права государственной собственности на 

природные объекты и ресурсы. Особенности правомочий но рас

поряжению природными ресурсами. 

5. Охрана нрава государственной собственности на природ

ные объекты и ресурсы. 

Тема У1. Право природопользования в СССР 

1. Понятие и виды права природопользования. Основные 

черты права природопользования. 
2. Право граждан на здоровую окружающую среду и его за

крепление в Конституции СССР. 
3. Право специального природопользования: субъекты, ос

нования возникновения и прекращения. 
4. Права и обязанности природопользователей. Рациональ

ное использование, воспроизводство природных ресурсов, охра

на окружающей среды - составная часть социалистического при

родопользования. 
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5. Меры морального и материального стимулирования приро-
допользователей и их отражение в законодательстве. 

Тема УП. Правовой механизм охраны окружающей природной 

среды СССР 

1. Понятие, функции и структура правового механизма ох

раны окружающей природной среды. 

2. Понятие и основные направления экологизации законода

тельства в области хозяйственной деятельности. 

3. Материальные, организационные, правовые гарантии реа

лизации эколого-правовых предписаний. 

4. Эффективность правового механизма охраны окружающей 

природной среды. 

Тема УШ. Государственное управление природопользованием 

и охраной окружающей среды СССР 

1. Понятие, функции, формы и методы государственного уп

равления природопользованием и охраной окружающей среды. 

2. Система государственных органов управления природо

пользованием и охраной окружающей среды. 

3. Государственные кадастры природных ресурсов и их пра

вовое значение. 

4. Планирование использования природных ресурсов и охра

ны окружающей среды. Сочетание отраслевого и территориально

го планирования. Территориальные комплексные схемы охраны 

природы. 

5. Стандартизация в области использования природных ре
сурсов и охраны окружающей среды. 

6. Правовые формы участия трудовых коллективов и общест

венных организаций в обеспечении рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Тема IX. Организационно-правовые формы экологического 

контроля в СССР 

1. Понятие, цели и объекты экологического контроля. 

2. Государственный мониторинг окружающей среда. 
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3. Система экологического контроля. Государственный эко
логический контроль. Специально уполномоченные органы го

сударственного экологического контроля. Их права и обязанно

сти. 

4. Государственная экологическая экспертива: понятие, 

задачи, объекты, виды. 

5. Экологический контроль - ведомственный, производст

венный, общественный. 

6. Проблемы совершенствования экологического контроля в 

СССР. 

Теш X. Эколого-щшювая ответственность в СССР 

1. Понятие и особенности зколого-правовой ответственно

сти как юридической ответственности за нарушение законода

тельства, об использовании и охране природы. 

2. Понятие, состав и виды экологического правонарушения. 

Вред природой среде как составная часть экологического пра

вонарушения. 
3. Виды »колого-правовой ответетвенности. Соотношение 

уголовной и административной ответственности за причинение 

вреда природной среде. 

4. Правовые форваы возмещения экономического и экологиче

ского вреда. Особенности применения гражданско-правовой от

ветственности за вред природной сроде. Материальная (таксо

вая) ответственность в области охраны природы. 

5. Понятие экологического риска как основания, освобож

дающего от ответственности за вред природной среде. Понятие 

и структура экономической ответственности за вред природной 

среда. 
6. Предупреждение экологических правонарушений. Роль 

экологического образования и воспитания в предупреждении 

экологических правонарушений. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема XI, Правовой реяим использования и охраны аемель СССР 

1. Земля как объект использования и охраны. Понятие и 

состав единого государственного земельного фонда. 

2. Земельно-правовые нормы и земельные правоотношения. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и советах рес

публик ; земельные кодексы союзных республик. Экологическая 

функция земельного права. 

3. Право землепользования: понятие, основные черты, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. 

4. Права и обязанности землепользователей. Правовое 

обеспечение рационального использования земель. Правовое ре

гулирование рекультивации земель. Правовое регулирование ме

лиорации земель. 

5. Правовая охрана земель от истощения, загрязнения, не

рационального использования, других нарушений. Правовые при

оритеты земельного законодательства и их роль в охране зе

мель. 

Тема ХП. Управление государственным земельным фондом СССР 

1. Понятие, функции, органы управления государственной 

земельным фондом. 

2. Учет земель и земельная регистрация. Государственный 

земельный кадастр. Планирование использования и охрани зе
мель. 

3. Порядок предоставления и изъятия аемель для государ

ственных и общественных надобностей. 
4. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного 

производства при изъятии сельскохозяйственных земель дяж го
сударственных и общественных надобностей. 

5. Понятие и виды землеустройства* стадия землеустрои

тельного процесса. 

6. Государственный контроль за использованием и охра

ной земель.. Государственная землеустроительная служба. 
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7. Разрешение земельных споров. Порядок разрешения иму

щественных споров, вытекающих из земельных правоотношений. 

Тема ХШ. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства 

1. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды зе

мельных правонарушений. Виды ответственности за нарушение 

земельного законодательства. 

2. Ответственность за совершение сделок, нарушающих пра

во государственной собственности на землю. 

3. Ответственность за самовольное занятие земельных уча

стков. 

4. Ответственность за бесхозяйственное использование, 

порчу и загрязнение земель. 

5. Ответственность за невыполнение обязанностей по ре

культивации земель. 

6. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства. 

Тема Х1У. Правовой режим использования и охраны недр СССР 

1. Недра земли как объект использования и охраны. Поня

тие и состав государственного фонда недр. 

2. Горно-правовые нормы и горные правоотношения. Основы 

законодательства Coma ССР и союзных республик о недрах. Ко

дексы о недрах союзных республик. Экологическая функция гор

ного права. 
3. Управление государственным фондом недр. Учет место

рождений полезных ископаемых. Классификация полезных иско

паемых и ее правовое значение. Государственный кадастр мес

торождений полезных ископаемых. Планирование использования и 

охраны недр. 
4. Право пользования недрами и его виды. Право пользова

ния землями, предоставленными для использования недр. 

5. Право пользования недрами для их геологического изу

чения, поиска, разведки и разработки полезных ископаемых. 

6. Правовое регулирование разработки необщераспростра

ненных полезных ископаемых. 
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7. Правовое регулирование разработки общераспространен

ных полезных ископаемых. 

8. Право пользования недрами, не связанное с разработкой 

полезных ископаемых. 

9. Правовая охрана недр. Правовая охрана недр от вредно

го воздействия окружающей среды. Правовая охрана окружающей 

среды от вредного воздействия пользования недрами. 

10. Контроль и надзор за использованием и охраной недр. 

Ведомственный геологический контроль. Маркшейдерская служба. 

Государственный горный надзор. 

11. Ответственность за нарушение законодательства о нед

рах. Возмещение вреда, причиненного нарушением законодатель

ства о недрах. 

12. Правовая охрана естественных ресурсов морского дна 

для континентального шельфа и экономической зоны СССР. 

Тема ХУ. Правовой режим использования и охраны вод СССР 

1. Воды как объект использования и охраны. Государствен

ный водный фонд СССР: понятие и состав. 

2. Водно-правовые нормы и водные правоотношения. Основы 

водного законодательства Союза ССР и союзных республик. Вод

ные кодексы союзных республик. Экологическая функция водного 
права. 

3. Управление государственным водны* фондом.Государст

венный учет вод. Государственный водный кадастр. Государст

венные органы регулирования использования и охраны вод. Плат-

нирование использования и охраны вод. Схемы использования и 

охраны вод. 

4. Право водопользования и его виды. Субъекты права во

допользования. Порядок предоставления водных объектов в 

пользование. Права и обязанности водопользователей. 

5. Правовое регулирование отдельных видов водопользова

ния. Приоритетное значение права пользования водами для нужд 

населения и лечебно-оздоровительных и курортных целей. Охра
на права водопользования. Возмещение ущерба, причиненного 

изменением или нарушением условий и порядка водопользования. 

6. Правовой режим земель государственного водного фонда. 
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Право пользования землями береговой полосы, санитарных зон 

охраны источника водоснабжения, в полосах отвода водохозяй

ственных сооружений. 

7. Правовая охрана вод от загрязнения, засорения, исто

щения. Особенности правовой охраны подъемных водных источни

ков. Правовые меры предотвращения вредного воздействия вод. 

8. Государственный контроль за использованием и охраной 

вод. 

9. Ответственность за нарушение водного законодательства. 

Возмещение вреда, причиненного нарушениями водного законода

тельства. 

Тема ХУ1. Правовой режим использования и охраны лесов СССР 

1. Лес как объект мспольэования и охраны. Государствен

ный лесной фонд и его составные части. 

2. Лесоправовые нормы и лесные правоотношения. Взаимо

связь лесных и земельных отношений. Основы лесного законода

тельства Союза ССР и союзных республик. Лесные кодексы союз

ных республик. Экологическая функция лесного права. 

3. Управление государственным лесным фондом. Государст

венный учет лесов. Подразделение лесов на группы. Государст

венный лесной кадастр. Планирование использования, воспроиз

водства и охраны лесов. Основные требования ведения лесного 

хозяйства. Органы управления государственным лесным фондом. 

4. Право лесопользования и его виды. Субъекты права ле

сопользования, права и обязанности лесопользователей. 

5. Правовой режим земель государственного лесного фонда. 

Право землепользования на землях, связанных с ведением лес

ного хозяйства и лесопользованием. Порядок размещения пред

приятий на землях лесного фонда. Порядок изъятия земель го

сударственного лесного фонда, перевода лесных площадей в не

лесные. 
6. Правовое регулирование заготовки древесины. Планиро

вание заготовки древесины. Порядок заготовки древесины. Рас

четная лесосека. Лесосечный фонд и лесосырьевые базы. Поря

док отпуска древесины на корню. Права и обязанности лесоза

готовителей. 

128 



7. Правовое регулирование побочных лесных пользований. 

Право граждан, предприятий и организаций на осуществление 

побочных лесных пользований. Основания возникновения права 

на побочные лесные пользования. Права и обязанности пользо

вателей лесом. 

8. Правовой режим отдельных категорий лесов. Правовой 

режим колхозных лесов. Правовой режим городских лесов. Пра

вовой режим закрепленных лесов. Правовой режим лесов-еапо-

ведников. ^ 

9. Правовая охрана и защита лесов. Организация охраны и 

защиты лесов. Лесная охрана в СССР, ее виды, задачи, права и 

обязанности. 

10. Государственный контроль за использованием и охраной 

лесов. Полномочия органов лесного хозяйства. Полномочия ор

ганов, ведущих лесное хозяйство. 

11. Ответственность за нарушение лесного законодатель«- * 

ва. Понятие лесонарушения. Уголовная, административная, ма

териальная ответственность за лесонарушения. Ответственность 

за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: за неза

конную порубку леса, загрязнение леса, уничтожение, повреж

дение лесных культур и т.д. Возмещение вреда, причиненного 

нарушением лесного законодательства. 

* 12. Правовая охрана нелесной растительности. Понятие и 

виды нелесной растительности. Особенности правового режима 

ее использования и охраны. Правовая охрана защитной и озеле

нительной древесно-кустарниковой растительности. 

Тема ХУП. Правовой режим охраны и использования 
животного мира СССР 

1. Животный мир как объект охраны и использования. Эко

логическое, экономическое, культурно-оздоровительное значе

ние животного мира. Законодательство об охране и использова

нии животного мира. Управление охраной * использованием жи

вотного мира. 

2. Право пользования животным миром и его виды. Основные 

условия пользования животным миром. Основания возникновения 

и прекращения права пользования животнш миром. Права и обя-

п 
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эанности пользователей животньии миром. 

3. Правовые меры охраны животного мира. Основные требо

вания охраны животного мира. Способы охраны животного мира. 

Охрана среды обитания, условий размножения и путей миграции 

животных. Государственный учет животных и их использования. 

Государственный кадастр животного мира. 

4. Правовое регулирование охоты. Понятие охоты. Функции 

охоты. Виды охоты. Охотничье хозяйство. Право на охоту. По

нятие и состав незаконной охоты. Ответственность за незакон

ную охоту. Возмещение вреда, причиненного незаконной охотой. 

Возмещение вреда, причиненного животному миру изменением ус

ловий обитания в процессе промывженного и сельскохозяйствен

ного производства, применения химических веществ, в резуль

тате наезда на животных. 

5. Правовое регулирование рыболовства. Правила рыболов

ства и охраны рыбных запасов. Виды рыболовства. Понятие и 

состав незаконного лова рыбы. Ответственность за нарушение 

правил рыболовства и незаконный лов рыбы. Возмещение вреда, 

причиненного нарушением законодательства об охране рыбных 

запасов. 

6. Государственный контроль за охраной и использованием 

животного мира. Государственный контроль за охраной и ис

пользованием наземных животных. Государственный контроль за 

охраной и использованием, воспроизводством рыбных запасов. 

7. Правовая охрана естественных ресурсов животного мира 

континентального шельфа и экономической зоны СССР. 

Тема ХУШ. Правовая охрана атмосферного воздуха СССР 

1. Атмосферный воздух как объект охраны и использования. 

Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

2. Правовые меры охраны атмосферного воздуха от загряз

нения. Планирование охраны воздушного бассейна от загрязне

ния. Государственный учет объектов и их вредных воздействий 

на атмосферный воздух. Нормативы, предельно допустимых кон

центраций и выбросов вредных веществ в атмосферу и уровней 

вредных физических воздействий на атмосферу. Порядок регули

рования выбросов загрязняющих веществ и вредных физических 

воздействий на атмосферу. 
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3. Порядок регулирования потребления атмосферного воаду
ха для производственных нужд и воздействия на погоду и кли

мат. 

4. Государственный контроль за состоянием атмосферного 

воздуха, охраны его от загрязнения и истощения. Государст

венный контроль за работой пылеулавливающих и газоочистных 

установок. 

5. Ответственность за нарушения законодательства об ох

ране атмосферного воздуха. Возмещение вреда, причиненного 

нарушениями законодательства об охране атмосферного воздуха. 

Тема XIX. Правовой режим заповедной охраны природы в СССР 

1. Понятие и функции заповедной охраны природы. Понятие 

и состав природно-заповедного фонда. Виды природно-заповед

ного режима. Законодательство о заповедной охране природы. 

Управление заповедным делом. 

2. Правовой режим государственных природных заповедни

ков: понятие, задачи и функции, виды, порядок организации, 

право землепользования, особенности правового режима. Право

вой режим охранных зон заповедников. Особенности правового 

режима заповедных участков, зон, урочищ, приро дно-культурных 

заповедных комплексов. 

3. Правовой режим государственных природных заказников: 

понятие, задачи и функции, порядок организации, виды.Особен

ности землепользования и правового режима заказников. Охран

ные зоны заказников. Правовой режим природно-культурных за

казников. 

4. Правовой режим национальных, природных парков: поня

тие, задачи и функции, порядок образования, виды, право зем

лепользования и особенности правового режима территории. 

Особенности правового режима природно-культурных, дендроло

гических парков, лесопарков, ботанических садов и зоологиче

ских парков. 

5. Правовой режим памятников природы: понятие, задачи и 

функции, порядок объявления объектов памятниками природы. 

Особенности правового режима памятников природы. Права и 

обязанности предприятий и организаций по охране и содержанию 
памятников природы. 
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6. Правовые меры охраны редких и исчезающих видов расте
ний и животных. Красная книга СССР; красные книги союзных 

республик, автономных республик * отдельных регионов, их 

правовое значение. Правовые меры местных Советов народных 

депутатов по охране редких растений и .животных. 

7. Ответственность за нарушение законодательства о запо

ведной охране природы. Возмещение вреда, причиненного при-

родно-заповеднык объектам и комплексам. 

Тема XX. Правовой режим использования и охраны окружающей 

среды в промышленности и транспорте СССР 

1. Основные задачи и направления использования и охраны 

окружающей среды в промышленности и транспорте в условиях 

научно-технического прогресса. 

2. Правовой режим испшвдования и охраны земель в про-

мыаменности, • транспорте, той несельскохозяйственной дея

тельности: субъекты права землепользования; порядок предос

тавления * изъятия земель, права и обязанности землепользо

вателей « 
3. Правовые меры охраны окружающей среди в промышленно-

^*сти и транспорте. Основные направления экологизации законо

дательства в хозяйственной деятельности предприятий умыш

ленности и транспорта. Организационно-правовое обеспечение 

экологических требований в процессе планирование, размеще

ния, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатация производственно-хозяйственных объектов. Эколо

гическая экспертиза планов проектов, оборудования, техноло

гических процессов, сырья, материалов, продукции. 

4. Права и обязанности министерств и ведомств, предприя

тий, объединений, организаций по охране окружающей среды. 

Порядок разработки к утверждения нормативов предельно допус

тимее выбросов вредных веществ. Паспортизация воздействия на 

окружающую среду и вер по предупреждению вредных последст

вий . Планирование мероприятий по охране окружающей среды. 

Соединение правового и хозяйственного механизмов в охране 

окрукшя|з£ среды« Развитие морального и материального сти-

вулироз&иш в области охраны окружаяЕцей среды. 
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5. Экологическая служба жинистерств и ведомств, пред

приятий и объединений. Управления, отделы, службы охраны ок
ружающей среды я министерствах и ведомствах, на предприятиях 
и объединениях, их права и обязанности. 

6. Ответственность щршетеретв и ведомств, предприятий, 

объединений и организаций, их должностных лиц за невыполне

ние планов к мероприятий по охране окружающей среды, наруше
ния законодательства, причинение вреда природной среде и 
здоровью человека. 

Тема XXI. Правовой режим использования и охраны окружающей 

среж у с^веком хозяйстве СССР 

1. Основянв ттцгг м направления использования и охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве в свете реализации 

Продовольственной программы СССР. 

2. Правовой реум использования и охраны земель сельско

хозяйственного иищщщщя: понятие и состав, субъекты права 

землепользование, гордое предоставления и изъятия, права и 

обязанности зешееользователей по рациональному использова

нию земель, охране ot арозим, загрязнения, истощения. Меро

приятия по повышению плодородия земель. Специальные меры но 

охране орошаемых и осушенных земель. 

3. Правовые меры охраны окружающей среды от вредного 

воздействия сельскохозяйственного производства в результате 

индустриализации сельского хозяйства, мелиорации земель, хи

мизации. Основные экологические требования сельскохозяйст

венного производства. 

4. Правовые мере охраны сельского хозяйства от вредного 

воздействия окружающвй среды индустриальных и урбанизирован

ных зон: при выполнении строительных, монтажных работ, раз

ведке и разработке полезных ископаемых, прокладке дорог, 

трубопроводов и т.п. 

5. Права и обязанности сельскохозяйственных предприятий, 

межхозяйственных предприятий и организаций в сельском хозяй

стве, агропромышленных объединений по охране окружающей сре

ды» 

6. Государственный контроль за использованием и охраной 
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окружающей среды в сельском хозяйстве. Роль советов районных 

агропромышленных объединений, трудовых коллективов, проф

союзных организаций, общественности села в охране окружающей 

среды. 

7. Ответственность предприятий, организаций, объединений 

в сельском хозяйстве за невыполнение планов и мероприятий по 

охране окружающей среды, нарушение законодательства и при

чинение вреда природной среде и здоровью человека. Ответст

венность промышленных и иных несельскохозяйственных пред

приятий и организаций, их должностных лиц за причинение вре

да сельскому хозяйству нарушениями законодательства об охра

не окружающей среды. 

Тема ХХП. Правовой режим использования и охраны окружающей 

среды населенных пунктов, рекреационных и лечеб-

но-оздоровительных зон СССР 

1. Правовое обеспечение санитарно-эпидемического благо

получия населения. 

2. Правовой режим земель городов и поселков городского 

типа. Порядок отнесения населенных пунктов к категории горо

дов и поселков городского типа. Понятие и состав городских 

земель. Планировка и застройка городов и поселков городского 

типа. Порядок предоставления и изъятия городских земель. 

Право пользования землями городской застройки. Правовой ре

жим земель общего пользования. Правовой режим городских уго

дий. 
3. Правовой режим земель сельских населенных пунктов. 

Понятие земель сельских населенных пунктов. Планировка и за

стройка земель сельских населенных пунктов. Управление зем

лями сельских населенных пунктов. 

4. Правовые меры охраны окружающей среды городов и дру

гих населенных пунктов: планирование охраны окружающей сре

ды; санитарная охрана окружающей среды; правовые меры борь

бы с щумом, вибрацией и иными вредными физическими воздейст

виями; охрана древесно-кустарниковой растительности. Компе

тенция городских, районных, сельских, поселковых Советов на

родных депутатов в области использования и охраны окружающей 

среды, городов и других населенных пунктов. 
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5. Правовой режим использования и охраны зеленых и ре

креационных зон. 

6. Правовой режим использования и охраны лечебно-оздоро

вительных и санитарно-курортных зон. 

Тема ХХШ. Право специального природопользования 

граждан СССР 

1. Основные черты и виды права специального природополь

зования граждан СССР. 

2. Право землепользования граждан в сельской местности. 

Мероприятия партии и правительства по развитию личного под

собного хозяйства граждан и повышению его роли в реализации 

Продовольственной программы СССР. 

3. Право землепользования граждан в городах и поселках 

городского типа. 

4. Право землепользования граждан для нужд огородничест

ва и садоводства. 

5. Право пользования граждан полезными ископаемыми, вод

ными источниками, лесными ресурсами. 

Тема XX1У. Международное право окружающей среды 

1. Понятие, значение, принципы международно-правовой ох

раны окружающей среды. 

2. Понятие и предмет международного права окружающей 

среды. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

3. Источники международного права окружающей среды: меж

дународные договоры, конвенции, соглашения, Всемирная хартия 

природы, Всемирная стратегия охраны природы. 

4. Международные организации в области охраны окружающей 

среды. ОНИ и охрана окружающей среды. Универсальные, ком

плексные, отраслевые международные организации по охране 

окружающей среды. 

5. Международные конференции в области охраны окружающей 

среды. Решения Стокгольмской конференции ООН по окружающей 

среде в 1972 г. Заключительный акт совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

6. Международно-правовые меры охраны Космоса и воздутю-
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го бассейна, Мирового океана, почв, растительности, животно

го мира, памятников природы и других объектов природной сре

ды. , -

7. Меядународно-правовде основы регионального и субре

гионального сотрудничества по окружающей среде. Европейская 

экономическая комиссия ООН. Комплексная программа СЭВ по ок

ружающей среде. 

8. Программа мира и историческая ответственность госу

дарства аа сохранение природы Земли. Мирные инициативы Со

ветского Соива и других социалистических стран в борьбе за 

сокращение гонки вооружений, запрещение ядерного оружия и 

других средств массового уничтожения, за предотвращение ис

пользования космоса в военных: целях, за мирное освоение и 

использование космического пространства в интересах всего 

человечества. 

Тема ХХУ. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных 

социалистических странах 

* I. Политико-правовые основы охраны окружающей среды в 

зарубежных социалистических странах. 

2. Законодательство зарубежных социалистических стран об 

использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. 

3. Управление и контроль в области использования природ

ных ресурсов и охраны окружающей среды зарубежных социалис

тических стран. 

4. Ответственности за нарушение законодательства об ис

пользовании и охране природной среды в зарубежных социалис

тических странах. 
5. Международно-правовые основы сотрудничества социалис

тических стран по охране окружающей среды в рамках СЭВ. 

t \ 

Тема ХХУ1. Правовая охрана окружающей среды в 

капиталистических странах 

1,' Сущность экологической функции буржуазного государст

ва. 

2. Законодательство развитых капиталистических стран об 

использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. 
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3. Управление и контроль в области окружающей среды в 

развитых странах капитализма. 

4. Ответственность за нарушение законодательства об ис

пользовании и охране окружающей среды в капиталистических 

странах. 

Тема ХХУП. Правовая охрана окружающей среды в 

развивающихся странах 

1. Особенности проблемы охраны окружающей среда в разви

вающихся странах. 

2. Законодательство развивающихся стран об охране окру

жающей среды и использовании природных ресурсов. 
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L i s a  7  

"Nõukogude loodusressurssideõiguse ja looduse 

õigusliku kaitse" põhikursuse kontrollküsimus! 

1. Marksistlik-leninlik agraarprogramm. Marksistlik-leninlik 
õpetus loodusobjektide natsionaliseerimisest. 

2. Kaasaja ökoloogiline situatsioon. Direktiivdokumendid kesk

konna kaitsest NSVL-s ja ENSV-s. 

3. Tsaari-Venemaa agraarsuhete õigusliku reguleerimise üldise
loomustus. 

4. Looduskeskkonnaseadusandluse areng NSV Liidus kuni 1961. a. 

5. Looduskeskkonnaseadusandluse areng alates 1961. a. 

6. Keskkonna loodusressurssoloogilised ja sotsiaal-ökoloogili-

sed õigussuhted. 

7. Nõukogude loodusressursside-, looduskaitse- ja keskkonnaõi-
guse kontseptsioonid (mõiste, aine, süsteem, arengutendent

sid) . 

8. Nõukogude keskkonnaõiguse allikad (mõiste, liigid, üldise

loomustus , seadused allikaina). 

9. Seadusest madalamad aktid keskkonnaõiguse allikaina. 

10. Riiklik (üldrahvalik) omandiõigus loodusobjektidele. 

11. Riigi loodusressursside- ja keskkonnafondi haldamine (mõis

te, üldiseloomustus, organid). 

12. Keskkonnafondi haldamise põhifunktsioonid. 

13. Loodusobjektide ja locMuskasutuste registreerimine, arves

tus ja hindamine. Riiklikud maa-, metsa- jm. katastrid. 

14. Loodusressursside kasutusse andmine ja kasutusest äravõtmi

ne. 

15.  Riiklik kontroll keskkonnasuhetes. 
16. Keskkonnaprotsessiõigus (loodusressursside korraldus, loo-

duskasutusvaidluste lahendamine). 

17« Looduskasutusõiguse mõiste, liigid, printsiibid. 
18. Looduskasutusõiguse tekkimine, sisu, lõppemise üldiseloomus

tus. 

19. Looduskeskkonnafondi Õiguslik kaitse. Vastutus keskkonna-

seadusandluse rikkumise eest (üldalused). 

20« Riiklik maafond ja selle haldamine. 
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21. Maa kasutusse andmine ja kasutusest äravõtmine. Kahjude 

hüvitamine maa äravõtmisel. 

22. Maakorraldus, maakataster, maavaidluste lahendamine. 

23. Maakasutusõigus. 
24. Põllumajandusliku otstarbega maa. 

25. Asulate (linnade, alevite, maa-asulate) maa. 

26. Linnamaa mõiste, liigid, kasutamine. 

27. Maa-asulate maa. Linnalähedased tsoonid ja haljasvöön

did. 

28. Tööstuse-, transpordi- jm. mittepõllumajanduslik maa 

(mõiste, liigid, üldiseloomustus). 

29. Tööstuse- ja transpordimaa kasutusõigus. 

30. Kuurortide, looduskaitsealade, kaitsealade, side- ja 

elektriliinide ning muu mittepõllumajandusliku maa kasu

tusõigus. 

31. Kodanike maakasutusõiguse mõiste, liigid, üldiseloomus

tus, sotsiaal-majanduslik tähtsus. 

32. Kodanike maakasutusõiguse subjekt ja objekt. 

33® Kodanike maakasutusõiguse tekkimine, sisu, säilitamine, 

lõppemine. 

34. õue-aiamaa kasutusõigus. 

35« Köögiviljamaa kasutusõigus. 

36. Ametimaa kasutusõigus. 

37. Söödatootmismaa kasutusõigus. 

38. Eramu (individuaalelamuehituse) krundi kasutamisõigus. 
39» Aianduskooperatiivi maa kasutusõigus. 

40. Elamu-, suvila-, garaaži- ja parklakooperatiivide maaka

sutusõigus. 

41. Muud kodanike maakasutusõiguse liigid. 

42. Maapõue kasutamiseks antud maa. 

43« Metsafondi maa, 

44. Veefondi maa, riigi tagavaramaa. 

45« Maa ja pinnase õiguslik kaitse. 

46. NSVL maapõuefond, selle haldamine. 

47. Maapõue kasutusõigus. 

48. Maapõue õiguslik kaitse. 

49. Metsade sotsiaal-majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. 

50. NSVL metsafondi mõiste, koosseis ja üldiseloomustus. 
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51. Metsafondi haldamine. 

52. Metsakasutusõigus (mõiste, liigid, üldiseloomustus). 

53. Met s ara ieo igus. 
54. Metsa jahimajanduslik kasutusõigus. 
55. Metsa kõrvalkasutusõigus. 
56. Muude metsakasutuse õiguslik reguleerimine. 

57« Metsakasutuse erisusi kolhoosi- ja kinnistatud metsades. 

58. Metsa ja muu taimestiku õiguse kaitse. 
59. Varaline vastutus metsaseadusandluse rikkumise kordadel. 

60. Administrâtiivvastutus metsaseadusandluse rikkumise kor

dadel. 

61. Vete sotsiaal-majanduslik ja ökoloogiline tähtsus. 

62. NSVL veefond ja selle haldamine. 

63. Veekasutusõiguse mõiste, liigid, üldiseloomustus. 

64. Joogivee-, olme-, ravi-, tervistusotStarbeline ja põllu

majanduslik veekasut usõ igus. 

65. Tööstuslik, hüdroenergeetiline, transpordialane, kala-

ja jahimajanduslik veekasutusõigus. 

66. Vete õiguslik kaitse. 

67. Varaline vastutus veeseadusandluse rikkumise kordadel. 

68. Metsloomade ja lindude õiguslik kaitse. 

69. Kalavarude ja veeloomade õiguslik kaitse. 

70. Atmosfääriõhu õiguslik kaitse. 
71. Inimest vahetult ümbritseva elukeskkonna õiguslik kait

se. 

72. Keskkonnaseadusandlustest sotsialistlikes välisriikides. 

73. Keskkonnaseadusandlusest arengumaades ja kapitalist

likes riikides. 

74. Rahvusvahelised organisatsioonid, konventsioonid ja kok
kulepped keskkonna kaitsel. 

Küsimused koostas dots. L. Saarnits 
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