Gossaarium-VI
Mõiste-käsitlusaasta.

Elatusmaksumus:

Riigi Statistika Keskbüroo uurimised 1925.a. Tallinna tööliste keskmise eelarve koostise
kohta andsid järgmised arvud:
Toit - 58,8%
Korteriüür – 7,5%
Küte ja valgustus – 5,8%
Rõivastus – 15,7%
Puhastus – 2,7%
Liikumine, post – 0,7
Haridus – 2,7%
Lõbustus – 2,8%
Muud kulud – 3,6%.
Nagu siit nähtub, moodustavad 87,5% kogu töölise eelarvest kõige
elementaarsemad tarbed: toit, kehakate, korter, küte- ja valgustus. See iseloomustab küllalt
selgesti Eesti tööliste väga madalat e-t. E-i vaatlus on võimalik indeksnumbrite (Indeksid)
abil. E-i tase on eriti tähtis teatava maa majandusliku arengu määramisel ja sotsiaal- ning
hindadepoliitika alusena. Vt. Elatusmaksumus. Indeksnumbrid.
(Monthly Bulletin og Statistics, League of Nations; kuukiri „Eesti Statistika“ 1922 jt. Eriti
1926, Nr.61: A. Tooms, Elumaksumus. E. Kant, Linnaliste elatisstandardite astendus,
1931.a.
EE. II 1933 lk. 943-946. E. Pm.. (Poom, E., majandusteadl.)

Kõlblus, 1904, vaata
eetika
Municipal

– valla või linna kogukonna esinduskogu, valitakse 4.a.

Tea Party 16.12.1773.a „. „B –i teejoomine“ mil kohalike elanike poolt visati tollivabalt sissetoodud teelast merre.
(1765 – B –s ülestõus tempelmaksu vastu).
„copyright“
© - „autoriõigus“ . Näide idealistliku autoriõiguse materjalistlikust kasutamisest
(rikkumisest).
Kirjanik: Miguel de Cervantes Saavedra.
Meile tuntud “Teravmeelne hidalgo don Quijote La Manchast” (El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha) sai trükiloa 1604.a. septembris ning ilmus 1605.a. jaanuaris. See oli
teose I osa. Samast aastast on veel teada viis kordusväljaannet, kaks seaduslikku
Madriidis ja kolm piraatlikku Lissabonis. ((Don Quijote II Cervantes. ER 1988
Lk.529)).
„Daily Herald“
– inglise päevaleht, leiboristide häälekandja , asutatud 1912.a.
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„Daily Telegraph“

Ingl 1855.a. asutatud Londonis ilmuv mõõdukas konservatiivne ajaleht. Korraldas koos
„New York Herald´iga“ H. M. Stanley Kongo-ekspeditsiooni.
„Esmaspäev“
Tallinnas asut. nädalaleht, milles esmakordselt Eestis on süsteemselt läbi viidud kirjutiste
kõmutaotlev ilmestamine ja kohandamine kõige laiema lugejaskonna maitsele. Uudsena ses
laadis muutus “E” loetavaimaks leheks, tõrjuti aga hiljemini teiste, veel kaugemale
minevate selletaoliste väljaannete poolt tagaplaanile. (EE II 1932.a. lk 1239)
„Reziimid, liikumised, Mark N Hagopian – raamat -siin, sõnastiku koostamisel kasutatud ühe raamatu autor.
ideoloogiad“
Mõisted tunneb ära muheda, inimsõbraliku suhtumise järgi.
„Õiguste deklaratsioon“(ingl. Declaration of Rights), kodanluse ja uusaadli püüdlusi kajastav Inglise parlamendi
põhiseaduslik akt, kehtestati 1689.a. Bill of Right´s nime all. Vt. Koit.pri. ee. Maailma
konstitutsioonid. Inglismaa.
1215.a
Magna Charta Libertatum. Põhiseaduslik õigustekiri.
1265
Kutsuti kokku Suurbritannia parlament
1555.a. –
Augsburgi usurahu
1673
Test Act – kuningavõimu piiramisest
1679.a.
Habeas Corpus Act
1689 .a.
Bill of Rights
1701.a
Troonipärimisseadus Inglismaal.
a posteriori
Kogemustele põhinev; kogemustest lähtuv; diplomaatias ka hilisema kuupäevaga.
a priori
– varem; enne teatud kogemust; kogemustest sõltumatult; mingit sündmust ära ootamata.
Aadlitiitlid
Hertsog ja hertsoginna – ingl. k. Duke ja Duchess
Markii ja markiis – ingl.k. Marquis ja Marquess
Krahv ja krahvinna – ingl. k. Earl või Count ja Countess
Vikont ja vikontess – ingl.k. Viscount ja Viscountess
Parun ja baruness – ingl,. k. Baron ja Baroness
Aafrikalik sotsialism – nõukogude teoreetikud iseloomustasid kui reformistliku kallakuga parteidele iseloomulikku
1990
reas aafrika maades (Senegal, Tunis, Sambia).A-s. kui “kolmanda tee teooria” sotsialismi
eritamiseks Aafrikas, kui kapitalismi ja kommunismi alternatiiv. A-s. teoreetikud arvavad,
et marksismi teooria ei ole puhtalt võetuna Aafrikas teostatav. Linnades elab kodanlus, maa
elanikkond moodustab proletariaadi. Talurahvas aga on sotsialistlike ümberkorralduste pea
subjekt ja objekt. Levitatakse klasside koostöö ja ühtsuse kontseptsiooni Aafriklaste
rassilistel ja rahvuslikel alustel. Nad on kõigi omandivormide säilitamise poolt. Samuti ei
välistata rahvusvahelise monopolistliku väliskapitaliga tihedate sidemete loomist.
Poliitilises arengus loodetakse arendada pluralistlikku demokraatiat, kuigi ei välistata
üheparteilist valitsusvormi. 80.a. A.s. teoreetikud rõhutavad vaimse sideme tähtsust Lääne
– Euroopa sotsiaal-demokraatiaga. (Sotsioloogia käsiraamat. M- 90.a.)
Aastaaegade Ühing
12 mail 1839.a. korraldas salajane rev. org. Pariisis ülestõusu, mis kiiresti summutati.
ab initio
– ld. Algusest peale.
Ab intestat
Jätmata testamenti (lad. k.)
Abiorganisatsioonid - Spordi-, kultuuri-, puhkeaja veetmise, noorte-, naiste- ja muud grupid, mida parteid
moodustavad oma mõju tugevdamiseks liikmete, vahel ka mitteliikmete hulgas.
Absentism-1910
Ingl.k. absenteeism, sõnast absentee – puuduv.
1)mõiste majanduses, millisega tähistatakse oma valdustest pidevalt äraolevaid
maaomanikke. Maaomanike absentism on tihedalt seotud riigis suurmaa omandi
tekkimisega, olles isegi selle paratamatuks tulemuseks, kuna mitmeid mõisu omav mõisnik
ei saa mitmes kohas korraga viibida. Statistilised uuringud näitavad, et äraolevate omanike
% on seda suurem, mida suurem on tema valdus. Kuid seda tähendatakse ka keskmiste ja
väikeste maaomanike juures, kus see on tingitud sellest, et antud maavaldus ei võimalda
omaniku perekonnal sellest saadavast tulust ära elada, ning peab otsima elatist muudes
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valdkondades. Isiklikult majandamise võimatus või tema poolne isiklikult
põllumajandusega tegelemise soovimatus toob kaasa palgatöölise vajaduse või siis tuleb
maavaldus anda kellegile rendile. Viimane võib selle omakorda edasi välja rentida kas
tervikuna või osade kaupa otsestele farmeritele. Eriti kahjulik on see teine varijant, sest
vahemees “midlman” tõstab ekspluateerimise nõnda äärmuseni. Teisest küljest, kui
juhitakse palgatud isiku kaudu, kes ei ole asjast piisavalt huvitatud, viib majapidamise
arengu seisakule, sest selle tootlikuse arendamisest ollakse vähe huvitatud. Absentism oli
eriti levinud juba Rooma keisririigi languse aastatel ja praegu näeme seda Iirimaal, kus
enamus maast on suurmaavaldajate käes. Ränk ekspluateerimine, millise all vahendajate
tõttu kannatavad iirimaa väikefarmerid, eriti enne uute rendisuhteid puudutavate seaduste
väljaandmist, on piisavalt tuntud fakt. Sama on täheldatud ka Austrias, kuid väiksemas
mastaabis ja ka Preisimaa ida poolsemates provintsides aga ka teistes suurmaavaldustega
riikides. Preisimaa 7 idaprovintsi suhtes on professor Kondradi arvestuste järgi 1880.a. tuli
keskmiselt võttes oli 43,5% mõisatest 100 ha ja suuremad, kus omanik kohapeal ei
elanud. Mõisates kus maad oli enam kui 1000 ha ja enam küündis absentism 77%,
kusjuures 43,5% neist mõisatest antakse rendile ja 34,2% valdusi asuvad mõisavalitsejate
juhtimise all. Lõpuks, kõige suuremate maavalduste omanikud, kellele kuulub 10 000 ha ja
suuremad valdused – 98,4% omanikest seal ei ela. Selline suur absentismi % on arusadav,
kui arvestada seda, et 1,799 sellesse kategooriasse kuuluvaid mõisat kuulub vaid 46 isikule.
¾ neist antakse rendile.
Venemaa kohta on absentismi puudutavaid andmeid vähe, kuid olemasolevad tunnistavad
samasugust seost suurmaaomandusega. Lääne-Euroopas püüti absentismiga võidelda
seadusandlikus korras, tehti ettepanek maksustada absentiste spetsiaalse maksuga. Sellise
maksu kehtestamise kava oli võetud viimase Austraalia valitsuse juhi Fischeri programmis.
Vaevalt paljalt sellise meetmega saavutaks praktilisi tulemusi, kui vaid see maks ei oleks
eriti kõrge, aga raske on saada selleks poliitilist toetust, kuna sellist võimu omavad isikud
ongi peamiselt suurmaavaldajad.
2)Poliitiline absentism, ehk parlamendivalimistele mitteilmumine, mis tingitud mitte
teadlikust, demonstratiivsest kõrvalehoidmisest (siin on tegemist valimiste
boikoteerimisega), vaid lihtsalt valimistesse ja selle tulemustesse ükskõikse suhtumisega.
Absentismi põhjuseks peetake tavaliselt üldise poliitilise kasvatuse vähesust ja valijate
vähest-ebapiisavat arusaamist oma kodanikukohuse täitmisest. Seepärast ei ole see
kultuurriikides eriti suur ja see haarab umbes 25% valijaid. Nii oli Prantsusmaal 1898.a.
valimistel absentism 25,2%, Inglismaal 1906.a. valimistel 23%. Saksamaal 1903.a.
valimistel 24,2%. Eriti tähtsatel juhtudel, kui valimiste käigust sõltub elanikele tähtsa
küsimuse lahendamine, kui parteid teevad kõik , et valijaid urnide juurde meelitada, see
absetismi protsent väheneb. Nii Saksamaal 1907.a. valimistel, kui konservatiivid ja
liberaalid tegid kõikvõimaliku, et purustada keskerakonda ja sotsiaaldemokraadid ja
absentism oli siis 15%-ne. Täpselt sama juhtus 1907.a. Austria reishrati valimistel, kus
rakendati esmakordselt üldist valimisõigust, oli absentistide % üle kogu maa keskmiselt
15,4%. Kuid mõnedes osades (Alam-Austria, Ülem-Austria, Salsburg, Moravia, Silesia,
Foralberg) eriti madal 4,7-7,7%., kus hääletama mittetulnuid karistatakse trahviga 1-50
krooni, mujal aga kõikus absentistide 15 - 45 % (Dalmaatsias). Belgia 1893.a.
konstitutsiooni muudatuste hääletamisel, katoliikliku partei survel, kes soovis kaasata
hääletamisele enam teadlikke elanikke, on absentism samuti karistatavaks tunnistatud, kus
valimistest mõjuva põhjuseta kõrvalehoidmise eest karistatakse rahatrahviga kuid neljandat
korda mitteosalemise puhul võetakse valimisõigus ära. Kuid selliste meetmete
mittevajalikust illustreeritakse Saksamaa näitel, kus valimistest eemalehoidmist ei karistata
ja valimistel on absentistide protsent madal alla 10%. Vähem kultuursetes riikides on
absentism suurem. Nii oli Itaalias 1904.a. valimistel absentiste 38,3%. Seal kus
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Absolutism-1910

valimisvõitlust on kitsendatud, on ka absentismi % alati kõrgem. Nõnda oli Bulgaarias ja
Stambulovis kepi-reziimi ajal ning Ungaris Banfi esimese valitsuse ajal. Venemaal on
kuuriateks jagunemise tõttu absentismi üldist protsenti väga raske kindlaks määrata.
Esimese ja teise Duuma valimistel oli üksikutest kuuriatest absentismi protsent kõige
kõrgem väikemaaomanike puhul. Esimese Duuma puhul oli see 86% aga teise Duuma
puhul 88% (Rjazani kubermangus isegi 96%). Linna kuuriate absentism I Duuma valimisel
oli 44,3% (Poolas 39,6%), talurahva absentism oli eelmainitud valimistel vaid 28%, st. oli
hulga madalam Euroopa tsiviliseeritud riikide keskmisest %. Kolmanda Duuma valimistel,
tänu valimisseaduse muudatustele, absentism suurenes. Arvatavasti oli see tingitud
valimiseelse propaganda tegemise takistustest, osalt üldisel maad võtnud apaatiast, mis oli
tingitud 3. juuni 1907.a. Aktist.
А. Дживелеговъ.
Absolutism-1910-absoluutne monarhia – tavalises terminoloogias on see monarhhia vorm,
milline ei tunnista ülemvõimu kandjate suhtes mingeid piiranguid. Jellinek väljendab seda
mõistet teiste sõnadega, rääkides, et absoluutne monarhia on riik, „millises vaid monarh on
vahetuks riigiorganiks“. Teistel organitel ei ole iseseisvat tähendust, kuna nende
õiguspädevus, eranditult, lähtub monarhi, kui õigusallika õiguspädevusest. Praktilised
positiivsed ülesanded viivad üpris tihti absoluutse monarhi poolse vältimatu
enesepiiramiseni, kuid see enesepiiramine erineb selle poolest, et sellel ei ole absoluutsethädavajalikku iseloomu ja see võib olla iga hetk tagasi võetud, kuna riigis ei ole sellist
organit, kes seda takistada saaks. Sellisel viisil organid, millised teostavad suurema või
väiksema iseseisvusega kõrgeima absoluutse võimu poolt telegeeritud funktsioone,
kasutavad oma iseseisvust vaid faktiliselt, mitte juriidiliselt. Absoluutse monarhia
riigikorda ei saa neil printsiipidel juriidiliselt reglementeerida. Absoluutse monarhia
„konstitutsioonil“ puuduvad või ei saa puududa formaalsed garantiid. See printsiip, et
absoluutse monarhi võimu piiriks on justkui üksikute isikute eraõigus, ei kannata mingit
kriitikat, kuna absoluutse monarhia tingimustes isegi üksikute isikute eraõiguis, kui see
satub vastuollu absoluutse võimu printsiibiga, ei leia kunagi kindlat faktilist kaitset. Ja olid
ka sellised ajad, kui isegi indiviidi eraõiguste kaitse võimalust absoluutse monarhi ees eitati
printsipaalselt.
Absolutism on bürokraatiata mõeldamatu, kuna absoluutne monarh ei saa üksinda
valitseda ja on sunnitud oma võimu delegeerima ametnikkonnale. Mida korrastatum on
bürokraatlik organisatsioon, seda kindlam on absolutism kõigis muudes sarnastes
tingimustes.
Seal kus kuningavõim veel ei valda absolutistlikke õigusi, võib ta heale
bürokraatiamehanismile toetudes saavutada kergelt absoluutse võimu.
Prantsusmaal, kus juba Philipp II ja Louis IX valitsemise ajal loodi võimu
tsentraliseeriv ametnikkond, tekkis absolutism märkamatult.
Inglismaal oli XVII saj. võitlus absolutismiga edukas nimelt seepärast, et riigis ei
olnud väljaarendatud bürokraatiat ja igalpool oli tugev omavalitsus.
Absolutismi hädavajalikuks tingimuseks on ametnikkond, kuid see viib ka
absoluutse monarhia hukule, kuna, olles võõras vastutusele, ta, pidades silmas vaid
isiklikke huve, unustab erakordselt kergelt riigi huvid. Ametnikkonda tõelisele kontrollile
allutamise võimatus loobki absoluutse monarhia „konstitutsiooni“.
Absolutism kujutab endast üht vanimat ja ajaloos enam tuntud riigivormi. See on
tuntud juba ammusest ajast Idas, kuid ida-despootiate tekkimise tingimuste ja
eksisteerimiste sotsioloogiline analüüs on suurel määral täpsete andmete ebapiisavuse tõttu
raskendatud. Kaasaegne teaduse seis ei anna võimalust lahendada kõige tähtsamat
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küsimust: mis tingis despootliku monarhia organiseerimise hädavajalikkuse. Peale selle on
ebaselge, millisel määral riiklike normide mõju kohtas teokraatia elementide poolseid
piiranguid. Seepärast on absolutismi olemuse, tähenduse ja iseloomu evolutsiooni selgeks
mõistmiseks on kõige mugavam piirduda meile hästi tuntud Euroopa ajaloonähtustega.
Absolutism oli hädavajaduseks teatud ajaloolisel hetkel. Riigivõimu organisatsioon
pidi teatud hetkel saama just nimelt absolutistliku iseloomu. Igasugune teine ülesehitus
oleks olnud vasturääkivuses sotsiaalse olukorraga. Riigivõimu feodaalne killustatus oli
hädavajaduseks naturaalmajanduse õitsengu ajajärgul. Kui mõis võib tagada endale ennast
rahuldava majandusliku eksistentsi ja ei vaja kaubavahetust, et saada esmase vajaduse
rahuldamise asju, siis saab parunist ((keskl. Baro = germ. „vaba mees“, aadlitiitel LääneEuroopas, ka Venemaal, feodalismiajastul kuninga otsene vasall)) valitseja, kes väga vähe
muretseb oma kõrgemast suveräänist – kuningast (vt. feodalism). Vastupidi, kui mõisa
majanduslik autonoomia hävitatakse, kui majandus võtab suuna kaubavahetusele, ilmuvad
turud, suureneb linnade, kui kauplemis- ja tööstuskeskuste hulk – feodaalse paruni
poliitiline iseseisvus kaob. Kaubanduse elavnemine tõi ülemineku raha kasutamisele, kuid
era-õiguslikes suhetes täidab raha üha enam seda rolli, mida varem täitsid vahetult tooted.
Ka kõik koormised arvestati rahasse ümber. See viib:
1.- talupoegkonna vabanemisele, s.t. parunite sotsiaalse jõu kaotuseni,
2. – riigimajanduse uue organiseerumiseni.
Viimane oli esile kutsutud ka muutusest sõjatehnikas ning palgasõdurite tarvitamise
vajadusest. Kõik see koos loob seisuslik-esinduslikud organid, selle masina, millise kaudu
keskvõim saab talle hädavajalikud rahalised vahendid.
Seisuslik monarhia tähistab uut riikluse arengu etappi. Feodaalse killustatuse idee
taandub maa ühtsuse idee ees, mida kujutab idee kõigi kolme seisuse esindatust ühes
asutuses. Maa ühtsuse sümboliks saab kuningas. Nüüd, ta on mitte kui üks võrdsete hulgast,
vaid tingimustetult kõigi seisuste kohal asuv valitseja.
Seisusliku monarhia ajajärk on linnade õitsengu ning feodaalide languse ajajärk.
Linnad muutuvad majanduselu keskusteks, laostavad, kus kuningavõimu abil, kus
iseseisvalt, väike- aga osalt ka suurfeodaalidest kõrgkihi ja saavad riigi peamiseks
rahastajaks. Kuid linnad oma majanduspoliitikaga või öeldes täpsemalt,
kaubanduspoliitikaga teravdavad kõikides maades partikulaarseid tendentse, kuid
partikulaarsuse printsiipidel ei ole enam feodaalset iseloomu. Seejuures XV saja
geograafilised avastused ja sellest tingitud revolutsioon kauba- ja rahaturul dikteerivad
vägisi rahvuslikule majandusele ülemineku. Kogu XVI saj. jooksul käib majanduses
võitlus partikularismi ja rahvuslikkuse ((riikluse)) printsiipide vahel. Lõpuks, kui viimane
võidab, tekib riigi ees raske ülesanne – riigi rahvusliku majanduse kaitse. Selleks oli hädasti
tarvis tugevdada riigi territoriaalset ühtsust, kaotades võimu feodaale killustatuse ja
juurides välja igasugused partikulaarsed tendensid. Kuningavõim aga ei omanud sellise
ülesande täitmiseks piisavalt vahendeid. Tarvis oli seisuslikust esindatusest sõltumatut,
suurte volitustega varustatud võimu. Selline on XVI sajandi absolutismi päritolu.
Kuningavõimule terava absolutismi mõõga ulatanud klassiks sai olla vaid kaubandus- ja
tööstusklass, s.t. kolmanda seisuse osa, milline oli esindatud esindusasutustes. Selline
iseloom oli näiteks Orleani 1439.a. ordonansiga välja antud prantsuse absolutismi Suurel
hartal. Kui Inglismaa jäi selle evolutsiooni raamest välja, siis see on seletatav sellega, et
tänu oma saarelisele asendile, maa ei saanud karta oma rahvusliku majanduse hävimist.
Riigivõimu uue organisatsiooni loomiseks kasutatud ideed ja võtted olid kahtesed.
1.-absolutismi ideede juurdumist toetas rooma õigus, mis oli tingitud keerukat
kaubavahetuse süsteemi reguleerivate normide vajadusest (vt. rooma õiguse retseptsioon).
Kui, tänu sellele impulsile, juristid hakkasid uurima Digestat ((ld. digesta sõnast digero –
korrastan. Rooma tsiviilõiguse kogu peamine osa, mis koostati keiser Justianuse ajal. See
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avaldati 533.a.lõpus. Kreekas nimetati seda „Pandektideks“ – kõikehõlmavaks. Digestad
jagunevad kolme ossa: katkendid rooma juristide töödest, mis puudutavad hagimise õigust;
katkendid pretoori õigusest (kohtuõigus),; praktiline õigus Papinianuse töödest. Digestad on
jaotatud 50 raamatusse. Ramatud –tiitliteks (kokku 432), tiitlid ise jagunevad
fragmentideks (enam kui 8000) . Rooma juristide õigusteadus formeerus orjandusliku korra
lagunemise kriisi ajajägul. Selle aluseks võeti omandiõigus maale ja orjadele,
ebavõrdsus (rikkad-vaesed) ja rooma keisrite absolutism.)) ja leidsid sealt raskusteta
absolutismi printsiibid. Quod principi plaacuit, legis habet vigorem – paljalt sellest rooma
vormelist piisas, et konstrueerida absolutismi teooria. Kuid sellega ei piirdunud näidete
aardelaegas, millest monarhia võis ammutada oma püüdlustes absolutismi poole. Itaalias,
kus kaubandus ja tööstus õitsesid varem kui kuskil mujal, vabaneti ka teistest varem
feodalismist. XIV ja XV saj. puhkesid Itaalia pinnal õitsele hulk väikesi absoluutseid
monarhiaid. Itaalia türannid rikastasid maailma sellise hulga praktiliste juhtimise
retseptidega, et ka absolutismi organiseerimisel oli vaid kohusetruult saada hakkama
sellega, nagu toimisid ühel või teisel juhtumil Висконти и Сфорца, Альбицци и Медичи,
Анжуйцы и Аррагонцы. Samas ka itaalia linna hetke absolutism ei viivitanud Machiavelli
absolutismi teooria väljaandmisega. Mitte asjata Itaalia välise absolutismi ideoloogid ja
praktikud olid ta „Principe“ja (The Prince) (Valitseja) suured austajad. Machiavelli andis
oma raamatutes valmis juhiseid, millised olid koostatud Itaalias tundma õpitud ning küpselt
läbimõeldud kogemuse alusel. Louis XI või Tomas Croomwellil ei olnud tarvis ise mõelda,
kuidas ühel või teisel juhul toimida.
XVI ja XVIII sajanditel oli absolutismi periood elatud läbi peaegu kõigis Euroopa
riikides. Absolutism saavutas eriti suure täiuse Prantsusmaal ja Hispaanias. Prantsusmaal
asus Louis XI isevalitsuse idee põhjal teadlikult oma võimu kindlustamist. Tuginedes
1439.a. ordonansile, ta kukutas suurfeodaalid ja allutas oma mõjule suured linnad. Tema
lähimad järeltulijad Karl VIII ja Louis XII, kes olid sõdadega hõivatud, ei jätkanud Louis
XI ettevõtmist. Franceco I aheldas aadelkonna kuldsete ahelatega ja sundis selle õukonna
pidustuste keerises unustama seisuslikud õigused. Seejuures parlamendid ja seisused
harjusid mõttega, et kuningas on seadustest kõrgemal ja et ordonansid ei seo kuninga tahet.
Seejures ilmus absolutismi formel: car tel est notre bon plaisir. Religioossed sõjad
elavdasid seisuste opositsiooni (vt. hugenotid) ((pr. pl. Hugenots, sks.Eidgenossen –
vandeseltslased. Kalvinismi pooldajad Prantsusmaal XVI-XVIII saj. olid kuni Prantsuse
kodanliku revolutsioonini kat. kiriku ja valitsuse poolt jälitatavad)), kuid hiljem Henri IV,
Richelieu, Louis XIV tõstsid absolutismi printsiibi enneolematusse kõrgusse. Louis XV ajal
algab prantsuse absolutismi langus ja Louis XVI ajal see kukub täiesti kokku.
Hispaanias pani absolutismile aluse Isabella ja Ferdinand. Karl V, kes purustas
kommuneeride ülestõusu kindlustas absolutismi. Filippe II viis absolutismi kuni
kulminitsatsiooninipunktini. Absolutism muutus tema käes värdjalikuks despootiaks.
Inglismaal juriidiliselt absolutismi ei tekkinud, sest seal eksisteeris vahetpidamatult
parlament, mis piiras kuningavõimu. Praktiliselt võib aga absolutismi perioodiks nimetada
Henry VIII, Edward VI, Maria, Elizabetha ja esimese kahe Stjuardi valitsusaega. Parlament
asus siis kuninga alluvuses, täites vastuvaidlematult kuninga tahet ega seadnud
isevalitsejale tõsiseid takistusi. Esimene revolutsioon kukutas absolutismi, teine
revolutsioon asutas juba hulga kindlamatele alustele seatud konstitutsioonilise korra. Saksa
keisri Austria pärusmõisates ja Preisimaal asutati mõnevõrra hiljem juba meile tuntud
piiramatud isevalitsuslikud korrad.
Millisel alusel ja millel püsis absolutism? Sellele küsimusele on vastus toodud ära
juba ülalpool toodud kirjeldustes, selles evolutsioonis ((moodne sõna)), mis viis
absolutismile.
Rahvusliku majanduse energilise kaitsmise hädavajadus konsentreeris võimu ja
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absolutismi tekkimise perioodil oli ta just riigi-rahva majanduslike huvide kaitsja.
Absolutismi perioodil rakendati majanduses merkantismi ((kaubanduspoliitika, kus arvati,
et riigi rikkused tulevad soodsast kaubavahetusest)) poliitikat, mis oli võetud üle
vabalinnadelt ja milline ei vastanud üldriiklikele huvidele. See riigi majanduse kaitse viis
oli väär, kuid selle kaitse hädavajaduse tunnetamine oli üleüldiselt teatud fakt. Kuid
absolutismi ei hoidnud ülal mitte ainult see fakt. Absolutistlik võim, võtnud vanadelt
seisustelt ära poliitilised õigused, jättis talle alles sotsiaalse ülevõimu, mis asus siis
kõhklematult absolutismi poolele, kuid viimast miski ähvardas. See mitte ainult ei lepitanud
aadelkonna ja vaimulikkonna absolutismiga, vaid sundis seda energiliselt toetama.
Absolutism, elades rahus kaupmeeste klassiga ((Samuti moodne sõna)) ja liidus
maaomanike klassiga, ei olnud tal midagi karta. Igasugused välja kujunenud korra
rikkumise katsed suruti halastamatult maha. Sellisel alusel loodigi absolutismi teooria. Ta
jutustas kuningavõimu jumalikust päritolust, andes sellele terve rea atripuute, mis
harmoniseerisid ta jumalikuse presumptsiooniga kui täiesti vaieldamatuga, kui juba selline
dogma oli juba olemas.
Absolutismi teooria teoreetikuteks olid Boden, Bossuet, Louis XIV, Filmer jt. ja see
seisnes järgmises:
Kuningas juhib ja valitseb riiki.
Kuningal on alamate, kellel ei ole mingeid poliitilisi ega ka kodanikuõigusi,
isiksuse kasutamise õigus.
Kuningal on omandiõigus kiriku ja ilmalike isikute vara üle.
Kuninga vastane ülestõus ja temale allumatus ei ole ainult kuritegu, vaid ka patt.
„Jumala tahe on selline“ – rääkis Louis XIV, et see, kes on alamana sündinud, peab
vastuvaidlematult alluma“.
Kuninga võim on veel sellepärast piiramatu, et ta on Bossuet sõnade järgi: „Jumala
asemik Maal“. Siis ei ole midagi imestada, kui ka kaasaegsed inimesed uskusid, et
kuningale on antud ka haigete tervendamise võime ja võivad oma puudutustega ka teisi
imesid teha. See teooria püsis, kuni püsis ka absolutismi kõigutamatus. Absolutism aga
püsis seni kuni kehtisid veel seda tinginud ja hoidnud tingimused. Kuid XVIII sajandil
hakkasid need tingimused kaduma. Kaubandus-tööstusliku ja suuraadlike-maavaldajate
toetus, mis põhines pärisorjusel, oli võimalik ainult seni, kuni majanduse evolutsioon ei
läinud konflikti ühelt poolt kaubandus-tööstusliku ettevõtlusega ja teiselt poolt maaomandi
pärisorjusliku valdamisega. Kuna kaubandus ja tööstus tegid XVIII saj suuri edusamme siis
sellega seoses tekkinud kodanlus hakkas kõvasti konkureerima maaomanike klassiga.
Kuningavõim pidi siis otsustama, kas toetab maaomanikke-aadlikke või asub kolmanda
seisuse poole (kodanluse poole) ja seda maaomanike arvelt. Nõnda tekkis valgustatud
absolutism. Valgustatud absolutism on ikka veel piiramatu võim ja see ei loovutanud
alamatele mitte mingeid poliitilisi õigusi, kuid ta püüab sellistes raamides tagada alamatele
kodanikuõigusi ja võrdsustada nende juriidilist seisundit risti vastu ajalooliselt
väljakujunenud seisuslikele ning korporatiivsetele õigustele. Ta võitleb kirikuga ja aadlike
privileegidega, loob kõigile võrdse tsiviilõiguse, annab südametunnistuse vabaduse, tõstab
rahva haridustaset. Kõik see tehakse selleks, olla mõningate järeleandmistega meele järgi
üha tugevnevale kolmandale seisusele, kahe evolutsiooni poolt hävimisele kuulutatud kahe
seisuse arvel.
„Kõik rahva heaks, ei miskit rahva vahendusel“.
Selle kompromissi eesmärgiks oli poliitiliste õiguste „rahvaga“ jagamise hetke
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Absoluutne-muusika

Absoluutne-õigus

acquis = acquis
communautaire
ad absurdum
ad hesio
ad hoc
ad infinitum
ad instantiam partio
ad interim
ad notam

võimalikult kaugemasse tulevikku edasi lükkamine. See asjaolu, et valgustatud absolutism
ühel ja samal ajal ilmus peaegu et kogu Euroopas, Hispaanias, Portugalis, Austrias,
Preisimaal, Rootsis, Taanis, Venemaal ja isegi Prantsusmaal tuli arvestada valgustatud
absolutismi poliitikaga ja kuigi viimases ei olnud eredat valgustatud monarhi või ministri
figuuri, näitab see ikkagi seda, et evolutsioonil oli üld-euroopalik iseloom. Kuid see
kompromisse ei päästnud absolutistlikku korda, sest see oli nüüd juba kodanluse huvide
vastane. Riik piiras kodanluse kaubandus- ja tööstustegevust, kuna ei suutnud loobuda
ühiskondliku elu kõikide külgede reglementeerimisest. Absoluutne monarhia oli ju ikkagi
veel seotud lugemate sõlmedega suurmaaomanike klassi huvidega, millised olid osalt
kujunenud välja ajalooliselt, osalt ühistest majanduslikest huvidest ja ta laskis maaelanikke
edasi ekspluateerida, vähendades sellega elanikkonna ostujõudu ning kitsendades
siseturgu. Absolutismi ajal ei ole, lõpuks, mitte mingeid garantiisid, et riigi majandust õieti
aetaks, kuna rahvalt kogutud raha kulutatakse kontrollimatult ja maetakse riiklikku krediiti.
Vaat miks kodanlus, kohe kui hakkas mõistma oma huvisid, hakkas tegema absolutismiga
lõpparveid. Tugevnenud kodanlus lõpetas absolutismiga suhted kõigepealt Prantsusmaal,
siis juba teistes maades. 1813.a. koondasid Euroopa absolutistide esindajad oma jõud ja
püüdsid 1813-1815.a.-l taastada oma vana korra aluste positsiooni, püüdes näiteks
Preisimaal lükata kapitulatsiooni edasi avarate reformide abil, kuid absolutism rikkus ja
moonutas fataalselt parimate reformaatorite plaanid.
XIX saj jooksul, rahvahulkade nõudmiste survel, absolutism kadus Euroopast,
edandiks Venemaa, Tsernogooria ja Türgi. Venemaa loobuis absolutismist formaalselt ja
läks üle sellele, mida üks saksa teadlane nimetas libakonstitutsionalimiks, 1905.a..
Tsernogooria samuti 1905.a. Türgi loobus 1908.a. Konstitutsioon kehtestati 1905.a. ka
Pärsias (Iraanis). Suurtest absolutistlikest riikidest on alles jäänud vaid Hiina.
Vt.Jellinek, „Allgemeine Staatslehre“ (2 va. 1905.a.);
R. Schmidt, „Allgemeine Staatslehre“ kd.2. 1. osa 1903.a.;
Koser, „Die Epochen der absoluten Monarchie“ („Hist. Zeitschr.“ B. 61. 1889);
Hitier, „La doctrine de l ´absolutisme (1903);
Ардашевь, «Абсол. Монархия на Западе» (1908);
Каргеевь, «Западно-европ. Абсолютная монархия XVI, XVII, XVIII s.“(1908)
А. Дживелеговь.
Puhas, programmita, muusika iseenesest, sõltumata teistest kunstidest või millisestki veel,
süzeest (nn. „programm“). Selle vastandiks on prograamiline muusika (st. illustreerib
teatud süzeed, programmi), kujutav, illustreeriv. (Programmilised teosed on eriti kuulsate
diktaatorite lemmikud.).
Vastand suhtelisele õigusele – st. need kodanikuõigused, millistele igal üksikul juhtumil,
vastab kõigi ja igaühe kohustus. Siia puutuvad: asjaõigus või pärusmõisa õigus (näiteks,
omandiõigus), erandlikud õigused (näit. autoriõigus) ja isikliku võimu õigusest (näiteks
vanemlikud, või hooldaja õigused).
– Euroopa Liidu liikmesriigi õiguste ja kohustuste kogum.
– (jõudmine) mõttetuseni, mingi väite mõttetuse tõestamine
– ühe riigi deklaratsioon, et ta mingi juba olemasoleva rahvusvahelise lepingu kohustustest
osa võtab või sellega liitub.
– selleks (kindlaks juhtumiks).
– lõpmatuseni, lakkamatult.
– poolte nõudmisel.
– esialgu; ajutiselt.
– teadmiseks; meelespidamiseks.
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ad referendum
ad verbum
Adapteeruv struktuur
(orgaaniline struktuur)

– ettekandeks (rapordiks); edasiseks läbivaatamiseks
– täht-tähelt, sõna-sõnalt; otseselt.
– (Adaptive structure)- Muutuvas keskkonnas kiiret ja paindlikku kohanemist võimaldav
organisatsiooniline struktuur. Erineb sellepoolest tugevalt mehhaanilisest (ehk
bürokraatlikust) struktuurist. Seda nimetatakse veel orgaaniliseks struktuuriks.
Administratiivsed
- Staff authority - Volituste vorm, mis on antud administratiivsetele funktsioonidele ja
volitused
juhtidele. Erinevalt samarealistest volitustest, kui viimane antakse alluvatele.
adversus bonos mores – heade kommete vastaselt.
Affirmation
– kinnitus (pühalik kinnitus).
Agenda 2000
– Euroopa Komisjoni ametlik programm Euroopa Liidu reformimiseks ja laiendamiseks.
Agent-provokaator
- (pr.k. agent provocateur), politsei jälitusagent, kellele on antud spetsiaalne ülesanne –
imbuda keskkonda, millise suhtes oletatakse, et seal valmistatakse ette kuritegu või
soositakse teatud kuriteo liiki, ärgitades kuritegeliku akti elluviimist ja andes nõnda
võimudele, enne akti lõpplikku elluviimist, kui on olemas kõik asitõendid, selle osaliste
kinnivõtmise võimalus. Agent-provokaatori tegevuse juriidiline külg kannab eneses kõiki
kuritegelikule aktile ässitamise tunnuseid ja peaks teoorias olema tunnistatud absoluutselt
karistatavaks. Kuid praktikas on agent-provokaatorid enim hinnatud politseiagendid. Neid
kasutatakse eriti nn.poliitiliste kuritegude sfääris. Välja arvates Inglismaa ja Ameerika
Ühendriigid, on agent-provokaatorid kõigis riikides. Eriti palju on neid kasutusel
absolutistlikes või libakonstitutsioonilistes monarhiates. Valitsusel on neid eriti tarvis
revolutsioonide ning nende järgsel perioodil. Agent-provokaatorite abil kistakse
revolutsioonilisest liikumisest eemale selle eriti eredad ja aktiivsed osalejad ning agentprovokaatorite organiseeritud vandenõud, kallaletungid jne. annavad reaktsioonile
tegevuseks välise õigustuse. Täpsemalt, sarnaste nende poolt provotseeritud vandenõude ja
kallaletungide paljastamise ja ärahoidmise vajadusega õigustab end rohkearvuline ja kalliks
minev poliitiline politsei. Saksamaal 1840-1850.aastatel olid agent-provokaatorid heldelt
rahastatud ja ametiastmetes tõstetud. Näiteks preisi nuhk Štiber (Штиберь), keda valjult
süüdistati 1844.a. Vurmi asjas provokaatorluses, asus varsti politseidirektori ametikohal.
Veelgi peadpööritavat karjääri tegid agendid-provokaatorid teise keisririigi ajal
Prantsusmaal. Viimase kümne aja kestel on politsei agent-provokaatoritel tähtis roll
anarhistlike kallaletungide ettevalmistusel, milliseid kasutas valitsus hiljem erakordsete
seaduste kehtestamise ettekäändeks, eriti töölisliikumise lämmatamiseks.
Venemaal on revolutsiooniga võitlusel provokatsioonil silmapaistev koht. Piisab, et
nimetada lähimineviku kangelasi:Азефа, kes, olles politsei teenistuses, oli sotsialistiderevolutsionääride partei võitlusorganisatsiooni juht ja kes organiseeris 1903- 1907.a. enim
kurikuulsust võitnud terroristlikud aktid. Гартинга-Ландезена provokatsioonid, kes
tegutses pariisi emigrantide hulgas. Üldteada on agent-provokaatorite aktiivne osalus
„ekspropeerimiste“ korraldamisel. Teatud provokatsiooni elemendi kujutab endast nn.
politseiline sotsialism, st. tööliste hulgas sotsialismi agiteerimine, mille eesmärgiks on
nende kallutamine neile just-kui kaasa tundva valitsuse poolele. Sellise käitumise
esmanäiteid me leiame Prantsusmaalt teise keisririigi esimestel aastatel. Bismarck püüdis
seda kopeerida 1862.a. (дело Эйхлера) Preisimaal. Venemaal võttis politsei sotsialism
suured mõõtmed («зубатовщина»), Gaponi tegevus jne. А.Дж. lk.349-350.
Agraarne sotsialism –
1775.a
Ahel: “Tootminetarbija vajadused”.-

(T:61,lk.31) Kõik hädad on pärit maa eraomandist. Maa tuleb anda riigi omandisse (Tomas
Spens ütles nii 1775.a.). Mill ja teised tegelesid selle teemaga.
Operations-to-custom needs chain.Organisatsiooni peamine ülesanne, mis iseloomustab tootmise ülesannet – toota selliseid
kaupu või teenuseid, millised rahuldavad tarbijate põhilisi vajadusi.
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Ain
– seadus (näiteks: ministrite töötasu seadus Nepalis)
Ainuisikuline kohus –
Ainujuhtimine
- Unity of command - Organisatsiooni ülesehituse printsiip, mille kohaselt peab alluv
volitusi vastu võtma vaid ühelt ülemuselt ja olema vaid tema ees vastutav.
Aja rea analüüs
- Time-series analysis - Analüüs, mis põhineb teesile, mille põhjal minevikus juhtunud
sündmus on küllaltki piisavaks tõendiks tulevikus toimuvast sündmusest. Nimetatakse
samuti tendentsi projekteerimiseks.
Aja reserv
SLACK - Kõige varema võimaliku projekti teostamise ja kõige viimase lubatava teostamise
tähtaja vaheline aeg moodustab aja reservi. Aja reserv annab nende sündmuste täitmise
planeerimise vabaduse, millised ei asu kriitilisel teel.
Ajutised komiteed
Püsivad parlamendikomiteed, tavaliselt tegelevad sääraste valdkondadega nagu
(erikomisjonid)välispoliitika, rahandus või põllumajandus; mõnes riigis on nad mõjukamad kui teistes.
Aksidents
(lad.) filos. See, mis on muutlik, juhuline: asja omadused ta olu suhtes, mitteolulised
tunnuse oluliste suhtes. Vrd. Substants, Olu.
Akt
(lad.). Jur. a)Laiemas mõttes iga toiming, mis tekitab juriidilise tagajärje. Selles mõttes oon
juriidiline akt vastand juriidilisele sündmusele.
b)Riikliku organi kirjalikult fikseeritud toiming, mis tekitab teatud õigussuhteid
või tõsitab juriidilise tähtsusega sündmust. Selles mõttes esineb seadusandluse akt
perekonnaseisu aktiks, notarjaalne või kinnistusakt.
c)Üldse igasugune juriidilise tähtsusega dokument.
d)Kaust, kuhu koondatud kõik teatud asjasse puutuvad dokumendid. Vt.
Toimik, Acta. Näiteks. Vaatus, vaheaegadega lahutatud peajagude nimetus lavateoses –
draamas, ooperis, balletis. Kunst. Alasti inimkeha kujutamine kujutavais kunstides, ka
fotograafias. Kitsamas tähenduses alasti modelli poos eeskujuna kunstiloomingulisel või –
õpingulisel tegevusel. Kõigi aegade, maade ja rahvaste kunstis, välja arvatud islami maad,
kus see on usulistel põhjustel keelatud, osutub akt üheks kõige tähtsamaks teemaks, antiikkunstis koguni valitsevaks.
Aktiivkaubandus
Selline kaubanduse korraldus, mil rahvas ise hoolitseb majanduse alal oma sisse- ja
väljaveo eest, vastandina passiivkaubandusele, mille puhul sisse- ja väljavedu on võõraste
käes.
Aktiva
(lad.), hüvistu, isiku või ettevõtte varad (kinnisvara, raha, kaubad, võlanõuded), vastand
passiva.
Aktivism
(lad.), mõttevool, mis nõuab teatava teo vajaduses veendunuilt tõeliselt ka selle teo
toimetamist.
Aktsept
(lad.), käskveksli pealkiri, millega pealekirjutaja on enesele kohustuslikuks tunnistanud
tema nimele kellegi teise isiku poolt maksmiseks väljaantud veksi ja mille järgi ta peab
veksli välja lunastama tema poolt vastuvõetud summas. Panga aksept on panga poolt
peamiselt väliskaubanduse finantseerimiseks antav krediit ostja (importööri) vekslitele
aktsepti andmise näol.
Aktseptant
(lad.), isik, kes on maksmiseks võtnud vastu käskveksli, mis teise isiku poolt tema nimele
maksmiseks välja antud.
Aktsepteerima
(lad.), avaldama nõusolekut midagi vastu võtta, kohustuslikuks tunnistama.
Aktsessioon
(lad.), juurdekasv, kõik, mis kinnisvarale juurde kasvab, langeb viimase omanikule.
Rahvusvahelises õiguses - liitumine.
Aktsessoorne toiteaine Vt. Vitamiinid.
Aktsia ja aktsiaühing Mis on aktsia ja aktsiaselts?.
1890.a.
1. Mõiste ja aktsiate käitlemise tehnika.
Aktsiaseltsiks nimetatakse igasugust ühingut, millises kõik liikmed osalevad oma
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sissemaksetega, kuid ühingu tegevuse eest isiklikult ei vastuta. Samal ajal vormi suhtes
seatakse veel see tingimus, et ühingu kapital pannakse aktsiatesse või osakutesse.
Aktsia (prants. k. action, ing.k. share) tähistab üldises mõttes kindlalt määratletud
osalemise ühikut, millise kogum moodustab ühingu kapitali. Kitsamas mõttes, mõeldakse
aktsia all paberdokumenti esitaja nimel või siis ka nimelist, milline viitab aktsionääri
osalusele ühingus.
Aktsiaseltsi peamine tunnus seisneb selles, et ta kujutab endast lihtsalt kapitalistide liitu ja
see on asutatud eranditult ühendatud sissemaksete tegelikul piiratud krediidil, ega mitte
liikmete (aktsionäride) isiklikul piiramatul krediidil. Sellise liikmete, kui isiksuste,
teisejärgulise tähtuse tulemusel nimetatakse aktsiaseltse samuti anonüümseteks (näiteks
Prantsusmaal). Ja nii, just eespool viidatud tunnuste järgi, peavad aktsiaseltsideks olema
loetud:
1)Vahetu kapitaliga anonüümsed ühingud (prantsuse seaduste järgi);
2)Ühingut, millise liikmed, peale aktsiosaluse, käendavad teatud kindlaksmääratud
summa ulatuses (näiteks mõningate riikide kooperatiivid);
3)Ühingud, millise liikmed ei tee aktsia osaluse eest sissemakset, kuid on teatud
maksimaalse summa ulatuses, ühingu võlgade puhul, käendajateks, näiteks Inglismaal
„Companies limited by guarantee“.
Vastupidiselt sellele, komandiitne aktsiaselts, millises piiratud-vastutusega
aktsionäride kõrval asuvad üks või mitu täieliku vastutusega liiget, omavad enam ühist oma
ülesehituselt komandiitse ühingu, kui tegeliku aktsiaseltsiga. Täpselt samuti olid endise
inglise „Joint stock Companies“ piiramatu vastutusega liikmed ja neid ei saa vaadelda, kui
aktsiaseltse selle sõna kaasaegses mõttes, vaatamata sellele, et neis on samuti kooperatiivne
ülesehitus ning osaluse osakutel on väliselt aktsia vorm.
Teised osadega osalemise vormid kujutavad endast maardlatest maavarade
kaevandamise või laevanduse osakutega kooperatiive
Aktsiaseltsil võib eesmärgiks olla tulu saamine mitte ainult tööstus- vaid ka
põllumajanduslike ettevõtete kaudu, või ka ettevõtted, millistel on tegevusalaks
ühiskondliku meelelahutuse pakkumine jne. Kuid ka neil juhtudel on nad juriidiliselt võttes
tootmisseltsid.
Aktsiat, kui ühiskondliku vara osa esindaja, loetakse väärtpaberiks ja on sellisena
käibes. Nimeliste aktsiate üleandmine on esitaja nimel üleantavatest aktsiates loomulikult
raskendatud, kuna esimesed kantakse aktsiaseltsi aktsiaraamatusse. Üksikute aktsiate
nominaalhind on mitmesugune ja sõltub seltsi liigist ning tähendusest.
Selle miinimumväärtuseks, saksa kaubandusseaduse järgi on 300 marka esitaja
nimel kindlustusseltsides ja 150 marka nimeliste aktsiate puhul, kuivõrd need ei puuduta
kindlustusseltse. Suuremad aktsiaseltsi sissemaksed jaotatakse väiksemateks osadeks,
milliste suhtes koostatakse spetsiaalsed dokumendid. Neid osad peavad samuti ületama
kindlaksmääratud miinimumarvu. Teatud tingimustel võivad olla ringlusse lastud ajutised
tunnistused, s.t. kviitungid esimestele osakulistele sissemaksetele, et osta uue
aktsiaemisjoni aktsiaid või акционерныя промессы, millistega käendatakse aktsia täieliku
maksumuse väljamaksmise eest.
Paljudel juhtudel, peamiselt kindlustusettevõtetes, ei peeta silmas teatud ajaks
täielikku kapitali sisemakset, kuid osa aktsionäärlike kohustusi võetakse vastu ettevõtte
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edasise kindlustamise kujul. Tihti ühingud annavad aktsionäridele hilinenud sissemaksete
eest välja veksleid, kui on tarvis suuremaid väljamakseid teha. Sellistel juhtudel, mis
leiavad tavaliselt aset nimeliste aktsiaate puhul, sõltub aktsiate võõrandamine vahel
direktorite nõusolekust.
Kõige liikuvam ja mugavam ringlusvahendiks on esitaja aktsia, milline võib vabalt
üle minna ka pärandi korras.
Aktsiate turuks on börss ja nende hinnad määrab ära kurss. Uute ettevõtete puhul,
milliste särav tulevik on kuulutatud välja eredate värvidega ajalehtede kuulutustes,
reklaamides, on aktsiate hinnad tihti esialgu ebaloomulikult kõrged. See sama nähtus
ilmneb siis, kui püütakse kunstlikult tõsta ammu asutatud aktsiaseltsi aktsia väärtust,
tekitades nende aktsiate suhtes ühiskonnas illusiooni. Lõppude-lõpuks, siiski, reguleeritakse
nende kurssi vastavalt ettevõtte tegelikule edule, kuivõrd need väljenduvad dividendis,
milliseid arvestatakse aktsiatele aastatulust.
Dividenti ei saa vaadelda kui välja laenatud kapitalile arvestatud protsenti, kuna see
kujutab endast aktsionäri ettevõttlustulu. Aktsionäridele ei saa maksta välja alalist protsenti,
kui ei eksisteeri valitsuse garantiid. Kui põhikirjas on toodud ära miinimumtulu, siis see on
tavaliselt seatud sõltuvusse ettevõtte hea käekäiguga, või siis on lubatud seda maksta
reservfondist.
Sellisel juhtumil „protsendid“, milliseid mõnikord nimetatakse dividendideks,
erinevad tulude jäägist, millist nimetatakse superdividendiks. Kui miinimumtulu ei ole
kokku lepitud, siis tihti antakse aasta esimese poole lõpul välja, billansi arvelt,
proportsionaalselt semestri dividend, millise järel aasta lõpus antakse välja ülejäänud
dividendi osa.
Täieliku või osalise dividendi väljamaksmine teostatakse vastavate kupongide
vahendusel. Need tunnistused lastakse välja üheaegselt aktsiatega märkimisväärseks
tähtaegade hulgaks, nende otsa saamisel valmistatakse uued kupongilehed, millised
asendatakse vanadega ja milliseid nimetatakse talongideks.
Muide, tavaliselt makstakse kogu ettevõtte tulu välja dividendidena. Teatud summa
arvestatakse reservkapitali hulka, millise suurus, enamjaolt, määratakse kindlaks
määrustikuga, näiteks 25 % põhikapitalist. Peale varukapitali asutatakse vahel ka
kustutusfond aga ebasoodsates tingimustes veel ka spetsiaalne fond (Delcredero Conto),
pidades silmas ähvardavaid kahjusid, ebakindlat kassat või muid ohte, kusjuures sellesse
fondi arvestatakse summa aastatulust.
Saksa kaubandusseaduse järgi, kui vaid konstateeritakse kapitali kahju, siis mitte
ainult ei maksta kellegile mingid dividendi enne, kui on aastatulust kapitali puudujääk
taastatud. Praktikas läheb seda eeskirja üpris tihti vaja, osalt aktiva liiga kõrgeks hindamise
puhul (st. dividendi fiktiivsel väljamaksmisel), tihti kapitali formaalsel vähenemisel.
Peale reservkapitali osa maha arvestamist, makstakse tavaliselt, kasust osa
(Tantieme) järelvalve nõukogu ja juhatuse liikmetele ja alles siis määratletakse dividend,
tavaliselt ümmarguste protsenti näitavate arvudena, aga ülejäänud tulu osa kantakse üle
uuele arvele või määratakse teisteks eesmärkideks: abistamiskassa asutamiseks, preemiad
teenistujatele jne.
Kui uue ettevõtmise ettevalmistamine (näiteks raudtee ehitus) nõuab pikemat aega,
siis seltsi lepingus võib teatud protsentide maksmine olla määratud ära kindlaksmääratud
ajal, millised, enamjaolt peavad olema võetud kapitalist endast. Juhtumil, kui valitsus või
iseseisev juhatus, lubatud garantiide tõttu, kohustuv andma subsiidiumi lisaks ettevõtte
olemasolevale aastatulule, et taastada tagatud minimaalset protsendi arvu, siis tavaliselt,
enamsoodsal ajal, kui tulu astub üle teatud piiri, garanteerides, makstakse saadud summale
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lisa.
Aktsiaid, mis anti välja seltsi kapitali moodustamiseks, nimetatakse põhiaktsiateks.
Kui põhikapitali suurendamist peetakse sihipäraseks, siis võib olla välja antud uus
aktsiaseeria, milline võib olla kas täiesti võrdjõuline esialgsete aktsiatega või siis
varustatakse eriliste soodutustega. Sellised privilligeeritud aktsiad võetakse kasutusele
mõnikord kohe aktsiaseltsi asutamise hetkest peale.
Mõnikord tehakse isegi spetsiaalseid asutavaid aktsiaid (parts de fondateur), nagu
näiteks need, millised anti välja Suessi kanali rajamise aktsiaseltsi poolt. Kui ettevõttel
läheb hästi, siis uute väljaantud aktsiate hinnad võivad rahaturul olla märkimisväärselt
kõrgemad nominaalhinnast.
Sellisel viisil saadud tulu kantakse tavaliselt reservfondi, kuid tihti antakse endiste
aktsiate omanikele võimalus soetada uusi aktsiaid nominaalhinnaga. Privilligeeritud
aktsiate väljalaskmine, vastupidi, tähendab enamjuhtudel seltsi ebarahuldavat seisundit
ning publiku ebapiisavat usaldust seltsi tulevikuedu suhtes. Privilligeeritud aktsiatel on
ülejäänud aktsiatega samasugune juriidiline tähendus. Nende eeliseks on, peamiselt, see, et
neile on juba varem määratud ette ära puhastulust teatud dividend ja peale selle nad
jaotavad koos ülejäänud aktsiatega neile võrdselt või teisiti arvestatud dividendi.
Privilligeeritud aktsiatele minimaalse dividendi määratlemiseks, kehtestatakse
mõnikord, et tekkida võiv defitsiit kaetakse lähima aasta puhtast tulust. Privilligeeritud
aktsiate pidajatele antakse tihti ka see eelis, et seltsi likvideerimisel makstakse kõigepealt
kinni nende aktsiate nominaalhind, kahjustamata nende õigust jäägile, milline võib osutuda
peale teistele aktsionäridele väljamaksmist. Vahel juhtub, et nähakse ette isegi
privillligeeritud aktsiate spetsiaalne kustutamine loterii teel. Vahel on selliste aktsiate
valdajatel üldkoosolekul suurem hääleõigus, kui asutavate aktsiate omanikel. Teistel
juhtudel antakse neile vaid piiratud hääleõigus, või ei anta neile seda üldse. Hääleõiguse
ning kindlaksmääratud plaani järgi kustutamise õiguse puudumisel lähenevad
privilligeeritud aktsiad privilligeeritud obligatsioonidele. Need viimased, on iseenesest
võttes, võlakohustused ja nende valdajatel on vaid nende seltsi poolt äramaksmise
nõudmise õigus ja kui krediteeriad, asuvad väljaspool seda seltsi.
Vastupidiselt sellele on privilligeeritud aktsionäridel, peale selle, liikme õigused,
milliseid erandlikku asendit nad selles aktsiaseltsis ka ei omanud. Lisaks sellele on neil veel
õigus tekida võivale superdividendile, samas kui obligatsioonide omanikud saavad oma
kapitalile vaid alalist dividendi.
Garanteeritud obligatsiooni omanikud omavad peale selle, eelist teiste kreditorite
ees vaid sel juhul, kui neile on kohaliku seadusandlusega antud formaalne pandiõigus.
Obligatsioonide väljalaskmise eesmärk, mis on teostatud laialdaselt paljude raudteeseltside
tekkimisega, on seltside kasuks nende käibekapitali suurendamine.
Mida kallimad on dividendid, seda madalam on protsendi suurus, millisega selts
võib kapitale, obligatsioonide väljaandmise teel, vastu võtta. Obligatsioonide väljalaskmine
ei kujuta seni mingit ohtu, kuni keskmine dividend on võrdne obligatsiooni protsendiga.
Kui-aga, vastupidi, ta pikema aja seisab selles tprotsendist allpool, siis ettevõtte kindluse
huvides tuleb tekkida võib kapitalivajadus katta privilligeeritud aktsiate, mitte
obligatsioonide väljalaskega.
Tihti juhtub, et aktsiaselts, märkimisväärsete kaotuste tõttu või siis asjade
ebapiisava arengu tõttu, on sunnitud kahandama põhikapitali. See võib toimuda vahetu
tasumisega aktsionäridele või börsil aktsiate tagasiostmisega, et neid võimalikult madalama
kursi järgi kustutada. Ettevõtte kriitilises olukorras, lastakse aktsiaid müügile alla oma
nominaalhinna, lihtsalt nende märgistamise teel, või siis mitme vana aktsia asemele
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lastakse välja üks uus ja koos selle uue seeriaga kaasneb samal ajal rida privilligeeritud
aktsiaid.
Paljud aktsiaseltsid on juba algusest peale arvestatud mingiks tähtajaks, kas
vabatahtliku kokkuleppega või siis valitsuse poolse kontsessiooni piiramise jõul. Selline
piirang tuleneb nimelt raudteekontsessioonide annetamisest ja seejuures, nagu seda tehakse
Prantsusmaal, Venemaal ja Austria-Ungaris, tingimusel, et kontsessiooni tähtaja möödudes
läheb raudtee üle riigi omandisse. (See tähtaeg ei ületa 90 aastat). Sellistel juhtudel peab
toimuma, riigi poolt garanteeritud aktsiate süstemaatiline kustutamine, tingimusel, et
määratakse minimaalne protsent. Tiraazi kuuluvate aktsiate väljaostmisega aktsionäridevaldajate suhe aktsiaseltsi, tavaliselt ei lakka, nii nagu nende asemel nad saavad kasutamise
(Actions de jouissance) tõendid, milliste valdajad kasutavad kõiki ülejäänud aktsionäride
õigusi, erandiks mittekustutatud aktsiatelt protsendi saamine (superdividendi saamise õigus
neil säilub), aga aktsiaseltsi likviderimisel ja jäägi ümberjaotamisel arvestatakse neilt maha
juba varem kätte saadud aktsia maksumuse osa.
Aksiaseltsi iseseisev eksisteerimine võib lõppeda ka selle liitumisega teise
akstsiaseltsiga, seejuures kas üks seltsidest annab teisele üle oma aktiva ja passiva,
vastastikuste kohustustena ja säilitades oma firma või siis sellisel viisil, et kahest
aktsiaseltsist moodustatakse üks uus firma.
Lõpuks, aktsiaselts võib olla aktsionäride otsusega likvideeritud ka enne põhikirjas
kindlaksmääratud tähtaega või siis suletud oksionile panekuga. Sellele järgneb aktiva
realiseerimine, võlgade tasumine, ühe sõnaga aktsiaseltsi likvideerimine.
2. Kehtiv aktsiaid puudutav õigus. ((1890.a.))
Kuigi aktsiatesse puutuv asi on üldjoontes kõikides riikides kokkulangev, sellegi poolest on
olemas erinevad seadused ja määrused nende positiivses korralduses ja erinevad teineteisest
märgatavalt.
Saksamaal alusseadused, millised puudutavad aktsiaseltse, sisalduvad
Kaubandusseaduse kogumiku artiklites 207-249, sõnastuses, milline on antud sellele 11
juuni 1870.a. seadusega ja mis on täiesti muudetud uue 18 juuni 1884.a. seadusega.
Tähtsaim uuendus, mis toodi sisse 1870.a. seadusega, seisnes valitsuse kontsessioonide
kõrvaldamises, milliseid nõuti varem aktsiaseltside asutamiseks. Teisest küljest lisati rida
normeerivaid määrusi (art. 207 a, 209 a-c, 239a), koos väljanõuete määratlusega (249,
249a) milline tunnistati piisavaks käenduseks vabalt asutatud aktsiaseltside kuritarvituste
vastu. Nende määruste hulka kuulus ka aktsia ja selle osade väärtuse minimaalse
maksumuse määratlus.
Aktsiaselts moodustatakse osaliste liidust, järelikult lepingu teel (põhikirja),
millisele antakse kohtuliku või notariaalse dokumendi vorm. Selle dokumendi sisu suhtes
olid normid kehtestatud artikkel 209 12. punktis.
Kõigepealt on tarvis registreeruda põhikapitali loomiseks; kuulutada aktsionäride
üldkoosolekul, et see on elluviidud ja et äärmisel juhul 10 või kindlustusseltside puhul 20
protsenti on juba igale aktisale kantud. Kui aktsiaseltsi põhikiri on heaks kiidetud „kogu
aktsionääride kogu poolt“, siis on piisav kuulutada põhikirjas sellest, et kõik loetletud
nõudmised on juba täidetud. Praktikas on juhtunud harva, et mitmest pankiirist konsortsium
ja teistest asutajatest registreeruks terve kapitali ulatuses, teeks esimesed sissemaksed, võib
olla isegi krediidioperatsioonide teel, aga seejärel oleks olnud kogu aktsiaseltsi esindaja.
Sellisel viisil oleks tal õnnestunud tagada endale erilised privileegid. Artikkel 209 c. järgi
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on selliste eeliste pööramine üksikute aktsionäride kasuks, aga ka eelnev põhikapitali
põhikirja sissekandmie ja teiste sissemaksete registeerimise kohta, kuigi selline põhikiri oli
kiidetud heaks „“kõigi aktsionäride“ poolt, on keelatud.
Esimesel üldkoosolekul, milline võib koosneda vaid asutajatest, peab olema valitud
järelvalve nõukogu ja aktsiaseltsi juhatus ning seejärel aktsiaselts registeerub
kaubanduslikku registrisse. Kuni registrisse kandmiseni aktsiaseltsi kui sellist ei eksisteeri,
aga kõik osalised vastutavad ringkäendusega igasuguse kahju eest, milline võinuks tekkida
fiktiivsete aktsiate väljalaskmisega või muude tegevustega, mis sooritatud aktsiaseltsi
nimel.
Esimesed registreerujad, kui jutt käib aktsiatest esitaja nimel, peavad tingimusetult
käendama 40% ulatuses aktsiate nominaalväärtusest, aga aktsiaseltsi põhikirjas peab olema
kindlaks määratud, kas nad võivad sellistel tingimustel pidada end vabaks edasistest
kohustustest selle eeskirja täitmisel. See registreerujate vabastamine kohustustest võib
toimuda ka 25% sissemaksel, kui seda kohalike seadustega lubatakse. Perioodil alates
1871.a. kuni 1873.aastani esinesid tihti näited selle kohta, et asutajad vastutasid 40 või 25%
ulatuses, et saada endale ajutiste (esitaja) tunnistuste väljaandmise õigus, pidades silmas
edasiste sissemaksete maksmisest vabastamist. Sellised ajutised tunnistused esitaja nimel
võivad olla välja antud vaid sel juhtumil, kui see on aktsiaseltsi põhikirjas ette nähtud.
Esitaja nimel välja antavad aktsiad ise võivad olla välja antud vaid peale seda kui on
makstud sisse täielik sissemaksu summa. Edasised nimelisi aktsiaid puudutavad määrused
sisalduvad artikkel 223., ((Saksamaa Kaubandusseaduses)).
Peale Kaubandusregistrisse kandmist, tunnistatakse aktsiaselts juriidiliseks isikuks
ja korporatsiooniks ning selle juhatus omab esindatust kõigis kohtu- ja teistes asutustes.
Juhatus võib koosneda ühest või mitmest isikust. Selle liikmed ei pea aktsionärid olema.
Nad võivad olla palgalised või tasuta töötajad. Igasuguna juhatuse koosseisu muutmine
peab olema kantud Kaubandusregistri raamatusse. Juhatuse liikmed ei vastuta isiklikult ja
kolmandatele isikute ees, nende poolt aktsiseltsi nimel tehtud otsuste üle. Vastupidiselt nad
vastutavad isiklikult ja üheskoos igasuguse kahju eest, mis tekitatud nende poolse kuriteoga
või kohustuste piiridest üleastumise aga samuti seaduste ja aktsiaseltsi põhikirja määruste
rikkumise eest.
Juhatuse kõrval asub Järelvalvenõukogu, millise sasuvad, äärmisel juhul, kolm
valitud liiget aktsionäride hulgast. See Järelvalvenõukogu hoiab asjade käigul silma peal,
kontrollib aastaaruandeid ja bilanssi ning teeb igal aastal selle kohta üldkoosolekule
ettekande. Hädavajadusel on talle antud üldkoosoleku kokkukutsumise õigus.
Järelvalvenõukogu võib esimene kord olla valitud mitte pikemaks ajaks kui kaks aastat, aga
seejärel mitte kauemaks kui viis aastat.. Järelvalvenõukogu liikmed vastutavad isiklikult
ning üheskoos tehtud kulutuste eest juhtudel, mis on viidatud artikkel 225 määrustes. Peale
selle puudutavad neid ning juhatust artikkel 249 määrustes nimetatud karistused.
Aktsiaseltsi vahetuks esindajaks on üldkoosolek. Mõned asjad võivad olla
üldkoosoleku poolt otsustatud, näiteks ühingu tegevuse pikendamise, selle põhikirja
muutmise, teise seltsiga ühinemise, kapitali suuruse muutmise jne. suhtes. Üldkoosolek
võib olla kokku kutsutud, peale eelpool mainitud juhtude, ka juhatuse või
Järelvalvenõukogu otsusel. Seda võidakse kokku kutsuda ka ühe või mitme aktsionääri
nõudmisel, kes esindavad kokku 10% põhikapitali, motiveeritud ettepanekuga, kuigi
põhikirjas on see määratletud suurema või vähema osalusega. Kui viimasest bilansist
ilmneb, et põhikapital on vähenenud pooleni, siis juhatus peab viivitamatult kutsuma kokku
üldkoosoleku ning teatama sellele asjaolude seisust.
Aktsiaseltsil enesel on aktsiate soetamine keelatud, kud seda lubatakse kui
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soovitakse kapitali kustutada või vähendada, kui selline õigus on aktsiaseltsile selle esialgse
põhikirjaga antud, või kui on nii otsustatud aktsiaseltsi üldkoosoleku poolt enne aktsiate
väljaandmist. Kui aga bilanss näitab, et aktsiaseltsi varaga ei ole võimalik võlgu tasuda, siis
juhatus peab sellest tegema avalduse kohtule, et määrataks oksion.
Kui aga aktsiaselts likvideeritakse põhikirjas märgitud tähtaja lõppemise või
üldkoosoleku otsusega, siis juhatus peab sellest teavitama, et see kanda Kaubandusregistri
raamatusse. Likvideerimise viib ellu juhatus, kui aktsiaseltsi põhikirjaga või üldkoosoleku
otsusega seda teisiti ei korraldata.
Uus, 18 juuni 1884.a. seadus ((Saksamaa)) jääb 1870.a. lisadega määratletud
vaatepunkti juurde selles mõttes, et ei pöörduta aktsiaseltside asutamise puhul tagasi
valitsusasutuse poolse kinnituse nõutamise juurde ja säilitab printsipiaalselt endise süsteemi
ning püüab vaid, piiravate ettekirjutuste ja karistuste hirmus, tõkestada kõikvõimalike
kuritarvitusi. Peamiselt püüeldi selle poole, et eeskirjad ise, millised puudutavad aktsiate
ettetellimist, et osalised suhtuksid ettevõtmisesse tõsisemalt ja et nad tagaksid oma
panusega täielikult põhikapitali, et asutajad moodustaksid selgelt määratletud asutatava
aktsiaseltsi gruppi, et see viimane teostaks faktilist ning tegelikku järelvalvet asjade käigu
üle, ning et registri ametnik saaks asjaolusid kontrollida. Isegi aktsiaseltsi esindajate
funktsioonid oleksid enam selgemalt määratletud, et aksiaseltsi asend oleks enam selgem,
ning et aktsiaseltsi üksikute aktsionäride poolses kontrollis osalus oleks paremini tagatud.
Lõpuks, et asutajate, juhatuse ja kontrolli hulgas olevad isikud kannaksid enam rangemalt
tsiviil- ning kriminaalvastutust ja et karistused ning ettekirjutused teeniksid enam
aktsionäre ja avalikkuse huvide kaitset.
Pidades silmas puudust kannatavate klasside huvide kaitset kaotuste eest, millised
võivad aktsiaseltsides osalemise tõttu tekkida, kehtestas esialgne seaduse eelnõu
erakordselt kõrge üksiku aktsia nominaali arvu, aga nimelt 5000 marka esitaja aktsiale ja
1000 marka valdaja nimega aktsiale. See tähendanuks liiga kaugele minekut, kuna kahtlaste
aktsiaseltside kõrval võivad eksisteerida ka teised, ka õitsvad, mis on eksisteerinud juba
pikka aega, et omada börsil kindlat tegelikku väärtust.
Muidugi ei saa soovitada mitterikastel inimestel osaleda äsja asutatud aktsiaseltside
kampaaniates, kuid aktsia kõrge maksumuse juures ei ole neil võimalik osta ka neid,
millised pärinevad vanadelt ning usaldusväärsetelt ettevõtetelt ja kujutavad endast
kasulikult paigutatud raha, milline muutub siis vaid rikaste inimeste monopoliks.
Teisest küljest ka jõukad inimesed hakkavad hoiduma riskiga seotud ettevõtmistest,
kuid millistel on olemas mõte ning õigustus (näiteks koloniaal-aktsiaseltsid), kuna aktsiate
eest oleks vaja liiga palju maksta. Seepärast oli eelnõu selle punkti parandamiseks üpris
palju alust ja otsustati aktsia miinimumnominaaliks määrata nii nimelistele kui
nimetutele1000 marka. Nimeliste hind võib olla isegi kuni 200 marka, kui nende
üleandmine on seotud kompaniilt loa taotlemisega, või siis sel juhtumil, kui asi puudutab
eriti kasulikku ettevõtet, mis rahuldab kohalikke vajadusi ja on kiidetud heaks Liidu
Nõukogu (Союзнымъ Советомъ) poolt. Samasugust allahindlust võib teha, kui teatud
ettevõttele tagatakse pikaks ajaks ja tingimustetult valitsuse, liidulise riigi või teise
ühiskondliku korporatsiooni poolne summa (art. 207a). See-sama puutub ka ajutiste
aktsiate ettetellimiste suhtes. Seda ei anta kunagi välja nimetutena (art. 215c), aga varem
lubatud maksumusest 40 % tagatisega enam ei lubata.
Põhikirja sisu peab olema kinnitatud vähemalt viie aktsiat ostnud isiku poolt,
kohtulikus või notarjaalses korras, kusjuures avalikustatakse iga isiku poolt soetatud
aktsiate maksumus. Need põhikirja kinnitanud isikud, samuti need, kes tegid sissemakseid
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teisiti, st. mitte sularaha eest, tunnistatakse seadusega kompanii asutajateks ja nad kannavad
sellest hetkest peale teatud erilist vastutust (art. 209). Kui asutajad ostavad ära kõik aktsiad,
mis tähendab, nn. „üheaegset asutamist“, siis aktsiseltsi peetakse asutatuks (art. 209d); kui
seda ei toimu, siis „järkjärguliselt asutatuks“ aktsiaseltsi asutamisele peab eelnema
ülejäänud aktsiate ettetellimine ((registreerimine)).
Ettetellimine teostatakse kahes eksemplarist koosneva ettetellimislehe, millise
üksikasjalik sisu on toodud ära art 209 määrustes, abil. Aktsiaseltsi ei kanta registri
raamatusse enne, kui ei esitata kõigi asutajate, juhatuse ja järelvalve nõukogu liikmete poolt
allkirjastatud avaldus, millises teatatakse, et iga aktsia, seni kuni ei eksisteeri muid
sissemakseid, on kaetud, äärmisel juhul, neljandikus osas oma väärtusest, aga kui ta
maksab üle nominaalväärtuse ja summa ülejääk on makstud sisse sularahas ja asub juhatuse
käsutuses (art. 210). Kui asutajad ei ole kõiki aktsiaid ära ostnud, siis enne avalduse
esitamist kutsutakse kommertskohtu poolt kokku üldkoosolek, mida ka eelnimetatud kohus
juhatab ja millisel võetakse vastu otsus aktsiaseltsi asutamisest. Kehtestatud on
kaitsemeetmed nn. Apports, suhtes, st. mitterahaliste sissemaksete, aga ka teiste varaliste
dokumentide suhtes.
Määratlus sellest, kui suureks on hinnatud seda sorti sissemakseid, kantakse
aktsiaseltsi põhikirja (209 c).
Asutajad kohustatakse tegema kirjalikku avaldust motiividest, mis sundisid vastu
võtma neid sissemakseid ja asjadest, millistel need põhinevad, aga samuti nende asjade
seisundist viimase kahe aasta jooksul (art. 209 d). Juhatuse ja järelvalvenõukogu liikmed
peavad kontrollima nende ettevõtete päritolu ja kui nad ise ei ole neis osalised, siis peavad
määrama neisse spetsiaalsed revidendid. Sellised uuringud, mis põhinevad seadusega
nõutud reaalsuse ja olude täiuse hindamisel, mitte vastu võetud dokumentide tegelikul
hinnangul, protokollitakse ja esitatakse kirjalikus aruandes.
Asutajad vastutavad oma avalduste õigsuse ning täiuse eest, ettetellimise suhtes
ning sissemakstava kapitali suhtes, aga samuti teiste sisemaksete suhtes ja kui vaid nad ei
tegutsenud asja vabandatava asjatundmatuse tõttu, on kõik vastutavad aktsiaseltsi ees.
Täpselt samuti nad vastutavad meelega või kuritahtlikult seltsile tekitatud kahju eest
sissemaksete või maksete vastuvõtmisel. Selleks, et teha võimalikult raskeks variisikute
rakendamise, vastutavad asutajad kahjude eest, mis on tingitud aktsionäri maksejõuetusest,
kuivõrd see oli temale põhikirja esitamisel teada (art. 213 a.).
Sellise asutajate kodaniku vastutusega liidetakse peale selle ka üpris tõsine
kriminaalvastutus, nõnda, et teadlikult aktsiste ettetellimisel, sissemaksete ja hüvituste
puhul valeandmete esitamise juhtudel, mis esitatud kommertskohtule aktsiaseltsi
asutamisega seoses põhikirja esitamisel, näeb seadus ette vanglakaristuse ja samal ajal ka
rahalise karistuse 20 000 marga suuruses summas. Pehmendavate asjaolude olemasolu
tunnistamisel rakendatakse vaid rahalist karistust (art. 249 a.) Teisest küljest uus seadus ei
takista erilise asutaja tuludega; ta nõuab vaid, et see tulu oleks avalikustatud ja kirjutab ette
(art. 209 c), et eraldi sissemaksetest ja maksetest oleks põhikirjas ära näidatud üldine kulu,
milline langeb aksiaseltsile aktsionäridele ning teistele isikutele hüvituste või asutamise
ning selle ettevalmistamisega seotud väljaminekute eest tasumisega. Eelarves ära
näidatamata tasustamine peab olema hüvitatud. Peale asutajate vastutavad aktsiaseltsi ees
ka need isikud, kes said teadlikult eelarves äranäitamata tasu, või kes tekitasid teadvalt
aktsiaseltsile kahju sisemaksete või maksete võtmisel (art. 213 a). Edasi vastutavad ka nn.
emissjoni kontorid, aga nimelt need, kes kahe esimese aasta kestel aktsiaseltsi asutamisest,
reklaamivad aktsiaid, kui neile oli teada asutajate poolt esitatud andmete ebatõesus, või
aktsiaseltsile teadliku kahju tegemise eest, või-siis, kui nad võisid kõige sellega tutvuda
kompetentse isiku juures. Need isikud otsese kuritahtlikuse eest kuuluvad samuti
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karistamisele artikkel 249. määruste järgi.
Juhatuse ja järelvalvenõukogu liikmed vastutavad veel siis, kui tõestatakse, et nad
revisjoni ajal kasutasid ära revidendi tähelepanematust (art. 213). Neid karistatakse
samamoodi kui asutajaid, kui esitasid teadvalt valeandmeid.
Juhatuse ja järelvalvenõukogu vastutust on samuti märgatavalt suurendatud, nii
tsiviil, kui kriminaalvastutuse vallas. Nii näiteks, art. 249 järgi on need isikud võrdselt
likvideerimiskomisjoni liikmetega karistatavad aktsiaseltsile tahtliku kahju tekitamisele
kaldumisel – vanglakaristusega ja rahalise trahviga 20 000 marga suuruses summas.
Järelvalvenõukogu ja juhatuse kohustusi puudutava määruse suhtes sisaldab seadus
samuti mõned uued sätted. Esimene kohustab juhatuse tegevuse üle teostama järelvalvet
(art. 225) ja liikmed peavad pöörduma neile usaldatud asjade kontrollimiseks ekspertide
poole.
Järelvalvenõukogu liikmed võivad kuuluda juhatuse koosseisu või ajada aktsiaseltsi
asju teenistujatena. Üldkoosoleku poolt neile antud õigusi on uue seadusega laiendatud.
Nimelt on üldkoosolekule antud erandlik järelvalvenõukogu liikmete valimise õigus ja ta
võib igal ajal selle nõukogu liikmeid asendada. Üldkoosolek otsustab põhikirja muudatusi,
kapitali suurendamist, pretensioonide avaldusi järelvalvenõukogu, juhatuse või
likvideerimiskomisjoni asutajate vastaseid avaldusi, aga samuti selliste pretensioonide
asutamise eest vastutavate isikute poolseid tagasilükkamisi. Nimetatud pretensioonid on
jõus ja nende tagasitõrjumist ei lubata isegi siis, kui neid on esitanud vähemus ja kelle
osalus moodustab 1/5 põhikapitalist (art. 223)
Aktsionäride ettepanekul, kes on mahutanud aktsiatesse üldkokkuvõttes 1/10
kapitalist, võib nimetada asutava ja muu tegevuse, millistest ei ole möödunud üle kahe
aasta, revisjoni. Sellise revisjoni viib läbi ландгерихтомъ ja see võib olla otsustatud ka siis,
kui üldkoosolek on isegi selle ettepaneku vastu (art. 222 a). Nimetatud vähemuse
ettepanekul võib olla lükatud edasi bilanssi arutelu, kui selles on märgatavad tühikud (art.
239). Aktsionärid, kelle osalus hõlmab 1/20 põhikapitalist, omavad üldkoosoleku
kokkukutsumise õigust. Selle koosoleku otsused aktsiaseltsi eksistentsi jätkamise või selle
põhikirja muutmise suhtes, samuti ka bilanssi muutmises, mis nõuab enam täpsemat
määratlust, peavad olema kantud kaubandusregistrisse (art. 214, 239 b).
Kapitali suurendamist ei või võtta enne, kui aktsiaselt on registrisse katnud (art. 215
a). Reservkapitali moodustamine on kohustuslik. Igal aastal arvestatakse sel eesmärgil
puhastulust 20% ja seni, kuni see kapital kasvab 1/10 põhikapitalist ja aktsiate hind tõuseb
kõrgemale nende nimiväärtusest. Lõpuks tuleb märkida, et üldkoosoleku nõusolekut on ka
siis tarvis, kui kahe aasta kestel peale asutamist peavad olema soetatud väärtpaberid, mis
ületavad aluskapitali 1/10 (art. 213 f). Selle määruse eesmärgiks oli kuritarvituste
ärahoidmine, milliseid juhtus varematel aegadel.
Aktsionärid, kes müüsid oma hääle, karistatakse trahviga 3 000 marka või siis üheaastase
vangistusega (art. 249. c).
Uusi aktsiaseltse puudutavaid seadusi rakendatakse väheste eranditega ka
komandiitsete ühingute suhtes, millsed põhinevad samuti aktsiatel, kusjuures asutatajate
asemel on isiklikult vastutavad kooperatiivi liikmed. Peale selle lubab seadus
komandiitsetele ühingutele nimetuid aktsiaid ja teisi uuendusi, nii näiteks, esimesed,
isiklikult vastutavad liikmed on kohustatud osalema ettevõtmistes millised moodustavad
1/10 ettevõtte üldkapitalist, aga kui see ületab 3 miljonit marka, siis peavad liitma sellele
samuti 1/50 summa, mis ületab seda kapitali. Komandiitsetelt kooperatiividelt
aktsiaseltsidele vormile üleminek on keelatud.
Kohe, peale uue seaduse avaldamist, sai ilmselgeks, millise määrani see takistab

181§

uute aktsiaseltside teket. Asutajate vastutus, aga koos nendega ka teiste isikute vastutus on
niivõrd märkimisväärne, et ta võib hirmutada ka paljusid usaldusväärseid kapitaliste ja
segada neid osalemast uuesti asutatavates aktsiaseltsides. Kahtlemata, et paljud
ettevõtmised, olles esitatud varem aktsiate ettetellijatena, jäänuks nüüd varju, piirdudes
kitsa erasfääriga. Eriti tähelepanuväärne oli see, et äsja saksa kolooniates asutatud
ettevõtted väljendasid otsustavalt eitavat suhtumist, uue seaduse alusel, aktsiaseltsideks
ümberkujundamisse. Tõsi, et aktsiaseltside valdkonnas energia vähenemine Saksamaal ei
pea olema põhjendatud mitte üksnes uue seadusega vaid üldse üldise asjade arengu
vaikseks jäämisega ja mitte ainult Saksamaal, vaid ka teistes riikides.
Kirjandus:
„Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien u. die
Aktiengessellschaften nebst Begründung u. Anlagen“. (Berlin, 1883);
Borgt (Боргтъ), „Statist. Studien über die Bewährung der Aktiengesellschaften“ (Jena,
1883);
Esser (Эссеръ), „Das Gesetz betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien u. die
Aktiengesellschaften vom 18 Iuli 1884 (3 va. , Berlin, 1885);
Гëлендъ, „Die Organe der Aktiengsellschaften“ (Jena, 1886);
Рингъ, „Das Reichsgesetz, betreffend die Kommanditgesellschaften... vom 18 Juli 1884“
(Berlin, 1886).
Austrias põhineb aktsiaseltside õigus samuti saksa kaubandusõiguse seadusandlusel.
Kohustuslike kontsessioonide kaotamine järgnes Ungaris alates 1875.a. ja sama soovitati
Tsisleitaniale (Цислейтании) (Teispool jõge) valitsuse eelnõus.
Prantsusmaal reguleerib aktsiatega seotud asju nn. Code de commerce.
Aktsiaseltside ametlikeks nimetusteks olid: „Societe anonyme“, kuid alates 23 .maist
1863.a. seadusest oli loodud uus vorm: „Sociéte a responsabilite limitée“. Need vormid
erinevad selle poolest, et esimese puhul nõuti luba valitsuse pea dekreedi teel, seejuures kui
teine võis olla asutatud väljaspool sellist luba, kuid need allusid teatud piiravatele
normeerivatele määrustele. See erinevus kaotati 24. juuli 1867.a. seadusega ja samas sai
kogu aktsiaseltside tegevust käsitlev õiguskord uue kuju.
Nimetatud seadus tühistab valitsuselt aktsiaseltside asutamiseks loa nõutamise
vajaduse, milliseid hakati seejärel uuesti nimetama „Societes anonymes“, aga kuritarvituste
ärahoidmiseks sätestas järgmist: aktsiaselts võib olla asutatud vähemalt seitsme isiku poolt;
aktsiad või nende osad (see ja järgmised määrused ka komandiitseid aktsiaühinguid)
peavad maksma vähemalt 100 franki, sel juhtumil, kui kapital ei ületa 200 000 franki ja
vähemalt 500 franki, kui kapital ületab seda summat; seltsi peetakse lõplikult
moodustatuks, kui ettetellimine kattis kogu kapitali ja äärmisel juhul on sellest veerand ka
ära tasutud; aktsiaid võib müüa vaid nende nominaalväärtusest 25% summa tasumisel ja
alguses vaid kui nominaalväärtuse osa. Muide, üldkoosooleku otsusega, kui nõnda oli
sätestatud aktsiaseltsi esialgses põhikirjas, 50% üldisest ettetellitud summast tasumisel,
võivad olla emiteeritud aktsiad esitaja nimele. Kuid igal juhul, esimesed ettetellijad ja need,
kellele nad oma aktsiad edasi andsid, kuni poole väärtuse äramaksmiseni, on kohustatud
kahe aasta jooksul, arvestades sellest üldkoosolekust, maksma need täiesti välja.
Esimene üldkoosolek hindab ära mitterahalised sissemaksed (Apports), samuti
üksikute liikmete poolt toodava kasu ning selts loetakse lõplikult moodustatuks vaid nende
panuste ja võimalike kasude vastuvõtmisel teise üldkoosoleku poolt.
Sama seadusega on toodud sisse uus muutuva kapitaliga aktsiaseltsi vorm (Societe a
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capital variable), pidades silmas kooperatiivseid ühendusi. Sellistes ühingud võivad
pidevalt võtta vastu uusi sissemakseid, nii endistelt kui ka uutelt liikmeks astujatelt, samas
teisest küljest, osaluse jagusid võib liikmete nõudmisel neile täiesti või osaliselt tagastada.
Kuid selliste tagasimaksete hulk ei või vähendada kapitali esialgsest suurusest, milline ei
pea algul ületama 200 000 franki, üle kümnendiku. Aktsiad peavad olema pidevalt
nimelised; nende minimaalset maksumus on määratud 50 frangile ja aktsiaselts loetakse
lõplikult asutatuks kui sellesse on laekunud üle kümnendiku ettetellitud kapitalist.
Inglismaal enne 1855.a. võisid piiratud vastutusega seltsid olla asutatud mitte teisiti,
kui olid saanud kinnituse kuningliku harta või parlamendi aktiga. Nii nagu esimene viis
õnnestus harva, aga teine oli väga kulukas, siis suurem osa seltsidest, millised moodustasid
oma kapitali aktsiate emiteerimisest, olid allutatud üldisele solidaarsele vastutusele. 14.
augusti 1855.a. , 14 juuni 1856 ja 13 juuli 1857.a. seadusedandsid võimaluse asutada vabalt
aktsiaseltse (Ioint Stock companies with limited responsability), muide alguses ei arvatud
nende hulka panku ja kindlustusseltse. Nende seaduste asemele astus 1862.a. Companies
Act, mis muudeti 1867.a. seadusega ja nimelt selles mõttes, et lubati anda välja aktsiaid
esitaja nimel kui oli kogu kapital oli ettetellimisel tasutud, samas kui endised seadused
nõudsid nimelisi aktsiaid, kui piiratud vastutuse tingimust. Seadusandlust täiustati edasi
1877.a., mil anti välja 15. augusti 1879.a. Companies Act.
City of Clasgow Bank pankroti kurbade tagajärgede tõttu, lubati kõigil solidaarse
vastutusega liikmetega seltsidel muutuda, aktsionäride otsusega, piiratud vastutusega
ühinguteks. Kuid pankade jaoks (erandiks Londoni pank), säilus aktsionäride täieliku
vastutuse kohustus, spetsiaalselt just välja antud paberite suhtes.
Aktsiaselts asutatake lihtsalt vähemalt seitsme isiku kokkuleppe teel ja see
registeeritakse kaubandusregistri raamatusse. Aktsiaseltsidele kuuluvad firmad peavad alati
lisama oma nimetusele sõna „limited“. Peale selliseid seltse (kompaniisid) eksisteerivad
veel „Companies limited by guarantee“ jaotades neid kapitalide aktsiateks jaotatuks või
mittejaotatuteks, milliste liikmed esimesel juhtumil vastutavad mitte ainult nende poolt
sissemakstud panustega, vaid likvideerimise juhtumil veel edaspidi määratletud summaga.
Vene seadusandlus andis esimese tõuke aktsiaseltside moodustamiseks 1836.a.
aktsiaseltside seadusega. Senini asus see seoses kaubanduskompaniidele ühiste seadustega
ja igale kompaniile koostati eraldi põhikiri (vt. Полное Собр. Соч. Неволина V, стр. 182
и след.), kuid üldine kaubanduskompaniide seadusandlus ilmus alles 1 jaanuaril 1807.a.,
milline jaotas kompaniid kolme liiki – täisühistu, usaldus-ühistu ja osa- ühistu või
aktsiaselts. Viimane, nii nagu selles manifestis väljendati, asutatakse riigimajanduse liikide
järgi mitte teisiti, kui Kõigekõrgema loal ja oma olemuselt oli selles lubatud osalema
kõigist seisustest isikuid ja see ei kuulunud otse kaupmeeste valdkonda. 1807.a. määrused
võeti Seaduste Kogu koostamisel selle X köitesse, kuid hiljem, kui hakati suurel hulgal
moodustama aktsiaseltse, peeti hädavajalikuks seadustada põhialused, millistel võis
selliseid kompaniisid asutada, mida tehtigi 1836.a.seadusega, milline kehtib käesoleva ajani
(1890.a.). Määratledes suhteliselt täielikke kooperatiive (kaubamajad) ja usaldus-ühistud.
On üldreegliks, et nad moodustatakse lepingu alusel, millisel on seaduse jõud ja
neist teatatakse nagu igasugune kaubandusettevõte, linnavalitsusele.
Meie seadusandlus lubab aktsiaseltse asutada mitte teisiti, kui Kõigekõrgema
kinnitusega (т. X, изд. 1887, ч.1, 2139). Lubades aktsionäride kompaniid kolmel kujul või
ilma mingite eriliste eelisteta või siis privileegide kinkimisega ja lubades vaid eranditult
nimelisi aktsiaid, kehtestab meie seadusandlus keerukad eeskirjad kompanii põhikirja ja
administratsiooni korralduse läbivaatamise suhtes, et hoida ära kahjusid, milliseid võivad
aktsionärid ise saada (art. 2139-2198). Nende eeskirjade keerukus, millised ei suuda
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saavutada taotletavaid eesmärke, kujutab endast suurt hulka takistusi nii aktsiaseltsi
korraldamisele kui ka nende tegevusele (vt. С. Пахмапа, О задачахъ предстоящей
реформы акционерного законодателъства». Харък., 1861 г. ; Э. Р. Вредена, «Строй
экономическихъ предприятий». Иследование морфологии хозяйственныхъ оборотовъ
по поводу проекта нового положения об акционерныхъ обществахъ. Спб. 1873).
Valitsus ise jõudis sellisele seadusandluse muutmise arusaamisele. 1866.a. moodustati
rahandusministeeriumi juures selle küsimuse selgitamise komisjon, mis koostas uue eelnõu,
milline avaldati 1870.a. Selles projekt jättis kehtima senini eksiteeriva määruse iga
aktsiaseltsi loomiseks valitsuse poolse loa saamise nõude. Selle eelnõu läbivaatamiseks
loodi 1871.a. uus komisjon, milline, jäämata rahule selle eelnõu enamiku määrustega,
koostas uue aktsiseltside määruse eelnõu. See uus projekt, seaduse jaoks mõningase
määratluste ülikülluse juures ja sisaldab veel põhikirja jaoks liiga palju üksikasju, püüab
viia vene seadusandlusse neid aluseid, millised on tunnustatud juba kõigis Lääne-Euroopa
koodeksites, peale itaalia oma ja millistes tagatakse aktsiaseltside loomisel võimalus
hoiduda täiesti liigsetest formaalsustest. Selle eelnõu peamised alused on järgmised:
1)Eristades aktsiaseltsidest sellised, millised asutati ettevõtluseks, on ühendatud
mingite privileegidega või erandlike õigustega või valitsuse, või maaomavalitsuse, linna
või ühiskondlike asutuste toetusega (krediidi ja pankade asjad, kindlustusseltsid ja
mõningad komisjoniärid) võivad olla lubatud vaid spetsiaalse Kõigekõrgema loal, eelnõu
näeb aga kõigile teistele ette vaid tellimisavalduste nõudmise. Selliste tellimisavalduste
vastuvõtmiseks tehakse ettepanek asutada kaubandus ja manufaktuuride ametkonna juures
aktsiaseltside tellimisavalduste osakond. Selle osakonna juures peab olema peetud
aktsiaseltside pearaamat, millisesse peavad olema kantud kõik aktsiaseltsid, erandeid
tegemata. Tellimisavalduste osakond teeb igast tellimisavaldusest trükise ja peab
aktsiaseltside keskarhiivi.
2)Pidades aktsiaseltsidele lubatuks vaid nimelisi aktsiaid, tehakse ettepanek
seadustada juba tavaks saanud nende blangile pealekirjutamise kaudu üleandmise viisi.
3)Pakkudes normaalseid eeskirju, millistega peab olema kooskõlas iga põhikiri,
millise uus kompanii koostab, eelnõus lubatakse asutada, peale juhatuse, spetsiaalne
nõukogu või alaline järelvalvekomitee.
4)Tunistatakse võimatuks lubada aktsiaseltse, millised on sarnased komandiitsete
ühingutega, s.t. kooperatiivid usaldusühingud oma aktsionäride kujul sissemaksjatega. (See
kava ja selle selgitus on avaldatud «Прфв. В.» 1872, №№ 148, 149, 150, 151, 154).
1863.a. anti Prantsuse aktsiaseltsidele (anonüümsetele) ja teistele piiratud
vastutusega kooperatiividele õigus kasutada kõiki nende õigusi, sealhulgas ka kohtuliku
kaitset, kooskõlastudes vene seadustega. 1865.a. see õigus laienes ka Belgia
aktsiaseltsidele, tingimusel, et Belgia valitsus annaks ühesuguse soodustuse kompaniidele,
millised on Venemaal seaduslikult asutatud, kusjuures välisministrile anti õigus,
rahandusministeeriumi nõusolekul, kehtestada sarnaseid tingimusi teistele riikidele,
pärimata selleks Riiginõukogu kaudu spetsiaalset luba (art. 2139, märkused).
III. Aktsiaseltside ajalugu.
Aktsiaseltside eelkäiateks olid rooma seltsid, mis võtsid rendile maksude võtmist.
Need seltsid aga ei olnud sisuliselt avalikud ja põhinesid liikmete vahelistel kohustel, kuigi
olid ka mõningad eripärad. Enam sarnased on aktsiaseltsidele sakslaste maavarade
kaevandamise kooperatiivid või ühingud.
Kaubanduses arenesid peamiselt komandiitsed ühingud Commenda, millistes üks
kontragent laenas teisele rändkaupmehele raha ja kaupu, tingimusel et ta osaleb saadud
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tulude jagamises. Nii oli Amalfis laevandusõiguse järgi ühing Colonna, millise kapital oli
moodustatud paljude sissemaksjate rahadest, andes laevade kaptenitele laenu.
Aktsiaseltside vahetuteks eelkäiateks olid Itaalias suured kapitalistide liidud,
milliseid nimetati Montes või pankadeks (pr. k. sõnast monter või faire monte). Need
viimased asutati tihti valitsuse sundusliku laenuga, kusjuures valitsus asutas korporatsiooni
ja andis sellele ka teatud õigused ning privileegid. Sissemakset nimetati sellistes ühingutes
„Loca montis“. Need müüdi lihtsalt edasi ja ostja ei võtnud endale mitte mingit edasist
vastutust. Kasvu seaduste suhtes ((?)), need ühingud võtsid tihti heategeva iseloomu
(Montes pietatis), kuid ka nemad ajasid tulusaid rahaasju, ja teised võtsid neist eeskuju
nende privileegide kaitse all.
Nende kapitalistlike ühingute piiratud vastutus oli tingitud peamiselt nende suhtest
riiki, milline lubas neil olla iseseisvad, sõltumatud korporatsiooni liikmete isiksusest.
Neist vanim oli, nagu on teada, Püha Georgi pank Genuas, milline tekkis tänu
1148.a. riigilaenule ja eksisteeris kuni 1797.a..
Peale itaalia kompaniide, tekkisid XVII saj. alguses privilligeeritud
kaubanduskompaniid meretaguseks kauplemiseks. Sellisteks, peale mitmeid eelnevaid
katseid, peavad olema loetud:
„Hollandi-Ost-India kompanii“, 1602.a., millise aktsiad juba enne 1672.a. maksid 650;
1613.a. oli eelmise eeskujul asutatud „Inglise-Ost-India kompanii“;
1628.a. asutatud prantsuse ühing „Compagnie des Judes occidentales“, millise järel
asutati Prantsusmaal mõned sarnased, kuid vähem edukad ühingud.
Olulise tähtsusega oli 1694.a. asutatud Inglise pank, mis asutati Itaalia Montes
eeskujul riigilaenu ettetellijate korporatsioonina (suuruses 1 200 000 naelsterlingit) ja sai
pangapaberite väljalaske õiguse. Kuid selle panga asutamist puudutavas parlamendiaktis ei
lubatud liikmete piiratud vastutust; vastupidi oli otsustatud, et pangal on õigus võtta vastu
võlakohustusi vaid sellises suruses, mis ei ületa valitsuse poolt laenatud kapitali ja et sellise
ületamise puhul on aktsionärid isiklikult vastutavad kooskõlas vallatava aktsiate suurusega.
XVIII saj teisel kümnendil arenes esmakordselt aktsiaseltside aziotaaz, kusjuures
see oli samal ajal ka Prantsusmaal Loy poolt Banque royale ja nn. Missisipi kompanii
ühendamise tõttu. Aga Inglismaal seoses Lõuna-Okeani kompanii asutamisega, milliste
aktsiatega operatsioonid võtsid üleüldise spekulatiivse palavikulise iseloomu. Inglismaal ei
olnud börsimängu asjaks mitte ainult eelnimetatud privilligeeritud kompaniide aktsiad vaid
ka sissemaksud ja promessid paljudes teistes ühingutes, millistel ei olnud mingeid
koorporatiivseid õigusi ja mis püüdsid vabaneda solidaarsest vastutusest sellega, et andsid
välja aktsiaid esitaja nimele. Selline kuritarvitus kutsus esil nn. 11. juuni 1720.a. „Bubble
Act“ , millisega keelati ära eraaktsiakompaniide asutamine. See seadus oli jõus kuni
1825.a.
Prantsusmaal XVIII sajandil, asutati privilligeeritud kompaniide kõrval ka
erakompaniisid, millistes püüti spetsiaalsete seaduse määrustega kehtestada liikmete
piiratud vastutus. 1793.a. seadus nõudis, et valitsus juhataks aktsiaseltse ja see nõudmine,
peale tühistamise mingi aja kestel, taastati Code de commerce ja oli selles kuni 1867.a.
Saksamaal kuni XVIII saj. ei olnud selliseid seltse, milliseid võis otseselt nimetada
aktsiaseltsideks, kuid seal eksisteerisid neile ülemineku iseloomuga seltsid, näiteks
„Gesellschaft des Zeynnhandels“ Maissenis ja mis olid kinnitatud keisri poolt 1592.a.
«Иглаусское Суконное Общество», mis suleti 1620.a. Üheks vanimaks saksa
aktsiaseltsiks oli, nähtavasti, 1714.a. Viinis asutatud „Ida Kompanii“.
Preisimaal asutati Fridrich Suure ajal mõned privilligeeritud seltsid, muuseas, nn.
Kaubandusliku Meresõidu Selts, millise aktsiatest suurema osa soetas endale kuningas ise.
Hiljem muutus see selts valitsusasutuseks.
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Aktsiaseltside areng oli ka XIX saj. esimesel veerandil üpris nõrgalt arenenud. Uus
aktsiapalavik, milline meenutas „Lõuna-Ookeani kompanii“ aktsiapalavikku algas
Inglismaal 1824.a. ja viis koos teiste kaubanduslike spekulatsioonidega 1825.a. kriisile. Sel
ajal asutatud ja projekteeritud aktsiaseltsid nõudsid 372 miljonit naela kapitali. Tegelikult
aga maksti sisse vaid 17 600 000 £.
Hiljem, raudteede rajamisega tekkis töötlev tööstus, millisele oli aktsiaseltside vorm
eriti mugav. Töötleva tööstuse areng ja sellega seotud mäetööstus, raudteede võrgu
laienemine, panganduse täiustumine ja üldse kaasaegne kapitalistlik suurtootmine annavad
aktsiaseltsidele Euroopas ja Ameerikas pidevalt hoogu juurde.
Kuid üpris tihti korduvad kriisid jäid ka nüüd alles. Kuigi veel 1884.a. Inglismaal,
oli piiratud vastutusega ühingute asutamine seatud sõltuvusse riigipea või parlamendi loast,
vaatamata sellele, 1847.a., tihti liiga suure hulga uute raudteeseltside tõttu, tekkis raske
katastroof.
Teise keisririigi loomisel Prantsusmaal arenes spekulatiivne aktsiapalavik kõvasti
Credit Mobilier hoolekande all ja levis sealt Saksamaale, kus tekkis terve rida väikepanku.
1857.a. kriis lõpetas selle arengu. Prantsusmaal ja osalt ka Saksamaal, kui aktsiaseltsile ei
õnnestunud saada valitsuse kontsessiooni, hakati asutama komandiitseid ühinguid. Kuid
kõige raskema aktsiaseltsides esinenud kuritarvituste perioodi elas Saksamaa ja Austria üle
1871-1873.a.
Tollase uute kompaniide ilmumise hulga suurus saab selgemaks järgmiste arvude
kaudu.
Engeli andmetel oli Preisimaal enne 1801.a. 5 aktsiaseltsi, millistel oli kapitali
kokku 470 000 taalrit.
Alates 1801 – 1825.a. oli juba 16 aktsiaseltsi – kapitaliga 11 454 265 taalrit.
Alates 1826 -1850 102 aktsiaseltsi kogukapitaliga 212 665 085 taalrit;
Alates 1851 – kuni 11 juuni 1870.a. seaduse väljaandmiseni 295 aktsiaseltsi, kapitaliga
801 585 105 taalrit.
Alates 11 juuni 1870 – kuni 1874.a. lõpuni oli 857 ühingut, kapitaliga 1 429 925 925 taalrit.
Neist viimastest aktsiaseltsidest oli 1874.a. lõpus 77 kapitaliga üle 147 milj taalrit., olid
pandud oksioni alla või olid likvideerimisel. Nende 857 aktsiaseltsi hulgas oli 24 raudtee
aktsiaseltsi, millised nõudsid kapitali 587 miljonit taalrit.
Juba üksi 1872.a. tekkis Preisimaal 500 aktsiaseltsi kogukapitaliga 543 095 542
taalrit. Samal aastal loodi Viinis uus kompanii, millisel oli kapitali 913,5 miljonit floriini,
millisega liitus veel 457 miljonit, mis anti välja paberites.
Berliini börsil ringluses olevate raudteekompaniide aktsiate kursi maksumus oli 31.
detsembril 1872.a. 2 973 263 094 taalrit. Kuid juba 31 detsembril 1875.a. see langes
1 873 068 294 taalerile. Vahet ei tule mõista kui miskit reaalset, nõnda nagu jutt käis
fiktiivsetest väärtustest. ((KL rõhutus, siin ja ka edaspidi.)).
Inglismaal, kui lubati piiratud vastutus, alates 1856 kuni 1868.a. oli
kaubandusregistrisse võetud 7056 aktsiaseltsi nominaalse kapitaliga 893 milj £. Neist
seltsidest oli vaid 98, s.t. 2% piiratud vastutusega. Tegelikult asutati vaid 5800 seltsi ja
neist oli 1868.a. lõpuks alles jäänud vaid 2918 seltsi.
Venemaal oli 1888.a. 1089 aktsiaseltsi, mis said tulu kuni 85 491 600 rbl., peale
nende tegutsesid veel 42 raudteekompaniid, millistel oli kapitali, arvestades koos valitsuse
laenudega, kuni 1 561 357 774 metall rubla, aga puhastulu saadi neist 103 151 911 rbl.
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IV. Aktsiate ja aktsiaseltside poliitökonoomiline külg.
Eespool toodud arvudest me nägime, kui olulist tähtsust, nii kasulikus kui ka
kahjulikus suhtes, omas aktsiaseltside ärielu rahvamajanduses. Siin on kohane meenutada,
et 1878.a. oli kogu maailmas pandud raudtee ettevõtetesse kapitali 74 600 miljonit marka ja
see ülisuur summa, mõningaste eranditega, oli moodustatud aktsia-kompaniide poolt ning
aktsiate või obligatsioonide väljaandmise teel. Aktsiaselts muutus kaasaegsetele
suurkapitalistlikuks ettevõtteks, vaatamata kuritarvitustele, raskelt asendatava
organisatsiooni vormiks. Tööstus- ja teised majandusasutused, mis nõudsid miljoneid
kulutusi, kuid olles seotud märkimisväärse riskiga ning mis lubasid tavalisest
pangaprotsendist väheke kõrgemat rendi protsenti, võisid oma hirmu ja riskiga raskustega
ette võetud üksikute või isegi mitmete suurkapitalistide poolt. Vastupidi, alati on kerge
leida rahakaid inimesi, kes on nõus osalema sellistes ettevõtmistes, piiratud osalusega ja
piiratud riski puhul, kui publik katab ülejäänud kapitali sisemaksed. Publiku osalus on
kergelt saavutatav, kui sissemaksud on piiratud ja üksikud osamaksud ei ole liiga suured.
Rahakaid inimesi juhib, samuti kui aktsionäride massi, ettekujutus, et sellisel viisil on
võimalus, ilma erilise isikliku ohuta, katsetada antud projekti edukust ja esimesed saavad
isegi väikese edu puhul palju muid kasusid, ettevõtte vallatavate miljonite faktilise
juhtimise kaudu. Ei ole raske hinnata alaliste asjade kasusid sarnases ühistus, näiteks
pankuril. Mis aga puudutab aktsionäride massi, siis nemad vaatavad aktsiate soetamisele
kui obligatsioonide ja riigi väärtpaberite ostule, pidades viimaseid mõnevõrra kindlamaks.
Aktsionärid ei mõtle üldse hakata ettevõttes tegelikeks osalisteks ja suures enamuses
juhtudel on nende sekkumine ka tehniliselt võimatu.
Aktsiaselts ei ole tavaliselt võrdsete õigustega väikekapitalistide assotsatsioon, vaid
see on abivahendiks suurkapitalistidele, et saada oma käsutusse veelgi suuremaid summasid
ja seda ilma oma isikliku vastutuseta.
Kui oleks soovitud seadusandlike meetmetega raskendada suurkapitali juhtivat rolli,
siis eluvõimeliste aktsiaseltside alus muutunuks üpris kahtlaseks.
Samuti asutamise soodustuste kõrvaldamise tagajärjeks oleks suurkapitali
eemaldumine ja puhtad aktsiaseltsid suudaksid vaevu tekkida. Seepärast on nimetatud
soodustustele teatud õigustus, eeldades, et asi hakkab liikuma paremini ettevõtmistes,
millise elujõudu usuvad ka kapitalistid ise, soovides, jõudumööda, viia asi edukate
tulemusteni.
Vastupidiselt sellele, on meil tegu aziotaaziga ja tihti isegi otsese pettusega, kui
asutajad loovad ülespuhutud ettevõtteid, omades vaid aktsiatega mängimise eesmärki, ajada
publikule reklaami ning petlike lubadustega puru silma ja seejärel jätavad aktsiaseltsi oma
saatuse kätte. Selliste ettevõtete hulka kuulusid liigagi paljud, mis loodi 1871-74.a. Paljud,
iseenesest elujõulised ettevõtted ja ettevõtmised olid antud aktsiaseltside kätte, millised
muutsid need kauaks tulututeks või otse eksisteerimiseks kõlbmatuteks, kuna sissemakseid
oli liiga kõrgelt hinnatud. Asutav konsortsium omas alguses täielikku vabadust, kuna ta
asutas selle aktsiaseltsi vaid üksi endale. Tihti õnnestus börsil tõsta märkimisväärse
tasemeni ka aktsiate nominaalväärtust, isegi neil juhtudel, kui see hind ka ilma selleta ületas
väärtpaberi sisulist maksumust. Teisest küljest maksti ka alla nominaalhinna, kui näiteks
saades käendatava kontsessiooni raudtee ehituseks, aktsiaseltsi asutajad maksid ettevõtjale,
(enamus suhtudel samuti seltsile), kes võttis enda peale ettevõtmise elluviimise, aktsiatega,
mis maksid alla nominaalhinna.
Publiku poolne kasu saamise ja mängu iha peab samuti kandma osa vastutusest
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asutuspalaviku eest, kuid ei tohi unustada, et asutajad mängivad selles aktiivselt,
aktsionärid aga – kaasaelaja rolli. Muide, publik on võtnud õppust varasematest
aastatest. Võib isegi märgata, et publiku poolne aktsiaseltside usaldamise vähenemine on
isegi suurem, kui seda nõuaks majandusliku arengu huvid. Seepärast esitati suur hulk
eelnõusid, millistega püüti kõrvaldada ilmsiks tulnud kuritarvitamise võimalusi, et seda
teha seadusandlike meetmetega.
Juba 1873.a. esitas saksa saadik Lasker selle küsimuse keiserlikule valitsusele, tema
vaate aktsiate asja puudutava seadusandluse reformimise asjus ja 1877.a., Preisi koda
pöördus ((Liidu)) valitsuse poole, et see teeks selles asjas koostööd selles mõttes, et seaduse
ettekirjutused oleksid enam tegelikul moel piiritletud ja et selle rikkumisi oleks kergem
jälitada. Edasi, et oleks kehtestatud suurem asutamises osalenute, juhatuse ja järrelvalvet
teostavate isikute vastutus ning, et ka juhtimise üle oleks tõhus kontroll. Kooskõlas sellega
ka Preisimaa esitas ettepaneku Liidu Nõukogule, milline, siiski, jäi lebama kalevi alla.
Ei saa eitada sellise reformi praktilisi raskusi. Vähemuses olevate aktsionäride
sekkumine, võib, teatud tingimustel, hävitada igasuguse üksmeele niigi keerukas
aktsiaseltsi juhtkonna olukorras. Peale selle, nimelt just suurtes ettevõtetes suur osa
aktsionäre ei ole võimelised, ega ka taha sekkuda aktsiaseltsi juhtimisse.
Kui aga juhtidele ja järelvalvenõukogu liikmetele pannakse veelgi suurem vastutus,
siis nad tahavad oma töö eest ka suuremat tasu.
Võib olla, et üles puhutud ettevõtted oleks mõninga määrani seotud sellega, et
esimesed aktsiate tellijad hakkavad vabanema vaid peale seda kui on maksnud sisse kogu
kapitali ja esimene maks tehakse sularahas riigikassasse. Igal juhul sellised raskendused
viiksid selleni, et suurkapitalistid juhtudel, millised lubavad ettevõtmisele kasu, hakkaksid
asendama aktsiate kaudu kapitali hankimist teiste viisidega. Kuid sellepärast ei tasu
muretseda. Vastupidi, otsustades olemasoleva kogemuse põhjal, tuleb soovida, et
aktsiseltside vorm oleks piiratud ja paljud nõuavad, et seadusandlus sekkuks asjasse just
selles suunas. Ei ole mingit kahtlust, et kui asi asub ühe ettevõtja kätes, rääkides
majanduslikult, on enam sihipärane, kui mingi ettevõte aktsiaseltsi käes, sest et
assotsatsioon sellises vormis ei ole üldsegi positiivseks kaasaaitavaks jõuks, vaid tehinguks,
mis kergendab vajaliku kapitali hankimist. Seepärast ei saa tunnistada soovitavaks väikesi
aktsiaseltse. See vorm on omane peamiselt suurtele pankadele, vabrikutele ja maardlate
ülestöötajatele. Mis aga puutub raudteeettevõtetesse, siis tulevikus, juba paljude arvates,
eriti Saksamaal, ei saa aktsiaseltsi sotsiaal-poliitilisest vaatepunktist vormi pidada
sihipäraseks, kuigi raudteeasjanduse arengu alguses osutas see talle olulisi teeneid.
Selle asja areng viib alalisele tsentraliseerumisele. Enam väikesed ühingud vajavad,
loomulikul viisil, liitumist ja sellisel viisil tekivad suured kompaniid, millised võivad
osutada suurt mõju isegi tervete provintside sisesuhetele. Me näeme, näiteks, Prantsusmaal,
et kuus kompaniid jaotasid alles hiljuti omavahel ära kogu riigi. Selline võim eraisikute
käes, aga nimelt vähestel mõjukate isiksustel, võib saada lõppude lõpuks ohtlikuks ja
seepärast oleks tulnud kontsessioone ((raudteede ehitamiseks)) anda, nagu Prantsusmaal,
vaid kindlaksmääratud ajaks ja et peale seda raudteed läheksid üle riigi omandisse. Üpris
rikkalikust aktsiaseltse puutuvast kirjandusest on eriti tähelepanuväärsed:
Kirjandus:
Эндеманъ, „Die Entwickelung der Handelsgesellschaften“ (Берлинъ, 1867; 2 изд., 1872);
В. Ауэрбахъ, „Das Actienwesen“ (Франкфуртъ, 1873);
Гехтъ, „Die Kreditinstitute auf Actien und auf Gegenseitigkeit“ ) (т.1: “Das Börsen- und
Actienwesen der Gegenwart”, Манг., 1874);
Рено, «Das Recht der Actiengesellschaften“ (Лейпц., 1863; 2.-е изд., 1875);
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Левенфелъдъ, „Das Recht der Actiengesellschaften. Kritik und Reformvorschläge“
(Берлинъ, 1897).
Statistilisi märkmeid peaegu kõigi saksa aktsiaseltside kohta leiame: Христиансъ,
„Deutsche Börsenpapiere“ (2 ч., Берлинъ, 1880).
Berliini börsil ringluses olevatest paberitest räägitakse:
„Jahrbuch der berliner Börse“ ( издаваем. Нейманомъ и Фрейштадтомъ, Берлинъ,
1880). Samal eesmärgil on välja antud „Salings Börsenpapiere“ (5 изд., ч. 3-5, ümber
tehtud Герстлетомъ (Берлинъ, 1879-81).
Austria allikad:
„Kompass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn“ (основанное Леонгардтомъ и
издаваемое Геллеромъ, г.г. 1-13, Вена, 1867-80).
Крутуа, „Manuel des fonds publics et des societes par actions“ (6 издю, Парижъ, 1874);
Скиннеръ, „The Stock Exchange Yearbook Diary“ (London, igal aastal).
Aktsiapalavik, mis ilmus märkimisväärses suuruses perioodil 1871-1873 nn.
gründertum ((sks. Gründertum – asutamisõhin, uute kapitalistlike ettevõtete, aktsiaühingute
jne. nende seas ka ülespuhutud, kindlama aluseta ettevõtete erakordselt hoogus asutamine,
spekulatiivsel eesmärgil; on haril. ühenduses kapitalistliku tootmise ja kaubanduse
tõusuperioodiga. Vs.)), kutsus varsti paljudes sfäärides esile veendumuse, et saksa 11.
juuni 1870.a. seadus läks liiga kaugele aktsiseltside asutamise lihtsustamisega ja, et selle
normeerivad määrused ei ole võimelised kaitsma aktsionäride masse kahjude ja kasumi
kaotuse eest. Juba 27. märtsil 1873.a. saadik Lasker, erinevate parteide esindajate kaasabil,
esitas riigipäeval järelepärimise selle kohta, kas keiserlik valitus on nõus käesoleva
seadusandluse muutmisega, saadi kinnitav vastus. Kuid Liidu Nõukogul oli alguses
kavatsus aktsiaseltside seadus mitte kohe ja eraldi läbi vaadata, vaid seoses üldise
kaubandusseadusandluse ümbervaatamisega ja alles 1876.a., peale selle küsimuse
teistkordset läbivaatamist Preisimaa saadikutekojas, järgnes Preisimaa poolne eranditult
aktsiaseltside seaduse ümberkujundamise ettepanek, millisel Liidu Nõukogu andis oma
nõusoleku 1877.a.. Siiski, üldse, olles sellel arvamusel, et kiire reform selles valdkonnas,
olles alates 1873.a. kiiresti muutuvas majanduslikus olukorras, on ebasoovitav ega oma
enam hädavajadust. Ja et oleks sihipärasem koguda selle kohta edasi andmeid nii
Saksamaal kui ka teistest riikidest, et kasutada sellisel viisil kogemustega kinnitatud fakte.
Selleks leiti vajalikuks uurida ka kriisi aegset aktsiaseltside statistikat. Preisimaa „Statistika
Komitee“ poolt kogutud materjal puudutab eranditult Preisimaad, kuid annab siiski
võimaluse hinnata asjade käiku ka ülejäänud Saksamaal. Alltoodud tabel esitab
aktsiaühingute arvu Preisimaal ja nende kapitali suuruse (miljonites markades), erinevatel
ajajärkudel:
Asutamise aeg. Aktsiaseltsid. Kapital, milj.
Marka.
Enne 1871
203
2192,2
1871
203
813,2
1872
478
1217,4
1873
162
454,2
1874
30
119,6
1875
3
70,1
Peale 1875.a.
25
212,0
Teadmata.
65
37,6
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Nähtavasti perioodil peal 1875.a. kuni 1881.a. oli komandiitseid aktsiaseltse:

Asutamise aeg.

Ühingud
(seltsid)

Kuni 1871
1871
1872
1873
1874
Peale 1874
Teadmata

32
4
9
2
4

Kapital. Milj.
Marka.
138,0
12,2
3,4
1,8
1,3

Järelikult, 1169-st aktsiaseltsist 263, st. peaegu veerand muutusid juba varem
eksisteerivatest ühingutest aktsiaseltsideks, peamiselt masinaehituses ja teistes sarnastes
valdkondades, kus 59-st oli vaid 28 uut ettevõtet.
Kangakudumise-ketruse alal on 27-st 22 vana ettevõtet. Keemiatehastest on 21-st
18 vanad ettevõtted, jne. Nimelt selliste endiste ettevõtete aktsiaseltsideks
ümberkujunemistes, nagu teada, oligi märgatud enim kuritarvitusi, aga nimelt – paigutatud
kapitali liiga kõrgelt hindamise tõttu. Sellist ülehindamist oli täheldatud 171 aktsiaseltsis,
millises esialgne kapital oli võrdne 1105,5 miljoni margaga ning see oli liialdatud 695,6
miljoni võrra. Kõik need ümberhindamised langevad aktsiaseltside asutamise buumi
perioodi. Sellisel viisil oli 1873.a. lõpus aktsiseltside põhikapital iseloomustatav
ebaloomulikult suure arvuga – 5, 359 miljonit marka. Juba samal aastal saabunud kriis
kutsus esile, peamiselt äsja asutatud ettevõtetel, kapitalide koondamise, nende
likvideerimise ning oksionihaamri alla langemise.
1871.a. asutatud 246. aktsiaseltsist, ei andnud 90 ettevõtet viie aasta kestel (187175) mingit dividendi. 114 ettevõtet andsid dividendi keskmiselt alla 1% ja 160 ettevõtet
keskmiselt alla 3%. Ainult umbes viiendik aktsiaseltsidest maksid dividendi üle 5%.
Seejuures, aga üle poolte vanade ettevõtete andsid dividendi 5 -70 %. Alates 1873.a. algas
kapitalide kahandamine, millise puhul, muide, oli kaks juhtumit, suuruses 9 600 000 marka.
Järgnevatel aastatel oli kapitale kahandavaid aktsiaseltside kohta olemas järgmised
arvud:
Aastad.

Aktsiaseltsid.

1874
1875
1876
1877
1878
1879

25
28
37
42
37
47

Miljonit
marka.
65,4
54,0
48,4
66,6
84,1
69,0

176-st
aktsiaseltsist,
millised
kahandasid
kapitali, kuulub
148 nende hulka
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mis asutati aastatel 1871 -1873.
1169.aktsiaseltsist likvideeriti 318, milliste põhikapital oli 1168,9 miljonit marka ja
neist tekkis uuesti „gründentumi“ ((asutamisõhina)) perioodil 257 aktsiaseltsi.
Oksionihaamri alla läks 84 seltsi ja neist olid 61 asutatud perioodil 1871-73.a.
Aktsionäride kahjud olid peale likvideerimiste ja oksionite perioodi lõppu 345,6
miljonit marka. Iseenesest mõista, kõige suuremat kahju sai kogenematu publik, kes maksis
aktsiapalaviku ajal paljude vahetute ja halbade aktsiate eest üle nende väärtuse.
Ülalpool toodud arvudest on näha, et peale 1873.a. toimus uute asutatud
aktsiaseltside keskkonnas puhastus. Saksa publik ((aktsionärid)) sai kibeda õppetunni ja
peab kaua oma ebaedu meeles, tundes halba eelaimust eriti tööstusettevõtete suhtes, nõnda
nagu viimase kümnendi kestel, vaatamata sellele, et uute ettevõtete rajamiseks olid soodsad
seadused, asutati neid üpris vähe ning aktsiatega spekulatsioon muutus võimatuks.
Sellisel üldise vaikuse ajal oleks aktsiaseltside ettevõtluse vallas kõige mugavam
teha seadusandlikke piiranguid, kuna need oleks sel hetkel vähem tundlikud, aga seejuures
nad võinuks tulevikus hoida ära kuritarvitusi.
1883.a. septembris esitatigi aktsiaseltse ja komandiitseid seltse puudutav
motiveeritud eelnõu, milline kutsus paljudes kaubanduskorporatsioonides ja ajakirjanduses
esile elava arutelu. See seadus kinnitati 18 juulil 1884.a..
ЭС. Б-Э. 1890.б стр. 332-344.
***
((NB. Vaadeldaval perioodi lõpuosas peeti mitu sõda ja 1870-1871 oli see võidukas
Saksamaale. Frankfurdi rahulepingu alusel saadi (2 aasta kestel maksti ära) suur
kontributsioon, 5 miljardit franki, kullas. Hetkel ei mäleta, kas see oli võrreldav
Prantsusmaa aastase riigieelarvega, või mitte.), mis oli tarvis tööle panna. Seda siin artiklis
ei mainitud poole sõnagagi. KL.)).
***
Aktsiapank-1932

Aktsiaseltsina korraldatud lühi- ja pikaajalise krediidi alal teotsev erapank, kõige soodsam
ettevõtte vorm suurte kapitalide kokkutõmbamiseks, mida pank oma tegevuseks vajab.
Eestis töötavad kõik kommertspangad aktsiaseltsidena, peale ühe (Rosen & Co
pangakontor). Uus krediidiseaduse kava ((NB! 1931.a.)) näeb ette kommertspanku ainult
aktsiaseltsidena. Tähtsamad aktsiapangad Eestis on G. Scheel & Co ja Krediidipank.
Välismaal algas aktsiapankade areng XIX s. alul ja nimelt Inglismaal peale seda, kui
1833.a. kaotati Inglise Panga ainuõigus, olla ainsaks aktsiapangaks Londonis. Seejärel
asutati üksteise järel rida aktsiapanku. Hiljemini algas aktsiapankade konsentratsioon
ühinemise kaudu, mis nende arvu vähendas 104-lt (1890.a.) 17- ni viimasel ajal (1930.a.).
Samalaadne areng toimus Prantsusmaal, Saksamaal ja Venemaal, kus aktsiapangad
hakkasid tekkima läinud sajandi 60.a.-ndail aastail. Tegelikult on rahandusliku võimu
koondamine aktsiapankade kaudu veel palju suurem, sest kogu krediidi-ehitist juhib
majanduslikult arenenud maadel harilikult hoopis väike rühm suuri aktsiapanku, nii
Inglismaal nn. big five – Barclays, Lloyds, National Provincial, Midland ja Westminister.
Saksamaal on nn. „D“ –pangad: Deutsche Bank- u. Diskontogesellschaft, Dressdner Bank
ja Darmstädter Bank.
Ameerikas – National City Banc, Chase Natoinal Banc, Guaranty Trust Co, Equitable Tr.
Co.
Ka Eestis moodustab kahe nimetatud aktsiapanga bilanss 60% erapankade üldbilansisr.
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Aktsiaselts-1932

Pikaajalise krediidi aktsiapanku Eestis ei ole. Enne sõda (enne 1914.a.) teotses siin Doni
Põllupank. EE. 1932. lk.214-215.
Osaühing, aktsiakompanii, lüh. a./s., o./ü., a./k., isikute koondis, juriidiline isik, mis
tegutseb kindla nimetuse all, omades rahalises summas kindlaks määratud põhikapitali, mis
jaguneb teatud arvuks ühesuurusteks osadeks – aktsiateks, mille omanikke kutsutakse
aktsionärideks. Üldreegli järgi piirdub aktsionäri vastutus aktsiaseltsi võlgade eest
osamaksuga. Harilikult, kuid mitte alati, on aktsiaselt kaubanduslik ühing. Aktsiaseltsi
oluline tunnus on põhi- või aktsiakapital. Osanikkude isikud on tagaplaanil. Sellega erineb
aktsiaselts, mida välismail kutsutakse anonüümühinguiks (societe anonyme), põhjalikult
ühinguist, mis on rajatud osanikkude isiklikule koostööle (täisseltsing, kaubamaja).
Harilikult on aktsia loovutus sellega seotud õigustega vaba, kuid põhikiri võib seda piirata.
Aktsia ise on materiaalse ja formaalse tähendusega:
1) materiaalses mõttes määrab ta kõik aktsionäri õigused saada osa puhastkasust,
dividendist ja likvideerimisel varandusest, kui ka osa võtta aktsiaseltsi juhtimisest;
2) formaalses mõttes on aktsia dokument, mis tõestab osaluse õigust. Harilikult koosneb
ta kahest lehest, pärisaktsiast ja selle küljes olevatest kupongilehest, mille vastu
makstakse dividendi. Viimane on puhaskasu operatsiooniaasta tegevuse pealt, mille
määrab kindlaks peakoosoleks, võttes aluseks õiglaselt koostatud bilansi, s.o. säärase
raamatupidamise reeglite järgi koostatud tabeli, mis annab täpse ülevaate aktsiaseltsi
varanduse vahekorrast võlgadega (aktiva ja passiva).
Aktsia on nimeline, kui aktsionäri nimi kirjutatakse peale, või nimetu, mille loovutus
uuele omanikule toimub lihtsa üleandmisega. Nimetu aktsia on lubatud Eestis (RT 1920,
nr. 65/66), kuigi kitsendustega. Aktsiaseltsi asutamist ja tegevust korraldab vastav Vene
seadus 1836.a. (VSK X k., §2139 jj.), mis on koostatud Prantsuse 1807.a. Code de
Commerce´i otsesel mõjul. Aktsiapankade kohta on määrused Krediidiseaduses (VSK XI
k., II j.). Eestis on neis seadustes tehtud muudatusi ja täiendusi: RT 1924.a., nr. 149 on
avaldatudKrediidiseaduse X j. §6 muutmise seadus (aktsiapankade põhikapital Tallinnas
vähemalt 40 milj. S.; mujal 10-5 milj. S.; aktsia nominaalväärtus vähemalt 10 kr.); RT
1926, nr. 37 avaldatud Ühingute registreerimise seadus näeb ette aktsiaseltsi asutamise ja
registreerimise korra. Välismaa aktsiaseltside kohta käiv seadus on avaldatud RT 1921,
nr. 88/89. Mitme riigiga on Eesti sõlminud konventsioonid aktsiaseltside vastastikuse
tunnustamise ja tegutsemise suhtes. RT 1927, nr. 54 avaldatud seadus annab kaitset
aktsionäride vähemuse huvidele, samuti määrab erilise vastutuse aktsiaseltsi asutajate,
juhatuse ning nõukoguliikmete jaoks. Ka kohtulik revisjon on ette nähtud. See seadus on
mitmeti korraldanud meie võrdlemisi ajast maha jäänud norme aktsiaseltsi tegevuse
kohta.
Aktsiaselt tekib meie seaduse järgi lepingulise tehingu põhjal asutajate vahel (VSK X
k., §2132, 2133; V. Sen. 1905/55); mis väljendub põhikirja kava allakirjutamises.
Põhikiri peab sisaldama seaduses ettenähtud tingimusi (VSK X k., §2191); RT 1926, nr.
37, Ühingute registreerimise sead. §1 , 7). Asutajate poolt alla kirjutatud põhikiri
esitatakse vastava loa saamiseks sellele ministrile, kelle võimkonda kuuluks aktsiaselts
oma tegevuse poolest. Peale loa saamist toimub registreerimine Kohtu – ja
Siseministeeriumis harilikus korras. Sisaldab põhikiri mõningaid üldseadustest erinevaid
eesõigusi, võib registreerimine toimuda ainult seadusandlikus korras Riigikogu poolt.
Üldreegli järgi võib aktsiaselts kõiki operatsioone ette võtta, mis pole keelatud
üldseaduse või aktsiaseltsi põhikirja järgi ning mis ei ole vastuolus nende eesmärkidega,
mille taotlemiseks aktsiaselts on asutatud (Riigikohus 1931/615, V. Sen. 1909/106,
1908/105).
Aktsiaseltsi tegevust juhib peakoosolek ja viimase poolt valitud juhatus, nõukogu ning
revisjonitoimkond. Juhatus on aktsiaseltsi esindaja kohtuis ja muis ametlikes ning
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Aktsiis
Aktsiis-1890.

eraasutistes, ajades asju korraliku äripidaja hoolsusega, pidades vajalikke äriraamatuid.
Juhatuseliikmed vastutavad solidaarselt kahjude eest, mis on nende tegevuse läbi sündinud.
Samuti vastutavad nõukoguliikmed, kui nad hoolaslt juhatuse tegevust pole valvanud. T.G.
EE. 1932. veerud.215-216.
(lad.), tarvitusesemetelt võetavate maksude nimetus mõnedes seadusandlustes (näit. Eesti,
Inglise, Hispaania, Bulgaaria, Itaalia) . Tarvitusmaks.
Aktsiis – (assisia, occisia, cisa) – kahese päritoluga sõna: ühtede arvates lähtub see sõnast
inciso (cisa), väljend, milline tähistas keskajal, samuti nagu ka tallia, maalõivu, millist
kontrolliti lipikule tehtud sisselõigete järgi. Õiglasem on siiski, näib, seletada seda väljendit
ladinakeelse sõnaga assidere (prants. k. assevir) - koormata, seada sisse (koormis, maks).
Selle sõna emtomoloogia ise sundis kandma selle otseste maksude juurde, kuid erinevatel
aegadel see segunes teiste mõistetega ja oli peaegu alati eranditult kasutatav kaudse
maksuna üldse ja täpsemalt maksuna riigi sisestel tarbekaupadel.
Käesoleval ajal mõistetakse aktsiisi all kaudset maksu riigis toodetud kaupadele,
mis on tehtud ja müüdud eraisikute poolt, ning mis on võetud kaupade tarbimiselt.
Sellel määratlusel on järgmised sisulised tunnused:
1)Aktsiis on üks kaudsete maksude liik, mispärast on tal üldine teoreetiline alus,
needsamad head ja halvad küljed, millised on teistel kaudsetel maksudel (monopolilt,
tollilõivud) ja erineb otsestest maksudest selle poolest, et subjektiks ei ole teatud
kindlaksmääratud indiviid, vaid üldse tarbija või tarbijate summa riigis, objektiks aga –
rahvatulu summa selle kulutamisel avaldunud ilmingus, millise ilmingu vahendajaks ja
seega maksu lähimaiks objektideks on tarbeesemed (vt. maks);
2)see on maks riigis toodetavatele toodetele, mille poolest, objekti päritolu järgi, erineb
aktsiis teistest kaudsetest maksudest – tolli maksust (vaata tollilõiv);
3)atsiisiga maksustatakse esemed, mis on toodetud eraisikute poolt, mitte riigi poolt,
millega, maksustamise viisilt, ta erineb monopolist (vt. monopol) ja;
4)aktsiisi võetakse tarbismiselt, ega mitte vara valdamise või ülemineku õiguselt, mille
poolest see erineb kaubanduse maksust (tootmismaks, patendi lõiv) ja ostukirjast (millist
silmas pidades kujutatakse mittevastavatena saksa riikide seadusandluses kohatavaid
termineid Verkauf oder – Immobilien – Accisee, Siegenschafts Erbschafts und Schenkungs
– Accise). Peale selle eristavad mõned aktsiisi selles mõttes luksusasjadele pandud
maksudest, sel alusel, et viimased, selle vahetust suhtest maksja ja riigikassa vahel,
lähenevad otsestele maksudele ja osalt ka monopolile. Kuid sellel erinevusel ei ole erilist
tähtsust, kuna see luksusasja maks sisaldab endas suurt osa eksisteeriva aktsiisi tunnuseid.
Aktsiis, olles tähtis riigitulu allikas, nõuab siiski, kõrvuti teiste kaudsete maksudega,
oma korraldusel reast tingimustest kinnipidamist, aga nimelt on hädavajalik pidada silmas:
1)Maksustamise esemete valikut. Siin kerkib küsimus: millised tarbeesemed kuuluvad
maksustamisele? Ja neid esemeid jaotatakse hädavajalikeks ning mittehädavajalikeks, kuigi
millised on määratletud üksikute isikute subjektiivsel otsustusel, see ikkagi võimaldab
üldistada nende olulisuse taseme järgi inimese elus. Esmaste vajaduse rahuldamiseks
vajalike esemete maksustamine, igal juhtumil ebaühtlane, kuna see langeb raske koormana
enamjaolt vaestele töötajatele, kui jõukamatele elanike klassidele, mis võib endale leida
õigustuse selles, et ka töölised kasutavad riigist saadavat kasu ja sellepärast peavad
varustama riiki vastavate vahenditega, neile peale pandud raske maksu võib panna üle
nende poolt toodetud kaupadele. Kuid teisest küljest, langeb sarnane maksustamine teatud
määral isikutele, kellel ei ole vastavat maksutulu allikat (tulu isiklikust tööst) nagu näiteks,
laste, vanakeste töö. Maksu raskus töötasu hinnale suureneb veelgi konkurentsi ning turu
tingimustega, mida kõrgem on maks. Seda silmas pidades käesoleval ajal kaob praktikast
järkjärgult hädavajalike kaupade maksustamine ja maksustamise objektide valikul
peatutakse kallimatel esemetel, millised ei ole igapäevaselt tarvilikud, kuid mida ikkagi
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suurem osa elanikest tarvitavad, nii nagu kanged joogid, tubakas, suhkur jne., kusjuures
seline maksustamine ei laiene suurele osale sarnastele esemetele, vaid piirdutakse vaid
nendega, milliseid rohkem ostetakse, ning need tagavad riigile suurima kasu võimalikult
väheste maksu võtmise kulutuste juures ning kauplemis ning tootmisvabadusel on
minimaalselt takistusi. Maksu määrad aga kehtestatakse erinevad, arvestades mitte ainult
esemete hulka kui ka nende kvaliteeti.
2)Maksumäärade kõrguse määratlemine. Siin peab üldise reeglina pidama silmas
määrade mõõdukust, arvestades kuritarvitamisi ja seda, et tarbijat ei hakkaks tarbima teisi
mittemaksustatud või siis vähem koormatud kaupu. Peale selle peavad määrad olema
ühtlased, peavad olema tõstetud sellises proportsioonis, millises tarbimine viitab erilise
maksujõu olemasolu.
3)Maksu võtmise erinevate momentide tähtsus. Sellisteks on:
a)tarbia vahetu maksustamine – see on maksude korjamise kalliduse tõttu praktiliselt
ebamugav, kuid kaubandusele ja tootmisele vähem kitsendav;
b)hulgi- või jaekaubanduse maksustamine – samuti ebamugav, selle võtmise kalliduse tõttu
riigikassale ja ka kaubandusele kitsendavate meetmete tõttu;
c)maksustamine töötluse erinevatel staadiumitel s.t. aksiisi arvestamine ümbertöödeldavate
materjalide hulga pealt, vabriku varustamise jõu ja korraldusega toodete hulga järgi, - on
enam mugavam seepärast, et annab valitsuse kontrollile võimaluse konsentreerida
tähelepanu suurtele vabrikutele, kuid samas ahistab teatud määral väiketootmise arengut,
d)tooraine maksustamine – kõige ebamugavam viis, mis on riigikassale väga kallis, kuna
tootmine on väga hajus ja maks oleks väiketootjatele väga raskeks koormaks, kes peavad
suhteliselt kaua ootama neilt võetud aktsiisi ülekandumist esemele, mis ei ole veel maksu
objektiks (tarvitatakse ümbertöötlematult).
Aktsiisi võtmist ennast teostatakse kas vahetult, või siis lisatakse tootele tempel või
panderoll, millise eest on juba eelnevalt maksuga tasutud. Viimasel juhul on jälgimine
lihtsam, kuna see töö tehakse ära juba vabrikutes või ladudes ning mõnikord kasutatakse ka
abonementide süsteemi (abonnement, Abfindung), millise järgi aktsiisi makstakse teatud
ajaks ette ära. Kuigi aktsiisi mõistet raketati erinevatel aegadel erinevalt, olid olemuselt
aktsiisi maksud (praeguses nende tähenduses) olemas juba väga ammu. Selline kaudne
tarbimismaks oli tuntud Roomlastel kui vectigal. Keskaegsetes riikides langes aktsiis
peaegu täielikult kokku siseriiklike tollilõivudega. XXII sajandil levis aktsiisimaks üle
kogu Itaalia. XIII saj saab see tuntuks Hispaanias (sisa alcabala), Belgias kui (assisia rerum
venalium) ja ka Inglismaal. Siseriiklikud tollilõivud, milliseid võeti tarbekaupadelt linna
või turule sisseveol järkjärgult arenesid ja muutusid vähehaaval üleriiklikuks maksuks.
1574.a. ja ka käesoleval ajal leiab viiteid lihale pandud aktsiisist, millist võetakse looma
tapmise puhul, aga 1646.a. eksisteeris veel maks soolale, millist võeti selle leiukohtades.
Hollandis, Hispaaniaga sõdimise ajal, suurenesid eriti kaudsed maksud, nn. litsendid
(licentia – lubamine), millist võeti esialgu vaenlasele teatud kaupade müümiseks hangitava
loa eest, hiljem tuli luba hankida kõikide kaupade müügiks, mitte ainult vaenlasele müüdav
kaup ja sellist luba tuli varsti osta kõikide tarbekaupade müügiks. Hollandi eeskujul viidi
aktsiisimaks sisse ka Inglismaal 1643.a., Brandenburgis 1685.a., hiljem ka Saksonias.
Maades, mis kuulusid endisesse saksa keisririiki ja ka keisririigi linnades, oli aktsiisimaks
valitsustele kindlaks erakorraliste tulude hankimise vahendiks, millist viidi sisse seda
aktiivsemalt, mida enam keisririigi seadus piiras tollimaksude võtmist.
Käesoleval ajal eksisteerivad aktsiisimaksud kõigis Euroopa riikides ja Ameerika
Ühendriikides võetakse Ameerikalt ning on peamiseks riiklikuks tuluallikaks, kuigi
ametlikult on säilinud ta sellise maksu nime all Inglismaal (excissa), Madalmaadel ja meil
((Venemaal)). Üldjoonetes erineb aktsiisi maks Euroopa erinevates riikides vaid võtmise
vormide poolest.
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Inglismaal väheneb järkjärgult esemete arv, millised on koormatud aktsiisimaksuga.
Käesoleval ajal on veel maksustatud kanged joogid, tubakas ja suhkur: peale selle
moodustab osalt aktsiisi litsentsia – maksud mõningatele luksusesemetele ja aktsiisi alla
käivad veel raudteel reisijatele müüdavalt piletitelt võetav maks.
Prantsusmaal, vastupidi, jätkub aktsiisiga maksustavate esemete hulga kasv. 1789.a.
revolutsioon kaotas kõik kaudsed maksud, asendades need maamaksuga, kuid tasapisi
hakkasid kaudsed maksud jälle rakendust leidma. Nii, 1804.a. toodi sisse maks kangetele
jookidele (droits reunis), 1806.a. toodi sisse linnade siseveo maksud (octrois), 1837.a. –
aktsiis peedisuhkrule, 1848.a. aktsiis soolale ja lõpuks, peale 1871.a. – maksud võile
(huies), äädikale, paberile, steariinile jne.
Austrias, alates 1828.a. eksisteerivad väravavahi aktsiisid ja aktsiis kangete
alkohoolsete jookide, suhkru ja liha tootmisele.
Preisimaal on aktsiisiga maksustatud sool, suhkur, tubakas ja kanged alkohoolsed
joogid, kusjuures viimastele asjadele on kehtestatud väga madal aktsiis.
Itaalias, asendati seal 1869.a. kehtinud veskimaks, 1884.a. tõstetud viinapõletamise
((viina tootmise)) maksuga ning maksustati ka petrooleum.
Venemaal on käesoleval ajal aktsiisiga koormatavad esemed:
1)suhkrupeedist suhkru tootmine;
2)kanged joogid,
3)tubakas,
4)valgustites kasutatud naftast toodetud õlid,
5)tuletikud.
Peale nende eksisteeris kuni 1881.a. 1. jaanuarini aktsiis soolale. Soola aktsiisist leiame
viiteid juba XII sajandi Svjatoslav Novgorotski põhikirjas. Aleksei Mihailovitsi ajal (1646)
võeti 2 grivnat ((2 x 10 kop hõberaha)) puudalt ((16 kg)). Peter Suure ajal võeti 5-s puud
ära natuuras ja müümisel grivna ((10 kop Ag)) rublalt. 1705.a. muudeti soolaga kauplemine
riigi monopoliks. 1727.a. kaotati riiklik soolaga kauplemine ära, kuid jäeti allaes kontroll
hindade üle. 1731 taastati regal ja riik hakkas jälle soolaga kauplema. Alates 1748.a.
kehtestati üle kogu riigi soolale sama hind, kuid mis ei tasunud ära ja 1762.a. asutati
komisjon, mis pidi vaatama läbi soola vabamüügile laskmise küsimuse, kuid tema
töötulemused jäid lebama kalevi alla. 1781.a. anti välja soola määrustik, millise alusel loodi
soola tootmise kohtades soola varud ja määrati kindlaks selle hulgi- ning jaemüügi kohad.
Alates XIX saj. hakkas tasapisi sool minema vabamüüki ja uus kord muudeti üldiseks
1810.a. manifestiga, hind oli samuti vabalt määratav. Alates 1812.a. pandi riigi
soolatööstuses toodetud soolale peale aktsiisimaks, 40 kop. puudale, lisaks riigimaks.
Samasugust maksu võeti eraisikutest soolatootjatelt, kes võisid soola turul ja vaba hinnaga
müüa. 1818.a. anti välja uus soola määrustik, millise peamised määrused kehtisid kuni
1881.a. Selles eristatakse:
a)riigi maadel asuvad leiukohad, mis asuvad riigi valduses,
b)riigi maadel – kuid erakätes asuvad soola tootmise ettevõtted, kes pidid soola müüma
riigile ja riigi poolt määratud hinnaga ja ülejäägi, millele hetkel riigil kohta ei olnud, võisid
müüa vabal turul ja aktsiisia koormatud vaba hinnaga.
c)eramaadel ja eraettevõtetes toodetav sool.
1826.a. eelmainitud määrustikku täiendati ja 1862.a. viidi sisse ühtne aktsiisiga
maksustamise süsteem, kaotades riigimaksu soola tootmisele ja müügile. Soola tööstused
otsustati anda erakätesse ja kehtestati 30 kop/puudale, aktsiisimaks. Toiduks kõlbmatu sool
oli aktsiisist vabastatud ja soola aktsiis asendati järvede äärsetele jne.inimestele otsese
maksuga. 1871a. anti välja eeskirjad Siberi soolatööstustele, kus riik lõpetas soola
tootmisega tegelemise 1873.a. Samal aastal anti ka Poola Tsaririigis soola tootmine
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erakätesse. 1874.a. asendati Taga-Kaukaasias soola maks aktsiisimaksuga.
Paljude valitsusele saadetud ettepanekute järgi, mis laekusid 1879 ja 1880.a.
(sealhulgas Nizninovgorodi turu kaupmeeskonna ettepanek), tühistati 23 novembri 1880.a.
seadlusega soolale kehtestatud aktsiisimaks ja alates 1. jaanuarist 1881.a aktsiisi soolalt
enam ei võetud. Soola tootmine otsustati võtta riigi kätte ja anti rahandusministeeriumi
kontrolli alt riigivarade ministeeriumi mäetööstuse ametkonnale.
1848.a. toodi sisse aktsiis suhkrupeedist toodetud suhkrule, mida arvestati
ööpäevase toodangu järgi, sõltuvalt peedis sisalduva suhkru % (3%) jne. ja oli 90 -60 kop
valgendatud peensuhkru puudalt. Hiljem, tehnoloogia täiustumisel ja toorainest suurema
hulga suhkru saamisel kehtestati 1864.a. ühe normi asemel kolm normi (4,5 %, 5%, 6%) ja
aktsiisi alandati kuni 20 kop., kuid seda tõsteti hiljem järkjärgult. 1872.a. eeskirjade järgi
jaotati suhkruvabrikud asukoha ja tootmisviisi järgi, ning nende alusel seati sisse uued
suhkru väljatuleku normid. Kui tootmise tehnoloogia edusammud sundisid uuesti
kapitaalselt neid eeskirju muutma, mida tehtigi 12 mai 1881.a. eeskirjadega, milliste järgi
aktsiisi arvestati toodetud suhkru järgi, millise hulka määrati juba kaalumise teel ja seda
võeti 1. augustist 1883.a. 50 kop. puudalt, aga 1 augustist 1886.a. juba 65 kop. Seati sisse
ka uus patentide väljaandmise, ning uute tehaste avamise kord, kus vabrikandid pidid
esitama aktsiisivalitsusse tehase plaani ning kirjelduse ning teatama kaks nädalat enen
ettevõtte avamist järelvalve ametit, mis saatis oma vaatleja tootmistegevust jälgima ning
kes kontrollis vabriku aruandlust (vabriku raamatuid ja zurnaale). Välja arvestatud aktsiis
kanti üle riigikassasse kolm korda aastas (1 juunil, 1 septembril, 1 detsembril) kolmes osas.
Kui vabrik jäi maksu võlgu, siis maksmata osale arvestati 2% viivist kuus. Välismaale
müüdud suhkru eest makstud aktsiisi sai vabrik (müüja) tagasi. Kuid Pärsiasse ((Iraani)) ja
teistesse Aasia riikide turgudele veetud suhkru eest maksti (kuni 1 mail 1891.a.), arvesse
läinud aktsiisimaksu kviitungite põhjal preemiat. Suhkrupeedist suhkrut tootvalt tööstuselt
saadi 1889.a. riigi eelarve järgi 17 192 000 rubla. Aga 1890.a. loodetakse seda saada juba
20 185 000 rubla.
Aktsiis kangetelt jookidelt. ((Alljärgnevas artiklis ei ole otse öeldud ja ei ole ka tihti
tehtud .))Juba X ja XI sjandil Venemaa ajaloos kohtab viiteid-juhiseid kangete jookide
maksustamise kohta (mee koormis, linnase maks, kääritamise tasu jne). Üpris vara
muudetakse kangete jookide müük riigi monopoliks, aga Ivan III ajal ka viinapõletamine
ise koondatakse valitsuse kätte, kuigi monopoli esialgne eesmärk – eranditult moraalnepolitseiline, ega mitte rahaline. Ivan ((Иоанне Грозномъ)) Groznõi ((Ivan Julm)) ajal olid
kõik kõrtsid Moskvas riigi omad ja asusid (неделъщиковъ и десятнковъ) nädalameeste ja
kümnikute järelvalve all, kes said ümberkaudsetelt elanikelt joogi kvaliteedi kontrollimise
ülesandeid (Судебникъ, 1550). Teistes linnades jaotati kõrtsid elatuse saamiseks (vaata
кормления) bojaaridele. Peale Kaasani vallutamist sai kõrts tatari keelse nimetuse –
„kabak“ (кабакъ), „tsaari kabakid“ «царевы кабаки» hakkasid kõikjal levima, eraisikud
pidid jookide tootmise õiguse ostma, ehks maksma riigikassasse maksu – „явку».
Kloostritele anti kuni XVII saj lõpuni vaba viinapõletamise õigus (viinavalmistamise) ja
võisid seda õigust „javkat“ oma maadel teistele müüa. 1665.a. määrustiku järgi oli viina
valmistamise õigus vaid aadlikel. Talupojad võid seda teha pühadeks ja mitte teisiti, kui
asevalitseja või kõrtside ülevaataja loal-teadmisel. Kangete jookide müümise õigus anti kas
oksionil müügi teel või siis usaldusel „usul“ (на вереъ), või ustavate «верныхъ
целовалъниковъ» «верный сборъ») abil. Peale 1651.a. nimetati „kabakid“ ümber
«кружечные дворы», milliste arv alates 1652.a. peale «сбора о кабакахъ» mõnevõrra
vähenes, kuid salakõrtsi pidamine, vaatamata suurtele trahvidele ning piitsaga peksu
karistusele ning lisaks Siberisse satmisega, millist karistust sel ajal kõrtsmikele mõisteti, oli
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siis nõnda levinud, et nende peale kaebajatele anti autasuks tihti kõrtsmiku koht ja isegi
vabadus, kui nad kuulusid pärisorjade klassi. Peeter Suur andis jookide asja
Бурминистерской палате, asendades голов бурмистрами ja taastas 1705.a. 1682.a.
tühistatud viina tootmise õiguse väljaostmise maksu. Alates 1716.a. muudeti viina tootmine
vabaks, kuid see maksustati aktsiisiga, millist võeti pool-lõivuna ämbriselt tempeldatud
(märgistatud kuupidega) anumalt või казановъ ? aastas. Alates 1744.a. see süsteem kaotati
ja aktsiisi hakati arvestama veinilt 3 kop. ja viinalt 6 kopikat ämbrilt, kusjuures anti
trantsportimise jaoks välja erilised lipikud (prants. droit de circulation). 1749.a. taastati
märgistatud kuubikute kasutamine, kuid 1750.a. seati sisse ühesugune hind veinile, millise
määras kindlaks Kammer-Koleegium (Камеръ-Коллегией). Alates 1767.a. viidi kõikjal
sisse viina tootmise ja müügi õiguse väljaostmise kord, milliseid anti kabakidele 4 aastaks
ja need nimetati umber “jooma majadeks” («питейные дома»). 1775.a. anti kohalik
maksude juhtimine riigi kodadele. Veini määrustikuga tühistati 1781.a. maks mahu
kuupidelt ja nende märgistamiselt ja veini hakati edasimüüjatele väljastama riigi ladudest
ning seda pidi müüma riigi poolt kindlaks määratud hinnaga (hiljem müüdi ka veini
tootmise õigust). Veini hind ja veini tootmise õiguse tingimused muutusid iga neliaastaku
möödudes, kuni 1817.a., kui (finantsminister krahv Gurjevi initsiatiivil) anti välja uus
jookidelt võetavate maksude määrustik, millisega seati sisse veini riikliku hulgimüügi kord,
millise kontroll anti üle maakondade valitsuste juures asuvate riiklikele kodade juhtimisele.
Selle määrustiku alusel hakati viina aktsiisi arvestama ämbrilt viinalt, õllelt ja mõdult
keedukatla mahtuvuselt. Alates 1826.a. krahv Kankrini ettepaneku alusel, taastati viina
müümise õiguse müük. Hulgiostjad pidid ostma kindlaksmääratud normi riigi laost, kuid
lisaks nad võisid osta ka vabrikust ja lubati ka toota viina ning alamaid sorte õlut. 183539.a. tingimuste järgi seati sisse aktsiisimaks ämbritäiele õllele, mõdule, pragale (koduõlle
liik), linnasemahlale, ja meekaljale. Märkimisväärne vahe, milline osutus olevat
hulgiostjate poolt ostetud veini riigihinna ja näidatud müügihinnal tegelikkuses, tingis
1841.a. hinna ja kauplemise eeskirjade ümbervaatamise komitee, mida juhtis vürst
Mensikov, loomise, kes esitas väljaostu süsteemi asendamise «щбезпеченною
администрациею» “kindlustatud administratsiooni” süsteemi projekti, milline seisnes
selles, et riik tootis ise piirituse, millist hulgiostjad ostavad ja millist nad lahjendavad ning
neil oli õigus linnas avada suvaline arv viinapoode. 1844.a. esitas Kokorev uue
aktsiisimaksu projekti «акцизно-откупного коммиссионерства», milline, Senati
parandustega, viidi katse korras ellu neljaks aastaks 1847-1851. Selle olemus seisnes
järgmises: iga linn koos maakonnaga moodustas ringkonna, mis anti väljaostjalekomisjonäärile, kes sai riigi laost valitud piirituse eest teatud protsendilise hüvituse, peale
selle ta sai soodustust, ta võis avada oma äranägemise järgi kauplemise ruumid ja müüa
veini kehtestatust 3˚ lahjemalt ning viina, õlut ja mõdu vaba hinnaga. Kuid kõik need
süsteemid jätsid kõikvõimalikeks kuritarvitusteks avara ruumi, millised, kasutades riigi
poolt kaupmeestele osutatud ülearust pehmust, hakkas see süsteem aasta aastalt üldsuses
koguma hulgikauplejate vastast rahulolematust. Juba 1852.a. ilmusid projektid, millised
olid sammuks edasi aktsiisi süsteemi kehtestamisele, kuid selle elluviimist lükkas edasi
Krimmi sõda. Lõpuks, peale hulgikauplejate kuritarvitustest vihale aetud rahva rahutusi
ning karskusseltside mõjutusi ning joomist ärakeelavaid kohtuotsuseid, viis jookide
tarbimise vähenemine komitee loomisele, mille poolt töötati välja kehtiva seadusandluse
peamised määrused.
Veini maksustamine priviligeeritud kubermangudes. Ülalnimetatud maksustamise
viisid kehtisid vaid Venemaa sisekubermangude kohta, riigi äärealadel aga kehtisid üpris
iselaadsed jookide maksu süsteemid. Venemaa Edela osas kuni 1755.a. kehtisid erinevad
kohalikud maksud veinile, kuigi tootmine ise oli vaba. Слободской Украйне (Harkovi,

341§

osalt Voronezi ja Kurski kubermangus) XVIII saj. teisel poolel kehtestatakse
viinapõletamise õiguse eest (piirituseajamisele) isikumaks riigi talupoegadele. Veini
müümise tulu linnades laekus nende eelarvele, aga riigi talupoegade asulates –
riigikassasse.
Valgevenes alates 1772.a. maksid mõisnikud viinapõletamise eest 50 kop. iga hinge
pealt, linnades anti veini müük magistraadi poolt tasu eest ja see oli samuti seotud hingede
(ealnike) arvuga. Vileni, Grodneski, Volõnja ja Podolski kubermangudes eksisteerisid enne
1816.a. maksud, millised põhinesid Poola seadusandlusel, mainitud aastast hakati kõikide
maksude võtmist andma linnades ning riigi talupoegade asumites oksioni teel.
Novorossiiski kubermangus jookide tööstuse vabadus piirdus 1764.a. õigus vaid nendega,
kes kasvatasid neis kubermangudes metsa. Alates 1798.a. müüakse oktsionil veini tootmise
maksu kogumise õigus ja ka «чарочный сборъ», st. veini müümise õigus erinevates
linnades, mis läks nende kasuks, kuid alates 1810.a. läks see maks riigikassasse. 1812.a.
võeti vastu krahv Gurjevi ettepanek võtta 1 rubla ämbrilt ja seda elanike arvu põhjal.
1842.a. seatis 16 priviligeeritud kubermangus maks veini jaemüügilt, kauplemisloa alusel
(patendi maks) ja anti välja hinna määratlemise eeskirjad. Aktsiisi ja patendimaksu
seadusega priviligeeritud kubermangudes asendati viinapõletamise maks 1849.a.
ülesostmisel aktsiisiga, vaba hulgimüük oli keelatud. Läänemere kubermangudes
eksisteeris vaid Riias Sixtus IV bullaga 1478.a. kehtestatud aktsiis, aga alates 1691.a.
rekognitsiooniline maks linna kasuks, kuid teistes kohtades oli müük vaba ja sellega
tegelesid eranditult vaesemad elanikud. 1790.a. Liivimaa kubermangus viidi sisse aktsiis
((viinale)) magistraatide ülalpidamiseks. 1810.a. Läänemere äärealadel seati sisse riigikassa
kasuks linnades aktsiis ämbrilt veinilt 1 rubla, aga õllelt 30 kop. Aga maakondades seati
sisse pearaha maks 60 kop. Aktsiisi võtmine anti 1819-1843.a. linnadele väljaostmiseks.
Poola Tsaaririigis kohtame järgmisi jookide maksustamise liike.
1)konsumeerimise maks ((tarbimismaks)), (samuti lihalt), millist võeti linnade elanike
arvult ja joogi liigilt;
2)alates 1844.a. oli maks viinapõletamiselt ja selle müügilt, kusjuures aktsiisi võeti kas
kokkuostult või toodetud viina koguselt;
3)maks vabrikute sisseseadmise tunnistuselt;
4)propinatsiooni ((kääritamise))patendid, milliselt võeti maksu maavaldaja ja erinevate
asutuste kasuks. Alates 1866.a. toodi sisse uus määrustik, milline oli Keisririigi määrusega
sarnane ja millist kooskõlastati veelgi 1875.a.
Kehtiv seadusandlus ((1890.a.)). Jookide maksu 4. juuli 1861.a. määrustiku järgi
koosneb kangetelt jookidelt võetav maks järgnevaist maksudest:
1)patendimaksust (vt. seda sõna) vabrikutelt ja kaubanduspindadelt;
2)aktsiisist, millisega on koormatud:
1) viljast, kartulist ja suhkrupeedist valmistatud piiritus ja vein;
2)viinalt;
3)porter, õlu ja mõdu;
4)брага (vana vene rahvuslik lahja alkohoolne jook 1,5-3% piiritust. Valmistamist
vaata: õlu.);
5)joogid, milliseid valmistatakse juba aktsiisiga maksustatud veinist ((viinast))
(lisaaktsiis).
Aktiisiga maksustamisele ei kuulu:
1)välismaale veetav piiritus ja vein;
2)viinamarjavein, äädikas ja mõdu-kali;
3)veini aktsiisiga maksutatud veinist ((viinast, piiritusest)) valmistatud tooted, millised ei
kuulu jookide hulka;
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4)valgustites kasutatav piiritus;
5)juudi rosina (розенковое) vein.
Piiritust lubatakse valmistada vaid tehastes ning vabrikutes, millised on rajatud
kõikide seadusega kindlaksmääratud eeskirjade järgi ning aktsiisi järelvalve loal, kusjuures
väikseim vabrikute suurus eeldab 270 ämbrilise kogumahuga kõigi kääritusmahutite
olemasolu ja arvestades kolme ööpäevast kääritusperioodi. St. et iga kattel oleks vähemalt
90 ämbrise mahuga. Keskmine kangus piiritusevabrikus toodetud piiritusel peab olema
vähemalt 70˚. Aktsiis piirituselt, veinilt ja viinalt, mis toodetud suhkrupeedi jääkidest,
mõdu vahust и восковой воды ? arvestatakse neis veevaba piirituse sisalduse järgi ja
võetakse riigikassasse nende müümise määral, suuruses 9 ¼ kop. metallilise spirtomeetri
graadi kohta. Aktsiis toorainetest toodetud viinale, õllele, porterile, mõdule ja bragale,
arvestatakse ämbrise mahu kohta kuubikutes tehase päevasest toodangust (25 k -41 kop.),
kusjuures eristatakse tulega ja auruga töötavaid tehaseid ja seda võetaks tehase töötamise
ajal ette, vähemalt 7 päeva. Juba aktsiisiga maksustatud veinist tehtud jookidelt
arvestatakse aktsiisi toodetud jookidelt ja märgitakse kleebisega banderollina suuruses 1 rbl
40˚. Banderolli valivad vabrikud ise vastavas koguses välja.
Vabrikutes toodetud piirituse kogust määratletakse:
1)selle väljatulekuga, millise normid on määratud kindlaks seadusega, või
2)контролъными снарядами (Штумпе, Сименсъ и Галъске), kusjuures on lubatud teatud
mahaarvamine kuivamise ja väljatilkumise tõttu. Peedisuhkrust valmistatud veini., piirituse
aktsiisi maksmise edasilükkamist lubatakse tingimusel: 1)kui omaniku võlg ei ületa 2000
rubla ja rentniku või laomehe võlg ei ületa 1000 rubla, kusjuures viimaste vaegmaksmine ei
tohi olla suurem olemasoleva veini, viina kogumaksumusest ja vabast pandist;
2)et ära kulutatud ja veini eest maksmata makstav aktsiis oleks tasutud ära riigikassasse
hiljemalt järgmise kuu 1 kuupäevaks. Õllele arvestatakse aaktsiisi tehaste võimsuse ning
tootmise kestvuse järgi, ning see makstakse eelnevalt ära vabrikandi poolt nimetatud
päevadel. Mõdult makstakse aktsiisi katelde mahtuvuselt ning kääritamise päevade arvu
pealt. Õlle tegemine kodusteks vajadusteks nii kateldes kui vaatides, ilma, et selleks eraldi
rajatisi tehtaks, on lubatud kloostrites ning külades, samuti nagu on antud Вотякамъ vabalt
keeta «кумышки», kuid ilma torudest läbiajamiseta ja vaid oma tarbeks.
Jookidelt saadav tulu oli 1889.a. riigi eelarve järgi 256 927 880 rubla. 1890.a. kohta
arvatakse, et see saab olema 253 338 580 rubla.
Aktsiis tubakalt. Tubakas, mis sai Venemaal tuntuks XVIII saj alguses ja sattus kui
«богомерзкая трава» (jumalat pilkav rohi) valitsuse poolse tagakiusamise alla, kes karistas
selle suitsetamise ja müügi eest peksuga, ninasõõrmete lõhkikiskumisega ja vahel ka
surmanuhtlusega. 1697.a. andis Peeter Suur tubaka tarvitamise ning müümise loa, aga juba
1698.a. andis markiis Karmarterile (Кармартеру) erandliku tubaka Venemaale sisseveo ja
seal kauplemise loa ning keelates ära selle sisemaise tootmise. 1705.a. asutati riiklik tubaka
müük кабацкихъ бурмистров и целовалъниковъ vahendusel. Alates 1727.a. lubati
tubakat vabalt müüa ja see maksustati 1 kop. naelalt. 1749.a. võttis riik tubakaga
kauplemise oma monopoliks. Peale1763.a. on märgatav valitsuse poolne tubaka
kasvatamise soodustamine. 1838.a. tubakamonopol kaotati ja toodi sisse aktsiisimaks
nuusk- ja suitsetamistubakale, millist võeti banderollide abil, millise nominaal pidi olema
vähemalt 20% toote müügihinnast. Tubakavabrikute avamiseks, millised võisid olla vaid
linnades ja tubakatoodete müügikohtadele seati sisse tunnistuste väljaandmine. Tubaka
maksu kogumine tehti jookide maksude kokkuostjatele ja politseile aga alates 1843.a.
aktsiisimaksu järelvaatajatele. 1848.a. määrustikuga tõsteti tubaka aktsiisi 25%
müügihinnast, tubaka kodune valmistamine keelati ära ja vabrikantidele tehti
kohustuslikuks aastas vähemalt 500 rubla eest panderolle ((aktsiisimaksu märke)) osta.
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1861.a. määrustikuga seati toortubaka müügi ning veo üle sisse kontroll. Kohustuslikku
panderollide ostu summat suurendati. Pealinnades, Riias ja Odessas kuni 3000 rubla, aga
teistes linnades kuni 1500 rubla eest ja lubati juba süüdatud ((jäi segaseks, KL ?))
siarettide müüki, kuid seda koos spetsialse tunnistusega.
Poola Tsaaririigis oli tubaka tootmine ja müük kuni 1860.aastani riigi monopoli asi.
Hiljem toodi sisse tarbimismaks, milline võeti sisse hulgimüüjatele banderollide müügiga.
Alates 1871.a. viidi sisse üldine Keisririigi määrustik, millisega suurendati aktsiisi kuni 3033% müügihinnast. Banderollide ostmise kohustust suurendati: pealinnades, Riias, Odessas
ja Poola Tsaaririigi linnades kuni 10 000 rubla, aga ülejäänud linnades kuni 6000 rubla,
lubades ka, tagatise alusel, maksmise viivitust. 1877.a. eeskirjade järgi, mis jõustusid
1878.a. on tühistatud tubakatoodete seadustatud hind, kehtestati üks üldine keskmise
väärtusega banderoll ja alandatud hinnaga banderoll mahorka toodetele. Kuid selle
süsteemi ebamugavused sundisid kehtestama 18 mail 1882.a. ka käesoleval ajal ((1890.a.)
kehtivat määrustikku, millise põhilised määrused on järgmised.
Tubaka kasvatamine kogu Venemaa territoriumil, peale Poola Tsaaririigi, on vaba.
Riigikassa siseriiklik tulu tubakalt tekib:
1)patentidelt vabrikute ja müügiruumide avamiseks;
2)aktsiisidelt, mis võetakse valmis tubakatoodetelt banderollide müügi kaudu. Siiski,
lehttubaka kokkuost ja müük, hoidmine ja transport on piiratud spetsiaalsete määrustega:
tubakat võivad osta vaid fabrikandid ja hulgilao pidajad, tubakat võivad ilma patendita
müüa vaid tubakakasvatajad ja vähemalt puudaste kogustena. Lehttubaka vedamine on
lubatud vaid spetsiaalsete saatelehtede vormistamisel. Lehttubaka hulgiladudes, mis on
avatud ringkondliku aktsiisiinspektori loal, peetakse tubaka vastuvõtu ja väljaandmise üle
arvet. Tubakatooteid võib valmistada üksnes vabrikutes, kuid ka tubakakasvatajate kodudes
võib neid enda tarviduste rahuldamiseks valmistada, kuid tööriistadena võib seejuures
kasutada vaid tavalist nuga ja seda võib teha vaid korteri peremees, sest töölisi palgata ta
selleks ei tohi. See kes soovib tubakatoodete vabrikut avada, peab esitama aktsiisivalitsusse
selle plaani ja üksikasjaliku kirjelduse. Vabrikul võib olla vaid üks uks. Kõik vabrikud on
jaotatud kolme kategooriasse: 1)üldised; 2)nuusktubakale; 3)mahorkale. Lehttubakat
võetakse vabrikus vastu ja antakse töötlemiseks kaalu järgi, kontrolli juuresolekul, mille
kohta tehakse sissekanne vabriku raamatutesse. On määratud kindlaks tootmise eeskirjad ja
toodangu toorainest väljatuleku normid. Selleks, et määratleda maksustamisele kuuluvate
tubakatoodete (paberosside, sigarite jne) kaalu, on vabrikus ise valmistatud ja pitseeritud
näidised. Seadusega kindlaks määratud ruumid ((помещения)) ((vist ikka tubakatoodete
pakendid, KL)) peavad olema varustatud vabriku nimega ja selle aadressiga. Peab olema
märgitud ära tubakatoodete hulk, sort ja kaal. Aga madalamate sortide puhul – ka toote
hind. Aktsiisi võetakse banderollide müümise teel. Viimaseid müüakse vaid isikutele, kellel
on tubakavabriku pidamise patent ja ta peab ostma banderolle välja sellise summa eest,
nagu on kehtestatud 1871.a. määrustikuga, aga mahorka jaoks: pealinnades ((Moskva,
Peterburg)), Riias, Odessas ja Varssavis mitte vähem kui 10 000 rubla aga muudes linnades
mitte vähem kui 3000 rubla eest. Selle hulga võib soetada osade kaupa, näiteks poolaasta
peale. Samuti võib neid osta tagatise alusel (rubla- rubla vastu) krediiti. Maksustamise
tariifi on tõstetud 1887.a. ja see on järgmine.
Suitsetamise tubakas 1 nael, 1. sort – 90 kop. ; 2. sort – 48 kop.; 3. sort – 18 kop.,
nuusktubakas – 48 kop., mahorka – 8 kop. Iga saja tk. kohta: sigarid 1. sort – 100 kop., 2.
sordi – 30 kop., paberossid 1 sort – 20 kop., 2. sort – 9 kop.
1889.a. riigieelarve järgi arvestati tubaka aktsiisi 26 178 000 rubla ma 1890.a.
loodetakse saada – 26 705 000 rubla.
Valgustites kasutatavate naftast toodetud õlidelt võetav aktsiis. Seoses meil 1859.a.
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petrooliumi tootmisega, mis oli kuni 1872.a. monopoli asi ja eraisikutel oli nafta tootmine
keelatud. 1872.a. kehtestati aktsiis „fotogeensele tootmisele“ ((foto kr.k. sõnast valgus ja
kr.k. sõnast sünnitan, toodan. Vananenud nimetus mineraalsetele valgustustites
kasutatavatele õlidele, milliseid hakati kasutama XIX saj 30 aastatel taimsete ja loomsete
õlide asemel. Tooraineks oli nafta ja tõrv, milline moodustus puu, põlevkivi, kivisöe ja
turba kuival utmisel. Saadud õlid kandsid erinevaid nimetusi, nagu maaõli, nafta piiritus või
eeter, fotonaftil, fotogen jne. 1890.aastatel jäid kasutusele fotogen ja „petroleum“, millistest
on tänapäeval kasutusel viimane.KL.)) 27 kop puuda ((16 kg)) kohta., millist arvestati
läbiaetud ((utmine, e. kuivdestileerimine)) tooraine kuupmeetrite kohta ja milline tühistati
uuesti 1877.a. 21. detsembri 1887.a. eeskirjade järgi hakati alates 15 jaanuarist 1888.a.
aktsiisiga maksustama kõiki naftast saadud tooteid, milliseid kasutati valgustites ((nn.
petrooleumlampides)), millised oma erikaalu ja süttimistemperatuuri järgi jaotatakse
kergeteks ning rasketeks. Aktsiisi võetakse kergelt süttivatelt õlidelt 40 kop., aga rasketelt
30 kop, puudalt. Vabrikandid võivad tootmisviisi ise valida, kuid nad peavad (peale Bakuus
ja Batumis rajoonis asuvate tehaste) teavitama tehase avamisest kohalikku aktsiisivalitsust,
esitades tehase plaani ning kirjelduse. Aktsiisi alla kuuluvate nafta õlide arvestust peetakse
järgmiselt:
1)Baku ja Batumi rajoonides tootmisrajoonidest väljaveol;
2)muudes kohtades enne toote vabrikust väljasaatmist, kusjuures aktsiisi maksu
maksmise tähtaega võib edasi lükata, kui välja saadetakse vähemalt 600 puuda ja sellele
kogusele on olemas tagatis 1:1 rbl. ja seda kuni 9. kuuks, peale vabrikust väljaveo loa
saamist. Naftatoodete välismaale veol, tagatisega koormatud aktsiis vabastatakse ja peale
selle lubatakse maha arvestada ka transpordikaod, mitte enam kui 5% vabrikust või toodete
laost väljaveetud kogusest. Naftast valmistatud õlide segamisel taimsete õlidega need
maksustatakse aksiisiga neis sisalduva naftast toodetud õli sisalduse järgi, kergetele
valgustusõlidele ettenähtud määra järgi.
Valgustites kasutatavatelt naftaõlidelt kogutud aktsiis oli 1889.a. riigieeelarve järgi
8 024 000 rubla, 1889.a. loodetakse saada 9 029 500 rubla.
Aktsiis tuletikkudelt seati sisse, meil, muide vaid politseilisel ((järelvalve))
eesmärgil 1849.a. ja seda võeti 1 rbl. karbi, milles 1000 tk., kohta, linnakassasse. Tikke
võis toota vaid pealinnades. Peale 1859.a. lubati tikke ka mujal toota ning 1860.a. see
aktsiis tühistati. Alates 1888.a. toodi aktsiis uuesti sisse, nüüd puhtalt rahanduslikul
eesmärgil. Aktsiisitulu koosnes tikuvabrikute patendimaksust ja tikkutooside banderollide
eest võetavast aktsiisist. Aktsiisi võeti järgmiselt:
1)toosi pealt, milles oli kuni 75 tikku: a)kodumaiselt toodangult ¼ kop. ja b)
importtoodangult ½ kop;
2)karbis, milles oli kuni 300 tikku: a)kodumaised -1 kop. ja b)välismaiselt 2 kop.
Tikke võis valmistada, vastavate spetsiaalsete ülemuste poolt antud loa järgi, vabrikutes.
Tikud pakitakse vabrikutes tervetesse, banderolliga kinni kleebitud toosidesse, millistele
peab olema märgitud: vabriku nimi, selle aadress ja tikkude sort. Banderolle müüakse vaid
vabriku patenti omavatele isikutele. Selle valivad kohustuslikult vabrikud: mis eksisteerisid
enne 4 jaanuari 1888.a. 1500 rubla ja millised avati peale seda tähtaega 3000 rubla.
Tikkude banderolle antakse välja tagatise alusel 1:1 rbl., kusjuures maksmise tähtajaks on
arvestusaasta viimane päev. Välismaale müüdavad tikud vabastatakse aktsiisimaksust, kuid
neil peab olema aktsiisivalitsuse kontrolltempel ning saateleht, millisel on märgitud
väljaveetava kauba kogus, kusjuures aktsiisimaksust vabastatakse kaup lõplikult alles siis,
kui kauba tegeliku välismaale jõudmise kohta on aktsiisivalitsusele, poole aasta kestel,
esitatud vastav tolliameti tõend. Fosfori ((valge fosfori, mis on väga mürgine. KL.))
tootmine, transport, müük ja ostmine on aktsiisivalitsuse spetsiaalse järelvalve all ((Vt.
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koit.pri.ee., Versaille ´s rahuleping 28.06.1919.a. Artikkel 282. Lepingud. 16˚.
Tuletikutööstuses valge fosfori kasutamise ärakeelamise 26.septembri 1906.a.
Konventsioon)).

Aktuaalsusteooria
Aktus

Alaliselt tegutsev
komitee.
Alama lüli juhid
(Samarea juhid)
Alamklass
AlamkodaAlandav kohtlemine
Albilased –

Alkalad
Alkoholism-1900

Aktsiiside juhtimise peavalitsus on koondatud Rahandusministeeriumi kohustuslike
maksude ametkonda. Sellele on allutatud: 1)aktsiisivalitsused, millised koguvad
aktsiisimakse ühes või mitmes kõrvuti kubermangus ja millised koosnevad juhist, tema
asetäitjast, revidentidest, kirjutajatest ja kontrolööridest ja 2) ringkondlikud valitsused,
milliste eesotsas on järelvaatajad ja nende abid. Peale selle on Kuramaa, Kovensi, Volõnja,
Podolski ja Poola Tsaaririigis kõrtside üle järelvalve teostamiseks kõrtside vahid ((või
miski sarnane ametikoht.KL.)).
ЭС БЭ 1. 1890. стр. 326-331
(lad.) vt. Hing.
(lad.), pidulik koosolek, näit. koolides või organisatsioonides mõne tähtpäeva puhul. Eesti
koolides on kombeks pidada aktust semestri alul ja lõpul, kooli ja Vabariigi aastapäeval
ning 1. XII. Aktusel on suur tähtsus õpilaste esteetilise ja riigikodaniku kasvatuse
seisukohalt.
-Standing committee- Organisatsioonis formeeritud alaliselt tegutsev grupp, mis on loodud
mingi konkreetse ülesande lahendamiseks.
- Supervisors- Need on organisatsioonis selle taseme juhid kes asuvad vahetult
mittejuhtiva personali taseme kohal.
– inimesed, kes paiknevad sotsiaalse stratifikatsiooni süsteemi madalaimal astmel oma
väheste materiaalsete ja vaimsete ressursside tõttu.
kohalike vabade inimeste kogukondade korporatsioonide (krahvkonnad , linnad) esindus .
– au ja väärikus on sisemised subjektiivsed kategooriad, mida riivatakse kitsas ringis.
ususekt, 12 –13.saj. Lõuna Prantsusmaal ja Põhja Itaalia linnades. Peamine keskus asus
Albi linnas. Nad olid toretsevate katoliiklike kirikukommete ja selle alluvusvahekorra
vastu (feodalismi vastu). Paavst Innokenti III organiseeris 1209.a. ristisõja Albilaste vastu
ja likvideerisid selle liikumise “12. aastase sõja” ning repressioonidega.
(hsp. alcalde - kogukonnavanem, kohtunik Hispaanias ja Ladina - Ameerika maades).
– ehk alkoholiga mürgitamine, tähendab kogu kehalise-, vaimse- ja moraalse kahju ja
kahju kogumit, mis tingitud alkoholi ja seda sisaldavate jookide liigsest tarbimisest. Kuna
alkoholi kui joogi tarvitamine on levinud peaegu kõikidesse tsiviliseeritud riikidesse, siis
tema hukatuslikud tagajärjed ei piirdu vaid mõjuga üksikutele isikutele, vaid kajastub kogu
ühiskonnal, nõnda, et uusimal ajal köidab alkoholism arstide, majandusteadlaste ja
seadusandjate suurendatud tähelepanu. Alkoholi mõju inimese organismile on erinev,
olenedes sellest, kas seda tarvitatakse harjumuspäraselt lahjendatult või konsentreeritud
kujul, väikestes või suurtes annustes, juhuslikult või pidevalt. Väikestes kogustes alkohol,
sarnaselt teistele mürgistele naudinguainetele (millised on ka tubakas, tee, kohv), mis
tekitab meeldiva erutuse, kuid millisele järgneb hiljem jõu langus. Ta kutsub esmalt kõhus
ja nahas esile soojatunde ning sunnib pulsi kiiremini lööma, suurendab vere voolu
siseorganitesse (maksa) ja elavdab vaimset tegevust. Tarvitatava alkoholihulga
suurenemisel need nähud algul tugevnevad, kuid siis ilmnevad selle kahjulikud toimed.
Töövõime kadumine ilmneb suurema joobe puhul. Samas kaotab mõtlemine oma elavuse,
mälu oma selge arusaama, tunded muutuvad petlikuks, mõistus kaotab kontrolli keha üle,
mistõttu liigutused muutuvad ebakindlaks ja lõpuks liitub kõigega uinakusse jäämine või ka
teadvuse kaotus (äge alkoholism), e. joobumine. Selles joobumise tasemes, olenevalt
asjaoludest, võib järgneda apopleksia ((aju-rabandus, e. -verejooks)) tõttu surm. Peale
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selliseid normaalsest olekust erinevaid häireid vajab keha teatud aega, et taastuda, kuna
joovastavad ained viivad organismi tasakaalust välja, tekitades mao ja soolte katarri
tunnuseid. Sagedasel alkoholiga mürgitamisel tekivad vähehaaval kõigis inimkeha kudedes
ja organites teatud haiguslikud muutused ja häired, millised lõppude lõpuks toovad kaasa
kogu organismi haigestumise ja seda nimetatakse krooniliseks alkoholismiks (haiguslikuks
joomiseks). Kroonilisel joodikul läheb alguses korrast ära toitumis-aparaat. Tekib
krooniline kurgu ja kõhukatarr (limaskestapõletik), isu kaotus, iiveldus, hapete kogunemine
ja kõhukinnisus on esimesteks alkoholi liigtarvitamise tunnusteks ja millise edaspidisel
jätkumisel tekivad toitumis- ja vereloomesüsteemi raskemad kahjustused. Tänu rikutud
toitumisele ja muutustele vereringluses, tekivad tihti liigsuured rasvkudede ladestumised
sise- ning välisorganitele ((nahk on organ)), millistele järgnevad erinevad organismi
talitushäired ja haigused. Nii suureneb ja rasvub maks, millise talitus häirub ja sellega
kaasneb keha üldine nõrkus. Joodikutel esineb tihti südame suurenemine (hüpertroofia),
millisele järgneb südamelihaste ja suurte veresoonte rasvumine. Mis aga puudutab
hingamisorganeid, siis kroonilistel joodikutel ilmnevad varsti kroonilised kurgu ja kopsude
katarrid, millised paistavad silma sinakaspunase näovärvi tekkimisega, hääle kähisemine ja
hingeldamine. Neerud, suure töökoormuse tõttu, haigestuvad ja võtavad braitoni haiguseks
nimetatud kuju. Lõpuks, joodikutel on üpris sagedased närvisüsteemi haigestumised. Aju ja
ajukoore verega ülitäitumine, ajukelme paksenemine, ajuolluse haigestumine, selle
atrofeerumine, sarnaselt seljaaju halvatusele ning tundeelundite talituse lakkamine – mis
juhtuvad tihti joodikutel ja toovad kaasa psühhilisi haigestumisi (hallutsatsioonid,
sonimine, nürimeelsus, üldine halvatus jne). Isegi igapäevaste joodikute väikesed
haigestumised võivad tuua kaasa raskeid ajukahjustusi nn.- delirium tremens.
Ülalpool toodud põhjustel suureneb alkoholismist tingitud suremus uskumatult
kiiresti. Mitte ainult suur hulk joodikuid sureb kohe alkoholi tarvitamise ajal, vaid veelgi
suurem hulk saab alkoholi mõju – delirium tremens - ohviks. Ametlike andmete järgi on
Inglismaal 1847-74.a. surnud otseselt joomise tõttu 22 723 inimest. New-Yorgis on tervelt
kolmandik kõigist surmajuhtudest otseselt või kaudselt seotud alkoholismiga. Nii on 38
aasta kestel, alates 1840 kuni 1878.a., seal surnud alkoholi liigtarvitamisest 190 000
inimest, nii et Wiliam Parker leidis endal olevat õiguse öelda, et kollane palavik, on
joomisega võrreldes inimkonnale üpris kerge haigus. Seejuures tuleb märkida, et mitte
väike osa surmaga lõppenud õnnetusjuhtumitest on juhtunud eranditult alkoholismi
tagajärel. Näiteks Prantsusmaal on viimasel ajal igal aastal hukkunud 404 inimest otseselt
purjus oleku tõttu juhtunud õnnetustes. Saksoonia kuningriigis 1847- 1876.a. oli 17 939
surmaga lõppenud vigastustest 1111 või siis 6,2 % ilmselgelt joomingu tagajärg. Preisi
kuningriigis 1869- 1873.a. 33 371 hukkunute juhust oli 1554 või siis 4,6 % tegu joobes
isikutega.
Mitte vähemolulist osa mängib alkoholism enesetappude sooritamise puhul. Nii oli
1875.a. Prantsusmaal sooritatud enesetappudest 17% , Taanis 17,5. Preisimaal 8% ,
Saksoonias 10,3 % ja Venemaal 38 % - teostatud alkoholi liigtarvitamise tulemusel. Peale
selle on üprise oluline see asjaolu, et joodikud annavad oma järglastele edasi teatud
eelsoodumused füüsilise-, vaimse- ja moraalse elu tõbedele, millised toovad kaasa
elanikkonna olulisele mandumisele, milline on juba tõestatud mõnedes Šveitsi, Galiitsia,
Prantsusmaa, Preisimaa ja Berni kantoni osades seoses sellega, et peale kasvav põlvkond ei
ole võimeline minema sõjaväeteenistusse. Joodikute lapsed on enamjaolt nõrga tervisega ja
tihti kalduvad raskete närvihaiguste (epilepsia, idiotism jne. jne.) põdejate aga ka on tihti
vähenenud vaimsete võimetega isikute hulka.
Alkoholism mõjub kõige hukatuslikumalt perekonna, kogukonna ja riigi heaolule,
sest see on üksikute isikute ja rahvamasside vaesumise peapõhjuseks, õõnestab perekonna
heaolu alust, soodustab prostitutsiooni ja viib ühiskonna- ja õiguskorra rikkumisele. Kui
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suur on seos alkoholismi harrastamise arvu ja kuritegude vahel ilmnes Baeri uuringute
kaudu, millistest nähtus, et Saksamaal 1874.a. 32 827 vangistuses viibinud isikutest olid
13 706 (41,7%) joodikud ja neist 7 269 (22,1%) juhuslikud alkoholi tarbijad ja 6 437
(19,6%) paadunud joodikud.
Alkoholi joobeseisundis sooritatud kuriteo liikide järgi olid:
ettekavatsetud tapmisi 46,1 %,
ettekavatsemata mõrvu 63,2 %,
raskete tervisekahjustuste tekitamisi 74,4 %,
kergeid vigastusi tekitati 63%,
riigivõimuorganitele vastuhakkudest 76,5 %,
mooraalireeglite vastased kuriteod 77%.
Täpselt samuti on ametlike uuringute järgi Inglismaal ¾ kuni 4/5 kõigist kuritegudest
sooritatud alkoholi joobe seisundis. Koos alkoholi joomise kasvuga kasvab loomulikult ka
kuritegude arv ja seal kus alkoholi tarbimine mingil põhjusel väheneb (näiteks Iirimaal,
tänu preester Metyle. Šveitsis tänu riigi võimuorganite represiivsetele meetmetele.) ka
märgatavalt kuritegevus.
Mis aga puutub alkoholi liigtarvitamisega võitlusse, siis võib eelkõige märkida
seda, et selles asjas võib edu loota vaid siis, kui riik ja ühiskond üheskoos võtavad
alkoholismi vastaseid meetmeid. Mida aga võivad saavutada üksikud eraühingud oma
valmisolekuga ohvreid tuua, humaansusega ja kannatliku järjepidevusega
alkoholismivastases võitluses, seda tõestab Põhja Ameerikas 1808.a. eksisteeriv karskusse
ja kangetest jookidest hoidumise selts, mis sarnane 1829.a. Inglismaal asutatud ühingutele.
Edasi Iirimaa alkoholist hoidumise kuulutaja preestri Mety saavutused 1838-1856.a.
veendes enamat kui miljonit inimest andma alkoholist hoidumise lubadust. Samamoodi oli
viljakas Rootsi mõõduka tarbimise liikumise tegevus. Täpselt samamoodi oli Saksamaal
asutatud karskusseltside edu raskelt tulema, kuid saavutatu sai ootamatult tagasilöögi
1848.a. poliitiliste lainetuste ajajärgul.
Sarnaste ühingute asutamine ja ülalpidamine, millised, olles võõrad igasugustele
ühtedele või teistele poliitilistele ja vaimulikele vaadetele, püüavad rahvale tudvustada
alkoholi tarvitamisega seotud ohte ja äratada tema moraalne tunne, levitades rahvas
teadmisi ning püüdes hariduse edendamisega luua olulist alkoholi liigtarvitamise vastast
tingimust. Seejuures ei tohi aga unustada, et seal, kus on valdav proletariaat ja
rahvamasside vaesus, võib olla selle pahe kõige mõjukamaks vastaseks vaestele tervislike
eluasemete rajamine. Püüdes neid varustada kvaliteetsete ja odavate toiduainetega ning
võimaldada lisaks odavaid viina asendavaid jooke, nagu hea ja odav õlu, kohvi ning tee.
Alkoholismivastastest meetmetest, milliseid püüdsid erinevad riigid võtta ei andnud
viinamüügi keeld, nagu seda proovisid teha mõned Ameerika Ühendriikide osariigid, ega
ka alkohoolsete jookide kõrge maksuga maksustamine, märkimisväärset edu. Kuid
vastupidiselt eelöeldule, annab tegelikku edu alkohoolsete jookide üksikmüügi korrast
kinnipidamise range järelvalve, millist hakati rakendama ja ellu viima viimasel ajal. Samuti
hakati vähendama alkohoolsete jookide tarvitamise kohti ja müügilube (patente).
Alkohoolsete jookide müüjad-kõrtsmikud pandi seadusega purjus inimese poolt tehtud
tegude eest vastutavaks, millistes ta seepärast, kui vahendaja vastutavaks muutus, ning
hakates ilmtingimata karistama joobeseisundis sooritatud avaliku korra rikkumisi. Mitte
vähem kasulikena tunduvad riigikassa arvelt asutatavad krooniliste alkohoolikute
parandusasutusi, kus nad saaksid taastada kaotatud enesevalitsemise ning tahtejõu. Et nad
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saaks korda kehalise- ning moraalse tervise ja muutuks seeläbi uuesti ühiskonnale
kasulikeks liikmeteks.
Ср. Гусса, «Chronische Alkoholskrankheit“ . (Tõlge rootsi keelest koos autor
Гергарта фань дерь Буша muudatuste ja täiendustega.);
Baer, “Der A., seine Verbreitung und seine Wirkung auf den individuellen und
socialen Organismus” (Berlin 1878.a.).

Allood
Allüksus
Alternatum
Ameti eluaegsus –
Ametikohuste
instruktsioon
Ametipalk –
Amnestia 1910

Kommentaariks. Alkoholism, kui organismi talituste häire, on samal tasemel teiste
haiguseks muutunud nähtustega, nagu ainevahetushäiretega seotud rasvumine. Nii esimese
kui teise vägivaldne mõjutamine, täiskarskus-nälgimine, omavad täpselt samu võõrutusega
ilmnevaid füüsilisi ja vaimseid (meelelisi) kannatusi ja võivad haigust vaid süvendada.
Seni kui tervisehäire tekitaja ei ole isiku enda kontrolli alla saadud, haigus kestab edasi ja
süveneb. Võimalik, et haiguse põhjused on tingitud pigem keskkonna mõjudest, kui
sotsiaalsest sfäärist. Nii, et dieedi pidajad, olge kannatlikud ja ärge kiirustaga oma tervise
taastamisega, sest inimene uueneb füüsiliselt täielikult 7 aasta kestel. Selleks, et olla 7
aasta pärast terve, tuleb kõik eelnevad aastad toita tervist kõikide keha ülesehituseks
vajalike ainetega. Esimene ja teine nähtus-tõbi on otseses seoses. Kui süüa seda, mida
organism vajab, organism, hea enesetunde saavutamiseks, viina ei vaja. Viina isu vastu
aitab minu puhul hästi tailiha (lihtsalt suvaliste asjade söömine ei aita) söömine. Kui minul
tekib millegi puuduse tunne, siis ma tean, et tahaks kõigepealt seda viinaga, kui kõige
kiirema ja käepärase vahendiga, kustutada. Liha tuleb ju töödelda, mis võtab aega ja
kannatust. Toores liha on väga raskelt seeditav ja viib seedimise tasakaalust välja. St.
organism kulutab töötlemisele rohkem kui tagasi saab jne. Kuid nälg jääb ju alles. Kui süüa
kohe liha rahulikult isu täis, siis sama kulu juures, võidab mõtetu joobeseisundis viibimise
ja sellest väljatuleku aja.
Puhast joovastustunnet võib aga saavutada ka teisiti, kuid alati järgneb ebameeldiv
kainenemine. Joovastuse ületähtsustamine on alkoholismi eeldus.
Õnn ja õnne (tunde) puudus on ühe ja sama asja – elu - lahutamatud osad, kuid
esimene veab, teine pidurdab. Mida suurem, seda raskem esimene on.! KL.
– (keskl.d allodium) – feodaalajastul täielikku omandisse kuulunud maa-ala, vastandina
tinglikule omandile feodile.
- Subunit - Formaalne grupp organisatsioonis, mis vastutab konkreetse komplekti
ülesannete täitmise eest organisatsioonis terviklikuna.
– teineteist välistav.
- Job description - Lühidalt sõnastatud põhiülesanded, mis nõuavad erinevate ametnike
kogemusi ning volitusi.
-andestamine, tehtud vale unustamine – kaasaegse õigusvaate järgi üks armu andmise viis,
kuriteo sooritanud isikutele andestamine. Armu andmine selle sõna mõistes, on üksikute
kindlaksmääratud isikutele andestamine. Amnestia – jälitamisest ja karistusest kurjategijate
massiline vabastamine, st. tervete kategooriate või kurjategijate gruppide. Juriidiline alus
armuandmisel üldse – ühesuguse, väljajätudeta, käitumise abstraktsete ja elutute
karistustava seaduse vormelite kõigi kuritegevuse üksikjuhtumite ilmingute võimatuse
tunnistamine. Isiklikud ja objektiivsed asjaolud, millised tingivad antud konkreetse
kuritegeliku fakti on teine kord niivõrd erandlikud, et range seaduse täitmine nende suhtes
on vaid eesmärgitu ja vajadusetu julmus. Amnestial oli esialgselt täiesti juhuslk iseloom ja
oli lihtsalt vangide suhtes ülema võimu armulikkuse akt. Selle annetamine oli tingitud
sündmustest ja kaalutlustest, millistel ei olnud midagi ühist õigusmõistmisega, näiteks uue
monarhi troonile astumine, kroonimise, järglase sündimise jne. Selline amnestia on ka
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senini meil Venemaal tavaline nähtus ja väljendub nn. kõigearmulikumates manifestides,
millised kuulutavad välja kas karistust kandvatele täieliku armu andmist või vangistuse
tähtaegade lühendamist, aga kohtu all olevatele – kas süüdistusest täiesti vabastamist või
seadusega ettenähtud karistuste määra vähendamist. Sarnase amnestia, mis ei ole seotud
sooritatud kuriteo liigiga, millisel ei ole mingit juriidilist alust ja mis võivad olla
põhjendatud ja õigustatud vaid faktiliselt: karistusaja liigsest pikkusest ja
kriminaalkoodeksite liigsest rangusest.
Teist iseloomu omab amnestia riiklike kurjategijate puhul. Küsimus neist kerkib
vältimatult igasugusel korra muutumisel riigi elus ja eriti iga riigipöörde puhul. Kui ka
kuritegeliku teo mõiste isiku või vara õiguste vastu ei sisalda endas miskit absoluutset ja
tingimusetult jäika, siis riikliku kuriteo mõiste, millise kõige peamiseks objektiks antud
riiklik kord, põhineb tervikuna suhtelisel alusel. Kui eksisteeriv kord muutub tuntavaks, ei
ole mõtet enam hoida vanglates neid, kes kannavad karistust tegude eest, mis kaotasid
kuritegeliku iseloomu. Mitte ainult õigluse tunne ei nõua nende vabastamist: selline
nõudmine saab ka kindla objektiivse toe. Osalemine, näiteks, ühingus, milline seadis oma
tegevuse eesmärgiks Venemaal piiramatu võimuga monarhia valitsemise korra asendada
konstitutsioonilise korraga, mis kutsusid esile ühtede või teiste tegude sooritamise – peale
17 oktoobrit 1905.a. , kui kriminaalselt karistatav tegu, mitte ainult ei kaotanud oma endise
iseloomu, vaid muutus koguni õiguspäraseks. Seadusandja osutunuks olemast enesega
vasturääkivuses, kui ta viivitamatult ei vabastaks vanglatest sellest liikumisest osalemise
eest süüdi mõistetuid. Seda sama võib öelda amnestia kohta religioose seaduse rikkumise
puhul, millisel on veelgi tinglikum iseloom. Dünastiliste ja revolutsiooniliste riigipöörete
puhul, tavaliselt võitnud isikud või parteid kingivad amnestia oma vastastele ja sellega
lõpetavad sisevõitluse, taastades maal selle rahuliku olukorra. Püüd kiiresti korda taastada
ja korralagedusi lõpetada, aga samuti humaansuse ja õigluse seisukorrast lähtudes, sunnib
ülekaalu saanutel valitsevaks printsiibiks muutunud korra vastaste jälitamisest loobuma.
Esimesed poliitilise amnestia näited me leiame vanade kreeklaste ajaloos ja sellest ajast
peale see meede, erinevates vormides ja tasemetel, on kõikjal kasutusel olnud ja
kasutatekse ka praegu. Enamikus kaasaegsetes riikides amnestia kui armu andmine,
moodustab endast ülemvõimu preogatiivi. Prantsusmaal kehtestas juba 1848.a. põhiseadus
selle, et amnestia võib olla antud vaid seadusandlikus korras. 1852.a. oli see reegel
tühistatud aga 1871.a. see taastati. Sama kord on kehtestatud Belgias. Prantsuse
kassatsiooni praktikas on armuandmise (grace) erinevus amnestiast selles, et armuandmine
piirdub vaid karistuse tühistamise või kergendamisega, samas kui amnestia hävitab nii
kuriteo enese, tunnistades selle täiesti olematuks, nagu ka selle kõik juriidilised ja
moraalsed tagajärjed. Armu andmine leiab kitsas mõttes aset vaid siis kui on kuulutatud
välja lõplik kohtuotsus ja selle initsiatiiv võib sõltuda kohtust. Amnestia aga võib puutuda
kõigisse teo momentidesse ja selle karistatavusse.
Venemaal on amnestia küsimus perioodil, alates 17 oktoobrist 1905.a. kuni teise
Riigiduuma laiali saatmiseni (3 juunil 1907.a.) oli üheks valulikumaks poliitiliseks
küsimuseks. 21. oktoobri 1905.a. „ isikute saatuse kergendamise suhtes, kes enne 17
oktoobri 1905.a. manifesti välja andmist, olid süüdi mõistetud riiklikes kuritegudes“
seadlusega anti amnestia, „kooskõlas, nii nagu oli seadluses öeldud, mainitud riikliku
sündmusega“. Kuid, esiteks, amnestia oli mittetäielik, aga teiseks, revolutsiooniline tegevus
peale 17 oktoobri manifesti jätkus ja sellest osavõtjate suhtes võeti neid samu kriminaal- ja
administratiivse jälitamise meetmeid, kuna kõik endised seadused jäid jõusse.
Esimene Riigiduuma kirjutas vastu-aadressi, mis võeti hääletamisel vastu 5. mail
1906.a., järgmised sõnad: „Maa ihkab amnestiat, laiendatud kõigile kriminaalseadustega
ettenähtud tegudele, mis on tulenenud religioossetest või poliitilistel põjustel, aga samuti
agraarsetest õigusrikkumistest. On rahva südametunnistuse nõudmine, millisest ei saa
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keelduda, millise täitmist ei saa viivitada“. Seda soovi ei rahuldatud.
Teine Duuma pöördus mitu korda amnestia küsimuse juurde tagasi. Sellel ajal
ajakirjanduses, üldises ja spetsiaalses, oli esitatud uus vaatekoht; tunnistati, et poliitiline
amnestia ka Venemaal, oma olemuselt, ei peaks kuuluma ülemvõimu preogatiivi hulka vaid
peaks olema kingitud üldises seadusandlikus korras.
Amnestia küsimuse praktilise teostamise raskus seisneb selle alla kuuluvate
kurjategijate täpses määratlemises. Peamiseks tunnuseks, millise järgi koodeksis
kuritegelikud teod kvalifitseeritakse, ei ole üldise reegli järgi ei ole süüdlast juhtiv tõuge,
vaid kuritegelik tegu, st. objektiivne fakt. Õhutamine on momendiks, millise juhul ühtedel
puhkudel karistust karmistatakse, teistel kergendatakse, aga kolmandatel ei ole sel tähtsust.
Viimastel juhtudel sooritatud teo motiiv ei ole kohtuotsuses kajastatud ja kohtuotsuse järgi
ei saa üldisest karistust kandvast massist antud teo eest isikuid, kes sooritasid selle
poliitilisel motiivil, ei ole võimalik. Selline iseloom on, näiteks, meie kehtiva seaduse järgi
„võimude vastane ilmne vastuhakk“ või relvastatud vastuhakk. Kui pidada rangelt kinni
täieliku amnestia vormelist poliitiliste kuritegude puhul, siis tema tegevustest
väljaspool osutuvad üpris märkimisväärsed kategooriad isegi karmide massilise
vastupanu asjad, mis leidsid aset Siberis poliitiliste asumisele saadetute juures,
rääkimata juba vähe tuntud üksikutest juhtudest. Edasi, ei saa unustada, et kui nende
inimeste üle kohtuotsuseid tehti, kelle suhtes hiljem tõuseb amnestia küsimus, oli
süüalustel tihti kasulik varjata oma teo tõelisi motiive ja peeti eriti oluliseks nende
varjamist, esiteks selle pärast, et vältida karistuse karmistamist, teiseks, et mitte anda
välja kaasosalisi. Tihti see eesmärk saavutati ja kohus, süütõendite puudusel, lükkas
poliitilise motiivi kõrvale. Veelgi raskem on saada selgust kohtuotsustes, mis on tehtud
erandlike seaduste alusel, näiteks, kaitseseisukorra väljakuulutamise seadus, millise põhjal
väline kallaletungi või vastupanu akt varjab ühtmoodi isiku tegevust, kes politilisel
põhjusel tappis kindral-kuberneri, või kui varas haavas kordniku, kes püüdis takistada tema
poevargust. Pidades silmas kõiki neid aluseid, ei ole paljude suhtes küsimuse õiglane ja
sihipärane lahendamine ilma asja uue kohtuliku läbivaatamiseta võimalik. Vt. П.М.
Любинский, «Право амнестии. Историко.догматическое и политическое
изследование» *СПБ., 1907).
НЭС 1910
К. – К.
– (Kostariika §48; Mehhiko 1917 §27. XIV) – õigus kaitsele.
(kr. anarchia valitsuse võimu puudumine) ühiskonna, riigi, maa seisukord, mil seaduste
kehtivus katkenud, seaduslikkuse mõiste kaotatud ja igasugune võim on kukutatud. Peale
revolutsiooni jne. tekib kohe võimu taastamise reaktsioon elanike grupi või riigi ametnike
poolt, et kas või ajutist stabiilsust (korda) saavutada, isegi tugevat isevalitsejat, diktaatorit
või despootlikku võimu. Anarhism lähtub piiramatu isiksuse vabaduse nõudest ja eitab
võimu, ükskõik, milline ka see pealesunnitud võim ei oleks. Riik on vähemuse
organisatsioon, et ekspluateerida masse ja ei saa olla miski muu. On kaks suunda: I –
Äärmuslik liberalismi printsiibi järgimine selle puhtal moel koos võimalikult suure isiksuse
vabaduse tunnistamisega ning riigi sekkumise eitamisega. (Mansesteri kool, Spentser,
“tootmine ideaalses ühiskonnas peab toimuma vabade tööstuslike kompaniide poolt,
minnes mööda riiklikust pealesunnitud sekkumisest. Selline õpetus on kasulik sotsiaalselt
tugevatele gruppidele ja on seetõttu kodanlikuks anarhismiks. Sellise anarhismi erivormi
filosoofiat käsitleb Nietzsche.
II – revolutsiooniline anarhism (sotsialistlik anarhism) esimene (teadaolev) teooria Pierre
Proudhonilt (1809 – 1865), kes kasutas sõna anarhia “ideaalse” tähenduses. Proudhoni
jaoks oli ideaalseks ühiskonnaks täiesti autonoomsete ja vabade kogukondade liit. See on
eelistatult talurahva ja väikekodanluse anarhism. Teooriat arendas Stirner ja veel edasi
Bakunin. Viimane oli isegi üleüldiste valimiste vastu (kuna see on paremini organiseeritud
jõuka klassi tööriist). Bakunini arvates – “Ideaalne ühiskond on selline, kus eraomand,
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võim, rikkus ja vaesus puudub, kus ei ole valitsejaid ega orje; kõik peavad jõudumööda
töötama ja saama vajaduste järgi.” Edasi arendas Kropatkin (T16, lk.826). Ta väitis, et
anarhism on ajalooliselt möödapääsmatu etapp ühiskonna arengus. See, mis oli enne
eraomand on nüüd juba ühiskonna kasutuses, teed, sillad, jõed, järved,
(avalikud)raamatukogud jne.
Anarhia 1900

Anarhism-1910

– nõnda nimetatakse ühiskonna, maa, riigi olukorda, mil kehtivad seadused on jalge alla
tallatud, mõiste seaduslikkusest on kaotsi läinud ja igasugune võim on kukutatud. Ilmudes
kohe revolutsiooni järel, ei saa sarnane seisund kaua kesta, ilma et antud poliitiline
organism ei hävineks. Seepärast on seal, kus viimane osutub veel elujõuliseks, siis kohe
peale anarhia valitsemist täheldatakse reaktsiooni korra ning seaduslikkuse taastamise
kasuks. Viimane luuakse kas elanikkonna arukama osa enese jõul, või siis ajutiselt oma
autoriteedi kaotanud valitsuse poolt, mis asub uuesti juhtimise etteotsa tänu korda ning rahu
pooldavate elanikkonna elementide koostööle, või siis, lõpuks, kellelgi teise isiku poolt, kes
suudab kasutada ära asjaolusid, et parajal momendil asuda juhtimishoobade juurde ning
taastada jõuga kord, et anarhia asemel luua, kuigi ajutiselt, tugev isevalitsuslik või
diktaatorlik, despootlik võim. (ES. B-E SPb 1900.a. T.31. lk. 706).
Anarhia – võimutus, selline ühiskonna seisund, millise puhul ei ole valitust, ei ole inimene
inimese üle sundvõimu, ei ole riiki ja üldse ei ole kohustuslikku ühiskondlikku
organisatsiooni.
Anarhism – poliitiline teooria, mis näeb anarhismis ühiskondlikku ideaali.
Anarhistid on anarhia pooldajad, kes näevad selles ühiskondlike suhete ideaali.
Igapäevaelus nimetatakse anarhismiks samuti ühiskonna seisu, millises ei ole mitte ainult
igasugust võimu ega seadust, vaid ka mingit korda, isiku ja vara julgeolekuta olukorda, mis
leiab tavaliselt aset mässude ja rahutuste ajal. Sellise sõna kasutuse juures on anarhismil
odoioosne ((ld- odiosus, vihatav, mittesallitav, vastik)) mõte ja seda kasutatakse hea
meelega anarhismi vaenlaste poolt, kusjuures nad teadlikult või ebateadlikult ajavad
segamini anarhismi kui teatud ühiskondliku korra, anarhismi kui igasuguse korra
puudumisega. Seejuures on anarhistidele anarhism tingimata kui kindlaks määratud
ühiskondlik kord, millise teostamine on võimalik tänu kõigi inimeste huvide harmooniale,
mis on nende õpetuse kohaselt inimühiskonna aluseks. Selles mõttes in iseloomulik
epigraaf (Phudronist) ajakirjast „Liberty“ (New York, Benjamin Tucker): „Liberty – not the
daughter, but the mother of order“. Anarhism, kui ühiskonna väline seisund, oli tuntud juba
muistsel ajal. „Odüsseoses“ (IX, 112-115) on antud sellise ühiskonna seisund antud
järgmistes ridades:
Nende hulgas ei ole rahva koosolekuid,
ega kogukonna koosolekuid;
Nad on tumedates koobastes, või
kõrgete mägede tippudel;
Elavad vabalt; seal igaüks, naise
ja lugematu arvu lastega
Valitseb, teades vaid ennast ja
teiste pärast ei muretse.
Vana aja anarhismi, kui ideaalse ühiskonna teoreetikuna näevad mõned uurijad (G.
Adler) Zenonit; kuid teised (R. Pölman, „Antiikse kommunismi ja sotsialismi ajalugu“, ((Р.
Пельмань, «История античного коммунизма и социализма», СПБ., 1910)) peavad seda
ebaõigeks ja lähendavad Zenonit Platonile, anarhismist üpris kaugel olevale. Aristoteles
nimetab anarhistlikuks (odioosses mõttes) ühiskonna seisundit ohlokraatiaks. Ristiusk
püüdis asutada ühiskondliku kooselu eranditult vastastikusele armastusele; kuid
eksisteerivasse riiki ta suhtus mitte vaenulikult, vaid erapooletult, kuid hiljem seda täiesti
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tunnustades. Mõned ristiusu sektid, keskajal ja uuel ajal – näiteks, moraavi vennad,
begunid, duhoborid – jäävad anarhismile üpris lähedasteks. Suure revolutsiooni ajal kostis
sõna anarhism ja anarhistid üpris tihti, kuid peaegu alati laitvas mõttes. Kuigivõrd
süstematiseeritud anarhismi teooria esitati esmakordselt 1793.a. V. Godvini raamatus: „An
enquiry concering political justice and its influence on genereal virtue and happiness“, aga
seejärel 1840.a. Proudhoni raamatus: «Что такое собственность» (kaks venekeelset tõlget
СПБ, 1907г. Изд. «Мысли» и изд. Леонтьевыхь) ja hiljem ta raamatutes „Systeme des
contradictions economiques ou philosophie de la misere“ (1846), „Solution du probleme
social“ (1848) ja teised.
Esimesena kasutati sõna anarhism, kui teatud ühiskondlikku ideaalse korra tähistust,
ja anarhisti kui selle korra printsipiaalse pooldaja tähistust Proudhoni poolt, tema esimeses
mainitud teoses Sellest ajast peale hakkab arenema õpetus anarhismist ja ilmub terve
anarhistlik vool. Kuid see vool ei ole kaugeltki ühesugune: erinevad anarhismi teoreetikud
seisavad üksteisest võrdlemisi kaugel ja üksikud anarhistid ja anarhistlikud
organisatsioonid erinevad üksteisest vaat, et veelgi rohkem. Anarhismi uuria Eltsbecher,
toob esile seitse peamist anarhismi teoreetikut:
Inglane Godvin (1756-1836),
prantslane Proudhon (1809-1836),
sakslane Štirner (1806-1856),
Põhja-Ameeriklane Tucker (1854 -((1939)),
kolm venelast: Bakunin (1814-1876),
Vürst Kropotkin (1842 - ((1921)),
Krahv L. N. Tolstoi (1828-1910).
Mõned anarhistid, seal hulgas sõjakad (näites Valjan, kes viskas pommi prantsuse
parlamenti), nimetavad oma õpetajate hulgas isegi Herbert Spencherit.
Sotsiaaldemokraadid, kes on vaenulikud tema individualistlikule teooriale (Enriko Ferri),
loeavd samuti teda hea meelega anarhistide hulka kuuluvaks. Spencher ise aga ei ei suuda
oma konstruktsioonides riigist täiesti mööda minna ja teda saab sellepärast vaid suurte
järelandmiste arvel anarhistiks nimetada.
Ülaltoodud seitsmiku hulka võib lisada rida väljapaistvaid kirjanikke, kes
propageerisid nanarhismi ideesid ja olid oma vaadetelt neile rohkem või vähem lähedased.
Sellised on näiteks:
geograaf Elize Reklju ja ta vend Eli Reklju, kes on lähenenud liustike uurijale,
Kropotkinile,
belletrist ja anarhia poeet D- G- Makkai (1864 - ), kes on liitunud Proudhonile,
Štirnerile ja Tuckerile;
publitsist Julie Grav;
Oktav Mirbo oma tegevuse algul oli anarhismile üpris lähedal. Tema draama
„Rumalad karjased“ väljendab ilmselgelt anarhistlikke ideesid. Lõpuks võib nimetada
Ibsenit, kelle draamades eriti „Rahva vaenlases“, tema äärmises eitavas suhtumises
enamusse, on tunda anarhismi ideede mõju. Kuid need kirjanikud ei oma anarhismi
teoreetikutena iseseisvat tähendust.
Ülevalpool nimetatud teoreetikutest on Bakunin, Kropotkin ja osalt ka Tucker
on evolutsionistid. Nad on kindlad, et ajalooline protsess viib möödapääsmatult inimkonna
anarhismi, milline on mitte ainult ideaalne vaid ka ühiskondlikult hädavajalik ühiskondlik
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kord (mis neid ei sega kutsumast üles revolutsiooni korraldama). Teisi võib aga nimetada
utopistideks, kuna nad arvavad, et üleminek anarhismile toimub loomuliku evolutsiooni
tulemusel, ja siis kui inimesed veenduvad järelduste mõistuslikkuses, jõuavad
veendumusele nende poolt pakutava korra sihipärasuses ning teevad teadlikult ümber oma
elu.
Kõik anarhismi teooriad lähtuvad veendumusest, et riik ei ole miski muu, kui
vähemuse poolt enamuse ekspluateerimiseks loodud organisatsioon. Parimal juhul võib
see muutuda enamuse poolt vähemuse ekspluateerimise organisatsiooniks, kuid seni kuni
inimesed hakkavad tunnistama enese üle üksikute inimeste võimu, vahet pole, kas nad
valitsevad sünni või valituks osutunu, kuigi üleüldiste valimiste tulemusel, õiguse alusel,
hakkavad inimkonnas vältimatult eksisteerima rõhujad ja rõhutud, ekspluateeritavad ja
ekspluateerijad. Inimesed peavad ise võtma saatuse oma kätesse ja et vaid siis on võimalik
tõeline võrdsus ja tõeline vabadus.
Teoreetilises anarhismis eristatakse järgmisi suundi.
Omaette asub Lev Tolstoi kristlik moraalne anarhism, kes nimetab oma õpetust mitte
anarhismiks, vaid kristluseks (Kristlikuks ristiusuks, nii nagu seda nimetas Tolstoi lähim
järgija V. G. Tsertkov). Seda õpetust on Tolstoi poolt arendatud tema töödes, mis on
kirjutatud peale 1881.a.: „Pihtimus“, „Milles on minu usk“, „Jumala riik on teie sees“ jne.
Tolstoi lähtub igasuguse vägivalla ja sunduse eitamisest ning jõuab loogiliselt riigivõimu
eitamisele. Samas ta eitab tingimusetult ka omandit. Inimsuhete aluseks peavad tema
arvates olema moraalne kohustus ja vastastikune armastus. Parema korra saavutamiseks
võib võidelda vaid moraalse täiustumise ja kohuse täitmise teel, milline nõuab kohustusliku
sõjaväeteenistuse ja teiste riigi poolt pandud kohustuse täitmisest keeldumist. Tolstoil oli
Euroopas ja Ameerikas palju järgijaid, kuid nad seisavad anarhistide poolel.
Teine vool kujutab endast Proudhoni mutualistlikku anarhismi voolu. Nähes
inimese ilma tööta saadud, st. rendi ja kasumi, omadi, millise kaitseks on riik loodud, kaudu
orjastamist inimese poolt, Proudhon, õigluse nimel eitab riiklikke seadusi (kuid mitte tema
õigust olemuses) ja pakub nende asemele vaba inimeste liitu, kes on seotud vaba
lepinguga, millise täitmise kohustus on Proudhonile selleks õiglaseks normiks, millist ta
tunnistab. Proudhonlikud liidud on enamjaolt territoriaalsed. Proudhon kutsub liituma neid
usklikke – vabasse kirikusse, mis on riigist ja teistest liitudest täiesti sõltumatu. Ta
tunnistab vabatahtlikku liitu, mis on sõlmitud enesekaitseks kõrvalseisjate kallaletungide
tõrjumiseks ja omamoodi politsei ja isegi kohtu loomist. Kõik need liidud võivad kuuluda
teine-teisega föderatiivsesse seosesse. Kuid kuna nad juba on vabad ja vabatahtlikud, siis
neist välja astumine igal hetkel on igale üksikule liikmele avatud, siis need ei hakka omama
riigiga miskit ühist. Tunnistades vaid rahumeelset revolutsiooni, Proudhon, soovitas selle
kui ideaali ühe praktilise teostamise vahendina vastastikuse abi alustel oleva „rahva panga“
loomist (siit ka nimetus – mutualistlik anarhism). Eeldati, et pank meelitab ligi miljoneid
aktsionäre (aktsia või viie frangine sissemaks) ja protsendita laenu abil, teostab suure kogu
tootmise ümber organiseerimise organisatsiooni alguses tervel Prantsusmaal, aga pärast
kogu maailmas. Tegelikult aga õnnestus Proudhonil saada mingi summa panga asutamiseks
(teiste seas aitas teda Hertzen) ja meelitas ligi mõned tuhanded liikmed. Kuid 1849.a. pandi
ajakirjandusliku kuriteo eest (avaldas raamatu) vangi ja asi varises juba alguses kokku.
Proudhon ja tema pooldajad olid veendunud, et ta varises kokku just juhi puuduse tõttu.
„Ma juba oleksin saanud pihku kapitali kõri, rääkis hiljem Proudhon, ja juba isegi
kägistasin teda, kuna see ise seda esimesel hetkel ei märgandki“.Proudhonil oli
Prantsusmaal ja selle piiride taga (seal-hulgas Venemaal – petraševskilased) omal ajal
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märkimisväärne hulk järgijaid. Tema mõju Bakunini, Kropotkini, Tuckeri ja teiste kaudu
on täiesti tuntav, kuid puhtal kujul tema mutualistlik anarhism kadus varsti poliitiliselt
areenilt, loovutades oma koha teistele vooludele. Alustades XIX saj. 60- aastatest ka
nüüd valitseb anarhismis kaks peamist voolu: individualistlik ja kommunistlik.
Individualistliku anarhismi teoreetiliseks alusepanijaks võib pidada Štirnerit, kes on
raamatu: „Ainus ja tema omand“ ((«Единственный и его собственность», (1845)) autor.
Tema anarhism oli isiksuse õpetus, kes astus igasuguste ahelate vastu: ta oli Jumala,
inimkonna, rahva, riigi, omandi, ühiskonna ja isegi tõe, õigluse ja humaansuse vastu;
„Minul ei ole miskit minust ülemat“, „ma moodustan isiklikku, normita, seaduseta,
eeskujuta kategooria“.
Štirneri protest – mitte ühiskonna progressi ja huvide nimel, ega moraalse kohustuse nimel,
ega ka ühiskonna õnne nimel, vaid enda nimel, alandatud ja rõhutud isiksuse seadusliku
egoismi nimel. Loogiliselt viib selline egoism anarhismile. Anarhismi teostamiseks Štirner
soovitab luua egoistide vaba liidu, kes võitlevad oma nõudmiste eest igasuguste võimalike
vahendite abil, häbenemata rikkuda seadust ja moraali. Štirner oma „Ainsas“ jäi omal ajal
täiesti üksikuks. Tal ei olnud ühiskonna laiadele kihtidele mingit mõju ja anarhistlik
liikumine edenes temast täiesti sõltumatult. Kuid kolmekümne aasta pärast, peale tema
surma tuli ta meelde ning tema tugeva mõju all töötati välja Tuckeri ja Makkaja
maailmavaade, mis tegi štirnerliku egoismist edasised järeldused, millised lepitasid selle sotsiaalsete instinktidega - inimlikkusega, armastusega ja inimestega. Tucker, kelle
maailmavaate arengule, peale Štirneri, avaldas tugevat mõju Proudhon, vähemal määral,
kui L. Tolstoi, väikeste artiklite kogus („Raamatu asemel“. Mis on kirjutatud inimese poolt,
kes on liiga hõivatud, et raamatut kirjutada. «Фрагментарное изложение философского
анархизма» (1893); vene keelne tõlge, Москва, 1908), lähtub egoismist kui põhilisest
prinsiibist ja kuulutab iga inimese isikliku kasu kõrgeimaks seaduseks. Sellest printsiibist
lähtudes ta tuletab vabaduse ja võrdsuse nõudmise ning eitab otsustavalt riiki, milline tema
arvates, peab olema asendatud isiksuste vaba liiduga, kes on seotud vaid lepingutega. Riigi
puudumisel, milline praegu kaitseb valitsevaid tootmisvorme, mis põhinevad töölisklassi
ekspluateerimisel väikeese kodanlaste hulga poolt, muutuvad võimatuks nii rent, kui ka
protsent ja seepärast vara valdamine ei hakka omama neid rahvamassidele kahetsusväärseid
tulemusi, kui praegusel ajal. Seepärast Tucker ei näe alust omandiõiguse, isegi maaomandi
eitamiseks. Omandi kogunemine ühtede kätesse muutub nagu nii võimatuks, kui riik
hävitatakse.Kuriteod, milliseid praegu sooritatakse nälja ja vaesuse, auahnuse, allutamise ja
võimuiha jne. mõju all, muutuvad, suuremal osal, võimatuteks, kuid, kuivõrd kuriteod, st.
inimestele vägivaldsed kallaletungid atavismi (eellastel olnud varjus olnud instinktide
taasilmumine) või teistel põhjustel, hakkavad toimuma, kuivõrd igasugune isiksus ja iga
isiksuste liit säilitab endal isegi vägivaldse enesekaitseõiguse. Tucker tunnistab õigust
allutada rikkujaid kohtule, arestile ja isegi panna vangi.“Kui inimene – räägib Tucker –
astub kokkuleppesse mõnede inimestega, siis neil on ühendatud jõududega õigus teda
sundida täitma kokkulepitut“. Sellisel viisil Tucker peab võimalikuks riigi eitamist ja
omandi, kohtu (seejuures vandemeeste kohtu) ja vangla tunnistamist. Vaid oma
individualistlikku anarhismi peab Tucker tõeliseks anarhismiks ja eitab kommunistlike
anarhistide pretensioone sellele nimetusele. Eitades, sarnaselt kõikidele anarhistidele,
osalust kaasaegses riiklikus elus, järelikult ka parlamendi valmistel. Tucker mõistab samas
ka hukka mõrvad ja pommide panekud jne., võitlusmeetodid, milliseid praegu
praktiseeritakse paljude anarhistide poolt. Ta ei usu samuti laialdasse ülestõusu ja peab
peamiseks anarhistide võitlusmeetodiks passiivset vastupanu – maksude maksmise
keeldumisest, rendi ja korteriüüri maksmisest, sõjaväeteenistuse kohustuse täitmisest aga ka
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streike ning tööseisakuid. „Kui üks viiendik elanikest keelduvad maksude maksmisest, siis
neil nende võtmise katse ei tasu ära ülejäänud neljalt viiendikult võetavate maksudega“
„Liberty“ (Tuckeri ajakiri, mis on tema poolt välja antud 1881.a. alguses Bostonis, hiljem
New Yorgis), aeglaselt, kuid kindlalt kogub jõudu, miline on hädavajalik selleks veretuks
võitluseks ja varem või hiljem organiseerib neid esiletõusule. Teile on siis lõpp, türannia ja
monopolism!... Ülestõusu on kerge maha suruda, kuid mitte ükski armee ei soovi ega suuda
suunata suurtükke rahulike inimeste vastu, kes isegi ei kogune tänavatele, vaid istuvad
kodus ja jäävade enestele kindlaks. Ei valimisbülletään, ega täägid hakka eelolevas
võitluses mängima silmapaistvat rolli. Passiivne vastupanek, äärmuslikul juhul dünamiidi
pomm üksiku inimese käes (äärmuse all ma mõtlen miskit väga tõsist – miskit sõna-ja
trükivabaduse täieliku allasurumist) – vaat need vahendid, millistega revolutsioonilistel
jõududel on vaja viimases suures võitluses võidelda välja rahva õigused“. Kunstilises
vormis on Tuckeri õpetus esitatud Makkaja romaanis; „Anarhistid“ (1891), vene keelne
tõlge, «Анархисты» Moskva 1906.a.).
Hulga suuremat levikut ja praktilist tähendust omab kommunistlik anarhism.
Selle esimeseks jutlustajaks oli V. Godvin, oma raamatus, millises ta kujutas
ideaalset inimühiskonda, millise eesmärk on üleüldine hüve. Sellise korra puhul ei ole
valitsust, tema karistav ja üldse sundiva võimuga, ei ole omandit, ei ole seadusi ja isegi
õigust. Selles valitseb võrdsuse, vabaduse ja armastuse põhimõtted. Omand peab olema
asendatud varade võrdse jaotamisega. Sellist korda võib saavutada siis, kui enamus inimesi
veendub selles, et kõigi heaolu sõltub ühiskondliku korra radikaalsest muutumisest, kõik
teised teed peavad olema kõrvale jäetud. Godvini raamat avaldas omal ajal tugevat muljet,
kuid varsti oli see unustatud ja anarhismi edasisele arengule suurt mõju enam ei avaldanud.
Sellele andis tugeva tõuke peale Prudhoni V. A. Bakunin, 1861.a. kes põgenes Siberist
Lääne Euroopasse ja kuni oma surmani 1876.a. tegeles energiliselt sule ja sõnaga
kommunistliku anarhismi kaitseks.
Kropotkini paljudes artiklites ja raamatutes, aga kõige enam „Leiva kättevõitmine“
(prantsuse keeles 1892 ja vene keeles «Завоевании Хлеба», СПБ, 1906.a. ja «Взаимная
помощь как факторь эволюций» СПБ 1907.a., inglise keeles 1902.a.), on enam täielikum
ja enam teaduslikult arendatud kommunistlik anarhism. Koropotkin, kes oli hariduselt
loodusteadlane ja ta maailmatunnetus oli kujunenud välja Darvini, Spenderi ja teiste mõju
all. Tema ühiskondlikud vaated on enam mõjutatud Bakunin, kelle õpetuse alla ta pani
loomuliku ajaloolise vundamendi. Tõsi, nende vahel on erinevus. Bakunin protesteeris
otsustavalt kommunisti nime vastu ja nimetas oma teooriat kollektivismiks või
kollektiivseks anarhismiks.. Kuid tema veendumuste järgi on kommunism vabaduse
vaenulik ja viib omandi riigi kätte tsentraliseerimisele. Selleks, et seda vältida, peab
anarhistlik kord säilitama omandiõiguse (muidugi mitte pärandatava),
tarbeesemetele.Kollektiivne peab olema vaid see omand, mis moodustab tootmisvahendeid.
Vastupidi, Kropotkin oli veendunud, et tootmisvahendite ühistamine toob vältimatult kaasa
kommunistlikku tarbimise. Kuid Kuid see erinevus ei oma olulist tähtsust tähendusele ja
Kropotkin peab olema liigitatud kindlalt Bakunini järgijate hulka, kuigi ta oli enam
iseseisvam. Ta on järjepidev evolutsionist, kuid suhtub eitavalt nende darvinistide töödesse,
kes ei näe inimühiskonnas midagi muud, kui loomalikku võitlust eksistentsi eest. Vastupidi,
armastus, vastastikune abi, üldse sotsiaalsed instinktid ei ole inimese väljamõeldised vaid
looduse seadused. Nad mängivad väga märkimisväärset rolli loomade juures, isegi alamate
puhul, milleta loomariigi evolutsioon oleks olnud täiesti teistsugune. Seda enam on nende
roll oluline metsikute rahvaste juures ja eriti tähtis tsiviliseeritud ühiskonnale, kuid
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tulevikus peab nende roll olema evolutsiooni seaduse jõul, lõputult suurenema. Nende
areng mitte kauges tulevikus peab hävitama riigi, olles hädavajalikuks inimkonna
evolutsiooni etapiks, kuid mis juba praegu ei ole enam endine. Inimkond on juba praegu
piisavalt rikas, kuid see rikkus usurbeeritakse priviligeeritud klasside poolt. Inimkonna
poolt kogutud suurte rikkuste võrdne jaotamine, ei muuda teda vaeseks, vaid inimtöö õigem
rakendamine veel mitte haritud maadel, enam intensiivne töö ja üleüldine töö, ühtede
praeguse hõlpelu asemel ja teiste töö, mis on suunatud mitte tootmisele, aga inimestega
võitlemisele (sõdurite, kurjategijate, valitsejate, seadusandjate, kohtunike) ja kolmandate
üle jõu käiv töö, võib suurendada inimese rikkust lõpmatu arv kordi. On hädavajalik, et
igaüks töötaks oma jõudude ja võimete määral. Selline töö organiseerimine viib vältimatult
kommunistliku jaotamise organiseerimisele ja igaüks hakkab saama oma vajaduste järgi.
Sellise hüvede jaotamise tendents eksisteerib isegi praeguses kodanlikus ühiskonnas. Sillad,
teed, tänavad on käesoleval ajal muutunud ühiskondlikuks väärtuseks. Muuseumid,
avalikud raamatukogud, tasuta koolid on kõigile kättesaadavad ja igaüks võib kasutada neid
sõltuvalt oma vajadustega, mitte oma teenete või rikkuse järgi. Need on muidugi õrnad
kasvud, kuid kui kõik muutuhb ühiskonna omaks, kui likvideeritakse riik ja tootmine
organiseeritakse kollektiivsetel alustel, siis muud hüvede jaotamist üksikute isikute vahel,
peale vajadustest tingitu, isegi olla ei saa. Kõik see pidi saabuma peale suurt pööret, millele
ühiskond läheb. Senini ei ole revolutsioonid sellist eesmärki saavutanud, kuna nad
asendasid ühe võimu teisega ja säilitasid poliitilise ja majandusliku ebavõrdsuse.
Samasuguselt püüdlevad võimu võtmisele sotsialistid ja äärmisel juhul ka
sotsiaaldemokraadid. On tarvis, et inimesed võtaksid oma asjade juhtimie ise enada kätte,
volitama seda kuningatele, presidentidele, isegi mitte üleüldistel valimistel valitud
saadikutele – vaat nimelt selle poole püüdleb anarhism. Sellest tuleneb, et anarhistid ei saa
oma ideaalide eest võitluses kasutada praeguse riigi instituute; nad ei pea rahulduma
parlamentlike volitustega, ega üldse osalema valimisvõitluses, ega püüdlema valitsuse
ametikohtadele. See äärmiselt eitav suhtumine poliitilisse võitlusse ja poliitilisse tegevusse
kujutab endast eredalt-iseloomulikku anarhismi joont, üldist nagu see on
individualistlikule- ja kommunistlikule anarhismile. Kuid individualistlik anarhism on
sotsialismile ja kommunismile otsustavalt vaenulik. Nad oma olemuselt välistavad
anarhismi ja vastupidi: Sotsialism ja kommunism nõuavad sellist keerukat kogu tootmise
süsteemi keerukat organisatsiooni, millist ei saa teostada vaba ja vabatahtliku inimeste liidu
poolt, mis on asutatud vaba lepingu moraalsele jõule ja järelikult sundusliku võimuta
mõeldamatu. Kropotkin, nagu ka teised kommunistlikud anarhistid, on veendunud, et
„kommunism ja anarhism moodustab teineteise hädavajalikku lisa“. Sotsialdemokraadid
selles suhtes on täiesti solidaarsed individualistlikke anarhistidega, leides terminis endas
kommunistliku anarhismi contretictio in adjecto ja nähes selles äärmise harimatuse
ilmingut. Sellisel viisil on sotsiaal-demokraatide ja anarhistide maailmavaatel sügav
vastuolu. Praktilises elus ilmeb see vastuolu suhtumises parlamentaarsesse ja poliitilisse
tegevusse üldse – positiivselt ühtelt ja negatiivselt teiselt poolt. Kuid sotsiaal-demokraatia
ja anarhismi psühholoogilised alused – vahet tegemata, kas kommunistliku või
individualistlikku – on teineteisele üpris lähedased. Ja nii kui teine põhineb enamjaolt
laiadel rahvahulkadel, kes näevad ühes või teises oma alandatud olukorra parandamise teed.
Sotsiaal-demokraatia on on töötava proletariaadi õpetus.
Anarhism toetub vahest väikekodanlusele, talurahvale, märkimisväärsel tasemel
leiab tuge töötute massidel, nn. Lumpenproletariat, kuid kohtab suurt kaastunnet ka tõelise
töötava proletariaadi hulgas (sotsiaaldemokraadid väidavad ja mitte aluseta, et vaid selle
poliitiliselt mitte arenenud osas). Igal juhul, anarhistid ja sotsiaal-demokraadid, nagu
sotsialistid üldse, võitlevad omavahel, äärmiselt vihaselt ja kirglikult, peaegu et ühel ja
samal alusel. Psühholoogilise aluse ühtsus viib selleni, et vaatamata sügavale erinevusele
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õpetuse olemuses ja sellel põhinevas taktikas, üleminek ühelt teisele ei ole üldse järsk.
Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania tööliste massid olid 1870.a. häälestatud anarhismi kasuks,
hiljem aga läksid üle sotsialismile. Seesama üleminek on võimalik ka ühtedele ja teistele
ühe ja teise liikumise väljapaistvale juhtidele. Doktor Bruss, Bakunini ja Kropotkini järgija,
1870.a. olles prantsuse anarhistide juhiks, hakkas hiljem prantsuse ühe sotsialistide suuna
(possibilistide) fraktsiooni juhiks. Itaalia anarhistid Costa ja Tsipriani läksid hiljem üle
sotsialismile. Võimalik on ka vastupidine üleminek: saksa sotsiaal-demokraat Most läks üle
anarhistide poolele. Üks Hollandi sotsialismi tegelastest, Domela Njuvenguis, hakkas
hiljem anarhistiks. Peale seda: sotsialistide, aga ka sotsial-demokraatide, sealhulgas
sakslaste ridades, on voolud, kes arvavad, et sotsiaaldemokraadid hindab üle parlamentliku
võitluse rolli ja ei väärista aktiivset võitlust streikide abil, üleskutset loobuda
sõjaväeteenistuse täitmisest jne. Selline vool teeb vältimatult sammu anarhismi poole.
1891.a. oli saksa sotsiaal-demokraatlikust parteist visatud välja nn. „noored“, kusjuures
lõhenemine toimus just mainitud põhjusel. Hiljem muutusid peaegu kõik „noored“
anarhistideks. Tugev vool prantsuse ja itaalia sotsialismis, mis oli tuntud sündikalismi nime
all, püüdis Marxi ja Prudhoni leppimise poole ja on marksistide iseloomustuse järgi
„anarhosündikalism“, kuigi ametlikult ei löö sotsialismist lahku. Vene sotsiaal-demokraatia
grupi nn. bolševike ridades süüdistavad vähemlased esimesi anarhismi poole kaldumises.
Sellisel viisil, kõigil eesmärkide ja teede vastupidisusel on mõlema suuna vahel ülemineku
aste. Bakunin asutas 1868.a. Šveitsis liidu „Alliance internationale de la Demokcratie
Socialiste“ (marksistid siis end nõnda ei nimetanud). See liit oli esimene märkimisväärne
anarhistlik organisatsioon. Anarhismi ja sotsialismi vaadete vastuolu ei olnud siis veel nii
selge, milliseks see hiljem muutus. Seepärast muutus bakuninlik liit nn. Internatsionaaliks –
organisatsiooniks, mis oli asutatud anarhistide vaenlase – Marxi poolt – palvega neid
sellesse võtta. Kuid mitte kõhkluseta, kuid Internatsionaali peanõukogu nõustus selleks
vaid tingimusel, et bakuninlik liit laiali saadetakse, teiste sõnadega, ta nõustus vastu võtma
liidu üksikuid liikmeid, kuid mitte liitu ennast. Liit nõustus ja saatis end laiali. Siis aga
algas Internatsionaalis Marxi ja Bakunini vaheline mõjuvõimu, marksistliku sotsialismi ja
anarhismi vaheline võitlus. Üks Internatsionaali sektsioon oli Bakunini poolel, teine Marxi
poolel. Anarhistlik sektsioon ja üksikud anarhistid pidasid praktilist tegevust
Internatsionaalist sõltumatult. Prantsuse-Saksa sõja ajal, septembris 1870.a. Bakunin
organiseeris Lyonis ülestõusu. Rahva gruppi juhtides vallutas raekoja millise siis oma
nõukogu otsusega kuulutati välja riigi likvideerimine. Rahvuskaart aga vallutas raekoja
hõlpsalt. Osa ülestõusu juhte arreteeriti teised aga olid jõudnud Šveitsi põgeneda. 1871.a.
väga paljut tuntud anarhistid (samuti nagu sotsialistid) osalesid aktiivselt Pariisi
kommuunis. 1872-73.a. suutsid anarhistid paljudes Hispaania linnades kutsuda esile
ülestõusu ja mõnes kohas said isegi enda kätte võimu, kuid olid varsti kõikjal vallutatud
positsioonidelt minema kihutatud. Marksistid, nähes sellises tegevuses anarhistide
saatuslikku viga, kui mitte just tööliste klassi asja reetmist, sisevõitluse käigus Bakunin ja
ta poolehoidjad sektsioonid (Juura ja Belgia föderatsioon) olid Internatsionaalist välja
heidetud või lahkusid selles ise (1872.a.). Selle tõttu Internatsionaal hävines, kuid
anarhistid ei hävinenud, föderatsioon ja selle sektsioonid jätkasid iseseisvat eksistentsi ja
1872.a. lõpus kutsusid ise Saint-Imes (Berni kantonis) kokku oma puhtalt anarhistliku
„Internatsionaalse töötajate kongressi“. Selle poolt oli otsustada moodustada „Antiautoritaarsete sotsialistide“ liit ja kuulutati välja järgmised printsiibid:
„1)proletariaadi esimeseks ülesandeks on igasuguse poliitilise võimu hävitamine;
2) igasugune poliitilise võimu organisatsioon, isegi ajutine ja revolutsiooniline, on vaid
pettus ja sama ohtlik proletariaadile, kui kõik praegu eksisteerivad valitsused“.
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Sellega mõisteti hukka ka kommuunis osalemine. Järgmisel 1873.a. kogunesid
anarhistid kongressile Genfis. Hiljem viidi läbi veel mitu kongressi, osalt kõigile
sektsioonidele ühise, osalt üksikute föderatsioonide osade kongresse.
Oluliseimaks 1870- el aastatel oli juura föderatsioon, kelle eesotsas oli Bakunin ja
doktor Paul Bruss, kes oli selle föderatsiooni ajalehe „Sõnumileht“ toimetajaks, mida anti
välja 1872-1878.a. erinevates Šveitsi linnades pealkirja all „Bulletin de la Federation
Jurassienne de´ l´Associatsion Internationale des Travailleurs“. See-sama Bruss 1877
-1878.a. andis välja Шо-де-Фоне (кантон Невшатель) ajakirja „Avant-Garde“. Neis
väljaannetes oli välja toodud „propaganda tegevusega“, mis sai hiljem enam
iseloomulikuks mitte ainult teoreetiliselt vaid ka lahingulise anarhsmi praktikale. See
seisneb selles, et väikesed vastuhakud, terroristlikud mõrvad ja kallaletungid, üksikud riigi
esindajate vastased vägivaldsed meetmed jne. kui neil isegi ei ole mingit vahetult praktilist
tähendust, siis igal juhul avaldavad tugevat mõju mõistustele ja on kasulikud kui
propagandavahendid. Sel perioodil Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias toimusid aegajalt
väikesed ülestõusud. Paljudes riikides toimusid kallaletungid monarhidele (1878.a. kaks
korda Wilhem I vastu ja üks kuningas Gumberta vastu, seejärel ka palju teisi), üksikute
politseinike tapmine jne. Kui mitte kõik, siis neist paljud sündmused toimusid anarhistliku
propaganda otsesel või kaudsel mõjul, tihti teostati ka vähem või rohkem tuntud anarhistide
poolt. Töötajate streigid, millistes sotsiaal-demokraadid püüdsid seaduslikkust ja korda
hoida, püüdsid anarhistid neid mässudeks muuta. Isegi Itaalia röövlite organisatsioonis –
maffias ja kamorras, mis jäi Itaalia kuningriigile päranduseks Burboonidelt – nägid
anarhistid rahva protesti väljendust kodanliku korra vastu, kiites seda heaks ja püüdes
sellesse viia teadlikkuse elementi. Selle eest, et Bruss kiitis heaks Wilhelmile
kallalekippumise, oli ta mõistetud 1878.a. vangi ja pärast Šveitsist väljasaatmisele. Tema
koha hõivas Kropotkin, kes asutas ajalehe „Revolte“. Anarhistlik kongress Marselis 1879.a.
võttis vastu üleüldise ekspropeerimise otsuse. Шо-де-Фоне kongressil, mis toimus 1880.a.,
võeti Kropotkini ettepanekul vastu „kommunistlike anarhistide“ nimetus, asendades sellega
senini valitsenud „kollektiivsed anarhistid“. Londonis 1881.a. toimunud kongresil võeti
vastu järgmine otsus:
„Kongress peab hädavajalikuks aktiivse tegevuse teel levitada laiades rahvahulkade selles
osas, kes veel ei ole loobunud moraali illusioonidest ja legaalsete võitlusmeetodite
toimimises, revolutsioonilist mõtet ja ülestõusu vaimu. Loobudes legaalsest teest, me viime
oma tegevuse üle ebaseaduslikkuse valdkonda. See on ainus tee, milline viib
revolutsioonini. Jälitamisele, millisele on allutatud meie legaalne ajakirjandus, sunnivad
meid minema üle konspiratiivsele ajakirjandusele. Propaganda tegevusega on ääretult
olulisem külas, kui see on linnas. Tehnilised teadused ja keemia on meile juba osutanud
revolutsiooni asjale suuri teeneid, veelgi enam on loota tulevikult, ja seepärast kongress
soovitab nende teaduste kui rünnaku ja kaitsevahendit, tõsist tundmaõppimist“. Kongressil
olid esindatud 60 föderatsiooni ja 59 üksikut sektsiooni, millised hõlmasid üldkokkuvõttes,
osaliste väitel, 50 000 inimest. Kui täpne see arv on, ei ole teada. Peaegu kõik
föderatsioonid asusid Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Šveitsis ja Belgias. Üpris laialt oli
arenenud anarhistlik liikumine Austria-Ungaris, kus selle juhtkohal oli tööline Peikert.
Inglismaal elasid paljud anarhistid-emigrandid, kuid kohalikku anarhismi seal peaaegu ei
olnud. Saksamaal oli ta samuti nõrk ja peale 1878.a. see kallaletungimistes ei ilmutanud.
Kõigis nimetatud riikides ilmusid mõned kümned anarhistlikud ajalehed, kuid kõik need
olid väikesed lehed, mis jälitamise tõttu muutsid oma nime ja ei olnud laiemalt levinud.
Pariisi politsei prefekt Andrie oma memuaarides rääkis, et üks peamisi anarhistide organeid
– „Revolution sociale“ , Pariisis – anti välja tema poolsel olulisel rahalisel toel, kusjuures
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anarhist Louis Miseli kõrval oli selle toimetajaks veel politsei agent. On üpris tõenäoline, et
seda sama võib öelda ka paljude teiste ajalehtede kohta. Paljud räägivad, et mõned
anarhistlikud kuriteod sooritati politsei provokaatorite, kes tegutsesid omal riisikol ja
vastutusel, aktiivsel osalusel. 1882.a. lõpus arreteeriti Lyonis Kropotkin koos 60 kaaslasega
ja peale grandioosset kohtuprotsessi jaanuaris 1883.a. oli mõistetud viieks aastaks vangi.
1886.a. armuandmise avalduse peale, mis oli esitatud tuntud Prantusmaa ja Inglismaa
teadlaste pootl, nende hulgas ka G. Spencher, anti talle armu ning saadeti Prantsusmaalt
välja. Selle protsessi ja teiste juurdluste tajajärjel, kuid teistel, väga erinevatel põhjustel,
1880.aastad oli Lääne Euroopas anarhistliku liikumise nõrgenemise ja peaegu kadumise
periood, äärmisel juhul selle aktiivses sõjakas vormis. Siiski, üksikud anarhistlikud
organisatsioonid tegutsesid edasi, ilmutades end peamiselt kahvatute lendlehtede
väljaandmisel ja veel katsetes (tihti – tulemusteta) suunata tööliste streike anarhistlikule
teele. Anarhistlikke kallaletunge, kuigi neid sooritati, kuid suhteliselt harvem kui varem.
1889.a. kogunes Pariisis esimene rahvusvaheline sotsialistlik kongress. Anarhistid saatsid
sellele kongressile oma delegaadid, kuid nende volitused, enam jaolt, olid kongressi poolt
tunnistatud kehtetuteks. See sama kordus teisel sotsialistlikul kongressil Brüsselis 1891.a.
Eriti terava kuju võttis sotsiaal-demokraatide ja anarhistide vaheline konflikt kolmandal
kongressil Zürichis 1893.a., millisel enamus hääli, väikese vähemuse protestimisel, oli
otsustatud järgmiselt:
„Kongressile lubatakse kõik töötajate ametühingute liidud, aga samuti ka kõik
sotsialistlikud parteid ja organisatsioonid, kes peavad vajalikuks töölisklassi oganiseerimist
ja poliitilist tegevust. Poliitilise tegevuse all tuleb mõista püüdu kasutada võimalust mööda
poliitilisi õigusi ja seadusandlikku masinat või isegi selle enese kätte haaramist, et aidata
kaasa proletariaadi huvide elluviimist ning võimu haaramist“. Selle otsuse teine pool võeti
Bebeli ettepanekul vastu, pidades silmas seda, et väljend „poliitiline tegevus“ lubas avarat
tõlgendust: anarhistid käisid peale, et nende poolt teostatavad poliitilised mõrvad oleksid
samuti võetud poliitilise tegevuse hulka. Sellise otsuse alusel tunnistati kehtetuks terve rea
anarhistlike organisatsioonide volitused, nende seas Verneri, Landaueri ja teiste, kes asusid
varem saksa sotsiaal-demokraatide parteis ja olid sealt „noorte“ hulgas välja arvatud
1891.a. Eemaldatud anarhistid ei allunud sellisele otsusele vabatahtlikult ning peale kaklust
kongressi saalis, nad visati jõuga välja. Paljud sotsialistid (nende hulgas Tsipriani)
protesteerisid anarhistide eemaldamise, kui jämeda sallimatuse akti, vastu. Londonis
1896.a. toimunud sotsialistide kongressil, kuulutati täpselt samuti kehtetuks saksa
anarhistide (Humplovits, Landauer, Kampfmeier jne.) volitused. Prantslaste delegatsioon
osutus sallivamaks ja tema ridadesse jäid mõned anarhistid alles. Järgmistele kongressidele
anarhistid enam ei ilmunud.
1890. aastatel arenes Prantsusmaal ja teistes romaani maades sõjaka anarhismi uus
õitseng. 1892.a. Ravsol õhkis Pariisis Veri restorani. 1893.a. Valan viskas pommi
parlamendi saali ja haavas sellega mitut saadikut. 1894.a. Anre viskas pommi ühte
restorani. Itaallane Kazerio tappis vabariigi presidendi Carno. 1897.a. tapeti Hispaanias
Kanovas del Castillo. Šveitsis oli 1898.a. itaallasest anarhist Lukkeni poolt tapetud austria
keisrinna Elizaveta. Itaalias tapeti 1900.a. kuningas Humbert anarhist Berši poolt. Samuti
oli mitu politseinike tapmist, mitmeid kohvikute ja politseivalitsuste, kohtute õhkimise
katseid ja mitmeid rööve isikute poolt, kes nimetasid end anarhistideks. XX saj algul
hakkas sõjakas anarhism hääbuma.
USA- s hakkas 1880.a. sõjakas anarhism tööliste ringkondades pead tõstma, kus
seda propageeris sinna 1883.a. emigreerunud Most, kes andis New Yorgis välja ajalehte
„Freiheit“. Seal väljendus anarhism streikide mässulises iseloomus ja üpris sagedastes
politseinike tapmistes ning ühe või teise hoone õhkimise katsetes. 1901.a. oli anarhisti poolt
tapetud Ameerika Ühendriikide president Mac-Kinley (hulga varem tapetud Lingolni ja
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Garhfildiga anarhistidel miskit pistmist ei olnud).
Kõigi nende kallaletungide ja kuritegude puhul nii Ameerikas kui ka LääneEuroopas, on iseloomulik üks ere joon: puudub selge piir poliitilise ja puhtalt
kriminaalkuriteo vahel. Isikud, kes sooritavad mõrva ja esitlevad end anarhistidena, vahel
tegutsevadki poliitilistel motiividel, kuid teine kord vaid isiklikust kättemaksuihast.
Röövlid, kes ka end anarhistideks nimetavad, raiskavad kogu raha vahest poliitiliste
eesmärkide saavutamiseks, kuid mõnikord ka joovad need maha. Isikud, kes varem olid
kandnud lihtsa röövimise eest kriminaalkaristust osutuvad vahel aga anarhistideks. Seda
selgeks teha, mil anarhisti nime all tehtut tuleb pidada tegeliku veendumuse väljenduseks
ja mil see on vale maskeerimiseks, on peaaegu võimatu. Kuid igal juhul, side sõjaka
anarhismi ja teoreetilise anarhismi vahel on üpris erandlik ja nõrk ning sedagi selle
kommunistlike voolude puhul. Individualistlik anarhism (Tucker ja Makkaja), rääkimata
veel moraalsetest kristlikest anarhistidest (Tolstoi), suhtuvad sellesse ilmtingimatta
eitavalt, kuigi selgitavad seda mitte kurja tahtega, vaid sotsiaalse ebavõrdsuse ja isiksuse
rõhumisega.
Venemaal propageeris anarhismi 1869.a. Bakunini järgija Netsaev. Ta asutas
salaühingu «Народная Расправа», milline, nagu eeldati pidi valmistama ette revolutsiooni.
Netsaev peaegu, et esimesena (enne Brussi) tõi esile teoga propaganda ja idealiseerides
ning populariserides vene röövleid (Ermak, Stenka Razinit ja ka kaasaegseid röövleid),
nähes neis protesti palavikku ja tahet, seisis nende ja sotsialistide liidu poolt. Netsaevi
poolne üliõpilase Ivanovi tapmine tõi kassa salaühingu paljastamise ning ettevõtmise lõpu.
1870.a. oli Venemaal anarhistliku suunaga ringikesed, kuid need olid väiksearvulised ja
võrreldes teiste revolutsiooniliste ringikestega väga jõuetud. 1870.aastate lõpus, ühing
«Народная Воля» oli anarhismile täiesti võõras, mis nõudis parlamendi kokku kutsumist,
hävitas lõplikult anarhismi Venemaal ja sellisel viisil, Venemaa andes nii palju anarhismi
teoreetikuid, saates mitmed oma anarhistid Lääne anarhismi teenistusse, enda juures peal
1878.a. ja kuni XX saj. alguseni, anarhismi ei omanud. «Народная Воля» ja sotsialistiderevolutsionääride terror ei omanud anarhismiga midagi ühist. Umbes 1905.a. ilmus sõjakas
anarhism ka Venemaale. Laiu rahvahulki haaras revolutsiooniline liikumine. Kui varem
läksid poliitilisi kuritegusid sooritama vaid sügavate veendumustega inimesed, siis nüüd
haarasid revolutsioonilised ideed ka vähe arenenud ja nii erisuguseid inimesi , kätemaksu
ja isikliku kasu instinktid ja klassi vanenu, ühiskondlikud instinktid olid omavahel tihedalt
seotud. Pidevalt sooritati kuritegusid, milliste puhul ei saa täpselt poliitilist momenti
kriminaalsest eristada kuid süüdlased nimetasid end peaegu alati anarhistideks või
anarhistlikeks-kommunistideks.
Anarhistliku iseloomuga kuriteod kutsusid esile spetsiaalsed seadused, millistega
selliseid tegusid karistati. Nii ka Taanis suurendati 1886.a. ajakirjandusseaduse rikkumise
eest määratavaid karistusi. Analoogiline seadus võeti vastu ka Belgias 1893.a. Prantsusmaal
võeti 1893.a. 1881.a. ajakirjandusseaduse juurde seaduse ajakirjanduse kaudu kuritegudele
kihutamise eest karistamise kohta. Ja teine seadus kehtestas karistused ühingutesse
astumise eest, millised seadsid oma eesmärgiks otse mõrvade sooritamise jne.
1894.a. (peale Carno mõrva) anti välja neli seadust:
1)seadus, mis jälitab anarhistlikke püüdlusi (ainus eksisteerivatest seadustest, mis
on otse ja avalikult suunatud anarhistide vastu);
2)seadus kuritegelikel eesmärkidel lõhkeainete hoidmise kohta;
3)seadus, mis karistas trükisõna kaudu kuritegudele õhutamist ning nende
ülistamist;
4)ajutine seadus (mis kaotas jõu 1899.a.) ühiskondliku julgeolu kaitse
tugevdamisest.
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Anarhistide vastase seaduse eelnõu, milline oli esitatud peale Gumberti mõrva
Itaalia Valitsuse poolt, lükati parlamendi poolt tagasi.
Inglismaal Rosberry ministeerium 1894.a. oli kategooriliselt anarhistide vastase
seaduse vastuvõtmise vastu, kui selline ettepanek oli Lordide koja poolt, Carno tapmise
ettekäändel, esitatud.
Vene seadusandlus ei sisalda spetsiaalseid anarhistide vastaseid meetmeid, kui mitte
lugeda tsensuuri põhikirja §95. (1890.a. väljaanne, mis loodud 1862.a. seaduse alusel; mis
on tsensuuri põhikirja võetud 1906.a.), mis keelab ära teosed, millised „esitavad kahjulikku
õpetust sotsialismist ja kommunismist, mis kallutavad kehtiva korra õõnestamisele või
kukutamisele ning tekitavad anarhismi “. Kuid vene trükiste seadused ja määrus kaitsest
kaitsevad võimu anarhistidega politseilise võitluse pidamiseks enam kui piisavate
vahenditega . Milletki ei ole märgata, et kõik ülalpool loetletud seadused oleksid avaldanud
mingit mõju anarhismi arengule. Selle nõrgenemist põhjendatakse üldiselt võttes, kas
üldiste sotsiaalsete tingimustega, või siis üha enam leviva anarhismi sotsialistlike
parteidega konkurentsiga, kes võtavad anarhistidelt ära nende pinnase.
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Staatswissenschaften“, mis ilmus 1909.a. 3. väljaandena.Tõlkes ei ole toodud
bibliograafiat.
Г. Плехановь, ««Анархизмь и социализмь» перевод Ламова и Истомина (М. 1906;
sots-dem vaatevinklist ja anarhismile äärmiselt vaenulik);
Рейхесбергь, «Социализмь и анархизмь» (СПБ., 1906; (sots-dem vaatevinklist);
В. Боргиусь, «Теоретическия основы анархизма» (Одесса, 1906);
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Р. Штаммлерь, «Анархизмь» (СПБ, «Начало», 1906);
Л. Кульчицкий, «Источники анархизма» перевод с польского (СПБ.);
Ф. Энгельсь, «Бакунисты за работой» (СПБ., 1906);
Ц. Лщмбозо, «Анархисты», krimi-psüholoogiline ja sotsioloogiline artikkel, tõlgitud
Житковой (Одесса, 1907);
Ст. Ивановичь, «Анархисты и анархизмь в России» (СПБ., «Новый Мирь» ,1907).
Üksikasjalik bibliograafia, mis on mõnevõrra juba vananenud.
Nettlau; „Bibbliographie de l´Aharchie“ (Paris 1897).
Väärtuslikud bibliograafilised viited on Эльцбахера, Ценкера, Цокколи raamatutes.
В.Водовозовь.
НЭС 1910 т.2.
Anarhism-1932
(kr), s.-pol., õpetus võimuvabast ühiskonnast, kus sundus puudub üldse ja kus
ühiskonnaliikmete vahelised suhted korraldatakse vabatahtlikute tehingute abil. Anarhism
eitab mitte üksnes riiki, vaid ühes sellega igasugust enamiku valitsemist vähemiku üle, s. o.
Üldse igasugust kollektiivset võimu, igasugust ühiskondlikku normingut ja vähematki
kõrgemalt poolt tulevat distsipliini. Anarhism on niiviisi täiesti praeguse kapitalistliku
ühiskonna vastane, sest selles valitseb sundus seaduste, kohtute, türmide, politsei ja sõjaväe
näol. Tuntakse individualistlikku, kommunistlikku ja sündikalistlikku anarhismi.
Individualistlik anarhism ei tunnista mingit ühiselu normingut, ei ühtegi ülemust ega
alamust, vaid ainult vabade indiviidide, s.o. vaba ühiskonna vabade üksikliikmete isiklikku
tahtmust. „Mina, see on riik.“. Kommunistlik anarhism ühendab kommunismi vaateid
anarhistliku vabaduse ideega. Ta tahab kogu ühiskonda organiseerida väikeste sõltumatute
vabakommuunide või nende kommuunide vabaliitude näol. Sündikalistlik anarhism arvab,
et tuleviku ühiskonna korra aluseks saab olla üksnes majanduslike ühingute üldliit, mis
oleks moodustatud üksikute vabade töölissündikaatide (kutseühingute) alusel.
Anarhistlikud tendentsid on esinenud mitmes revolutsioonilises liikumises, nagu Wat Tyler
´i mässus 1381.a., anabaptistidel Saksamaal XVI s. jm. Esimesi tähtsamaid anarhismi
teoreetikuid oli W. Godwin, kellele järgnesid P. J. Proudhon, Max Stirner, M. Bakunin, P.
Kropotkin, J. Most, E. Reclus, B. Tucker jt. Teopropagandat pooldavad anarhistid on
korraldanud rea atentaate (Prantsuse presidendi Carno´t surmamine 1894..a. Itaalia kuninga
Humberti tapmine 1900.a. Ühendriikide presidendi MacKinley tapmine 1901.a. jne.). P.
Eltzbacher, Der Anarhismus, 1900; M. Nettlau, Der Anarhismus von Proudhon zu
Kropotkin, 1927. EE .1932. lk.382.
Anarhism-kui
Doktriin, mis õpetab, et inimene saab olla vaba ainult riigi likvideerimise korral.
Anarhistlik
Anarhismile omane.
Anarhosündikalism - - Anarhismi vool, mis näeb ametühingutes niihästi riigi likvideerimise vahendit kui ka uue
anarhistliku korra alusmüüri.
Anatoolia
(türgi Anadoly) „päiksetõusu maa“, Väike-Aasia ja eriti selle lääneosa nimetus. Anatoolia
moodustab praeguse Türgi riigi tuumaosa.
Anglikaanid –
Animism
– usk hinge ja vaimude olemasolusse.
Animus
– siin tähenduses tahe.
Anomaalsed huvigrupid Almondi tüpoloogias seostatakse need grupid vägivalla ja väärnähtustega, näiteks
rahutuste, meeleavalduste ja mõrvadega.
Antiklerikalism Arusaam, et üksikisiku usuvabaduse säilitamiseks peab kiriku roll ühiskonnas olema
minimaalne.
Antimachiavell
Machiavelli poliitilise teooria kummutamiseks pärastise Preisi kuninga Friedrich II poolt
1739.a. koostatud teose nimi.
Antimilitarism
Lad. S.-pol., ühiskondlik mõttevool, mis nõuab võitlust militarismi e. „relvastatud
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Antinomism
Antinoomia

Antisemitism

Apatriit
Apellatsioon
Apellatsioonikaebus

kapitalismi“ vastu. Antimilitarism on kapitalismivastane, sest tema arvates peab ainult
kapitalistlik klassiriik hoolitsema sõjaväe kui oma välis- ja sisepoliitilise vahedama relva
eest. Antimilitarism ei ole aga mitte sõja vastu, vaid niisuguse ühiskonnakorra vastu, mis
seab riigi relvastatud jõu kogu rahvaelu etteotsa, nähes sõjarelvades ühiselu võimaldajat ja
tama mõtte kehastajat. Et kapitalistlik kord on lahutamatult seotud militaristliku
riigisüsteemiga, siis kõik antikapitalistlikud poliitilised voolud on antimilitarismi
pooldajad. Täiesti antimilitarismi vaimus on tegutsenud komunistid. Maailmasõja päevil oli
nende hüüdlauseks: „Keeldugem sõjast!“, nõudes rahu sõlmimist „annektsioonideta ja
kontributsioonideta“. Praegu propageerivad nad tekkida ähvardava riikidevahelise sõja
muutmist kodusõjaks. Antimilitarismi vaimus on teotsenud seni ka anarhistid ja
sündikalistid. Ideeliselt on antimilitarismi pooldajad ka sotsiaaldemokraadid ja kõik
vasakpoolsed sotsaalreformistid. Kuid tegelikult, olupoliitilistel kaalutlustel, ei ole nad alati
militarismi vastu. Nad hääletavad parlamentides sõjakrediitide poolt, sest nad ei ole nn.
Defensiivse e. kaitsesõja vastu.
EE 1932 lk 455. A.-T. K.
Teol., vaade, eriti usuteaduses, et evangeeliumi olu on arm ja vabadus ning sellepärast
vabadus on tähtsam kõlbluse seadustest.
(kr) kahe seaduse vastuolu. Filos. Kahe teineteist eitava otsustuse vastuolu: „maailm on
lõplik“, „maailm on lõpmatu“, mis mõlemad võivad valed olla. I. Kant esindas omapärast
antinoomiate teooriat, mille järgi antinoomiad on mõistuse vastuolud iseendaga, kui
mõistus püüab mõtelda seda, mis on tingimatu (das Unbedingte). Jne.
Liikumine semiitide, peam. juutide vastu, püüdleb nende poliitiliste ja majandusliku mõju
tõkestamist. Antisemitismi juured ulatuvad juba antiikaega (Aleksandriasse, Rooma). Ta
esineb ajalooliselt kolmel eri kujul, vastavalt ajajärgu ideede kujunemisele: usulisel
(keskaeg), rassilisel (uusaeg) ja eriti majanduslikul. Viimane moment on olnud aga
kaasamõjuv ka mõlemas eelmises. Uuemal ajal esineb Antisemitism tugevamal kujul
maades, kus juute asub suuremal arvul – Saksamaal, Austrias, Ungaris, Vene- ja
Prantsusmaal ja lähtub seisukohast, et kosmopoliitlikult meelestatrud juudid moodustavad
riiklikus organismis tülika ja kardetava võõrkeha. Antisemitism omandas terava kuju
Saksamaal 1870-date ja 1880 –ndate a-te Gründertum´i ajastu spekuleeringute tagajärjel,
kusjuures rajati rida ühinguid juutide vastu võitlemiseks. Venes avaldus antisemitism
juutide tegevusvabaduse tunduvais kitsendusis valitsuse poolt ja nende vastu korraldatud
jõhkrais progrommides. Prantsusmaal jõudis antisemitism haripunktile Dreyfus ´i afääri
ajal. Maailmasõja järel on mõnel maal, eriti Saksamaal, Ungaris ja Poolas, märgata
antisemitismi tõusu. EE 1932. lk. 458.
kodakondsuseta isik ( v. pagulane)
= edasikaebamisõigus.
e.edastuskaebus, kaebus, milel esitab asjaosaline, kriminaalprotsessis ka ametlik süüdistaja,
teise astme kohtule, et see võtaks asja uuele sisulisele arutamisele. Tsiviilasjus tuleb
apellatsioonikaebus Eestis anda kuu aja jooksul otsuse kuulutamise päevast arvates.
Apellatsioonikaebus on kirjalik ja aadresseeritakse apellatsioonikohtu nimele, antakse aga
ära esimese astme kohtule... EE. I 1932

Apellatsioonimenetlus Aphrodite
Kreeka jumalanna, vanas Roomas samastatud Veenusega, Homerose järgi Zeus´i ja Dione
tütar, armastuse- ja kaunidusejumalanna, Hephaistose abikaasa, Arese armastatu.Teiste
müütide järgi tõusnud Aphrodite Uranose viljastatud merevahust, viibinud alguses Küprose
saarel ja läinud Olümposele teiste jumalate juurde, kus ta Zeusi käsul ehtinud esimese naise
Pandora ilu ja võluvusega. See Aphrodite olemus on hilisemates pärimustes edasi
arendatud, kuni jumalanna muutub kauniks koketeerivaks naisilma esindajaks. Tähtsaimaid
Aphrodite raidkujusid: Knaidose A. Vatikanis, Küreene Aphrodite Roomas, Meelose
571§

Aphrodite Louvre´is.
Appropriation
– sihtotstarve.
Argumentum ad
– tõestus, mis ei põhine objektiivsetel andmetel, vaid on suunatud kuulaja arusaamadele ja
hominem
tunnetele.
Arupärimisi
= (interpellatsioone).
Arvamustekandjad - Avaliku arvamuse „publik“, koosneb väiksearvulisest vastuvõtlikust üldsusest ja arvukast
massiüldsusest.
Arvutite abil
Computer-Integrated Manufacturing (CIM)- Paindlike tootmissüsteemide kasutamine,
integreeritud tootmine.- integreeritud juhtimissüsteemi abil tootmise juhtimine.
Asiisid –
Henry II ajal kuninglikud seadlused aga samuti mõningad tsiviilhagide vormid.
Assotsiatiivse
(ld. Associare liitma - ühendav, sidestav, ahelduslik) mõtlemisega.
Assotsiatsioon
-tähendab üldiselt mitme isiku ühel eesmärgil loodud liitu, milline põhineb osaliste vabal tahtel, mitte ühiskonna poolt sunnitud ühendust, nagu riigis,
kodukonnas, kastis või tsunftis. Assotsiatsioonid, millistel on poliitilised, üldkasulikud, kiriklikud, heategevuslikud või eriliste ühiskondlike gruppide üldised
huvid, nimetatakse tavaliselt liitudeks ja assotsiatsioonide loomise õiguse all mõeldakse kodanike spetsiaalset õigust vabalt, kuigi kinni pidades teatud
seaduslikest ettekirjutustest, selliseid liite luua. Teise liigi moodustavad eramajanduslikud assotsiatsioonid. Sellel on seaduslikuks aluseks kas kodanike leping
(societas) või siis spetsiaalne kaubandusühingute (selle liikmete täieliku või osalise vastutusega, aktinääride, komandiitne), tööstus- ja tootmisettevõtete
seadusandlus. Tööstusühendused moodustavad ülemineku sotsiaal-majandusliku assotsiatsioonide õpetuses. Millistega senini tegelesid peamiselt sotsialistidteoreetikud ja milline leidis rakendust mõnedes kooperatiivsetes ühingutes. Assotsiatsioonide sotsialistlik idee lähtus arvamusest, et majanduslik tootmine ja
jaotus peavad olema asutatud mitte sunnil, nagu see on orjapidamise süsteemis, ega mitte vaba vahetuse või kapitali üleolekuga piiritu konkurentsi süsteemis,
vaid ühiskondlikel lepingute alusel, mil üksikud osanikud panevad võrdsetel õigustel välja kapitali või oma töö ja jagavad omavahel ühist tootmisel saadud
tulu. Sellisel viisil ei teki mitte härrad ja orjad, ega mitte kapitalistid ja palgatöölised, vaid võrdõiguslikud ühiskonna liikmed – assotsiatsioonid. Kui ühine
tootmine on seotud kooseluga, aga tulu jaotamine teostatakse „kooskõlas vajadustega“, st. mitte arvestades panustatava töö või kapitali erinevusega,
siis sellist Assotsiatsioonide vormi nimetatakse kommunistlikuks. Selliste assotsiatsioonide sisseseadmise katseid me võime isegi tänapäeval leida
Ameerikas. Eriline sotsialistliku assotsiatsiooni liik, millise põhiideed kandsid mõned kirjanikud juba XVIII saj. on Fure „falansteer“, millises kuigi
tunnistatakse liikmete ühist tootmist ja üheskoos elamist, kuid ei eitata saadava töötasu ja kapitali tulude erinevust. Falansteere katsetati mitmeid kordi nii
Euroopas kui Ameerikas, kuid edutult. Sotsialistlikest tootmisassotsiatsioonidest väärib märkimist kommunismile kalduv Luis Blanc´i ja Buchez´i süsteem.
Schultze Delitsi tööliskooperatiiv ja Raifi põllumajanduslik hoiukassa, kuigi need jäävad käesoleva ühiskondlik-majandusliku korra alusele, teevad sellegi
poolest märkimisväärse järelandmise sotsiaalsele printsiibile, tunnistades oma liikmete solidaarset vastutust. Üheks assotsiatsiooni vormiks peab olema
loetud tööliste osalemine ettevõtjate tuludes. Öeldust võib juba kergelt järeldada, et assotsiatsioonide liike on lugematu arv ja et vaid sellised assotsiatsioonid
võivad olla riigis talutavad, millised ei kujuta endast ohtu ja millised ei riku oma eesmärkidega, ega vormiga, ega kasutatavate vahenditega õigusi. Seetõttu
peavad igasugused assotsiatsioonid olema valitsusel teada. Salajased a. on kõikjal keelatud. Selleks, et assotsiatsioonid oleksid valitsusele teada, kasutatakse
kaksipidist korda. Seadus nõuab kas spetsiaalsele valitsuse organile asutatavatest assotsiatsioonidest teatamist või siis selleks eelneva loa taotlemist. Nii
esimesel, kui teisel on sama eesmärk – et saada teada assotsiatsioonide tööst ning edust ning neil silma peal hoidmise võimalust. Venemaal jälitatakse kõiki
ebaseaduslikke ühendusi, milliste all mõeldakse: 1)kõiki salaorganisatsioone, 2)kõik ühingud, millistel on kahjulik eesmärk, mistõttu neile valitsuse poolt
asutamiseks luba ei anta, 3)kõik ühingud, millised on isegi lubatud, kuid millised kalduvad kõrvale asutamisel nimetatud eesmärkidest või siis hakkavad
heategevuslikkusega varjama sellist suundumust, milline on mingil viisil riigile, heaolule või ühiskonna moraalile kahjulik (Vt. Seaduste Kogu Kd. XIV ,
Ettevõtluse põhikiri, 1876.a. lk. 128). Vt. I. E. Andreevski, „Järelvalveõigus“,( I, 1874, §56).Vt. veel ühingud.(И.Е. Андреевски, «Полицейское право» (И. ,
1874, 56))
ЭС БЕ СПБ т.3 1890 с.331

Assotsiatsioonilised
huvigrupid Attorney
Attorney and
counsellor-at-law
Attorney-at-law
Attorney-general

Nüüdisühiskondade poliitiliselt mõjukaim huvigrupitüüp, mida iseloomustavad ametliku
organisatsiooni tunused – tegutsemisreeglid, juhtkond ja järjepidevus.
– ingl. ( attornatus – lad. ) – seaduslikult määratud, kellegi huvide ametlik, volituse alusel,
esindaja kohtuvälistes asjades. (attorney in fact, a. private)
– USA-s, õigusteaduste doktori kraadis (advokaat) kohtus, mis lubas temal praktiseerida
seal jne. (SVES 3. lk.477)
– oli vanasti, kuni 1873.a., määratud kellegi asjade ajamiseks kohtus.
– valitsuse liige Inglismaal, kõrgem juriidiline ametiisik, kes on määratud riigi huvisid
puudutavate kohtu- ja juriidiliste küsimuste lahendamise asjade ajamise juurde. USA-s
Presidendi poolt määratud justiitsministeeriumi (departemangu sekretär) minister.
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Audiitori järeldusotsus
Augsburgi usutunnistus – Uppsalas toimunud esinduslik nõupidamine, mil Rootsi kuningas Karl kinnitas truudust
mainitud usutunnistusele (luterlased).
Aurora
– Rooma mütoloogias koidujumalanna. Vastab kreeka Eosele.
Austromarksism -1961 (Austria + marksism), - oportunismi teisend, marksismi “revideerimise” ja moonutamise
peenim avaldusvorm, mis on maskeeritud pahempoolse fraasiga. A. võitleb sotsialistliku
revolutsiooni, proletariaadi diktatuuri ja sotsialismi vastu, kujunes Austrias XX saj. algul;
ta tähtsamaiks esindajaiks on FR. Adler, O. Bauer, M.Adler, K. Renner. Austromarksistid
on alati pidanud võitlust marksistliku filosoofilise materialismi ja ajaloo teadusliku
materialistliku käsitluse vastu. Nõukogude riigi asutamisest peale peavad austromarksistid
ägedat võitlust NSV liidu ja kommunismi vastu, aitasid rahvusvahelisel kodanlusel 1919.a.
kukutada Ungari nõukogude vabariigi ja andsid Austria hitlerliku Saksamaa orjusse.(V.L.
lk.60. Tallinn 1961.a.)
Austromarksism-1990

– tinglik austria sotsiaaldemokraatliku liikumise nimetus 20.saj. esimesel
kolmandikul. Silmapaistvateks tegelasteks olid: O.Bauer(1881 – 1938) K. Renner (1870 –
1950), M.Adler (1873 – 1937), F.Adler(1879 – 1960). Kahekümnenda sajandi alguses
püüdis austromarksism anda reale filosoofilistele probleemidele omad tõlgendused. Tehti
katseid (M. ja F. Adler) asendada marksismi teooria Kandi, Mahi, Avenariuse vaimus
teooriatega. O.Bauer ja K.Renner käsitlesid rahvusküsimust. K.Renner võttis enne I MS
sisse sotsiaalpatriootilised positsioonid, töötas välja kapitalismilt sotsialismile
evolutsioonilise ülemineku teooriat, kasutades poliitiliselt neutraalset riiki. M. ja F. Adlerid
esinevad patsifistlikelt positsioonidelt, eitades revolutsiooniliste võitlusvormide kasutamise
hädavajalikust. (Sotsioloogia käsiraamat M – 90.a.)

Auto

Liiklusvahend, rongist vanem. Esialgu vankrile asetatud aurumootoriga, hiljem leiutati
diiselmootor (eeliseks vähenõudlikus kütuse kvaliteedi suhtes) ja piiritusega või
bensiiniga töötava mootoriga (viimaste puudus-nõrkus elektri vajadus ja kütus pidi
kvaliteetne olema) ja elektriautod (peamine puudus 1/3 massist andsid akud, mis aga olid
väga põrutuskartlikud). Kõikide eelnimetatute sõidukite-veokite arengu kõige suuremaks
takistuseks oli teede puudus. Hobuveok oli sisuliselt tänapäevases mõttes maastur, mis läbis
raskeid teid ja teedetut ala. Viimane võime puudus autodel (see on ka tänapäeva tankide
(soomustatud autod) kõige suurem probleem, eriti nende suur mass ja seepärast saab
viimaseid kasutada vaid steppides ning kõrbetes, või linnades.). Kuna hobustele sobivate
teede ümberehitus võttis aega ja raha, mida oli tee kasutajatelt raske kätte saada, siis sai
tuule tiibadesse rongide ja raudteede ehitus. Esialgu olid auruvedurid. Autole oli aurukatel
liiga suur koorem, bussidele väiksem. 1830.a. sõitsid Londonis ja selle lähikonnas
aurubussid. Kuna raudteede-rongide omanikud nägid aurubussidest konkurente tekkivat,
siis 1831.a. pidi appi tulema parlament, kes andis välja bussiliiklust reguleeriva seaduse.
Buss ei võinud sõita kiiremini kui 16 versta tunnis (u 16 km/h), ta peab suutma sõita suurte
tõusude-langustega teel, vedama vähemalt 14 reisijat, kelle kogukaal on üle 180 puuda
(2880 kg). Auru-omnibuss pidi olema reisijatele mugav, ohutu ning omama eeliseid
hobuveokite ees. Kui omnibussiomanikud need nõuded täitsid, alustasid rongiomanikud
nende vastast propagandasõda ajalehtedes, mille lõpetamiseks andis parlament 1865.a.
välja uue seaduse „Locomotives on Higheays Act“, mis andis Inglismaa automobilismile
surmahoobi, kuna nüüd võis sõita 6 verstase kiirusega, omnibussis pidi olema vähemalt 3
reisisaatjat, et omnibussi ees sõidaks punase lipuga ratsanik jne. Ju nõuti kokkuvõttes
võrdset kohtlemist. Rongis olid ju reisisaatjad. Selel akti enam kitsendavad punktid tühistati
alles 1896.a.
Prantsusmaal sagenesid autode ehitamise katsed 1850-60.a.astatel. Seal ehitati
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alguses samuti aurukatlaga sõidukeid. Kuid tänaste autode ehitamise katsed olid kõige
edukamad Šveitsis. Saksamaal Daimler ja Benz ehitasid 1879.a. ja patenteerisid
kahetaktilise bensiinimootori ja panid selle 1885.a. 3 rattasele sõidukile- tänapäevase auto
prototüübile. Kuid et murda usku aurumootoriga autodesse, korraldati 1895.a. suur autode
võidusõit Pariis-Bordo-Pariis (1200 km), millise võitsid suure ülekaaluga
bensiinimootoriga autod. Elektriautod jäid tagaplaanile ja auruautod kadusid täiesti, kuigi
lokomotiividena kasutati sarnaseid masinaid tööstuses-põllumajanduses jõuallikatena veel
kaua. Sankt-Peterburis töötas Venemaa esimene tõsisem elektrijaam Talvepalees asuva
lokomotiivi jõul, et anda kroonlühtrite lampidele voolu. Elektriauto akud võimaldasid
pidevalt sõita vaid 3-4 tundi järjest, mistõttu saab neid vaid linnades kasutada, et nende
akusid elektrijaamadest laadida. Elektriauto on peaegu samasuguse ehitusega kui
bensiinimootoriga auto. Elektriauto batarei moodustab 40, 60 või 80 elemendist, st. mootor
töötab 80, 120 või 160 voldiga. Elektrimootorid asuvad kas ratta võllides, või eraldi,
hammasülekande kaudu. Mootor võib olla kõikidel ratastel. Bensiiniga mootoriga auto
ümberehitamisel rakendatakse veole üks ratas ja diferensiaal ning käigukast jäävad alles.
Ülekande kasutamisel saab pöörete arvu tõsta 2000 pöördeni, ratta pöidades olevad
mootorid suudavad teha 200 pööret minutis. Kohe elektriautoks ehitatud auto on ehituselt
lihtsam. Elektriauto eelisteks on: müra, suitsu ja haisu puudus ning pidev sõiduvalmidus.
Berliinis on (1900.a.) elektritaksodega sõit, suurte sõidumugavuste tõttu, ka kallim, kuna
autode ülalpidamiskulud (aku) on suurem. Ameerika linnades on kasutusel 50 istekohalised
elektribussid, mis sõidavad 24 verstase tunnikiirusega. Bussil on igal rattal 3,5 hobujõune
elektrimootor. Kuna aku voolu jätkub 3 tunniks , siis saab elektrisõidukiga sõita ilma
vahelaadimisteta ligi 70 km.!? Aasta aga oli 1900, mitte 2012.!, mil moodsaim elektriauto
sai talvel sõita vaid 60 km! Nii palju siis inimkonna viimase aja saavutustest akude ning
elektriautode-busside vallast. Elektribussist sai trollibuss. Vähendatud rongist sai tramm,
või õieti tänavale jäänud elektri-rong suuremaks ei kasvanud.
Autodel oli alguses eranditult spordivahendi roll ja peamine rõhk pandi kiiruse
suurendamisele. Autol oli algul üks, juhi koht. Edasi ilmus kõrvalistuja koht jne. Autost sai
edasi liikumise ja kaubaveo vahend. Tekkis selline nähtus nagu turism. Autodel on rongide
ees järgmised eelised: teekonna, kiiruse ja väljasõiduaja valimise ning ka omal soovil
peatuste tegemise vabadus. Ebamugavuseks: tuleb sõidukit pidevalt sõidukorras hoida,
ülalpidamine ja remont on kallis, eriti kummid. Enamik autosid on 4-5 istekohaga. Bussides
on kuni 40 istekohta. Veoautod on kinnised ja lahtised (Furgoonid, platvormautod).
Bensiiniomnibuss, millist kasutatakse 1900.a., näiteks Soomes on 12 istekohta sees ja 2
väljas, katusele pannakse bagaaz. Istmete alla pannakse postikotid. Mootor on 4 silindriga
mis on 20 või 30 hobujõuline. Kasutatakse täiskumme (st. õhukummita). Tühikaal 140
puuda (2240 kg). Suurim kiirus (see sõltub teest) heal teel 25 km/h. Bagazit võetakse kuni
15 puuda. Üldkaal on siis niiviisi 240 puuda (3840 kg). Tuletõrjeauto võtab peale 12
pritsumeest, abivahendid, pumbad, redelid jne. Mootoril on 40 - 60 hobujõudu, üldkaal 250
puuda, kiirus kuni 40 versta tunnis. Täiskummid. Sarnaste tehniliste andmetega olid ka
keskmised veoautod. Kiirabiautodel oli u 20 hobujõune 4 silindriline mootor, üldkaal 100
puuda (1600 kg) ja kiirus kuni 40 km h.. Eraldi veoki liik oli motoblok, ehk täiesti lahtine
veovahend-auto. Esimene sõiduk, mille puhul räägitakse tsaariaegses ensüklopeedias
autode õhukummidest, on soomusauto, millise muud tehnilised andmed on ära toomata.!
Lühendanud ja kohandanud KL.
ЭС БЕ 1900.а.
Ps!
Bensiinist, veel seda, et 1900.a. paiku osteti seda apteegist ja seda kasutati punetava nina
tupsutamiseks. Autode kütusena kasutati tihti piiritust, sest see oli käepärasem (eriti
Venemaal) ja kohalik toode. Praegu on pahatihti vastupidi.
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Sama häda on tööga. Siis tehti tööd, et raha saada, nüüd tehakse raha eest tööd. KL.
Autokraatlik juht

– (Autocratic leader)- Juht, kellel on piisavalt võimu, et oma tahet täitjatele peale suruda.
Hädavajadusel teeb ta seda kõhklematult.
Automatiseeritud
- Computer-assisted manufacturing (CAM) - -Osa tootmistehnoloogiast, mis võimaldab
juhtimissüsteem (AJS) arvutite abil teostada sisseseade töö juhtimist ning kontrolli.
Automatiseeritud
– (Automated storage and retrieval systems (As/Rs))- Toodete transpordi ja ladustamise
ladustamine
juhtimine arvutiga. Täisautomaatne ladu.
Automatiseeritud
- Computer-assisted design (CAD) - Arvuti kasutamine uue toodangu projekteerimisel.
projekteerimine
(käsitsi jooniste tegemisest loobumine)
Autonoomia1910 – (kr. sõnadest ise ja seadus), tähttähelt elu omaenda seaduste järgi, juhtimine oma
seaduste järgi, niiviisi on autonoomsed kõik iseseisvad riigid. Kuid seda selle sõna
tähenduses päriselt ka ei kasutata. Autonoomiast räägitakse tavaliselt vaid siis, kui antud
ühiskond, kuigi olles allutatud mingile temast eemal ja kõrgemal olevale kõrgemale
võimule (st. omamata suveräänsust), sellegi poolest teotseb teatud piirides iseseisvalt
autonoomselt selle võimu suhtes. Seejuures seda terminit autonoomia kasutatakse erinevate
riigiõigust käsitlevate teadlaste poolt erinevalt, kuid igapäevases kasutuses on sel sõnal
veelgi laialivalguvam tähendus. Igal juhul on autonoomia mõistest „omavalitsuses“ avaram,
kuigi on sisult väga sarnane. Samal ajal, kui ühed näevad nende mõistete vahel pigem
hulgalist kui kvalitatiivset erinevust, siis teised tõmbavad nende vahele range printsipiaalse
eraldusjoone. Kooskõlas sõna autonoomia ühe tähendusega eeldab see antud ühiskonna
õigust iseseisvale seadusandlusele, milline on omaenda õiguse järgi loodud, mitte mingi
kõrgema ühiskonna poolt delegeeritud õigusega (Лабандь, Горенбергь). Siin on
autonoomia mõiste väga järsult (äärmisel juhul teoorias) piiratud allpoolt omavalitsuse
mõistega, nõnda nagu omavalitsusorganid on isegi neil juhtudel, kui neil on laialdased
õigused, täpsemalt – kohaliku seadusandluse loomise õigusega, kasutab seda mitte
iseseisvalt, vaid riigi poolt talle delegeeritud õigusega, milline andis talle selle õiguse ja
võib seda alati piirata või tühistada. Nii näiteks Austria üksikute liidumaade landtagid,
millistel on suurte õigustega omavalitsus, kes võivad kohalike asjade puhul vastu võtta
seadusi, kuid nende jõustumiseks tuleb saada Austria kesiri sanktsioon, mille ta annab kui
kogu riigi keiser, mitte antud liidumaa kuningas või riigipea (Tsehhimaa, Galiitsia jne.).
Keisri sanktsiooni kaasallkirjastab Austria minister, kes on vastutav Austria riigipäeva ees,
mitte üksiku liidumaa maapäeva ees.
Teisiti on asjad seatud mittesuveräänsetes riikides, millisteks ongi sisuliselt
autonoomsed riigid. Nende hulka kuuluvad üksikud Ameerika Ühendriikide osariigid, ka
Šveitsi Liidu kantonid, Bulgaaria vürstiriik 1878.a. Berliini traktaadi alusel (seni kuni ta
kuulutatakse iseseisvaks kuningriigiks või tsaaririigiks 1908.a.) jne. Autonoomsetes
riikides oma kompetentsi piirides väljatöötatud seadused on nende riikide tahte
väljenduseks, ja ainult nende ning neil ei ole selleks kõrvalisi sanktsioone tervis. Need
riigid ei ole suveräänsed, nende kohal seisab suveräänne liit (nõnda nagu üksikute
mittesuvenäärsete osariigikide üle on – Põhja-Ameerika Osariikide suveräänne Liit, samuti
on ka mittesuvenäärsete kantonite üle suveräänne Šveitsi Liit ja mittesuveräänsete
saksamaa maade üle suveräänne Saksa Keisririik. Nende viimaste kompetentsi kuulub
konstitutsiooniga määratletud riigielu valdkondades (maa- ja merevägi, välissuhted, toll,
post, rahandus, mõõdud ja kaalud jne.). Kuid väljaspool neid piire on autonoomia, kuigi
mittesuveräänsete riikidena täiesti iseseisvad, äärmisel juhul, sel määral, kuni nende
seadusandlus ei satu vasturääkivusse Liidu seadusandlusega või kui nende administratiivne
tegevus ei satu kollosiooni Liidu administratiivse tegevuse ning seadustega. Autonoomiale
on eriti iseloomulik see, et nende konstitutsioon on nende endi äranägemise järgi muudetav.
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Nad võivad, näiteks, muuta troonipärimise korda või valimisseadust, mille järgi nende
parlamendi liikmeid valitakse puudutavaid seadusi ja nendest kõrgemal seiseval võimul ei
ole neil asjaoludel mingit sekkumise alust. Autonoomsete riikide kompententsi piirid, maht
võivad aja jooksul muutuda. Nii kuulub Ameerika Ühendriikides üksikute osariikide
kompetentsi kogu tsiviil- ja kriminaalseadustik. Viimane kuulus veel 1898. aastani Šveitsi
üksikute kantonite kompetentsi, kuid võeti 1898.a. Šveitsi Liidu kompetentsi, kuid mille
tõttu nad oma autonoomiat veel ei kaotanud. Vastupidi eelnimetatule, saksa riikide
autonoomia, milline oli paljudes aspektides kantonite ja osariikide autonoomiast avaram,
kaotasid juba 1871.a. Saksa Keisririigi moodustamise hetkest, keisririigi kasuks oma
kriminaalseadustiku aga ka kohustava-, kaubandusliku-, veksli- ja kohtu õigust puudutavate
seaduste väljaandmise õiguse ning 1873.a. läks Keiserriigi kompetentsi kogu tsiviilõigus.
Seevastu on saksa riikide autonoomia konstitutsiooni loomise vallas suurem kui Ameerika
Ühendriikide osariikidel. Nad võivad sõlmide omavahelisi kokkuleppeid territooriumi
loovutamise vallas ja keiserriigil ei ole selles suhtes sekkumiseks alust. Saksamaa
Keisririiki kuuluvad riigid võivad muuta oma monarhistliku korra ära vabariiklikuks, või
jälle vabariikliku korraga riigid (Hamburg, Bremen, Lüübek) muuta end monarhistliku
korraga maaks, kui see tehti seaduspäraselt, ilma revolutsioonita, siis keiserlikul võimul ei
ole saksamaa põhiseaduse järgi sekkumiseks mingit alust. Siiski on praktika avardanud
keiserlikku võimu ja troonipärimise vaidlused erinevates riikides lahendatakse, liidulise
võimu, Liidunõukogu osalusel. Ameerika Ühendriikides on üksikute osariikide iseseisvus
selles suhtes hulga kitsam. USA Põhiseaduse IV pt.§3 .1. sätestab, et: „Kongress võib
sellesse liitu kutsuda uusi osariike, kuid neid ei tohi luua ega rajada mõne teise osariigi
volialas; samuti ei tohi ühtegi osariiki luua kahe või enama osariigi või osariikide osade
ühendamise teel, kui asjaomaste osariikide seadusandlikud kogud ning Kongress ei ole
selleks nõusolekut andnud.“. Järelikult on vajalik kogu Liidu nõusolek. Samuti IV. Pt.§ 4
järgi: “Ameerika Ühendriigid tagavad igale liidu osariigile vabariikliku valitsusvormi ning
kaitsevad neid kõiki sissetungide eest; samuti pakuvad nad seadusandliku või täidesaatva
võimu organite (juhul, kui seadusandlik kogu ei saa kokku tulla) palvel kaitset ka
osariigisisese vägivalla eest.“ Sellisel viisil on iga osariigi konstitutsiooni muutmise õigusi
rikutud vabariikliku korra säilitamise nõudega. Selles mõttes on Šveitsi kantonite iseseisvus
veelgi piiratum, sest Šveitsi põhiseadus sõnab: „§6.Kantonid peavad küsima Liidult oma
põhiseadustele garantii.
Liit annab sellise garantii tingimusel, et:
a)need põhiseadused ei sisalda midagi Liidu Põhiseaduse määruste vastast;
b)nad kindlustavad poliitiliste õiguste esindusliku või demokraatliku teostamise,
kooskõlas vabariiklikule valitsusvormiga;
c)nad oleksid rahva poolt vastu võetud ja võiksid olla parandatud, kui seda nõuab
kodanike absoluutne enamus.“
Kuid autonoomsete riikide kompetentsi avaruse puhul seob neid üks ühisjoon:
teatud piires on nad täiesti iseseisvad, neil on oma riiklik võim. Autonoomia mõiste
piiratakse järelikult omavalitsusese mõistest oma õigusega, mitte delegeeritud õigusega.
Sellise sõnakasutuse juures ei saa Inglismaa kolooniaid (Kanada, Austraalia)
autonoomseiks tunnistada.((NB! On veel 1910.a.)) Neil on aga väga avarate õigustega
omavalitsus ja neil on omad parlamendid, kellele on antud seadusloomeõigus kogu siseelus.
Neil on omad ministeeriumid, kes on oma parlamentide ees vastutavad ja juhivad viimastelt
sadud juhiste järgi. Kuid kõiki neid õigusi kasutavad nad Suurbritannia poolt annetatud
konstitutsioonide alusel ja kellel on õigus neid muuta või tühistada. Neis on täitevvõimu
eesotsas Suurbritaania trooni poolt nimetatud kindralkuberner, kellel on siis Inglise kuninga
nimel parlamendist läbi käinud seaduste sanktsioneerimise või veto panemise õigus, või siis
võtta vastu ministrite erreminekuavaldusi ning nimetada ametisse uusi ministreid. Sellisel
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viisil nad ei anna seadusi oma õiguse alusel, vaid Inglismaa poolt delegeeritud õiguse
põhjal. Kuid juba nagu varem öeldud, kasutatakse sõna autonoomiat ka teises mõttes
(Jellinek, Lazarevski) ja seejuures hulga tihedamini, kui esimeses mõttes, kuigi esimene on
filoloogiliselt õigem. Vastavalt sellele, riiki, kuigi mittesuveräänset, autonoomseks ei
nimetata. Autonoomseteks nimetatakse nimelt selliseid liite, nagu Kanada ja Austraalia.
Selles mõttes autonoomia kui mõiste eristub ühest küljest riiklikkusest nimelt selle poolest,
et autonoomsel liidul ei ole riiklikku olu, aga teisalt – omavalitsusest sellega, et omavalitsus
eeldab kohalike asutiste iseseisvust administratiivasjades, samas kui autonoomia hõlmab
mitte ainult admininistratsiooni, vaid ka kohalike asutuste poolset seadusandliku võimu
teatud osa iseseisvat teostamist. Sõna sellisel kasutusel on autonoomia ja omavalitsuste
vaheline piir erakordselt õrn, kuna isegi sellised omavalitsuse organid, nagu vene
zemstvod, mille kompetentsi maht on äärmiselt väike ja mis tegutsevad valitsuse alalise
tähelepaneliku kontrolli all, kuid isegi neil on kohaliku tähtsusega, seaduse jõudu omavaks
peetavate määruste väljaandmise õigus. Mis aga puudutab Austria kantoneid, siis nende
kompetentsi maht on märkimisväärselt avaram, nende maapäevad võivad isegi oma
konstitutsiooni muuta, kuigi sellise muudatuse tegemiseks vajatakse keisri ning ministri
allkirja e. üldriikliku võimu heakskiitu. Muide, isegi sõna esimese tarvitusviisi puhul on
autonoomia ja omavalitsuse vaheline piir enamjaolt teooria, kui praktika tasemel. Väide, et
Inglismaa valitsus võinuks oma tahtmise järgi muuta Kanada või Austraalia konstitutsiooni,
kuigi ta võinuks viidata teatud seadusandlikele aktidele, ei vasta üldsegi tegelikkusele.
Vastupidiselt, väide, et autonoomne (mittesuverääne) riik ei saa omatahtsi muuta oma
suhteid enese üle seisva riigiga, kuulub samuti vaid paberil eksisteeriva konstitutsioonile,
kuid mitte kaugeltki elus. Bulgaaria kuulutas end 1908.a. iseseisvaks ja Türgi ei saanud
seda kuidagi takistada. Autonoomne piirkond võib tasapisi areneda mittesuveräänseks
riigiks ja siis eriliste vapustusteta saada ka suveräänseks või siis vastupidi, muutuda lihtsaks
omavalitsusega provintsiks.
Autonoomsed saavad olla mitte ainult territoriaalsed üksused. Tingimustetult on
kirik autonoomne seal, kus ta on riigist eraldatud, kuna teda juhitakse oma määruste järgi,
milliseid ei ole kinnitatud mitte mingi kõrvalise võimu poolt ja need määrused on
kohustuslikud vaid antud kiriku liikmetele. Kuid kiriku kohal asub riigivõim, tema
asjadesse sekkumata jälgib ta vaid seda, et kiriku tegevus ei satuks riigi seadustega
vastuollu. Katoliiklik kirik on autonoomne, kuigi mitte täiel määral, isegi neis riikides, kus
ta ei ole riigist lahutatud, kuigi ka kirik nõuab omale tema poolset teatud allumist, kuid
ikkagi selle kiriku liikmed alluvad peamiselt tema poolt valitud ja mitte kellegi poolt
kinnitatud võimudele (Rooma paavstile). Kuid ka õigeusukirikut Venemaal ei saa pidada
autonoomseks, kuna selle kõrgem võim – kuna Sinod oma ülem-prokuröriga on nimetatud
ilmaliku võimu (Keiser) poolt ja kes kinnitab ka kõik Sinodi tähtsamad määrused.
Sõna autonoomia täpsest mõttest võib rääkida vaid oma seadusandluse olemasolul
ja siia kuulub veel oma juhtimise iseseisvus ja seepärast vastandatakse seda
administratiiveset autonoomiat seadusandliku (või poliitilise) autonoomiaga, kuigi see
viimane väljend filoloogilisest vaatepunktist on jäme pleonasm ((liigsõnalisus)).
Administratiivse autonoomia all mõeldakse teatud ühiskondlikul ühendusel omale
juhtimisorganite valimise õigust ja järelikult olla omavalitsuslik. Mõiste administratiivne
autonoomia langeb täieikult kokku mõistega omavalitsus.
Igasugune ühiskondlik organisatsioon, igasugune teaduslik, kirjanduslik,
heategevuslik, kommertslik või muu ühendus omab teatud piires autonoomiat ja ei saa ilma
selleta eksisteerida. Administratiivset autonoomiat võivad kasutada ka teatud
valitsusasutused. Nii kasutasid 1863.a. põhikirja alusel autonoomiat ülikoolid. See asendati
1884.a. põhikirjaga, kuid taastati teatud piires Kõigekõrgema Nimelise seadlusega Valitsele
Senatile 1905.a. 27. augustil. Selle seadluse jõul anti professorite kolleegiumile rektori, ta
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asetäitja, õppetoolide dekaanide ja sekretäride valimise õigus, kuigi kõik need valitud
isikud peavad olema ministeeriumi poolt kinnitatud. Professorite kolleegiumile, ülikooli ja
õppetoolide nõukogu näol, on pandud ülikoolis õige õppetöö keskkonna tagamine, milleks
on neile antud õigus vastavate meetmete võtmiseks, neile on antud kindlaksmääratud korra
järgi üliõpilaste asjades kohtupidamine. See ülikoolide autonoomiat hakati üpris kiiresti
rikkuma. Eriti palju rikuti seda korda saksa ülikoolide poolt. Seal ei valita mitte ainult
ülikooli senatit (juhatus) rektor ja dekaanid valitakse professorite kolleegiumi poolt. Mitte
ainult tema poolt ei esitata ministeeriumile vakantsete õppetoolide täitmise kandidaatide
ettepanekud, vaid ka kogu ülikooli majandustegevust ning ka õppetöö reguleeritakse tema
poolt peaegu piiramatult. Seal ei eksisteeri ministeeriumi poolt esitatud ametlikke
õppeplaane ja viimased sõltuvad peaegu eranditult ülikoolist endast.
Teatud territooriumite autonoomia, näiteks, Poola, Kaukaasia jne., on nende
äärealade suurema elanike osa ja millist väljendab ka poliitiliste partei arvamus, üheks
peamiseks nõudmiseks. Autonoomia nõue kuulub samuti kogu Venemaa enamik
vasakparteide programmi. Täpselt samuti nõutakse autonoomiat paljudes Lääne-Euroopa
riikide piirkondades. Nii näiteks, Iirimaa esitab Suurbritanniale Home-rule nõudmist, s.t.
autonoomiat Iirimaale ja Gladstone aegadest peale on home-rule ((omavalitsus)) visandatud
liberaalse partei programmis, kuid võimule saades lükkas ta selle teostamise ebamäärasesse
tulevikku. Elsass-Lotringis, peale selle Saksamaaga ühendamist, omasid suurt mõju kaks
poliitilist parteid: „protesteerijate“partei, kes olid tingimusteta Elsass-Lotringi Saksamaaga
ühendamise vastu ja tahtsid selle Prantsusmaale tagastamist ja autonomistide partei, kes
tunnistades Saksamaaga ühendamist, kuid tahtsid Elsassile saada autronoomiat. Mõningane
autonoomia anti talle 1878-1879.a., kuna see ei rahuldanud elanike pretensioone, liitus
Elsassi autonomistide partei protesteerijate parteiga ühtseks Elsassi parteiks. Muide,
faktiliselt see partei, olles parlamendis, taotles vaid autonoomia laiendamist ja esitab igal
võimalusel vastavaid nõudmisi. В.Водовозовь.
Autonoomia – kui õiguse allikas on üksikute ühiskondlike gruppide ja asutuste
kohustuslik õigus reguleerida jõuga teatud ühiskondliku organisatsiooni ringkonna isikute
siseelu. See õigus põhineb kõrgema riigivõimu poolt tunnustatud või annetatud õigusel ja
seepärast peetakse autonoomiat teiste õiguse allikate seas teisejärguliseks. Mõnikord
annetatakse autonoomiat privileegi kujul üksikutele eriti mõjukatele ühiskondlikele
gruppidele (omavalitsus perekondli-varalistes ja pärimissuhetes mõnedes aadlisuguvõsades
Saksamaal ja teistes Euroopa riikides). Muudel juhtudel on autonoomia suuremal või
vähemal määral võimu (linna omavalitsus, zemstvo) detsentraliseerimise väljendus.
Autoritaarsus Avalik haldus
Avalik poliitika ehk
halduspoliitika

Avalik sektor ehk
esimene sektor
Avalik õigus

Diktatuuri valdav tänapäevavorm, kus seaduslikkus kammitseb valitsust suhteliselt vähe;
põhivormideks on sõjaväelaste või ainupartei valitsus.
– poliitiliste otsuste täideviimine riigi ja omavalitsuste institutsioonides.
– poliitikavaldkond, mille sisuks on elanikkonna igapäevaste vajaduste rahuldamine ning
riigi rutiinse haldamise korraldamine. Avaliku poliitika valdkondadeks on majandus- ja
maksupoliitika, keskkonnapoliitika, asumipoliitika, sotsiaalpoliitika, hariduspoliitika.
Avalikust poliitikast eristub riigi julgeoleku ja korrakaitse tagamisele suunatud
poliitikavaldkond (välispoliitika, sisepoliitika, kaitsepoliitika, migratsiooni- ja
kodakondsuspoliitika.
– üks ühiskonna kolmest sektorist: võimu- ja valitsemisasutused ning ametkonnad (vt ka
riik; erasektor, mittetulundussektor). Avaliku sektori põhiülesanne on rahvusliku julgeoleku
ning sotsiaalse heaolu kindlustamine.
– õiguse haru, mille puhul valdavad avalikud (riigi) huvid ja õiguse subjektid on seetõttu
ebavõrdsetes, alluvuslikes õigussuhetes (vt ka eraõigus).
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Avalik-arvamus-1900 – ühest valitsusi aga ka üksikuid isikuid mõjutavast jõust, mis samal ajal ei ole sunnivõim.
Avalik arvamus kui selline on tekkinud üpris ammu ja juba Homerose aegadest on selgeid
viiteid hirmule avaliku arvamuse ees (Odüsseus peale peidmeeste tapmist), selle mõjule,
püüdele seda oma kasuks kallutada. „Seda rääkis igaüks, pöördudes oma naabri poole“ – nii
kirjeldatakse iga kord avaliku arvamuse ilmumist Iliases. Hiljem, vana Kreeka
demokraatiates, aga samuti Roomas ei olnud avalikul arvamusel iseseisvat jõudu, nõnda
nagu ühiskondlikud grupid, osaledes selle kujundamisel, olid vahetult võimul ja neil oli
võimalik ise oma soove ellu viia. Kuid see oli kindlasti olemas ja tõusis eriti esile
ostrakismi (poliitiliste vastaste väljasaatmise otsuste hääletamine pottikillule kirjutatud
nimede abil) instituudis. Rahva kiiresti muutuv avalik arvamus oli Aristophani
komöödiatele ammendamatuks materjali allikaks. Rooma vabariigi viimastel aastatel ja
Rooma keisririigi ajal, õiguse kodifitseerituse määral, sattus avalik arvamus tihti üksikutes
küsimustes kirjutatud seadustega vastuollu ja protsessivad pooled teadsid väga hästi, et
kohtunikud on märkimisväärsel määral esimese mõju all ja mõjutatavad teise autoriteedi
kahjuks. Keskajal langes avaliku arvamuse tähtsus kõvasti, sest üksikuteks seisusteks
kihistunud ja vastastandlikke huve omaval ühiskonnal ei olnud ühtset häälekandjat, millise
kaudu võinuks avalik arvamus formeeruda ning ilmneda. Kuid ka siis eksisteeris igas
ühiskondlikus grupis miski avaliku arvamuse sarnane nähtus. Avalik arvamus arenes
plahvatuslikult uuel ajal, mil leiutati trükikunst ning rahvas hakkas üldiste asjade
arutamiseks koosolekuid pidama. Sellegi poolest jäi avalik arvamus rangetesse piiridesse
isevalitsuslikes riikides, kus trükivabadus oli piiratud ja rahval puudus seadusega
kindlaksmääratud ja garanteeritud valitsuse poliitika mõjutamise õigus ning võimalus,
samas jälgis võim teraselt rahva arvamusi.. Suuremad poliitilised ettevõtmised (sõjad, selle
teostamise viis ja rahu sõlmimise tingimused) vajasid rahva toetust-kaastunnet. Kui mitte
1812.a. isamasõja algus, siis Barclay de Tolly asendamine Kutuzoviga oli teatud avaliku
arvamuse otseseks tulemuseks, nagu ka 1913.a. Prantsusmaa vastane rahvaliikumine
Saksamaal. Türgi sultan, kogu ta legaalse võimu piiramatusega, võtab oma otsused vastu
avaliku arvamuse põlualla sattumise hirmus.
Sellistes riikides, nagu Ameerika Ühendriigid, kus on kõrge kirjaoskustase ja suur
huvi poliitiliste asjade vastu, piiramatu rahvahääletuse tingimustes on president, kubernerid
ja isegi kohtunikud otsesteks avaliku arvamuse organiteks. Päevalehtede, poliitiliste ja
muude ühenduste rohkus, miitingud on avaliku arvamuse kehastajaks, nagu ka ajalehtedes
ilmuvad artiklid, milliste sisud on tihti sisukamad kui kõned seadusandliku kogu istungitel
ja mis tõestab vaid seda, et poliitikutel on hulga olulisem pälvida avaliku arvamuse
poolehoid kui seadusandliku kogu toetus.
Hoopis teistsugused on asjaolud Lääne-Euroopas. Siin, hääletusõiguse piiratuse või
selle puudumise tingimustes ei vasta ühe klassi avalik arvamus teiste klasside, kes
tegelikuses seadusandlikke kogusid valivad, arvamusega kokku. Kogud, millistel on
suhteliselt pikk ametiaeg, omavad enam tähenduslikku ja sõltumatut iselomu. Sellele
aitavad kaasa suur haridustasemete vahe ja rahvamasside poliitilise arusaamise erinevus.
Samuti puuduvad või on vähe arenenud kohalikud omavalitsused, millistel on Ameerikas
oluline kõrgemate võimude ja rahvamasside vahelise sidepidaja roll. Kõige ülalmainitud
tingimuste tõttu ei lange avalik arvamus kokku valitud esinduskogu arvamusega. Kuid
vaatamata sellele, avaldab ta ka viimasele mõju, eriti seal, kus nad on valitud kogu
ühiskonna poolt, mitte ainult selle priviligeeritud klasside poolt (Nagu Inglismaal enne
parlamendi reformi).Tuleb märkida, siiski, et mitte alati ja mitte kõikjal ei osale kogu
rahvas avaliku arvamuse väljatöötamises. Kirjaoskamatu või poolharitud mass, kes on
poliitilisest elust kaugel ja osaleb selles vaid erakorralistel juhtudel (sõjad, revolutsioonid).
Möödunud sajandil ja käesoleva sajandi esimesel poolel olid avaliku arvamuse kandjateks
peamiselt kesk-ja kõrgemad klassid. Viimastel kümnenditel avalik arvamus
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demokratiseerub kiiresti, haarates üha sügavamalt ja sügavamalt kaasa uusi rahvakihte.
Inglismaal, näiteks, riigimehed, sõltumata parlamentlikust tegevusest, püüavad otse
mõjutada avalikku arvamust ja seda isegi siis, kui parlamendi toetus on juba olemas, aga
veelgi enam siis, kui neil puudub parlamendi enamuse toetus. Lordide koda, pidurdades
alamkoja tegevust, viitab (põhjendatult või põhjendamatult) avalikule arvamusele, mis
justkui ei oleks nõus alamkoja arvamusega. Avalik arvamus, seejuures just nimelt klasside
arvamus, kes on seaduse silmis poliitilisele elule võõrad, sundis parlamenti võtma ette
valimiste reformimise 1832 ja 1867.a. , millistest esimene oli üpris vähesoovitav nii
parlamendile enesele, kui ka klassidele, keda ta sel ajal esindas. Veelgi järsemalt kajastus
avalik arvamus Belgias 1893.a., kui avalik arvamus sundis kodanlikul parlamendil võtma
käsile temale äärmiselt ebameeldiva valimisseaduse reformimise. Avaliku arvamuse mõju
näitena võib lugeda ka 1892.a. Preisimaa kuninga Wilhelm II poolt erru saadetud minister
Tzedlitsit, kui ta esitatud kooli puudutav eelnõu kutsus esiel üleüldise rahulolematuse. Erru
saatmine teostati isegi vaatamata sellele, et preisi konstitutsiooni järgi kuningas ei olnud
kohustatud sellist otsustavat sammu tegema. Avalik arvamus ei mõjuta otseselt mitte ainult
poliitikuid, vaid ka nende kaudu riigi eelarve kujundamist ja ka riigi rahandussüsteem on
avalikust arvamusest otseses sõltuvuses. Kriminaalõigusele avaldab avalik arvamus mõju
vandemeeste kohtu otsuste kaudu. Sellisel teel võideldi Inglismaal välja faktiliselt
ajakirjandusvabadus, kuigi samal ajal olid veel kehtivad paljud ajakirjandusvabadust
piiravad seadused.
Avalikul arvamusel on suur mõju eraisikute saatusele. Mõnedes koodeksites, näiteks
(saksa §186, 187, 189) on difamatsioon ((ld. diffamare, halba avalikuks tegema, laimama,
mõne isiku , asutuse vm kohta häbistavate (ka tõele vastavate) asjaolude avaldamine)) ja
laim otse defineeritud kui isiku avaliku arvamuse kaudu alandamise katse.
Avalik arvamus on üpris oluliseks kirjanduse- ja kunstiteoste aga ka muusika
hindamise instantsiks. Tihti on nende edu tingitud mitte asjatundja argumentidest vaid
tekkinud avalikust arvamusest. Vaatamata avaliku arvamuse sellisele suurele rollile, on
seda tihti üpris raske tuvastada ja määratleda. Ajakirjanduse – kui peamise avaliku
arvamuse organi ja samas ka selle formeerija – näitajad ei pruugi olla eksimatud. See on
tingitud lugejate erinevast haridus- ja jõukusetasemest, millest ka erinev arusaam ning
peamiselt aga ajakirjanduse enese küündimatuse tõttu, et käia avaliku arvamusega ühte
sammu. Tihti on ajakirjanduse poolt enamik ajakirjanduisväljaannetes üles kiidetud eelnõu
rahvahääletusel tagasi lükatud. Ja juhtub vahel ka vastupidi, pressis heaks kiidetud
riigilaenuobligatsioonide müük ebaõnnestub, kuid tavaliselt juhtub vastupidi.
Avaliku arvamuse olemus hinnangul lähevad vaated lahku. Ühed näevad avalikus
arvamuses „Jumala silma“, teised, näiteks Hegel, peab seda põlgusväärseks, seda selle
alusetuse ja muutlikuse tõttu ning sellest sõltumatust peetakse vaimse ning moraalse
suuruse tõendiks. Esimene arvamus leiab poolehoidu peamiselt demokraatlikus ja
liberaalses leeris, viimane – aristokraatlikus ning konservatiivses kindluses.
Üldiselt võib öelda, et avalik arvamus on – loov jõud, mis tegutseb soodsates tingimustes
(hariduse kättesaadavuses, õiglase avaliku arvamuse kujunemist piiravate kitsenduste
puudumine, selle organite olemasolu, avaliku arvamuse kujundajate tasakaalutunne,(( st.
sallivus ei = ükskõiksusega,)) jne.) mõistuspäraselt ja viljakalt ning avalikule arvamusele
ebasoodsates tingimustes -ebamõistlik ja kahjulik. Viimast vaadet esindab avaliku
arvamust põhjalikult käsitlenud Bryce, James ((1838-1922)) oma raamatus: „Ameerika
vabariik“ (Американская республика») (т. III , М. 1890) ; Гольцендорфь, «О мнение»
(СПб., 1895). В.В.
***
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Avalik-arvamus-1990 Mõneti udune nähtus, mis tavaliselt jaguneb mitmeks piiratumaks eri arvamuseks, mis
probleemist probleemi muutuvad; üldine avalikkus koosneb vastuvõtlikust üldsusest ja
märksa suuremast, kuid asjatundmatumast massiüldsusest.
Avalikus –(T: 16, lk.820 – 823) esitatakse tingimusena, mille olemasolul isikute isiklikud andmed,
kes osalevad ühiskondlikus ja riigielus, avalikustamine ja informatsiooni levitamine
ühiskonnas saab kõigile kättesaadavaks.
Avis
Baas (substruktuur) Bailiff –
Bakalaureus
Baltikum (Ostsee)

– Euroopa Komisjoni arvamus Euroopa Liidu kandidaatriigi kohta, liitumisläbirääkimiste
lähtealus. (Avise koostab Euroopa Komisjon spetsiaalsetele küsimustikele saadud vastuste
põhjal)
K Marxi termin ühiskonna „majandusliku aluse“ tema „tootmis- ja vahetusviisi“
tähistamiseks; kujundab ja tingib pealisehituse (superstruktuuri).
kuninga ametnik, kellele allus sadakond ( moodsast sõnaraamatust: serifi abiline,
kohtutäitur, asjadevalitseja jne.)
Keskajal aadlisoost noormees, keda ei ole veel rüütliks löödud, rüütliõpilane.
– koosneb kolmest kubermangust: Kuramaast, Liivimaast ja Eestimaast. Kuigi see ala
alates 1876.a. moodustab endast erilise administratiivse üksuse (kindral-kubermangu), kuid
paljudes suhetes on seda moodustavad kubermangud erinevad üldiselt väga kõvasti teistest
Venemaa paikkondadest. Need iseärasused on seletatavad selle ala ajalooga (vt. allpool).
Kubermang.

Pindala. verst.

Elanike arv. 1897.a.

Kuramaa
Liivimaa
Eestimaa

23,977
41,325
17,792

672,634
1,300,640
413,724

Kokku:

83,094

2,386,998

Kuramaa ja Eestimaa kubermangud on pindalalt Venemaal kõige väiksemad, erandiks
Poola Tsaaririigi kubermangud. Eestimaa kubermangu elanike arv on teistest Venemaa
Euroopa osa kubermangudest väikseim, erandiks Arhangelski ja Olonetsi. Mõningad
kubermangud Lõunas ja Venemaa Idas ületavad kogu Baltikumi mitte ainult pindalalt, vaid
ka elanike arvult. Baltikum mitte ainult ei puutu merega ulatuslikult kokku, vaid ta
rannajoon on pikem kui Soomel ja Vene kubermangudest jääb alla vaid Tauria
kubermangule.
Baltikumi elanike üldarvust on mehi 1,161,005 ja naisi 1,225,993. Saja mehe kohta
105 naist (Liivimaal 106,3, Kuramaal 105,8 ja Eestimaal 103,3). Elanike tihedus piirkonnas
1 ruutversta kohta ((umbes ruutkilomeetriga võrdne. KL.)) Liivimaal – 32,5 elanikku,
Kuramaal – 28,3 ja Eestimaal – 23,9. Linnadest on elanike arvult, kaubanduselt ja tööstuse
poolest suurim on Riia, selle kandi ajalooline keskus (256, 000 elanikku). Sellele järgneb
Revel ((Tallinn)) ja Libava ((Liepaja)) (mõlemates 65,000 elanikku). Vähem tähtsamad on
Mitava (35,000) ja Jurjev (42,000) ((Tartu)), kuid viimane on oluline oma ülikooliga. Kogu
piirkonna linnade elanikkond on 600, 489 inimest. ((1/4 elanikest)).
Vaatamata mustmulla ja viljaka pinnase puudumisele on Baltikumis põllumajandus,
tänu kõrgele kultuuritasemele, õitsval järjel. Meri annab võimaluse rannalaevanduseks,
merevaigu tootmiseks ja muudeks tootmisteks. Kalapüük annab elanikele suurt tulu ja
olulise osa tema toidust. Liivimaa kubermang on laevade arvult ja mahult, jäädes alla vaid
mõnele Soome kubermangule, Venemaal esikohal. Baltikumi asend on selles suhtes
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soodsam, et tema sadamad on suhteliselt lähedal Venemaa viljakatele kubermangudele ning
Lääne-Euroopale ja sadamate väiksem kinnikülmumise periood on lühem kui Peterburis.
Eriti soodsad on selles suhtes Liepajas ja Vindavis. Kolm Baltikumi sadamat kuuluvad
Venemaa I klassi: Riia – juba ammusest ajast, Tallinn ja Liepaja- 70.aastatest, st. selle
raudteega sisekubermangudega ühendamisest. Nende sadamatega liitub arvatavasti ka
Vindava, kui see raudteevõrguga ühendatakse.
Saartest on Baltikumis suurim Dago ((Dagö, Moonsundi arhipellaagis, e. Hiiumaa))
(Elanikke on 1897.a. loenduse järgi 14,000 ligikaudu, kuna statistikat peeti suuremate
üksuste kohta, pindala 844 ruutversta) ja Öesel ((Saaremaa)), mis kuulus Liivimaa
kubermangu (2300 ruutversta ja 64,212 elanikku. Nendel kahel saarel on elanikke rohkem
kui kõigil teistel Venemaa saartel kokku. Balti merel on Baltimaade kliimale suur mõju,
eriti rannalähedastele aladele (mitte väinadele)- merelise iseloomu. Mõõdukad talved,
hiline ja jahe kevad ning suvi ja soe väga vihmane sügis. Maismaa kliimale vastab KaguLiivimaa kubermangu maakonnad ja kitsas ala Kuramaa… Valdavad Lääne tuuled, eriti
talvel. Jaanuar on Liepajas soojem kui Odessas, mis asub Musta mere rannikul 10˚ Lõuna
pool Liepajast. Seepärast on Liivimaa rannaribal palju, sisekubermangude, külma kartvaid
taimi, milliseid kohtab Lääne-Euroopas. Kevadised külmad tekitavad palju kahju Eestimaal
ja Liivimaa põhjaosas, eriti soode läheduses. Öökülm teeb kõige vähem kahju Kuramaa
läänerannikul ja Saaremaal ning Hiiumaal. Füüsilis-geograafilistest andmetest vaata
üksikuid kubermange käsitlevast artiklist. Elanikkonna rahvuste, usutunnistuse ja seisuste
järgi jaotuse kohta täpsed andmed puuduvad, kuna 1897.a. rahvaloenduse andmeid veel
töödeldakse ja varem teostatud revisjonid andsid andmeid vaid „pearaha“ võtmiseks.
Sakslased (põhiliselt aadlikud-maavaldajad, kaupmehed, liberaalsete kutsete
valdajad – nn. kirjastajad) moodustavad umbes 6% elanikest. Lätlasi ja eestlasi – selle
piirkonna põliselanikke on üle 80%. Nad on taluperemehed, talusulased, linna alamklassid,
osa intelligentsist ja kaupmeeskonnast. Eestimaa kubermang ja Liivimaa põhjaosa ning
Saaremaa ja Hiiumaa on asutatud eestlastega. Liivimaa Lõuna osa, erandiks Illuksi
maakond, lätlastega. Illuksi maakonna elanikkond, ulatudes kitsa tipuna Vitebski ja
Kovenski kubermangu vahele on asutatud põhiliselt suurvenelastega, valgevenelaste,
lätlaste ja leedukatega. Peipsi järve kallastel Liivimaal ja Eestimaal on üpris palju
suurvenelasi, kelle põhiliseks tegevuseks on kalapüük ja ka aiandus. Üpris palju venelasi on
Riias, Tallinnas, Tartus ja Liepajas, juute Kuramaal ja Riias ning selle ümbruses.
Sakslased on luterlased, enamus eestlasi ja lätlasi samuti. Valgevenelased on
õigeusklikud, suurvenelased – osalt õigeusklikud, osa, eriti Riias ja Illuka maakonnas –
erinevate sektide lahkusulised. Alates 40.a. hakkasid Baltikumi mõnedes piirkondades
eestlased ja lätlased minema üle õigeusku. 1836.a. oli õigeusklikke kihelkondi 19 kuid
praegu juba 169. Alates 1889 kuni 1895.a. anti riigikassast Baltikumis kirikute ehitamiseks
igal aastal 70 tuhat rubla, aga alates 1896.a. 50 tuhat, Õigeusklikke kloostreid on 4,
kiriklikke vennaskondi ja hoolekandeasutusi 18.
Baltikumis on valitsevaks klassiks kohalik aadelkond, milline on omavalitsuse
asjades peaaegu autonoomne. Selle tuumaks, millise ümber ta ühines, on ladrati
kolleegium. See kolleegium, mis asutati rootslaste poolt, oli kaotatud vahetult enne
piirkonna Venemaa poolt vallutamist, misjärel Peeter I poolt taastatud, kui nõuandev organ
aadelkonna eestseisja (landmarssali juures.), kuid uuesti kaotatud Jekaterina II poolt ja
uuesti ellu kutsutud Pavel Petrovitsi poolt. Kolleegiumi ülesandeks oli „aadelkonna ning
nende asutuste õiguste ja privileegide hoolikas jälgimine ja kaitsmine“. Kolleegium
tegutseb kahes kubermangus, Eesti ja Liivimaal. Kõrgemaks maaomavalitsuste organiks on
maapäev või aadlike koosolek, millise istungid toimuvad iga kolme aasta möödudes.
Vaheajal lähevad landtagi õigused ja kohustused landtagi poolt valitud asutustele:
Eestimaal – aadlike komiteele ja Liivimaal – aadli konvendile. Viimased on kui pidevalt
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tegutsev landtag, kuid mis kutsutakse kokku mitu korda aastas. Eestimaal on aadelkonna
juhiks (landmarssaliks) ja Liivimaal – kas eestseisjaks, või korraliseks landratiks. Landrati
täitevorganiks Eestimaal on maaomavalitsuste küsimustes aadelkonna kantselei, selle
eestseisja juhatusel, Liivimaal aga – ladrati kolleegium, korralise landrati juhtimise all.
Nende täitevorganite ettepanekuid vaadatakse läbi ja kinnitatakse landtagis kõigi
aadlimõisate valdajate poolt, kes võtavad siis enda peale kinnitatud meetmete täitmise. Kui
asi, oma keerukuselt, ületab ühe isiku mõistuse ja jõu, siis seda juhitakse ja teostatakse
naabrite koosoleku poolt või nn. konvendi poolt (näiteks posti-ehitus ja posti-hobusemoona
konvendid Liivimaal, maaomavalitsuse sildade konvendid Eestimaal). Kõik koormised,
riiklikud ja ühiskondlikud, üldnimetusega avalik-õiguslikud, jaotatakse mõisatele nende
tulukusele vastavalt, millist mõõdetakse Eestis (umbes 300 rubla tulu), aga Liivimaal –
taalrites (2478 desjatiini). Analoogilist ülesehitust omab ka aadli omavalitsus Kuramaa
kubermangus (vt. XVII. 88). Baltikumi kolmes maapäevas, aadlikud-mõisnikud, olles
registreeritud kohalikesse matriklitesse, kasutavad erisuguseid eeliseid.
Kuramaal kulub neile eranditult õigus osaleda asjade otsustamisel, millised
puudutavad kohalikku aadelkonda või tema vara.
Liivimaal on vaid neil üksi hääleõigus aadelliku juhtimise ametiisikute valimisel.
Eestimaal aadlikud, kes matriklisse ei ole kantud, omavad hääleõigust vaid
maaomavalitsuse poolt maksustamise otsustamisel. Alamaks maaomavalitsuslikuks
instantsiks on kihelkonna konvent, millistes, võrdselt aadlike-mõisnikega, istuvad ka
talupojad-vallavanemad. Maaomavalitsuste reformist Baltikumis vaata: Зиновьевь,
„Опыть изледования земского устройства лифляндской губерний» (1895);
Александровь, «Феодальное земство» (1895); «Внутреннее Обозрение» в №№ 9 и 10
«Вестника Европы» 1895.г.
Valla talurahva ühiskondliku juhtimise järelvalvet seaduste rakendamise üle, milline
asus enne kihelkonna (Eesti- ja Liivimaal) või maakonna (Kuramaal) kohtutel 9 juuli
1889.a. seadusega, on usaldatud spetsiaalsetele talurahva asjade komisaridele, kes on
nimetatud ametisse siseministri poolt. Komisaridele on pandud veel: mõisnike poolt
talupoegadele talude rendilepingute kindlustamine (korroboratsioon – õiguste kinnisvarale
kinnistamine), вакенбуховь kinnitamine uute piiride kinnitamine Liivimaal, talumaade
ostmise seaduslikkuse kinnitamine valla ühingute poolt Liivimaal mõisamaa (kvoodimaa)
hulgast. Saaremaal ja Eestimaal 1/6 osa talupoja rendimaast, mis võetud mõisate külge.
Selliste tehingute seaduslikkuse tunnistamisel komissar ei käsitle asja selle pooltele
kasulikkuse seisukohast. Sellised lepingud, millise seaduslikkust ei kinnitata komissaride
poolt, ei võeta (korroboratsiooni) sunnismaisuse institutsioonina. Apellatsiooni instantsina
komisaride suhtes olid alguses talurahva asjade komisjon, milline 1893.a. on asendatud
kubermangu talurahva asjade kohalolekuga. Viimased koosnevad, kohaliku kuberneri
eesistumisel, kubermangu aadelkonna esimehest, asekubernerist, kes juhib riigiasjade koda,
riigivarade valitsejast (Liivimaal) või riigivarade ministri poolt nimetatud ametnikust
(Eestimaal ja Kuramaal), prokuratuurist, mis asub kubermangu linna ringkonna kohtu
juures ja tema abist, kubermangu rahukohtute koosoleku esimehest ning siseministri poolt,
tema Kõrguse kaassoovil. nimetatud liikmest. Kubermangu kohalolekud, peale talurahva
asjade komisaride peale tehtud kaebuste ja nende vaheliste lahkhelide lahendamise, pani
sellele ka administratiivses korra valdade juhtide ametist vabastamise ning kohtu alla
andmise küsimusi. Neile talurahva asjade komisaride poolt esitatud kontrollitud ja
kinnitatud vallakohtute poolt oma muude liikmete asumisele saatmise otsused, talupoegade
ja mõisnike vahel sõlmitud talumaade mõisamaade vastu vahetamisest, vabatahtlike
lepingute kinnitamine. Asjade algatamine talurahva seaduste vastaselt talumaade
mõisamaadega liitmise suhtes (Liivimaal – sunnismaine maa, Saaremaal ja Eestimaal –
talurahva rendimaad). Vähima talude hulga määratlemine, milline peab olema säilitatud iga
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uue ümberkorralduse puhul (vt. mõisad elanike ümberasustamisel).
Talurahva ja nende maakorralduse asjade ja asjade, mis puutuvad ühiskondlikku
juhtumisse, õige käigu peamiseks korravalvuriks on kuberner, kellel on ta enda vastutusel,
õigus peatada kubermangu ja talurahva asjade kohalolu otsuste täitmise, esitades need
valituse teise ametkonna äranägemise järgi senatile. Väljaostmise operatsioon on kõige
vähem liikunud edasi Eestimaa ja kõige rohkem Liivimaa kubermangus. Ta teostub täiesti
ilma riikliku krediidita. Makstes sisse mõisnikuga kokkulepitud summa, muutub talumees
maatüki tinglikuks omanikuks. Ülejäänud summa hulk arvestatakse võlana tema
maaraamatusse. Talumehed maksavad sellelt mõisnikule 5%-6% aastas. Liivimaa
kubermangus, kus 80% talupoegadele kinnistatust maast on välja ostetud, on asja
kergendatud Liivimaa krediidiühingu poolt, kes annab mõisnikele võla, mis lebab
talupoegade poolt välja ostetud maal, katteks välja obligatsioone. 90. aastate alguseks
(uuemaid andmeid ei ole) maksid talumehed sularahas maade esialgsel väljaostmisel 9 milj.
rubla ja samapalju hiljem. 19 miljonit kohustusi on kantud mõisniku maalt üle talumaadele.
15 miljonit võivad mõisnikud talupoegadelt veel nõuda, nii viimaste võlgade eest, nagu
viimaste võlg mõisnike ees oli 34 miljonit rubla. Viimasel ajal on tõstetud küsimus
Talupanga tegevusala laiendada ka Baltikumi kubermangude üle.
Baltikumi aadlike õigused on vaid neil ( või täpsemalt, neist igaühel üksikult), kelle
suguvõsa on kirjutatud aadlike matriklisse, st. või on tunnistatud kubermangu aadlike
raamatusse kandmise vääriliste hulka. Mõisad lähevad tavaliselt üle vanemale pojale ja
neid tükeldatakse harva. Neist mõned – majoraadid, teised lähevad vanemale pojale
testamendiga, mis on Baltikumi seadustega lubatud. Aadlike soo vanemad, kellele mõisad
üle lähevad, elavad tavaliselt neis ka enne äsjaseid kohtu ja politseireforme, täites
kohalikke administratiivseid ja kohtulikke ametikohti. Nooremad aadlikud asusid enamasti
sõjaväe- või tsiviilteenistuses ja jõudnud tihti kõrgetele ametikohtadele, millist positsiooni
kasutades soodustasid Baltikumis kõrgemate seisuste privileegide säilimist. Põllundusega
tegelevad, peale mõisnike, ka pastorid, kellel on suured maatükid (vidmad ((Lätis))), aga ka
mõisnikest ning pastoritest rentnikud. Nad rendivad terveid mõisaid ja riigimõisaid koos
ehitustega, nii elus kui elutu inventariga. Suuremal osal talumeestel on samuti asi edenema
hakanud. Jõukamad on oma maatükid juba täielikult välja ostnud, milliseid pärandatakse
samuti ühele oma poegadest, ega tükeldata. Paljud eestlased ja lätlased on kolinud elama
naaberkubermangudesse, Peterburist kuni Koventskini, kus maa on odavam, seal seda
alguses rentides, edasi aga, peale väljaostmist, majandades nagu seda Baltikumis tehti.
Baltikumi politsei korralduse isepära seisneb selles, et siin on ka peale 1888.a.
säilinud politseireformi mõisapolitsei. Mõisamaa omanik, kui teist isikut politseinikuna
ametis ei ole, valvab ja taastab ühiskondlikku korda ning julgeolekut. Annab korraldusi
loodusõnnetuste likvideerimiseks, võtab kinni hulkureid ning kurjategijad, täites kõiki
üldise politsei seaduslikke ülesandeid. Ta võib kõik need õigused anda asetäitjale, kes on
mõisniku poolt valitud ja üldise politsei ülema poolt ametisse kinnitatud. Pastoraatides ei
allu kogukonna politsei pastorile (nagu varem) vaid vallavanemale. Kui nad oma
seaduslikke ülesandeid ei täitnud või olid selles ametis hooletud võib kubermangu valitsus
mõisnikku või tema asetäitjat karistada kuni 25 rublase trahviga. Kubermangu valitsus võib
ajutiselt peatada mõisniku või tema asetäitja poolse politseiliste kohuste täitmise. Lõpliku
otsuse teeb aga nende suhtes kõrgem kubermangu kohus.
Rahvaharidus 1898.a.
1 ülikool Tartus 2200 üliõpilasega, sealsamas ka veterinaarinstituut (350 üliõpilasega),
polütehniline õppeasutus Riias (1283 üliõpilasega), 6 õpetajate ja 3 vaimulikku seminari,
10 gümnaasiumi ja 1 progümnaasium 242 õpetaja ja 3474 õpilasega. Linnakoole oli 27,
sealhulgas 12 Liivimaal, 10 Kuramaal ja 5 Eestimaal 216 õpetajaga ja 4164 õpilasega.
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Kõike tüüpe rahvakoole, nii riigi, ühiskondlike ja era, on 2480, kus õpib 165, 000 mõlemast
soost õpilast. Kesk- ja algkoolides on tüdrukuid peagu 50% õpilaste üldarvust. Mõned
õppeasutused (näiteks Birkenrue gümnaasium) on viimasel ajal suletud, sest seisused või
korporatsioonid, millised neid ülal pidasid, ei soovinud ülal pidada venekeelse õppekeelega
kooli. Vaatamata sellele, et Baltikum on Venemaa osa, on selles antud inimeste hulga kohta
kõige rohkem igasuguse järgu õppeasutusi.
А. В.
9. juuli 1889.a. seadusega on Baltikumis kehtivad Aleksander II Kohtu Põhikirjad,
kuid oluliste muudatustega. Kriminaalasju vaadatakse läbi ilma vandekohtuniketa. Samuti
ei ole sisse viidud seisuste kaasistujate instituuti. Rahukohtunikud, nii aukohtunikud, kui
jaoskonnakohtunikud, nimetab ametisse ja vabastab justiitsminister. Viimasest sõltub ka
rahukohtunike kogu esimehe ametisse nimetamine. Baltikumis ringkonnakohtud (Tallinna
– Eesti-, Riia – Liivimaale ja Mitavi ja Libava – Kuramaale) on allutatud Sankt-Peterburi
kohtukojale, vallakohtud (VII, 96) on allutatud kõrgematele talurahvakohtutele (VI, 72),
viimaste jaoks on kõrgemaks instantsiks rahukohtunike kogud. Kohtuasutustes, nii
rahukohtutes, kui ka üldistes, on menetlus kirjalik ja suuline, kohustuslikult vene keeles ja
seepärast asuvad seal tõlgid. Erand sellest reeglist on lubatud palvete suhtes, mis antud vahi
all olevate inimeste poolt, aga samuti suuliste palvete ja kaebuste suhtes, milliseid tehakse
rahukohtu asutustes. Valla- ja kõrgemates talurahvakohtutes on ajutiselt lubatud kasutada
kohalikku keelt (eesti, läti ja rootsi), millises räägib kohalike elanike enamus. 1889.a.
kohtureformis ühendati määrused Baltikumi kubermangude hüpoteegi osas, milliste
juhtimise suhtes rahukohtunike kogudes asutati крепостныя отделения, mis koosnesid
ülemusest, sekretärist ja kantseleiametnikest. Selle rahukohtunike kogu osakonna ülemaks
on mainitud kogu esimees. Need osakonnad on rahukohtunike kogu järelevalve all,
vaadates läbi nende ülemate suhtes ebaõigete tegude puhul esitatud kaebusi. Sunnismaiste
osakonnad peavad sunnismaiste raamatuid, mis koosnevad originaalsetest aktidest ja
dokumentidest, milliste alusel õigused kinnisvarale on kinnitatud antud isikule.
Sunnismaiste raamatud on endiste avalike raamatute järglased. Viimastel olid erinevates
kohtades erinevad nimetused – korroboratsiooni raamatud, angroo raamatud jne. mõlemaid
mõisteid tunti Kuramaal, samas kui Eesti- ja Liivimaal eristati korroboratsiooni raamatuid
ostmisel kuid angroo raamatuid võlgade puhul. Kohtureformi sisseviimisel mõlemad
terminid said ühe tähenduse. Vene keeles vastab neile sõnadele kinnistamine, mis kitsamas
mõistes tähendab kinnitamise tava tegevust, kus üht dokumenti kinnitatakse teisega, mis
moodustab kinnisturaamatu. 1889.a. reformiga tehtud muudatustest on oluline tähtsus
vallasvarale täieliku ja ka osalise hüpoteegi kaotamine. (Vaata Hüpoteek).
Baltikumi ajalugu ja selle Venemaaga ühendamine. (vt. Livoonia ja Kurlandia).
Eesti- ja Liivimaa ühendamine toimus Põhjasõja ajal. Veel 1709.a. Peeter Suur käskis
avaldada universaali Liivimaa elanikele, milles kutsus kõiki liivimaalasi temale
vabatahtlikult alistuma, lubades jätta neile alles kõik õigused ja privileegid. Üleskutse ei
andnud soovitud tagajärgi. Sakslastest elanikkond ja aadlikud peitusid linnadesse, rootslaste
garnisonid otsustasid võidelda viimase võimaluseni. Tuli need linnad siis vallutada – Riia,
Kuressaare, Pärnu ja Tallinn lihtsalt jõuga. 1710.a. peale Venemaale edukat sõjategevust,
linnade seisused ja aadlikud Riias, saatsid vene vägesid käsutanud Seremetevi juurde oma
saadikud, kes teatasid, et nad on valmis astuma vene alamlusse ning tõotama tsaarile
ustavust, kui neile säilitatakse nende õigused ja privileegid. Saadikud esitasid Seremetevile
nn. akkord punktid, st. üksikasjalik loend neist õigustest ja privileegidest, milliste
säilitamist aadli ja linna seisused palusid. Peeter Suure kirjaga 30. septembrist 1710.a.
kinnitas nii Liivimaa, kui ka Riia aadlike õigusi ning privileege. Riia allaandmisega sai
teoks , võib öelda, rootslaste võimu lõpp kogu Baltikumis. Veel rootslaste käes olevad
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linnad ei suutnud Vene vägedele erilist vastupanu osutada. Varsti ka Tallinn kapituleerus.
Kui Eestimaa seisused andsid 1 märtsil truudusevande, andis tsaar neile 19. märtsil 1712.a.
spetsiaalsed annetamise kirjad. Samal aastal Peeter kinnitas mõlemate provintside
omavalitsuse ja linnaseisuste õigusi ning privileege, kuid väljajätuga, et hiljem sõltub nende
õiguste ja privileegide säilitamine Venemaa isevalitsusliku võimu äranägemisest. Kohalik
omavalitsus säilitati seejärel eriliste muudatusteta. Rootslaste ajal oli peajuhtimine
Liivimaa ja Eestimaa üle antud kindralkubernerile, kes nimetati neist igale provintsile
kuninga poolt. Peeter täpselt samuti, kuid vaid Liivimaa asjad ja Eestimaal tavalist rada,
nimetas kuberneri Liivimaale Golitsõni ja Eestimaale Apraktsini. Kuberner juhatas nii
tsiviil, kui sõjaväe, jälgis kohtute, õppeasutuste ja teede ning korraliku maksude maksmise
üle. Tema peamiseks ülesandeks oli kaitsta suurriigi võimu, rikkumata, siiski
maaomavalitsute ja linnade seisuste õigusi ja privileege. Kindralkuberneri abistas rootslaste
ajal õukondadest spetsiaalsed regirungsratid, ka need ametikohad säilitati vene valitsuse
poolt. Taastati ka Liivimaa provintsi ametkond, st. maaomavalitsuse asutused, millised
eksisteerisid XVII saj. enne nende rootslaste poolt tühistamist. Spetsiaalne komisjon, parun
Levenvolde eesistumisel, pidi korrastama õigused ja dokumendid mõisatele ja tagastama
endistele omanikele need, millised olid rootsi võimu ajal olid ebaseaduslikult võetud riigile.
Peale Uusikaupunki rahu (rootsipäraselt Nystadi rahu) sõlmiti Rootsi ja Venemaa vahel 10.
septembril 1721 Uusikaupunki linnas Edela-Soomes, olid asutatud sel eesmärgil, nagu ka
Liivimaal, nii ka Eestimaal, spetsiaalsed restitutsiooni komisjonid. Provintsi staadi
taastamisel ja endistele aadliseisustele mõisate tagasiandmisel Liivimaal ja Eestimaal
aadliseisused võtsid oma kätte maaomavalitsuste juhtimise, kohtu, maakonna politsei ja
kiriku juhtimise. Mõisnikud oma mõisates, omades oma talupoegade üle täieliku võimu,
kuna rootsi 1680.a. seadused, millised määratlesid talupoegade kohustused ja teenistuse
mõisnike suhtes, läksid minevikku. Liivimaa aadlikud juba rootslaste võimu ajal 1650.a.
koostasid spetsiaalse kõigi aadlike suguvõsade nimekirja. Rootsi valitsus lubas sellist
nimekirja koostada, mida nimetati matrikliks, kuid sõjad ja paljud teised asjaolud segasid
selle koostamist. 1728.a. Liivimaa aadelkond alustas uuesti aadlike matrikli koostamist.
Valitsus lubas sel eesmärgil asutada spetsiaalset komisjoni, mis lõpetas oma töö 1747.a.
Kõik aadlisuguvõsad jaotati klasside kaupa, arvestades nende Livooniasse asumise
aega.
Esimesse klassi kuulusid suguvõsad, kes asusid Liivimaale ordu võimu ajal, arvult
52. Teise klassi kuulusid suguvõsad, kes said kohaliku aadlisoo õigused poolakate
võimu ajal, arvult 16.
Kolmandasse klassi on võetud aadlisuguvõsad, kes said indigenaadi Liivimaal vene
võimu ajal, arvult 59.
Sellest ajast peale matriklisse kantud isikud kannavad rüütliseisuse nime, aga mõisnikke,
kes ei ole matriklisse kantud, hakatakse nimetama landsasideks. Vaid matriklisse kantud
isikule oli antud landtagis hääleõigus.
Samal ajal koostati aadlisugude matrikkel ka Eestimaal. See kinnitati 1741.a.
Esimeses Eestimaa matriklis olid aadlisuguvõsad reastatud mitte vanuse järgi, vaid
tähestiku järjekorras. Sellesse oli kantud kokku 127 suguvõsa. Linnasid juhiti veel kaua
magistraatide ja gildide poolt, täiesti samadel alustel kui rootslaste võimu ajal. Alates
1722.a. eraldati Tartu maakond Tallinna kubermangust ja liideti Liivimaaga (Riia
kubermang). Kubermangu juhatus mõlemates kubermangudes oli asutatud üldistel alustel,
väejuhtide instruktsioonide järgi 1719.a., kuid kubermangu ülemustele tehti ülesandeks
juhinduda kohalikest seadustest ja privileegidest, mis antud aadliseisustele. 1710-1762 oli
aadlike ja linna kihtide täieliku võimu aeg Liivimaal ja Eestimaal ning Baltikumi
Venemaast võõrandamise aeg. See ei olnud piirkonnale kasuks, linnad ja külad olid halvasti
korraldatud kaubandus ja tööstus ei edenenud, kõikjal oli märgatav seisak. Keisrinna
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Jekaterina II, kuigi kinnitas, eelmiste valitsejate eeskujul, kõik Liivimaa ja Eestimaa
seisuste õigused ja privileegid, väljajätuga isevalitsuse õigustest, tunnistas, et Liivimaal ja
Eestimaal seisuslik juhtimine seisab oma ülesannete kõrgusel. Esimene asi, millele ta
tähelepanu pööras, oli Riia kaubanduse langus. Ta nõudis Liivimaa kindral-kubernerilt
George Brownilt selle languse kohta selgitusi. Kindral-kuberner teatas, et põhjuseks on
naabrite - kuramaalaste ja poolakate konkurents, kuid veel enam korratu sisejuhtimine.
Valitsejanna andis korralduse Riia kaupmeestele uue põhikirja koostamiseks ja 1764.a. ta
külastas Tallinna, Paldiski sadamat, Pärnut, Riiat ja Tartut ((Ревель, Балттйском Порте,
Пернове и Дерпте)). Selle reisi tulemusel tehti rida reforme. 1765.a. anti välja esimesed
seadused, kuigi kaugeltki mitte täielikud, kuid mis ikkagi kaitsesid talurahvast mõisnike
omavoli eest. Keelasid talupoegade välismaale müümist ja nende müüki turgudel, tunnistas
talupoegade õigust nende vallasvarale ning töötasule ja mis keelasid talupoegadele panna
suuremaid koormisi, kui need olid enne 1765.a., kehtestati üleastumiste puhuks koduse
karistamise määr.
Kubermangude seadus hakkas Liivimaal ja Eestimaal kehtima 1783.a.. Sellele
eelnes aadlikele üpris oluline 3. mai 1783.a. manifest, kellele nn. mailenni mõisad olid
muudetud pärilikeks mõisateks (alloodid). See manifest lõpetas lõpmatu hulga mõisate üle
käivaid vaidlusi ja protsessid. Aadlike kogu kompetents, mis asendas vanad landtagid, olid
laiendatud. Aadlike õigusi laiendati suuremale aadlike hulgale. 1787.a. viidi sisse 1785.a.
linnamäärus, millised ei jätnud linnu nende õigustest, valdustest ja privileegidest ilma, ning
laiendasid neid õigusi linnakodanike massidele, kes senini olid õigusteta. Seisuslikud
linnavalitsused loovutasid koha ühiskondlikele ja kasud sellisest muudatusest ilmusid
varsti. Nii näiteks, uus Riia linna duuma maksis ära vanad linnavõlad, lõpetas koormavad
kohtuprotsessid, viis tasakaalu linna eelarve jne. 1795.a. toimus Kuramaa liitmine.
Kuramaa aadelkond 1795.a. märtsis kogunes Mitavi landtagi, Pilteni – Hasenpoti; ja nii see
kui teine otsustasid loobuda igasugusest läänisuhtest Poolaga, alluda vahetult ja
tingimusetult Vene keisririigile ja saata Peterburgi saadikud vene alamsusse mineku
vandetõotust andma. 15. aprilli 1795.a. manifestiga on Kuramaa ja Pilten liidetud
igaveseks ajaks Vene keisririigiga. Hertsog Petr, sama aasta 16. mail, loobudes kõigist oma
õigustest hertsogi riigile. Endised Kura ja Pilteni hertsogiriik liideti viivitamatult, peale
vandetõotuse andmist, üheks kubermanguks, millistesse viidi kubermangu asutused sisse
täies mahus. Jekaterina II valitsemise lõpuks eksisteerisid kogu Baltikumis kogu keisririigis
kehtivad kohalikud asutused. Peale Paul I troonile asumist 28. novembril 1796.a. järgnes
määrus, kuigi mittetäielik, endiste linnavalitsuste (magistraatide ja gildide) ning endiste
kohaloleku kohtade suhtes. 9. septembril 1801.a. Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa ühendati
eraldi kindral-kubermanguks, mis eksisteeris kuni 1876.a. Veel Paul I mõtte järgi, kes
soovis, et pastorid saaksid hariduse välismaal, asutati Tartus, 1802.a. „protestantlik
ülikool“. Aleksander I pööras suurt tähelepanu juba oma esimestel valitsemise aastatel
talurahva eluolu parandamisele. 1803.a. ta käskis Liivimaa aadlikel vadata läbi uued
talurahvast puudutavate määruste eelnõu, mis olid koostatud Keisrinna II nõudmisel
1796.a., kuid mis senini kalevi all seisid.
Aadlikud võtsid siis vastu otsuse:
1)tunnistada talurahva poliitilist eksisteerimist;
2)kinnitada nende õigust õiguspäraselt soetatud omandile;
3)kaitsta neid omavoli eest, määratledes täpselt kõik talupoegade kohustused.
Kuid nende aluste teostamise korras suhtes tekkisid sellised erimeelsused, et nende
lahendamiseks otsustati luua Peterburis spetsiaalne talurahvaseaduse koostamise komitee.
20 veebruaril 1804.a. see määrus kinnitati Kõige kõrgema poolt. Neli revisjonikomisjoni
(täidesaatvad) pidid määratlema talupoegade kohustused iga mõisa suhtes ja koostama
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igale mõisale vakenbuhi (kohustuste nimekiri). Peremeestele tunnistati maa pärimisõigust.
Talupoegade koormised kehtestati rootsi 1680.a. hinnanguraamatu eeskirjade järgi. 1804.a.
määrus parandas märgatavalt Liivimaa talupoegade eluolu, kuid tekitas sellise
ebamugavuse, et nad ei saanud omale elukohta ega eluviisi valida ning pidid jääma
alatiseks aheldatuks oma sünnikohta ning teoorja tööle. Mõisnikele aga oli 1804.a. seadus
selle poolest ebasobiv, et see segas neil oma tulu suurendada ratsionaalse majandamisega,
mis on sunnitöö, halbade tööriistade ja hobuste korral võimatu. Need puudused olid nii
ilmselged, et Liivimaa aadelkond hakkas varsti taotlema talurahva olukorra muutmist
uutele alustele. See talurahva küsimus lahendati keisri poolt Eestimaa ja Liivimaa
kubermangu suhtes. Eestimaal vakenbuhid (kohustuste nimekirjad) mis sisse toodud
rootslaste poolt XVII saj teisel poolel, määratlesid talupoegade tööde ja kohustuste hulga,
kuid ei kaitsnud neid nende tõstmise ning üldse mõisnike omavoli eest. Jekaterina II
1795.a., temani jõudnud võimu kuritarvituste kohta saadetud kaebuste alusel, piiras seda
võimu, kuid ei andnud välja määrusi, millised selgelt ja täpselt oleksid talupoegade ja
mõisnike vahelisi suhteid kindlaks määranud. 1802.a. Eestimaa aadelkond koostas
spetsiaalse määruse talurahvast, kusjuures tehti ettepanek asutada uued kohtukohad ja
tagada talurahva omandiõigused. 27. augustil 1804.a. olid Kõigekõrgema kinnituse saanud
uued määrused Eestimaa talurahva kohta ja nende kohustuste põhikiri. See määrus, nii nagu
ka Liivimaa oma 1804.a., omas oma eeliseid ja puudusi. Mõisnikele ta tekitas selliseid
samasuguseid ebamugavusi kui Liivimaalgi. Pidades silmas neid ebamugavusi, Eestimaa
aadelkond 1811.a. tegi valitsusele ettepaneku talupojad sunnismaisusest vabastada, kui vaid
aadlikel lubataks maad täieliku omandiõiguse alusel vallata. Keiser nõustus aadlike
ettepanekuga ja käskis moodustada spetsiaalse komisjoni et koostada uus talurahvaseadus.
Talurahva seadus 23. mail 1816.a. andis Eestimaa talupoegadele isikliku vabaduse, kuid
ilma maata, mis oli pidulikult Tallinnas välja kuulutatud 8 jaanuaril 1817.a. ja mis kehtib
senini. Kuramaal olid talupojad kogu aeg sõltuvad oma mõisnikest. Nii ordu kui ka hertsogi
ajal ei eksisteerinud seal mingeid seadusi, millised oleksid määratlenud talupoegade ja
mõisnike vahelisi suhteid ja kohustusi. Mõisnike omavolile ei olnud mingeid tõkkeid, kes
võisid isegi talupoegade üle kriminaalkohut pidada.31. augustil 1814.a. keiser käskis
Baltikumi kindral-kuberneril 1819- 1830 Markii Filippo Paulucci, hoolitseda selle eest, et
Kuramaal kehtestatakse seadus mis piirab mõisnike omavoli. Moodustati spetsiaalne
komitee, milline koostaski vastava seaduse eelnõu, milline oli üpris sarnane Liivimaa
1804.a. talurahvaseadusele. Kuid valitsus ei pidanud võimalikuks sellist eelnõud vastu
võtta, kuna Kuramaal ei olnud talurahva maatükkide hindamist tehtud. Aadlikele esitati (5.
detsembril 1816.a.) veidi enne seda Eestimaal kinnitatud talurahvaseadust, tehes selles
vajalikud muudatused, või siis koostada uus eelnõu. Aadlikud leidsid sobivaks Eestimaa
talurahvaseaduse vastuvõtmise, mõningate muudatustega, mis ka kinnitati 25. augustil
1817.a. See seadus on ka praegu kehtiv. 1818.a. juunis Liivimaa landtagis võeti vastu
talupoegade vabastamise otsus samadel alustel kui kahes naaberkubermangus, misjärel
valiti spetsiaalne komisjon uue määruse koostamiseks, milline sai Kõige kõrgema kinnituse
25. märtsil 1819.a. Kõik Baltikumi kubermangu talurahvaseaduse määrused põhinesid
samadel alustel, millistest tähtsaim oli mõisnike ja talupoegade vaheline kahepoolne
kokkulepe, mis sidus töö ja maa. 1812.a. sõda, mis riivas osalt ka Baltikumi, mil
Prantsusmaa ja Preisimaa väed 1812.a. juunis hõivasid Kuramaa ja juulis jõudsid Riia alla.
Kartes piiramist, käskis kindral-kuberner süüdata Riia äärelinnad. See tegi elanikele suurt
kahju. Riia all kestis sõjategevus kuni 1812.a. detsembrini, mil vaenlase väed aeti
Venemaalt välja. Keiser Nikolai I kinnitas Baltikumi õigusi ja privileege ja pööras erilist
tähelepanu kohalike seaduste kogu loomisele, millise kaks esimest osa kehtestati 1
jaanuarist 1846.a. (vt. Baltikumi õigus). Tema valitsemise ajal ilmnes esmakordselt
Liivimaa kohalike elanike hulgas õigeusk. Õigeusu võtmine elavnes 1841.a. See oli esile
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kutsutud , muide, talurahva äärmiselt viletsast eluolust, mis tingitud nende sunnismaisusest
ilma maata vabastamisest ning pärisorjusse panekust. Moodustati õigeusu kihelkonnad ja
koolid õigeusuga uuesti ühinenud lätlastele ja eestlastele, kelle arv ületas 1846.a. 100 000
hinge piiri. Talurahva olukorra muutmine, mis suunatud talurahva eluolu parandamisele
(teoorjuse obrokiga asendamine, omatahtsi talumaade mõisamaadega liitmise ära
keelamine, talupoegadel maatükkide ostmise lubamine), olid kinnitatud 1849.a., 6 aastaks,
katse eesmärgil. Uue talurahvaseaduse määrusega 1860.a. Liivimaale, mis asendas endised,
oli osalt endiste talurahvaseaduste puudused kõrvaldatud. 1864.a. avaldati Baltikumi
kubermangude seaduste kogu 3 osa. 1866.a. seaduse alusel moodustati valdade juhtimine.
1870.a. seaduse alusel kujundati ümber linnade juhtimine, mis lõpetati 1878.a. ja mis
kaotas arvutud linnaelanike kaebused ebavõrdsuse kohta, millised tekkisid peale seda kui
1796.a. seati sisse linnade seisuslik juhtimine. 28. mai 1880.a. kavatseti viia Baltikumis
sisse rahukohus vene eeskuju järgi (mõnede muudatustega), kuid Aleksander II surma tõttu
jäi see ellu viimata. Keiser Aleksander III valitsemise ajal viidi Baltimaades lõpule terve
rida reforme, millistele eelnes senaator N. A. Manaseini revisjon. 9. juuli 1888.a. seadus
asendas endise valitava aadlike politsei valitsuse politseiga, üldistel alustel
keskkubermangudega. 9. juuli 1889.a. seadusega pandi valitsuse talurahva komissaride
ülesanne teostada järelvalvet valla juhtimise ning seaduste, mis reguleerivad talurahva ja
mõisnike maa-suhteid, täitmise üle. Samal ajal laiendati ka 1864.a. kohtupõhikirju,
mõningate muudatustega, Baltikumi üle. Alates 1884.a. asutatakse ja kujundatakse ümber
saksa koolidest terve rida venekeelse õppekeelega linnakoole. 23. mai 1889.a. ja 17. aprilli
1890.a. seadustega viidi sisse kohustuslik vene keeles õppimine kõigis ainetes, peale
Luterlaste usuõpetuse, kõigis meeste ja naiste erakoolides. 1895.a. alguseks toimus
õpetamine kõigis erakoolides vene keeles. 19 veebruarist 1886.a. järgnes kõigi luterlaste
külakoolide ja õpetajate seminaride rahvahariduse ministeeriumile üleandmise korraladus.
Samal ajal viidi lõpule keskkoolide ümberkorraldus, millistes 10 aprilli 1887.a. seadusega
viidi kõikjal sisse vene keeles õpetamine. Tartu veterinaarinstituudis oli vene keeles
õpetamine sisse viidud juba 1883.a. Tartu ülikoolis tuli kõik loengud lugeda vene keeles
(peale usuõpetuse õppetooli) juba 1895.a. Riia polütehnilises õppeasutuses hakati vene
keeles õpetama 1898.a. Üldse, kõikjal vene keele sisseviimine (näiteks linnavalitsustes jne.)
väljendus muuseas ka Derpti ümbernimetamiseks Jurjeviks ((Tartuks)) ja Dinamindi (AltDünamünde) Ust-Dvinskiks, mis olid eriti silmapaistvaks piirkonna venestamisel ilminguks
keiser Aleksander III valitsemise ajal.

Baltikumi (Ostsee)
tsiviilõigus

Kirjandus: Bunge, „Liv-Est- und Kurländische Urkundenbuch“ (enne 1423.a. Revel 185373); temalt veel, „Archiv f. D. Geschichte Liv-, Est- und Kurlands“ (1842-59); „Сборникь
материаловь по истории П. Края» (Рига); Форсень, «Балтийский вопрось» (СПб.,
1894); «Акты и письма к историй балтийского вопроса» (СПб., 1889-93); «Матерталы
к изучению положения крестьянь в Лифляндии», издание лифляндской коллеги
(Рига, 1883); Г. Пассирь, «Из историй православия в П. Крае» (Рига, 1892); М.
Харузинь, «Балтийская конституция. Историко-юридич. Очеркь»(М. , 1888); Е. В.
Чешихинь, «Краткая история Прибалтийского края» (2. изд., Рига, 1894). См. Ст.
Библиография (III, 740-757).
ЭС 43 1898 110-117
***
((Linnade nimed kaasajastatud, mõni vana ka. KL.)) – kujutab endast erilist terviklikku ja
iseseisvat normide süsteemi, milline asub lähimas suguluses saksa partikulaarse õiguse
grupiga. See on ise imbunud läbi sisemiste partikularismidega, jagunedes elanike üksikute
seisuste ja sotsiaalsete klasside (semstvo õigus, linna- ja talurahva õigus) ja üksikute
kubermangude, linnade ja kohtade vahel. Kaasaegne selle kodifitseerimine eristab
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Liivimaa, Eestimaa, Kuramaa ja Pilteni semstvo õigust. Eestimaa. Liivimaa, Kuramaa
linnade õigused ja Narva linnaõigus ning talurahva õigus on igas Baltikumi kubermangus
erinev. Nende sisemiste partikularismide moodustumine nagu ka üldise Baltikumi õiguse
loomine, mis on vene omast erinev, seisab tihedas seoses piirkonna ajaloolise arenguga ja
nende poliitilistes iseärasustes millised seda mõjutasid.
Baltikum õiguse ajalugu algab Liivimaa ja Eestimaa sakslaste poolt vallutamisest.
Õigussuhted varasemal ajal ei kujutanud endast mingit kindlaksmääratud süsteemi, mis
oleks võinud mingeid jälgi jätta. Nad ei läinud olulisemate deliktide ja kuritegude eest
väikese hulga rahatrahvide kehtestamisest kaugemale. Saksa päritolu vallutajad, vastupidi,
ilmusid maale täiesti kindlate õiguslike vaadetega ja kehtestasid kiiresti neile tuttava asjade
käigu, mis oli läbi imbunud üldsaksamaalist feodaalsest korrast. Sellisel viisil väljatöötatud
ja kehtestatud tavaõigus moodustab Baltikumis õiguse arengu aluse kogu episkopaalse ja
ordu võimu ajal (1198-1561). Saksa keisri seadusandlusele ja paavstile kuulub selle
arenemises vähetähtis roll. Hulga suurem – kohalikest piiskoppidest on Eestimaale ja ordu
magistraatidele Taani kuningate mõju. Olulist rolli mängisid samuti autonoomsete gruppide
valitsevate organite määrused, kelle võimu alla kohalikud elanikud sattusid (landtagid ja
linnanõukogud). Baltikumi normide iseloomust ja koosseisust sellel perioodil annab
ettekujutuse eelkõige üksikud seaduste kogud. Neist vanima - nn. Valdemar-Erichi õigus,
(pärit XIII sajandi esimesest poolest, nimekirjad XV ja XVI) aluseks, on Eestimaa
vasallide õigus, milline on nende suhtes kinnitatud Taani kuninga Valdemari (1202-1241)
poolt. See on peaaegu tervikuna võetud üle saksa allikatest ja koostatud saksa päritolu
vasallide suhtes, mitte taanlastest vasallidele, vaatamata sellele, et Eestimaa on Taani
võimu all. Liivimaa vana rüütliõiguse kogumik, mis on koostatud Valdemar-Erichi õiguse
järgi XIV saj. I. poolel, sisaldab nimetatud kogumiku ümbertöötlust Liivimaa rüütelkonna
huvides, kasutades kohalike õiguslikke vaateid ja Saksoonia keset, millistest paljud
Valdemar-Erichi määrused on siin toodud tervikuna ja sõnasõnalt. Liivimaa sertsalo, on
arvatavasti XIV saj seaduste kogu, milline näitab mitte ainult lääni õiguse, milline oli
ülalpool nimetatud kogumiku asjaks, vaid ka teiste elu valdkondade reguleerimise vajadust.
Ta kujutab endast ümbertegemist või üleandmist, tihti tähttähelt, määrusi, mis puudutavad
semstvo õigust üldse ja mis sisaldub Saksoonia zertsalis üldse. Hiljem ilmunud
kompilatsioonil oli eesmärgiks hiljem seda õigust laiendada üksikutele kohtadele (vik-öseli
lääniõigus XV saj lõpus, mis koosneb Liivimaa sertsalast, Liivimaa rüütliõigusest ja viksi
talurahva õigusest), vanade normide lisa, laiendamine ja süstematiseerimine (keskmine
Liivimaa rüütliõigus, XIV saj 2- poolel, mis on ümbertöötatud Liivimaa rüütliõiguseks
XVI saj alguses). Tutvumine Saksamaal kehtiva õigusega (longobardi lääniõiguse
ümbertöötamine XV saj alguses, mis võeti „Punasesse raamatusse“ vt. allpool) või
sõnastus, mis ei ole vanadest kogudest puudutatud poolte õigused ja eelkõige
kohtumenetluse (Formulae procuratorum Дионсия Фабри, 1533-38.a. on olulisel määral
iseseisev töö). Nende kogumike hulka tuleb võtta ka Punase raamatu (das gemaeine freie
Ritter- und Landrecht der Lande Harrien und Wierland), mis on koostatud Eestimaa
rüütelkonna poolt 1546.a. ja mis sisaldab peaaegu täieliku kogu Eestimaa rüütliõiguse
(Valdemar-Erichi õigus, Taani kuningate ja ordu magistraatide määrused ja lõpuks,
ülalpool mainitud ümbertöödeldud Longobardi lääniõigusest). Kõik need kogumikud
annavad meile sellisel viisil, Liivimaal ja Eestimaal semstvo õiguse järjepideva arengu
pildi. Linnade õigustel on oma eriline ajalugu. Varsti peale episkoop Alberti I poolt Riia
linna asutamist anti 1211.a. kirjaga Riia erinevatele kaupmeestele igasuguseid soodustusi ja
privileege, milliste kogu nimetati hiljem jus Gothorum, kuigi see õigus ei omanud mingit
seost Gotlandi saarel kehtiva õigusega. Episkoop Nikolai, Alberti järelkäia, 1238.a. esitas
Riia linnanõukogule, selle palvel, et parandataks jura Gothlandie, kuna see ei vastanud eriti
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linna vajadustele. Linn, sai sel viisil juriidilises valdkonnas autonoomia ja sellest hetkest
tekib iseseisev Riia linnaõigus, millise koosseis on tuntud kahe Riias Tallinna ja Haapsalu
tellimusel XIII saj. koostatud kogumiku järgi. Parandatud Gotlandi õigus jääb aga varsti
aja nõudmistest maha ja Riia võtab (1279 ja 1285.a. vahel) üle Hamburgi õiguse, millise
loetelu oli 1270.a. Riias hästi tuntud. Esialgne Hamburgi-Riia õigus oli varsti, tõenäoliselt,
juba XIV saj alguses, töötati ümber Riia-Reveli, Riia-Haapsalu, autonoomsete Riia ja osalt
ka Lüübeki määrustega. Selle ümbertöötatud kogu kehtis Riias kuni rootslaste
valitsemiseni. See õigus ei olnud laiendatud mitte ainult Liivimaa linnadele, mõnede
eranditega, ka Eestimaale ja Kuramaale. Riia-Tallinna õiguse puudused viisid Tallinnas
Lüübeki linnõiguse retseptsioonile (XVIII, 207), mis anti linnale 1248.a. Taani kuninga
Erich IV poolt. Erichi järglased kinnitasid seda annetust ja nõutasid Lüübekist selle õiguse
paberid, mis saadi 1257.a. ladina keeles ja 1282.a. alam-saksa keeles. Muutunud Tallinna
õiguse põhiliseks allikaks, Lüübeki õigus oli annetatud Taani kuningate poolt ka Eestimaa
väiksematele linnadele, täpsemalt Wesenbergile ((Rakvere)) ja Narvale.
Linna ja semstvo õiguse mälestusmärkide kõrval on meieni säilinud ka mõned
mainitud perioodi talurahvaõiguse ürikud. Vanimaks neist on Liivimaa talurahvaõiguse
kogumik XII sajandi lõpust, mida on hiljem täiendatud ja arendatud teises talurahvaõiguse
kogumikus – vik-öeseli õigus, milline kujutab endast 4 raamatut vik-öeseli lääniõigust ja
sisaldab peale selle, peale määratletavate trahvide ka talupoegade ja härrade suhteid. Peale
nimetatud õiguste avaldasid oma mõju, kui mitte otse, siis kaudselt, rooma ja kanooniline
õigus, mida peeti subsidiaarseks ja rakendati vahetult vaimulike isikute vahelistel
protsessidel.
Poolakate võimu ajal Liivimaal (1561-1621) läks seadusandlik võim Varssavile ja
see püüdis õiguse arengut ise reguleerida, kuigi liivlastele lubati Sigmund Augusti
„Privileegides“, „jura Germanorum propria ac consueta“. Poola valitsus püüdis algul teha
tuntuks kehtivat Liivimaa õigust, nõudes õiguse loetelude esitamist, hiljem aga nõudsid
täiel mahul võõra Magdeburgi või Saksoonia õiguse retseptsiooni, aga samuti ka Preisi
protsessi (Ordinatio 1589.a.). Liivlaste palvel viimane korraldus tühistati ja teise Ordinatio
1598.a. puhul nõustuti Liivimaa aadlikele uue koodeksi väljatöötamisega, mis koostati
Poola, Leedu ja Liivimaa vanast rüütliõigusest. Valitud komisjon, Liivimaa esindajate
osaluses, töötas välja koodeksi kava, milline tugines peamiselt poola ja preisi õigusele.
Kuid seaduse jõudu see ei saanud ja Liivimaa juriidiline areng läks edasi vanaviisi. Aadlike
landtagide ja linnanõukogude autonoomne seadusandlus jätkas selle arendamist. Täpsemalt
annab Riia linnanõukogu oma õiguse täiendamiseks välja rea statuute, millistest on
suuremat tähelepanu väärivad 1581.a. kohtu põhikiri ja 1591.a. hoolekande seadus, millised
võeti kasutusele ka teistes Liivimaa linnades.
Rootslaste võim Eestimaal (1561-1710.a.) ja Liivimaal (1629-1710.a.) väljendus
õiguse vallas esmalt kuningas Erich XIV ja tema järglaste poolses tunnustamises rea
kirjadega, semstvo, aadli ja linnaõiguste vallas Eestimaal ja Liivimaal ja viimasele
lubaduses tühistada poola seadusi, millised ei ole Liivimaa aadlike endiste privileegidega
kooskõlas. Kuid hiljem, siiski, teeb Rootsi valitsus rea aktiivseid katseid, et kehtestada
mõlemas provintsis rootsi õigus. Rootsis XVII saj algus välja antud semstvo (Landslag)
õiguse ja vana linnaõiguse (Stadtslag) koodeksid kergendasid rootsi õiguse levitamist
Ostsee (Balti) provintsidele. Sama sajandi alguses Rootsi valitsus tegi Eestimaa ja
Liivimaa aadlikele ettepaneku kehtestada oma enda seaduste asemele rootsi seadused.
Aadelkond oli sellele ettepanekule otsustavalt vastu ja Rootsi valitsus, hertsog Karl
Eestimaa suhtes ja Gustav-Adolf Liivimaa suhtes, piirdus rootsi õiguse, kui abistava,
tunnistamise nõudmisega. Kuid ka selline nõudmine tekitas vastutegutsemist, kuna selleks
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ajaks oli Baltikumis kinnistunud abistava õiguse allikana rooma õigus. Eestimaalastel
õnnestus viimast selles viimases seisundis kaitsta ja selle suhtes Rootsi valitsus piirdus
nõudega, et instituutide suhtes, mis on viidud ellu rootsi seadustega oleksid rootsi õiguse
alusel, ega mitte rooma õiguse allikate vallas. Kuid Liivimaa suhtes ta jätkas nõudmist, et
abistava õiguse esmaseks allikaks tunnistataks rootsi seadusi. Sellest ajast on pärit rida
saksa keelseid rootsi õiguse väljaandeid, et neid ka praktikas ellu viia. Mõnedele kohtadele,
nagu näiteks Narva linn, „annetati“ tervikuna rootsi õigus. Hulga otsustavamalt, kui nad
üldõigust oma kodumaal kasutasid, rakendas rootsi valitsus seda Baltikumi provintside üle
uusi seadusi, mis ei olnud spetsiaalselt viimaste suhtes välja antud, vaid ka nende suhtes
kelle eesmärgiks oli reformida Rootsis endas kehtivaid seadusi. Viimane teostus
spetsiaalsete ettekirjutuste rakendamisega või spetsiaalse järkjärgulise retseptsiooniga
((Teise riigi seaduste üle võtmine)). Sellisel viisil said Eestimaa ja Liivimaa uued kiriku
põhikirjad (1686.a.), hoolekande (1669.a.), veksliõiguse (1671.a.), testamentidest (1686.a.),
rea protsessuaalseid koodekseid jne. Rootsi elemendi tugev pealetung kohalikule
õiguslikule elule ei lakka, siiski, viimase iseseisev areng väljendub ühest küljest kohaliku
õiguse kodifitseerimise püüdest ja teisest – rea linnaõiguste reformimisega. Õiguse
kodifitseerimine võetakse ette selleks, et seda tutvustada Rootsi valitsusele ja kooskõlastada
seda uue õigusega ning samuti selle kaitsmiseks välismaiste mõjutuste eest, kuid mõned
kodifitseerimise kavad (Liivimaa ase-esimehe gofgerihti Engelbrehti, Brandisi, Krusiuse) ei
saanud kinnitust. Mis aga puudutab kohaliku linnaõiguse reformimisse, siis XVI saj lõpus
sai Tallinn uue ümber vaadatud ja täiendatud Lüübeki õiguse (XVIII, 207), milline sellest
ajast läheb kasutusse ja säilitab oma kehtiva õiguse tähenduse kuni 1864.a.
kodifitseerimiseni. Tallinn, peale selle, retseptseerib sel ajal Lüübeki veksliõiguse põhikirja
1662.a. ja Hansa meresõidu põhikirja 1614.a., annab välja ka heategevuslike asutuste
põhikirja 1621.a., hooldamise põhikirja 1697.a., ning levitab oma õiguse ka
naaberlinnadele (Haapsalu).
Riias koostati (Meieri ja Fligeli poolt) 1653.a. Riia linnaõiguse kava. 1662.a.
koostati selle kava alusel koodeksi projekt, mis ei saanud Rootsi kuninga kinnitust, kuid see
läheb Riias kasutusse ja moodustab endast kehtiva õiguse allikat, sarnaselt uuele Lüübeki
õigusele Tallinnas, enne 1864.a. kodifitseerimist. Sarnaselt Tallinnaga, ka Riia annab välja
rea enda statuute ning annab need üle ka teistele väiksematele Liivimaa linnadele. Selleks,
et lõpetada selle perioodi õiguse välise ajaloo ülevaade, peab märkima veel kohtupraktika
ümberkorraldusi, mis viis sisse rea uusi norme ja koos sellega ka Saksamaal lõpule viidud
rooma õiguse retseptsiooni.
Õiguse areng Kuramaal enne selle Venemaaga ühendamist. Vaatamata sellele, et
tunnustati Kuramaa kui ka Liivimaa kohalikku õigust, Sigismund-Augusti poolt, tõrjuti seal
kohalikud õiguse allikad üpris varsti välja üldsaksamaalise- ja rooma õigusega, aga ka
normide poolt, mis kehtisid ordu Preisimaa aladel, kuivõrd suunda andvaks ei olnud Poola
seadusandlus. Viimase roll oli aga siin märkimisväärne. Poola valitsus, oma privileegide –
responsa, rescripta, declarationes, konstitutsioonidega aga samuti komisjoni aktidega,
millised olid määratud hertsogkondade ja rüütelkondade vaheliste vaidluste lahendamiseks
viis ta sisse ka rea kehtiva õiguse muudatusi. Seadusandlik roll kuulub hertsogidele, kes
andsid välja rea põhikirju, kuid alates 1717.a. piirati nende võimu selles suhtes landtagide
nõusoleku vajadusega. Nende otsustel on enamasti seisustega lepingute sõlmimise iseloom.
Seadusandluse organite vahel mängivad mõningast rolli ka landtagid. Üldiselt on aga
kohalikud õiguse allikad üpris kitsid. Kuramaa linnad ei omanud samuti iseseisvat õigust.
Paljud neist kasutavad juba algusest peale Riia linnaõigust, mõned aga Magdeburgi
(Jakobstadt) õigust. Iseloomulikuks on see fakt, et aja jooksul tõrjutakse linnaõigus semstvo

781§

õiguse poolt välja. Oma seadusandlus koos retseptsiooni õigusega on samuti tagasihoidlik.
Tema aktide hulgast omavad suuremat tähtsust vaid Mitavi, Bausksi ja Fridrichstaadti
politseilised põhikirjad. Vaatamata sellele oma õigusallikate ebapiisavusele, püüti ka
Kuramaal kohalikku õigust kodifitseerida. Neist esimene on teada Sigismund-Augusti ajast,
kui vastuseks tema „Privileegide“ nõudmisele, koostada kohalikud kogumikud, püüdis neid
rüütelkond, hertsogi nõusolekul, luua. See katse jäigi katseks. Vaid Pilten loob Sigismund
III poolt 1611.a. kinnitatud kohalike seaduste kogu, mis koostatud kohalike seaduste,
rooma õiguse ning saksa ja poola seadusandluse alusel – kogu, millisel on senini teatud
juriidiline iseseisvus Pilteni ringkonnas (vt. XXIII, 605). Kuramaale tuleb abi väljastpoolt.
Rüütelkonna palvel, 1616.a. poola komisjon, piiskop Иоанна Кукборскаго, (Johan
Kukborski) eesistumisel, annab välja piirkonna juhtimiseks vajalikud seadused, nn.
Formula regiminis, millised sisaldasid administratiivse õiguse norme ja Kuramaa statuute,
pealkirja all: „Jura et leges in usum nobilitatis Curlandiae et Semigalliae“, mis sisaldavad
tsiviil- ja kriminaalseadusandluse norme. Need seadused, mis olid kiidetud heaks
rüütelkonna ning hertsogi poolt, avaldati 18. märtsil 1718.a. ja said seaduse jõu, kuigi ei ole
andmeid selle kohta, et need oleksid olnud Poola kuninga poolt kinnitatud. Oma
õigusallikate põud viis Kuramaal laialdasele rooma õiguse ülevõtmisele ja mis senini on
valdavad selles kubermangus kehtivate seaduste normides, millised kodifitseeriti sellele
kubermangule 1864.a.. Teadusliku juriidilise hariduse taseme tõus viib iseseisva juriidilise
kirjanduse ilmumiseni mitte ainult tsiviilõiguses (eriti Kuramaa statuutide ümbertöötlus),
vaid ka riigiõiguses. Kuramaa õiguse ajaloolased on märkinud ära terve rea töid, millised
puutuvad sellesse õigusse.
Baltikumi Venemaaga ühinemisele järgneb selle õiguse uus ajajärk, milline lõppes
1864.a. kodifitseerimisega, milline on aluseks kaasaegsele Baltikumi õigusele. Nii nagu
Poola-Rootsi võimu alla minekul, nii ka nüüd algas see periood vana Balti õiguse ja
aadelkonnale ja linnadele kuuluvate privileegide ja eeliste kinnitamisega, milline vormistati
Keiser Peeter I poolt (Eestimaale ja Liivimaale) ja Jekaterina II poolt (Kuramaale)
annetatud kirjadega. Tsiviilõiguse suhtes neis kirjades antud vana õiguse säilitamise
lubadustest Vene valitsus, erinevalt Rootsist ja Poolast, pidas üpris täpselt kinni. Isegi kuni
kõige viimase ajani ei ole märgata vene seadusandluse pealetungi Baltikumi õiguslikule
elule. Vene seaduste hulk tsiviilõiguse vallas, mis laiendatud üle Baltikumi, on äärmiselt
tühine. Ülevenemaaliste üldiste seaduste väljaandmise juures oli üldiseks reegliks, et neid
ei laiendata Baltikumi üle ja seepärast vaid väike hulk politseilisi ja rahanduslikke seadlusi
osutasid kaudset mõju kehtiva Baltikumi õiguse koosseisule. Samal ajal vene seadusandlus
peaaegu üldsegi ei avaldanud mingit suunatud mõju Baltikumi õiguse arengule selle enda
allikatest ja paralüseeris kohalike landtagide ja linnanõukogude autonoomse seadusandliku
tegevuse tsiviilõiguse vallas. Ümberkorralduste peamiseks faktoriks, kuivõrd jutt käib
eksisteeriva õiguse ümberkujundamisest ja täiendamisest, on seepärast rooma õigus.
Viimase tähendus õiguse abistava allikana oli tunnistatud vene võimu poolt „akkordsetes
punktides“ (Vt. Прибалтийсктй край, история), kus on öeldud, „et kõigis kohtutes on
Liivimaa privileegide, mis asutatud vanade tavade ja Liivimaa shlahta õiguse järgi, aga kus
neid ei ole, üldise saksa õiguse järgi… oli kohut mõistetud ja otsustatud, seni kuni edaspidi
armulikkusest täielik ja täiuslik semstvo seadus Liivimaal kogutakse ja välja saadakse
anda“. Baltikumi õigus jõudis, sellisel viisil samasugusesse olukorda, millises asus
saksamaa õigus enne rooma õiguse ülevõtmise perioodi, kui kohtutel ja juristidel tuli
iseseisvalt töötada välja uusi juriidilisi, „tava-õiguslikke“ norme. Saanud päranduseks
eelnenud perioodist kuhja vanu seadlusi ja erineva päritoluga õigusi, mis muudetud poola ja
rootsi seadustega ning mis on märkimisväärselt vananenud, pidi kohtupraktika neis
seadustes selgust leidma ja otsima uusi aluseid nende arendamiseks ning
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kooskõlastamiseks. Kohtute killustatuse juures, millised pidid juhtima juriidilist arengut,
liikus see töö edasi äärmiselt ebaühtlaselt ja sellega kaasnesid samasugused nähtused,
millised iseloomustavad saksamaa õigust XVI-XVIII sajandil, samuti olles ilma
seadusandluse juhtimisest, toetuti peamiselt rooma õigusele. Praktikud aga ekslesid
võõramaisest õigusest arusaamises, oskamata uusi rooma norme nendega kooskõlastada ja
jäid selle tõttu ilma kindlatest õigust moodustavatest alustest ja kohtuotsuste ühepärasusest.
XVII saj., ajajärk, milline on samas vanade feodaalsete aluste purunemise ning uute eluliste
suhete sünni aeg, millised ei mahtunud enam semstvo, linna ja talurahvaõiguse raamidesse.
Siit, sellistel asjaoludel, loomulikult tuleneb tungiv vajadus kehtiva õiguse teadustamiseks
ning selle ühtsesse süsteemi viimiseks, milline on võimeline olema kohtupraktika toeks.
Baltikumi õiguse kodifitseerimise hädavajalikkuse mõte on seepärast valitsevaks ideeks
juba XVIII sajandist peale. 1728.a. Liivimaa aadelkond pöördub vene valitsuse poole,
viidates ebamugavustele, milline on tingitud seaduste kindlaksmääramatusest, nende,
koodeksi koostamise teel, korrastamise palvega. Palve leidis kaastunnet. Selle teostamiseks
moodustatakse kohalike elanike poolt valitud isikutest komisjon, kuid kelle töö ei kandnud
soovitud vilja. Nimetatud XVIII ja XIX sajandi komisjonile järgnesid veel viis teist ja vaid
viimane viib asja lõpuni. Peale üldiste põhjuste, millised pidurdasid XVIII saj vene
kodifitseerimist, millisega Baltikumi kodifitseerimine alati tihedalt end sidus – avaldasid
tema ebaedule mõju veel spetsiaalsed põhjused, mis olid tingitud mitte ainult poliitilistest
asjaoludest, kuivõrd asja enese tingimustest. Üksikute Baltikumi seisuste privileegide ja
soodustuste seaduseks muutmine ja selle spetsiaalse seadusega kinnitamine oli nende
huvides, kui tamm, mis pidi tõkestama vene valitsuse sekkumist piirkonna siseasjadesse,
kuid viimane pidas selle Baltikumi provintside koodeksi koostamisel silmas vaid enda
huve, mitte nende seal eksisteerivate privileegide üldriiklike huvidega kooskõlastamist.
Väljajätt viimastest ja võimu õigustest asub mõnedes annetuskirjades, millised sisaldavad
privileege ja kõikides käskudes, millised puudutavad Baltikumi komisjonide poolt esitatud
eelnõude läbivaatamist. Üldvene ja Baltikumi õiguse lähendamise võimalikkuse mõtet ei
jätnud Vene valitus XVIII sajandil. Jekaterina II kirjutab salajases nõudmises vürst
Vjasemskile: „Väike Venemaa, Liivimaa ja Soome on provintsid, millised valitsevad nende
poolt konfirmeeritud privileegidega ja rikuvad sellega häbitult kõikide teiste omi, kuna aga
neid nimetatakse välismaisteks ja käituda nendega samal alusel on enam kui viga, mida
võib nimetada täiesti kindlalt rumaluseks. Need provintsid samuti ka Smolenski tulevad
kõige kergemal viisil viia selleni, et need venestataks ega vaataks nagu hundid metsa
poole“. Kohalike huvide esindajate ja Venemaa valitsuse vaatepunktid kodifitseerimisele
läksid sellisel viisil lahku. Baltikumi kubermangu seaduste kodifitseerimise esimestel
katsetel esitati oma eelnõud suhteliselt kiiresti. Neist igaühe kohta aga järgneb käsk: „võttes
aluseks endised Liivimaa õigused ja kõrvutades neid selle eelnõuga, vaadelda, nii nagu
ühele peaks kuuluma või nõutud mingis mingi muutuse ja täienduse teha, pidades silmas
seejuures kõrgemat võimu ja riikliku huvi“. Kõrvutamine tekitab suuri raskusi, kuna
puuduvad juhtivad isikud, aga parandused tekitavad rahulolematust eelnõude koostajates ja
viiteid privileegidega mittenõustumisele. Hiljem kohalike eelnõu koostajate komiteede töö
hakkab venima (näiteks 1819.a. komisjon). Baltikumi seaduste kodifitseerimise tööd
aktiviseerusid alles siis, kui asuti koostama seaduste kogu, mil Baltikumi kubermangude
aadelkond pöördus Nikolai I poole, et ta kinnitaks nende privileege ja kui oli otsustatud, et
on vajalik nendes privileegides veenduda. 1828.a. järgnes palve Riiast, et kinnitatakse
tema õigusi, aga kindral-kuberner Paylutsi esitas siis ettekande Baltikumi aadlike ja linnade
privileegidest. Komitee, milline oli asutatud kuberneri ettekande koos 23 raamatusse
kantud privileegidega, mis olid saksa, ladina ja rootsi keeltes ja tema kaalutluste
läbivaatamiseks, aga ka üldiste riigi eeliste ning seadustega, ei saanud oma ülesandega
hakkama ja andis asja üle Tema Keiserliku Majesteedi enda kantselei II osakonnale. Seal,
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selleks spetsiaalselt valitud ladrati Samsoni toimetamise all koostati Baltikumi õiguse kogu
üksikute osade eelnõud (Сводь местнынь узаконений губ. П.). See eelnõu aga vajas suurt
hulka täiendusi ning kontrollimist allikate põhjal ning seepärast seda 1845.a. välja ei antud
ning anti ümbertöötlusse, millise teostas oma asja väga hästi tundva ja oskusega Tartu
ülikooli provintsi õiguse professor Friedrich Georg von Bunge ((1802-1897.a.)) (IV, 229).
Kuulanud ära ja arutanud läbi kohalike huvide esindajate ning Tartu ülikooli õiguse
õppetooli märkused, anti 12. novembril 1864.a. välja Balti Eraseaduse koodeks kahes
keeles ja see jõustus 1. juulist 1865.a.
В. Нечаевь.
Kodifitseerimise tulemusel saadi mahukas tsiviilkoodeks (4600 artiklit, milliste
hulka, siiski, ei läinud talurahva eraõiguse määrused), millised moodustasid III osa „Balti
kubermangude seaduste kogu“ (изд. 1864., с продолж. 1890.г.), milline paistis silma
seisuslik-territoriaalse iseloomuga: erinevad isikud mitte ainult ei kasuta erinevaid õigusi,
sõltuvalt kuuluvusest ühe või teise seisuse („tiitliga“), kuid ka ühe ja sama tiitliga isikute
suhtes rakendatakse erinevaid seadusi, sõltuvalt paigast. Nii näiteks, Tallinna elanikud,
vastavalt sellele, kas neil on seal alaline elukoht All-linnas või Toompeal, kasutavad
esimesel juhul Eestimaa linnõigust, aga teises - Eestimaa semstvo õigust. Need seisuslikterritoriaalsed õigused erinevad viie piirkonnana (Liivimaa, Saaremaa, Eestimaa, Kuramaa
ja üks viimase ringkond Piltene); neist igas piirkonnas jaotatakse edasi kahte peamisse
seisusesse - semstvo või aadli ning linnaliseks, kellest igaüks sai endistelt võimudelt oma
erilised privileegid ja õigused. Nende seisuslik-territoriaalsete õiguste valged laigud
täidetakse üle kogu Baltikumi kehtivate „üldiste määrustega“, millised on üle võetud,
peamiselt rooma, saksa ja kanoonilisest õigusest, kuid esimese otsustava ülekaaluga.
Baltikumi seadustekogu suur maht on tingitud mitte ainult normide suurest arvust, vaid ka
selle tõttu, et paljud selle artiklid kujutavad endast selliseid üldisi määratlusi (näiteks,
juriidilisest tehingust, tingimused jne.), millised sobiksid enam õpikusse kui kehtivasse
koodeksisse ((Sama asi kordus 100 a. hiljem, kaasaegse EV algusaastatel, kus seadused olid
sama moodi vormistatud. Alguses mõisted jne. KL)). Selles suhtes Baltikumi koodeks
ületas oma eeskuju – Saksoonia tsiviilkoodeksi. Baltikumi koodeksi suurimaks väärtuseks
on ladus keel, terminite lihtsus ja selge sõnastus.
Baltikumi seadustekogu süsteem meenutab mõnevõrra 1-й ч. X Т. Св. Зак.
süsteemi. Sissejuhatuse järel, mis sisaldas määruseid Baltikumi kubermangudes kehtivatest
Eraõiguse normidest jne., järgnevad neli raamatut, millised, jagunedes jagudesse,
peatükkidesse ja osadesse, toovad ära:
1)perekondlikud õigused ja kohustused,
2)asjaõigus,
3)pärandamise õigus,
4)nõudeõigus.
Koodeksile on lisatud, tähestiku järjekorras, allikate ja aine loend. Baltikumi seaduste kogu
õiguse õpetuses selgitatakse rooma õigusel põhinevat isikute jaotamist füüsilisteks ja
juriidilisteks, arvates viimaste hulka päranduse. Asjaoludest, mis mõjutavad isiku
juriidilisele seisundit, on asetatud esikohale seisus: seisuse esinevusest on tingitud õiguse
erinevused, milliseid rakendatakse erinevate isikute eraõiguslike suhete puhul. Isikute
õiguste piiramist, tema ühte või teise seisusse kuulumise järgi, sellegi poolest ei eksisteeri:
kõigil ristiusku isikutel on võrdsed kodanikuõigused; aadlikud säilitasid vaid erandliku
õiguse suguvõsalis-pärandamise liitudele ja fideikomissidele (vt). Mis puutub isiku soost
sõltuvat juriidilist seisundit, siis on keskaegse saksa vaate kajastuseks arvamus, millise
kohaselt kõik kaitsetud (wehrlosigkeit) isikud asuvad hoolekande all, olemas on ka
täisealiste naiste hoolekanne – mittesunduslik hoolekanne vallaliste üle ja seaduslik mehe
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poolne hoolekanne abielunaise suhtes. Meessoost isikul on eesõigused naiste ees ka
pärandamise õiguses, näiteks, pärusmõisa suhtes ning maatükkide ja pärandi osas suhtes
üldse. Teisest küljest, naistele on antud mõningad privileegid seaduse mittetundmise suhtes,
aga samuti Веллеянову senatuskonsuldi (V. 852) järgi õigus vastuväite esitamiseks.
Määrustes ea kohta, millised jaotavad vanust kuni 7 aastani ja 7 kuni 21.aastani, on
alaealistele antud äraolijate õigused, aga nimelt õiguste taastamises (vt. VI, 923).
Alaealistele, nende teovõime suhtes, võrdsustatakse pillajad, kes on sellisteks kohtu poolt
tunnistatud. Baltikumi seaduste kogu ei tunne välismaalastele tehtavaid piiranguid, kuid
Kõigekõrgema seadlusega 14. märtsist 1887.a. kehtestati sellised piirangud kinnisvara
soetamise suhtes Kuramaal ja Liivimal ja ka eeslinnades. Juriidiliste isikute seisund, kes
valdavad varalist teovõimet üldiselt avaral määral, määratletakse kooskõlas rooma õiguse
alustega. Iseärasus, võrreldes viimasega, kujutab endast, muide, laialt levinud juriidiliste
isikute pärandamise õigust ning ei tunnistata riigikassa eelisolukorda, milline on antud
kirikule ja heategevuslikele asutustele. Kogu määrused asjade suhtes, üldiselt, kordavad
rooma õiguse aluseid, välistamata ka ideed peremeheta asjadest (res nullius) ja nende
okupeerimist ((oma valdusse võtmist)), kui omandiõiguse tekkimise alust. Kogu peamise
erinevuse moodustavad erinevuse tegemised erinevate kinnisvarade suhtes, mida rooma
õiguses ei ole. Siia puutuvad, näiteks, määrused semstvo mõisad, millised koosnevad nii
härrade kui talupoegade maadest, millest viimased peavad olema mõisnike poolt
kohustuslikult antud talupoegadele rendile (vt. Квота, XIV, 882). Kõige vähem on võetud
rooma õigusest üle abieluseadusesse ja abikaasade vastastikuste varaliste kohustuste suhtes,
millised põhinevad peaaegu eranditult saksa õigusel (vt.Супруги ). Hoolduse ja hoolekande
suhtes on seadustekogus määrused rooma õigusest, kuid märkimisväärselt täiendatud ja
osalt ka muudetud rootsi ja vene seadusandluse ning kohalike määrustega. Seadustekogu
erineb rooma õigusest peamiselt selles, et ta nõuab, vastavalt saksa vaatele, olulise
spetsiaalsete (orbude) kohtute osaluse, millised on allutatud omakorda, tavalistele
kohtutele. Baltikumi seadustekogu asjaõigus sisaldab rooma õiguse aluseid, mis on
täiendatud ja muudetud saksa õiguse mõjutusel. Selle määrused omandamise suhtes ja
quasi-possessio taastoota teooriat, mis valitses 1850.aastatel pandektliku õiguse teaduses,
milline täitis rooma õiguse kanoonilise õiguse eeskirjadega. Puhtalt rooma konstruktsiooni
omavad servituudid, aga maamaksudest (Reallasten) sisaldab kogu määrusi „maamaksust
või alalisest koormisest“, mis vastavad emfitevitsetele suhtele. Rooma õigusel põhinevad
tervikuna seadustekogu artiklid, mis puutuvad kuni võlaõiguseni selle sõna sisulises mõttes
(Pfandrecht). Ära on toodud ka kõik rooma võlaõiguse puudused (hüpoteegi seadmise
vallasvarale, vaikiv ja peamine hüpoteek), millised, muide, on kõrvaldatud 9. juuli 1889.a.
seadusega. Kusjuures erinevad seaduslikud pantimise õigused on asendatud seadusliku
kinnipidamise õigusega. Sellega seoses on seadusandluses saksa linnavälise valduse
instituut (Pfandbesitz, vt XII., 318).
Puhtalt saksa instituudiks on väljaostmise õigus (Näherrecht), mis asub seoses vanasaksa ideega, millise järgi kinnisvara võõrandamine, teatud isikutest mööda minnes, oli
amoraalne. Omandit puudutavad määrused kujutavad endast segu rooma määrustest ja
saksa alustest. Viimaste mõju väljendus eelkõige omandi mõistes eneses, millise all
mõeldakse erinevaid instituute, millised puutuvad pigem õigustesse võõraste asjade suhtes,
kuid mis on omandi sarnased, nende avara kasutusvõimaluse tõttu. Seadustekogus „jaotatud
omand, või otsene omand (dominium directum) ja selle kasutamise õigusteks“ (dominium
utile); viimase näideteks on pastorite maade kasutamine (vt. Видмы, VI, 235), pärandatav
rentimine, pärandatav linnalähedase omandi valdamine. Saksamaa allikatest tuleneb
omandi kinnisvaraks muutmise avalikkus, milline väljendub akti (avalikus aktis) kinnisvara
registrisse kandmises avaliku võimu osalusel. Vallasvara puudutavates määrustes väljendus
saksa mõju vindikatsiooni ((omandihagi, asjaõiguslik hagi)) (VI, 412-413) piiramises
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heauskliku soetaja kasuks. Baltikumi seadustekogu kolmas raamat väljendab endas
Baltikumis kehtivate allikate mitmekesisust. Kooskõlas rooma õigusega, eristatakse
universaalset ja surnu järglaste suhtes singulaarset järjepidevust. Pärijaks nimetatakse vaid
isikut, kellel on õigus surnu varalistele suhete tervele kogumile, millist vaadeldakse enne
pärijale üleminekut kui juriidilist isikut (hereditas jacens). Peale kaht rooma pärandi
avanemise alust – testamenti ja seadust – tunneb Baltikum veel kolmandat - saksa - nimelt
pärandamise lepingut. Testamendi vabadus Liivi- ja Eestimaal on piiratud vastavalt
pärandatava ja heausklikult soetatud vara erinevusega, aga Kuramaal – vaid sünnipärasuse
suhtes (st. mis tulenevad agnaatilistest tõusvatest sugulastest) aadlimõisasse, kusjuures
kohustuslik osa (rooma õiguse mõttes) on olemas vaid Kuramaal. Mis aga puudutab
seaduse järgsesse pärandamisse, siis selle juurde, nagu ka saksa õiguses, kutsutakse
abikaasad koos veresugulastega. Kui neid ei ole – siis teatud korporatsioonid ja asutused
ning lõpuks riigikassa. Abikaasade suhtes omab tähendust see, kas järgi jäi lesk või teda ei
jäänud, kas abielu oli lastega või lastetu (vt. Вдова, V, 671). Pärandamisel sugulastele
omab tähtsust pärandatava vara loomulikud ja juriidilised iseärasused, eraldi asuvate
sugulaste erinevus kohapeal elavatega ja pärijate soo erinevus. Suguluse arvestamisel
paistavad silma nii rooma, saksa kui ka kanoonilise õiguse alged.
Kohustuste osa on Baltikumi seadustekogu enam läbitöötatud lõik. Selles see on
paigutatud õpikutes kasutatava süsteemi järgi: Alguses tuleb nn. kohustava õiguse üldosa,
millele järgnevad spetsiaalsed ja ülejäänud kohustuste liigid. Selles jaos, eriti selle üldosas,
on kuni peensusteni korratud uus rooma õigus, kusjuures teoorias vaidlusalused küsimused
on seadusandja poolt lahendatud. Selle juures, siiski, Baltikumi kohustuslik õigus mitte
ainult ei sisalda mõningaid iseärasusi, mis põhinevad kohalikel tavadel, vaid arendab
tsiviilõigust edasi instituutides, milliseid sellisel kujul rooma õiguses ei ole ja on töötatud
välja praktilise elu nõuete, doktriini ja praktikaga, peamiselt saksa, rootsi, vene
seadusandluse kui ka kohalike tavade alusel. Sellised on näiteks, dokumendid esitaja nimel,
müük avalikul oksjonil, väljaandmise leping, eluaegse rendi leping, kindlustamine, loterii
jne. Baltikumis 1889.a. keiser Aleksander II Kohtu Põhikirjade sisseviimisel oleks pidanud
tsiviilkohtumenetluse põhikiri olema Baltikumi kubermangudes viidud kooskõlla
materiaalse õigusega. See viis ühest küljest tsiviilkohtumenetluse põhikirja muutmisele ja
täiendamisele, kuid teisest küljest terve rea Venemaa sisekubermangudes tundmatute
tsiviilprotsessi instituutide loomiseni. Neist peamine esimese kategooria muudatustest
seisneb hagide esitamise õigusvõime piiramises ja isikute arvu suurendamises, kellel ei ole
täielikku õigusvõimet (naine, kes on mehe hoolduse all, pillajad), tunnistajate tunnistuste
jõu laiendamises, taandamiste arvu suurendamises (XXII, 384), kohtusse hagi esitamise
aegumistähtaja eeskirjade leevendamises. Eriti palju muudeti tsiviilkohtumenetluse
põhikirja määrusi vallas ja kinnisvarale pööratud väljanõudmistes, kusjuures seaduseandjal
tuli arvestada mitte ainult kohaliku materiaalõiguse iseärasustega, vaid ka Baltikumis
eksisteeriva hüpoteegi süsteemiga. Rahukohtute kompetents on ühest küljest piiratud
isiklike solvumiste ja solvamiste hagide väljajätmistega, kuna kohalik õigus ei luba
kriminaaljuurdlust asendada tsiviilhagiga autuse küsimuses ja teisest küljest laiendatud,
andes talle lahendada hagide tagamised (XXI, 496) igasuguses summas enne nende
esitamist ja vaadata läbi hagisid vallasvara suhtes. Selliste hagide olemus seisneb selles, et
isik, kes kavatseb tõestada õigust vallasvarale ja soovib seda esialgu vaadelda, võib nii
omanikult, aga ka igasuguselt asja valdajalt nõuda, et ta seda talle näitaks. Hagejana võib
esineda igaüks, kes esitades mingi, kuigi mittetäieliku, temale asja esitamise seadusliku
huvi kohta. Instituutide hulka, milliseid Venemaa sisekubermangudes tsiviilprotsessis ei
tunta, kuuluvad, edasi, provokatsioon (vt) ja mõned „spetsiaalsed menetlused“ (Vt.
Охранительное судопроизводство, XXII, 513).
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Kirjandus. Peale F. G. Bunge (IV, 929), Osvald Schmidt, „Rechtsgeschichte Liv-,
Est- und Curlands“ (Юрьевь, 1894); C. Erdman, „System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland“ (Рига, 1889 и сл.); Кассо, «Обзорь Остзейскаго
гражданскаго права» *Юрьевь, 1896); Дорнь, «Заметка по гражданскому праву П.
Губерний» (Юридическая Летопись», 1890, № 5 и 6); Тютрюмовь, «Гражданское
судопроизводство в П. Крае» («Юридический Вестникь», 1890., jne.
ЭС 43. 1898 117-124.
***
Oswald Karl Alexander Schmidt (1823, Kuressaare – 29. juuli 1890, Tartu) oli baltisaksa
õigusteadlane.
Vaimuliku poeg. Õppis Tartu Ülikoolis 1842–1846, töötas sealsamas kohaliku õiguse
eradotsendina 1860–1866 ja professorina 1866–1890.
***
Friedrich Georg von Bunge
Allikas: Vikipeedia
Mine: navigeerimiskast, otsi
Friedrich Georg von Bunge (13. märts (vana kalendri järgi 1. märts) 1802 Kiiev – 9. aprill
1897 Wiesbaden) oli baltisaksa õigusteadlane, ajaloolane ning publitsist.
Bunge oli oluline baltisaksa 19. sajandi ajaloolane. Ta publitseeris trükis suure hulga seni
avaldamata allikaid ja avaldas publikatsioonisarju, mille kaudu teisedki ajaloolased (näiteks
Carl Schirren ja Karl Heinrich von Busse) said oma töid ja allikpublikatsioone avaldada.
Ta sündis Kiievis apteekri pojana, kuid pärast isa surma (märtsis 1814) tõi ema ta Tartusse
(1815). Alates 1819 õppis ta Tartu ülikoolis õigusteadust. 1823 habiliteerus ta seal
eradotsendina. 1826 sai Heidelbergis juuradoktoriks ning 1831 Tartu Ülikooli
provintsiaalõiguse erakorraliseks ja 1832 korraliseks professoriks. 1842 sai ta Tallinna
bürgermeistriks ja sündikuks. 1844–1858 oli ta Tallinna raehärra ja linnakonsistooriumi
president, 1856–1864 töötas Imperaatori isikliku kantselei II osakonnas provintsiaalõiguse
kodifitseerimise alal. Ta oli Riia ja Tallinna aukodanik ning Tartu Ülikooli auliige. Jäänud
pimedaks, lõpetas ta teadustegevuse ja elas aastast 1865 Saksamaal.
Ta oli Balti provintsiaalseadustiku kolmanda jao (Balti Eraseaduse) koostaja. See hakkas
kehtima 1865. aastal ning vähemalt nimeliselt kehtis Lätis 1937. ja Eestis 1945. aastani.
Von Bunge abiellus Tartus 11/23. detsembril 1825 apteekri tütre Wilhelmine Wegeneriga
(1804 – 1876). Neil oli kolm poega ja neli tütart.
Oma teenete eest Balti Eraseaduse kodifitseerimisel immatrikuleeriti Friedrich Georg von
Bunge 15/27. märtsil 1865 Eestimaa ja 14/26. juunil 1865 Kuramaa rüütelkonda.
Von Bunge oli Õpetatud Eesti Seltsi asutajaliige.
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Tema vend Alexander Georg von Bunge oli silmapaistev botaanik.
Baronett –
Barrister –
Behaviour
Beilifom
Bellum omnimum
contra omnes
Benifiits

Bernsteinlus –

Biheivioristlike
käitumisteaduste
koolkond.-

(ingl.)päritav alamaadlitiitel, toodud sisse kuningas James I ajal 1611.a., et teostada
koloneerimist Iirimaal aga ka, et täita riigikassat, esialgu müüdi raha (1000 naela) eest,
asub kõrgaadli astmestikus 5. kohal.
(ingl.) kõrgema järgu advokaat Inglismaal. B-l on õigus esineda kõrgeimas kohtutes; ta ei
tegele klientidega, kohtuasjad valmistab talle ette solicitor (madalama järgu advokaat). B –
de hulgast nimetatakse kõrgemaid kohtunikke
– elusolendite käitumise uurimise psühholoogiline suund.
– kõigi sõda kõigi vastu.
– (ld. benificium heategu) 1)varasel keskajal feodaali poolt teenete (peamiselt
sõjateenistuse) eest vasallile ilma pärandamisõiguseta annetatud maatükk, enamasti koos
õigusega võtta maksu talupoegadelt; B- muutusid hiljem feoodideks;2) kindlate tuludega
seotud ametikoht rooma-kat kirikus.
E. Bernsteini (1850-1932) väljatöötatud saksa sots. dem. konseptsioon, mis on
pandud demokraatliku sotsialismi kontseptsiooni aluseks. Möödunud sajandi 90.a. lõpus
püüdis Bernstein täiendada marksismi võtmepositsioone. Sellepärast läks SD praktika
saksamaal lahku Marxi teooriast. Seoses sellega ta loobus materialistliku dialektika
revolutsioonilisest tõlgendamisest, võttes kasutusele fabianluse, neokantismi, prhudonismi
üksikuid elemente.
(Behavioral science school.)-Juhtimise kontseptuaalne käsitlus, mis kasvas välja inimlike
suhete loomise liikumisest, mis kujunes välja peale II Maailmasõda. Ta põhineb
eesrindlikel psühholoogia ja sotsioloogia kontseptsioonidel. Käitumuslik koolkond tegeles
sellega, et kaastöölised võiksid täielikult realiseerida oma potentsiaali, rakendades
käitumisteaduste kontseptsioone organisatsiooni projekteerimisel ja juhtimisel, tõstes
sellega nende efektiivust.

Bill of attainder –
Birma 1948 Põhiseadus Rahaliseks eelnõuks tunnistatakse eelnõu, milline sisaldab vaid määruseid, millised
puutuvad kõikidesse või neist mingisse järgnevatest küsimustest, aga nimelt: mingite
maksude sissetoomist või tühistamist, nende maksmisest vabastamist, nende muutmist või
reguleerimist; Liidu tulude arvelt võlgade maksmise kulude katmist või mingitel teistel
rahanduslikel eesmärkidel, aga samuti mingite seliste kulude muutmist või tühistamist;
varustamist, assigneerimist; Riigi finantsaruannete vastuvõtmist , säilitamist, avaldamist või
revideerimist; mingi riigilaenu väljalaskmist või garanteerimist ning nendelt maksete
tegemine; küsimustesse, mis seotud mingil moel ülalpool toodud küsimustega või ühega
neist.
2)Selles määratluses on väljend „maksud“, „Liidu tulud“ ja „laen“ ei haara vastavalt
makse, rahalisi vahendeid või laene, mis võetud ja antud välja kohalikel eesmärkidel
kohalike võimude või organite poolt.((Birma 1947.a.Konstitutsioon §106.1)).
„Birma“ omab sama tähendust, mis 1935.a. Birma valitsemise Aktis;
„Olemasolev seadus“ tähendab igasugust seadust, seadlust, käsku, kohaliku võimu
kohustuslikud määrused, eeskiri või korraldus, mis vastu võetud või välja antud enne
käesoleva Konstitutsiooni kehtima hakkamist mingi saduandliku organi, võimu või isiku
poolt mingil territooriumil, mis võetud Birma Liitu, kui seadusandlik organ, võim, või isik
on varustatud sellise seaduse, seadluse, käsu, määruse, eeskirja või korralduse väljaandmise

851§

Black and Tans
Boloni parteikool
Prantsusmaal
Bona fide

volitustega;
„Sobva“ („Saohpa“, „Sawphya“) tähendab mingi vaidluse puhul isikut, kes on
tunnistatud sellisena Presidendi poolt, kooskõlas rakendatavate päritavuse reeglitega;
„Koostisosa“ (Unit) tähendab:
(a)mingit Riiki (State), mis moodustab Birma Liidu koostisosa;
(b)kõiki Birma Liidu territooriume, mis ei kuulu mingi Riigi koosseisu.
2)VI, VII, X, XI ja XII peatükis ja kolmandas ja neljandas Lisas tähendab „Riik“, erandiks
juhtumid, kui see omab sellele vasturääkivat mõtet, Shani riiki, Kachini riiki, Kayah riiki
või mingit uut Riiki, milline võib olla moodustatud IX Peatüki VI Osa alusel.
(1948.a.Birma konst §222.1).
– inglise sõjaväeüksused.
1910.a. „Edasi“ grupi parteikool Prantsusmaal, leninismiga võitlemiseks… Vt. Pokrovski.

– (ld. „heas usus“), puhtsüdamlikus veendumuses, et teatud toiming v. seisukord on õige ja
aus.
Breve
– (ld., „lühike“), paavsti lühike ametlik kiri (Paraguai K 1940 §51. 8.punkt).
British Commonwealth – Briti rahvasteliit.
of Nations
Bundesraat
– Šveitsis, täidesaatva võimu org
Bundesrat
– Liidumaade koda Saksamaal, osariikide valitsuse esindajate kogu
Bundestaat
– Austrias, osariikide maapäevade esindajate kogu
Bundestag
– Saadikutekoda Saksamaal
Bunt
– (saks. Bund – ühendus, liit, )- kriminaal-õiguslik termin, mis üldiselt tähendab võimule
või eksisteerivale valitsemisele vägivaldset kallaletungi.
Bustamante koodeks – rahv. eraõiguse koodeks, mille koostas Kuuba prof A.S. de Bustamante (1865-1951) B. k.
võeti vastu VI Pan-ameerika konverentsil Havannas 1928.a. kehtib 15 Kesk-ja L-Am.
Riigis. Sisaldab rahvusv. Kriminaal- ja tsiviilprotsessi, tsiviil-, kaubandus-, abielu-, ja
perekonnaõiguse norme.
Bušidoo
(jaap., sõduri tee), keskaegne jaapani samuraide moraalikoodeks; peegeldab
konfutsianismi, zen-budismi ja šintoismi mõjusid. Põhiprintsiibid: ustavus senjöörile,
kohusetäitmine, enesevalitsus, surmapõlgus, austus vaenlase vastu, enesetapp (harakiri) au
häbistamise puhul, sõdimise tunnistamise ainsaks samuraile vääriliseks tegevuseks.
Bürokraatia
Bürokraatia
Bürokraatia -

Bürokraatia –
Bürokraatia – 1889

– (Bureaucracy)- Organisatsiooni tüüp, mida iseloomustavad töö spetsiaalne jaotus, täpne
juhtimisahel, eeskirjad ja standardid, töö hindamise kriteeriumid ja palkamise printsiibid,
mis põhinevad töötajate kompetentsusel.
– ametnike võim.
Inimorganisatsiooni vorm, mille põhijooned, nagu need klassikaliselt sõnastas Max Weber,
hõlmavad hierarhia, tööjaotuse, järjepidevuse, tööreeglid, ametikoha lahutatuse selle
pidajast, tehnilise väljaõppe, riikliku finantseerimise, aruandluse ja asjaajamise kirjaliku
dokumenteerimise.
(pr. bureau ja kr. kratos kantselei võim)(T:9,lk.293 –294)
(T: 4, lk. 265) büroo võim. Bürokraatia – kutseliste ametnike võim, kes asuvad üksteise
suhtes alluvuslikus vahekorras. B- süsteemile vastandatakse: - kollegiaalsus, mis välistab
liikmete alluvuslikkuse samale kolleegiumile.
- juhtimine valitavate ametiisikute
kaudu, kes ei kuulu sisuliselt kutseliste ametnike hulka. - auametnike süsteemis, kus nad
seisavad üksteisest sõltumatus alluvuslikus vahekorras ja ei oma kutselist iseloomu.
Tüüpiliseks näiteks bürokraatiast on: Ministeeriumite süsteem. (Kaasaegne B. on
Napoleoni loodud). Bürokraatliust süsteemist üleüldse, tuleks eristada bürokraatiat sõna
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poliitilises mõttes. Bürokraatia all me mõistame kutseliste ametnike klassi võimu.
Bürokraatia on üks oligarhia liik, mis Aristotelese järgi kuulub väärastunud riigivõimu
vormi. Bürokraatia – ennastrahuldav ametnike võim, mitte kogu riigi, vaid valitseva klassi
huvides. Bürokraatia on rahvast eemaldunud ja ühtmoodi võõras kõigile klassidele:
aadlikele, sest nad ei kaitse nende ajaloolisi privileege; tootjate klassi, sest nad ei tunne
tsiviilkäibe vajadusi ja ei muretse tööstuse ja kaubanduse huvide eest; alamatele
klassidele, sest nad suhtuvad vaenulikult sotsiaalsetesse reformidesse. Bürokraatia
negatiivseid omadusi põhjendatakse, nimelt, ta on ennastrahuldava iseloomuga nii
klassina, kui organisatsioonina kui ka eesmärgi poolest. Siit tulebki B. oma kasti suletus.
Bürokraatia ei ole otseselt seotud ühegi valitsemisvormiga. Nii monarhia kui parlamentlik
vabariik loob ja toidab bürokraatiat. Ainus vahend bürokraatia vastu – riigiorganite juurde
ühiskondliku elemendi võtmine, laialdane omavalitsuse arendus ja üldse liiduline
ülesehitus.
Bürokraatia –...
teatud juhtimisvaldkonna ametkondlik alluvus ühele ametnikule, kes ajab asju omal
vastutusel (Vastand – kollektiivne süsteem).
Bürokraatia patoloogiad - Halvad asjad, mille tõttu bürokraatiad ei funktsioneeri nii tõhusalt, kui eeldab M Weberi
„ideaaltüüp“; nende hulka kuuluvad korruptsioon, Parkinsoni seadus, Peteri printsiip ja
hierarhilised moonutused.
Bürokraatlik
Mõiste, mis osutab võimalusele, et riigisektori laienev ametühingustamine võib tekitada
sündikalism rahva ja riigipoliitika vahele uue organiseeritud võimu tasandi.
Caballero
Hisp.k. rüütel
Canones
– kaanonid, Fr. C. Von Savigny poolt õiguse kohta info samiseks formuleeritud
küsimused (küsimuste kvaliteete on viis: keelelised, loogilised, süstemaatilised, ajaloolised
ja funktsionaalsed e. Teleoloogilised) Viimased püüavad leida vastust õigusnormi
algupärasele eesmärgile.
Casus belli
– ettekääne sõja alustamiseks, harilikult mitte sõja tegelik põhjus.
Casus foederis
– liidulepingus ettenähtud juhtum, mille esinemisel lepingulised kohustused jõusse astuvad.
Causa
põhjus, alus vastuvaidlemiseks.
Causa credendi
– valmisolek võtta enese peale mingi kohustus teise poole samasuguse tegevuse korral.
Čechy
Böömimaa tsehhikeelne nimi.
Certiorari
– kohtukäsk, mis antakse välja kõrgema instantsi kohtu poolt, kohtu järelvalve korras alama
astme kohtult selle menetlusest asja väljanõudmine.
Certiorari
Cessio
– leping, mille alusel suurendatakse riigi territoorium teise arvel
Ceylon Indenpence Act
1947.
Chairman
– komitee esimees.
Chambre ardente
Nii nimetati Prantsusmaal vanu erakorralisi kohtuid: 1) kohtumõistmiseks aadliseisusest
riigiametnikest riiklike kurjategijate üle; 2)Henri II – ajal igas parlamendis jesuiitideprotestantide üle kohtu pidamiseks, keda mõisteti tuleriidale.; 3)1680.a. asutatud tribunal, et
arutada järsult sagenenud mürgitusjuhte (tuntud markiis de Brinvillersi asi 1676.a. jne.).
Kuna kohut peeti arsenalis, siis tribunal sai nimetuseks Ch. De l´Arsenal. Ta mõistis
tuleriidale tuntud mürgitaja la Voisin. Tema ette kutsuti paljud aadli hulgast, nagu maršal
Luksemburgi, kaks kardinal Mazarini sugulast, hertsogina Bulogne ja krahvinna Suasoni.
4)tribunal mõistis kohut salakaubaveo, soola ja tubaka võltsimise ning paljudes teistes
kaubanduspettuste asjades.
Chartism-1903
Chartism- (ingll. charter, harta e. ürik) poliitiline ja sotsiaalne liikumine Inglismaal alates
1830-1940.a. lõpuni, mis sai oma nime 1839.a. parlamendile esitatud hartaks või rahva
hartaks („People´s Charter“) („Rahva Harta“), nimetatud petitsioonist. Petitsiooni
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peamiseks nõudmiseks, mis olid väljendatud 6 punktis (valimisõigus kõigile üle 21
aastastele meestele, salajane hääletamine, saadikutele varalise tsensuse kaotamine, võrdsed
valimisringkonnad, saadikute tasustamine, saadikute aastane volituste kestus) ja mis viiks
üldisele, otsesele, salajasele ja võrdsele valimisõigusele.
See oli puhtalt poliitiline ja vastas kodanluse radikaalse osa soovidele. Tsartistide eelkäiaks
selle nõude puhul olid juba XVIII saj Cartwright, Vilks (Вильксь) (Годвинь) XIX saj
Attwood (Коббеть, Аттвудь и Фрэнсись Плэсь) Place. Neist viimased kaks osalesid ka
otseselt tsartistlikus liikumises. Tsartistide teised nõudmised, millistel oli majanduslik ja
sotsiaalne iseloom, olid väljendatud nende petitsioonis vähem selges vormis, mitte
nõudmiste vaid motiveeringu kujul. Kuid sellegi poolest, just need, vaatamata kogu nende
ebamäärasusesule juhtide silmis, asus kogu liikumise raskuskeskus.
Tsartistid lootsid, et vastavalt nende soovidele reformeeritud parlament suudab leida
õiged sotsiaalsete hädade, milliste vastu nad protesteerisid, kõrvaldamise vahendid. Üldise
valimisõiguse alusel koostatud parlament pidi nende arvates olema töötavate masside
majanduslike huve silmas pidav organisatsioon. Seepärast võib tsartismi lugeda sotsiaaldemokraatia eelkäiateks, kuigi selles on sotsialistlikud taotlused üpris nõrgad. Tsartistliku
liikumise tekkimise vahetuks põhjuseks olid 1825 ja 1836.a. tööstuskriisid ja nende poolt
tekkinud 1825-30 .a ja 1836-40.a. tööpuudus, mis tekkis peamiselt Lankashires, kuid haaras
ka teisi Inglismaa piirkondi, mis heitsid tööturule kümneid tuhandeid töökäsi ja langetas
töötajate palka. Tööpuudus hakkas tekkima juba 1820.aastatel tööliste rahutusi ning
korratusi (rüüstamised) Kodanluse tegevus, mis viis 1832.a. parlamendi reformile, oli
toetatud töötajate masside poolt, kuid selle tulemused töölisi ei rahuldanud. Uue
valimissüsteem alusel valitud parlament tühistas juba 1834.a Elisabethi aegse vaeste
kihelkondade poolse hoolekande seaduse ja asendas endise järelvalve süsteemi töömajade
asutamisega ja just äärmiselt karmi ja isegi vangistatutele solvava reziimiga ((Töötu oli kui
tööpõlgur.)). Töötuse tõttu sattusidki töömajadesse rahva hulgad. See seadus kutsus välja
suure viha, mis laienes ka reformitud parlamendile. Liikumine tekkiski alguses kui 1834.a
vaesteseaduse vastane protest. Alates 1836.a. algasid riigis kümnete ja sadade tuhandete
osalejatega vaesteseaduse vastased miitingud ja need lõppesid parlamendile selle
tühistamise retitsiooni esitamisega. 1936.a. asutati Londonis Londoni Tööliste
Assotsatsioon (London Working Men´s Association), mille eeskujul rajati palju teisi
sarnaseid assotsatsioone. Selles töötati välja harta 6 punkti, millised läksid hiljem „Rahva
Harta“ teksti. Aalates 1837.a. agiteeris see ühendus nende nõudmistega petitsioonide
esitamist, kuid alguses väikse eduga. Isegi „Northern Star“, O ´Connori (О Соннор, XXI,
827) radikaalne häälekandja, kes oli hiljem tsartistide vasaku tiiva juhiks, ei pööranud sellel
vähimatki tähelepanu. Selle organi peamiseks ülesandeks 1837.a. oli vaesteseaduse vastane
propaganda. Kuid „Poor Man´s Guardian“ ja „National Reformer“ , Bronter O´Brien
1837.a. süüdistas töölisi valimisseaduse tähtsuse alahindamises. Ta võttis aluseks Londoni
Tööliste Assotsatsiooni programmi ja propageeris seda, millisega tõmmati kaasa üpris
suured inglismaa tööliste ja ka kodanluse radikaalse tiiva esindajad. Ilmus mitu ajakirja,
mis propageerisid masside majanduslikke huve silmas pidades üleüldist valimisõigust. Juba
1837-1838.a. tekkis tsartistide liikumise kaks tiiba. Üks, millise eesotsas asusid radikaalsed
saadikud Attwood (Аттавуть) ja Londoni tööliste assotsatsiooni sekretär W. Lovett, kes
pooldasid töölisklassi ja kodanlaste liitu ja seisis võitlusel vaimsete vahendite ((moraalse
jõu)) kasutamise poolt parlamendi mõjutamisel (miitingud, rongkäigud, petitsioonid). „Kui
kaks miljonit inimest otsustavad üleüldist valimisõigust saada – rääkis Attwood – ja
korraldada selleks üldstreigi, siis milline valitsus suudab sellisele demonstratsioonile vastu
seista?“. Vasak tiib, millise eesotsas asusid O´Connor, O´Brien, vaimulik Stefens, taotlesid
võitlust füüsilise jõu kasutamisega. Parem tiib toetas viljaseaduste tühistamise agitatsiooni.
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Vasak tiib ootas sellest töötasu langust ja kodanluse tugevnemist, mistõttu pidas seda
kaasaegsetes tingimustes töölisklassile kahjulikuks ning ohtlikuks, esitadeks selle ülesande
tulevasele parlamendile, mis on valitud üldise valimisõiguse alusel. Ta oleks teinud sellele
veel ülesandeks alalise sõjaväe- ja riigikiriku - kahe institutsiooni, millisele, nende arvates,
toob rahvas ülejõukäivaid ning mõtetuid ohvreid, kaotamise. Eelmiste kahjulikkusele,
samuti nagu ka vaesteseaduse kahjulikkusele ebamäärase viitamisega nende sotsiaalne
programm lõppes, alludes tervikuna ühele poliitilisele nõudmisele. Parema tiiva sotsiaalne
ja majanduslik programm oli mõnevõrra avaram, kuid ka see tunnistas majandust ja
rahandust puudutavate andmete madalat taset ning allus samuti tervikuna samale
poliitilisele nõudmisele. Sellesse kuulus viljaseaduste ((viljatollid)) tühistamine ja sellisel
viisil viljahinna alandamine, vaesteseaduse tühistamine, töömajade kaotamine ja
vabrikuseaduste muutmine. Peale selle taotles Attwood pabervaluuta taastamist ((kulla
aluselt lahkumist)), pidades „kallist raha“ st. kuld valuutat, paljude hädade aluseks.
1838.a.mais toimus Glasgow´is grandioosne miiting, millisel, (võimalik, et ülepaisutatud)
oli tsartistide arvates 200 000 inimest, peamiselt töölised. Miitingu kangelaseks oli Th.
Attwood. Seejärel toimusid miitingud Manchesteris, Birminghamis, Londonis, New-castles
jne. Newcastle miitingul võeti vastu O ´Connori poolt esitatud otsuse kava: nõuda üleüldist
valimisõigust „kõigi ja seejuures mitte ainult seaduslike vahenditega“.
Parlamendi 1838.a. istungile esitati 333 vaesteseaduse vastast (seadust pooldas vaid 35
petitsiooni, 952 allkirjaga) petitsiooni, milliseid toetas 268 000 allkirja.
4. veebruaril 1839.a. kogunes Londonis esimene üleriigiline tsartistide konvent,
millest võttis osa 53 delegaati, erinevatest tsartistlikest assotsatsioonidest. See konvent,
selle korraldajate kava järgi, pidi olema rahva- või töölisparlamendi tähendusega –
vastandina aristokraatlik-kodanlikule parlamendile, mis istus Westminsteris. Selles käis
tsartistide vasaku ja parema tiiva vaheline, füüsilise ja moraalse jõu pooldajate vaheline
võitlus ja võitis vasak tiib. Konvendil töötati lõplikult välja Harta ja otsustati see esitada
parlamendile. Petitsiooni oodatava alamkojas mittevastuvõtmise puhuks otsustati pöörduda
kõigi reformi pooldajate poole ettepanekuga, et ühel kindlal kuupäeval võtta hoiukassadest
välja kõik seal asuv raha ja vahetades käes olevad assignatsioonid kohe kulla vastu, ning
seejärel relvastudes, võidelda kätte rahva vabaduse.
Harta algas viitele rasketele katsumustele, mis on käesoleval ajal rahvast tabanud:
„Me ägiseme maksude koorma all, milliseid meie valitsejad peavad ikkagi veel
ebapiisavateks. Meie kaupmehed ja töösturid asuvad laostumise äärel. Meie töölised
nälgivad. Kapital ei anna kasumit ja tööd ei hinnata. Käsitöölise tuba tühjenes aga
liigkasuvõtja ladu täitus.. Töömajades on ruumipuudus ja vabrikud on tööta. Me otsisime
tähelepanelikult viletsuse põhjuseid ... ja me ei leidnud neid looduses ega ka nägemuses...
Me kuulutame, kogu oma lugupidamise juures kogu alamkoja suhtes, et ei saa lubada
asjade senise käigu jätkumist... . Kapital ei tohi jätta ilma ettenähtud kasumi saamisest ja
tööliste töö eest tuleb vastavalt tasuda. Seadused, millised muudavad toidu kalliks ja
seadused, millised muudavad raha väheseks ning odavdavad töö, peavad olema kaotatud.
Maksud peavad olema pandud kinnisvarale, mitte tootmistegevusele... . Nagu nende ja
teiste muudatuste eeldus, kui ainus vahend, millise kaudu rahva huvid võivad saada kaitse,
me nõuame, et rahva huvide kaitse oleks usaldatud temale endale“. Sellele järgnevad Harta
punktid.
1839.a. esimesel poolaastal koguti petitsioonile allkirju, agiteeriti rahvarikastel
miitingutel, nagu 1838.a., tihti koguneti pimedas tõrvikute valgel, kuigi parlament keelas
öised miitingud, kriminaalkaristuse ähvardusel, kiiruga ära. 1839.a. juulis esitati 1 280 000
allkirjaga „Rahva Harta“ alamkotta ja juba 12 juulis vadati see läbi ning selle nõudmisel
lükati tagasi enamushäältega 235: 46 ,
Juba 15 juulil toimus Birminghamis suur miiting, mis lõppes rahva ja politsei
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vahelise verise kokkupõrkega. Politsei tulistas rahvast, kuid see, olgugi, et olles viletsalt
relvastatud, kaitses end. Tulemuseks oli mõlemal poolel palju tapetuid ja tulekahju, milles
põles maha 30 puumaja, lisaks hulk areste ja kohtuprotsesse.
4. novembril 1839.a. hulk, u. 10 000 inimest, kellest mõned olid relvastatud püsside,
piikide ja vikladega, ründasid Newporti vanglat, kus peeti kinni mitmeid tsartiste ja püüdsid
neid vabastada. Tulevahetuses sai surma 10 ja haavata 50 tsartisti. 1839.a. lõpus mõisteti
380 tsartisti, nende hulgas ka kõik juhid, 1 kuust kuni 2 aastani vangi. Tsartistlik liikumine
vaibus ajutiselt. Siiski, juba siis ilmus Tomas Карлейля raamat „Chartism“, milles tõestati,
et tsartismi viletsust kaotamata hävitada ei saa.
Tõesti, 1840.a. suvel, algas elavnemine kohalike tsartistide assotsatsioonides ja 20
juulil 1840.a. kogunes Manchesteris tsartistlike assotsatsioonide esindajate kongress,
millisel moodustati tsartistide kohalike assotsatsioonide esindajatest keskorganisatsioon
National Charter Association. Selles konvendis võitis poolehoiu tsartistide mõõdukas tiib ja
võeti vastu Hartas toodud eesmärkide konstitutsioonilisel viisil elluviimise kava. Kuid
järgmistel kuudel tõstisid National Charter Association´is pead uuesti revolutsioonilised
voolud, eriti sel määral, mil jõudsid tagasi vanglast vabanenud märtri oreooli omandanud
esimese tsartistliku liikumise juhid. Selles teises tsartistliku liikumise faasis on
märkimisväärne roll Bronterra O´ Brienil, kellel olid mõned sotsialistlikud püüdlused. Ta
leidis, et, asi ei ole üksikutes reformides, vaid et tuleb kogu ühiskondlik kord põhjalikult
ümber kujundada ja oli konservatiividega ükskõik milliste kokkulepete sõlmimise vastu.
Kuid veelgi populaarsemaks sai O´Connor, kes vihkas wigge ja oli seepärast valmis
konservatiive toetama. Tema mõju all tsartistid toetasid konservatiive 1841.a.
parlamendivalimistel ja ka tänu neile võitsid.
1842.a. koostati teine Harta ja samade 6 punktiga ja see oli sõnastatud hulga
järsemalt. Selles ei pöördutud enam „ kogu oma lugupidamises parlamendi poole“ nagu
esimeses, „petitsiooni esitajad – räägiti selles – teades, et vaesus kutsub esile kuritegevuse,
vaatavad hämmastusega ja ärevusega sellele, kui halvasti on korraldatud vaeste, eakate ja
haigete aitamine, nad näevad põlgustundega, et parlament soovib jätta kehtima uut
vaesteseadust, vaatamata selle mittekristlikule iseloomule ning hukatuslikule mõjule.“
Petitsioonis räägiti mitte ainult maksude ikkest, vaid ka kuninga perekonna ning kirikuisade
ülalpidamiseks kulutatavat suurest summast ja seda rahva viletsuse juures. Öiste miitingute
ärakeelamine tunnistati konstitutsioonivastaseks, halvad seadused põhjendati
„vastutustundetu vähemuse püüdlusega kitsendada ja viia enamus näljapajukile“. Räägiti
monopolide ülemvõimust, vabrikuseaduste puudujääkidest, hädavajadusest võidelda ülejõu
käiva tööga ja madala palgaga, riigikiriku kaotamist ja Suurbritannia ja Iirimaa
seadusandliku liidu kaotamist (s.t. Iirimaale Homerule andmist) ja nende meetmete
teostamise tingimuseks esitatagi need 6 punkti uuesti. Petitsioonile oli kogutud üle
3 300 000 allkirja (kuid neist mitte kõik ei kuulunud täiskasvanud meestele).
2. mail 1842. a. see esitati parlamendi alamkojale. 16 inimest tassisid selle kimude
kaupa kotta, sest tervikuna see uksest sisse ei mahtunud. Koda oma 287 vastuhääle ja 59
poolthäälega lükkas selle jälle tagasi. Siis algas Manchesteris ja teistes paikades suur streik.
Tööliste hulgad, kes liitusid streigiga takistasid teistel töö tegemist ja mõnedes kohtades
rikkusid masinaid ning rüüstasid toidulette. Muide, ametlikud andmed tööliste poolt
tekitatud kahjudest on nähtavasti kõvasti ülehinnatud. Erinevates kohtades toimusid
kokkupõrked politseiga, millistel arreteeriti palju tsartistide töölisi ja juhte .
1842.a. lõpus toimus uus tsartistide kohtuprotsess, mis lõppes karmi süüdimõistmisega.
Siiski, formaalsete vigade tõttu kohtumenetlusese, kaevati kohtuotsus edasi ja asi lõpetati.
Vaid poeet tsartist Tomas Cuper (Куперь) istus kaks aastat vangis (eksisteerib oletus, et
kassatsiooni põhjendused olid loodud meelega Robert Peeli soovil ministeeriumi poolt, et

901§

kirgi vaos hoida). Tsartistlik liikumine uinus jälle ja nüüd kuueks aastaks. Tööstuse
elavnemine 1843-1846.a. muutis selle mõeldamatuks, Tsartistliku liikumise juhid, eriti O
´Connor ja O ´Brien levitasid propagandat oma ajakirjade külgedel, kuid edu ei saavutatud.
Väga iseloomulikuks O´Connori poolt väljatöötatud proektiks oli omamoodi aktsiaseltsi
loomine, mis ostis kokku väikesi maatükke, et neid töölistele jagada. Viimane näitas, kui
kaugel olid ta ideaalid sotsialismi püüdlustest. Temale oli tsartism areneva tööstusliku
süsteemi vastane protest. Ta nägi oma ideaalis mitte selle süsteemi muutmist, vaid selle
likvideerimist ja tagasi pöördumist maviljelemise korra juurde.
1847.A. algas Inglismaal uus tööstuskriis ja jälle suurenes töötus, ning 1848.a.
hakkas tsartism ajutiselt elavnema, osalt ka Pariisi revolutsioonist saadud tõukest.
Londonis kogunes uus tsartistide konvent, millisel võeti vastu uus (III-s) Rahva Harta.
Kiiresti koguti sellele suur hulk allkirju (O´Connori väitel 5 000 000) ja see viidi alamkotta.
Komisjon seda väidetud allkirjade arvu kokku ei saanud, kuna petitsiooni all ei leidunud ta
isegi 2 000 000 allkirjagi ning ta leidis seal isegi kuninganna Viktooria, hertsog
Wellingtoni, apostel Pauluse jne. allkirju. Selliste petufaktide ilmsikstulek tegi tsartistidest
ja hartast mitte hirmu faktori, milline ta oli varem, vaid pilamise objekti, misjärel ta
lõplikult poliitiliselt areenilt kadus. Kuid, tõele au andes, ei saa öelda, et eelkirjeldatul ei
oleks olnud mingeid tulemusi. Tulumaksu sissetoomine 1842.a., viljatollide kaotamine
1846.a. ja mis kõige peamine, võeti vastu 1847.a. vabrikuseadus, millisega kehtestati
naistele ja lastele 10 tunnine tööpäev, mis on märkimisväärsel määral väljavõidetud
tsartistide poolt.
Vaatamata sellele, et 1850.aastad oli ajajärguks, mil Inglismaal töölisliikumine
soikus, oli tsartism jätnud töölisklassile sügavale mällu. Järgmistel kümnenditel hakkas
arenema tred-unionism, ehk. ametühingud. Töölisklassi energiline võitlus oma
majanduslike õiguste eest 1867 ja 1884.a. võlgnes tänu oma intensiivsusele just
tsartistlikule liikumise kogemusele. Inglismaa XIX sajandi ajalugu puudutavas kirjanduses
on oluline osa ka tsartistlikku liikumist puudutaval kirjandusel.

Chelmza
Chevalier
Chief judge
Chief justice
Chojnice
Chomage
Chomutov
Cieszyn

Gammage (tsartist), „History of the Chartist Movement“ (London, 1894);
Will. Lovett, „Life and struggles in pursuit of bread, Knowledge and freedom“ (Lovetti
autobiograafia, London, 1876);
Gr. Wallas, „The life of Fr. Place“ London, 1898);
Tildsley, „Die Entstehung und die ökonomischen Grundsätze der Chartistenbewegung“
Iena, 1898);
М. Тугань-Барановского, «Промышленные кризисы» (2 изд., СПб., 1900).
Метена, «Социализмь в Англии» (СПб., 1898).(See artikkel on ebarahuldav).
G.J. Holyoake, „Life of J. R. Stephens, Preacher and political orator“;
Джеферсонь, «Платформа» (СПб., 1901). ЭС БЕ т. XXXVIII 397-400 В. В-вь.
- Culmsee e. Kulmsee, linn Loode-Poolas, mis oli asutatud 1251.a. Kuulus 1772-19
Preisile.
Pr., rüütel, keskajal Prantsusmaal aadlitiitel üldse, nüüd aadliklassi nim. c. d´honneur –
aukavaler.
– vanemkohtunik.
– Peakohtunik.
saks.Konitz , linna Poola koridoris, Pomorze vojevoodkonnas. Kuulus 1772-1920 Preisile.
pr., (šomaaź) tööseisak, streik, töötaolek.
Sks., Komotau, linna Böömimaa loodeosas, Erzgebirge jalal.
(sks. Teschen), linna Poolas. Krakovist edelas., Pooal-Tšehhoslovakkia piiril, Olsa jõe
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ääres.
Cinq Codes
(pr.)Viis seadustikku, Napoleon I ajal Prantsusmaal välja antud järgmise viie seadustiku
kogunimetus: 1) 1804.a. Code civil (Tsiviilprotsessi seadustik), 2)1806.a. Code de
procedure civile (Tsiviilprotsessi seadustik), 3)1807.a. Code de commersce
(Kaubandusseadustik), 4) Code d´instruction criminelle (Kriminaalprotsessi seadustik),
5)1810.a. Code penal (Kriminaalseadustik).
Cisleithania
(lad), Austria ladinakeelne nimetus Austria-Ungari monarhias. Tuletatud Doonau harujõe
Leitha nimest, mis moodustas umbkaudse poiiri Ungari ja Austria maa-alade vahel.
Clarendon Press
Ka Oxford University Press, Oxfordi ülikooli trükikoda ühes kirjastusega.
Clarendon´i otsused
e. Clarendon´i konstitutsioon. Inglise kun. Henry II poolt riigivõimu kindlustamiseks
võitluses kat. Kirikuga a. 1164 seisustepäeval Clarenton´i lossis Inglismaaöl antud
määrused, mis suurendasid kuninga kontrollivat võimu kirikupoliitika alal (piiskopide
valimisel, kiriku kohtuõiguses ja läbikäimisel paavstiga).
Claris verbis
– ühemõtteliselt; selgete väljenditega.
Clausula rebus sic
– mõnede teooriate järgi klausel rahvusvahelistes lepingutes, mille kohaselt lepe kehtib
stantibus
seni, kuni püsivad selle lepingu eelduseks olnud asjaolud.
Clearinghouse
Arvekoja ing.k. nim.
Code civil
pr. Jur. , Prantsuse tsiviilkoodeks, koostatud kuulsate õigusteadlaste Fr. D. Tronchet´ , F.
Bigot de Pre´ameneu, J. E. M. Portalis´ja J. de Maleville´ kaastegevusel. Seadusena
avaldatud 21.III 1804.a. Esimese ja teise keiserriigi ajal oli ta ametlikuks nimetuseks Code
Napoléon. Sellega taheti väljendada austust ja tunnustust teeneile, mis olid Napoleon I-l
selle seadustiku väljatöötamisel ning maksmapanekul. Püsib eraõiguse koodeksina tänaseni
Prantsusmaal, olles küll mitmeti muudetud ja täiendatud. Üldse sisaldab 2281 paragrahvi,
mis jagunevad 3 raamatusse ja üldossa. Tema koostamist mõjutasid tunduvalt Suure
revolutsiooni aated. Nii kuulutas C.c. kõik prantslased seaduse ees üheõiguslikeks, kaotas
feodaalaja takistused asjaõigusest, andis lepingute sõlmimiseks ja üldse tervele kodanikule
käibele suure vabaduse, vabastas perekondliku ühenduse kiriklikust dogmast. Seadustiku
kel on eeskujulikult täpne ja selge, paragrahvid lühikesed. C.c. on tunduvalt mõjustanud
kogu Euroopa XIX s. eraõiguslikku seadusandlust. Võidukad Napoleoni sõjad soodustasid
tema omaksvõtmist Itaalias, Belgias, Hollandis, Poolas ja mitmes Saksa osariigis. Kuigi
Napoleoni langedes ta mõnel maal kaotas maksvuse, püsis ta siiski üksikuis Saksa
osariiges, eriti Reini äärseil mail ja Baadenis kuni 1900.a a-ni., mil hakkas maksma kogu
Saksa riigi nn. Bürgerliches Gesetzbuch. C. c. oli maksvusel ka mujal, näit üksikuis Šveitsi
kantoneis, veneaegsel Poolamaal. Praegused Hollandi, Belgia ja Itaalia tsiviilseadustikud
on koostatud C. c. alusel.
EE. II 1933. lk. 62-63 T.G (Grünthal, T. riigikohtunik.)
Cogito, ergo sum
Lad., „ma mõtlen, järelikult ma olen“ R. Descartes ja kogu uue filosoofia põhilause.
Colere officii
– volituste piiridest üle astuma.
Comitas gentium
– rahvusvaheline viisakus.
Commonwealth
- ingl.- vastab lad. res publica´le
Commune bonum
– ühiskonna heaolu; üldine heaolu.
Compiégne
– Oise´i departemangu pealinn Prantsusmaal, 1 km allpool harujõe Aisne´i suubumist Oise
´i jõkke, samanimelise metsa veerul..
Compiégne relvaderahu . C metsas sõlmitud Saksamaa ja liitlaste vahel, milles kokkuvarisev Saksamaa nõustus
– 11 XI 1918.a
Versailles´ rahulepingut ettemääravate väga raskete tingimustega.
Concensus omnium
– kõigi nõusolek; üleüldine tunnustus.
Conditio sine que non – vältimatu tingimus.
Conseil général
– pr. Departemangu esinduskogu Prantsusmaal. Valitakse 6-ks a-ks, kuid iga 3 a. järel
uuendatakse pool koosseisu. Võidakse saata laiali vabariigi presidendi dekreediga.
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Valimised on üldised. Aktiivne valimisõigus on täiesealistel, passiivne 25. a. Iga kantoni
kohta tuleb 1 nõunik.
Constituzione Italiana
Constitutio
– lad. Korraldus, määrus
Constitution
– Konstitutsioon pr.k.
Constitutiones Livoniae Poola Stepan Bathory poolt 4. XII 1582.a. Liivimaale antud halduskorra põhimäärused.
Maavalitsemise etteotsa jäi endiselt administraator, kelle võimkonnast eraldati rahandus,
mis anti erilise kõrgema ametniku, nn. quaestor provincialise kätte. Administeatiiv- ja
kohtuvõimy teostamiseks jaotati kogu Liivimaa kolme presidiaatkonda – Võnnu, Pärnu ja
Tartu, mida juhtisid vastavad ringkonnapresidendid. Presidiaatkonand jaotati
staarostkondadeks. Nende eesosas seisavad staarostid, samuti linnade ja losside
komandandid allusid vastavale ringkonnapresidendile. Igas presidiaatkonnas oli oma
maakohus, mille liikmeteks olid maakohtunik ja kuus kaasistnikku, keda valis kuningas
aadli esitatud kandidaatidest. Järgmisteks kohtuastmeks oli kohtumaapäev, mis tuli kokku
Võnnus administraatori eesistumisel ja piiskopi osavõtul. Maa üldhuvilisi küsimusi pidi
arutama lihtmaapäevadel, mis tuli kokku kuninga heaksarvamisel. Talupoegade suhtes jättis
kuningas endale õiguse algatada nende olundi parandamise küsimust.
Consules electi
– aukonsulid.
Consules missi
– ametikonsulid.
Contra pacem
– rahu vastu.
Contrat sotcial
– ühiskondlik leping.
Copia vera
– õige koopia.
Corregidores
- hisp. – juhtija. Põhiliselt kohtulike, aga ka linnades ja provintsides administratiivseid
funktsioone täitvad ametnikud.
Corteste
– kahekojalis parlamendi – Senati 208 liiget ja
Saadikute Kongressi 350 liiget valitakse otsestel üldvalimistel 4 aastaks.
(1978.a.Konstititsioon).
Country council–krahvkonna nõukogu, koosneb valitud liikmetest – nõunikest (councillor) ja alderman
´idest, viimased moodustavad ¼ nõukogu koosseisust ja neid valib nõukogu. Nõunike ja
aldermannide ametid on auametid.
Courts of probate
– kontrollikohus.
Crnagoria
„mustad mäed“ Montenegro serbiakeelne nimetus.
Cross-examination
Ingl. Jur. Ristküsitelu, tunnistajate küsitlemine vastaspoolelet inglise tsviil. Ja
kriminaalprotsessis. Inglise juurdlus algab hageja seletustega, mida ta nõuab ja millega ta
oma hagi tõendab, või süüdistaja seletustega, milles ta kohtualust süüdistab ja millega ta
seda tahab tõendada. Sellele järgneb vastavalt kas hageja või süüdistaja tunnistajate
küsitlemine kohtu ees hageja või süüdistaja enese poolt. Järgnevalt annab kohus
vastaspoolele võimaluse samadele tunnistajatele omalt poolt küsimusi esitada, et neilt saada
öeldisi enese kasuks. Viimane küsitlemine ongi ristküsitelu. Küsitlemisele vastaspoolelet
järgneb samade tunnistajate teistkordne küsitlemine hagejalt või süüdistajalt, s.o. neilt, kes
esitasid need tunnistajad. Seda küsitlemist nimetatakse re-examination´iks.
Czersk
Linn Poolas, Pomorze vojevoodkonnas. Czerskis olid sõjavangilaagris maailmasõjas
Saaremaa operatsiooni ajal vangi langenud 1. Eesti polgu sõdurid ja ohvitserid, viimased
osaliselt kuni 1917.a. dets., mille järel nad koondati Stralsundi ohvitseride koonduslaagrisse
ning sealt Krefeldi vangilaagrisse.
Cui prodest?
– kellele on see kasulik?
Cuius regio, eius religio Lad., „kelle valitsus, selle usk“ . Augsburgi usurahu.
Curia Regis
– Kuninglik Kuuria
Dai Nippon
e. Dai Nihon, „Suur päiksetõusu maa“ Jaapani ametlik nimetus (1933.a.)
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Dail Eireann
Dalmazia italiana
Danehof
Dannebrog
Dardanellid

Darvinism
Dawes´i kava

– Iirimaa saadikutekoda.
1920.a. Rapallo lepingu põhjal Itaaliale Aadria mere Idarannikul kuuluv Zara linn ühe
ümbrusega, Lagosta ja Pelagosa saared ning u. 10 väiksemat saart.
Taani keskaegne riigipäev, mis kujunes välja kuningate ja nende saatjaskondade
koosolekutest. 1282.a.-st peale tuli ta kokku harilikult Nyborgis. Uniooniaegadel (Taani
ajalugu) asendus Danehof riiginõukogu ja härradepäevaga.
Danebrog, Taani riigi- ja rahvuslipp, valge rist punasel põhjal. Saaga järgi kukkus ta taeast
Taani sõjalaagrisse Tallinna all 1218.a., põhjustades taanlaste võitu eestlaste üle.
Vanaaja Hellespontos. Egeuse ja Marmara mere vaheline väin, nime saanud Dardanose
linna järgi, 65 km pikk, keskmiselt 5-6 km lai, kitsamas kohas vaid 1,3 km lai, tähtis
liiklemistee. Dardanellidel oli suur tähtsus juba vanal ajal. Siitkaudu tõi Xerxes oma väed
laevadest sillal Euroopasse. 1356.a. ilmusid türklased üle Dardanellide Balkani poolsaarele.
Hiljemini ehitasid nad Dardanellide kaitseks kindlused. Türgimaa ja suurriikide vahel
1841.a. sõlmitud lepinguga keelati võõrriikide laevadele Türgi valitsuse loata Dardanelle
läbida. Maailmasõjas püüdsid liitlased 1915.a. väina Euroopa-poolset randa – Galilipoli
poolsaart vallutada. Operatsioon kestis 19.II 1915 – 9. I 1916.a. ja lõppes liitlaste suurte
kaotustega ilma tagajärgedeta. Rahvusvaheline õigus. Dardanellide (samuti ka Bosborose)
õiguslik seisund on määratud Lausanne´i lepinguga 1923.a., mille põhjal kõikide rahvuste
kaubalaevadele on kindlustatud maksu ja järelvalve vaba läbipääs nii rahu kui sõja ajal,
kuid viimase puhul ainult erapooletuile ja kontrabandivabadele laevadele. Sõjalaevade
läbipääs on samuti vaba, kuid tingimusel, et ühegi riigi läbisaadetud laevade hulk ei tohi
ületada suuruselt Musta mere tugivaima riigi – praegu Nõukogude Venemaa – laevastiku
suurust ja seda nii rahu kui ka sõja ajal. Ühenduse vabaduse kindlustamiseks on väinad
demilitariseeritud ja eriline rahvusvaheline komisjon valvab Rahvasteliidu tagamisel
lepüingu täitmise üle. EE II1933.
Olelusvõitlus.
– Versailles rahulepingu poolt Saksamaale peale pandud reparatsioonikohustuste täitmise
kava, mis koostati spetsiaalse asjatundjate komisjoni poolt kindral Ch. G. Dawesi juhatusel
Pariisis nov 1923.a. – aprillini 1924.a. See võeti Saksa riigipäeva poolt vastu 29. VIII 1924
j jõustus 30 VIII 1924.
D. k. määras kindlaks reparatsioonikohustused aastate kaupa, püüdes soodustada
Saksamaa kokkulangeva riigimajanduse ülesehitamist ja taotles mingit keskteed Prantsuse
ja Inglise-ameerika erinevate huvide vahel. Saksamaa pidi reparatsioonimaksud katma 3
allikast.
1)Saksa raudteed läksid erilise aktsiaühingu „Deutsche Reichsbahngesellschafti
käsutusse, mille nõukogu liikmed määrati liitlaste poolt ja koormati liitlasriikide kasuks
obligatsioonidega 11 miljardi kuldmarga ulatuses. Viimased andsid 660 miljonit (5% ja 1%
kustutust) aastas.
2)Saksa tööstus, mis koormati obligatsioonidega 5 miljardi kuldmarga eest samadel
tingimustel, andis 300 miljonit aastas.
3)Kaudsete maksude tuludest pidi teatav osa minema reparatsioonideks. Normaalne
aastamaksu summa määrati 2,5 miljardi kuldmarga peale kindlaks ja pidi esmakordselt
täies ulatuses tasutama alles 1. IX 1928.a. Kuni selle tähtajani olid tasumäärad väiksemad
(1-1,75 miljardit aastas). Reparatsioonikohustiste üldsumma lõplik suurus jäi fikseerimata
ja Dawes kava pandi kehtima ajutise katsena. Erilised komisarid, kelle eesotsas seisis
Berliinis asuv reparatsioonikohustuste peaagent, pidi valvama vastavate maksuallikate
järele. Peaagent vahetas Saksa markades saadavad reparatsioonisummad kaupadeks või
välisdeviisideks ümber, olles seejuures kohustatud arvestama Saksa margakursi püsivuse
hoidmist. Dawes kava kehtis 1929.a. suveni, mil see asendati Youngi kavaga. Dawes kava
alusel omandas terava reparatsiooniprobleemi lahendamine rahulikuma ilme ja toimus
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teataval legaalsel pinnal. Kava maksmapanekul anti Saksamaale 800 miljonit kuldmarka
laenu. Saksa krediidivõime tõusis ja väliskapital hakkas nüüd Saksamaale voolama (kuni
1927.a. lõpuni u 9 miljardit kuldmarka.). Arendades väliskrediidi abil oma tööstust,
elustades importi ja suurendades riigipanga kulla- ja valuutatagavara võis Saksamaa nüüd
ka reparatsioonikohustusi hõlpsamini täita. EE II 1933
.a. lk.192-193.
P.T.
De facto
– tegelikult (õiguslikust alusest olenemata), riikide v,. Valitsuste ajutine tunnustamise
vorm, millest võivad tuleneda juriidilised tagajärjed.
De jure
– õiguslikult, juriidiliselt, riikide lõpliku tunnustamise vorm, millel on tänapäeval rohkem
poliitiline tähtsus.
Debellatio
– riigi täielik vallutamine sõjalisel teel.
Deflatsioon
Lad. „ärapuhumine“ geol. Tuule kulutav tegevus. Ök. Kõik sellised raha- ja
pangapoliitilised võtted, mille eesmärgiks on käibel olevate rahamärkide arvu
vähendamine, hindade taseme alandamine ning sellega ühenduses raha ostuvõime tõstmine.
Harilikult asub riik deflatsioonipoliitikat teostama peale seda, kui on õnnestunud
inflatsiooni seisma panna. Deflatsiooni protsess mõjutab raskelt tootvaid kihte ja seepärast
võib teda edukalt läbi viia ainult teatud piires. Pärast maailmasõda viis Inglismaa
naelsterlingi deflatsiooni abil üles endisele kulla-alusele (1925), kuid see tekitas raske
surutise tööstuses ja riigirahanduses, et naelsterling sept. 1931 uuesti kulla-aluselt ära
nihkus. Eestis ajas edukalt deflatsioonipoliitikat rahandusminister O. Strandman (1924). Vt.
J. M. Keynes, A Tract on Monetary Reform, 1923; Macmillan Report, 1931 (Inglise
parlamendikomisjoni aruanne deflatsiooni mõjust). EE II 1933 lk 208. N. K.
Deflatsioon
ringluses olevate rahatähtede hulga vähendamine hindade üldise taseme alandamiseks ning
raha ostuvõime tõstmiseks
Deideologiseerimine –
reideologiseerimine – S.D. teooria evolutsioonist peale 1945.a. – kui kapitalistliku
ühiskonna teatud ideeliste tendentside näitaja. Jutt käis SD loobumisest paljudest sotsiaalreformistlikest seisukohtadest, nende asendamisest suures osas kodanlik-liberaalsete ja
tehnokraatlikku laadi kontseptsioonidega. Oli rõhutatud marksismist eraldumise vajadus
isegi selle reformitud käsitlustest, avalikult kuulutades “maailmavaatelist neutraliteeti” ja
lahtiütlemine SD partei käsitlemisest kui töölisliikumise osast (vaata mõistet
“rahvapartei”). Tugevneb kapitalismi sotsiaal-majandusliku süsteemi, rahvusvahelise
konservatiivse jõu poliitika kriitika. 70-80.a. programmides pannakse rõhk eelistatult
kapitalistliku ühiskonna sotsiaal-majanduslikult nõrkade kodanike huvide rahuldamisele.
Suurendatud huvi marksismi (austromarksismi renessans, bernsteinlus, neosotsialism)
vastu. Pööratakse tähelepanu TTR ja majanduslikele probleemidele.
Dekaan
Dekabristid

Deklaratsioon (lad.
“selgitus”)

– konsulaarkorpuse vanem (pr. k. doyon).
Vene poliitiliste salaseltside liikmed, kes korraldasid sõjariistus vastuhaku valitsusele
detsembris 1825.a., millest (v.k. dekabr) ka nimetus. Peterburis toimus vastuhakk 14. XII
Lõuna-Venes paar nädalat hiljem. Mõlemad vastuhakud olid seoses keiser Aleksander I
surma järel kujunenud segadusega Vene troonijärgsuses (Nikolai I). Vähe ettevalmistatud
dekabristide sõjariistus vastuhakk lõppes täieliku kaotusega, millele järgnes nende karm
karistamine valitsusvõimude poolt. Poodi üles nende 5 juhti, nende seas P. Pestel. Üle 100
saadeti Siberisse. Dekabristide aktsioon, mille programmiliseks peaeesmärgiks oli
pärisorjuse kaotamine ja piiramatu ainuvalitsuse kõrvaldamine, jättis Vene poliitilisse
arengusse ja ühiskondlikku mõttesse silmapaistvaid jälgi.
– valitsuse poolt avaldatavad põhilaused, millele rajatakse riigi põhiseaduslik kord või
põhiseaduslikkude seaduste normid ise, näit. Inimese ja kodaniku õiguste D., Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele 24.II 1918.a. – Äsja ametisse astunud valitsuse seletus
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Dekreedid Dekreediõigus
Dekreet (lad) –
Delegaat –
Delegatsioon –

Delegatsiooninorm
Delegeerimine
Delegeeritud
seadusandlus Delikt –
Delimatsiooni
Demagoog
DEMAGOOGIA

parlamendile valitsuse tegevuskavakohta (Vabariigi Valitsus). – Vastavad teadaanded
isikuilt, kellele seaduses on ette nähtud riikkondlikkuse omandamise õigus. – Avaldis
postipakkide sisu üle. – Isiku teadaanne maksustamiseks, näit. tulumaksu asjus. –
Rahvusvaheliste lepingute liik, millega lepinguosalised riigid vastastikku kohustuvad
ühtlaselt käituma mingis küsimuses.
Valitsuse määrused, mis erinevad seadustest oma kitsama toimeulatusega ja pärinemisega
täidesaatvast, mitte aga seadusandlikust võimust.
– vt. Seadlus
otsus, ülemuslik tahteavaldis, määrus, käskkiri, ametlikus kirjavahetuses lühike juhatus,
kuidas koostada vastuseid kirjadele.
valitud saadik; isik, kes on saanud volituse teotseda mõne isiku või rühma nimel ning
huvides. D. avalikus õiguses eraldub rahvasaadikust, sest ta täidab teatavat kindlat
ülesannet ja vastutab selle täpse, delegeerija tahtega täielikus kooskõlas oleva täitmise eest.
volitusmeeste e. esindajate läkitamine; ülesandeks tegemine; isikute kogum, kes on võtnud
enda peale teiste nimel mingi ülesande täitmise, komisjon; volinikud. Õiguste
edasiandmine (ka seadusandluses) kõrgemalt asutuselt madalamale, kui esimene mõnigail
põhjusil neid õigusi teostada ei taha või ei saa.
– volitusnorm
– Delegation- Õiguste ja ülesannete üleandmine sellele, kes võtab nende eest vastutuse
enda peale.
Reeglite kehtestamise õigus, mille parlamendid on loovutanud reguleerivatele või
bürokraatiaasutustele ja milles selle kriitikud näevad seadusandlikku kontrolli kadumist
riigi poliitika üle.
Süütegu.
- demarkatsioon.
– (kr. demagogos – rahvajuht) – isik, kes rahvale heateo tegemise sildi all püüab oma
isiklikke eesmärke saavutada.
Vastane – siltidekleepimine, ignoreerimine, aluseta süüdistamine, ähvardamine,
eelarvamustele toetumine, enamikule apelleerimine, sidemete esiletoomine,
ebakompetentsuse rõhutamine.
Sõber – ületähtsustamine, põhjuseta kiitmine, kasu rõhutamine, omamehelikkus,
lihtrahvalikkus, ametikoha rõhutamine, teenete esiletõstmine, ebakompetentsuse varjamine.
Argumenteerimine
Emotsioonid – enese hinnang, siis väide. Kaunisõnalisus, ebaoluliste detailide
rõhutamine, paatoslikus, stereotüüpide kasutamine, üldsusele aplodeerimine. Rituaalide,
sümbolite rõhutamine.
Argumendid – tõde ja vale vaheldumisi, valdkondade segiajamine, kontekstist
väljakistud tsitaatide kasutamine, võrreldamatu võrdlemine, pseudoautoriteetidele
toetumine, ebatüüpilisele toetumine, üksikule väitele toetumine.

DemagoogiaDementatio
Demokraatia

– printsipiaalse poliitika vastaspool, silmakirjalik, heasoovlikkuse sildi all oma egoistliku
poliitika ajamine, rahvale kõike, millest nad unistavad, lubamine jne.
– rahvusvahelise lepingu enneaegne ülesütlemine.
– (kr. rahvavõim) poliitiline instituut, mis teostab oma huvisid rahvaenamuse kaudu.
Kodanlik demokraatia toetub tootmisvahenditele eraomandi tunnustamisele. Sotsialistlik
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Demokraatia

demokraatia, püüdes võrdsustada, kuid tunnistades, et eksisteeriva korra alusel, mis
tunnistab õigust tootmisvahendite eraomandile, on see võimatu, sotsiaaldemokraatide
veendumuse kohaselt, kuna sellest möödapääsmatult tuleb nõrkade majanduslik
ekspluateerimine tugevate poolt. Nende vahel on ka vahepealsed jõud:
”Sotsiaaldemokraatide parem flang” (Bernsteinlased). ja radikaalsed sotsialistid.
(2D lk.671).
– (BE. T:10 1893.a.) 1)Riigikord, kus võim kuulub rahvale, või kus rahva huvid seisavad
esiplaanil.
2)Rahvamassid, kord kui nad on tunnetanud ühiseid huvisid või on teistel
tingimustel ühinenud klassiks, kes võitlevad oma valdava võimu või omale kasulike
reformide eest.
Aristoteles oma “Poliitikas” klassifitseeris riiki teiste tunnuste alusel: 1) Võimu
subjekti. 2)Tema tegevuse suuna alusel. Monarh – võim on ühel isikul.
aristokraatia – võim on mõnedel
lihtsal politeil – paljude käes.
Kui võim lakkab tegutsemast üldistes huvides ja hakkab juhinduma isikliku kasu
eesmärkidel, õiged juhtimise vormid väärduvad ebaõigeteks (türanniaks, diktaktuuriks,
oligarhiaks, ohlogarhiaks). Vana Kreeka (Afina) demokraatiates oli demokraatia mõiste
sellisel moel iga vaba kodaniku osavõtt juhtimisest, kuid mitte isiklik õigus; (Riigi võim
isiku üle veel üpris suur.) D – vähe määratleti võrdsusena (orjandus, seisuslik jaotamine). D
– tähendas hiljem riigi õiguste erinevust. Alamate klasside võitlust ülemate klassidega
kasutasid tihti ära üksikud isikud, kellel siis alamklasside toel õnnestus saavutada
ainuisikuline võim (Türann). Vanas Kreekas on monarhia näited demokraatlikud oma
päritolult ning püüdlustelt, kui ei ole organisatsiooniliselt. Demokraatia ajalugu vanas
Roomas sarnaneb Kreeka omale. Alguses, tsaari võim kõrvuti I Senatiga ja II Rahvas
(kuuriate kaupa, vt. komiitsid =rahvakoosolekud). Kuid see ei ole demokraatia ei vanas ega
kaasaegses mõistes. Võim oli vanasti ühel isikul ja komiitsidest võtsid osa vaid
perekonnapead (vabad kodanikud). Tsaarid, püüdes võimu laiendada, toetusid plebeidele,
kuid see lõppes hävinguga ja aristokraatliku vabariigi kehtestamisega. Kuid pleebs võitles
välja omale õiguse, õiguse järel.(Kodaniku õigused, kriminaalõigus ja poliitilised õigused).
Ja saanud õiguse astuda preestri ametisse kadusid roomas seisuslikud vahed ja ta sai
demokraatlikuks selle aja mõistes. Kuid seisusliku mõõdupuu vahetas välja majanduslik
vahe. Kuid see viis Caesarismi võidukäigule, kes toetudes proletariaadile saades
demokraatliku vabariigi asemele, kuid otsustavalt vaenulik vaeste klassi kuuluvate elanike
huvide suhtes. Keskajal tõusid esiplaanile uued rahvad. Slaavlastel oli Rahva Vetse
(Novgorodis). Saksamaal valiti hertsogeid (väepealikud) ja kuningaid. Uue arengu läteteks
said linnad, kus kuningad toetudes linnaelanikele võitluses feodaalidega
(suurmaaomanikud), nende autoriteet kasvas. Sel ajal jaotati võimu valitsevate isikute
alusel: -piiramatu võimuga monarh
- piiratud võimuga monarh
- vabariiklik võim.
Mõiste “Demokraatia” – kui riigi valitsusvorm, asemele tekkis demokraatlike ideede ja
aluste mõiste, mille alusel võib igasuguseid riigi valitsusvorme luua: - aristokraatlik
vabariik,
- demokraatlik monarhia, nii ka vastupidi.
Linna elanikkond jagunes kolme seisusse. J.J. Rousseau – tõi kasutusele – Riigi ehituse
alused, kõigi kodanike täieliku võrdsuse ja esindusdemokraatia mõisted. Euroopas 1789.a.
on “Kodaniku ja inimõiguste deklaratsioon.” Kolmandast seisusest kasvas kodanlus.
Vabariikliku korraga riikides on täidesaatva võimu pea rahva poolt valitav ametikoht. USA
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– presidendi valivad erilised valijad
Prantsusmaal – kaks parlamendi koda
Sveitsis – kaks parlamenti. Ministrid nimetatakse vabariikides
presidendi poolt, samuti monarh. Valimisõigus = erinev, tsensused (varanduslik).
Demokraatlikult valitud parlament = üldvalimistel (Saksamaa, Prantsusmaa, USA).
Demokraatia sõjaväekohustuses – üldine sõjaväekohustus. Lisaks sõna- ja
südametunnistuse vabadus, liikumisvabadus jne. Demokraatideks nimetab ennast
proletariaat (näit. Sots - Dem. saksamaal). Kirjandus: Fjusel de Kulanz “Antiik maailma
kodaniku ühiskond.”(SPb. 1867)
Adame ja Koningem “Sveits”. (SPb. 1893)
Tokvill “Demokraatia Ameerikas” (SPb. 1860)
Brais “Ameerikalik Vabariik”( M.1890)
– milline tähendab rahva võimu. Sellega tähistatakse:
1)riigikorraldust, millises võim kuulub rahvale, või kus rahva huvid seisavad
esiplaanil;
2)rahvamassi, kui ta on oma huvide ühtsust tunnetades või muudes tingimustes on
juba ühinenud klassiks, kes peab võitlust ülemvõimu või omaks kasuks tehtavate reformide
saavutamiseks.
Aristoteles klassifitseeris oma teoses („Poliitika“) riigid kahe tunnuse järgi:
1)võimu subjekti ja 2)tema tegevuse suunitluse järgi. Monarhiates kuulub võim ühele
isikule, aristokraatiates – mitmetele, aga lihtsalt polis´ites – paljudele. Kui võim lakkab
ühistes huvides tegutsemast ning hakkab juhinduma omakasupüüdlikest eesmärkidest, siis
õiged valitsemise vormid muutuvad mitteõigeteks – türanniaks, oligarhiaks ja
demokraatiaks või ohlokraatiaks. Hiljem jäi D mõistesse Aristotelese polis ja selle
väärandunud vorm sai – ohlokraatia nime. Sellisena see mõiste, milline vastas täielikult
tegelikkusele, läks vana- ja keskaegsesse kirjandusse. Vaid Polibial ja Cicero ilmus veel
riigikorralduse segavorm, millise näidiseks peeti Rooma riiki. Uue ajaloo piiril (n.
Makiavelli) langes valitsuse poolt järgitava eesmärgi põhine klassifitseerimise printsiip
kõva kriitika alla ning riigikorralduse esinduslike vormide arengul ning D printsiibi uue
mõistmise valguses, jäeti täiesti kõrvale.
Vana Kreeka demokraatiates (neist tüüpilisemad olid Ateena) iga vaba kodanik, kes
sai täisealiseks, omas õigust aktiivselt osaleda ühiskondlike asjade arutamisel. Neist igaüks
võis olla valitud mingisse ühiskondlikku administratiivsesse-, kohtu- või sõjaväelisse
ametisse. Kohut peeti avalikult. Demokraatiat mõisteti siis iga vaba kodaniku õiguses
osaleda juhtimises, kuid mitte isikliku vabadusena. Riigi võim vabade isikute ja nende
omandi üle oli küllaltki suur, aga isiklik vabadus (kaasaegses mõttes) üpris piiratud. D ei
mõeldud võrdõiguslikkusena ja seda rikuti täiesti orjusega, ning isegi vabade kodanike
hulgas eksisteeris oluline jaotamine seisustesse (Ateena jaotati eupatriitideks, effeetideks
jne.). Hiljem selline jaotus kaob, kuid asendub varandusliku seisuse järgi jaotamisega,
millisel ei olnud mitte ainult majanduslik tähtsus vaid ka juriidiline iseloom (Soloni
((?))seadusandluses), mis viis vahe tegemisele riigi-õigustes ning –kohustustes. Tihti
kasutasid alama klasside kõrgemate vastast võitlust ära üksikud isikud, kellel õnnestus
alamklasside toetusel saavutada ainuisikuline võim (vt. Türann)). Sellisel viisil me näeme
juba vanas Kreekas päritolult demokraatlikke monarhiate näiteid selle suunitluse poolest,
kuid mitte organisatoorselt. D ajalugu Roomas oli küllaltki sarnane selle ajaloole Kreekas.
Alguses me näeme nagu Kreekaski, kuninga võimu, millise kõrval seisab: 1) senat,
2)rahvas, kes on kogunenud kuuriatena (vt. Komiitsid). Kuid see ei olnud veel demokraatia
muistses ega ka sõna kaasaegses mõttes. Iidses sellepärast, et võim kuulus ikkagi ühele
isikule, kaasaegses mõttes – sest kuuriate komiitsides osalesid vaid valitsevate perekondade
vanemad. Võimu laiendada püüdvad kuningad toetusid pleebsile, kuid võitlus lõppes
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tavaliselt nende kaotusega ning puhtalt aristokraatliku vabariigi kehtestamisega. Kuid
pleebs võitles vähehaaval enesele välja ühe õiguse teise järel, nii tsiviil kui
kriminaalõiguses aga ka poliitilises sfääris (vt .Plebei). Kui plebeid hakkasid pääsema
preestrite ametikohtadele, kadus ka seisuslik erinevus ja Rooma muutus D selle sõna iidses
mõttes. Seisusliku eraldatuse asemele ilmub majanduslik vahe, mis viib tsesarismi (vt.)
võidule, toetudes proletariaadile, demokraatlikule (või Polibia järgi - segavõimule) oma
poliitilistelt vormidelt, kuid elanike vaeste klassidele huvidele otsustavalt vaenulikule
vabariigile.
Keskajal ilmuvad ajaloos esiplaanile uued rahvad. Slaavi hõimude juures
lahendatakse ühiskondlikke asju vetsel (vt). Kõige eredamalt paistis vene slaavlaste juures
silma Novgorodi Vetse korraldus. Riigivõimu organiseerimisele oli küllaltki järjepidevalt
võetud aluseks demokraatlik alge – vahest isegi järjepidevamalt kui Kreeka demokraatiates,
kuigi pärisorjus ja seisustesse jaotamine eksisteeris, kuid need ei mänginud nii olulist rolli.
Saksa hõimude juures oli demokraatlik alge vähem märgatava tähtsusega. Saksa
riigid (civitates) ise lahendasid kõik neid puudutavad küsimused täisõiguslike kodanike
koosolekutel, kus valiti hertsogid (väepealikud) ja kuningad, kelle võim oli alguses küllaltki
nõrk. Algselt demokraatlikud rahvakoosolekud muutusid vähehaaval eranditult
aristokraatlikeks kogudeks (vt. Witenagemot, Rahvakogud, Märtsi ja Mai polja
((kokkutulekud)), milliseid peeti paralleelselt feodaalse poliitilise asjaajamisega.
Demokraatlike printsiipide uue arengu algeks (sõna tänapäevases mõttes) ilmusid kogu
Lääne Euroopas oma tööstuse ja kaubandusega tegelevate elanikega linnad, kuigi ka siin
tõugatu tõeline D (popolo minuto Itaalias jne.) patriitside (popolo grasso Itaalias jne.) poolt
tagaplaanile. Kuningad leidsid linnlastelt tuge oma võitlusel feodaalismiga, kuid kui
aadelkonna poliitiline tähtsus oli murtud, muutus kuningavõim vähehaaval absoluutseks ja
ütles lahti liidust ühiskonna demokraatlike elementidega ning hakkas toetama vaimulike
ning kõrgkihi sotsiaalseid privileege. Nimelt sel ajal loobutakse õigus- ja poliitilistes
teadustes aristotelikust riigivormide klassifitseerimisest, kui olukorrale täiesti
mittevastavast. Selle asemel ilmub jaotamine võimu allika ning valitsevate isikute õiguste
järgi – piiramatu võimuga monarhiateks, piiratud võimuga monarhiateks ja vabariikideks.
Mõiste demokraatia kui riigivormi asemele ilmub mõiste demokraatlikest (aristokraatlike
vastandina) ideedest ja algetest, millistele võib olla rajatud igasugune riigivorm.
Samamoodi võib rääkida aristokraatlikust vabariigist või demokraatlikust monarhiast nagu
ka vastupidi.
Vaatamata aristokraatlike ja piiramatu võimuga monarhiate ülevõimule
demokraatlikud ideed ei hääbunud. Isegi vastupidi. XVIII saj jooksul need levisid
ulatuslikult ja said enammõistetavateks linnakodanike või siis nn kolmanda seisuse hulgas.
Nende ideede üheks julgemaks väljendajaks oli J-J Russeau (vt), kes pani soovitatava
riigikorra aluseks kõigi kodanike täieliku võrdsuse. Ta eelistas samuti vahetut
demokraatiat, milline eksisteeris antiikajal. Üldse, nn XVIII saj filosoofia maailmas olid
tugevad demokraatia tendentsid, millised suhtusid negatiivselt mitte ainult absoluutsetesse
monarhiatesse, millised toetavad aristokraatide privileege, kui ka tollastese vabariikidesse
(Šveits, Madalmaad, Veneetsia, Genua), millistes võim kuulus kõrgematele seisustele ega
mitte kogu rahvale. Esmakordselt teostusid demokraatlikud püüdlused Põhja-Ameerikas,
milline oli asustatud religioossete ja poliitiliste emigrantidega Inglismaalt, kus XVII saj.
hoogustus demokraatlik liikumine (vt. Revolutsioon Inglismaal. Independetid. Levellerid)
ja inglise kolooniat juhiti seal algusest peale demokraatlikult. Kukutanud Inglismaa võimu,
sai neist, selle sõna kaasaegses mõttes, suure demokraatliku vabariigi esimene eeskuju ja
seejuures esinduslikuks D, mitte vahetuks demokraatiaks, nagu Ateena või Rooma. Kuni
1865.a. ((Ühendriikide)) Lõuna osariikides eksisteeriv orjus oli järsuks ebakõlaks, milline
rikkus mitte ainult nende osariikide, kui ka kogu liidu demokraatlikku iseloomu.
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Euroopas algas demokraatlike suundade elluviimine Prantsuse revolutsiooniga (vt.
Prantsuse revolutsioon. 1789.a. Juhend. Inim- ja kodanikuõiguste deklaratsioon). Sel
ajajärgul oli selle kandjaks „kolmas seisus“ või kodanlus. Nüüd kuulub kõigis Lääne –
Euroopa riikides kogu või oluline osa riigi ülemvõimust rahvale ((Seda öeldakse
1896.a.!!!)) ja see rahva võim kombineeritakse erineval viisil monarhide päritava võimuga.
Rahvas teostab oma võimu kõrgema seadusandliku korpuse, parlamendi, või ühe selle Koja
valimise kaudu. Sellele korpusele, enamikus konstitutsioonilistes riikides (silmapaistva
erandi moodustab Saksamaa), kuulub täitevõimu üle teostatava kontrolli õigus (vt.
Parlamentarism). Vabariikides valiti peale selle ka täitevvõimu juht rahva poolt, kuigi
tavaliselt kaudsete valimiste teel (nn. Ameerika Ühendriikides valivad presidendi
spetsiaalsed valijamehed. Prantsusmaal aga parlamendi mõlemad kojad, Šveitsis
Liidunõukogu esimees, kelle roll on mingil määral sarnane vabariigi presidendile, valitakse
samuti Liidukogu mõlema koja poolt). Ministrid, kelle kaudu president juhib vabariikides
või monarh konstitutsioonilistes monarhiates, nimetatakse de jure (erandiks Šveits)
ametisse täitevvõimu pea poolt. Mõned alamate ametikohtade ametnikud (näit.
rahukohtunikud) võivad olla valitud rahva poolt, otse või vahetult isegi piiramatute
monarhiate puhul. Rahva osalus riigi seadusandlikus tegevuses Šveits Liidus selle
kantonites kajastub veel referendumi (vt) vormis, st mõnede seadusandliku korpuse poolt
vastu võetud seaduste üldrahvaliku hääletamise teel. Selles on Šveits mingil määral sarnane
iidsetele vahetutele demokraatiatele.
Mis aga puudutab valimisõigust, siis see ei ole mitte alati demokraatlik. Õigus
omada oma esindajaid seadusandlikus korpuses võib kuuluda ühiskonna kindlaksmääratud
klassidele, mitte proportsionaalselt hääletajate arvule, vaid teatud, seadusega kindlaks
määratud proportsioonis (Austria). See võib olla piiratud või asuda kindlaksmääratud
vahekorras varandusliku tsensusega (Inglismaa, Preisimaa jne). Paljudes riikides kõrgemad
klassid, peale Alamkoja liikmete valimistest osalemist, omavad oma erandlikku organina
Ülemkoda (vt.). Demokraatlik alge valitseb tervikuna valimisõiguses vaid siis, kui see on
üleüldine (suffrage universel). Selline on see Saksa Keiserriigis, Prantsusmaal ja Ameerika
Ühendriikides. Püüdu saavutada suffrage universel on märgata teistes riikides. Belgias
saavutasid töölised selle vastuvõtmise (ebaolulise piiranguga) 1893.a. streigiga. Seda
toetasid 1891-1892.a. tänapäeval ((1896.a.KL)) Inglise valitsuse juhtkohal asuvad isikud.
Austria ja Saksa demokraatlikud elemendid nõuavad järjekindlalt selle sisseviimist
viimases– ,kohalikes linnade ja kogukondade seimide, aga esimeses järjekorras seadusandlike kogude liikmete valimiseks. Tsiviilõiguse demokratiseerimine väljendub
nende ebavõrdsuste järkjärgulistes tasandamistes, millised eksisteerisid endistel aegadel
erinevate seisuste inimeste vahel kinnisvara omamise-, kauplemise-, teatud käsitööga
tegelemise -õiguses ja veel varem abieluõiguses jne. Kriminaal- ja protsessiõiguses
kadusid Lääne Euroopas seisuste vahelised erinevused, peaaegu täielikult, juba ammu.
Rahandusõiguses on ühiskonna klassid võrdsustatud de jure, nõnda nagu andameid ja
makse makstakse nüüd kõikjal teatud vara, tulu või tegevusõiguse pealt. Kuid de fakto
maksavad peaaegu kõikjal alamad klassid suhteliselt rohkem makse kui kõrgemad klassid
(vt Kaudsed maksud). Sõja õiguses on XIX saj jooksul viidud demokraatlikus vaimus läbi
samuti suured reformid. Peaaegu kõikjal on viidud sisse üleüldine sõjaväekohustus, milline
on piiratud, muide, mõningate soodustustega hariduse põhjal, st (faktiliselt) jõukate
klasside kasuks. Riikides, kus ei ole üleüldist sõjaväeteenistuse kohustust (Inglismaa,
Ameerika Ühendriigid) de jure, valitseb selles suhtes veelgi suurem võrdõiguslikkus, kuigi
de fakto paneb värbamissüsteem kogu sõjaväeteenistuse täitmise raskuse rahva alamatele
klassidele. Peale kõikide võrdsuse seaduse ees seisneb uue aja D erinevus Kreeka ja Rooma
demokraatiatest võimalikult suure isikliku vabaduse poolest, millise all mõistetakse sõna-,
südametunnistuse, liikumisevabadust jne. Kõigis püüetes muuta kõik riigivõimu teostamise
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osalisteks - vanaaja ja kaasaja demokratism ühtub, kuigi uuemal ajal viidatakse seda
järjekindlamalt ellu (arvestamata orjadeks ja vabadeks jaotamist) ja peale selle, teeb selle
osalemise eelistatult esinduslikuks ja mittevahetuks. Demokraatlike algete võidukäigul
avalikus õiguses, keskendub võitlus üha enam majanduslikule alusele. Demokraatiaks
hakatakse nimetama mitte kolmandat seisust, vaid proletatiaati. Eriti järsult on rõhutatud
saksa proletariaadi nõudmistes majanduslik moment, kes, muide, nimetavad ennast juba
mitte demokraatideks, vaid Sotsiaal-demokraatideks (vt.).
Kirjandus:
Фюстель ву.Куланжьб «Гражданская община античново мира»
(СПб.,1867);
Erskine May, „Democracy in Europe“ (2 v. Edinburg., 1887.a.)
Костомаровь Сергъевичь, «Северно-русския народноправства» (3 изд.СПб);»“Вече и
князь“*2 изд. СПб. 1893); Дьячанъ, «Участие народа в управлении у древныхь
славянь»; Cherbuliez, „De la democratie en Suisse“ (II ., 1843); Адамс и Конингемь,
«Щвейцария» (СПб., 1860); Токвиль «Демократия в Америке» (СПб., 186); Holst,
„Verfassung u. Demokratie d. Verein. Staaten“ (Дюссельд., 1873); Брайсь,
«Американская республика» (М., 1890).
Allikas: Ensükl. Sõnastik Broc. Efron 19. kd. Lk.368-371 1896.a.
Demokraatia
– valitsusvorm, mille tunnuseks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lahusus ja
tasakaalustatus, seaduste ülimuslikkus ning inim- ja kodanikuõiguste austamine. (Kr)
rahvavalitsus, tähendab niihästi riigivormi kui ka ühiskondlikku elu korraldust, milles on
teostatud demokratismi põhimõtteid. Antiikaja linnriikide tsüklilises arenemisereas
(monarhia, aristokraatia, demokraatia) oli demokraatia 3 aste ja tähendas riigivormi, kus
kodanikkond otseselt teostas riigivalitsemist, kus säilitatud oli orjus jm. Seisuslik kord ja
kus kodanikud tähtsal määral elasid riigi kulul. Silmapaistvaks demokraatiaks oli Ateena
alates V. S. e. Kr., kuna Roomat demokraatiaks ei loetud Kuigi demokraatliku korr ajooni
oli olemas ka keskaja riigil, selle tekkimisel suguharulisest korast, saabus demokraati
õitseaeg alles kõige uuemal ajal. Loodusõiguse, inimese võrdsuse ja rahva suveräänsuse (J.
J. Rousseau) kuid demokraatia põhimõtete teostamine praktilises riigielus algas PõhjaAmeerika Ühendriikide loomisega ja Prantuse revolutsiooniga XVIII s. lõpul. Lõpliku
tõuke selles suunas andsid 1917-18.a. revolutsioonid. Esindusliku korra puuduste ja
vajaduse tõttu reformida sotsiaalmajandusliku elu alasid on viimaseil aastakümneil
katsunud demokraatiat asendada , kommunistliku, fašistliku j. diktatuurig, ilma et oleks
õnnestunud ületad ademokraatiat riigikorrana.
Demokraatia (kr)
– rahvavalitsus, tähendab niihästi riigivormi kui ka ühiskondliku elu korraldust, milles on
teostatud demokratismi põhimõtteid. Antiikaja linnriikide tsüklilises arenemises (monarhia,
aristokraatia, demokraatia) oli D. 3. aste ja tähendas riigivormi, kus kodanikkond otseselt
teostas riigivalitsemist, kus säilinud oli orjus jm. seisuslik kord ja kus kodanikud tähtsal
määral elasid riigi kulul. Silmapaistvamaiks demokraatiateks olid Ateena alates V saj.
e.kr., kuna Roomat demokraatlikuks ei loetud. Kuigi keskaja riigil, selle tekkimisel
suguharulisest korrast, saabus D. õitseaeg alles kõige uuemal ajal. Loodusõiguse, inimeste
võrdsuse ja rahva suveräänsuse (J.J. Rousseau) kuid D. põhimõtete teostamine praktilises
riigielus algas Põhja –Ameerika Ühendriikide loomisega ja Prantsuse revolutsiooniga
XVIII saj. lõpul. Lõpliku tõuke selles suunas andsid 1917 – 1918.a. revolutsioonid.
Esindusliku korra puuduste ja vajaduste tõttu reformida sotsiaalmajandusliku elu alasid on
viimaseil aastakümneil katsutud D-t. asendada kommunistliku, fašistliku jne. diktatuuriga,
ilma, et oleks õnnestunud ületada D-t. riigikorrana. (EE.lk.241).
Demokraatia nõuded – 1.Rahva piiramatu enesemääramise õigus. Üleüldine, otsene ja võrdne valimisõigus
(Erfurti programm salajasel hääletusel kõigis riigielu valdkondades (parlamendivalimistel, üksikute riikide
okt.1891.a.)
parlamentidesse, kommunaalsetesse esinduskogudesse jne.). Rahvamiilits regulaararmee
asemele. Täisõiguslik parlament, millele peab kuuluma, konkreetsel juhul, otsustav hääl
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sõja ja rahu küsimuses.
2.Saksamaa ühendamine demokraatlikuks riigiks. Ei ole vaja mingit pärandatavat
keskvõimu; ei mingit väikest Saksamaad Preisi võimu all; ei mingit ühendamistega
Preisimaa territooriumi suurendamist; ei mingit Suursaksamaad Austria võimu all; ei
mingeid triaade. Demokraatlik partei peab kõige otsustavamal moel võitlema nii nende
vastu, kui ka nendele sarnaste dünalistilis-partikulaarsete püüetega, millised võivad viia
vaid sõltuvusse, killustumisele ja välismaise võimu alla.
3. Seisuslike, päritoluliste ja usuliste privileegide kaotamist
4.Rahva füüsilise, vaimse ja moraalse hariduse tõstmise poolt. Kooli eraldamise kirikust ja
samuti riigi kirikust eraldamise poolt, õpetajate seminaride parandamise ja õpetajatele
väärilise koha poolt, rahvakoolide riiklikeks koolideks muutmise ning riigi kassast
ülalpeetavaks tegemise eest. Täiskasvanutele õppimisvõimaluste tarbeks koolide
asutamiseks vahendite eraldamine.
5.Koostöö üldise heaolu saavutamiseks ning töö ning tööliste vabastamise igasugusest
ikkest ja köidikutest. Töölisklassi olme parandamine, liikumisvabadus, tootmisvabadus,
ülesaksamaaline paiksuse õigus, kooperatiivsete ettevõtete arendamine ja toetus, eriti
soosida tootmiskooperatiive, et vähendada antagonismi kapitali ning töö vahel.
6.Kogukondadele omavalitsus.
7.Rahva õigusteadvuse parandamine, kohtutele sõltumatuse tagamine, vandemeeste kohtute
loomine, mille kompetentsi peavad kuuluma, konkreetsemalt, poliitilised ja ajakirjandust
käsitlevad protsessid; suuline kohtumenetlus.
8.Rahva poliitilises ja sotsiaalses harimises osalemine. Kasutades selleks vaba
ajakirjandust, koosolekute-, liitude-, ning streikide vabadust.
Demokraatlik elitarism Poliitiline teooria, mis klassikalise demokraatiateooria rõhuasetuse enamusvalitsusele ja
masside osavõtule asendab poliitiliste eliitide otsustavama tähtsusega.
Demokraatlik juht
- Democratic leader - On juht, kes püüab oma võimu alluvatele mitte peale suruda ja lähtub
eeldusest, et inimesed on motiveeritud kõrgematest vajadustest. Ise ta motiveerib oma
alluvaid sellise mikrokliima loomisega, kus töötajad end ise motiveeriksid.
Demokraatlik partei
1) P-A. Ühendriikides. Tekkis pärast 1787.a. konstitutsiooni vastuvõttu vabariiklaste
parteina ja kaitses vastandina föderalistide keskvalitsuse võimu piiramist.Oli 1817-25 .a.
peaegu ainuvalitsejaks. Vanade erakondade lagunemisel koondas A. Jackson 1829
demokraatliku parteina kaitsetolllide vastaseid ja neegerorjuse sümpatiseerijaid.
Demokraatlik partei oli mõõtuandvaks kodusõjani 1861-65.a. Mässulise konföderatsiooni
toetajana sai demokraatlik partei kodusõjas raske hoobi, kuid toibus hiljemini ja viis
platvorm-erakonnana läbi oma presidendi 1884, 1892, 1912 ja 1916.a.
2)Saksamaal. Tekkis esmakordselt 1848 radikaalide rühmitusena ja oli hiljemini tuntud
Saksa rahvaerakonnana (Deutsche Volkspartei e. Süddeutsche Volkspartei). Pärast 1918.a.
revolutsiooni tekkis Saksa demokraatlik partei edumeelsete, rahvusvabameelsete jt.
koondumisel demokraatliku, kuid sotsialismivastase programmi ümber. See partei oli Saksa
vabariigi kujundamisel suurimaid ja juhtivamaid erakondi, kaotas aga hiljemini oma juhi G.
Stresemanni surma järel (1929.a.) tunduvalt oma mõju.
3)Bulgaarias. Kujunes P. Karavelov´i liberaalidest. Demokraatlik partei juht A. Malinov
oli 1908-11 ja 1918.a. peaminister ja sõlmis 1918.a. eraldi relvaderahu. Osa
demokraatlikust parteist koos teiste konanlike erakondadega moodustas demokratliku
koondise (sgovor) ja kukutas 1923.a. A. Stambuliiski diktatuuri.
4) Jugoslaavias. Tekkis demokraatliku riigikorra teostamiseks end. Austriale kuulunud
riigiosade erakondade koondisena L. Davidoviči juhatusel. 1923.a. killustunud, kaotas
demokraatlik partei olulisel määral oma mõju.
Demokraatlik sotsialism
sotsiaaldemokraatliku ideelis-poliitilise kontseptsiooni põhimik. Esmakordselt
–
kasutas demokraatliku sotsialismi mõistet 1888.a. D.B. Sou. Kuni I Maailmasõjani kasutas
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E. Bernstein ja O. Bauer, aga sõdade vahelisel perioodil – K. Kautski ja R. Gilferding.
1945.a. D.S. on Sotsiaaldemokraatide ametlikuks doktriiniks. D.S. kontseptsiooni
põhijooned on kajastatud nende Frankfruti deklaratsioonis SI (1951) lääne euroopa 50-60.a.
sotsiaaldemokraatide programmilistes dokumentides (Eelkõige SPAViini
1958.a.programmis ja SDPG 1959.a. Godbergi programmis). Demokraatliku sotsialismi
kontseptsiooni moderniseerimine sotsiaaldemokraatide 70-80.a. programmis, täpsemalt
“Sotsialistliku internatsionaali printsiipide (1989.a.)deklaratsioonis.” Kaasaegne
sotsiaaldemokraatia trakteerib D.S. kui ühiskonna arengu protsesside pikaajalist arengut ja
kui tuleviku ühiskonda ja kui oma tegevuse printsiipi kaasaegsetes tingimustes. Sellist
ühiskonda ei sa luua eraldi võetud maal, aga tekib vaid massilise nähtusena, kui uus
inimühiskonna tsivilisatsiooni arengu aste. D.S. all mõeldakse tavaliselt permanentset
reformaatorlikku ühiskondlikku ümberkorralduslikku protsessi, mille tulemusena
kaasaegne kapitalistlik ühiskond omandab uue kvaliteedi. Selle ühiskonna moodustumise
põhilisteks etappideks nimetatakse täieliku demokraatia teostumist; majandusliku
demokraatia teostumist – kogu kaasaegse kapitalismi majandusmehhanismi
demokratiseerumist, “heaoluriigi” (sotsiaalse riigi) loomist. D.S. ühiskonna moodustumise
viimaseks staadiumiks loetakse sotsiaalse demokraatia kehtestamist – kogu ühiskonna ja
eraelu sfääride täitmise demokraatliku sisuga (naiste täieliku emantsipeerumisega).
Põhiväärtusteks – vabadus, võrdsus, õiglus, solidaarsus. 70-80.a. on rõhk kaasaegsetele
probleemidele, nagu ökoloogilised prioriteedid (ökosotsialism), majanduslik solidaarsus,
rahu säilitamine maailmas.
Demokratism

kr., poliitiline maailmavaade, mis nõuab, et ühiselu korraldamine antaks kodanikkude
eneste kätte. Rahvas oma kodanikkude kogu näol peab otsustama, kas seadelda ja juhtida
ühiselu ise oma otsese teoga või teostada ühiselu ise oma otsese teoga või teostada seda
oma valitsuse kaudu. Viimasel juhul nõuab demokratism, et rahvas seaks ise enda
valitsejad ametisse ja ise vabastaks neid sellest. Kui see on võimatu, siis peab rahvas
valima endale esinduse, mis oleks vastutav tema enese ees. Rahvaesindus omakord määrab
kõik teised tema ees otseselt või kaudselt vastutavad rahvateenijad. Sel teel saavutab
demokratism valitsevate võimude aheldamise üksteise külge ning nende aste-astmelise
sõltumise rahva võimust. Rahval endal peab olema käepärast tarvilisi vahendeid, mille abil
hõlpsasti ja mõjuvalt saaks maksma panna kõikide võimude sõltumatuse temast ning mille
kaudu oleks lihtne oma valitsejaid tarvilistel puhkudel peatada või liikuma panna. Ühiselu
juhtima peavad pääsema vaid need kodanikud, kelle mõtlemisvõime ja elukäsitlus on nii
arenenud, et nad suudavad otsustada poliitilisi küsimusi iseseisvalt.. Vaimne iseseisvus
määratakse eluaastate ja koolihariduse järgi. Poliitiliselt täisõiguslikkude kodanikkude
hulgas jäetakse välja kehaliste vigadega (pimedad, kurttummad), vaimsete puudustega
(nõdra- ja hullumeelsed) ja eeskoste all olevad kodanikud, kes ei suuda olla iseseisvad oma
teotsemisis ja mõtlemises. Välja jäetakse siit harilikult ka liik kodanikke, kes ei vasta
mõningaile kõlblusnõudeile (roimarid, lõbumajapidajad, poliitiliselt kahtlased).
Demokratism nõuab ühiselu korraldamist kõigi kodanikkude üheväärsuslikkuse ja võrdsuse
alusel. Seaduste ees peavad kõik kodanikud olema ühetaolised. Ei tohi olla kellelgi mingeid
ees- ega paheõigusi, olenevalt sellest, kas ta kuulub mõnda usuühingusse, erakonda,
seisusse, klassi, soosse või rahvusse. Demokratism paneb suur rõhku vabade ja iseseisvate
rahvaliikmete kujundamisele, nõuab tagatisi iga isiku vaba arengu, eriti tema kodu- ja
isikupuutumatuse kindlustamiseks. Tülitada, jälgida, kinni võtta ja karistada tohib
kodanikku üksnes neil juhtudel, mis rahvas on tema enese antud seaduses ette näinud. Vaba
arengu soodustamiseks nõuab demokratism võimalikult laiemat ja sügavamat üldharidust,
mõtete tsensuurivaba väljendamisvõimalust, vabadust enese korraldamises ja elukutse
valikus. Ühiskondliku võitluse alal nõuab demokratism riigivõimu korraldavat
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vahelesegamist eesmärgiga, olla abiks nõrgemale poolele ning soodustada tema õigustatud
taotlusi. Demokratism nõuab, et hoolitsetaks eriti selle eest, et majanduslikus võitluses ei
satuks kodanikud olukorda, kus neil võimatuks muutub inimväärne elamine. (J. Bruce of
Dechmont, Modern Democraties I-II, 1921; W. Hasbach, Die moderne Demokratie, 1921)
A.-T. K. EE II 1933.a.
Denaturalisatsioon (lad) – riikkondsusest vabastamine teadaande põhjal; vabastamine toimub Eesti kohtu- ja
siseministri otsusel. Viimane on kohustatud tegema sellekohase otsuse, kui vabastamiseks
ei ole seaduses ette nähtud takistusi. Eitavate otsuste peale võib kaevata Riigikohtule
administratiivkohtukorras. Alaealistel, alla 18.a. vanuste, d-ks. on tarvilik vanemate või
eestkostjate nõusolek.
Denutsiant
(lad) ülesandja, pealekaebaja.
Depešš
(pr), kiire ametlik paber, väga lähedalt valitsemisasju puudutav teadaanne välisministrilt
temale alluvaile riigiametnikele, telegramm.
Deponeerimine
Konventsiooni või lepinguga ühinemise ratifitseerimise dokumendi hoiuleandmist. (Varem
kokkulepitud kohas ning tingimustel).(Näiteks Pariisis, või UNESCO peadirektori juures.)
Deportatsioon
(lad, „eemaleviimine“), viimase ajani kriminaalseadusandlustes sageli esinev karistusliik,
mille sisuks on süütegija asumisele saatmine keskkohast, harilikult kaugemale asetsevaisse
riigiosadese, kus väljasaadetud elasid vangistuses või vabalt, viimasel juhul oli neil
keelatud asukohast lahkuda. Deportatsioon taotles peale karistamise ka kolonisatsioonilisi
eesmärke. NS-e ja UNS-e tekstis esinev karistus – asumisele saatmine – on Venemaal
1917.a. muudetud (VSKK 1917, nr. 100, art. 556).
Deposiit
– hoius, kõrvale pandud, reserveeritud raha.
Deputaat (lad.) –
1)Üldiselt: kellelegi määrata, kuuluv, eriti loonustasu, näit. mõisatöölistele- moonakaile
antav moon.
2)Teatava grupi poolt valitud isik, kelle ülesandeks on ühes teiste valitutega arutada ja
otsustada valijate ühiseid asju. Erineb delegaadist, sest ta ei esine teda valinud grupi
erihuvide esindajana, vaid teotseb kõikide valivate gruppide üldhuvides. Seepärast
nimetatakse ka rahvasaadikuid deputaatideks.
Derzava
vk – sõltumatu riik, kellel on mõju välisriikidele.
DerzavaDespoot (kr. isand)
Despootia (kr) –

Detsentraliseeritud
organisatsioon
Devalvatsioon

vk – kuldne kera, ristiga tipus, mis on monarhi võimu sümboliks. (( „riigiõun“)).
– piiramatu võimu kasutaja, vägivallatseja; ülekantud tähenduses: võimuahne iseloomuga
inimene.
riigi valitsemiskord, kus kõrgeim võim ei ole millegagi piiratud. Vanas Kreekas nimetati
D.- ks. igasugust üksikisikulist monarhistlikku valitsemisvõimu. Keskajal eristatakse kaks
D. liiki: 1)D. ebaõiglase võimuhaaramise tagajärjena e. usurbeerimine; s.o. D. halvem liik;
ta võib ainult hiljemini legaliseeruda rahva poolt järgnenud tunnustamise kaudu; 2)D.
võimu ebaõiglase tarvitamise tagajärjena, kuigi võim ise on seaduspärane. Uuel ajal,
konstitutsioonilise riigikorra rajamisega, püsib ikka rohkem J.Lockei ja Montesquieu
väljendatud ning Kanti poolt lõplikult formuleeritud mõte, et D. on valitsemiskord, milles
erinevusena õigusliku riigi korrast puudub võimude lahusus ning, kus seetõttu täidesaatev
võim ei sõltu erilisest seadusandlikust võimust.
- Decentralized organization -See on selline organisatsiooniline struktuur, kus otsuse
vastuvõtmise õigust antakse üle kuni kõige madalamate juhtimisstruktuurideni.
(lad.) , rahaühiku nimiväärtuse alandamine riigivõimu poolt, et seda rahametalli väärtusega
kooskõlastada. Kui inflatsiooni tagajärjel raha väärtus langeb ja seda deflatsiooni abil ei
õnnestu endisele pariteedile tagasi viia, siis alandatakse vastavalt rahaühiku
metallisisaldavust, devalveeritakse raha. Krahv S. Vitte rahareform Venemaal oli rubla
devalveerimine kahele kolmandikule endisest väärtusest. Saksamaal devalveeriti mark
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Devalvatsioon
Deviis –
Dialektika

Dialektiline Diario Official
Difamatsioon
Diffusio
Dike
Diktaator (lad.) –

Diktaatorlik partei Diktatuur
Diktatuur -Disallow
Diskonteerida
Diskreetse esindaja
teooria --

pärast suurt inflatsiooni 1924.a. 1: 1 000 000 000 000 vastu, Venemaal rubla 1923.a. 1:
50 000 000 000 vastu. Prantsusmaal frank 1928.a. u. 1: 5 vastu.
– rahvusvaluuta kursi alandamine välisvaluutade suhtes
kasutab seda õiguslike piiranguteta
(pr. devise), 1)juhtlause, tunnuslause (milles väljendub peamine, juhtiv mõte), jne.
(Uruguai K 1951.a §77., bülletään.
(kr. dialektike, Vana-Kreekas väitlemiskunst, mis taotles tõde vastupidiste arvamuste
kokkupõrke, vastase otsustustes vasturääkivuste avastamine ja nende vasturääkivuste
ületamise kaudu. Hiljem hakati seda meetodit kasutama loodusnähtuste uurimisel:
loodusnähtusi käsitleti kui alati liikuvaid ja muutuvaid, looduse arenemist – kui sisemiste
vastuolude ja vastandite võitluse tulemust looduses. Vana kreeka silosoofide dialektilise
mõtlemisne oli stiihiline, see ei saavutanud veel looduse arenemise dialektiliste seaduste
teaduslikku käsitlust. Marksistlik materialistlik dialektika, mille loonud K. Marx ja Fr.
Engels ja edasi arendanud V.I. Lenin, on teadus liikumise, muutumise, looduse,
inimühiskonna ja mõtlemise arenemise üldistest seadustest: a)kõik nähtused sõltuvad
üksteisest ja tingivad üksteist; b)loodus ja ühiskond on lakkamattus seaduspärases
liikumises ja muutumises, uuenemises ja arenemises; c)arenemine toimub lihtsalt
keerukamale, madalamalt kõrgegemale, siirdub kvantitatiivsetelt muutustelt
kvalitatiivsetele, ühelt kvalitatiivselt seisundilt teisele kvalitatiivsele seisundile; d)sisemised
vastuolud on arenemisprotsessi lättes ja tõukejõuks. D. Nõuab alatist edasiliikumist,
uuendamist, arenemist teoorias ja praktikas, on vastand metafüüsikale ja idealistlikule
dialektikale (Fichte, Schelling, Hegel), mis moodustab , piirab ja müstifitseerib arenemise
mõistet, tähistades sellega vaimu, mõtlemise arenemist. Vl 1961-lk109))
Marksismis valitsev filosoofiline ettekujutus, mis seletab maailmas toimuvaid muutusi
kontrastide või vastuolude tulemusena; mõne versiooni järgi loob esialgne tingimus (tees)
oma vastandi (antiteesi) ja seejärel arenevad mõlemad kolmandasse faasi ehk „sünteesi“.
– päevaleht Salvadoris .
- laim, või ka tõele vastav halvustav asjaolu
– riikide tekkimise viis nende liitmise või ka liitumise teel.
– vana-kreeka mütoloogias õigusejumalanna.
piiramatu võimu kandja. – Erakorraline riigiametnik muistses Roomas, kelle kätte oli
koondatud kõrgeim riigivõim. D. valiti senati poolt 6. kuuks ainult riiki ähvardava suure
hädaohu ajal. Temale allusid kõik teised magistraadid, tema suhtes kaotasid maksvuse
probokatsiooni- ja intertsessiooniõigus , ta oli vabastatud magistraatidelt nõutava aruande
esitamise kohustusest. Diktatuur kaotati pärast teist Puunia sõda. Sulla ja Caesari diktatuur
oli isesugust laadi. Nüüdisajal on D. – i. nimetus tarvitusel piiramatu võimuga riigimehe
kohta. Vrd. Diktatuur.
Edasilükkav veto -- Kuigi termin ei tähenda tegelikku vetot, osutab ta paljude ülemkodade
õigusele edasi lükata, kuid mite takistada alamkojast lähtuva eelnõu läbiminekut.
õigusvastane valitsusvorm, mille puhul on üks isik (diktaator) või isikute grupp võimu
monopoliseerinud ning
Vastupidiselt konstitutsionalismile ei sea see reziimide teine põhitüüp valitsusvõimu
teostamisele tugevaid seaduslikke piiranguid.
– kinnitada.
– vekslit (töötasu) välja osta, või anda edasi enne tähtaja saabumist (Ekuador K§185.d.).
Esmakordselt XVIII saj. Edmund Burke´i poolt sõnastatud teooria, mille järgi esindaja ei
pea olema kitsalt seotud oma valijate soovide ja huvidega – selle asemel peab ta järgima
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rahvuslikke huve ja omaenda südametunnistust.
Diskretsioonaarseks
– isiklikul äranägemisel (Panama K 1946 -§240).
Diskretsiooniõigus
– vt. Ka kaalutlemisulatus
Dismembratio
– nähtus, kus üks riik laguneb osadeks (uuteks riikideks)
Divide et impera
– jaga ja valitse, põhimõte soodustada killustumist ja tülisid, et oleks lihtsam valitseda,
Vana-Rooma ja Ida-Rooma välispoliitika põhimõte, mis kasutatakse suurriikide poolt
tänaseni.
Dogma
– Cicero Markus Tullius arvates tähistati selle sõnaga selliseid doktriine, millised, olles
üldtuntud, omavad vaieldamatut tõde. (Üldiselt kiriklik taust).
Dogmatõestusteta omaks võetud jäik seisukoht, mis ei kuulu kritiseerimisele.
Dogmaatika
– (T:20,lk.844) filósoofiline termin, mis tähistab kindlat suhet süsteemi sisusse aga mitte
süsteemi. D – on skeptitsismi ja krititsismi vastandmõiste. Dogmaatikaks nimetatakse
filosoofilise süsteemi loomise katset ilma inimese tunnetuslike võimete tundmaõppimiseta
ja jättes lahendamata küsimuse inimese võimest tõde tunnetada.
Dollar (USA)
– Ühendriikide rahaühik, lühendusmärk ( ); sisaldab 1,5046 g puhast kulda; peamiselt
liikvel 5.- ja 10.- (eagle) ja 20.- (doubleeagle) dollarilised kuldrahad; löödud on ka 3 ja 1
dol. hõbedollareid. Hõbedollar sisaldab 26,392 g. 900 proovilist hõbedat. Liikvel on ka
kulla ja hõbeda sertifikaadid, mille vastu on kuld või hõbe deponeeritud varaametis. jne.
Domeen
(pr. Domaine valdus, mõis – ld. (terra) dominica isandamaa), feodalismiajastul feodaali
otsene maavaldus, mida hariti talupoegade tööjõuga, ka kuningale kuulunud maad;
kodanlikes maades riigile kuuluv maaomand, ka üldse riigile kuuluv kinnisvara. Rüütlilt ei
võetud maa tuludelt maksu, et ta varustaks end ise hobuste ja relvastusega, et kuningat
teenida.
Dominum eminens
– monarhi eesõigus oma maa piirides, mis tarbe korral kõrvaldab kõik teised
omandiõigused.
Džehennem
Muhameedlaste põrgu.
Dženne (t)
(ar., „aed“), muhameedlaste paradiis.
Džinism
Budismiga väga sarnane usuline liikumine Indias. Lk425.
Džirga
– afg. ring, riiklik, kui ka muude ühenduste, algselt suguharude juhtimisorgan-koosolek.
Dumping
kauba pakkumine välisturul odavama hinnaga kui siseturul
Duuma
(vn.) volikogu, esindajatekogu. Vana-Venes bojaaridel, tsaari nõukogu. Linnades –
linnavolikogu, üldise hääleõiguse alusel kodanikel valitud esinduskogu. Esimene
riigiduuma tuli kokku 1906.a. ja neljas lakkas olemast 1917.a.revolutsioonis.
E x – commodo
– sobival ajal.
Ebafunktsionaalne
Dysfunctional conflict- Konflikt, mis viib tööga rahulolu taseme langemiseni,
konflikt
gruppidevahelise koostöö nõrgenemiseni ning organisatsiooni tegevuse efektiivsuse
vähenemiseni.
Ebasoodsa tagasimõju – õiguspärase ootuse printsiip.
keeld
Ebastabiilne
- Turbulent environment- Väliskeskkond koos kõrge sõltuvussidemete faktorite tasemega,
väliskeskkond
mis toob enesega kaasa keskkonna keerukuse, liikuvuse ja ettemääramatuse.
Edendamise
Seda tüüpi survegrupil on eesmärk või ideoloogia, mida ta soovib läbi suruda üldsuse või
survegrupid poliitikute hulgas; näitena võib nimetada tuumarelvastuse kinnikülmutamise või
abordikeelustajate gruppe.
Eduskund
– Parlament - Soomes
Edutakistaja
Vaimupimedus.
Eelarve
– (Budget )- Kava, mis sisaldab hulgaliselt antud oodatavaid tulemusi ja kasutatavaid
ressursse. Kasutatakse kontrolletalonina.
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Eelarvedefitsiit

– eelarve puudujääk, riigi, ettevõtte kulud on suuremad kui tulud (riigi tulud moodustuvad
põhiliselt maksudest).
Eelistusaktsia
(ingl. preeference skare, sks. Vorrechtsaktie) , - aktsia, mille omanikul on eesõigus
dividendi saamiseks harilikkude aktsionäride ees teatava protsendini. kumulatiivne E.
annab õiguse saada kindlat dividendi, mis aastate eest, kus kasu seesuguse dividendi
maksmist ei võimaldanud, järgmise aasta kasudest järele makstakse. Mitte-kumulatiivne E.
seda õigust ei anna. E-d. on laialdaselt tarvitusel eriti anglosaksi mail. Meie seadusandlus
E-t. ei tunne.
Eelnev kontroll
- Preliminary control - Kontrolli protseduuri faas, mis teostatakse enne töö algust. Selles
faasis toimub plaanidele hinnangu andmine, tööks vajalike protseduuride ja eeskirjade
väljatöötamine ning samuti kirjalikult vormistatult ametikohustuste kirjelduste koostamine.
Eeltingimus
-Premise.-Eeldus, mida vaadeldakse kui tõelisust ja mida kasutatakse otsuse vastuvõtmisel
lähtepunktina.
Eera
Keskld. Aera. Ajajärk, ajaarvamine (astate sari, loetletud teatavast ajapunktist, näit.
ristiusulistel – n.n. Kristuse sünniajast, muhhameedlastel Muhamedi Mekast põgenemise
päevast a. 622 m.a. j. vanaaja roomlastel – Rooam asutamisest a. 753.a. e.m.a. jne.); geol.
Aegkond, suurim ajajaotuse liik Maa geoloogilises minevikus (miljonites aastates). (Vs.
1961)
Eesmärgid
- Objectives- Organisatsioonis – on need konkreetsed lõppolukorrad või otsitavad
tulemused, milliseid soovis grupp üheskoos töötades saavutada. Formaalsed
organisatsioonid määratlevad eesmärke planeerimise protsessi käigus.
Eesmärgile juhtimise - Management by objectives (MBO) - See on protsess, mis koosneb neljast sõltumatust
protsess
etapist: 1)Selge kokkusurutud eesmärgi formuleeringu väljatöötamine; 2) Võetud
eesmärkide teostamiseks realistlike plaanide väljatöötamine; 3)Töö ja selle tulemuste
süstemaatiline kontroll ja kvaliteedi mõõtmiste teostamine; 4)Korrektsiooni teostamine, et
saavutada planeeritud tulemusi.
Eesmärkhind
EL põllumajandustoodete kõrgem hind liidu siseturul
Eesmärkide ja
Path – goal approach - Juhtimise mudel, millega kooskõlas peab juht teostama sellist
vahendite vahekord
juhtimisviisi, mis sobib antud olukorras kõige enam.
Eesti edu kolm takistust Joomine, üleüldine kõlvatus ja vaimupimedus. (1905)
Eesti Komitee
Eesti Maapäev
Eesti mark
Ajutise Valitsuse määrusega nov. 1919.a. maksma pandud rahaühik. Eesti marga väärtus oli
kindlaks määratud 1 ostmargale e. 1 Saksa riigimark. Eesti markade vahetpidamatu
juurdetrükkimine sõja- ja valitsemiskulude katteks viis nende kursi esialgu kuni 8 margani
1 riigimarga vastu. Hiljem aga riigimarga väärtus hävis inflatsiooni tõttu Saksamaa kiiresti
ja täielikult, kuna Eesti mark jäi püsima alates 1921.a. lõpust tasemele 340-375 Eesti marka
= 1$. Eesti mark oli puhtakujuline paberraha, sest et ta väärtus ei olnud isegi
põhimõtteliselt seotud metalliga (kulla ega hõbedaga).
Eesti NSV adm. ter.
rajoone – 15,
jaotus 1990 -1. jan.
linnu – 33,
külanõukogusid – 192.
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Eesti Pank

emissiooni keskpank Eestis pangatähtede väljaandmise monopoli õigustega. Asutati
Valitsuse otsusega 24. II 1919.a., tegevust alustanud 3.V. s.a. Põhikirja järgi oli Eesti Panga
ülesandeks rahaliikluse korraldamine, maksude õienduste kergendamine nii sisse- kui
välismaal ja vabade kapitalide kasulik mahutamine. Eesti Pank oli mõeldud aktsiapangana,
et sellega jälgida Lääne-Euroopa eeskujusid. Esialgse põhikapitali 10 milj marka pidi
andma riik, sest erakapital puudus. Ajutise valitsuse määrused Eesti Panga käivitamise
kohta 7 .III 1919.a. nägid ette viivitamatut osatähtede müüki sularahas nominaalhinna eest,
kuid see jäi teostamata. Panga juhtimine oli juhatuse käes, eesotsas presidendiga, kusjuures
president ja pooled juhatusliikmed määrati ametisse Vabariigi Valitsuse poolt, abipresident
ja teine pool liikmeid valiti panga täiskogu poolt nõukogu ettepanekul. Nõukogu oli
täiskogu alalise esindusena järelvalveorgan, kes võis valida ms. revisjonikomisjoni ja ka ise
teostada kassa ja väärtuste kontrolli. Pangatähtede emissiooni oli Eesti Panga ainuõigus,
kuid emissiooni üldsuuruse määras kindlaks peakoosoleku otsuse põhjal rahaministri
ettepanekul Vabariigi Valitsus. Pangal oli õigus osta ja müüa kulda jt. väärismetalle,
välisraha ja välisveksleid, tšekke ja transferte, diskontida, osta ja müüa veksleid ja tähtajaga
mitte üle 6 kuu, anda laene tähtajaga mitte üle 6 kuu ja avada on call arveid kulla, hõbeda
jm. väärismetallide, riigi võlakohustiste, valitsuse poolt kindlustatud aktsiate ja
obligatsioonide, hüpoteegiasutiste pantkirjade, vekslite, kaupade ja põllumajandussaaduste
vastu. Oma arvel võis pank osta väärtpabereid nõukogu poolt määratud piirides, kuid temal
olid keelatud tärmintehingud. Väljalastud pangatähed pidid olema kindlustatud vähemalt
50% ulatuses vekslite jt. kindlustatud laenudega, 10% riigirahaga, väärismetallidega,
muude panga aktivatega, selle hulgas riigi väärtpaberite ja võlakohustistega. Likvideerimise
korral oli pangatähtede pidajaile antud eesõigus teiste krediitorite ees. Panga üldine
kohustiste summa ei tohtinud tõusta üle 10 kordse põhikapitali ja 5 kordse kassa ja
tarvitamata emissiooni summa. Kuigi põhikirja alusel oli Eesti Panga tegevusväli üsna lai,
sattus põhikiri ise nähtavasti panga tegevusseastumise järel täielikult unustusse nii panga
valitsemise kui ka tehingute alal. Nii määrati panga nõukogu ametisse alles nov. 1921.a.
Vabariigi Valitsuse poolt, kes seadusenovelliga 1921.a.-st enda peale võttis täiskogu
ülesanded, sest et aktsiad olid riigi käes. Vekslite väärtuse hindamiseks põhikirjas
ettenähtud diskontokomitee moodustati alles 31. VII 1924.a., kuna 6 kuud enne seda oli
nõukogu hakanud täitma diskontokomitee kohuseid. Panga tehingutega ei olnud lugu
parem. Juba 1921.a. ilmusid panga bilanssidesse garantiid, mida põhikirjas ette ei olnud
nähtud ja hilisemaist aruandeist selgub, et pank oli võtnud laenude kindlustamiseks
vahepeal 3 miljardi marga eest „liikuvat varandust“, täh. Masinaid ja igasuguseid
sisseseadeid, kuna ta õigupoolest võis võtta ainult kaupa, samuti enam kui 1 miljardi marga
eest kinnisvarade obligatsioone. Laenu kindlustiste all figureerivad samuti „kogu
varandused“, laevad ja lodjad ning garantiid. Tähtsamaks laenude kindlustuseks pangas
osutusid küll vekslid, kuid mitte pangapärased ärivekslid, vaid nn. „sõbra“ ehk „tehtud“
vekslid, mis ei olnud tekkinud ärivahekordadest veksli järgi vastutavate isikute vahel.
Panga tegevus läks eriti hoogsaks pärast seda, kui pank 1921.a. peale hakkas tarvitama oma
emissiooniõigust, mis järkjärguliste Vabariigi Valitsuse otsustega tõsteti 2 350 000 000
margani 1923.a.-ks. Laenud kasvasid: 1920.a. – 395 milj. marka, 1921 – 894 milj. marka,
1922.a. 1642 milj marka ja 1923.a. – 1799 milj marka ning järgneva kahe aasta jooksul veel
enam kui miljard marka, tõustes 1925.a. lõpuks 5 932 milj margale. Muidugi seisid Eesti
Pangal tol ajal ees suures ülesanded. Maa oli sõja, inflatsiooni ja revolutsiooni tagajärjel
igasugustest rahalistest kapitalidest täiesti lagedaks tehtud, neid oli aga majanduse
ülesehitamisel esimeses järjekorras tarvis. Suured maale jäänud tehased andsid põhjust
optimismiks, tarvis oli neid varustada käitiskapitalidega. Seda tegi Eesti Pank. Seepärast oli
tema laenupoliitika esimestel tegevusaastatel peamiselt tööstuse finantseerimisepoliitika,
ning teistestki klassifitseeritud laenudest läks suur osa samuti tööstuse ülesehitamise
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otstarbeks – pankadele, kaubandustööstuslikele segaettevõtetele, nagu „Silva“. Aga ka kõik
teised alad olid kuivaks jooksnud. Kaubandus, ehitustegevus, laevandus, lõpuks
omavalitsused tarvitasid kibedasti laenu ja neid kõiki pidi Eesti Pank püüdma rahuldada.
Isegi kui 1923.a. oli selgunud tööstuspoliitika umbejooks (sest käimaläinud ettevõtteil
puudus turg), jätkus tööstuslaenude kasvamine pangas, osalt lihtsa protsentide
juurdeliitmise teel, osalt ka paratamatute uute laenude kaudu, millega loodeti vanu laene
päästa kaotsimineku eest. Loomulikult valgusid Eesti Panga laenud neile aladele, mida
teisel teel ei suudetud finantseerida, ja seepärast ilmnes hiljemini, et Eesti Pank oli
finantseerinud just nõrgemaid rühmi tööstuse alal, kuna elujõulised alad (paberitööstus,
vineer, osalt tsement jm.) peaaegu ei olnud tarvitanud panga krediite. Eesti Pangale langes
finantseerimisraskus peamiselt metalli-, metsa-, naha- ja tekstiilitöönduses, kus ta kolmel
esimesel alal ka hiljemgi kõige suuremaid kahjusid sai. Kuigi O. Strandman oli kuulutanud
juba 1924.a. põllumajanduse toetamise Eesti finantseerimispoliitika peaülesandeks, ei
saanud Eesti Pank seda ülesannet juba oma iseloomu tõttu emissioonipangana kuigi suurel
määral täita ja oli selles tol ajal takistatud ka likviidsete ressursside puudusel. Eesti Panga
kaudu said põllumehed ainult vähemal määral seemnevilja ja väetiste laene. Vastavalt
laenude tõusule tõusis pangatähtede emissioon ning ühenduses sellega kasvas nõudmine
välisraha järgi, seda tuli Eesti Pangal täita, kui ta oma tähtede väärtust ei tahtnud lasta
langeda. Selleks tarvitati riigikassa kullatagavarasid, mis paari aasta jooksul kahanesid 15
miljonilt kuldrublalt 2,5 milj kuldrublale (Eesti Panga arvestuse järgi). Kuigi pank 192223.a. oma aruandeis varjas tõelist kattevara seisukorda, sai see teatavaks siis, kui riigikassa
enam ei söandanud panka edasi toetada. Seisukorra kindlustamiseks tuli 1924.a. alata raha
tsirkulatsiooni kokkutõmbamist laenude koondamise teel, mida panga juhatus oli
kavatsenud juba eelmisel kevadel, kuid mida ta ei suutnud teostada. Sellest O. Strandmani
poolt algatatud aktsioonist, mis ühendusse viidi laenude valoniseerimisega kulla alusel
kursiga 100 marka =1 kuldkroon, ei tulnud midagi välja: suudeti vaid piirata laenude
kasvamist. Raskustest saadi seekord üle erakorralise metsalangi realiseerimise ja sisseveo
piiramisega, kuid panga seisukord jäi pinevaks, kattevara kippus pidevalt langema ja laenud
muutusid ikka enam ebalikviidseks, sedamööda kuidas likviidsemaid kokku tõmmati.
Riigikassa seisukord halvenes omakorda ja sundis pangas seisvaid hoiusummasid
likviidseks tegema. Rahareformiga ühel ajal viidi läbi ka Eesti Panga reform, mis oli õieti
rahareformi eelduseks. Uue põhikirja kohaselt, mis riigikogu poolt võeti vastu 3. V 1927.a.
ja mis hakkas kehtima 1. I. 1928, muudeti pank ümber moodsaks emisjonikeskpangaks,
mille operatsioonid on piiratud ülesande kohaselt ja mille valitsemine on vastavalt
korraldatud. Pank muudeti tõeliselt aktsiapangaks valitsuse aktsiate müügi teel, millest
realiseeriti avaliku subskriptsiooniga 1929.a. u. 30%. Et igal panga aktsionäril aktsiate
arvule vaatamata ei või olla rohkem kui 1000 häält, siis ei ole riigil aktsionäride täiskogus
otsustavat mõju. Panka juhivad president, juhatus ja nõukogu. Neist määrab presidendi
Vabariigi Valitsus 5 –aastaks, tarvilik arv direktoreid valitakse nõukogu poolt presidendi
ettepanekul. Nõukogu koosneb presidendist, 2 st presidendi poolt nimetatud direktorist ja 7st täiskogu pool valitud liikmest, kes esindavad tööstust, kaubandust, põllumajandust,
ühistegevust ja töölisi. Vastavad kandidaadid esitatakse täiskogule panga nõukogu kaudu
vastavaid alasid esindavate asutiste või ühingute poolt. Nõukogu liikmeks ei või olla riigi-,
omavalitsus- ja teiste avalikõigulike asutuste teenijad, samuti kaks isikut, kes üheskoos äri
ajavad. Kogu panga asjaajamise juhtimine on usaldatud nõukogu kätte, kes ms. määrab
igale üksikule kliendile krediidi ja kinnitab eelarve. Juhatus on ainult täidesaatev organ ja
vastutab nõukogu ees solidaarselt. Tema otsuseid võib president kinni pidada, esitades
asjad nõukogule lõplikuks otsustamiseks. Pank on kohustatud pidama tasuta kõiki valitsuse
arveid ja peab vabariigi linnades selleks otstarbeks avama Vabariigi Valitsuse nõudmisel
osakondi ja agentuure. Valitsus kõik riigi ja riigiasutuste arved pidama E.P.-s. Nende arvete
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pealt ei maksa pank kasvikut, peale välismaal peetavate välisraha arvete, mille eest ta võib
maksta kasvikut, mis peab olema vähemalt 1% madalam, kui pank ise saab keskmist neilt
arvetelt aastas. Valitus võib määrata panka komissari, kelle kohus on valvata, et pank
seadusi ja oma põhikirja täidaks ja kellel on suspenaiivse veto õigus nõukogu otsuste
suhtes, mis tema arvates ei ole kooskõlas seaduste või põhikirjaga. Seesugused
vaidlusküsimused lahendatakse valitsuse ja panga vahel kohtu kaudu.
Panga laenud on piiratud sääraste vekslite diskontoga, mis on heausulise ärilise tehingu
tulemus, kusjuures ärivekslite tähtaeg diskontimisel ei tohi olla üle 3 kuu,
põllumajanduslikel vekslitel üle 6 kuu ja metsandusvekslitel üle 9 kuu ja laenudega kulla,
riigi- või riigi poolt tagatud väärtpaberite ja vekslite, muude vekslite, nagu ülemal ja
börsikaupade vastu. Laenude protsent peab olema vähemalt 1 ½ % kõrgem kui 3-kuuliste
vekslite väljakuulutatud diskontomäär. Põllumajanduslikkude ning metsandusvekslite
diskonto ei tohi ületada 40% diskontost ega laenud niisuguste vekslite vastu – 40%
laenudest. Eesti Pangale on keelatud: anda välja pangatähti nimiväärtusega alla 5 kr.
Kaubelda ja osa võtta ettevõtteist. Maksta kasvikut hoiusummadelt. Pikendada veksleid
rohkem kui 1 kord 3 kuu peale. Riigile anda laenu rohkem kui 1/6 jooksva eelarve
tulusummast, mis peab kaetud olema hiljemalt 3 kuud peale eelarveaasta lõppu. Anda laene
omavalitsustele. Anda laene kinnisvara kindlustusel. Aktsepteerida veksleid peale nende,
mis on maksvad ettenäitamisel. Ühe isiku vekslivastutust pangas (väljaandjana või
pealekirjutajana) lasta tõusta üle 1/5 panga põhikapitalist ilma nõukogu ühehäälse otsuseta.
Osta omal arvel riigi- või riigi poolt tagatud väärtpabereid rohkem kui põhikapitali eest ja
tähtajaga üle 5.a. Pank avaldab ettekirjutatud vormil oma aruande vähemalt nädala jooksul
iga 7., 15., 23., ja viimase päeva kohta. Eesti Pank võib välja anda pangatähti
(Emissiooniõigus), mis on seaduslikuks maksevahendiks igas summas. Ringvoolus olevate
pangatähtede summa ei ole piiratud, kuid pangatähed jm. jooksvad kohustused peavad
olema kaetud vähemalt 40% ulatuses kattevaraga, mille alla võib arvata panga omanduses
olevat kulda ja pangale kuuluvat kohustusvaba välisraha, kui see tegelikult igal ajal on
nõudmisel ümbervahetatav eksportkulla vastu selles kohas, kus ta on hoiul. Niisugune
välisraha võib seista välismaa kesk- või erapankades, välisveksleis tähtajaga mitte üle 3 kuu
2 hea allkirjaga, välisriikide võlakohustistes tähtajaga mitte üle 6 kuu. Sellest tuleb maha
arvata Eesti Panga kohustused välisrahas. Panga palvel võib valitsus lubada kattevara
langemist alla 40%, esialgu mitte üle 30 päeva ja seda luba hiljemini pikendada 15 päeva
kaupa. Seesugusel korral peab pank riigile iga päeva eest maksma erilist maksu summa
pealt, mille võrra jooksevad kohustused on suuremad, kui nad 40%-se katte puhul võiksid
olla.
Tabel1.Ülevaade Eesti Panga tähtsamaist kirjeist 1919-1927.(Väljavõte).
Miljonites markades 31.XII 1927.a.
1919
I. Kassa:
1.Pangatähed.
2.Riigikassatähed.. 7,3
Iilkuld,
välisvaluuta ja
varad pankades
ning
korrespondentide
juures…
11,5
III. Laenud:

1922

1925

1927

290,5
417,1

350,1
411,8

387,7
403,7

980,4

863,1

1694,9

1101

1.Diskonditud
sisse- ja
välisvekslid…
2.Kontokorrent-ja
muud laenud…
Ivapanga kapitalid
V. Emissioon…
VI. Riigikassa
hoiusummad:
1.Välisvaluutas…
2.Eesti markades...
VII. Era- ja riigiasutuste
hoiusummad…
VIII. Puhaskasu…
IX. Arvete seis…

20,6

896,1

1923,4

1714,1

32,8
10,0
-

2287,6
287,8
1500,0

4008,8
464,2
2250,0

4002,2
816,6
2750,0

21,2

278,3
1485,0

2348,1
296,3

2301,4
489,5

33,9
0,9
77,6

665,4
178,0
5633,3

2023,7
426,9
8581,4

2230,5
377,7
9334,9

Maks arvestatakse sellelt summalt %%-des a-s ja vastavalt 1 ½ , 2 ja 3% kõrgem panga
diskontomäärast, kui kate on 35-40%, 30-35% või alla 30%. Panga kohustuse kohta,
vahetada oma tähti vähemalt ühe kuldvaluuta vastu. (Rahareform). Panga puhaskasust
läheb 10% tagavarakapitali, kuni see on tõusnud põhikapitali suuruseks. Edasi määratakse
dividendid, kuid mitte üle 8%. Ülejäägist läheb pool tagavarakapitali ja teisest poolest pool
riigile ja pool täiskogu käsutada. Kui tagavarakapitali kogumine on lõpetatud, läheb
ülejäägist ¾ riigile ja ¼ täiskogu käsutada.
Tabel II. Reformitud Eesti Panga bilanss 1928-1931.a.
Miljonites kroonides 31.XII 1931.a.
Aktiva
I.
Kattevara
(üldsum
mas)
1.Kuld…
2.Välisra
ha
(kohustus
tevaba)
…
II.
Vahetusr
aha…
III.
Siseveksl
id
(üldsum
mas)…
1.Kauban

1928

1929

1930

1931

31,45
6,38

27,18
6,41

23,07
6,56

21,49
6,56

25,07
0,51

20,77
0,46

16,51
1,73

14,93
1,74

14,50

14,48

13,11

11,11

12,30

12,48

11,41

9,66

2,19

1,96

1,68

1,44

0,01
16,64

0,03
13,09

0,02
12,30

0,01
12,82

1,36
6,49
-

1,85
8,40
-

1,62
10,92
-

2,08
9,09
3,82
1111

duslikud
vekslid…
2.Põllum
ajandusli
kud
vekslid…
3.Metsat
ööndusli
kud
vekslid…
Ivalaenu
d…
V.
Kinnistu
d ja
vallatud
…
VI.
Muud
aktivad
…
VII.
Puudujää
k…

70,95

65,47

62,76

62,14

5,00
1,96

5,00
3,12

5,00
4,39

5,00
4,92

59,84

50,23

47,60

49,86

36,43

34,04

32,23

35,16

23,40
1,68
2,46

16,19
4,44
2,68

15,36
4,45
1,33

14,70
2,36
-

Bilanss
…
Passiva
I.
Põhikapit
al…
II.Tagava
rakapital
…
III.Jooks
vad
kohustus
ed
(üldsum
mas)…
1.Ringvo
olus
olevad
pangatäh
ed…
2.Jooksv
ad arved
ja
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hoiusum
mad…
IV.
Muud
passivad
…
V.Puhask
asu…
Bilanss

70,95

65,47

62,76

62,14

Eesti Panga ümberkorraldamisel tõsteti eeskätt põhikapital 2,5 milj. kroonilt 5 miljonile
kroonile tagavarakapitali arvel. Siis jaotati laenud kolme rühma: 1)pikaajaliseks
(„A“ liik), mis Vabariigi Valitsus andis Pikalaenu Pangale (27,7 milj. kr.), 2)mitte
uue põhikirja pärasteks, mis Eesti Panka jäid Vabariigi Valitsuse vastutusel ja mille
üldsumma 1.a. pärast uue põhikirja maksmahakkamist ei võinud ületada 15 miljonit
kr.(„B“ liik), ja 3)põhikirjapärasteks laenudeks („C“ liik). Edasi kanti Eesti Panga
arvele riigikassatähtede emissioon kupüürides üle 5 kr.. Samuti tasus riik selle
summa (16,4 milj. kr.). Nii maksis reform Vabariigi Valitsusele üldse 41,1 miljonit
krooni. Sellest maksti pangale kullas 5 milj. kr. välislaenust saadud naelsterlingites
1 000 000 = 18 160 000 kr. ja ülejääk 20,9 milj. kr. arvati maha valitsuse jooksvalt
arvelt. Eesti Pank võis seega oma katevara juurde arvata tervelt 23,2 milj kr., kuna
ühtlasi tema jooksvad kohustused langesid 20,9 milj kr. võrra. Panga kullatagavara
tõusis ülekannetega 10,2 milj. kr.-le (7. I. 1928) ja välisraha 30,1 milj. kr-le. Okt.
1928.a. realiseeris pank 3,5 milj. oma kullast, et oma teenimisvõimalusi suurendada.
Pärast naelsterlingi kulla-aluselt lahkumist sept. 1931.a. vahetas Eesti Pank oma
kattevarast suurema osa kullaks ümber (viimane tehing okt. 1932 naela kursiga 3,28
dollarit), et ta kullatagavara uuesti tõusis 11,5 milj kroonile. Naela kursilanguse
tagajärjel saadud Eesti Panga kahjusid hinnatakse kuni 7 milj kr., millest osa
1931.a. maha kirjutati kasu ja tagavarakapitali arvel, osa aga jäi bilanssi. Garantiid
ei ole valitsus selle kahju eest andnud.
Tabel III. Eesti Panga krediitide liigiloetelu tähtsamate majandusalade järgi. (Miljoneis
kroonides.)
I.
Erapanka
dele
(kokku)
…
1.Erapan
kadele
2.Ühisteg
elistele
pankadel
e…
Iiltööstus

1921

1925

1927

1930

0,8

7,13

6,44
5,38

10,13
6,81
2,72
7,33

5,92

24,20

1,06
26,10

3,24
2,03

13,66
6,02

10,69
5,16

4,71
2,07

1,21
0,17

7,64
3,48

5,52
3,33

2,64
-
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ele…
III.
Kauband
usele
(kokku)
…
1.Erakau
bandusel
e…
2.Ühisteg
elisele
kaubandu
sele…
IV.
Põllumaj
andusele
Tühi koht: andmed puuduvad.; – krediiti ei ole antud.
IV Tabel. Kattevara ja katteprotsendi liikumine.
31.XII

Kattevara Ringvool
1)
us olev
raha 2)
Miljonites kroonides.

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

21,01
13,68
13,05
13,37
13,51
21,92
31,48
27,18
23,07
21,49

37,26
34,42
35,63
34,57
33,54
39,02
36,43
34,04
32,23
35,16

Katteprot
sent
ringvoolu
s oleva
raha
suhtes
56,1
39,7
36,6
38,7
49,3
56,2
86,3
79,8
71,6
61,1

Katteprots
ent
jooksvaist
kohustuste
st.
3)
.
.
.
.
.
.
52,6
54,1
48,5
43,1

. tähistatu kohta andmed puuduvad.
1)1927.a. koosneb Eesti Panga kattevara + riigikassa kullast ja kohustusvabast välisrahast,
1928.a. peale ainult Eesti Panga vastavaist väärtustest.
2)1927.a.-ni ringvoolus olev raha koosneb Eesti Panga pangatähtedest + riigikassatähtedest,
1928.a-st peale aga ainult Eesti Panga pangatähtedest. Ringvoolus oleva raha hulka pole
arvestatud vahetusraha.
3)Jooksvate kohustuste all mõeldakse ringvoolus olevate pangatähtede + jooksvate arvete
summat.
Eesti Panga algatusel vabastati ta seadusega 18 XI 1931.a. valuutamüügi kohustusest ja anti
temale valuuta ostu-müügi ainuõigus. Sellest ajast peale võib Eestis valuutatehinguid teha
ainult Eesti Panga loal. Sellega kujunes Eesti Pank kogu Eesti väliskaubanduse jm.
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Eesti punakaart

majanduslike välisvahekordade korraldajaks ja nende edukuse eest vastutajaks.
Oma reformini oli Eesti Pank mitte ainult emissiooni- vaid ka kõige suuremaks
kommertspangaks Eestis, mis võitles teravalt teiste kommertspankadega ja mille laenud
olid vahepeal 2 korda suuremad ja hoiusummad 3 korda suuremad kõigi kommertspankade
omadest. Peale reformi kadus see võistlus hoiusummade alal, kuid jäi püsima aktiivsete
operatsioonide alal, sest Eesti Panga krediit on endiselt jäänud kõige odavamaks krediidiks
Eestis. Seepärast lähevad erapankadesse krediite saama peamiselt ainult need, kes ühel või
teisel põhjusel Eesti Pangast krediite ei saa. Erapangad peavad andma kas pikemaajalisi
krediite või mitte esmajärguliste või mitte päris pangapäraste kindlustiste vastu. Ühes
valuutakitsenduste maksmapanekuga on ka peaaegu kõik valuutatehingud koondunud Eesti
Panka. Eesti Panga presidendid: E. Aule (aug 1919-okt. 1925), A. Uibopuu (okt. 1925-nov.
1926), J. Jaakson (alates nov. 1926). Direktorid: J. Sihver (märts 1919-juuni 1924), G.
Vestel (apr. 1920-jaan. 1921), L. Lepp (mai 1921 – dets 1924), Juhan Kukk (juuni 1924juuni 1925), T. Vares (juuli 1924-juuni 1925), P. Öpik (dets. 1925 – jaan 1928), J. Kivisild
(alates nov. 1926), Chr. Kaarma (alates okt. 1928), F. Tannebaum (mai 1928 – sept. 1932).
Valitsuse komissar N. Köstner (jaan 1928-veebr. 1932). Nõuandjana Rahvasteliidu poolt
komissari õigustega teotses pangas sir Walter J. F. Williamson (mai 1927-okt 1930). (Eesti
Pank. 1919-1929; Eesti Panga aasta-aruanded, 1919 jj.; Bank of Estonia, Economic
Bulletin, 1929 jj.).EE II 1933.a. veerud 781-791. N. K.
Ülevenemaalise punakaardi osana nõukogude ja enamlaste (kommunistide) erakonna
mõjuvõimu ja julgeoleku kindlustamiseks Eestis 1917-18 vabatahtlikkuse alusel asut.
Sõjaväelise ilmega relvastatud võitlussalgad, koosnesid peamiselt töölistest ja kandsid
asukoha nimetust. Salku hakati asutama juulis 1917.a., eriti intensiivselt toimus see pärast
oktoobri-revolutsiooni . Nov. moodustati juhtiva keskohana Üle-eestimaaline Punakaardi
Keskkomitee. Punakaartlaste arv tõusis Eestis veebr. 1918.a. u. 5000 meheni. Suuremad
salgad olid Tallinnas, Tartus, Narvas. Tallinna punakaart u. 500 mehelises koosseisus
saadeti Saksa okupatsioonivägede vastu ja sai Keila lahingus 23. II 1918.a. suuremate
kaotuste osaliseks. Punakaardi osad andsid aluskaadri 1918.a. alul asut. Eesti
sotsialistlikule sõjaväele.

Eesti Rahvusnõukogu
Eesti Vabadussõda
Eesti- kaitsevägi –
1935-veneensüklopeediast.

Eesti kaitsevägi koosneb kahest osast:kaadriväest, millisesse kuulub maa- õhu- ja merevägi
ning vabatahtlikust sõjaväestatud (fašistlik) organisatsioonist, „Kaitseliit“. Kaitseväe
juhtimine on koondatud sõjaministeeriumis. Sõjaministroile on allutatud armee peastaabi
ülem ja Kaitseliidu ülem. Piirivalve, milles on 1 500 inimest, allub rahu ajal
siseministeeriumile.
Sõjaväeteenistus on sisse seatud 1927.a. sõjaväeteenistuse kohustuse seadusega.
Sõjaväekohustlasteks loetakse kõik mehed alates 17 -55.a.. Üldine sõjaväeteenistus kestab
38. aastat. Tegevteenistus jaotatakse: jalaväes, suurtükiväes ja ratsaväes – 12 kuud. Teistes
väeüksustes kestab teenistus 18 kuud.
1 117. 000 (1931.a.) elaniku juures on igaaastane kutsealuste arv umbes 10 000
inimest. Kogu sõjaväes on ligikaudu 17 000 inimest, kellest on ohvitsere 1 290 inimest, allohvitsere 3 800 inimest ja sõdureid umbes 12 000 iniemst. Sõja ajal võib olla
mobiliseeritud kuni 100 000 inimest.
Ohvitseride kaader moodustatakse sõjakooli lõpetanud isikutest. Ohvitseride
ettevalmistus kestab 3 aastat, millest 1 ½ - õppeasutuses ja ülejäänud aeg – väeüksustes
praktikal. Kõrgema haridusega ohvitseride ettevalmistus toimub Tallinas Kõrgemas
sõjakoolis, kus õppekursus kestab 2 ½ aastat või siis ohvitseride välismaa
sõjaväeakadeemitesse komanderimise teel.
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Eestlased –

Reservohvitseride kaader koosneb: vene vana armee ja Eesti sõjakooli lõpetanud
ohvitseridest. Eesti sõjaväes on vene endise armee ohvitsere 2 300 inimest. Eesti sõjakoole
on lõpetanud umbes 700 inimest.
Maaväed koosnevad rahu ajal: kahest jalaväepolgust, igaühes 3 pataljoni, 12 eraldi
asuvast samasuguse kooseisuga pataljonist, ühest ratsaväepolgust (3 mõõkadega, 1
kuulipildurite ja 1 tehniline eskadrom), ühest üksikust eskadronist, viiest suurtükiväe
divisjonist (8 kerget ja 7 raskepatareid) kahest soomusrongi polgust, kummaski 2
soomusrongi, autotanki polgust (2 tankiroodu), 2 soomusautode roodu ((kompanii)),
õpperood, autorood ja tehniline rood, üks sapööripataljon (6 –kompaniid – 1 õppe, 2
sapööride, 1 raudtee , 1 keemia ja 1 prozektori), ühest sidepataljonist 4 roodust, kolmest
lennuväe divisjonist, mereväest ja piirivalvest..
Sõjaväeüksused on koondatud 4 diviisi, millsitest :
1.diviis (Narva) sisaldab 1 jalaväepolku (3 pataljoni) ja 2 üksikust pataljonist, 2
suurtükiväe divisjonist ja1 soomusrongide polgust;
2.diviis (Tartu) sisaldab 1 jalaväepolku (4 pataljoni) ja 3 üksikut pataljoni, 2.
suurtükiväe divisjonist, 1 soomusrongide ja 1 ratsaväe polgust;
3.diviis (Pärnu) koosneb 6 üksikust pataljonist, 1 suurtükiväe divisjonist.
Kokku on diviisides rahu ajal 200 ohvitseri ja 3000 sõdurit, 32-48 raskekuulipildujat, 100150 kergekuulipildujat, 12 – 24 suurtükki.
Eesti lennuväes on umbes 74 lennukit.
Eesti merevägi koosneb 2 eskaadri miinilaevast, ühest miinilaevast, 4 suurtükipaadist ja 12
väiksemast sõjalaevast. Rannasuurtükivägi koosneb rannapatareidest Nargenis ja Vulfes
((Tsaariaegse kaardi järgi, kus nimed olid saksa või rootsi keeles)) ja mõned väiksemad
rannapatareid veel.
Sõjaministeeriumi poolt juhitud „Kaitseliit“ (40 000 inimest) jaguneb 13 malevaks
(polguks). Iga malev haarab ühe maakonna või suure linna territooriumi. Malev jaotub
omakorda malevkondadeks (pataljonideks). Kaitseliidul on oma suurtükivägi, ratsavägi,
soomusautod ja tehnilised väeüksused. Sõjaväe ja Kaitseliidu sõjaline ettevalmistus on
üpris kõrgel tasemel. Väeüksuste ühistegevus on põhiliselt omandatud. Sport ja laskmine
on heal järjel. Suhteliselt kõrge on elanike, üldine ja tehniline kirjaoskus, mis teeb
võimalikuks spetsialistide kiire ettevalmistuse . Kesk- ja kõrgemates õppeasutustes läbivad
õpilased sõjalise ettevalmistuse, millisele on nädalas ette nähtud 2 tundi. Peale selle nad
viibivad 10 nädalases sõjaväelaagris, kus osaletakse taktikaõppustel. Lk.717-718 (vt.
Riigikaitse -1933)
(vanasti vene k. - Эсты) – 1904.a. käsitlus – Balti mere ääreala ((Прибалтийского края –
viimast sõna kasutatakse vene propagandas alandavas mõttes, ehk kui ääremaad,
mahajäänud kolgast. Tihti kasutati sõna „krai“ Poolat mainides.)) ja kalda lähedaste saarteSaaremaa ((Ösel)), ((Hiiumaa - Dago)) ja Muhumaa (Moon) jne. ((Siit ka Moonsundi
arhiprllagi nimi)) elanikud ja kuuluvad soome-ugri hõimu Lääne gruppi (vt. XXXVI, 9).
Ajalooürikute järgi tuntud kui «чуди», kuid seda sõna kasutatakse ka kõigi teist soome
hõimude suhtes. Ise nad nimetavad end Tallo poeg – maa poeg; lätlased on tuntud nimetuse
all „igganni“, s.t. «изгнанники» ((pagendatud)), mis viitab, arvatavasti, nende
väljatõrjumisele (XIII sajandil) Põhja.; venelastele on tuntud чухонъ, чунонцевъ nime all;
Pihkva kubermangus, eestlased, olles ammusest ajast vene mõju all, said nimetuseks setud
või setuksed (=кляча) – «полуверцевъ». Ala, mis on eestlastega asustatud võrdub umbes
38 500 ruutkilomeetriga, mis on asutstatud umbes 950 000 elanikuga, sealhulgas Liivimaa
kubermang (1881.a. rahvaloenduse järgi) 482 613, Eestimaal (1881.a.) 329 687,
Puhkvamaal (1897.a.) 25 458, Peterburi kubermangus (1897.a.) 64 116, Viitebski
kubermangus 906. eestlast. Usutunnistuselt on eestlased suuremalt osalt luterlased, Pihkva
kubermangus –õigeusklikud, Viitebski oblastis – katoliiklased. Ugri-soome esiisade maaks
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peetakse Kesk-aasiat, kust nad eelajaloolisel ajal migreerusid Loode Euroopasse ja hõivasid
praegused ugri-soome piirkonnad. Erinevatesse hõimudesse jaotumist peetakse VII sajandi
sündmuseks, nõnda nagu ajaloolised väljakaevamised annavad viiteid soomlaste, eestlaste,
liivlaste ja kuralaste ühisjooni. Baltimere alade arheoloogilised leiud viitavad metallide
tundmisle (raudkirved, noad, pronksist rinnaehted). Sellel ajal olid eestlased pigem
rändrahva eluviisiga, jahimehed, kuid juba väiksemal määral maad harivaks. Kunagi
asustasid eestlased kogu Liivi- ja Kuramaa kubermangu, millele viitavad kohtade nimed,
millised lõppevad sõna lõpuga küll (деревня) ja jerw (озеро), kuid millistelt olid juba
eelajaloolisel perioodil eestlased välja tõrjutud lätlaste ja slaavlaste poolt praegustesse
piiridesse; veel 1111. ja 1178.a. Novgorodi kroonika mainib «Очеле» (Adselle,
Marienburgist Loodes), kui maast, mis hõivatud eestlaste poolt. Sellest ajast peale olid
eestlased pidevalt skandinaavia, slaavi vürstide ja lõpuks sakslaste (mõõgakandjad)
kallaletungide küüsis, kes, Taani abil, alistasid eestlased ja ristiusustasid nad umbes 1227.a.
See võitlus oli veel seepärast visa, et orjapidamist tundmata, kaitsesid nad visalt oma põlist
vabadust. Peale sakslasi langesid eestlased alguses Poola võimu alla, seejärel aga Rootsi
alla, aga 1710.a., olid eestlased ühendatud lõplikult Venemaaga.
Alates pärisorjusest vabastamisest hakkas eestlaste kultuurielu kiiresti arenema.
Antropoloogilises suhtes erinevad eestlased oluliselt teistest ugro-finnidest. Eestlaste kolju
on mezotsefaalne (samas kui loparid on brahitsevaalid, ja tsuvašid dolitsefaalid)
((Kontrollige kolju kuju ja rahvaste nimetusi ise.KL.)); väga väljaulatuvate põsesarnade ja
kitsa nina poolest, nelinukrksete kulmukaartega. Naiste koljule on iseloomustav jooneks: ta
on märkimisväärselt väiksema mahuga ja suhteliselt pikkusest laiem. Eestlaseed on kasvult
keskmisest pikemad (tihti üle 170 cm), tugeva ja rässaka kehaehitusega. Naistele on
iseloomulikuks nii vaagna kui ka kehaehituse üldise massivsus, paistes silma tervise ning
jõu poolest. Naha värv on valge, juuksed pigem hele-punased, tihti ka helepruunid; silmad
on heledad, hallikas-sinist värvi. Mehed ja ka naised juukseid ei lõika, kandes neid rätiku
või mütsi all või vabalt õlgadele lastuna. Eestlased ajavad oma habeme ja vuntsid maha.
Meeste riietus koosneb linasest särgist, mis on kaela juurest metallist, tihti hõbedast sõlega
kinni haagitud (see komme hakkab kaduma ja on jäänud alles veel saartel ja Pihkva
kubermangu setudel), sukkadest, kõrgetest saabastest, lühikestest pükstest, tavaliselt musta
värvi, vestist ja hallist või rohelisest jopest, nagu pintsak; kaela seotakse rätik, tihti siidirätt;
peas kantakse laiade äärtega viltkübarat, talvel aga rebasenahkset kõrvikut ja lambanahkset
voodrita kasukat. Naiste kostüüm koosneb pikast linasest särgist, mis on rinnal kokku
tõmmatud pannaldega, triibulisest tumedast seelikust, sinisest pihikust ja tüllist
väljaõmmeldud põllest. Naiste peakatted on üpris eripärased. Eestlased elavad väga
lihtsates palkmajades, enamjaolt suitsutaredes, kuis viimasel ajal on selles suhtes näha suurt
progressi ((Korstnate kasutusele võtt.KL.). Alates 80-st aastatest paistab silma maa
omandiks ostmise püüd ja mõisamajanduse areng. Toit on peamiselt taimne; eestlased
armastavad eriti kapsast ja naereid, milliseid nad kasvatasid juba ennemuistsetel aegadel.
Makusroaks on sealiha. Eestlaste iseloomu põhijooneks on kangekaelsus ja pika viha
pidamine, vaatamata kannatlikkusele ja üldisele hingelisele pehmusele; olles endast välja
viidud, muutuvad eestlased julmaks ja kättemaksuhimuliseks. Eestlane on otsusekindel,
julge, ohus leidlik, väga aus, kuid vahel ka laisk ning muretu. Eestlased hindavad naist vaid
kui töötajat, muretsemata eriti ta moraalse käitumise pärast. Kombed on üpris vabad.
Ebaseaduslikult sündinute arv küündib kuni 6% ((praegu, 2010.a. umbes pooled. KL.)).
Lahutused on aga äärmiselt harvad. Vana aja kombed vajuvad kiiresti unustusse. Enam
püsivamaks on osutunud pulma ja matusekombed. Eriti Põhja eestlaste ja setudest eestlaste
juures. Nii näiteks ei tohi inimene voodis surra, mistõttu nad asetavad surija õlgededest
asemele (pikka öllile panema – pikkadele õlgedele panema), millistele nad jäävad kuni
surmani; sel ajal seisneb kogu nende eest hooldus selles, et neid püütakse võimalikult
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rohkem toita. Kirst lahkunuga asetatakse vankrile, millisele istuvad kõik lähisugulased ja
viiakse kiiret traavi sõites matmispaika. Täiesti elujõus on veel paljudes kohtades usk
headesse ja pahadesse vaimudesse ja sellega seotud nõidusse (vt. Eesti mütoloogia).
Kirjandus: Eestlaste antropoloogia ja arheoloogia bibliograafia võib leida
Вейнберга artiklis «Русск. Антропол. Журнале» 1901.a. Nr. 3.; Richter, „Geschichte der
Ostseeprovinzen“ (1857.a.); Ритихъ, «Материалы для энтографии России»
(«Прибалтийский край», 1873); Alquist, „Culturwörter der Finnen“; Wiedemann; „Aus
dem inneren und ausseren Leben des Esten“ (1876); Schröder, „Die Hochzeitsgebrauche
der Esten“ (Berlin., 1888); Mikkola, „Berührungen zwischen den Westfinnen u. d. Slaven“
(Helsingfors 1894.a.); Майковъ, «Кулътурная жизнъ зап. Финновъ по даннымъ языка»
(Alquist´i järgi); Трусманъ, «Ведение христианства в Лифлю» (1884); уго же,
«Чудско-литовский элементъ в Новгород. Пятинахъ»(Ревелъ, 1898); Благовещенский,
«Остров Эзелъ и его обитатели» (Сбор. Археологическаго Инстит.», 1881); В.
Миллеръ, «Сист. Опис. Дашковск. Музея» (там же очасти указана библиография).
Palju väärtuslikku on „Sitzungsberichte u. Verhandlungen der Gelehrten Estn.
Gesellschaft.“.
ЭС БЭ № 81. 1904. стр.126-127.
М.Е.
Eesõigus e. privileeg
Eetika – 1933-

– mõnele ühiskonnaklassile, seisusele, kogukonnale või üksikisikule seadusega,
korraldusega või valitsuse määrusega antud eriõigus, mis puudub teistel kodanikel.
((Toodud ära väljajättudeta.See on vist viimane kord, kui kodanlikku eetikat nii põhjalikult
käsitleti, kuigi klassi seisukohalt, aga hiljem vaid läbi Stalini jne. ja kommunistliku partei
vaatepunktist, mainides kodanlikku eetikat vaid kui eba-moraali, eba-eetikat. KL. ))
(kr. ethos – moraal, komme, iseloom), alates Aristotelesest (vt. Б.С. Э. Том 3, стр.
326) filosoofia valdkonna nimetus, milline käsitleb inimliku käitumise eeskirju ja mis
seovad need käitumise eeskirjad või normid üldiste ettekujutustega inimeste vastastikustest
kohustustest ja sellise käitumise positiivse või negatiivse hindamisega.
Tavalises sõna kasutuses langeb sõna eetika kokku moraali mõistega (lad. mores –
kombed) või kõlblusega. Sel juhtumil mõeldakse eetika all mitte ainult üldist filosoofilist
õpetust moraalist, vaid ka moraali ennast, st. inimliku käitumise vormi endid ja nende
positiivseid ja negatiivseid hinnanguid, mis on iseloomulikud antud ühiskonnale ja
üksikutele ühiskondlikele gruppidele. Need moraalsed vormid ja hinnangud saavad oma
väljenduse moraali eeskirjades (näiteks, „armasta oma ligiinimest“) ja teatuid tegevuste
moraalsetes keeldudes (näiteks, „ära tapa“), moraalses kohusetundes, moraalses
pahameeles, kohustuslikkuse, õigluse, hea ja kurja arusaamas.
Kodanlik eetilised moraaliõpetused tuletavad moraalsuse kas inimese tahtest
sõltumatutest idealsetest jumaliku mõistuse tahtest (heteronoomne, religioosne moraal), või
idealistlikest ettekujutustest, et see on inimesele aprioores teadvuses kaasasündinud
moraalne kohustus (autonoomne moraal, Kanti „kategooriline imperatiiv“), või siis
parimal juhul puhtalt empiirilisel teel konstateeritav inimese kasu, õnne, heaolu (utilitarism,
eudaimonism) saamise püüdlus. Kodanliku filosoofia moraali õpetus on üdini läbi
imbunud idealismist või naturalismist (vt) või kitsast empirismist (vt).
Kodanlikule eetikale on võõras ettekujutus moraali seostest – nii selle sisult kui ka
selle vormilt – ajalooliselt välja kujunenud ühiskondlike suhete süsteemiga. Kui siis
üksikutel juhtudel geneetiline sotsioloogia (vt) püüab siduda moraali arengu tootmise ja
tarbimise tingimustega, siis sellele jääb ikkagi võõraks klassidega ühiskonnas moraali
klassi sisu.
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Kodanlike moraali teooriate suure eripärasuse juures on neile ühiseks jooneks
üldinimliku moraalikoodeksi loomise püüd, milline on kohustuslik tervele ühiskonnale,
sõltumata seda ühiskonda moodustavatest klassidest ja seejuures kohustuslik igasugusele
inimühiskonnale, milline ka ei oleks tema ühiskondlik-majanduslik struktuur.
Suurema osa kodanlikke eetiliste õpetuste aluseks on idealistlik ettekujutus
„tahtevabadusest“, tänu millele mõeldakse moraalsetena vabasid tegusid, mis on tingitud
kõrgematest, igavestest moraalsetest printsiipidest, abstraktsetest moraalsetest ideedest,
millisteni inimkond oma moraalses enesetäiustumises areneb. Seejuures ta on puhtalt
kodanlik, tekkides kapitalistlikest suhetest, kohustuslikkuse ja õigluse ettekujutusest,
headusel ja kurjusel, kuulutades need igavesteks ja loomulikeks moraalseteks käskudeks.
Selline abstraktne-idealistlik klassiväline vaade moraalile püüab lugejatele peale sundida
kodanlikke filosoofia kursuseid, õpikuid ja ensüklopeediaid.
Marksistlik-leeninlik eetika mõistmine tuleneb ajaloo materialistlikust mõistmisest,
millega kooskõlas on ideede ja printsiipide olemus „ajaloolised, ajutised ja üleminevad
produktid“. „Inimesed, kes annavad vormi oma ühiskondlikele suhetele kooskõlas oma
materjaalse tootmisviisiga, annavad, kooskõlas oma ühiskondlike suhetega, vormi
(gestalten) ka oma printsiipidele, ideedele ja kategooriatele “ (Marx).
Materialistlik dialektika on tervikuna suunatud kodanlike idealistlike ja
naturalistlike moraalsete teooriate vastu: igavese, klassideülese, ajalooülese moraali teooria
õpetuse vastu, millisest rääkis erinevates variantides Kant, Feierbach ja Düring, - selle
vastu, et „konstrueerida moraalsust abstraktsest mõistest, ega mitte tegelikkest
ühiskondlikest suhetest“ (Engels). Marxile, Engelsile, Leninile kujutab moraalsus endast
ülesehitust ajalooliselt määratletud ühiskondlike suhete süsteemi kohal, klassiühiskonnas –
aga klassisuhete kogumi üle. Ja inimliku käitumise praktika ja moraalsed vaated toovad
esile, väljendavad, kajastavad ja peegeldavad lõppkokkuvõttes antud korra iseärasusi,
majanduslikke suhteid, mis vastavad tootmise teatud viisile: muutused vaadetes heale ja
kurjale, õiglusele jne. on ühiskonna majandusliku struktuuri muutumise sümtoomiks,
tundemärgiks. „Inimesed, – ütleb Engels, - teadlikult või ebateadlikult ammutavad oma
õigulikke vaateid lõppkokkuvõttes praktilistest tingimustest, millistes seisneb nende
klassiline seisund – majanduslikest tingimustest...“. „Massi moraalne teadvus, mis kuulutab
ebaõiglaseks selle või teise majandusliku fakti, nii nagu oli kunagi orjusega ja
sunnismaisusega, tõestab, et antud fakt on oma aja ära elanud, et on ilmunud uued
majanduslikud faktid, milliste jõul ta muutub väljakannatamatuks ja peab hävinema“
(„Anti-Düring“). See iseloomustus puudutab ka moraali põhimõistet – õiglust.
Käsitledes kaubandustehingute „õigluse“ küsimust, viitas Marx: „Tehingute õiglus,
millist sooritatakse tootmise agentide vahel, põhineb sellel, et need tehingud, kui loomulik
tagajärg, tulenevad tootmissuhetest“. Tehingute sisu „on õiglane, kui ta vastab sellele
adekvaatsele tootmisviisile. Ta on ebaõiglane, kui ta on sellega vastuolus.
Orjus kapitalistliku tootmisviisi alusel on ebaõiglane; samuti pettus kui kaup“
(„Kapital“). Kui lõppkokkuvõttes tuleb ühe või teise ajajärgu moraalsete vaadete juuri
otsida selle majanduslikes tingimustes, siis enam vahetult võivad moraali mõjutada
religioossed õpetused, õigusnormid jne. ideoloogilise ülesehituse valdkonnas, mis tekivad
sellel alusel.
Kritiseerides Feierbachi ja Düringi dogmaatilisi vaateid eetikale kui lõplikke,
„igavesi“ moraali tõdesid, andis Engels neile neis küsimustes täpse dialektilismaterialistliku seisukoha.
Moraal, ütles ta, on „inimkonna ajalukku puutuv sfäär, kus lõplikud tõed tulevad
viimases instantsis ilmsiks väga harva. Ettekujutus heas ja kurjast on nii tihti muutunud ühe
rahva ja sajandi jooksul teise rahva ja sajandi suhtes, et on tihti üksteise vastandiks...“
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„Meie, ütles Engels, eitame igasugust katset meile peale sundida mingit moraalset
dogmaatikat, kui igavest ja lõplikku, nüüdsest muutumatu moraalse seadusena. – sundida
peale selle põhjendusega, et moraalsel maailmal on omad mitte üleminevad printsiibid,
millised seisavad ajaloost ja rahvuslikest eripäradest kõrgemal. Vastupidi, me väidame, et
igasugune moraalne teooria on senini lõpp-kokkuvõttes antud ühiskonna majandusliku
seisukorra tulemus. Aga nii nagu ühiskond on senini arenenud klassilistes vastaspoolsustes,
siis oli moraal alati klassiliseks moraaliks: kuna ta õigustas valitseva klassi ülemvõimu ja
huvisid, kuna, kui rõhutud klass muutus piisavalt tugevaks, ta väljendas pahameelt selle
ülevõimu vastu ja kaitses rõhutute tulevasi huvisid“ („Anti-Düring“).
Kogu klassiühiskonna ajaloolise arengu kestel oli moraal alati klassi moraaliks –
moraaliks, kas ekspluateerijate klassi ülevõimu ja huvisid või siis rõhutud klassi huvisid
õigustavaks, selle revolutsiooniline püüdlus, tema rahulolematus ekspluateerimise vastu.
Klassi moraal oli valitseva klassi käes hädavajalikuks ideoloogiliseks relvaks ja ta sundis
sellele alluma ka teisi ekspluateeritavaid klasse, ta ei rikunud seda ise vaid seepärast,
kuivõrd see on tema huvides.
Igasugune muu, abstraktne, puhtalt teoreetiline moraal ei saaks olla tõeliselt kehtiv
moraal. Feierbachi moraal, ütles Engels, „on loodud kõikideks aegadeks, kõikidele
rahvastele, kõikidele seisustele ja nimele seepärast ta ei ole kuskil ega kunagi rakendatav.
Tõelise maailma suhtes on see samavõrd jõuetu, nagu Kanti kategooriline imperatiiv.
Tegelikkuses on igal klassil, iga tegevusalal oma moraal, millist nad rikuvad iga kord, kui
saavad seda teha karistamatult“ („Ludvig Feierbach“).
Engels märkis, et kaasaegses kodanlikus ühiskonnas eksisteerib vähemalt kolm
moraali vormi: minevikult päritud feodaal-kristlik moraal, kaasaegne kodanlik moraal ja
proletaarne tulevikumoraal. Vastuväiteks, et kolmes nimetatud moraalis on „miskit kõigile
neile ühist“, vastas Engels, et viidatud teooriad, „väljendades endas ühe ja sama ajaloolise
protsessi kolme erinevat taset, omavad ühist ajaloolist vundamenti“.
Moraalne käsk „ära varasta“ on üldine kõigile erinevatele moraali normidele, mis
on tekkinud ühiskonnas, kus valitseb eraomand, kuid see käsk kaotab mõtte tuleviku
kommunistlikus ühiskonnas, kus puuduvad varastamiseks igasugused motiivid.
Eraomandi ja kaubatootmise suhted ananvad eetikale, kui kapitalistliku ühiskonna
ideoloogia erilisele vormile, mõningased spetsiifilised jooned, koos sellele iseloomulike
moraalse isiksuse kohuse, õigluse, headuse ja kurjuse mõistetega. Mõningad eetika üldised
mõisted, nagu „õiglus“, „kurjus“, „headus“, mis annavad moraalsetele hinnangutele nende
spetsiifilised jooned, mis on säilunud kogu ajaloolise arengu käigu jooksul, täitudes, siiski,
iga kord uue klassilise sisuga. Kahtlema on samuti nii, et koos ühiskondliku tootmise enam
kõrgemate vormide ajaloolise arenguga, areneb ajalooliselt ka kõlblus: moraalsed teooriad,
millised kajastavad kapitalistliku tootmisviisi huvisid ja vajadusi, on nii klassiliselt sisult ja
vormilt üldiselt kõrgemal orjanduslikust või feodaalsest eetikast. Selles suhtes eetilised
vaated ja hinnangud kui erilised ühiskondliku tunnetuse vormid jagavad kõikide ideoloogia
liikide ajaloolist saatust.
„Et seejuures üldiselt ja tervikuna toimus kõlbluse progress, - selles keegi ei kahtle.
Kuid isegi nüüd me ei läinud kaugemale klassilisest moraalist. Kõlblus on tõeliselt inimlik,
mis asub kõrgemal klassilistest vasturääkivustest ja igasugune nende meenutamine, saab
võimalikuks vaid sellisel ühiskonna arengu astmel, kui mitte ainult ei ole kõrvaldatud
klasside vastuseis, vaid ka praktilises elus silutakse igasugune mälestus sellest“ („AntiDüring“).
Rääkides eetikast, kui „inimtunnetuse valdkonnast“, kui ideoloogia vormist, ei või
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unustada, et faktiline, praktiline kõlbelisus, s.t. kombed, s.t. inimeste faktiline käitumine,
nende teod, leiavad alati oma väljenduse nende vahel välja kujunenud ühiskondlikes
suhetes, „olmeelulistes suhetes“.
Engels räägib ühes kohas moraalist ja õigusest kui „ühiskondlikest suhetest“. See ei
tähenda, et me peame kujutama endale ette ühiskondlikke suhteid moraalse
pealiseehitusena, mis on eraldatud kõigist teistest ühiskondlike suhete liikidest kui
„ülesehituse“ sfäärist – eraldi õiguslikest, esteetilistest, religioossetest, nii ka
majanduslikust „baasist“ – tootmissuhetest, vahetusest, tarbimisest. Kuid on vaieldamatu, et
ühiskondlike suhete erinevad tüübid (vahetus-, omandisuhted, jne.) võivad saada lisaks
spetsiaalse moraalse hinnangu – kui kohustuslik, õiglane, soositav või keelatu ja esineda
siis kui praktilise moorali suhted. Selles mõttes on hädavajalik selgitada välja suhted, mis
eksisteerivad näiteks kõlbluse ja õiguse vahel ning eetika ja religiooni vahel.
Moraalil on kahtlematult õigusega rida ühiseid jooni; sellest mõisted „vabadus“,
„võrdsus“, „õiglus“ on ka meie poolt kasutatud õigussuhete valdkonnas. Nõnda-nimetatud
tavaõiguses (vt) võib jälgida isegi moraalsete ja õigusnormide samastumist ja
läbipõimumist. Need kodanliku moraali ja õigusega ühised jooned leiavad omale seletuse
nende ühises ajaloolises aluses – kaubatootmise ühingute majanduslikul struktuuril.
Kuid on olulised õiguslikele suhetele iseloomulikud jooned, mis eristavad neid
moraalist, see on nende riiklik reglementeerimine seaduste sunduslike vormide kaudu.
Riigi poolt mitte reglementeeritud piirkond, kuid mis on sanktsioneeritud kohustustena
ühiskonna arvamuses on tegelikkuses märkimisväärselt avaram.
Sellised nähtused nagu heategevus, kokkuhoidlikkus, loobumine jne., saavad ühe
või teise moraalse hinnangu, kuid nad ei ole alati riigi poolt reglementeeritud, kuna nad ei
puuduta vahetult valitseva klassi majanduslikke ja poliitilisi huvisid. Muide, siin ei ole
kindlaid piirie: näiteks pillamine teatud astmel, kuna see takistab omanduse edasist
kogunemist ja säilumist, on kodanliku riigi poolt reglementeeritud hoolekande instituudi
vormis. Kuid kitsidus jääb karistamatuks!
Teine moraali erinevus õigusest seisneb selles, et õigus on teatud klassi ülevõimu
puhul vaid üks – valitseva klassi õigus. Moraalsed vaatepunktid võivad olla erinevad ja
peegeldada ka teiste klasside huvisid, sealhulgas ka rõhutud klasside, revolutsioonilise
klassi huvisid. See moraal võib olla vastuolus ekspluateerijate õiguse ja eetikaga (näiteks
võitlus streigimurdjatega, rikkudes kodanlikku „töö vabadust“).
Täpselt samuti on hädavajalik selgitada välja eetika ja religiooni vaheline ajalooline
suhe. Eetilised vaated on tavaliselt samastatavad religioossete „käskudega“ ja saavad
nendena religioosse õnnistuse. Kahtlemata, et ka teatud valitseva klassi eetika kujutab
endast selle klassi ideoloogia erinevaid ilmingute vorme ja see ühendab üldised jooned ja
ühise sisu religioossetele ettekirjutustele ja moraalsetele normidele („ära varasta“ jne.).
Usk on kõikjal, seal hulgas ka kodanlikus ühiskonnas, pühitsedes valitsevate
klasside faktilise eetilisuse. Kuid ikkagi me peame eristama ajaloolist perioodi, kui
religioon oli feodaalses ühiskonnas valitsevaks ideoloogiaks, kaitstes selle hierarhilist
korda, samas kui eetika oli tervikuna religioosne, autoritaarne ja heteronoomne (s.t.
käsitledes moraalseid kohustusi kui Jumala või feodaalse valitseja tahet) ka kodanliku
eetika arengu perioodil.
Kodanlik eetika on autonoomne: kodanlikus ühiskonnas saab teadvuse valitsevaks
vormiks kodanlik õigus; moraalsed stiimuleid tuletatakse mitte välistest korraldustest, vaid
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kodanliku indiviidi „sisemisest teadvusest“, tema kasudest ja huvidest, mis on väljendatud
sissemähitult ülespuhutud moraalsete printsiipide kestaga, kuid mis väljendavad kodanluse
klassihuve.
Iseenesest on mõistetav, et proletariaadi moraal, nagu ka tulevase kommunistliku
ühiskonna moraal, millises sureb lõplikult igasugune religioosne ideoloogia, on sügavalt
vaenulik igasugusele religioonile.
Kõlbluse ja eetiliste õpetuste ajalooline areng.
Kõlbelisuse ja tavade ajaloolised muutused ja erinevused eetilistes hinnangutes, mis
teostuvad inimühiskonna arengus, hakkavad niivõrd silma, et isegi kodanlikud ajaloolased,
filosoofid ja sotsioloogid, kes püüavad leida üldist eetikakoodeksit, ei saa ilma moraalsete
normide muutumise faktita hakkama.
Kodanlikes kursustes ja ensüklopeediates me võime lugeda erinevate moraali
tüüpide kohta – sõjamehe moraalist, maaharija moraalist, käsitöölise moraalist jne. Kuid
kodanlikud autorid ei seo nende erinevate kõlblus etüüpide arengut selle või teise
formatsiooni ühiskondlike, klassiliste suhetega. Tavaliselt nad tulevad järeldusele, et need
erinevused on vaid ajutised, mis puutuvad minevikku, et inimkonna „moraalne
enesetäiustamine“ ja eetika „progress“ viivad selleni, et need erinevused hakkavad
kaduma, et „religiooni sanktsioon tasandab klasside moraali erinevuse“, et kodanliku
demokraatia kultuur, terve rea „moraalsete kriiside“ kaudu, viib ühtse ja kõrgema
kodanliku eetika võidukäigule.
Kooskõlas marksismi-leninismi õpetusega, on moraali areng lahutamatult seotud
ühiskondliku tootmisviisi arenemisega, ühiskondlik-majanduslike formatsioonide arengu
ning vahetumisega. Klassiühiskonna piirides areneb kõlblus klassilistes vasturääkivustes ja
ei lakka olemast teatud klasside moraal.
Juba ürgaegse ühiskonna tundmaõppimisel me puutume kokku terve keeruka
moraalsete kohuste ja keeldude (tabu) süsteemiga, millised panevad oma liikmetele
patriarhaalse-sugukondliku korra. Seejuures ürgaja ühiskonna inimene kes ei olnud veel
oma nabanööri, mis teda suguvõsaga sidus, lahti kiskunud, ei tee vahet õiguse nõudmistel
ja moralasel kohustusel, mis on iseloomulik palju hilisemale klassi ühiskonna ajaloolisele
perioodile ja mis ei tulene ürgaja suhete praktikast. Õppides tundma ürgaja ühiskonna
abielu tavade keerukaid vorme, näitasid Marx ja Engels, kuidas need tavad olid tingitud
ürgaegse ühiskondlik-majandusliku organisatsiooni praktikast ning vajadustest, nõnda
„seal, kus eurooplane näeb moraalitust ja korratust, valitseb tegelikult range seadus“, nii
näiteks, „ürgajal oli õde naiseks ja see oli moraalne“. Samal ajal Engels märgib, et
sugukondlik olme sünnitab ürginimestes sellised moraalsed jooned, nagu isikliku väärikuse
tunne, vabaduse armastus, vaprus, tõearmastus, ausus, millistest on puudus klassi
ühiskonna arengu hilisema perioodi suuremal osal inimestel.
Antiikaja orjapidajate ühiskond loob alused orjapidajalikule moraalile. Sellele on
iseloomulik töö, kui orjade ülesande, põlgamine, orjapidamise eetiliseks ja õiglaseks
instituudiks tunnistamine, orjadel moraalse tunde ja mingitegi õiguste olemasolu eitamine,
kasti kord, keelud ja piirangud. Samal ajal arenevad antiiksed kaubanduslikud
tootmissuhted, lagunevad vanad sugulussidemed ja ilmub kaupu müüv kodanlus.
Kaubatootmisega üheskoos ja teineteisest kodanlike indiviidide kasvava eraldatusega
areneb ka moraalsete ettekujutuste kompleks, mis on omane vahetuslikele suhetele:
ettekujutus moralsest, „vabast“ ja „võrdväärsest“ isiksusest, vahet, millist tehakse ühe
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õigluse liigi ja teose õigluse liigi vahel, tasakaalustavat, milline on vahetusel hädavajalik ja
sealt tulenev ettekujutus voorusliku käitumise normidest. See kõlbeline isiksuse
„võrdväärtuslikkuse“ printsiip, laineb siiski veel ainult vabadele kodanikele, ega mitte
orjadele. Ja see antiikse ühiskonna faktilise kõlbelisuse koodeks leiab oma kajastuse
varastes eetilstes õpetustes.
Aritokraatlik eetika saab enam sügavama filosoofilise väljenduse idealist Platoni
juures. Kooskõlas Platoniga, asuvad väärika käitumise printsiibid teispoolses ideede
maailmas, eetiline enesetäiustamine on inimese ühendamine ideede maailmaga, tunnete ja
affektide allutamine mõistlikule teadmisele. Viimane on kättesaadav tervikuna vaid
väisearvulisele tarkade kastile, kes asuvad platonliku idealistliku riigi eesotsas, millises
valitseb range kastihierarhia. Kuid kui kreeka aristokraatia muudab eetika väheste
väärtuseks, siis kreeka kaupmeestest kodanlus, seades oma tähelepanu keskmesse kauba
valdaja isiksuse „autonoomsuse“, püüdleb oma eetikas lähtuda indiviidi huvidest, isiksuse
õnne poole püüdlusest. Eitava väljenduse annavadb sellele sofistide eetilised õpetused,
millised võitluses vana moraaliga asuvad igasuguste moraali normide suhtelisuse
tunnistamise teele, eetilise relatiivsuse teele. Kodanliku eetika küsimuste positiivne
lahendamine leiab osaliselt aset juba Sokratese juures, kes püüab ületada sofistide
moraalset relativismi ja otsib teadmistes inimese healolu ja vooruse saavutamise teed.
Enam põhjalikuma aluse uutele kodanlikele suhete vajadustele ja huvidele annab
materialist Demokritos, kes esindab eesrindliku kodanliku demokraatia huve ja toob eetika
lähtepunktina esile inimolemuse tundmaõppimise. Selles „olemuses“ on inimese
rahuldusele ja õnnele püüd põhiliseks ja määrab kindlaks ta käitumise. Siiski Demokritos
ütles – „hingelist rahu võib saavutada vaid sel juhtumil, kui rahuldust ei otsita üleminevas“,
kui piirdutakse „naudingutes mõõdukusega ja harmoonilise eluviisiga“. See „mõõdukus“
on eriti alla kriipsutatud Epikurose eetikas, milline peegeldab juba orju pidava kodanluse
languse ajajärgul, selle püüdlust enesepiiramisele ja targale elurõõmule. Arendades
Demokritosele sarnaseid väiteid, Epikuros väitis, et elurõõmu, kui olemise eesmärgi all ta
mõtleb „mitte priiskamist, ega ka madalaid kirgi“, vaid hingelist rahu, „keha valust ja
hinge kannatustest vabastamist“. „Suurepärase elu ja kõrgeima rikkuse algeks on tarkus“.
Vana Kreeka uus autonoomne eetika saab oma kõrgeima väljenduse materjalismi ja
idealismi vahel pendeldava Aristotelese, suurima avanaaja mõtleja, töödes, kes väljendas
enamtäielikumalt nii uusi kauba tootmise suhteid, kui ka ühiskonna, mis põhineb orja tööl,
kogu piiratust. Tema arvates me peame püüdlema hingelisele õnnele, naudingule, kuid selle
saavutame mitte teoreetilise aruteluga headusest, vaid tegevuse kaudu, mis järgib
„norme“ , s.t. valib mõistliku määra kõiges, kesktee äärmuste vahel. Vooruslik väldib
äärmusi: nii ei luba õiglus ülekohtu tegemist ega selle läbi kannatamist. Õiglane inimene
hüvede jaotamisel „eraldab igaühele temale vastava proportsiooni“. Seejuures selle hüvede
jagamise õigluse juurest, milline võib olla ebavõrdne, on tarvis eristada „vahetus õiglust“,
kui „isikutega käitutakse kui kõiges võrdsega, selle vahe erinevusega, kes sooritas kuriteo,
sellest kes kahju kannatab“ („Eetika“, V).
Vana Kreeka kaubanduse langus ja Rooma muutumine uueks maailma kaubandusning poliitiliste sidemete keskuseks, lõi sotsiaalsete vasturääkivust kasv Rooma keisririigis
need majanduslikud ja poliitilised tingimused, millsites arenevad edaspidi antiiksed eetika
õpetused. Kui ühiskonna valitsevas tipus, rooma patriitside ja õukondlike ringide keskel
levib materialistlik epikuurlaste eudaimonism (vt. moraal, mis põhineb õnnele püüule), siis
rooma aristokraatia ringides, mis on seotud minevikku kaduva mõisate majandusega ja
vabariikliku Rooma traditsioonidega, aga seejärel ekspluateeritavate orjade keskel,
hakatakse sellele moraalile vastandama pessimistlikku stoikute eetikat, milline ananb
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peamise tähenduse mitte naudingule, avaid mõistlikule voorusele, kannatuste
leevendamisele, otsib moraalsetes normides mingi kõrgema moraalse seaduse ilmingut
(Seneca, Mark Avreli, Epiktetos, jne.). Sel samal orjade ja rõhutute masside sotsiaalsel
alusel hakkab levima kristlik eetika, mis saab edasise arengu n.n. Keskajal.
Keskaegne feodaalne ühiskond, selle seisuslike privileegidega ja seisuse
hierarhiaga, millise majanduslikuks aluseks on talupoegade, kes on rängalt
ekspluateeritavad suurmaaomanike poolt, väiketootmine, loob eriti soodsad tingimused
askeetliku kristliku moraali arenguks. Vaimulikkond esineb esineb priviligeeritud klassi
huvide ustava kaitsjana, kutsutes ekspluateeritavad massid alandlikkusele ja
enesesalgamisele. Kristlik eetika tuletab moraalsed käsud Jumala tahtest ja inimese
loomulikke kalduvusi, kui patuseid ohjeldama ja austama eksisteerivaid feodaalseid
seadusi. „Kristlus, ütles Engels, olles täiesti vastavuses oma orjade ja rõhutute religiooni
iseloomule, tundis vaid üht kõigile inimestele ühesugust võrdsust, aga nimelt võrdset
patusust, mis on päritud esivanemailt“ („Anti-Düring“). Selles moraalis lepitatakse õpetus
„tahte vabadusest“ kristliku õpetusega jumalikust „ettemääratlusest“; vooruslikkus
samastatakse kiriku ettekirjutiste täitmisega. Kõrvuti kristliku moraaliga, mis on suunatud
sellele, et hoida vaos hoidmise ohjes ekspluateeritavaid klasse, õitseb praktiline feodaalrüütellik moraal, mis seab kõrgeimaks sõjamehe vapruse ja rüütliau, mis pühitseb
ühiskondlikku ebavõrdsust ja valitseva klassi vägivalda („esimese öö õigus“ jne.).
Feodaalse aristokraatia langus suurendab selle keskel püüdu hetkelise naudingu taotlusele,
hedonismile, jämedale kõlvatusele jne., aga uute kodanlike suhete areng feodaalse
ühiskonna rüpes, loob aluse uutele eetilistele normidele, esiialgu samuti feodaalsele
ajajärgule iseloomulikus religioosses ülerõivais, protestandismi eetikas, mis võitles
katliikliku eetikaga. Talurahvas oma sõdades feodaalse võimu vastu väljendab osalt oma
klassihuvisid ja varajase ristiusu (kristliku kommunismi) „võrdsustavate“ eetiliste normide
kehtestamise püüdu.
Uus kodanlik moraal areneb mööda vastuolulisi teid koos esialgse kapitalistliku
kogumisega, kaupleva kodanluse kasvuga, käsitöölt manufaktuurides tootmisele
üleminekuga. Itaalia linn-vabariikide suurkaupmehed ja rahanduslik kodanlus, tulles juba
ammuu poliitilisele võimule, mis toetas teadusi, kunsti, on kalduv hedonistlikule
(naudingulisele) moraalile. Revolutsiooniliselt meelestatud Põhja käsitööstusmanufaktuuride keskuse kesk- ja väikekodanlus, kes muretseb kapitalistliku kogumise
tingimuste eest, püüab aristokraatlikule epikuurlikule asketismile seada vastu puritaanlikku
moraali, mis kutsub enesesalgamisele ja tundeliste kalduvuste mahasurumisele.
Kapitalistliku ühiskonna areng toob uuesti esile võrdväärse ja vaba isiksuse mõiste
kui kodanlik eetika põhimõiste. Kauba omanike konkurents – see suurim võrdsustaja, mis
muutus kodanliku seaduse ees võrdsuse loosungiks. See uus kodanlik-õiguslik ideoloogia,
mis seadis tähelepanu keskele egoistliku kodanliku „autonoomia“, „vaba“ ja „võrdse“
isiksuse, mis on seotud vaid omakasu huvidega ja kapitalistliku konkurentsi stiihiliste
seadustega, see juriidiline maailmavaade jätab oma ilmse jälje tervele kodanlikule
moraalile. „Ringkäigu või kaupade vahetamise sfäär, millises teostatakse tööjõu ostu ja
müüki, on kaasasündinud inimõiguste tõeline paradiis. Siin valitseb vaid vabadus, võrdsus,
omand ja Bentham“, - ütles irooniliselt Marx oma „Kapitalis“.
„Seni kui inimene jääb kodanlaseks, - loeme teises kohas Marxilt – ta ei saa neis
antagonismil põhineval harmoonial ja igavesel õiglusel põhinevatel suhetel, mis ei lase
kellegil teiste arvel esile tõusta“ („Filosoofia viletsus“).
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Kodanlus täidab vanad, feodalismilt pärandatud kristlikud moraalsed käsud uue
kodanliku sisuga, suunates neid teda ekspluateeriva klassi vastu ja rikkudes neid praktiliselt
igal sammul. Kodanliku eetika sisemised vasturääkivused peegelduvad lõppkokkuvõttes
erakapitalistliku omandi sisemistel vasturääkivustel. Õõvastavaks silmakirjalikkuseks on
käsk „ära tapa“ – tingimustes, kus koos kapitalismi arenguga iga päev tapetakse aeglaselt
kapitalimi poolt loodud nälja ja külmaga miljnid inimesed, kui sõjad muutuvad üha
verisemaks, kui tapmise vahendid sõjas muutuvad üha halastamatumatuteks, aga verine
terror, milline on suunatud kolooniates tööliste ja töötajate vastu, märatsevad tervel
maakeral, kõikjal, kus valitseb kapital. Kuid see käsk on vajalik omandi, kui töötajate
revolutsioonilise rahulolematuse ja revolutsioonilise vastu-terrori vastaseks kaitseks, kui
pidur. Ettekujutus vabadusest, võrdsusest, vendlusest on eraomandil ja majanduslikul kasul
põhinevate suhete sirmiks. Käsk „ära varasta“ sanktsioneerib kapitalistliku omandi kaitset:
formaalselt täidab kodanlus kohusetundlikult sõlmitud tehinguid, kuid tegelikult on
kapitalistliku süsteemi areng töölistelt lisaväärtuse riisumiseta ja tugevamate kapitalistide
poolse nõrgemate alalise koorimiseta mõeldamatu.
Pettus kauba kvaliteedis ei ole kaubavahetuse tingimustes kasulik, mistõttu
räägitakse kaupmeeste aususest, kuid samal ajal reegel „ei peta – ei müü“ iseloomustab
kogu kauplemise praktikat.
Tööd vaadeldakse kodanluse poolt kui rasket, ekspluateerivate klasside
ebameeldivat kohustust ja samal ajal kujutatakse kapitalistlikku omandit kui kodanluse
„isiklikkul tööl“ põhinevat. Erilisest silmakirjalikkusest on imbunud läbi kodanliku eetika
vaated sugupoolte vahelistes suhetes ning perekonda. Kaasaegne üksikperekond, ütles
Engels, on asutatud naise allutamisele mehele ja selle eesmärgiks on vaieldamatult
„seaduslike“ laste sünnitamine, et nad kui vere poolest järeltulijad võiksid hakata isa vara
valdama: kodanliku perekonna aluseks on eraomand. Abikaasa poolset truuduse rikkumist
ja suguliste vahekordade vabadust vaadeldakse kodanluse poolt kui omandi rikkumist. Ja
samal ajal rikub kodanlus praktikas seda abielutruudust iga päev. Abielu, kui kasulik
kaubandustehing ja prostitutsiooni õitseng – sellised on sugude vaheliste suhete
iseloomulikud jooned kodanlikus ühiskonnas (Энгелъс, Происхождение семъи, частной
собственности и государства).
Kodanliku moraali ja selle sisemiste vasturääkivuste areng saab oma ideoloogilise
väljenduse eripärastes eetilistes õpetustes, millised on esitatud kodanliku filosoofilise mõtte
poolt. Õige ajaloolise teooria, mis uurib eksisteeriva ühiskonna tegelikke seadusi ja mis
teeb neist välja edasise arengu tendentsid, puudumine, on täidetud filosoofilise teaduse
poolt kui kohustusest, kodanliku indiviidi „loomulikest õigustest“, inimese looduselt pärit
kalduvustega, millise alusel peab olema ühiskond üles ehitatud. Kõigi eetiliste teooriate
eripärasuse juures, mis tekivad kapitalistliku ühiskonna erinevatel arengu etappidel, peab
siin märkima kahte peamist suunda:
esiteks, kodanliku eetilise mõtte enam varasem revolutsiooniline suund, mis jookseb
materialismi ja empiirilisuse suunas, tuletades indiviidi moraalsed omadused tema
materiaalsetest kasudest ja huvidest, tema teadmiste kogemusest, tema poolsest egoismi
mõistlikust mõistmisest.
Teiseks:, egoismi idealistlik vool, mis alandab mõistliku ja kogenud teadmise usu
ja tunde kasuks ning mis tuletab moralai kaasasündinud, algsetest sisemistest moralsetest
võimetest ja omadustest, mis asuvad inimese vaimus.
Kui esimesed teooriad on iseloomulikud eriti feodaal-religioosse ideoloogiaga
võitlevatele ja mis lähevad kodanliku ühiskonna revolutsioonilise arenemise teed, siis
idealistlikud eetika voolud on iseloomulikud ebaküpsetele kodanlikele suhetele (näiteks,
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saksa klasikalise idealismi eetilised teooriad) või, vastupidi, peegeldavad hulga hilisemal
ajajärgul kodanluse reaktsioonilisi vaateid. Peale seda on sündinud suur hulk eklektilisi
eetika süsteeme, millised püüavad asjatult hõivata peamiste voolude vahelist (puhtad
empiirikud, sensualistid, agnostikud jne.) ruumi.
Empiirilised ja sensualistlikud moraali süsteemid, mis said erilise arengu 17-18. saj.
inglise-šoti ja prantuse mõtlejate vaadetes, mis kujutasid endast uue võimule tuleva klassi
protesti abstraktse, kogemusest lahus oleva ning mis tuginesid feodaalse ühiskonna
askeetlik-kristlikul moraalil, mis surusid alla kodanliku indiviidi tundeid ja kirgi. Endiste,
kristlike teoloogide puhtalt ratsionalistlike kaalutluste, inimese vaimus kaasasündinud
„kohustuslikkuse“ ideedest, mis on temasse sisendatud jumaliku mõistusega, asemel,
pöördusid uued moralistid inimliku organisatsiooni omaduste – üksiku indiviidi egoistlike
instinktide, tema kasu, tulu ja huvi poole. Nii näiteks, Locke, tema, Marxi ütluse järgi, „uue
kodanluse, selle kõikides vormides, esindaja “, oma kaasasündinud ideede kriitikas,
laiendas ka eetika valdkonnale, asudes headuse ja kurjuse mõistmises empirismi ja
relativismi vaatepunktile, kuulutades kodanliku mõistuse normaalseks inimlikuks
mõistuseks. Mandewille (в «Басне о пчелах.», 17.в.) esitab mõtet, et inimesed juhinduvad
oma tegudes egoismist ja et nende pahedel on ühiskonna organisatsioonis hädavajalik roll.
Enam järjepidevama revolutsioonilise positsiooni selles võitluses hõivasid
filosoofid-materialistid. Inglise kodanliku revolutsiooni vastuolud, mis läksid teatud
kompromissile feodaalse minevikuga, said oma kajastuse Hobbesi töödes. Hobbes lähtub
inimliku „olemuse“ seadustest, meie organismi püüdlusest enesesäilitamisele, mis lebab
meie tunnetuse aga järelikult ka meie tunnete ja tahte aluseks: võitluses eksisteerimise eest
naudingu või kannatuse tundes, mis on saadetud kasu või kahju teadvustamisega, ta näeb
heast ja kurjast ettekujutuste allikat. Revolutsioon Madalmaadel, millises enam
järjepidevalt olid ära märgitud kodanliku demokraatia ja rahvusliku solidaarsuse
nõudmised, leiavad oma järjepideva-revolutsioonilise kajastuse Spinoza „Eetikas“.
Spinoza, põhinedes sellel samal enesesäilitamise instinktil, püüab ületada siin meie
moralsetest hinnangutest tulenevat subjektiivset ja suhtelist iseloomu: tõeliselt kasulik, mis
annab meile võidu enam madalate kirgede üle, ta leiab kõiges selles, mis „viib inimeste
ühisele kooselule“. Peale tungiv Suur Prantsuse revolutsioon, enda ideoloogilise
ettevalmistuse käigus Rousseau ja prantsuse materjalistide filosoofilistes töödes, soodustab
veel revolutsioonilise „kolmanda seisuse“ huvide eetiliste vaadete edasist arengut.18.saj.
prantsuse materialistid, püüdes tõstatada isikliku ja üldise huvile vastava ühtse osa
küsimust, isiksuse ja sotsiaalse keskkonna vahelise üldise huvi küsimust.
La Mettrie, ((Julien Offroy de 25.XII 1709 – 11 XI 1751)), kes näeb moraali allikat
inimlikes tunnetes, kuid, sarnaselt Epikurosele, ta eristab tõelise õnne üleminevatest
naudingutest: moraalsetes hinnangutes mõistus lähtub inimese olemusest, kud see peab
vältimatult asetama üldise huvi kõrgemale erahuvidest, ühiskondliku terviku huvi on
kõrgemal indiviidi isiklikust õnnest.
Holbach ((Paul Henri Dietrich d´ parun 1723-1789 prants. Filosoof... ta väitis, et
arvamused valitsevad maailma..)) näeb huvis kõigi inimeste tegude ainsat motiivi. Kuid
inimeste looduslikud erinevused ja vaimsed võimed kutsuvad esile ühise elul ning moraali
vajaduse. Õieti mõistetud isiklikus huvis on hädavajalik olla kasulik teistele inimestele:
moraalne kohustus võetakse kokku inimlikkuses, hädavajalikkuse tunnetamises „teha
õnnelikuks inimesed, kellega me koos elame“

1261

Helvetius, ((Claude Adrien 1715-1771 pr. filosoof. Sotsioloog , eetik. Seletas
headust ja kurjust ühiskonna omaduste ja ning indiviidi vajadustega.)) tuletab inimese
„kired“ tema „tunnetatavatest tunnetest“, harjumustest ja instinktidest, „enesearmastusest“.
Loomult inimene ei ole rikutud, kuid ta allub oma huvidele. Inimeste vaheline erinevus ei
tulene loodusest, vaid on tingitud kasvatusest, sotsiaalse keskkonna tingimustest. Moraali
aluse moodustab õieti mõistetud inimlik huvi, mis on allutatud üldisele huvile.
Olles veel mehhaanilised materialistid, need mõtlejad ei suutnud seostada katselise
teadmise printsiipi ja üksiku indiviidi füüsilist olemust ratsionalistlike arutlustega
keskkonna rollist, „üldises protsessis“ jne.. Nad ei suutnud asuda ajalooliste ühiskondlike
suhete pinnale, mõista üldisi huve kui üksikute klasside huve, näha isiklikus huvis klassi
huvide ilmingut. Sellegi poolest nende „ muutumatute“ moraalsete ideede halastamatu
kriitika viis selleni, et nad mõjutasid palju hilisemaid moraliste kahes mõttes.
Nii nagu ütles Marx, materialistide õpetusel moraalse õigusel naudingule, inimeste
olemuselt mitterikutusele, kogemuse, harjumuste, kasvatuse rollist ja utoopilise sotsialismi
ning kommunismi (Fourier, Ouen, Kabe) edasisel arengul eksisteeris tihe side. Utopistide
eetika on samuti ratsionalistlik: tuleb muuta sotsiaalse keskkonna tingimusi, et kaotada
kannatused ja anda inimese naudingu püüdlusele õige käik. See saavutatakse, kooskõlas
utopistide arvamusega, mitte klassivõitluse teel, vaid ideaalse kommunistliku korra
rahumeelse propaganda teel.
Teisest küljest, pani vana materialism aluse utilitaristlikule moraalile, milline võttis
eetiliste vaadete aluseks kasu printsiibi. Utilitaristlik moraal väljendab juba võitnud
tööstuskodanluse meeleolusid, kes püüavad leida oma egoismile, et kapitalistlikult
ekspluateerida ja konkureerida, moraalseid põhjendusi.
Utilitarism sai oma eriti ereda väljenduse Jeremy Benthami ((15.II 1748-6.VI 1832,
inglise jurist ja filosoof, utilitarismi rajaja)) isikus „kodanliku lolluse geenius“ (Marx),
tema moraalse „aritmeetikaga“ külma arvestusega, tema püüdega lahustada ühiskondlik
huvi kodanliku indiviidi isiklikus huvis. Kapitalistliku konkurentsi maailmale on
iseloomulik Bentham. „Kuna igaüks hoolitseb vaid enese eest“ (Marx). Tuleb märkida, et,
lähtudes sellest samast isiklikust huvist, esitab Bentham väite „võimalikult suurima osa
inimeste hüvangust“, milline sai oma edasise arengu kodanlikus liberalismis ja
positivismis.
Vana materialismi vaated muutusid puhtate empiirikute, agnostikute ja mõnede
idealistlike moraali teoreetikute kriitika objektiks juba 18. sajandil, kes esindasid
enamvähem mõõdukat kodanlikku tiiba ja osaliselt ka väikekodanlust. Eetika alust nad
näevad mitte ainult egoismis, vaid ka sotsiaalses tundes, suhtlemise instinktis sümpaatia
tundes ( Shaftesbury ((1671-1713)), Hetseson???, Hume).
J.J. Rouseau, Adam Smith püüdsid samuti panna moraali aluseks mitte
majanduslikku arvestust, vaid sotsiaalsed tunded, millised on justkui „looduselt“ inimesele
omased.
Kant on eriti ere kodanliku eetika idealistliku suuna – eetilise apriorismi – esindaja.
Vastavalt Kandile on teoreetilise teadmiste ja praktilise mõistuse ja moraalse kohustuse
maailma vahel – ületamatu kuristik.
Moraal, mis sõltub inimese välistest stiimulitest, tema looduslikest kalduvustest,
egoistliku kasu tunnistamisest – sellist moraali peab Kant vaid heteronoomseks moraaliks,
samuti nagu kui religioosset moraali.
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Tõelise moraali allikat ta püüab leida indiviidi „puhtas“ tahtes, „heas tahtes“ , mis ei
sõltu teoreetilisest teadmisest ja tema loomulikest kalduvustest ning alludes vaid kohuse
sisemisele häälele. Vastupidiselt loomulikele kalduvustele tekib moraalne tunne, „meie
tahte „autonoomiast“, s.t. loodulikest püüdlustest, egoistlikest kavatsustest
sõltumatult.
Mitte igaühe isiklik huvi, vaid igaühe poolt vabatahtlik „üleüldise seaduse“ –
moraali aluse, tunnistatamine.
Moraal tuleneb meie tahte „vabadusest“, s.t. mõistliku tunnetamisest ja meie poolt
üleüldise, üldkohustusliku moraalse seaduse tunnustamine, millisele peavad olema
moraalselt allutatud meie käitumise maksiimid (s.t. sisemised eeskirjad, subjektiivsed
motiivid): meie ja meie moraalse käitumise „vaba tahte“ üldkohustuslik, muutumatu,
aprioorne vorm moodustab eetika printsiibi, Kanti kategoorilise imperatiivi.
„Tee nii, - formuleerib selle Kant, - justkui sinu tegevuse maksiim peaks sinu
tahtmise järgi saama üleüldiseks loodusseaduseks“.
„Tegutse nii, et sa kunagi ei suhtu inimesesse, kui endasse, samuti ka kui
igasugusesse teise isikusse, vaid kui vahendisse, kuid alati samal ajal ka kui eesmärki“.
Kergelt paistab silma kantiliku eetika formalism, kantiliku kõlbluse seaduse tühjus
ja sisutus, millisesse võib võtta ükskõik millist sisu ja millises säilitatakse vaid meie
käitumise iseloomu üleüldise hädavajalikkuse tunnetamine. Kanti eetika väljendas eredalt
18 saj poolfeodalase Saksamaa kodanluse argust ja praktilist abitust, kes unistas juba enam
täiuslikumast kodanlikust korrast, mis nõudis üleüldisi käitumisnorme vastupidiselt
feodaalsele omavolile, kuid kes värises paljalt mõttest revolutsioonilise vägivalla ees ja
kandis seepärast oma materjaalsed nõudmised „vaba tahte“ abstraktsesse sfääri. Kant, ütles
Marx ja Engels, „muutis tahte materjaalselt tingitud suuna puhtaks „vaba tahte“
enesemääratluseks, tehteks iseeneses, kui inimliku tahte, tehes sellest sellisel viisil puhtalt
ideoloogilise mõiste ja kõlbluse postulaadi“ («Св. Макс»). Kanti kategooriline imperatiiv,
selle tunnistamine üldkohustuslikuks kogu inimkonna moraalsete seadustele ja üleskutse
loomulike kalduvuste ohjeldamisele osutusid kodanluse käes väga mugavaks
ideoloogiliseks relvaks, kes selle abil põhjendas oma klassihuvide vasturääkivuste eitamise,
„rahva ühtsuse“, kapitalistlikule ekpluateerimisele allumise hädavajaduse. Samal ajal täitis
kodanlus seda „üleüldisuse“ formaalset printsiipi, käitumise norme iga kord endale
kasuliku klassilise sisuga; ta viis „üleüldiste“ huvide alla oma isiklikud, klassi huvid.
Veel enam järsemalt väljendas 19. sajandil Schopenhauer ((Arthur, 1788-1860.a.,
saksa filosoof, Tahe on primaarne... „Die beiden Grundprobleme der Ethik“ 1841.a.))
kodanlikku ideed hädavajadusest alla suruda oma loomulikud kalduvused
ekspluateeritavate masside suhtes, Kanti reaktsioonilis-pessimistlikus kriitikas. Kanti
mõistlik tahe paistis Schopenhauerile liiga ohtlikuna, et seda tunnistada moraali allikaks.
Ta näeb meie käitumises pimedat, arutut stiihilist tahteakti ilmingut: kõlbelisus peab
seisnema egoistliku tahte instinkti allasurumises - naudingust lahtiütlemises. Kuid selleks
ajaks oli tuntav juba saksa kodanliku revolutsiooni lähenemine, milline nõudis saksa
kodanluse moraalilt kanda eetilised hinnangud abstraktsest kategoorilise imperatiivi
valdkonnast üle reaalsete ühiskondlike suhete valdkonda.
Nende kodanliku-revolutsioonilise voolu väljendajateks saksa filosoofias sai Hegel
((George Wilhelm Friedrich 1770-1831, saksa filosoof)) ja seejärel Feuerbach ((Ludwig
1804-1872, saksa filosoof, Hegeli õpilane)). Hegel alustab kantiliku formalismi
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idealistlikus vormis dialektilise kriitikaga. Ta käsitleb kõlblust idealistlikult kui absoluutse
vaimu arenemise astet, kuid samal ajal seob eetika ühiskondlike olmeliste suhete arenguga
ja kuulutab „kurjuse“ ajaloolise arengu ja teadvuse liikumapanevaks jõuks, mis viib meid
vasturääkivalt „heale“, „hüvele“, „õnnele“.
Sammu tagasi teeb L. Feierbach, kes tuleb tagasi mehhanilise materialismi vaadete
juurde, s.t. samastades inimeste püüdluse õnnele nende enesesäilitamise püüuga.
Kritiseerides Kanti absoluutset moraali, Feierbach ei mõista Hegelit, kes inimeste
„muutmatu ja üleüldise“ õnne muudab arengu astmeks.
Engels selgitas välja kogu Feierbachi eetika mahajäämuse ja vaesuse, koos selle
abstraktse „õnne poole püüdlusega“. Sellegi poolest mängis Feierbachi eetika teatud
ajaloolisel järgul nii kasulikku kui ka revolutsioonilist rolli ja täpsemalt Venemaal avaldas
Feierbachi õnne poole püüdlemise ja „mõistliku egoismi“ printsiip Dobroljubovi,
Tsernõsevski ((Добролюбова, Чернышевского )) jt. eetiliste vaadete arengule. Vaid
Marxi ja Engelsi dialektiline materialism, mis pärandas kõik vanade materjalistide
„ ühiskondliku egoismi“ ja Hegeli idealistliku dialektika õpetuse positiivsed elemendid,
töötades need kriitiliselt, ajaloolise materialismi valguses ümber, ületas tervikuna nii Kanti
eetika apriorismi ja formalismi, kui ka utilitaarse eetika mehhanilisuse ja empirismi.
Tööstuskapitali edasine areng ja võit viib kodanliku eetika vaesumisele. Empirism
ja benthamlik utilitarism leidsid oma järglased J. St. Milli ((Mill, John Stuart 1806-1873,
ingl. Filosoof, „Utilitarism“ 1863)) ja liberaalses positivismis, positivistlikus sotsioloogias,
moraali bioloogilistes teooriates.
Darwin (( Charles Robert 1809-1882, inglise loodusteadlane)) otsib moraalsete
tunnete päritolu loomade bioloogilistes instinktides, neile omases sotsiaalses instinktis,
milline aitab loomi nende olelusvõitluses.
Kooskõlas Spenceri ((Herbert 1820-1903, ingl. Filosoof, positivismi tähtsamaid
esindajaid)) arvamusega, on inimese käitumine ühiskondliku evolutsiooni, millise
eesmärgiks on indiviidi tegevuse võimalikult enam kokkusobitamine ühiskondliku
keskkonnaga, liigi vajadustel produkt, sellise liigi ja indiviidi vahelise absoluutse tasakaalu
saavutamisel kaob välise sunni vajadus ning kujuneb välja „orgaaniline kõlblus“. Spencheri
liberaal-anarhistlik eetika, nagu ka kogu positivismi eetika, ignoreerib tervikuna klassilisi
vasturääkivusi, ühiskondliku arengu revolutsioonilist käiku, ajaloolise arengu sisemisi
seaduspärasusi ja astmete eripära: ta on immutatud läbi lameda evolutsionismiga ja
illusioonist, et kapitalistlikku konkurentsi saab rahumeelselt kõrvaldada kodanliku indiviidi
ja selle „keskkonna“ vahelise „tasakaalu“ sisseseadmisega.
Feodaalne ja väikekodanlik ideoloogia leiab 19. sajandi kestel oma vastukaja
moraali küsimustes Nietzsche (( Fridrich, 1844-1900, saksa filosoof, elu kui reaalsus.
„Kõik eksisteeriv on sealpool head ja kurja“, jne. „Jenseits von Gut und Böse“ 1886.a.))
Stirneri ((Max, õieti Johann Kaspar Schmidt, 1806-1856, saksa filosoof, individuaalistliku
anarhismi teoreetik)) L. Tolstoi ((Lev Nikolajevits, krahv, 1828-1910, vene kirjanik.)), P.
Kropotkini ((Pjotr Aleksejevits, vürst, 1842-1921, vene revolutsionäär, anarhismi teoreetik,
geograaf)) jt. eetilistes vaadetes.
Nietzsche, preisi feodaalse junkurluse ideoloog, kelle õpetust kultiveeritakse praegu
aktiivselt hitlerliku fašismi poolt, oma eredas ja kujundirikkas filosoofias heidab kõrvale
kopdanliku võrdsuse ja loob valitud, tugeva isiksuse, kes seisab oma käitumises sealpool
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head ja kurja, kultuse.
Väikekodanluse vasturääkivused leiavad oma väljenduse väikekodanlase M. Stirneri
egoistliku „mina“ kultuses.
Vastuolud maarahva kodanlikus revolutsioonis Venemaal, talurahva protest
isevalitsusliku reziimi ikke ja ekspluateerimise vastu ja samal ajal selle otsustamatus ja
järjepidamatus revolutsioonilisel teel kajastus eredalt L. Tolstoi kristlikus eetikas, tema
poolses klassi ikke kriitikas ja vägivallaga „kurjale vastuhakkamatuse“ õpetuses.
Kanti eetika apriorism saab edasise arengu järgmises kodanliku ühiskonna
imperialistliku arengu astmel – kaasaegses uuskantismis, õpetuses kõrgematest
„väärtustest“ ja moraalsetest „eesmärkidest“, milliseid esitavad Cohen ((Herman, 18421918, saksa filosood, idealist, teadusliku sotsialismi ja dialektilise materialismi vaenlane.
БСЭ 1953, Коген, 21б стр. 517)), Windelband ((Wilhelm , 1848-1915, saksa filosoof,
uuskantianismi Badeni koolkonna rajaja.)), Rickert ((Heinrich, 1863-1916, saksa filosoof,
uuris tunnetusteooria, ajalooteaduse metodoloogia, eetika ja aksioloogia probleeme), jt.
Imperialism viib selleni, et liberaal-demokraatlik „vabaduse“, „võrdsuse“, „õigluse“ jne.,
fraseoloogia muutub üha enam monopolistliku kapitali vallutusliku poliitika „eetiliseks“
katteks.
Viimastel aastatel saab oma arengu fašismi eetika, millises tugeva isiku ees
kummaradmine on värdjalikult ühendatud valitute „rassi“ja „rahvuse“ teooriatega, milline
areneb vähem arenenud rahvaste arvelt.
Kaasaegse imperialistliku kodanluse vaadetega, millised katavad oma kõlbluslikku
alastust kantiliku eetilise idealismiga, ühilduvad tihedalt revisionismi ja sotsiaal-fašismi
vaated.
Karl Vorländer ((1860-1928, saksa filosoof, eetilise sotsialismi kaitsja)), Adler
(Max, 1873-1937, austria sotsioloog, austromarksismi teoreetik, esitas sotsiaalse kogemuse
teooria.)) jt. sotsiaal-fašistlikud teoreetikud püüavad leida marxismile „eetilist põhjendust“,
ühendada Marxi ajaloolise teooria kanti eetikaga. Nad muudavad teadusliku sotsialismi
„eetiliseks“ sotsialismiks. Karl Kautsky ((1854-1938, saksa sots-dem teoreetik)) püüdis
tema poolt üle võetud kantiliku moraali varjata Darwinilt üle võetud sotsiaalsete instinktide
teooriaga, milline saab tema käes bioloogilise tõlgenduse. Juba tema varasemas eetikat
puudutavas töös Kautsky lubab enesele materialismist jämedaima taandumise, samastades
sotsiaalsed instinktid ja bioloogilised instinktid ning tuletades viimasest moraali arengu.
Kautsky oma viimstes töödes püüab kodanliku eetika printsiibid (suhtumine eraomandisse
jne.) muuta inimlikus ühiselus mitte ainult millekski muutumatuks, vaid ka loomadele
omaseks. Moraali, kui ebateadlike instinktide tõlgendamine leiab oma arenduse samuti
Roland Holst ((R.H. – Van der Schalk, Henriette, 1869-1952, hollandi poliitik.)) jt. töödes.
Kanti laadi moonutamist lubasid enesele eetika küsmustes F. Mering ((1846-1919,
bublitsist ja ajaloolane)) ja Plehhanov ((Georgi Valentinovitš, 1856-1918, rev tegelane,
filosoof)), aga samuti L. Akselrod ((1868-1946, pseudonüüm – Ortodoks, filosoof.)).
Plehhanov, kes rõhutas oma varasemates töödes proletariaadi poolt loodava,
vastandiks kodanlikule moraalile, uue moraali kogu tähendust, asub ise tihti Kanti moraalse
apriorismi vaatepunkti, võttes selle aluseks bioloogilise baasi. Imperialistliku sõja algusest
peale 1914.a. Plehhanov ja Akselrod asusid „lihtsate õiguse ja kõlbluse seaduste“, kogu
inimkonnale igaveste ja muutumatute nimel, milliseid justkui Saksamaa rikkus, välja
patriootilise šovinismi toetuseks. L. Akselrod ka praegugi, oma viimastes töödes, seisab
igaveste, muutumatute kõlbeliste seaduste tunnistamise poolt, millisteta, tema arvates, on
ühiskondlik elu mõeldamatu.
Tõsised mehhanistlikku ja idealistlikku laadi vead leidsid aset ka nõukogude
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autorite töödes – mehhanistide ja vähemlike idealistide juures: Buhharini ((Nikolai
Ivanovitš, 1888-1938, nõuk. ja rahv. töölisliikumise tegelane, kaldus kommunistliku partei
põhijoonest kõrvale ja hukati.)) poolses proletariaadi moraalsete vaadete sobitamises
tehniliselt sihipäraste normidega, J. Preobrazenskil ((1866-1937.)), kes eitas proletaarse
moraali mõistet, A.M. Deborinil (( Abram Moissejevitš, 1881-1963, nõuk. filosoof, võitles
mahhismi ja mehhanitsismi vastu.)), kes võtsid ebakriitiliselt Kautsky ja Plehhanovi
vaateid, kes tunnistasid üldinimlikku moraalset seadust ja üldinimlikke moraalseid
instinkte.
Kommunistlik eetika.
Proletariaadi moraalsete vaadete aluseks on ajaloo materialistlik mõistmine, milline
kõrvaldab kodanliku moraali kõik eetilis-juriidilised illusioonid. Marxism õpetab
töölisklassi oma moraalsetes hinnangutes lähtuma tegelikust ühiskondlikust liikumisest,
klasside majanduslikust seisust ja nende vastastikustest suhetest klassivõitluse protsessis,
proletariaadi kui klassi huvidest lähtudes, lõppeesmärkidest ja ülesannetest, millised seab
enda ette proletaarne revolutsioon.
„Kommunism, - kirjutasid oma varastes töödes Marx ja Engels, - ei ole meie jaoks
seisund, milline peab olema kehtestatud, ega ole ideaal, millele peab vastama tegelikkus.
Me nimetame kommunismiks reaalset liikumist, milline hävitab praeguse olukorra“.
See materialistlik maailmavaade vastab täielikult töölisklassi elu- ja võitluse
tingimustele: nagu ühe kohas väljendas Engels, omandi puudumine töölistel on vastavuses
nende peades puuduva illusiooniga („Juriidiline sotsialism“). „Vanade ühiskondade
elulised tingimused – räägib sellest „Kommunistlik manifest“ - , mis on juba hävitatud
proletariaadi elutungimustes... Seadus, moraal, religioon on temale mitte enam, kui
kodanlikud eelarvamused, milliste alla varjuvad ühed või teised kodanlikud huvid“.
Siiski see asjaolu ei tähenda üldsegi seda, et proletariaadil ei oleks oma proletaarset
moraali. Proletariaadi moraal on samuti moraali ajalooliseks vormiks, nagu feodaalne ja
kodanlik eetikagi. ; see ei pretendeeri lõplikkusele ja muutumatusele, kõigi oma küsimuste
absoluutsele lahendamisele oma hinnangutes. Kuid, ütleb oma töödes Engels, „muidugi,
sellel moraalil on suur hulk elemente, mis tõotavad sellele pikaajalist eksistentsi, millised
praegu väljendavad käesoleva või tuleviku põhjalikku ümberkorraldamise vaatepunkti;
järelikult – on moraal proletaarne“ („Anti-Düring“).
Siin on meil korraga kaks Engelsi juhist:
Esiteks, sellele asjaolule, et proletaarne moraal on revolutsiooniline, mis nõuab
võitlust kapitalismiga ja ühiskonna põhjalikku ümberkorraldust.
Teiseks, sellele, et töölisklassi moraal on kauakestev ja on tuleviku vaatepunkt, s.t.
tulevase kommunistliku ühiskonna esialgseks moraali vormiks. Muidugi-mõista, hakkab
täieliku kommunismi puhul moraalil olema rida omapäraseid jooni, mis on sünnitatud uute
tootmissuhetega. Siiski oleks ebaõige jaotada proletaarset moraali sotsialistlikuks kui ka
kommunistlikuks eetikaks. Proletariaadi klassi eetikas toimub rea momentide
ettevalmistamine, millised hakkavad olema tulevase klassideta ühiskonna eetika aluseks.
Seepärast said eelpool nimetatud proletaarse moraali kaks iseärasust oma väljenduse
kommunistliku eetika mõistes. Täpselt samuti, nii nagu partei on töölisklassi enim
teadlikum avangard, siis ka parteilises eetikas leiab kajastamist kõrgem, enim teadvustatud,
enam järjepidev proletaarse moraali väljendamine. Kommunistliku eetika ja proletaarse
moraali mõisted on selles mõttes samased.
Lenin annab proletaarsele, kommunistlikule kõlbluse uuele sisule ja sellele täielikult
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vastuolus olevale kodanlikule eetikale põhjaliku iseloomustuse. „Igas mõttes, ütles Lenin, eitame moraali, eitame kõlblust? Selles mõttes, millises seda jutlustas kodanlus, milline
tuletas selle moraali Jumala suurusest.... idealistlikust ja pool-idealistlikust fraasist...
mitteinimlikust klassivälisest mõistest... . Meie kõlblus on allutatud täiesti proletariaadi
klassivõitluse huvidele.... Kommunistlik kõlblus – see on see, milline teenib seda võitlust,
milline ühendab töötajad igasuguse ekspluateerimise vastu..“ „Kui meile räägitakse
moraalist, me räägime: kommunistile on moraal kõik selles liidetud solidaarse distlipliini ja
teadlikus ekspluateerijate vastases massilises võitluses... Kommunistliku moraali aluseks on
võitlus kommunismi teostamise ja kindlustamise eest. (О задачах союза молодежи»).
Klassi solidaarsus, distliplineeritus, leppimatus igasuguse ekspluateerimisega, ennastsalgav
töö kommunistliku ühiskonna ehitamisel ja kindlustamisel – sellised on proletaarse,
kommunistliku eetika peamised jooned. Lenin ei eitanud kunagi eetika suurt tähendust sell
klassilises mõttes. Lenin rõhtuas mitmeid kordi, millist tähtsat tähendust omab proletariaadi
moraalne autoriteet, kes esineb „õiglaste“nõudmistega, töötajate huvide eest, tema poolt
juhitavaid laiu mitteproletaarseid töötajate masse proletaarse revolutsiooni ja sotsialismi
võidu nimel. Kommunistlik partei oma võitluses monoliitse ühtsuse eest, komunistide
distliplineerituse eest, oma nõudmistega töös püsivuse ja ennastsalgavuse eest, millise ta
neile esitab, samuti annab meile – ja seejuures parimad – kommunistliku eetika eeskujusid.
Kommunistlikku eetikat ei saa viia mehaaniliselt ühe tehniliselt sihipärase käitumise
eeskirjale: see tähendaks unustada kõlbluse spetsiifilised iseärasused kui ühiskondliku
teadvuse teatud vormid. „Õigluse“, „hea“, ja „halva“ mõiste, mis on töötatud välja kogu
inimkonna ajaloo jooksul ja mis on seotud moraalse hinnanguga, säiluvad kommunistlikus,
proletaarses moraalis, kuid need täidetakse uue sisuga. Nii, Marxi ja Lenini juhiste alusel
ne teame, et kommunismi esimeses staadiumis hakkavad inimesed võitlema „ebaõigluse“
ja „ebavõrdsuse“ kõrvaldamise eest jaotamisel, et jaotataks igaühele „vajaduste järgi“.
Siiski oleks ilmseks idealistlikuks moonutamiseks kommunistliku eetika peamiste eelduste
abstraktne väljamõtlemine, väljaspool meie moraalseid hinnanguid, muutes tegelikke
ühiskondlikke suhte seoseid, muutes olmet, reaalse proletaarse võitlusega ja sotsialismi
ehitamisega.
Parimad kommunistliku eetika eeskujud antakse meile proletarjaadi ja tema partei
suhtumisega reasse konkeetsetesse - töö, omandi, olme küsimustesse, millistel teravdas
oma tähelepanu kodanlik eetika. Proletariaat seab kõrgele inimisiksuse väärtuse, kelle
jõudude ja võimete kõrgeim areng on kommunismi põhiliseks ülesandeks.
Kuid proletariaat ei jutlusta silmakirjalikult „ära tapa“, teades, et metsikus võitluses
klassivaenlasega ja sotsialismi võidu huvides ta ei saa sõjata läbi, ei saa jätta kasutamata
revolutsioonilist terrorit, ega jätta füüsiliselt hävitamata oma paadunud vaenlased.
Proletariaat lubab enesele „despootliku kallaletungi kapitalistlide omandile“
(„Kommunistlik manifest“) ja samal ajal peab pühaks ja puutumatuks ühiskonna,
proletaarse riigi omandit. Proletarjaat loob uue, kõrgema ühiskondliku distsipliini ja seose
töö sotsialistlikus organiseerimises, sotsialistlikus võistluses ning lööktöös. Ta heidab
kõrvale feodaalse ettekujutuse „kangelaslikkusest“ ja kodanlikust töö mõistmisest, kuid
hindab kõrgelt tõelist, ennastsalgavat, piiritult kangelasliku tööd, mil töö muutub „au
asjaks, kuulsuse asjaks, vapruse ja kangelaslikkuse asjaks“ (Stalin).
Proletarjaat annab täieliku võrdõiguslikkuse naisterahvale, kaasates ta tootvale tööle
ja muutes perekonna elulisi tingimusi, ta loob sellised tingimused, millistel tugevneb uus
proletaarne perekond, mis põhineb tõelisel, õieti mõistetud sugude vaheliste suhete
vabadusel. Nii küpsevad kommunismi kasvud, mis iseloomustavad proletaarset moraali ja
panevad aluse kommunistliku ühiskonna eluolule.
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Eetika-

Eetika–(lad.moraal.)kõlblus-1904

Kr. ethika –ethos komme, harjumus,
1)kõlblusõpetus, filosoofiline õpetus kõlblusest kui ühest ideoloogia vormist ta olemusest,
klassisisust, ta ajaloolise arenemise seadustest ja osast ühiskonna elus;
2)kogum norme, mis määravad inimeste kõlbelise käitumise, nende kohustused ühiskonna,
oma klassi, kodumaa ja üksteise suhtes; nõukogude sotsialistliku eetika kõrgeimaks
seaduseks ja kriteeriumiks on võitlus kommunistliku ühiskonna ülesehituse eest. Vs. 1961
I eetika või moraal tähendab kitsas mõttes õpetust moraalist või kõlblusest. Nii nagu
kõik stiimulid, mis määratlevad inimese kõlbelise käitumise, tuletatakse ühtedest või
teistest üldistest põhjustest, siis eetika on õpetus moraali põhiprintsiipidest.
Kuna need printsiibid avanevad inimese hinges, siis eetika uurimisel on psüholoogilise
valdkonna iseloom.
Sellest vaatevinklist on moraal käsitletav kui õpetus voorustest, südametunnistusest või
kohusetundest.
Kuivõrd moraalset määratletakse ühtede või teiste määrustega, millistel on eeskirjade
iseloom, millistega peab inimese tegevused kokku sobima, siis eetika muutub inimliku
seaduste või normide järgi käitumise normatiivseks teaduseks.
Eetika valdkond ei piirdu ainult sellega. Püüd ratsionaalselt põhjendada inimlikku
moraali ja tuletada seda mingist ühtsest ja tingimusetust printsiibist viib eetika uurimine
kõige üldisemate eetiliste kategooriate määratlemisele, milliseid tähistatakse tavaliselt

1331

terminite: „kõrgem hüve“, „headus“, „kohustav olu“.
Nii nagu need kategooriad seatakse samal ajal ka inimliku- ja isegi maailma arengu lõppeesmärkideks, siis eetika saab seejuures lõppeesmärkide teaduse iseloomu. Kõrvuti
positiivsete moraalsete väärtuste uurimisega, kuulub eetiliste süsteemide hulka tavaliselt
moraali negatiivsete printsiipide määratlus, mis on võetud üldiselt kokku sõnaga - halb.
Asudes peamiste üldfilosoofiliste probleemidega lahutamatus gnoseoloogilises sidemes ja
tõustes oma uuringutes kõige kõrgemate filosoofiliste üldistusteni, kuulub eetika inimese
teadmiste, kui ühe filosoofia õppeaine hulka. Kõik eetika konstruktsioonid, valitud
printsiipide sisult, on kokku võetavad mõne tüübi või suunaga. Sellised tüübid võivad olla
kokku seatud erinevatest vaatepunktidest.
Eetilisi süsteeme nimetatakse autonoomseteks, kui nad tuletavad moraalse seaduse
moraalselt tegutseva subjekti olemusest, kusjuures see seadus valdab vaid sisemist
sanktsiooni ja on täiesti vaba mingist välisest autoriteedist.
Vastupidiselt sellele tunnistatakse heteronoomseks moraaliks see, millises moraalsed
normid osutuvad olevat tegutseva subjekti suhtes puhtalt väliste seadustna, mis on
kehtestatud mingi välise autoriteedi poolt (näiteks riigi seadused või usu nõuded).
Eetiliste normide tunnistamine inimteadvusele kaasasündinuks või tulenenuks inimolemuse
esmastest ja kogemusest sõltumatute omadusest, iseloomustab n.n. aprioorseks
((kogemusest sõltumatuks)) eetikaks, mis väidab, et kõik moraali vormid ja ilmingud
tekivad evolutsiooni teel, läbielatud kogemuse alusel.
Samamoodi põhiline on vahe individualismi süsteemide vahel, mis eeldab moraalseid
väärtuseid üksikutel indiviididel ja universalismi ((maailmavaateline suund, mis peab
tervikut selle üksikuist osadest olulisemaks)), mis seab moraalse käitumise eesmärgiks ühe
või teise ühiskondliku organisatsiooni või maailma terviku.
Psühholoogilisest vaatepunktist võib olla eristatud refleksi moraal ja tunde moraal.
II. Eetika, kui moraalsete normide tekkimisest ei saa rääkida samas mõttes, millises
räägitakse teaduste tekkimisest või üldse filosoofiast. Eetikat ei looda teoreetilise huvi
kaudu ühte või teise tegelikkuse valdkonda, nagu enamus teadusi, ta on tingitud
ühiskondliku elu faktist enesest. Moraal ei teki inimühiskonnas mingil, sellele mitte omasel
ajahetkel, ühes või teises selle vormis, kõigis selle arengu staadiumites.
On ju kõikidel aegadel inimese vabadus, kes elab endasarnaste ühiskonnas, seotud kõige
erinevate moraalsete normidega, millistel on tavade või religioossete või riiklike seaduste
kuju.
Selles mõttes moraal eelneb tunnetusele ja on tihti isegi selle arengu võimsaks stiimuliks.
Filosoofiline mõte sünnib peamiselt moraali valdkonnas. Moraalne, milline on alguses
tunnetatav kui arutu-kohustuslik, nõuab aja jooksul enda, kui mõistusele avanenud
eesmärkide hädavajaliku põhjendamist. Seejuures moraalne teoloogia viib vältimatult
filosoofilisele ontoloogiale ((olemisõpetus)): „kohus“ selgitatakse välja „olulise“
filosoofilise tunnetusega. Vaatamata sellele moraali prioriteedile inimese ühiskondliku ja
individuaalse teadvuse arengus on esimesed ajalooliselt teada olevad teadusliku eetika
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katsed suhteliselt hilisest ajast ja seda juba täiesti selgelt väljendunud kosmoloogia (( kr.
Filosoofiline teoooria maailmaterviku seaduspärasustest; üldine loodusõpetus vana-kreeka
filosoofias)) mõistefilosoofia alusel. Kui moraali, nagu ühiskondlike seadusandjate
elutarkust, tuleb lugeda eksisteerivaks ürgaja kõige sügavamast ajast peale, siis moraali, kui
filosoofilist teooriat, võib konstateerida vaid peale Sokratest. Oleks, siiski, aga ka
ebaõiglane eitada täiesti filosoofilise eetika eksisteerimist enne Sokratese perioodi elanud
filosoofide töödes. Ta eksisteeris kahtlematult pütagorlaste (Pythagoras), Herakleitos ja
Demokritose (пиеагорейцевъ, Гераклита и Демокрита)puhul, kui mitte lõpetatud
süsteemina, siis reas üldistustes, mis asuvad loogilises seoses nende metafüüsiliste
vaadetega. Nende juures me kohtame esimest korda neid eetilisi printsiipe, millised olid
pandud aluseks hilisemate moralistide teooriale. Pütagorlased, kooskõlas oma arvude
metafüüsikaga, seadsid sellisteks printsiipideks harmoonia, korra ja mõõdukuse. Neile nad
asetasid nii maailmaruumi füüsilise, kui ka moraalse ülesehituse. Kooskõlas sellega pahe
tunnistati mõõdukuse puudumiseks, patud – hingelise sümeetria rikkumiseks. Herakleitos
(Гераклит) tuleb tunnistada eetilise universalismi alusepanijaks. Lassalle õiglase arvamuse
järgi on Herakleitose kogu eetika väljendatav ühes vormelis: „andumus üleüldisele“.
Moraalne olla – tähendab Herakleitos, olla osaliseks ühtses üleilmses arukuses.
Moraalne kohustus seisneb üldise seaduse täitmises.
Kõik individuaalne, mis on üleüldisest eemale kistud, on määratud hukule ja laostumisele.
Demokritose vaadetes ilmneb materialismi sugulus eudemonismiga ((kr. Eudaimona – õnn,
heaolu, antiikajal tekkinud suund eetikas, tunnistab kõlbluse allikaks inimese tungi õnne
poole)).- Kõrgemaks hüveks, Demokritose arvates, on õnn. Kui tõeline ja kindel õnn on
antav vaid vaimsete rõõmudega. See arvamus ananb aluse näha Demokritose hilisema
epikurlase eelkäiat. Sofistide tegevus andis eetika arengule negatiivseid tulemusi. Seades
oma tunnetuse ja praktika deviisiks tinglikkuse ja subjektivismi, sofistid eitasid
tingimusetult vajaliku või väärtusliku eetilised printsiibid ja pöörasid moraalse ühtede või
teiste tinglike eesmärkide suhtes kõlblikuks või soovitavaks. Parimal juhul võttis nende
moraal triviaalse ((tavalise)) komelisuse iseloomu, nagu näiteks tuntud Prodiktose
allegooria: “Herkules teelahkmel”. Sellise põhimõtte puudumise vastu oli Sokrates. Nii
nagu teoreetilise tunnetuse valdkonnas, nii ka moraali vallas, seisneb Sokratese tähtsus
mitte ainult tema poolt välja öeldud ideede sisus ja süstematiseeringus, vaid selles
meetodis, millises need välja töötati. See meetod seisnes üksikult üldisele tõusmises.
Sokratesel oskas oma kaasvestlejate arus luua üldiseid mõisteid. Moraali jaoks see
väljendus enam üldiste moraalsete väärtuste loomises. Vastupidiselt sofistidele, kes
vahetasid moraali objektiivsed normid vajaduste ning isikliku omavoli peenrahaks,
Sokrates kasvatas oma kaasaegsetes veendumust tingimustetu moraalse hüve olemasolust.
Sokrates vaatles moraalset tegevust sihipärasuse vaatevinklist. Me tegutseme õieti, kui
meie teod on saavutatud seatud eesmärgid. Sellest järgneb, et õigeks tegutsemiseks on
tarvis teada eesmärgi ja selle saavutamiseks hädavajalike vahendite suhet. Peale selle, kõik
meie teod on vaid siis moraalselt väärtuslikud, kui me omame hüvest õiget arusamist. Siit
tuleneb, et kõik head teod on tingitud teadmisest või tarkusest ja vastupidi, head tundes,
Sokratese arvates, püüeldakse selle poole vältimatult ja see saavutatakse. Halb võib tekkida
vaid hea ja selle juurde viiva tee mittenägemisest. See väide on lahutamatus sidemes
headuse tundmise ja heade tegudega viib Sokratese tarkuse koos voorusega, mõistlikusega
võidule koos headusega, võidule, mis on üpris iseloomulik kreeka filosoofiale ja mis läbib
ühes või teises mõttes kuni tänapäevani kogu eetika ajaloo. Tunnistades tingimustetute
moraalsete printsiipide eksisteerimist, Sokrates ei andnud, siiski, nende printsiipide sisu
selget määratlust. Kõik moraalse hüve liigid, mis olid Sokratese käsitluse asjaks kalduvad
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peamiselt kahele lõpp-instantsile: kasulikkusele ja seadustele.Sokratese filosoofia keerleb
aga üldse, nähtavasti, peamiselt eluliste ja poliitiliste huvide ümber, andmata pinnast
millegi tingimusetuks määratlemiseks. Selles suhtes oli Cicerol õigus, rääkides, et Sokrates
tõi filosoofia taevast maapeale. Kuid Sokratese realismil oli üpris tinglik tähendus: kui ta,
vastupidiselt oma eelkäiatele, alustas oma filosoofiat satronoomilistest teooriatest, asus
tegelema maiste asjadega ja pööras oma tähelepanu inimlikule tegevusele ja inimlikele
suhetele, siis oleks ekslik arvata, et ta ei leidnud neis miskit ülevat ja väärtuslikku, kui kasu
ja positiivne õigus. Kogu Sokratese moraalile on üpris tähtsaks selle jaotamine kirjutatud
seadusteks või riigi seadusteks ja kirjutamata seadusteks või jumalikeks. Neis viimastes
tulebki näha tema filosoofia raskuskeset; neis ta näeb seletuse oma isiklikule elule, milline
ei vasta üldsegi utilitaarse moraali printsiipidele. Jumalike seaduste all Sokrates mõistab
eelkõige neid universaalseid moraali nõudmisi, millised on omased eranditult kõikidele
inimestele ja milliste rikkumine toob vältimatult endaga kaasa kättemaksu. Selliste seaduste
eksisteerimine (jumalaaustus, vanematele kuuletumine) oli Sokratesele viiteks sellele, et
inimteadvusele on omane mingi kõrgem ja üleüldisem mõistlikkus, millise sunnile peab
inimene tingimusetult kuuletuma. Sisuliselt on ka riigi kirjutatud seadused nende
tingimustetu jumalike seaduste kajastuseks ja seepärast nad peavad olema täidetud
sõltumata sellest kuivõrd ebaõiglased need on. Sellisel viisil oskas Sokrates ka empiirilise
ja tinglikkuse sääris leida ümberlükkamatud viited millegile tingimusetusele. Selle
tulemuseks oli Sokratese eetika vaieldamatult religioosse iseloomuga. Ta oli veendunud
Jumala, kui kaailma mõistuse olemasolus ja kõige elava Jumala poolses mõjutamises. Vähe
sellest: Sokrates mitte ainult ei olnud veendunud Jumala olemasolus: ta tunnetas endas
selgelt Jumalikku tarkuse häält ja kuuletus sellele tingimusetu kindluse ning rahuga. See
teadvus moodustaski Sokratese filosoofia olemuse ja samal ajal ka moraalse läbielamuse;
see muutis möödapääsmatuks tema suursuguse surma. Sokratese põhialused said arendatud
edasi tema õpilaste poolt kahes suunas: Platoni poolt äärmise idealismi vaimus, Antisfeni ja
Aristippos´e poolt realismi vaimus. ((Антисфена и Аристиппа)). Platon tunnetas
terviklikult ja töötas üksikasjalikult välja Sokratese põhilised laused teadmise võidust ja
vooruslikkusest. Platoni vaadetes tegi hüve mõiste läbi mõned üleminekustaadiumid. Hüve
realistlik mõistmine, mis oli märkimisväärsel määral omane Sokratesele, ei jäänud ka
Platonile võõraks. Selles suhtes paistab eriti selgelt silma dialoog «Протагоръ», kus Platon
toob Sokratese suust öelduna hüve hedonistliku ((mõnu, nauding)) teooria, mis põhineb
mõnu mõistel. Kuivõrd, siiski, see vaade on vasturääkiv ülejäänud Platoni vaadete ja tema
filosoofia vaimuga, võib näha seda sellest, et selle eksisteerimise fakti seletus Platoni
töödes kujutas vana aja filosoofia ajaloolastele suuri raskusi. Mõned, nagu Šteinhard ja
Šleiermaher selgitasid seda punkti Sokratese irooniaga, kes naeris tuntud sofisti üle. Tseller
väitis, et Sokrates väljendas siin hedonistlikke määrusi kuigi tõsiselt, kuid mitte tema
tegelike veendumustena, vaid kui hüpoteetilisi, toetudes argumenteerimise eesmärgil hulga
arvamusele. F. Schleiermacher (1768-1834), Steinhart, ((Штейнгартъ, Шлейермахеръ,
Штрюмпелъ)) Štrjumpel peab vastutavaks vaid Sokratest, andes sellel kohal Platonile vaid
ajaloolase rolli. Enam julge, kuigi ka enam vaieldav küsimuse lahendus kuulub Vladimir
Solovjovile ((Владимиру Соловъеву)): tema arvates, dialoog «Протагоръ», ei ole
kirjutatud Platoni poolt vaid Aristippos (Аристиппа), kes oli kürenaikute (( vana-kreeka
filosoofiline koolkond, mis on rajatud Küreneene linnast pärit Aristippos´e poolt Ateenas
IV s.e.m.a.; kürenaikud pidasid ülimaks hüveks meelelist lõbu, elunaudingut.Vs. lk.316))
koolkonna asutaja. Kuid igal juhul võib Platoni vaadetes hedonism olla tunnistatud vaid
üleminevaks nähtuseks; tema keskseks teemaks on hüve idealistlik mõistmine. See
arusaamine oli ette näidatud juba Sokratese õpetusega, eriti selgelt ja kindlaksmääratult –
tema isiksuse ning surmaga ((Sokrates (469-399) mõisteti süüdi vanade jumalate eitamise
ja noorsoo laostamise pärast, võttis mürki)). Sokratese vanglas väljaöeldud lause, et parem
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on kannatada ebaõiglust kui teha ebaõiglust, sööbis sügavale Platoni mällu. Ta arutab seda
üksikasjalikult kahes dialoogis: „Kriton“ ja „Horgi“ ((«Критонъ» и «Горгий»)). Viimases
ta hakkas õiglust ennast tunnistama kui vaimne hüve, aga ebaõiglust tunnistab omamoodi
haiguseks, s.t. paheks. Sellisel viisil on õigluse mõistel, mis on kuulutatud hüveks, see
viimane mõiste omistab selge idealistliku mõtte. Kuivõrd hüves on veel hedonistlik sisu,
võtab see trantsendentse ((läbisammuv, piiridest väljuv, midagi ületav, kogemuse ja
tunnetuse piire ületav...)) hauataguse õnnejoovastuse iseloomu. Siin on juba selgelt
märgatav eetilise printsiibi üleminek teistpoolsuse ideaalsesse maailma. Tselleri arvates,
kujutab kogu Platoni filosoofia endast sisuliselt eetikat. See arvamus on eriti rakendatav
Platoni idee teooriasuhtes. Idee – see on see maailm, milline tekkis vältimatult Platoni
mõistuses tema väsimatus kõrgema moraalse printsiibi otsingul. Sokratese surm näitas
ilmekalt, et selles maailmas on asjatu otsida kõrgemat tõde ja kõrgemat hüve, tõde on alati
väänatav ja ohvriks toodav. Kui juba kord kõrgem absoluutne hüve eksisteerib, siis selle
koht ei ole siin, vaid on ideede maailmas. Idee – see on asja kujutis; neis on varjatud asjade
tõeline olemus, nende tõeline hüve ja ilu. Eemaldudes tunnetusest ja tulles idee
mõistmisele, me samas jõuame tõe, mitte viirastusliku hüve ja ilu tunnetamiseni. Ja siin,
ideoloogia alusel, on tunnetus hüve saavutamise vahendiks. Filosoofiline eros on see
universalne voorus, milline viib üheaegselt tõelise tunnetuseni ja tõelise hüveni ning
lõpmatu õnnejoovastuseni. Inimhing on ideede maailmaga seotud oma sellest päritoluga.
Selles sidemes tuleb näha selle sellesse maailma võimaliku tagasipöördumise panti. See
side on Platoni poolt psühholoogiliselt mõistetud mälestuse mõistes ja hinge kolme osa
teooriast. Peamine mõistlik osa on pööratud ideede maailma. Selle on vastupidine oma
püüdlustelt tundelis-himur, mis on suunatud näilikule s.t. asjade tundelisse olemusse.
Nende vahepealset asendit omab kolmas osa, enam vooruslik, kui viimane, kuid samuti
tundelise iseloomuga, mis on võimeline kalduma ühele või teisele vastandlikest pooltest.
See hinge jaotus on aluseks Platoni enam spetsiaalsele vooruslikuse õpetusele. Igale osale
vastab eriline voorus: mõistusele – tarkus, tundele – mehisus, ihale – enesevalitsemine.
Kõigi nende osade õiguspärane või õiglane osalus hinge elus moodustab neljanda, peamise
vooruse. Selle vooruse teooria, millises iha saab oma õiguspärase osaluse, tuleb vaadelda
kui mõninast järeleandmist inimlikule ebatäiuslikkusele, mis on seletatav ka selle
asjaoluga, et arendades seda õpetust, pidas Platon ise silmas oma sotsiaalse teooria
põhjendamist. Riik, sarnaselt nagu hing, koosneb kolmest klassist:käsitöölised,
sõjaväelased ja valitsejad. Käsitöölistele kuulub see riiklik funktsioon, milline puutub
alama tundlikuse piirkonda, s.t. igasugune tootmine. Sõjaväelased peavad suunama oma
jõud sellele, et mehiselt tõrjuda välisvaenlasi ning viia ellu seadusi. Valitsejate roll kuulub
riigi parimatele ja targematele inimestele: nad kujutavad endast selle mõistust. Nende
funktsioon – juhtida riigielu, luues seadusandlust ja suunates ühiskonna arengut kõrgema,
ideaalse hüve poole. Poliitikas Platon järgis kõige rangemat aristokratismi ja universalismi.
Kõik ühiskondliku elu tähtsaimad funktsioonid asuvad valitsejatest sõltuvuses, kes kui
targad ja haritud inimesed, võivad üksi anda ühiskondlikule elule õige suuna.
Kõik individuaalsed püüdlused peavad olema kooskõlas terviku heaoluga. Abielude
korraldus, kellest peamiselt sõltub tulevaste põlvkondade kvaliteet, ei või olla antud
üksikute isikute omavoli alla ja see peab olema reguleeritud valitsejate poolt.
Sellises riigis on eraomand lubatud vaid alamale klassile. Riik, millises peab olema
uppunud kõik individuaalne, siiski, ei ole eesmärk omaette, vaid see on kõrgema Hüve idee
teostamise vahendiks.
Hüve on ideede maailmas kõrgeim alge. Ta on kõigi sotsiaalsete ideede esmaallikas, aga
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nende kaudu ka kõige eksisteeriva allikaks. Ta on ka kogu eluolu lõppeesmärgiks. Ta on
päike, mis annab kõigile elu ja tõmbab enesesse tagasi kogu elava. Hüve ja Jumal on
võrdtähenduslikud mõisted. Platoni Jumala mõistes saavutab Platon oma lõpliku
täiuslikkuse. Üleüldse on Jumala mõiste kõige üldisem ja kõige absoluutsem eetiliseks
printsiibiks nii vanas paganlikus kui ka uues kristlikus eetikas. Liialdamiseta võib öelda, et
Platoni filosoofia, mis tulenes kõige üldise ideaalse reaalse ja konkreetse printsiipidest,oli
kogu edasise eetika arengu ajalooliseks proloogiks ((avasõnaks)), äärmisel juhul selle
põhimomentides. Sokratese filosoofia baasil tekkinud eetika realistlikku suunda võib
jaotada kahte põhisuunda: üks – millist võib nimetada positiivseks eidamonismiks
(( эвдемонисм - eetika aluseks on siin inimese püüd õnne poole)) millise järgi inimliku
käitumise ja eksisteerimise lõppeesmärgiks on ühes või teises vormis nauding. Teises,
negatiivses eidamonismis on samasuguseks eesmärgiks kannatuste puudumine. Vaatamata
põhilise printsiibi valitsemisele – naudingu positiivse või negatiivse suurusena – on
mõlemad need suunad oma eluliste tulemuste poolest ja teiste eetiliste printsiipide suhtes
oluliselt erinevad. Positiivne eudemonism on esindatud hedemonistlikus kürenaikute ja
eopikuurlaste koolkonnas. Aristippos, küreneika koolkonna asutaja, seadis lõpp-eesmärgiks
mõnu, sõltumata selle spetsiifilisest kvaliteedist. Ta pidas naudingu kõige väärtuslikumaks
küljeks selle intensiivsuse. Siit tulenes kehalise naudingu, kui enamtugeva, eelistamine.
Oleviku naudingut hinnati kõrgemalt kui tuleviku mõnu, mis asus ebaustava saatuse kätes.
Ühe Aristippos´e järgija Hegezia ((Гегезия)), muutus hedonism äärmiseks pessimismiks:
leides, et elu annab vältimatult rohkem kannatusi, kui mõnu, siis ta jõudis järeldusele, et
surm on kõige loogilisem järeldus mis on hedonistlikust arvestusest õieti tehtud. Hegezia
teooria tõi kaasa tema kaasaegsete hulgas palju enesetappe, aga temale andis see sünge
hüüdnime „surma sisendaja“. Selles ajaloolises episoodis vaadeldakse vahel hedonismi
sisemist paikapidamatust, mis tuli loomuliku evolutsiooni teel elu eitamisele. Vaevalt, et
see on õige. Hedonism on iseenesest pessimismile täiesti võõras; vastasel juhul nende side
ilmneks igas üksikus selle suuna esindajas. Hegezia pessimismi on kõige loomulikum
seletada psüholoogiliselt: temale ei antud elu mõnu, samas kui leidlik ja elurõõmus
Aristippos oskas seda kasutada. Tõsi, seda fakti on piisavalt, et lükata mõnu kui üleüldine
tagasi, kõigile kõlblikku printsiipi; kuid hedonistid ei pretendeerinudki sellisele
üleüldisusele, nii nagu nad seadsid oma printsiibiks mitte üleüldise, vaid isikliku mõnu.
Epikuurlaste erinevus hedonistidest seisneb vaid põhiprintsiibi enam läbitöötatuses.
Epikuurlased arvestasid mõnu põhjustega selle kestvusega, järgneda võivate kannatustega.
Selle tulemusena nad töötasid välja enam ettevaatliku ja pehmendatud eudemonismi vormi.
Epikuurluse ideaaliks on eriline õnnis rahulikkus ((ataraksia – rahulikkus, kõigutamatu
hingerahu, mida peab taotlema tark stoikute õpetuse järgi)), millises on mitte ainult üks
kannatuste puudumise eitavus, kui ka jaatavas mõttes täielik rahuldatus. Oma jumalate
ajaveetmist nad kujutasid ette just nimelt muretu dolce far niente vormis. Mõnevõrra
vääristatumad, võrreldes hedemonismiga on epiguurlaste vaated, neist on selgelt näha
vaimse rahulduse eelistamine kehalisele, aga samuti sellest kõrgest hinnangust, millise nad
andsid sõpruse nautimisele. Eitav eidamonism omas esindajaid küünikute ja osalt ka
stoikute hulgas. Sarmaselt kahe eelnenud õpetuse vastastikusele suhtele, võib ka stoiklust
nimetada täiustatud künismiks.
Küünikute põhiprintsiibiks on absoluutne vabadus ümbritseva välise elu mõjudest, mis
viivad igasuguste kannatuste puudumisele. Küünikud, olles peamiselt praktilised, kui
teooria inimesed, rõivastasid selle printsiibi üpris ühekülgselt, rakendades kogu oma
põlguse jõu välise materjaalse olukorra mõju vastu ja kõigi kultuursuse nõuete avalikus
jalge alla sõkkumises leidsid omapärase naudingu. Sellega, võib olla, on loomulik eelkõige
selgitada seda, sisuliselt mittevajalikke, äärmusi, millistesse nad oma eluviisis langesid.
Jutlustades kõige suhtes, mis ei ole voorus, ükskõiksust, küünikud tegelikkuses ei jäänud
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ükskõikseks, kuid kirglikult juurisid välja selle, mis nende arvates, segas vooruslikkust ja
targa sõltumatust. Stoilik apaatia ilmnes ühtlasemalt ja rahulikumalt: siiski, mitte ainult
põhiprintsiibi praktilises rakendamises tuleb näha küünikute ja stoikute koolkonna
erinevust, vaid peamiselt viimase teoreetilistes vaadetes, mis annavad aset selgele
universalistlikule tendentsile.
See tendents väljendus maailmaseaduse mõistes, eluolu universaalsete normide
eksisteerimises. Nende normide saavutamises ja teostamises seisnebki stoiliku targa
kohustus.
Need normid omasid, stoikute vaadetes, peamiselt naturalistlikku ja poliitilist tähendust.
Stoikism murrab eudemonistlikku vaatepunkti ja asub moraali objektiivse põhjendamise
alusele. Nimelt sellel alusel kasvas stoitsism keerukaks moraalseks süsteemiks, omades
üpris suurt ajaloolist tähendust. Seoses ekletiliste ((eklektiku kombel toimiv, talle omane,
mõtlemises ja uurimises iseseisvusetu ning põhimõttetu)) filosoofiliste õpetustega, mis olid
levinud II saj e K., oli stoitsism toodud üle Rooma ja teenis seal riigi seadusandluse
alusena. Stoilik idee inimliku olemuse universaistlikest mõistlikest suhetest, mis
asuvad kõigi rahvuslike ja individuaalsete erinevuste kohal, pandi rooma õiguse
aluseks. Lähtudes ühest ja samast eidemonistlikust printsiibist, epikuurlus ja stoitsism
mõjus üpris erinevalt ühiskondlikule moraalile ja meeleolule. Omades eesmärgina
positiivset mõnu, epikuurlus oli jäetud ilma sellest distsiplineerivast mõjust inimese
vabadusele, millist stoitsism kahtlematult valdas. Seatud oma asutajate poolt üpris
märkimisväärsele moraalsele kõrgusele, oli epikuurlus ikkagi allpool seatud tasandit,
millisel, elu hüvede mõistliku kasutamise lipu all, tagasihoidmatult võtsid sellesse
inimolemuse alamad instinktid. Selle langemine tuli eriti ilmseks Rooma põhjal. Kuid oma
parimates ilmingutes epikuurlus ei läinud kaugemale isiklikust vaimsest korrastusest.
Ühiskondlikus elus juhindusid epikuurlased deviisist „ela tähelepandamatult“, tuues sellisel
viisil sisse enesearmastuslik eraldatus ja ükskõiksuse ühiskondlike huvide suhtes.
Windelband (1848-1915) märgib täiesti õieti, et see egoistlik eemaldumine eraellu tegi
epikuurlusest ülemaailmse Rooma monarhia reaalse filosoofia, kuna despotismi kõige
kõvemaks aluseks oli see naudingule püüdmise kirg, millise jõul igaüks, üldises segaduses,
püüdis päästa oma eraelu vaikuses võimalikult rohkem isiklikku mõnu. Täiesti teist rolli
mängis paganlikus maailmas stoitsism. Tema askeetlikul iseloomul oli moraalset
kasvatuslikku tähendust ja valmistas ette kõrgete eetiliste normide vastuvõtlikust, mis
nõudsid oma ideaalide teostamiseks isiklikku enesesalgamist. Stoilikule targale, kes on
vabastatud igasugustest isiklikest vajadustest ning püüdlustest, avanesid hulga avaramad
moraalsed horisondid. Stoitsism, oma printsiipide olemuselt pidi omama tõusvat suunda. Ja
see kõrgus, millise ta saavutas oma arengul, tuli ilmsiks samas, Rooma alusel. Neid kreeka
stoikuid oma suletud väljakannatamatu rigorismi ((kr. karmus, mingite põhimõtete v.
ettekirjutuste karm jälgimine)) pärast võisid ärateenitult olla nimetatud „paganlikeks
variserideks“, siis Rooma stoikud, kes Epikteti (50-140.a.) , Seneca (5 ema – 65 maj) ja
Marcus Aurelius (121-180.a.) ((Эпиктета, Сенки и Марка Аврелия)) isiku näol, jõudsid
selge arusaamiseni inimeste üleüldisest vendlusest, kes moodustavad ühtse jumaliku
terviku elemendid, kuni ligiinimese vastase armastuse jutlustamiseni, võisid olla nimetatud
kristlasteks paganate hulgas. Kuivõrd. Siiski, need kristliku moraali printsiibid stoiklikus
eetikas olid kaotatud abstraktses разсудочности ja seepärast elutud – näitab Marcus
Aureluse suhtumist kristlastese, kelles ta oma „vendi“ ära ei tundnud.
Kreeka ühiskondlik moraalne eneseteadvus leidis Aristotelese isikus oma
iseloomulikuma esindaja ja süstemaatori. Tunnistades praktilise moraali meetodiks
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äärmuste vahelise keskmise valimise, teostas Aristoteles seda reeglit oma teoreetilise eetika
ülesehitamisel. Hea, kui puhtalt ideaalne trantsendentaalne ((piiridest väljuv)) eesmärk, oli
tema mõistuse empiirilisele ((kogemuslikule)) meelelaadile võõras. Teisest küljest,
nauding, millisel puudub igasugune ideeline sisu, oli liiga madal ja arutu tema
ratsionalistlikule maailmavaatele. Aristotelese poolt eetika juhtivaks printsiibiks valitud –
õnnejoovastus – oli nimelt selleks Platoni ja konkreetse eidamonismi vaheliseks eetilise
ideaali kuldseks keskteeks. Selle õndsuse olemuseks on, Aristotelese arvates, mitte mingi
jäik vaimne sisu, vaid tegevus, aga nimelt selline tegevus, milline on inimhinges kõige
tähtsam, s.t. mõistuses. Selles mõistuse tegevuses, mis allutab endale kõik ülejäänud
hingelised funktsioonid, seisneb kõrgeim voorus. Kuivõrd mõistuses on puhtalt ideelis
moraalse sisu avamise võime, siis ta valdab kõrgemaid voorusi, milliseid nimetatakse
((дианотическими)) dionüüsilisteks ((joovastuslikeks)). Kuid neid voorusi on moraalseks
käitumiseks vähe. Tarvis on veel, et inimene alistaks endale veel kõik ülejäänud oma
püüdlused mõistuse tahte alla. Selles alluvuses, mis sõltub tahtelisest tegevusest, seisnevad
Aristotelese arvates eetilised voorused. Eetiliste vooruste mõistesse toob Aristoteles, oma
eelkäiate äärmise eetilise intelektuaalsuse sisse üpris olulise täienduse. Kooskõlas tema
eetika põhiliste printsiipidega, kannab Aristotelese poliitika samasugust mõõdukuse
iseloomu. Vastupidiselt Platoni äärmisele universalismile, lubab Aristoteles oma ideaalses
riigis eraomandit, vabaabielu ja üldse individuaalset perekonda. Võimalikest riigivormidest
peab ta parimaks aristokraatiat s.t. parimate üleolekut ja monarhiat, s.t. parima valitsemist.
See viimane teeninuks ära eelistamise, kui oleksid mingid garantiid selles, et valitseja
hakkab ka tegelikult vastama mõistele parim. Türannia on eriti nurjatu valitsemise vorm.
Riigi eesmärgiks peab olema ühiskondliku ja individuaalse eksisteerimise kõrgema vormi
kasvatamine. Aristotelese poliitilise traktaadi lõpetamatus ei anna võimalust seda, kui
tervikut käsitleda ja samamoodi jätab mitte täiesti selgeks tema täiuslikeima riigi ja inimese
ideaali. Üldiselt on Aristotelese eetilised vaated üksikutes osades enam korrastatud, kui
tervikus ja enam põhjendatud detailides, kui põhiprintsiipides.
Üleminevat astet paganlikult eetikalt kristlikule eetikale täidab Filoni aleksandria
koolkond, mis ühendab kreeka filosoofia judaismiga. Selle tähtsamateks printsiipideks on
materiaalse ja vaimse maailma vastandamine, kui halva ja hea, asketismi ja müstilise
ühenduse Jumalaga. Üldse järsk moraalne dualism märgatavalt ja ülitundlikult moodustab
kogu ülemineku perioodi iseloomuliku joone ja ühesuguse püsivusega rõhutatakse isegi
hilisemates uuspütagorlaste ((новопиеагорейцевъ)) ja neoplatonistide teooriates. Kristlus
arvab eetikat astuvat ajaloos uude ajajärku. Kui vaadelda kristliku moraali üksikuid
määrusi, siis me ei leia seal mingeid täiesti uusi, varem tähendamata moraalseid printsiipe.
Ristiusu peamised käsud on – armastus Jumala ja lähima vastu – mis on välja öeldud ühes
või teises vormis, suurema või väiksema teadlikkusega nende tähendusest, kõrgemate Ida
filosoofia ja religiooni moraali õpetlaste poolt. Peen ja tähelepanelik mõistus võis tulla
nende käskude juurde ühiskondliku elu, mis rajatud vastastikusele kaasatundmisele,
kõrgema poole püüule ja ühes või teises mõttes jumaliku, põhjaliku tundmaõppimise teel.
Kuid kristlus, olles mitte ainult peene ja jälgiva mõistuse asjaks, kuid palju võimsama
ajaloolise faktori, oli täiesti uueks eetiliseks õpetuseks ja uueks moraalseks jõuks. Kristluse
uudsus, mis hämmastas vana maailma, äratades selles ennenägematu armastuse entusiasmi
ja sama ennekuulmatu viha, mis ei seisnenud selle üksikutes printsiipides, vaid nende
üldises seoses js suhtes, aga mis peamine – nende elulises siiruses ja jõus. See, mis vana
testamendi moraalis oli öeldud välja „muuseas“, kui kaasnev mõte, kutsudes esile austuse
oma kättesaamatu ülendatuse vastu ja kutsumata esile mingit kaastunnet kogu oma
elutusega – saab kristluses kogu moraali nurgakiviks, läheb inimlike toimingute verre ja
lihasse, hingestab ja ühendab masse. See kristliku moraali nurgakivi – Jumala ja lähima
armastus, milline ei olnud sarnane sellele, millisega inimkond elas enne ristiusku. See ei ole
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mehe ja naise, vanemate ja laste, venna ja õe armastus, üldse mitte see armastus, milline
sundimatult dikteeritakse inimese looduslike instinktidega, kuid kõrgeim armastus, mis
tingitud kõigi inimeste, kui ühtse Jumala laste, vendluse selgest teadvustamisest, mis on
kasvatatud enese Jumala ja ülejäänud maailma ees tühiseks tunnistamisega, ühe sõnaga,
armastus, mis tuleneb täiesti uuest vaatest maailmale, kui ühtsele tervikule, omades lõputult
suurt väärtust, kui tühine inimlik „mina“. Vastavalt sellele kristliku moraali põhiprintsiibile,
muutub ka inimliku vooruse mõiste, kujuneb ümber kogu moraalne koodeks. Nüüdsest
kogu voorus seisneb vaid selles kõikehaaravas armastuses. Mõistlikkus, mis on kreeka
eetika poolt nii kõrgelt hinnatud, läheb tagaplaanile. Armastuses nähakse uut elavat
eksimatut mõistlikkuse allikat, millise ees kogu argielu muutub läbipaistvaks,
kättesaadavaks ja arusaadavaks. Kõik väline, formaalne, mis seotud seaduse tähega kaotab
oma väärtuse ja asendatakse vaid ainsa tõelise armastuse ja vaigistamise nõudmisega. Kõik
see, mis endiste moraali printsiipide vaatevinklist osutus mittevajalikuks, põlatuks või
nõrgaks, osutub kristluses olevat kõrgeks ja tagajärjekaks tugeva võimsusega. Ihalejad,
igatsejad, nutvad, vagad, pekstavad ja põlatud tõstetakse moraalsele pedestaalile, kuivõrd
nende alandlk pale on tingitud tõe poole püüdmisest ja selle tõe eest kannatamisest.
Samavõrd põhjalikku muutust me näeme kristluse ideaalides. Mitte maine elu, ühtede või
teiste hüvedega, seatakse inimliku eksistentsi eesmärgiks, vaid lõputult kõrgem ja kaugem
Jumala Riigi ideaal, lõpmatu õndsa elu kuningriik, mis saabub peale üleüldist hea lõikust,
kui kõik kõlkad on nisust eraldatud, s.t. kõik hea puhastatakse tervikuna halvast. Selle
ideaali vaatepunktist vaadatakse kõik elu poolt kehtestatud väärtused ümber ja need saavad
täiesti uue tähenduse. Kannatamine, vaesus, füüsiline nõrkus saavad selles Jumala
Kuningriigi maailmas õndsuse ja vaimse jõu pandiks. Vastupidi, õnn, rikkus ja jõud on
igavese elu saavutamise takistuseks, millises maailma esimesed muudetakse viimasteks.
Lõpuks, samasugune põhimõtteline kristliku ja kõigi endiste eetiliste vaadete erinevus
põhineb suurima moraalse kangelasteo idees, milline seisneb kõrgema tõe eest kõige
isikliku ja isegi oma elu ohverdamises. Ristilöömine on ristiinimese kõrgema kutsumuse
sümbol maakeral. Kristlik moraal määratletakse tervikuna religioosse maailmavaatega ja
see tuleneb sellest, kui vältimatu tagajärg. Kristlik eetika ja sellele vastav religioosne
maailmavaade, mis on toodud ära Pühakirjades, kujutab endast üht orgaanilist tervikut.
Selle terviku aluseks on idee inimese vabalt elust Jumalas lahkumisest ja inimese
võimalusest Jesus Kristuse kaudu teistkordselt osaleda jumalikus elus. Kogu ristiusu eetika
ei ole miski muu, kui Jumala juurde tagasi mineku tee näitamine. See tee koosneb enese ja
oma lähedaste ettevalmistamisest teistsuguseks eluks Jumala Kuningriigis. Nii nagu selle
elu aluseks on Jumala tahtega absoluutne harmoonia ja sellise kõrgema maailmakorraga,
millisesse tuleb inimesel üle minna, siis ka ettevalmistamine selleks üleminekuks ei saa
milleski muus seista, kui enda tahte allutamine jumaliku maailmakorra printsiipidele.
Need printsiibid – Jumal ja need individuaalsed olendid, kes kuulavad jumalikku
tervikusse. Siit, kui otsene tagajärg, tuleneb kristlik Jumala ja lähedaste teenimine. Kuid nii
nagu jumalik maailmakord kujutab endast ideaalset harmooniat, siis ta ei saa olla asutatud
puhtalt välisena, vägivaldses osade vahekorras, vaid, kui igasugune ideaalne tervik, nõuab
ühendatavate vaba liitumist. Selline ühinemine ei saa olla tingitud mitte mingi välise
seadusega, vaid eranditult asjade sisemise olemusega, nende sisemise Jumala ja teine-teise
poole kaldumisega, - ja selline mõjutaja ongi armastus. Vaid seal võib olla huvide täielik
harmoonia, kus iga olendi sisemised muutused annavad kohese ja kindla tagasikõla kõigis
ülejäänutes. Armastus on ristiusu moraalne seadus just nimelt sellepärast, et ta on samal
ajal ka kristliku kosmose, täiuslikumate olendite kosmiline seadus. Vaid armastus võib
anda Kristliku kiriku selle reaalse ja kõigutamatu ühtsuse, millist põrgu väravad ei ületa
sajandeid. Üpris arusaadev, seepärast, et just nimelt armatus äratas inimeste südametes
Selle, Kes nägi ette nendest inimestest ühtse ja igavese vooruse Kuningriigi loomise.
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Kristlik moraal ei asu mõistmises, vaid selles, mis on sügavamal, esmane ja lihtsam
igasugusest arusaamisest: inimeste kalduvusel ülemale ja enesele sarnasemale. Kõik
formaalne ja välisele seaduse täitmisele asutatu taandub selle kristluse põhiprintsiibi ees kui
võlts variserilik moraal. – Ristiusk oma tekkimise algusest peale ja kuni meie päevadeni ei
ole lakanud osutamast üpris tugevat mõju kõigile järgnevatele eetilistele
konstruktsioonidele, mis lähtuvad isegi kõige vastupidisematest vaatepunktidest. See mõju
tuli kõige enam ilmsiks keskajal. Ristiusu levimise ja kinistumise perioodil, kui valitsev
usk, me kohtame filosoofilise mõtte valdkonnas koos maailmavaatega, paljudes suhetes
üpris kristlusele sugulaslikku – neoplatonismiga. Tema peamise esindajana, Plotini
(204/205 – 270.a.) , ilmutas viimast korda end kreeka filosoofia geenius. Neoplatonismis
tuleneb eetika otse metafüüsikast. Maailm kujutab endast ühtse Jumala emanatsiooni
((Hiliskeskaja idealistliku filosoofia (neoplatonismi ja gnostitsismi) käsitluses: maailma
tekkimine jumaluse loova energia müstilise väljavoolamise teel.)). Selle emanatsiooni
viimaseks ja kõige alamaks astmeks on mateeria. Metafüüsiline mateeria on miski, mis
omab vähimat reaalsust; eetiliselt on mateeria absoluutne kurjus. Siit tuleneb neoplatonismi
peamine nõudmine: keha vajadustest vabanemine. See vabanemine saavutatakse askeetluse
teel. Platon nimetab kõrgemat voorust puhastumiseks. Kuivõrd alandatuks neoplatonismis
kogu kehaline tunnistati, on näha sellest, oma biograafi tunnistuse järgi, Plotin häbenes oma
enda keha. Peale asketismi viib inimese kõrgemasse maailma ilu. Ilu on vaimu ja headuse
tundeline koor, kalduvus ilule on vältimatult seotud püüuga headusele; seepärast ilu
kummardajad, kõigis selle ilmingutes, asuvad Plotini arvates samasugusel õigel teel, nagu
ka filosoofid. Moraalse täiustumise kõrgeim eesmärk on Jumalaga müstiline ühinemine, milline on väljendamatu ja võrreldamatu oma pühaduses mingite teiste inimlike
rõõmudega. Plotini eetika üpris iseloomulikuks jooneks on moraalse raskuskeskme
ümbernihutamine puhtalt siseellu, mõtte, tunnete ja püüdluste valdkonda. Plotini eetikas
omavad teod ja käitumine vähest hinda. Tema unistuseks oli endale ja oma õpilastele erilise
filosoofide linna rajamine, millises, eemal maise ilma väliseid muresid, võinuks takistusteta
valmistada hinge ette Ainsaga, Kõrgema ja Jagamatuga ? ((Неизреченнымъ)) kokku
sulamiseks Neoplatonismi edasine transformatsioon, kord astudes enam tihedamasse
sidemesse paganlikusega, kord lähenedes kristlusele, ei kujuta endast miskit oluliselt uut.
See trantsendentne ((piiridest väljuv)) moraal, leides oma alguse Platonilt, kujutas endast
sisuliselt midagi muud kui paganlikku kristlusele ettevalmistumist.
Esimeste sajandite kristlik eetika langeb täiesti kokku evangeelse eetikaga. Kristuse
käskude järgimine ei olnud teostatud sellise tingimustusega, nagu esimestel sajanditel.
Esialgse kristluse esmaseks ülesandeks ei olnud kloostri eraldatus ega isikliku pääsemise
eest hoolitsemine, vaid kõige tegusam vastastikune suhtlemine maailmaga. See
vastastikune tegutsemine oli sel ajal järeljätmatu ja traagiline võitlus. See kallutas kogu
inimkonna vaimset taassündi mis oli võimalik vaid end lõpuni ohverdades. Selle perioodi
iseloomulikuks jooneks oli samuti kristluse täielik võõrandatus poliitilise ja ühiskondliku
elu huvidest. Teenida Ristilöödut ja kogu maailma vägevaid – muutus esimeste kristlaste
jaoks võimatuks. Erilise jõuga ilmus kiriku ja riigi lähenemise vastu protest Tertulliuse
poolt, tunnistades riigi saatanlikuks loominguks. Esimese märterluse ajajärgule järgnes
munkluse ja kiriku ajajärk. Erilise eetilise tähenduse saab kirik Augustinilt, kelle
maailmavaade on kogu keskaegse kristluse üldiseks aluseks. Vastupidiselt Pelagile, kes
eitas inimeses patu päritavust ja Jumaliku abi ja pääsemise hädavajadust, Augustini
keskseks ideeks oli inimese kaasasündinud patusus. Peale esimese inimese pattulangemist
kaotas inimlik olemus võimaluse määratleda end ise hea poole. Inimese moraalseks
täiustumiseks ja pääsemiseks on tarvis õnnistusrikkust. Kuid õnnistust kingitakse Jumala
poolt vaid kiriku liikmetele; sest ristimine annab pääsemise. Inimene, kes kiriku juurde ei
kuulu, ei saa olla moraalne sõna tõelises mõttes. Paganausuliste voorused – need on
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sisuliselt pahed, millistel on vaid särav välimus. Kuid ka kirikusse kuulumine ei ole
pääsemise garantiiks: vaid Jumala poolt valitud savad õnnistusrikkuse ja pääsevad.
Õnnistusrikkus – see on Jumala kink patustanud inimkonnale. Kuid nii nagu Jumala
ettemääratus moodustab absoluutset saladust, siis keegi ei tohi kaotada pääsemise lootust;
vastupidi, igaüks peab püüdma olla väärt Jumala õnnistust. Seepärast lootus ühendatakse
usuga ja armastusega, nii nagu ta on üks põhilistest kristlikest voorustest. Patu tunnistamine
inimesele kaasasündinuks ei seganud Augustinil tunnistada halba patuseks üldse mitte
iseseisva printsiibina, vaid headuse puudumisel. Sellest saab alguse skolastiline lause:
„Malum causam habet non efficientem sed, deffcientem“, millist hiljem kaitses Leibnitz.
Võitlusel donatistidega, kes eitasid kirikut kui objektiivset, mis ei ole tema esindajate
isiklike omadustega seotud asutus, Augustin kaitseb kiriku ühtsuse printsiipi ja selle
objektiivset tähendust, sõltumata pühalikult tegutsejate subjektiivsest täiuslikkusest.
Augustini poolt täheldatakse tulevase inkvisitsiooni idee. Jumala tegutsemine inimlikult
väärastunud olemusele peab vältimatult olema vägivaldne. Et Jumal kasutab sundi, on näha
Augustini arvates, apostel Pauluse näitest, kes „oli sunnitud tunnetama ja omama Kristuse
tõeliselt suurt vägivalda“. Sellest, et Jumal ähvardab ja karistab, tuleneb, et riik ja kirik
peavad karistama ja vägivaldselt pöörama ümber ketsereid. Kõrgema hüve idee langeb
Augustini juures kokku Jumala linnaga (Civitas Dei), kui kõrgemat jumalikku maailma
organisatsiooni, omades providentsiaalset ((jumalik ettehooldus)) teostamist maailmas.
Üldse kogu Augustini eetika on imbunud läbiäärmisest supranaturalismist ((ülalnaturalism)). Inimene on temal vaid moraalse täiustumise materjal, millise tõeliseks
allikaks võib tunnistada vaid Jumalat, aga vahetuks vahendajaks – kirikut. Saadud kõrgem
õnnistusrikkus muutub vooruse ekvivalendiks.
P. Abelard´i (1079-1142), prntsuse filosoof, (ingl.k. P. Abailard) isikus tunnistatakse
keskaegsed religioossetes vaadetest tulvamas tugevat eetilise naturalismi voogu. Veel
sagedamini, kui Pelagai, Abelard rõhutab inimese moraalsele täiustumise loomulikku
võimet. Kristuse lunastust mõistetakse tema poolt psüholoogiliselt: Kristuse kannatuste
esitamine tingib muutuse inimese moraalses teadvuses. Abelard eetikat võib määratleda kui
meeleolu eetikat; vaid sisemised tegevuse stiimulid omavad tema juures moraalset väärtust.
See intelektualismi printsiip asetab Abelardi järsku vastasseisu kirikliku vagadusega, mis
põhineb välispidisusel. Üldse on Abelard paljus Lutheri eelkäia, ilmudes siiski liiga vara ja
jäi seepärast mõistetamatuks.
Skolastiline eetika ei sisaldanud endas mingeid uusi printsiipe ja kujutab endast
varasemate õpetuste süstematiseeringut ning nende keerukat põimingut. Rakendades seda
elus ja püüdes lahendada kristluse vaatepunktist hulga üksikuid ühiskondliku elu küsimusi,
skolastika sünnitab laialdase kasuistilise eetika kirjanduse, mis on töötatud välja n.n.
„summae“ (enim tuntud on Astesana, Rosella, Angelica). Nii nagu teoreetilise filosoofia
valdkonnas kogu keskaegne skolastika kujutab endast lakkamatud kõikumist erinevate
vastandlike printsiipide vahel, nii me kohtame skolastilises eetikas mõningate vastandlike
suundadega, kord järsult põrkuvate, kord ühinevate ja lepitavate kontseptsioonidega.
Selliseks suunaks on Thomas Aquinas (1225-1274) ((Фома Аквйнский)) (eetiline
intellektualism ja universalism, mis kohandab Aristotelese ja stoiliku eetika ristiusuga ja
sellele vastandliku Duns Scotus (1266-1308) (( Дунса Скота)) volutarismi ja
individualismi. Viimase arvates, Jumal tahab head mitte selle pärast, et ta tunnistab seda
sellisena, vaid täiesti vastupidi: see, mida Jumal tahab, peab olema tunnistatud hüveks.
Mitte vähem põhiliseks on vastasseis eetilise supranaturalismiga, mis on seotud
klerikaalsusega ja naturalismiga, mis viib südametunnistuse vabadusele kiriklikust
autoriteedist. Nende suundade rakendamine sünnitab spetsiifilise skolastika mõiste –
Synderesis, millisel on langenud inimesele omase headuse jäägi tähendus.
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Südametunnistus, kui üksik Synderesis´e üksik ilming, säilitades oma subjektiivsuse,
langeb samal ajal objektiivse religioosse seaduse võimu alla. Saksa müstiku Meister
Ekgarti arvates tähendab Synderesis seda inimeses olevat jumaluse sädet, milline teeb
võimalikuks Jumalale lähenemise. See filosoof, kes sünnitas saksa pinnal neoplatonismi, on
samuti üheks reformatsiooni ettekuulutajaks. Tema arvates, „mitte asjad ei tee meid
pühadeks, vaid pühadus õnnistab meie asju“. Vaatamata oma müstitsismile, Ekgart rõhutab
aktiivsele pühaduse ilmutamise vajadusele. See kõrge, milliseni inimene küünib müstilistes
sisekaemuses, peab olema ellu viidud armastuse ja tegevusega. Ekgarti müsteerium võtab
poeetilise ja eetilise iseloomu tema õpilase, religioosse unistaja Hendrich Suzo, juures.
Tauler ja „Saksa teoloogia“ autor viivad müstika raskuskeskme oma individuaalsuse
eitamiseni. Patu olemus seisneb oma „mina“ kinnitamises, oma tahtes; seepärast põhineb
moraalne puhastumine oma vaimse tühisuse ja tagasihoidlikkuse teadvustamises. Seda
sama religioossuse viimist inimese hinge sügavusse jutlustatakse ka autori poolt tuntud
„Kristuse jäljendamine“, mis kutsus peamiselt jäljendama Kristuse armastust ja kannatusi:
„in cruse salus et vita, in sruse summa virtutis, in sruse prefectio sanctitatis“. Üldse
müstiline meeleolu, milline haaras Saksamaa XIII ja XIV sajanditel, vaatamata oma
religioossuse munklikku iseloomu oli järsuks protestiks keskaegse klerikaalsuse vastu,
tema välise moraalsusega, milline kaotas igasuguse elulise tähenduse ja moonutas kuni
tundmatuseni kristluse põhilised printsiibid. Sellele tõelise esialgse kristluse taastamisele
oli suunatud Lutheri eetiline püüdlus ja tema poolt sünnitatud reformatsioon. Jesuiitluse
moraal kujutab endast keskaegse katoliikliku moraali tagasipöördumist, koos tema ühtse
kiriku põhiprintsiibiga, kui individuaalse südametunnistuse asetäitja ja kõrgema moraalne
autoriteet. Selline sisemise moraalse enesemääramise asendus välise kuulekusega ilmneb
selgelt jesuiitlikus pro-babilismis ? ((värav, vahendaja)), sellega kooskõlas igasugune
kahtlus moraalsetes küsimustes peab olema lahendatud vaimuliku või üldse kirikliku
autoriteedi poolt. Jesuiitide teoorias ja praktikas saab üpris olulise tähtsuse teleoloogiline
((kr. Teleos eesmärki saavutav + logos mõiste, käsitlus, teaduste tulemustele vasturääkiv
idealistlik väärõpetus, mille järgi looduses on kõik ehitatud otstarbekohaselt ning igasugune
arenemine on varem kindlaksmääratud eesmärkide teostumine)) ja samal ajal ka
psühholoogiline eesmärgi ja kavatsuse printsiip: „media honestantur a fine“ (eesmärk
õigustab vahendid). Sisuliselt me kohtame siin mõnevõrra kuju muutnud Abelard´i ja
reformatsiooni intentsionalism. Erinevus on vaid selles, et Abelard´i ja reformatsiooni
esindajate vaatepunktid, käitumine ja aiendid, omades vastastikust moraalset väärtust,
pidid teineteisega kooskõlastuma, jesuitismis vaadeldi tegusid moraalses mõttes ükskõikselt
„media“, võides saada sisuliselt erineva tähenduse eranditult sellest eesmärgist sõltuvalt,
millisele nad viivad.
Kui uue filosoofia algust iseloomustatakse teoloogia alt vabanemises, siis ka uus
eetika tekib alguses loomuliku mõistuse alusel, mis tunnistab end religioossuse nõuetest
sõltumatuks. Selle uue eetika alusepanijaks peab tunnistama P. Charron (1541-1603.a.)
((Шарронъ))prantsuse filosoof-skeptik, kes oma töös „De la sagesse“ mis ilmus 1610.a.
väljendas mõtteid, mis meenutasid uusimaid moraliste Kandist ja kuni meie päevini.
„Moraalsus on esimene, religioon teine, kuna religioon on miski õpitu, meile väljast tulev
omistatud õpetusest ja ilmutusest ja seepärast ei suuda moraali luua. Ta on pigem selle
viimase sünnitis, kuna moraalsus on esmane, olles vanem ja loomulik ja asetada ta peale
religiooni – tähendab moonutada igasugust korda“.
Loomuliku moraali teooria edasine areng saab Inglismaal arendamist Baconi (1561-1626)
ja T.Hobbesi (1588-1679) töödes. Olles osalt loomuliku seaduse (lex naturalis) stoiliku
prinsiibi taastajaks, Bacon annab sellele sotsiaal-psühholoogilise varjundi. Hobbes tuletab
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kogu moraali egoismist, s.t. inimeste loomulikust püüdlusest eraldatusele ja
võõrandumisele: „kõigi sõda kõigi vastu“ – vaat see on see esialgne eetiline fakt, millisest
areneb järgijätmata järjepidevusega positiivne õigus ja moraal. Inimene muudetakse
hädavajadusest ühiskondlikuks olendiks. Vaid inimeste hirm teine teise ees sunnib neid
loobuma looduslikust vägivallale ja orjastamise kalduvusest ja seadma sisse ühiselu norme.
Cambridge koolkond (Kedvort, T.More 1478-1535) ((Кэдвортъ, Моръ)), ühendades
religioossuse täieliku mõttevabadusega, arendab, peamiselt antagonismis Hobbesiga,
aprioorse ((kogemusest sõltumatu)) moraali teooria, mis tennetab osalt Kandi eetika.
Veelgi järsemaks protestiks Hobbesi teooria vastu on Cumberlandi moraal, kes pidas
inimese ühiskondlikust tema olemuse esmaseks omaduseks. Locke eetikas ühendatakse
religioossne ja empiiriline moraali alus.
Meie tunnistame Jumalikku seadust Ilmutusest ja samal ajal kogemuse teel jõuame
loomuliku seaduse tunnetuseni. „Reasonableness of Christianity“ vaadeldakse põhjalikult
nende kahe moraaali allika vastastikuseid suhteid. Loomulik seadus langeb kokku
jumalikuga ja kinnitab seda. See, mis tehakse ilmutuses kohe, saavutatakse loomuliku
kogemuse kaudu pikal ja kaudsel teel. Moraali loomuliku arengu stiimuliks on püüd õnne
poole. Shaftesbury ((Шэфтсбери)) sügavamõtteline optimistlik eetika, tema keskse
harmoonia printsiibiga, paljudes suhetes lepitab egoismi altruismiga; koos sellega kaotab
tema moraal veelgi intellektuaalse iseloomu, saades oma põhjenduse irratsionaalsuse
sfääris, aga nimelt
tunnetes ja püüdlustes. Moraalse olemuses on miski substantsiaalne ja vahetult antu,
intuitiivne, mis tingib harmoonia sotsiaalsete ja egoistlike impulsside vahel. Asjades
enestes on reguleeriv printsiip, mingisugune sisemine tõmbejõud või looduse salapärane
jõud, milline siis õhutab vabatahtlikult või mittevabatahtlikult soodustama tegu soo
hüvanguks ja vaevab seda, kes seda ei tee. See teadvuse segadus, milline ilmub, näiteks,
häbi tundes, võib tekkida vaid sisuliselt häbiväärsest teost, kuid mitte selle tagajärgede
kahjust. Ülisuur oht maailmas – täpselt samuti nagu ühiskondlik arvamus – ei ole võimeline
esile kutsuma seda segadust, seni kuni selles ei osale meie enda tunne. Üldse on inimesse
pandud üldiselt, hea alged, millised on halvad vaid oma mitteharmoonilise arengu jõul.
Vaimne tervis, nagu ka kehaline, on rajatud eranditult ühtlasele elementaarsete
funktsioonide kooslusele. Hinge harmoonia viib samal ajal ka õnnele. „Sellisel viisil“ –
järeldab Shaftesbury oma vooruste uurimistöös – „igaühele on voorus hea ja pahe halb“.
Shaftesbury intuivitism (vahetu moraalsuse tunnetamise teooria) saab oma edasise arenduse
Šoti koolkonnas, peamiselt Gutsesoni ja Redi ((Гутчесона и Рида)) poolt. Selle suuna
peamiseks arvamuseks on moraalse vahetu ilmselgsus, mida ei tuletata mitte mingitest
mõistuse kaalutlustest. Sarnaselt sellele, nagu meile on vahetult selge võrreldatavalt
esteetiliste või intellektuaalsete naudingute kõrgeim väärtus, näiteks, maitse naudingutega,
täpselt samuti me eristame moraalse hea kõigis teistes muudes tajudes. Shaftesbury´iga
liituvad samuti Hume ja Adam Smith, põhjendades moraalsust sümpaatiast
psühholoogilisel alusel. Erakordse teravmeelsusega tuletab Smith sümpaatiast sellisel
esimesel pilgul sellele võõra moraalse elu nähtuse, nagu südametunnistuse hääle. Me
mõistame kohut oma enda käitumise üle, asetades ennast teise inimese asemele ja hinnates
end selle teise vaatevinklist. See kujuteldav teine või nagu väljendas Smith, „erapooletu
vaatleja meie sees“, tunded, milliseid me läbi elame ongi meie südametunnistuse hääl.
Kontinendil jääb eetika märgatavalt maha eetika ideede originaalsuselt ja rikkuselt,
millised tekkisid inglise pinnal. Kartesiaanlus ((pr. filosoofi Rene Descartes´i
(ladinakeelse nimega Renatus Cartesius, 1596-1650) ja ta koolkonna õpetus. Kartesiaanlus
on XVII s. pr. kodanluse pooliku ning dualistliku ideoloogia väljendus, olles viljatu katse
ühendada idealismi ja mehhanistlikku materialismi.Vs)) kaldub tervikuna veel keskaegse
teoloogilise eetika poole. Üpris iseloomulik on selles suhtes Feneloni ja Bossjue ((Боссюэ))
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skolastiline vaidlus omakasupüüdmatust Jumala armastusest. Vaidluse olemus, mis on
vabastatud religioossest elemendist, on kokku võetav dilemmas, milles ei puudu kaasaegne:
kas õndsus, mis on moraalse täiustumise tulemus, on üheks moraalsetest stiimulitest või siis
moraalsetel ideaalidel on iseenesest täiesti omakasupüüdmatu hind. Prantsuse hariduse
eetika, mis võttis üle osa Hobesi, Locke, Hume (Helvetsiuse) eetikast, tihti ka Shaftesbury
(Rousseau), erineb erakordse konkreetsusega. Selle lõppeesmärgiks on ideaalse
ühiskondliku organisatsiooni loomine. Helvetsiuse moraal, mis on tema poolt määratletud
kui kommete füüsika, kannab sensuaalset ((aistvuslik, meelas)) iseloomu. Selle
põhiprintsiibiks on – egoistlik õnne poole püüd. Ühiskondlik tervik peab toetuma huvide
oskuslikule ühendamisele. Kui üksikud isikud ei hakka olema võimelised oma isiklikku
õnne saavutama, suurendamata samal ajal ka ühiskondlikku õnne, siis jäävad pahelisteks
vaid arutud; kõik inimesed on sunnitud olema vooruslikud. Rousseau eetikat võib nimetada
volutaristlikuks. Moraalsuse aluseks on esialgsetes kultuuri poolt rikkumatutes inimese
püüdlustes. Seesama volutarism tungib ka ühiskondliku ülesehituse teooriasse, millise
aluseks on kõigi vaba tahe, mis moodustab ühiskondliku organisatsiooni.
Spinosa eetikas sünnib ja saab süstemaatilise täiuse muistne eetiline ratsionalism. Hulga
pehmemas vormis on see ratsionalism omane Leibnitzi eetikale, mis tunnistab, seejuures,
oma lähedast sugulust Shaftesbury´ga.
Täiesti uue käsitluse saavad eetilised probleemid Kant´i töödes. Kui Kanti gnoseoloogia
((filosoofiline õpetus reaalse maailma tunnetamisest inimese poolt)) sõltub Hume
filosoofiast, siis Kanti moraali vaimseks isaks on vaieldamatult Rousseau. „Et inimese
moraalne väärtus tuleneb looduslikust allikast, mis ei saa sõltuda mingist kõrgelt
sündimisest, ega mingist teaduse edust ega mõistuse arengust, et inimene võib madalas ja
harimatus seisundis vallata seda, mida ei suuda anda arenenud teadus ja tunnetus“ – vaat
mid aKant, tema enese tunnistuse järgi, õppis Rousseault ja mis läks tema enda eetika
aluseks. Kogu moraalsus seisneb heas tahtes täita moraalset seadust. Seadus ise peab
paistma silma absoluutse üleüldisusega. „Käitu nii, et sinu tahte eeskiri oleks alati,
muuseas, kooskõlas üleüldise seadusandluse printsiibiga“. – ütleb Kanti moraalne seadus.
See vormel eristab põhjalikult tema moraali kõigist teistest enne teda eksisteerinud
eetilistest konstruktsioonidest, mis toetuvad alati mingile empiiriliselt määratletud sisule.
Igasugune selline sisu jäetakse Kanti poolt põhimõtteliselt välja. Kohustuslikkuse sfääris ei
tohi olla mingeid tingimusi, miskit ühtedest või teistest eesmärkidest ja põhjustest sõltuvat.
Moraalse enesemääramise tingimusetus viib vältimatult kõige üldisemale moraalse seaduse
vormile, millises on moraalselt väärtuslik vaid tema enda üldine ja tingimusetu sisu.
Kujutades miskit absoluutset väärtuslikku, moraalne seadus teeb sama väärtuslikuks ka
selle olendi, kes on selle kandjaks ja täitjaks, s.t. inimese. Sellisel viisil saadakse Kanti
poolt teine absoluutne moraalne väärtus – inimisiksus, mis kuulub teise, enam konkreetse
moraalse seaduse vormeli hulka: „ toimi nii, nõnda nagu saa kasutaksid inimkonda, nagu
enda isikus, nagu iga teise isikus, mitte ainult kui vahendit, vaid samal ajal ja alati ka kui
eesmärki“. Vaatamata Kandi eetika arhidektuuri kogu mõtekale teravmeelsusele, mis
ühendab ühte tervikusse moraalse enesemääratluse absoluutse puuhtuse nõudmise koos
eidaimonistliku ((õnne, heaolu)) kõrgema hüve ideaaliga on selle peamine väärtus ja
tähendus mitte kui süsteemil, vaid kui täiesti uuel eetilisel vaatepunktil. Selle vaatepunkti
uudsus seisneb moraalse seaduse otsustavas uue autonoomia väljakuulutamises, s.t. selle
sõltumatusest ühtedest või teistest muudest psüholoogilistest ja välistest tingimustest ning
eesmärkidest. Täiesti originaalne on Kanti juures samuti selle seaduse gnoseoloogiline
tähendus, muutes selle idealistliku maailmavaate baasiks. Enne Kanti kohustuslikkus
määratleti olemusliku ja võimaliku tunnetamisega. Kant püüdis esimesena põhjendada
ontoloogilist ideed kohustuslikkuse tunnetamises. Sellel katsel on sügav psühholoogiline
tähendus. Et iga inimese maailmavaade on tingitud märkimisväärsel määral tema
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püüdlustega ja moraalse teadvusega - see on vaieldamatu fakt. Muutes see fakt
filosoofiliseks teooriaks, Kant seadis sisse moraalse tahte (praktilise mõistuse)
printsipiaalse prioriteedi teoreetilise mõistuse üle. Moraalse kohustuse tingimusetus
muudab selle, seejuures, uueks metafüüsiliseks printsiibiks. Teoreetilisele mõistusele võeti
kõik kokku fenomenaalse ((nähtumuslik, mis eksisteerib vaid teadvuses ega peegelda
objektiivset tegelikkust)) olekuga, mis seotud seadusega põhjuslikusest; moraalses
enesemääratluses avatakse uus olemise liik, milline on põhjuslikkusest vaba. Selle printsiibi
metafüüsiline ((loodusõpetusele järgnev)) tähendus on avatud üksikasjalikumalt vaid Fichte
poolt. Fichtele on moraalne tahe samal ajal ka mõistlik tahe; selles võidetakse vastaspoolne
„mina“, tema poolt on loodud ka ebamõistlik olemus. Kooskõlas sellega, moraalne
eksisteerimine on vahetpidamatuks mõistliku olendi seadusandluseks enese suhtes. Selle
seadusandluse kõrgeimaks kriteeriumiks on – individuaalne südametunnistus. Moraalsuse
eesmärgiks on täielik vabadus kõigest sellest, mis ei ole mõistus, s.t. täielik mittemõistliku
olemuse ületamine. Nii nagu see eesmärk on kättesaamatu, siis moraalne tegevus on
lõpmatu püüdlus absoluutse vabaduse ideaali poole.
Otseseks Kanti-Fichte eetika vastandiks on peaegu samaaegselt tekkinud utilitarism
(egoismile rajatud individualistlik suund eetikas, peab kõlbluse aluseks „kasu“ ja „tulu“
kodanlikus tähenduses, utilatirismi eetika püüab tõestada üldse „õnne“ ja „kooskõla“
võimalust vastuoludega lõhestatud kapitalistlikus ühiskonnas,; püüe saada kõigest kasu v.
tulu)). Utilitarism kujutab endast eidaimonismi lõppliku saavutamist ja täiustumist. Kasu,
mis on Milli poolt esitatud kui moraalse käitumise lõppeesmärk, ei ole sisuliselt miski muu,
kui objektiivseks normiks viidud ja universaalselt mõistetud kõikide inimeste rahuldus ja
heaolu. Tõsi, see abstraktsus ja kasu mõiste erakordne üldisus muudab selle osalt miskiks
eidaimonismile võõraks asjaks, kuid selles tuleb ilmsiks vaid printsiibi enda ebapüsivus.
Enam järjepidevaks eidaimonistliku vaatepunkti järgijaks on Benthami utilitarism, mis
kujutab endast omamoodi inimliku õnne ja ebaõnne aritmeetikat. Selle järjestikkusega on
seotud tema ebatäius, mis ei anna kohta kõrgema moraalse ilmutamise süsteemis, mis on
seotud mitte mingi õnnega äraostmatu kannatusega. See ebatäius silutakse J. S. Milli poolt,
kes tuletab psühholoogilise assotsatsiooni ((kujutlusi sisestama)) mõistmise abil moraalse
omakasupüüdmatuse eidaimonistlikust printsiibist.
Spenceri ((1820 -1903 .a.)) - evolutsiooniline moraal on paljudes suhetes moraalse
empirismi ja apriorismi vastandlike suundade sel samal eudaimonistlikul alusel,
äraleppitamine. Moraalsuse aluseks on tal õnne poole püüdmine ja kannatuste puudumine.
Keeruka evolutsioonilise protsessi teel areneb sellest esmasest stiimulist erisugused
moraalsed instinktid. Spenceri, nagu ka utilitaristide, peamiseks ülesandeks oli vaja näidata
seda, millisel viisil egoism muudetakse altruismiks. Utilistaristid tahtsid põhjendada seda
moondumisega individuaalses teadvuses; Spenceri lahendas selle ülesande hulga
edukamalt, asudes bioloogilisele evolutsiooniteooria vaatepunktile. Sellisel viisil,
pärilikkuse abil, selgitatakse inimese teadvuses kõigi nende moraalsete stiimulite
eksisteerimist, millised ei saa olle tuletatud isiklikust õnne poole püüdlusest.
Eudaimonistlik printsiip kantakse indiviidilt üle soole. See käitumine on moraalne, mis viib
soo hüvangule. Seesama käitumine, üldiselt ja tervikuna, langeb kokku üksikute isikute
heaoluga. Südametunnistus ja üldse kõik n. n. kaasasündinud ja intuitiivsed moraalsed
printsiibid valdavad ainult individuaalset aprioorsust; tegelikk on nende aluseks – suguvõsa
kogemuses. Huvi pakub ka Sidgwicki katse tema raamatus „Methods of Etics“ põhjendada
utilitarismi puhtalt loogiliselt eraldades mõisted õnn ja kasulikkus nende altruistlikust või
egoistlikust alusest. Seejuures antagonism „mina“ ja „sina“ vahel kaob täiesti, nõnda nagu
ühe kui teise õnn on abstraktselt võrdväärne.
Osalt läheneb Spencerile, oma puhtalt bioloogilise põhjendamisega M. Guyau ((1854
– 1888)) eetika. Vaatepunktide ühtsus ei kaota, siiski, Guyau moraali täielikku originaalsust
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ja algupärasust. Selle peamiseks mõisteks on „elu“. Elujõudude õige jaotamine on
igasuguse moraalse käitumise aluseks. Nauding vaid saadab elulisi ilminguid, kuid ei
moodusta nende tõelisi eesmärke ja põhjuseid. Vastupidi, igasuguse käitumise esmaseks
põhjuseks on alati eluenergia ülejääk, lõppeesmärk koosneb selle energia vabastamises, üha
uute ja uute elulisuse vormide loomises. Sellest üldisest printsiibist tuletatakse nii egoistlik
kui ka altruistlik moraal. Egoism, see on igasuguse individuaalse elu loomulik
enesesäilitamine ja enesekinnitamine. Elu olemus seisneb, siiski, mitte ainult
enesetõestamises, vaid ka peamiselt oma sfääri laiendamises ja levitamises. See elu
ekspansiivsus ((mõju laiendamine)) kujutabki endast selle olemuse, mille Guyau
teravmeelselt ja täpselt nimetab moraalseks viljakuseks (fecondite morale). On vajalik, et
individuaalen elu kulutataks teistele ja vajaduse juhtumil ohverdaks ennast. Ekspansiivne
elu teistele, sest et ta on viljakas, aga viljakas on ta nimelt sellepärast, et ta on elu. See elu
viljakus ei tule ilmsiks mitte ainult füüsiliselt, vaid samuti ka intellekti, tunnetuse ja tahte
piirkonnas. Inimlik individuaalsus on ebapiisav, selleks et tuleks ilmsiks tema enda
elurikkus. Meil on rohkem pisaraid, kui on meil tarvis enda kannatusteks, meil on rohkem
rõõme, kui neid on tarvis meie enda õnneks. On hädavajalik minna teiste juurde et
suhtlemise kaudu.ennast suurendada mõtetes ja tunnetes. Üldse moraalsus ja
omakasupüüdmatus on inimliku elu õis. Elulisus – ja vastavalt sellele ka moraal –
väljendub energias ja eluliste ilmingute mitmekülgsuses, mis voolab üle individuaalse
eksisteerimise ääre. Elulisuse printsiibist Guyau tuletab veel kolmanda, üpris tähtsa moraali
nõude: sisemise kooskõlastuse või eluliste ilmingute harmoonia. Sisemine vasturääkivus ei
vasta elulise ökonoomia printsiibile, millises kogu energia peab ilmsiks tulema, nõnda, et ei
kaoks sisemistes kokkupõrgetes. Seepärast on moraalsus samal ajal olendi ühtsus, aga
kahestumine on moraalitus. Üpris huvitav on Guyau omakasupüüdmatu ohvri, kui elujõu
kõrgeima ilmingu põhjendamine. Elulisus, kui sisemine energia, väljendub mitte ainult
inimelu kestuses. Mõnede haudingute intensiivsus võib osutada väärtuslikumaks kogu elu
kestusest. Eksisteerivad lühiaegsed toimingud, mis võtavad endasse hulga enam
eluenergiat, kui pikk inimlik eksistents. Seepärast võib mõni kord, olemata mittemõistlik,
tuua ohvriks kogu eksistensi terviklikkus, ühe selle momendi eest, nii nagu võib eelistada
ühte rida terves poeemis. Selliseks momendiks on nimelt moraalne enesesalgamise
kangelastegu. Selles konsentreerub kogu individuaalse isiksuse eluväärtus ja sellepärast on
täiesti loomulik, et selle väärtuse nimel antakse ära kogu elu, eriti neil juhtudel, kui
moraalsest kangelasteost loobumine alandab elu tühise virelemise tasemeni. Guyau eetika
seisab lähedal n.n. „sõltumatule moraalile“, millise peaesindajaks oli Vašero (( Вашеро)).
See moraal püüdis luua õpetust moraalist, mis on sõltumatu igasugusest metafüüsikast või
religioonist. Eetika lõppeesmärk ja hüve tuletatakse inimese olemusest, mis on
psühholoogiliselt mõistetav. Igasuguse olendi eesmärk seisneb tema olemuse arendamises.
Olemus, eesmärk, hüve – need kolm mõistet tulenevad üksteisest loogiliselt: hüve
määratletakse eesmärgiga, aga eesmärk olemusega. Sellisel viisil võetakse kõik kokku
inimese tunnetuses. Guyau eetika on viimane ja parim moraalse naturalismi poolt öeldud
sõna. Jääb üle vaid imestada, et selle sügavalt läbimõeldud ja korrastatud eetiline
maailmatunnetus on jäänud täiesti filosoofilise horisondi varju kaootiliste, kuigi Nietzsche
((1844-1900)) enam ilusate aforismide varju.
Nietzschelus – see ei ole miski muu, kui elu nimel elu jutlustamine. Elujõud, eluiliste
ilmingute vabadus ja nende sisemine harmoonia moodustab nii Guyau kui ka Nietzsche
eetika põhiprintsiibid. Nietzsche silmapaistev tähendus uusimas eetika ajaloos, mida ta
jagab Dostojevskiga, seisneb tema moraalse skepsise* (Muidugi, Nietzsche ja Dostojevski
lähedus puudutav vaid nende maailmavaadet, millisel on tervikuna diametraalselt
vastupidine areng) ((vaatlus, kaalutlus)) ebatavalises julguses. Kogu uus eetika, vaatamata
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selle printsiipide erakordsele mitmekesisusele, tõmbus ikkagi kristliku maailmatunnetuse
poole, koos selle altruistliku ja universalistliku koodeksiga. Peaegu kõikide moralistide
ülesandeks oli, mis ka ei juhtuks, tuletada oma alustest ligiinimese suhtes armastuse ja
isikliku eneseohverduse nõue Sisuliselt oli see nõue aprioorne, kuigi mitte alati enesele
teadustatud, eelduseks peaegu kõigis eetilistes süsteemidele. Seades vaatepunktiks
radikaalse kahtlemise, Nietzsche sööstis eemale sellest üldtunnustatud eetika nõudmisest,
kui täiesti tõestamatust moraalsest eelarvamusest. Sarnaselt Decartile, kes kahtles kõigis
enne teda tunnustatud ilmselgetes tõdedes ka Nietzsche tahtis eetika valdkonnas alustada
täiesti algusest. Sõltumatult tema eetiliste vaadete positiivsetest väärtusest, tema moraalses
skepsises ei saa tunnistamata jätta eetika õpetuse ajaloos tervendavat momenti. Peale
Nietzschet ei saa enam ilustada psühholoogiliste teooriatega, mis näitavad, kuidas
egoismist või teistest sisemistest stiimulitest tekib õiglus, kaastunne, armastus ligiinimese
vastu, eneseohverdamine ja teised teoreetiliselt üldtunnustatud printsiibid, vaid hädavajalik
on neid õigustada sisuliselt, anda ratsionaalne põhjendus nende kohustuslikkusele ja
inimlike vastupidiste püüdluste eelistele. Nietzsche ise lahendas tema poolt tõstatatud
moraalse probleemi traditsioonilise moraali kukutamise vaimus. Milleks Nietzsche seda
kukutas – jääb, sisuliselt, mõistatuseks. Üliinimese ideaal ei ole tema poolt määratletud
niivõrd selgete joontega, et tema vastuolu kritliku moraali printsiipidega oleks olnud
ilmselge. Kui üliinimene on elujõu, täiuse ja harmoonia ideaal, siis see ideaal ei saa välja
jätta miskit elulist, vaimsest elust rikast. Ei näe seda jõudu kristlikus armastuses ja
eneseohverduses, võib vaid hävitamatust soovist teha kõikide moraalsete väärtuste
ümberhindamise ja mis ka ei juhtuks, nihutada moraalsed poolused üks-teise asemele.
Selles suhtes Guyau, kes toetus, sisuliselt, sellele samale printsiibile, jääb täiesti vabaks
oma mõttekaaslase originaalsuse murest. Muide, Nietzsche eetika ei jää ustavaks isegi oma
kristluse vaenulikkusele. Piisab meenutada tema jõudu ja ilu täis hümm hukkujatele („ma
armastan neid, kes ei oska elada, ilma et ei hukkuks: kuna nende hukkumine on üleminek
kõrgemale“ – „ ma õpetan teid loovalt surema, milline muutub meeldetuletuseks ja
tõotuseks“), selleks, et tunnustada teatud osa õiglust, mis antud talle ühe uusima kirjaniku
poolt „Kristuse salajasele õpilase“ iseloomustuses. Nietzsche eetika on määratlematult
tuleva moraal ja kui selline, võib olla seatud mõningasse suguluse igasuguse moraalse
õpetusega, milline, tulevase kõrgema ideaali nimel, lükkab tagasi praeguse halva. Nietzsche
eetika kogu nõrkus seisneb ideaali ebaselguses. Mõningase tõenäolisusega võib see ideaal
olla, siiski konstrueeritud Nietzsche kaasaegse sfääri sümpatiast ja antipaatiast. Pigem on
see vaba ilu, nagu anderikka individuaalsuse sisemise ühtsuse ideaal. Siin Nietzsche on
võõras igasugustele universalistlikele tendentsidele Tema jaoks on indiviid miski
ennastrahuldav, eneseväärtuslik. Individum peab olema vaba igasugusest välisest
alluvusest. Vaat nimelt see nõudmine seab Nietzsche moraali järsku antagonismi igasuguse
religioosse moraaliga Vaen Jumalaga on, võib olla, kõige siiram ja kirglikum väljakutse,
mis lebab Nietzsche kõigi eetiliste vaadete sügavuses.
Huvitava Nietzschele vastupoolsuse esitab Ljutoslavski ((Лютославского))
individualism, millist ta arendas töös „Seemlenmacht“ ja üpris ebatavaliselt ühendas eredalt
väljendunud altruistlike tendentsidega.
Omapärane evolutsioonilise ja utilitaarse moraali ühendust esindab ka H. Höffdingi
(( Гефдингъ)) eetika, püüdes vabaneda igasugusest seostest metafüüsiliste ja religioossete
probleemidega. Sisuliselt Höffding pöördub tagasi eetika eidaimonistliku põhjendamise
juurde. Ta asetas selle põhiprintsiibiks heaolu (Wohlfart), jäädes oma arvamuse juurde,
siiski, erinevalt sellest utilitaristide üleüldise õnne ja printsiibist. Heaolu all tuleb mõista
kõike seda, mis on vajalik selle tervikuna inimliku olemuse rahuldamiseks. Heaolu tähistab
nimelt terviklikkuse seisundit. Hetkelised kannatuse ja rahulduse tunded ei anna terviku
seisundi hindamiseks kriteeriumit. Heaolu, nii individuaalne, nagu ka ühiskondlik, ei ole
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samuti miski püsiv ja liikumatu: ta muutub koos arenguga ja seisneb tegevuses. Mõistes
heaolu kui muutuvat ja arenevat ideaali, Höffding kõrvaldab oma eidaimonismist
hedonistliku küllastuse ja tardumuse võimaluse. Vastupidi, igasugune antud moraalne
tasakaal võib olla rikutud heaolu kõrgeima vormi nimel, milline võib välja ostetud isegi
kannatuse hinnaga. Vaatamata põhiprinsiibi tinglikkusega on Höffdingi eetika üpris
väärtuslik uurimus, mis analüüsib kõiki olulisi ühiskondliku ja individuaalse elu küsimusi
ja annab, kui mitte alati sügava, siis igal juhul selge ja psühholoogiliselt peene lahenduse.
Kõige tähendusrikkam vaate avaruselt ja analüüsi sügavuselt on uusimate süsteemide
hulgas F. Paulseni eetika („System der Ethik“). Selles kapitaalses töös on viidud
harmoonilisse ühtsusse kõik uusima eetika olulised jooned Paulsen nimetab oma eetilist
maailmavaadet teleoloogiliseks energetismiks. Teleoloogia all mõtleb Paulsen vaatenurka,
mis hindab tegusid kui halbu või häid nende tulemuste või eesmärkide alusel, milliseid nad
oma olemuselt püüdlevad. Seda vaatenurka Paulsen vastandab formaalselt –
individualistliku, hindavale teole, selle tulemusest sõltumatult, moraalse tõuke
formaalse nõudmise puhtuse alusel. Paulsen näitab erakordse selgusega sellise formaalse
eetika täielikku ebapiisavust, millisel ei ole teo hindamiseks mingit tugipunkti.
Vaieldamatult, räägib Paulsen, et heategevuse akt saab positiivse moraalse hinnangu nimelt
seepärast, et ta on suunatud teatud faktile, aga nimelt meie lähima heaolule. Vastupidi, kui
meie teod kalduvad tulemustele, ühes või teises mõttes elule hukatuslikele, siis nad nimelt
selle asjaolu jõul saavad teise hinnangu. Niisiis, vaid meie tegude reaalne tähendus meie
enda elule ja meid ümbritseivaile om selleks aluseks, millisel võidakse luua moraalseid
väärtusi. Siiski, kui sellisel viisil määratletakse moraalsuse üldised normid, siis sellest veel
ei järeldu, et iga üksikut tegu hinnatakse eranditult selle tulemuste järgi. Igasugune tegu,
suhtudes sellesse või teise moraalsesse tüüpi, võib omada igal üksikul juhtumil erinevat
individuaalset tähendust. Vargus endale ja vargus oma lähedaste elu päästmiseks saab
erineva hinnangu, sõltuvalt teo sisemisest stiimulist. Paulsen eristab üldse tegudes, aga
sõltuvalt sellest ja nende hinnangus, kahte külge: subjektiivset ja objektiivselt. Teod, mis
omavad objektiivselt eitavaid tagajärgi, on alati halvad; kuid kui need on sooritatud, peale
selle, kui neid tagajärgi sooviti, neid iseloomustatakse kui õelaid. Paulsen peab headeks
tegudeks neid, millised on suunatud elu hüveolule, nii subjektiivselt kui ka objektiivselt.
Paulseni eetiline energetism seisneb heaolu, kui teatud argielu ja elutegevuse objektiivse
sisu mõistmises. Siin Paulsen vastandab oma vaatenurga hedonismile, mis tunnistab
kõrgeimaks hüveks mõnu. Moraalsel hüvel on alati teatud eluline sisu, millisega rahuldus
või rahulolematus ühineb kui teisejärguline ja on moraalsest vaatepunktist ebaoluline
asjaolu. Üldse, väites kokkusobimatult psühholoogiaga, et inimese normaalne tegevus
määratletakse püüuga rahuldusele või kannatuste vältimisele. Inimene püüdleb eelkõige
nende tegude sooritamisele, millised vastavad tema olemusele. Ta ei söö mitte söömise
mõnust, vaid et hoida end elus. Üldse igasugune elujõud ja vajadus püüab teostada ühte või
teist elulist sisu, küsimata, millele selline püüdlus viib kas mõnule või kannatuseni. Kui elu
normaalsed funktsioonid pöörduvad mõnikord mõnu saavutamise vahenditeks, siis sama
olemus karistab julmalt tema tõelise eesmärgi sellise moonutuse eest. Nii-siis, vaid elu
selle objektiivsete suhetega, koos tema eripärase materjaalse ja idelise sisuga on see, mida
võib nimetada hüveks. Elu hüve seisneb nimelt selle täiuses ja kõigi funktsioonide vabas
avanemises. Siiski, moraalse hüve ideaal omab erisugust sisu, sõltuvalt neist elulistest
vormidest, millistesse ta puutub: on tarvis eristada indiviidi, rahvuse, riigi ja inimkonna
hüve. Inimkonna hüve on empiirilise eetika kõrgeim idee. Temale on allutatud indiviidide
ja rahvaste üksikud hüve liigid, kuid on allutatud mitte kui ükskõiksed vahendid, vaid kui
orgaanilised osad. Kuid ka sellel üldinimliku elutäiuse ja sisemise täiuslikkuse ideel ei saa
peatuda inimlik eetika. Selle määratletud empiirilise moraalse horisondi taga on märgata
enam üksikud, kuid samas ka enam kõrgemad moraalsed eesmärgid. Inimkond on vaid
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üleilmse elu üks ahel: ta püüdleb kõrgema moraalse hüve, kelle nimeks on Jumal, poole.
Vaid religioonis saab eetika oma täiuse. Muide, see religioossus, milline peab olema seotud
tõelise eetilise meeleoluga, määratletakse Paulseni poolt erakordselt avaralt. Religioossus,
räägib ta, liitudes Šleiermaheriga, on hardustunne Lõpmatuse ees, aga samuti kindlus selles,
et maailma põhiline ja lõplik eesmärk on absoluutne hüve. Ettekujutus ja arusaamine,
milliseid haaravad need tunded, on teisejärgulised ja üleminevaks religioossuse sisuks.
Üheks Paulseni säravaks eetika punktiks on jesuiitliku printsiibi: „eesmärk õigustab
vahendid“, selgitamine. See printsiip on väär, kui eesmärgi all ei mõelda kõrgemat
moraalset hüve, vaid üht või teist üksikut eesmärki. Selle ekslikus seisneb samuti selles
sisemises vasturääkivuses, millisese ta tavaliselt praktikas saab. Asi on selles, et miski elus,
aga eriti inimlikes suhetes, ei ole ainult vahendiks, vaid on alati ühel või teisel määral ka
eesmärgiks. Seepärast, näiteks, oma lähimate ligiinimeste päästmiseks, on inimese tapmine
lubamatu, kuna selle teoga teostatake, muuseas, amoraalne eesmärk, aga nimelt inimese
hukk, milline vaid sofistlikult võeti vahendi mõiste alla. Selle arusaamise õigel mõistmisel
ei saa kunagi olla, et vahend, mis on iseenesest halb, teeniks kõrgemat moraalset eesmärki.
Kõrgeim moraalne hüve on saavutatav vaid heade vahenditega – ja kui eesmärgi all
mõeldakse nimelt seda hüve, siis jesuiitlik vormel saab vaieldamatu tõe tähenduse.
Muidugi, jesuiitlik praktika oli kaugel igasugusest sellisest, sisuliselt õige printsiibi
mõistmisest. Sotsiaalsete küsimuste sfääris Paulsen toob esile leppitava tendentsi. Ja siin ta
hindab võimalikke lahendusi üldise eesmärgipärasuse vaatepuinktist. Pigem suhtudes
eitavalt sotsiaal-demokraatlikku liikumisse, ta tunnistab nende poolt seatud eluliste
väärtuste enam õiglase jaotamise nõudmise õigust. Siiski, selline jaotamine ei nõua neid
põhjalikke reforme, milliseid sotsiaal-demokraatia poolt postuleeritakse ((ld. postulare,
nõudma, alusväitena eeldama, kehtivana eeldatud alusväide, paratamatuks nõudeks
pidama)). Sotsiaaldemokraatliku programmi elluviimine kujutaks endast, Paulseni arvates,
erakordseid raskusi ja võinuks osutuda äärmiselt hukatuslikuks ajalooliseks
eksperimendiks, millise tulemuseks oleks nende samade ideaalide purunemine, milliste
poole sotsiaal-demokraatlik partei (kultuuri arendamine ja individuaalne vabadus) püüdleb.
Üldse, sotsiaalne küsimus ei ole mitte ainult poliitika ja riigi elu küsimus, vaid peamiselt
moraali, era-majandusliku elu ja individuaalsete suhete küsimus. Selle lahendamiseks
universaalseid vahendeid ei ole. See peab olema lahendatud igas eraettevõttes. Iga tööandja
peab teadvustama oma kohustusi oma töötaja või teenija suhtes. Õigluse idee ja selle
ühiskondlik sihipärasus peab olema sisemiselt omaks võetud kogu ühiskondliku organismi
poolt – aga see saavutatakse, igal juhul, vaid väliste reformide teel.
Vaatamata sellele, et vene ühiskonnas ilmneb filosoofia huvi peamiselt seoses
ühiskondliku elu praktiliste küsimustega, ei ole tema eriti rikas omatehtud ja sügavatest
eetilisest konstruktsioonidest. Sellised kirjanduslikud voolud, nagu läänelikkus,
slavofiilsus, sotsioloogiline subjektivism kuigi olid lähedal eetika piirkonnale ja isegi
kuulusid sellesse alasse, ei loonud siiski terviklikke eetilisi maailmavaateid, vaid piirdusid
ühtede või teiste üksikute probleemide läbitöötamisega. Eetika süstemaatilise põhjendamise
katsetest tuleb eelkõige märkida vene kirjanduses Debolski ((Деболъскаго)) uurimust: «О
вышем благе» ((„Kõrgemast hüvest“)). Kõrgema hüve all mõistetakse siin inimliku
tegevuse lõppeesmärki, mis pidi ühendama kõik eraldi hüved või eesmärgid ühte
harmoonilisse süsteemi. Selliseks lõppeesmärgiks ei saa olla mitte mingi subjektiivne
seisund, ega inimlik individuaalsus, aga vaid mingi kõrgem jagamatu. Selle jagamatu
enesesäilitamine surutakse enesesäilitamise ja allutatud jagamatute suurimale õnnele, s.t.
inimeste. Sellisel kõrgemaks jagamatuks Debolski tunnistab rahva, s.t. igakülgse ja teadliku
ühiskondliku liidu. Rahvas ei ole tõug, ega keel, ega riik, vaid see vaim, milline neid seob
ja elustab.
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L. Tolstoi ((Л. Толстой , 1828-1910)) eetilised vaated, millises tõmbaseid endale
kogu ühiskonna tähelepanu, ei sisalda sisuliselt mingeid uusi eetilisi printsiipe. Nende
erakordne mõju Venemaa ja teiste riikide inteligentide ühiskonnale on tingitud peamiselt
suure kirjaniku kunstniku talendiga, aga samuti selle loomuliku lihtsuse ja otsekohesusega,
millisega need välja öeldakse. Üldiselt püüab Tolstoi tastada evangelistlikku moraali,
miskit analoogilist sellele, milline oli kasutusele võetud juba Lutheri poolt. Tolstoi
moraalse meeleolu erakordne jõud on tingitud mitte ainult selle sisust, vaid ka selle arengu
meistrikust psüholoogilisest kujutamisest. Peaegu kõigis oma hilisemates teostes Tolstoi
mitte ainult ei esita oma moraalseid veendumusi, vaid ka püüab käega katsutavalt näidata
nende tekkimist inimese teadvuses. Üleminek vaimupimedusest moraalsele valgustatusele,
evangeelsete käskude ümbermõtestamine kogu nende lihtsuses tehakse alati Tolstoi poolt
erakordse siirusega ja kaasakiskuva tõepärasusega. Kuid , põhjendades oma moraali
evangelistlikel ligiinimese armastuse ja halvale mittevastuhakkamise printsiipidel, L.
Tolstoi samal ajal kõrgema hüve mõistes lööb Kristlusest lahku. Tolstoil on moraali
lõppeesmärgiks Jumala kuningriigi sisseseadmine siin Maa peal. Üldse aga mõeldaks
Jumala kuningriigi all inimeste elu korraldust, mis on asutatud eranditult heasoovlikusele ja
armastusele. Selles punktis Tolstoi eetilised ideaalid lähenevad eidaimonistliku utilitarismi
ja evolutsionismi ideaalidele. Muide, Tolstoi eetika realistlikus teostamies erineb oluliselt
positiivse eetika tüüpilistest vormidest inimkultuurile, selle tehnikale ja riiklusele erineva
hinnangu andmisega. Selles valdkonnas näeb Tolstoi peaegu, et peamist halva ilmingut.
Selleks , et saavutada kindlat õnne, on inimkonnal tarvis loobuda kaasaegse kultuursuse
vääratest ja amoraalsetest tingimustest, koos selle füüsilise töö ebavõrdse jaotamisega, koos
selle militarismiga ja igasuguste vägivalla ja sunni liikidega. Inimkonnal on moraalseks ja
õnnelikuks eluks tarvis puhastuda, s.t. minna üle enam tagasihoidlikumatele ja lihtsamatele
ühiskondliku elu tingimustele. Riik peab muutuma rahumeelselt meelestatud inimeste
ühiskonnaks, millises puudub hierharhia, valitsusasutused ja seisuste erinevused. Tolstoi
moraalne paatos saavutab suurima jõu kaasaegse ühiskondliku ülesehituse kriitikas. Mitte
keegi peale Rousseau ajajärgust peale ei väljendanud sellise selguse ja otsekohesusega seda
konflikti, milline eksisteerib peamiste, kõigi poolt tunnistatud moraali nõudmiste ja selle
asjade korra vahel, milline on seotud kultuuri arenguga. Tolstoi seab kategooriliselt
kaasaegse moraalse teadvuse dilemma ette: kas loobuda põhilistest moraali printsiipidest,
milliseid senini peeti tõelisteks, või tunnistada kogu ühiskondlik kord selle põhijoonetes
amoraalseks. Seda dilemmat lahendada saab ainult tõestades, et nende peamiste printsiipide
ja ühiskondlike suhete vormide kehtiva korra vaheline konflikt ei ole nii sügav, et halb, mis
on vältimatuilt seotud kaasaegse kultuuriga, ei kanna absoluutset halba, kuid omab endas
mõningast moraalset hädavajadust ja saab igal juhul moraalse õigustuse, kui ainus võimalik
ülemineku viis kõrgema hea staadiumisse.
Selline küsimuse lahendus antakse osalt Vl. Solovjovi ((Вл. Соловъева)) eetikas, mis
kujutab endast üpris omanäolist ja igal juhul sügavat eetiliste küsimuste lahendamist
evangelistliku moraali vaatepunktist. Solovjov tunnistab moraalsuse aluseks kolme tunnet:
häbi, kaastunne ja aukartlikkus. Nende tunnetega ammenduvad inimese võimalikud
moraalsed suhted sellesse, mis on temast madalamal, mis on temaga võrdne või temast
kõrgemal – suhted, mis seisnevad alamast materiaalsest olemust ülelolekus, solidaarsuses
elava olenditega ja üleinimlikule algele allumises. Kõik inimlikud voorused kujutavad
endast vaid nende kolme aluse kujumuutust. Moraalse täiustumise ajalooliseks eesmärgiks
on Jumala kuningriik, milline koostatakse inimestest, kes on lakanud olemast ainult
inimesed ja kes sisenesid uude kõrgemase eksisteerimise plaani, kus nende inimlikud
ülesanded muutuvad teise lõpliku eesmärgi saavutamise vahenditeks ja tööriistadeks. Selle
ideaali tegelik teostamine ei saa olla saavutatud ainult inimkonna poolt, vaid eeldab
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hädavajalikult kõrgema tingimusetu hea, Jumal-inimese isikus, Jesus Kristuse
juurdelisamist. Täiesti moraalse korra tegelik alus on Kristluse Vaimu, mis on võimeline
kõike hõlmama ja ümber looma, universaalsus. Selleks ümbersünnitamiseks on samuti
tarvis, et inimkond võtaks vabatahtlikult endasse selle vaimu ja sooviks vaimselt ümber
sündida. «Оправдания добра» mahukas lõpposas pöördub Solovjov üpris raske
kaasaegsete kultuuri tingimuste headuse põhiprintsiipidega lepitamise ülesande juurde.
Seda osa võinuks täiesti põhjendatult nimetada „suhtelise halva õigustamiseks“, kuivõrd
mõningad selle vormid on ajalooliselt vältimatud ja teenivad lõppude-lõpuks, headuse
eesmärke. Siin tõestatakse, et moraalse teadvuse jäoks on tarvis aktiivselt ja seejuures
füüsiliselt halva tahte ilmingutele, mis ohustavad lähedaste elu ja moraalset väärikust, vastu
tegutseda, et õigus, kui moraalsuse kindlaksmääratud miinimum ja teatud osa halva
kõrvaldamine nõuab selle objektiivseks realiseerimiseks sunnimeetmeid. Need vaated on
arendatud otseses antagonismis Tolstoi õpetusega. Kõigi nende küsimuste uurimisel näitab
Solovjov imestama pandavat analüüsi jõudu ja selgust, jaotades erakordselt keerukad, oma
moraalses olemuses, ühiskondliku elu nähtused, nende üksikuteks eetilisteks elementideks.
Erakordselt särav on tema sõjale antud eetiline hinnang. Selle küsimuse kogu ebaselgus ja
segasus enamus inimeste teadvuses sõltub, Solovjovi arvates, kolme: üldmoraalse,
ajaloolise ja isiklik-moraalse vaatepunkti korratu segamini aetusest. Esimesest
vaatepunktist on sõda vaieldamatult halb ja anomaalia. Ajaloolisest vaatepunktist on sõda
suhteline pahe, aga vahest ka vähim halb, s.t. suhteline hüve. Ajaloos oli sõda otseseks
väliseks ja kaudseks inimkonna sisemise ühendamise vahendiks. Mõistus keelab seda
vahendit eemale heitmast, seni kuni see on tarvilik, kuigi südametunnistus kohustab
püüdma, et ta lakkaks vajalik olemast. Isiklik-moraalsest vaatepunktist on täiesti väär
samastada sõjaväeteenistust isikliku tapmisega.
III. Eetika ja filosoofia vahetu side määratletakse kõige peamiste eetiliste probleemide
püstitamisega. Esimeseks selliseks probleemiks on tahtevabaduse küsimus, mis kujutab
endast justkui metafüüsika ja eetika vahelist piirjoont. Selle küsimuse olemus võetakse
kokku selles, kas iga seisundi või inimese teo ja eelnevate sisemiste ja väliste tingimuste
vahel seisneb täielik põhjuslik seos. Siis kui selline ettemääratus esineb, siis iga teadvuse
seisund ja iga inimese akt sõltub tervikuna eelnevatest ja vaba tahet ei ole. Tahet ei saa
vabaks nimetada, kui ta iga antud hetk on tervikuna tingitud eelnevast ja võib peatuda vaid
vaid ühel ettemääratud lahendusel. Inimlik teadvus ja selle poolt tingitud teod arenevad siis
hädavajalikult, nagu on omane keeruka masina käigule ja vaid selle käigu ja sisemise ahela
elementide mittetundmine tekitab vabaduse illusiooni. Küsimuse lahendamine ei muutu
sellest tihti toodavast kaalutlusest, et tahe, kui üks sisemise olu elementidest, osaleb samuti
sündmuse määratluses ja loob seda osalt enda poolt. Asi ei ole selles, kas osaleb tahe või
mingi teine teadvuse seisund, vaid tolles, kas need ise on selles osaluses eelnevast
põhjuslikkusest vabad, kasvõi mingil määralgi. Kui nad ei ole vabad, siis nende osalus võib
meenutada vaid ülekande ratta rolli masinas, mis saades oma impulsi tervikuna teistelt
osadelt, enda poolt sisuliselt midagi juurde ei lisa. Viimasel ajal väljendatakse tihti
arvamust, et küsimus tahte vabadusest – on pooleldi puhtalt sõnaline arusaamatus; piisav on
täpselt kindlaks teha, mida tuleb mõelda vaba- või mittevaba tahte all, et küsimus laheneks
iseenesest. Eitamata küsimuse selge seadmise tähtsust, on, siiski, hädavajalik tunnistada, et
ka selgelt püstitatud küsimuse lahendamine kujutab endast suuri raskusi ja on erakordselt
vaieldav. Kogu selle vaieldavus sõltub põhjuse mõiste määratlematusest. Kui põhjusteks
võivad olla vaid välise ja sisemise (vaimse) maailma üksikud fenomenid, mis on tervikuna
teineteise poolt määratletud, siis ei ole mitte ainult tahte vabadust, vaid ka kogu maailma
evolutsioon on sajandist ettemääratud. Küsimus saab teise lahenduse, kui tõeliseks
põhjuseks lugeda vaid asjade substantsioonilist ((kõigi asjade ja nähtuste algaine, olemus))
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alust, mis kujutab endast igal üksikul juhul miskit algupärast, mis on vaid osalt teistest
määratletud. Kui inimliku teadvuse aluseks on selline substantsiaalne alge, siis nimelt tema
võib olla nimetatud vabaks, kuna ta igal antud hetkel osaleb lahendustes ja tegudes, ei ole
tingitud tervikuna enda eelnevatest aktidest, vaid ainult kohandudes nendega. Sellisel
inimliku teadvuse mõistmisel iga antud tema moment on miski millestki kõrvalisest
mittetingitud, vaid endast tulenev algatav põhjuslik mõjutus. Sellel juhtumil, siiski, on
õigem rääkida mitte tahte vabadusest, mis on alati tulenevast aktist, aga inimliku olendi
vabadusest või teadvuse substantsioonaalse ühtsuse, mis kujutab endast mittetuletavat, vaid
vastupidi, tuletavat. ((???)) See teadvuse substantsiaalse ühtsuse dilemma või tema
fenomenaalse, sisuliselt passiivse paljususe, veel ei ole kaasaegses filosoofias lahendatud,
aga koos temaga ei ole veel lahendatud küsimused tahte põhjusliku seose olemusest ja
tahtevabadusest. Olles teoreetilise eetika erakordselt tähtsaks küsimuseks, on tahtevabaduse
probleemil õnneks praktiliselt üpris tühine tähendus. See tuleneb selle õnnelikust
mittejärjepidevuse jõust, et kõik deterministid tegelikkuses mõjuvad ikkagi nii, just nagu
nad oleks olnud indeterministideks, s.t. oma vaba tahte teadvustamisel.
Teiseks eetika põhiprobleemiks, millisel on nii teoreetiline, kui ka praktiline huvi, on
küsimus kõrgemast moraalsest hüvest. Sisuliselt sõltub sellest küsimusest kogu eetika
ülesehitus. Kõik eetika kategooriad määratletakse oma sisult nimelt sõltuvuses kõrgema
hüve mõistest, s.t. moraalse käitumise lõppeesmärgist. Ja selles küsimuses asub eetika
kõige tihedamas seoses üldfilosoofilise maailmavaatega. Selle sideme mittearvestamine on
üks kõige saatuslikemast ja andestamatuteks uusima eetika vigadest. „Sõltumatu“ moralist,
kes kavatseb ilma tegelikkuse filosoofilise mõistmiseta määratleda moraalse käitumise
lõppeesmärki,on sarnane ränduriga, kes kavatseb, geograafiat tundmata, minna pikale
rännakule. Kanti aegadest peale korratakse üpris tihti arvamust, et „olemine“ ja
„kohustatus“ on teineteise suhtes täiesti võõrad kategooriad, et kohustatus ei saa kunagi olla
määratletud olulisest ja seepärast kohustatuse teadvustamine sõltumatu olemuse
tunnetamisest. See arvamus on vaid üpris tinglikuks tõeks. Tegelikult, olulise teadmisega ei
määratleta kohustatust, nagu geograafia tundmisega ei määratleta reisi eesmärki. Kuid
kohustatuse määratlemiseks on hädavajalik teada olemasolevat ja võimalikku. Tegelikult
võib kohustuslikk olla vaid see, mis on võimalik, aga võimalikuks me peame vaid
tegelikkuse tundmise järgi. Seada seda sõltuvust ümberpööratuks ja rahuldudes Kanti
paradoksiga: „sa pead, sest sa suudad“ – on vaevu kaasaegses eetikas lubatav. Muide,
Ka Kanti pooldajad, näib, et kunagi ei unusta, enne kui rääkida moraalsest kohustatusest,
teha õiend selle võimalikkusest. Ainult seepärast, mõeldakse, nad ei sunni pimedat valvama
võõrast vara või santi olema vahva sõdur. Sellisel viisil vajab eetika mõningast
üldfilosoofilist baasi ja põhjendamist. See põhjendamine ei saa seisneda mitte milleksi
muus, kui enam avarate moraalsete perspektiivide avamises: valida võimalikest üht või teist
eesmärki – ei ole enam filosoofilise mõtte asi. Selles punktis võimaliku ja kohustuslikkuse
vahel asub loogilisest vaatepunktist vaadates ületamatu kuristik. Kohustuslikkuse ja
tingimusetu soovitava kõrgem kategooria, kuigi luuakse vajalikult võimaliku teadmise
alusel, kuid luuakse mitte juba tunnetuse või mõtlemise aktiga vaid tahte aktiga, üldse
inimliku teadvuse irratsionaalse enesemääramisega. Mitte mingid loogilised argumendid ei
saa sundida inimest püüdma selle poole, mida ta ei taha. Ja kui loogilistel argumentidel on
jõud moraalsuse vallas, siis vaid niivõrd, kuivõrd nendega selgitatakse ühe või teise
tegutsemise viisi tõelist ja lõpplikku tulemust.Kes juba tõiesti orjenteerus kõigis
moraalsetes alternatiivides ja valis endale teatud tee, see muutub kurdiks mõistuse
argumentidele ja võib kõhklema hakata vaid uute tekkivate tunnete ja püüdluste mõju all.
Kõrgema hüve eetiline uuring avatakse küsimusega sellest, kus üldse tuleks otsida seda
hüve: kas teadvuse siseelus (nauding või südametunnistuse häälele kuuletumine), elu
objektiivses sisus üldse, või vastupidi, väljaspool eksistentsi. Viimasele lahendusele ei tule

1541

vaadata kui ainsale teoreetilisele võimalusele: mitteolemine on ainus võimalik eesmärk
igasugusele radikaalsele filosoofilisele pessimismile. Kui maailm on eriväärtuseliste
jõudude traagiline konflikt, mis välistab mingisuguse positiivse hüve võimaluse, siis
suurimaks hüveks sellise halvasti korraldatud maailmas peab olema tema mitteolemine.
Selliseks mitteolemise eetikaks on, sisuliselt Schopenhaueri ((1788-1860))
((Шопенгауера)) eetika. Kõik ülejäänud filosoofilised maailmavaated, optimistlikud või
nii või teisiti eluga ära leppinud, otsivad kõrgemat hüve elus endas. Seejuures on võimalik
küsimuse kahene lahendamine. Eelkõige võib kõrgemaks hüveks olla tunnistatud see või
teine eluline sisu eranditult selle tähenduse põhjal tegutseva subjekti teadvuses. Sellise
eetilise subjektivismi tüübi hulka kuuluvad kõik eidaimonismi liigid. Selle juurde puutuvad
ka formaalse kohustuse ja südametunnistuse eetikad, nilliste järgi on kõrgemaks moraalseks
hüveks mitte nauding, vaid südametunnistuse hääle või kohusetunde rahuldamine, s.t.
samuti teadvuse teatud subjektiivne seisund. Ja Kanti eetika, vaatamata kogu selle
antagonismile eidaimonismi suhtes, on selles suhtes oma peamise vaenlasega sisuliselt
suguluses. Tõsi, see sugulus laieneb vaid Kanti moraali lähtepunktile, mis seejärel läheb üle
moraalse kohustuse objektiivse üleüldisuse printsiibile, inimisiksuse väärikuse
tingimusetule olukorrale ja samuti transtsententsele igavese õndsa elu ideaalile.
Subjektivism on kaasaegses eetikas juba oma aja ära elanud tüübiks. Tema paikapidamatus
ilmneb kõige selgemalt subjektivismi süsteemides enestes, mis on jõuetud püsima valitud
printsiibi piires ja mis lähevad lõppude lõpuks üle objektiivsetele moraalsetele väärtustele.
Tegelikult, seada kõrgemaks hüveks õnn või sisemine nauding – tähendab ajada taga
püüdmatut viirastust. Nii üksikute indiviidide, kui ka ühiskondlike organisatsioonide õnn
muutub arenedes, kogemuse kogunemisel ja teiste tingimuste mõjul pidevalt. Kes varem
püüdles elu füüsiliste rõõmude poole, see mingi aja möödudes otsib kõrgendatud kannatust,
rasket kangelastegu või eneseohverdust ja näeb siis neis oma õnne. ((Loe, Anatole France,
„Thais“..., „Eesti Raamat“, Tallinn, 1969. (Pariis, 1925))). Kõiki neid eneserahuldamise
liike kanda ühe ja sama õnne subjektiivse printsiibi hulka on täiesti võimatu. Ilmselge, et
kui juba kord õnn on absoluutselt muutlik hüve oma tekkimise tingimustelt ja samas ka
vahest oma vastaspoolsusest – kannatusest eristamatu, siis selles on meil tegemist mitte
moraalsel rännakul teed juhatava tähega, vaid eksitava virvatulukesega. Vaid antud või
oletatava tegelikkuse objektiivses sisus võib leida miskit kindlaksmääratut ja püsivat, mis
võib saada lõppeesmärgiks ja kõrgemaks hüveks.
Objektiivse eetika valdkonnas võivad olla ära märgitud erinevad eesmärgid, sõltuvalt
filosoofilise horisondi laiusest ja avanenud perspektiivide erinevast tõlgendusest. Positiivse
või empiirilise eetika ideaalid ei lähe kaugemale normaalse individuaalse või ühiskondliku
inimliku organisatsiooni tüübi rajamisest. Indiviidi ja ühiskondliku teadvuse kõigi võimete
avamine – vaat see on õigluse poolest väärikas eesmärk, millise poole püüdleb positiivne
eetika. Tema lõplik vormel – elujõu õitseng, enam täielik ja harmooniline õitseng. Selle
vormeliga üheaegselt kõrvaldatakse, nii halb, kõik see ininolemuses, mis on takistuseks ja
on inimlikus organisatsioonis sisemiseks vasturääkivuseks. Evolutsiooniline eetika ja
Guyau eetika sellise positiivse elu eetika on tüüpilisteks esindajateks. Siiski, positiivse
eetika ideaal jääb kõige püsivamaks inimliku käitumise lõppeesmärgiks vaid seni, kuni
filosoofilised horisondid ei laiene empiiriliselt antud olus edasi. Kui jutt juba käib muudest
elu vormidest, milliste suhtes inimkond esitab mitte rohkem kui ühe ülemineku
stadiumitest, tekivad eetikas täiesti uued ja võib olla, enam põhjalikumad küsimused.
Kõrgeva hüve ideaal, jäädes objektiivseks, saab seejuures transtsendentaalse või
metafüüsilise iseloomu. Transtsendentne kõrgem hüve võib olla mõistetud kui kõrgeim
individuaalse või ühiskondliku olu vorm. Siiski, on hädavajalik, pidada silmas, et positiivse
ideaali teostamist ei saa vaadelda kui selleks kõrgemaks vormiks ettevalmistumist.
Vastupidi, võib olla täiuslik inimese tüüp, nõnda nagu see määratletakse maise elu ja

1551

anatoomilise organisatsiooni tingimustega, on veelgi suurem kõrvale kaldumine sellest
kõrgemast vormist, millisest inimene peab üle minema. Üldse, tee, millise vahendusel
saavutatakse kõrgeim hüve, sõltub tervikuna sellest, kuidas seda oma sisus mõistetakse.
Käsitledes seda küsimust loogilisest ja ajaloolisest vaatepunktist, peab tunnistama, et
transtsendentne eetika kisub kahe moraalse pooluse suunas. Individualistlik eetika kuulutab
iga individuaalsuse, teistest sõltumatu, lõpmatu ja piiritu arengu võimalusest, kusjuures
selles indiviidide omapärases kasvus seisnebki nende kõrgem hüve. Lähimal viisil
määratletakse teda kui vahetpidamatult kasvava lõpmatult keerukamaks muutuva ja
sisemiselt vaba vaimse organisatsiooni võimsusena.
Vabadus ja sõltumatus on sellise vaate tüübile kõige kallim. Sellel teel on Nietzsche.
Sellel maailmavaatel on helge ja vikerkaarevärviline iseloom, kuivõrd teoreetiline mõte ei
vastanda sellele teist alternatiivi, mis seisneb kõrgema kõikeühendava mõistuse või Jumala
tunnistamises, millise suhtes iga maailma individuaalsus peab asuma allutatus olukorras,
teenides Jumala enda seatud ülemaailmalisi eesmärke. Selle perspektiivi suhtes, kuivõrd
seda tunnistatakse teoreetiliselt, võtab individualism visa pimeda vastupanu ja
individuaalse absuluutsuse kinnitamise iseloomu.Tema kõrgemaks hüveks on Jumala
tahtest loobumine, vaatamata mitte mingitele välistele lüüasaamistele ja ebaedule. Olla
Jumalaks, kuigi võidetuks, vaat selline on selle saatanistliku individualismi deviis.
Filosoofias ei ole selle maailmavaate puhtaid esindajaid; kuid sellel on üpris ere kunstiline
väljendus Baironi ja tema järgijate teostes. Individualismile vastupidine religioosne eetika
tunnistab kõrgemaks hüveks olemine kõrgemat vormi, mis on allutatud jumalikule
maailmakorrale. Kristluses see väljendub see vorm Jumala Kuningriigi mõistes. Jumala
Kuningriigi all mõeldakse kõrgemate vaimsete olendite teineteisega, Jumalaga ja kogu
maailmaga täiuslikku ja harmoonilist suhtlemist. Selles, nagu ka kõigis objektiivsetes
ideaalides, mõeldakse eluliste ilmingute suurimat täiust, kuid vaid selle üleindividuaalsetele
eesmärkidele tingimusetul allutatusel. Kristlik ideaal üldsegi ei välista täielikku sisemist
vabadust; vastupidi, neile nähakse ette vaid Jumala tahtega vaba ühendamine: Täpselt
samuti Jumala Kuningriigi ideaal ei näe ette individuaalsuse täielikku kadumist, kuivõrd
individuaalsuse all ei mõelda absoluutset iseseisvust ja sõltumatust kõigest muust. Jumala
Kuningriiki mõeldakse kui individide suhtlemist ja miski ei sega arvamast, et iga
individuaalne iseärasus saab vajaliku funktsiooni ja tähenduse selles täiuslikumais
suhtlemise vormis. Selle ideaali konkreetne püüdmatus ei sega sellel olemast ajaloolise
progressi juhttäheks. Selleni viiv tee, ühtmoodi näidatud ka religiooni poolt ja ka
filosoofilise mõtte poolt, seisneb selge teadvuse kinnitamises üldises solidaarsuses ja
Jumalaga üldises ühtsuses. Selle teadvuse ülendamises aktiivse armastuse tasemele
seisnebki kogu inimkonna moraalne kangelastegu. Kõik ülejäänud empiirilised eesmärgid
(kultuur, teadus, ühiskondliku elu teatud vormid) saavad seejuures kõrgema ideaali
selgitamise ja saavutamisel vaid abivahendite tingliku väärtuse. Jumala Kuningriigis ei ole
tarvis tehnikat ega teadlasi, ega poliitikat, mitte kõike seda, mis „sellest maailmast“, kuna
kõik see on hädavajalik vaid nõrgale inimolevusele ning organisatsioonile; kõrgem
organisatsioon antakse Kõigekõrgema jõuga.
Rohkearvulisest eetikat käsitlevast kirjandusest on eriti märkimisväärsed: eetika
ajaloo kohta Th. Zieger, „Geschichte der Ethik“ (I, „Die Ethik der Griechen und Römer“;
II, „Die christiche Ethik“); Jodl, „Geschichte der Ethik in derneuren Philosophie“ (рус.
Пер. Подъ ред. Вл. Соловъева: Иодлъ, «История Этики в новой философии»);
Sigwick, „Outlines of the History of Ethich“; tööd uusimatest süsteemidest: F. Paulsen,
„System der Ethik“ (1903); E.v. Hartmann, „Das sittiche Bewusstsein“ (1886); H.
Höffding, „Ethik“ (1901); vene keeles под ред. Оболенского, Гефдигъ, «Этика», 1898);
W. Wundt, „Ethik“ (1891); Th. Lipps, „Die Ethichen Grundfragen“; M. Guyau, „Esquisse
d´une morale sans obligation ni sanction“; Вл. Соловъев, «Определение добра».
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ЭС БЭ 1904.a., T:81, lk.146 – 164, С. Алексеевъ.
Thomas Hobbes (1588 – 1679) tuletab kogu moraalsuse egoismist. Richard Cumberland
(1632 – 1718) - inimese ühiskondlikkuse taotlust, kui tema olemuse esmast omadust.
Anthonu Ashley Cooper krahv Shaftesbury (1671 – 1713) möönab, et eetika on
utilitaristlik, vahetu ja universaalne kõlbelisus, vahetu panteism, mis ei võitle... . Hume ja
Adam Shmith – moraalsus, kui sümpaatial põhinev psühholoogia. Rousseau – eetika, kui
voluntaristlik nähtus. Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) – mõistlik eksisteerimine on
vahetu moraalne seadusandlus enda suhtes. Selle seadusandluse kõrgeimaks kategooriaks
on indiviidile – südametunnistus. Moraalne tegevus on lõputu püüd absoluutse vabaduse
ideaali poole.
John Stuart Mill (1806 – 1873) “Utilitarianism” (1861).Tõi filosoofiasse väljendi
“utilitaristlik” vastavat laadi eetika tähistusena. “– Kasu, kui moraalse käitumise
lõppeesmärk, ei ole miski muu, kui ühiskondlikuks normiks saanud ja universaalselt
mõistetud kõigi inimeste rahuldus ja heaolu.
Eetika.Eetika.Eetikanormide
õppimine
Eetiline sotsialism - –

Eetilised normid
Efekti seadus
EFTA
Egalitarism –
Ego Velitsestvo
Egoism –

Ethics.- Printsiibid, mis eristavad õige käitumise väärast.
Ethics.- Printsiibid, mis eristavad õige käitumise väärast.
- Ethics training - Reatöölistel ja juhtidel eetilise asjade ajamisese ettekujutuse
formeerumise protsess.
kapitalistliku ühiskonna demokraatlikuks sotsialismiks ümberkujundamise ülesande
moraalse tõlgendamise vorm. Eetilise sotsialismi alusepanijaks oli sots.dem. E. Bernstein.
Kooskõlas eetilise sotsialismi teooriaga, peavad sotsialistlikud ümberkujundused lähtuma
mitte puht teaduslikest (maj. sots.) seadustest, vaid moraalsetest kategooriatest, mis tõstetud
esile kristlikust eetikast, humanismi printsiipidest, 19.saj filosoofiast. Eetiline sotsialism
sots-dem. baseerub põhiväärtustel. Oletatakse (eeldatakse), et demokraatliku sotsialismi
kehtestumine on võimatu ilma isiksuse moraalse täiustumiseta, mis viib kogu inimkonna
täiustumiseni. Kooskõlas eetilise sotsialismiga ei ole sotsialism lihtne uus
ühiskonnaformatsioon koos uue tootmissuhete iseloomuga, vaid maise tsivilisatsiooni
kõrgeimaks moraali astmeks. Vastavalt sellele kontseptsioonile kõik inimesed, kes eetilise
sotsialismi printsiipi tunnustavad, võivad oma usutunnistusest ja veendumustest sõltumatult
liituda sotsiaal-demokraatiaga.
(Code of ethics) – (vt. Eetika koodeks) - Üldiste eetika väärtuste ja eeskirjade süsteem,
millest kinnipidamist nõuab organisatsioon oma kaastöölistelt.
- Law of effect - Motivatsiooniteooria kontseptsioon, mille järgi inimesed püüavad korrata
sellist käitumisetüüpi, milline on nende hinnangul aitab rahuldada nende vajadusi ja vältida
sellist tüüpi käitumist, mis ei vii vajaduste rahuldamisele.
– European Free Trade Association).
võrdsustamine, vara võrdselt jagamine.
– Tema Majesteet
(lad.), sõltumus oma „minast“. E. on teoreetiline ja praktiline. Teoreetiline e. on solipsism,
mis tunnistab tegelikult olevaks ainult tunnetavat „mina“. Praktilist e.-i käsitleb eetika, kus
e-i all mõeldakse omakasupüüet, mille eesmärgiks on enda hüveolu. E-i pooldasid
antiikajal sofistid, küünikud, kürenaikud ja epikuurlased, uuemal ajal Th. Hobbes, Spinoza,
B. De Manderville, D. Holbach, Cl. A. Helvétius, J O. De Lamettrie, C. Volney jt. Ka
Schoppenhauer, kes arendas altruistliku kaastunde moraali, arvab, et e. on inimeses kui ka
looma pea- ja põhisuund, s.t. tung oleelule (sks. Daisen) ja heaolule. Radikaalset e-i
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arendas M. Stirner, kelle järgi „minal“ ei ole mingeid kohustusi teiste, vaid ainult iseenda
vastu: minast ei ole miski kõrgem kui ta ise. Ühiskonnas näeb ta seepärast egoistide
ühingut. Ka Fr. Nietzsche individualism on egoistlik. Vrd. Altruism. (A. Dix, Der
Egoismus, 1899.).
Ehituspolitsei
– eraomandi õigusel maale, mõistes, sisaldub sellele rajatiste püstitamise õigus, kuid pole
reguleeritumat õiguse valdkonda, kui see.
Ejido
– Mehhikos kogukonnamaa .
Eksaktsus
– erialakeele omapära
Eksekvatur
- (pr.k. exequatur) tegevusluba.)
Eksekvatuur –
(ld exsequatur – viigie ta täide), välisriigi nõusolek konsuli nimetamiseks ja tegutsemiseks.
Eksoteeriline ideoloogiaIdeoloogia tase, mis väldib keerukust ja ülelihtsustab ideid, et teha ideoloogia niiviisi
rahvahulkadele külgetõmbavamaks.
Ekspatriatsioon
(lad.), -väljarändamine, riikkondsusest lahkumine oma valitsuse loal; maalt väljasaade;
riikkondsuse kaotamine kriminaalkohtu või vastava valitsusasutuse otsuse tagajärjel. Eestis
kehtiva NS ((Nuhtlusseadus)) §325 järgi saadetakse koduriigi piirest jäädavalt välja isikud,
kes, olles eemalt kodumaalt, astuvad koduriigi valitsuse loata kas välisriigi teenistusse või
välisriigi riikkondsusse.
Eksperdi mõju
- Expert power- Mõju, mis põhineb selle järgijate veendumusel, et nende liidril on erilised
teadmised, mis lubavad rahuldada tekkinud vajadust.
Eksperthinnangute
meetod
Ekspertide küsitlus
Ekspluateerimine

Eksporditõkked
Eksport
Ekspropriatsioon
Eksterritoriaalsed
seadused
Eküü
Elam e.
Elamiskulud

-Delphi technique- Prognoosimise meetod, mis põhineb ekspertide grupis üksmeele
saavutamisele.
- Jury of opinion -Prognoosi tegemise meetod, mil erinevate valdkondade ekspertide
arvamused koondatakse ühte ning leitakse keskmine tulemus.
(pr.) – e. kurnamine, sotsialistlikes jt. ühiskondlikes teooriais esinev mõiste, millega
tähendatakse nähtust, et valmistusvahendeid omavad klassid (maaomanikud, töösturid)
jne.) oma sotsiaalse ülevõimu tõttu omandavad töötavate klasside töö läbi loodud
ühiskondlikku produkti, ilma et nad tarvitseksid ise osa võtta ühiskondlikust tööst. E-se
mõistet arendasid XVIII s. S. N. H. Linguet, XIX s. S.A. Bazard, C. Pecqueur ja K. Marx.
Bazard rõhutas, et e. esinenud kõigis üksteisele järgnenud majandussüsteemes, omandades
aja jooksul siiski üha pehmema kuju (orjus, pärisorjus, vaba palgatöö). Marx´i õpetuses on
e-e mõiste tihedasti seotud ta väärtusteooriaga, mis peab tööd ühiskondlikus
valmistusprotsessis loodava ja kapitalistidele langeva lisaväärtuse ainsaks allikaks. Et e.
seisab ühtede inimeste kasutamises teiste poolt ning teiste huvides, peavad sotsialistlikud
süsteemid seda vastuolus seisvaks inimisiksuse üheväärtuslikkuse ideega. Seetõttu
taotlevad nad säärast ühiskondlikku korda, kus oleks võimatuks tehtud ühtede
ühiskonnaliikmete e. teiste poolt.
– juriidilised abinõud, millega piiratakse või keelustatakse mingi kauba väljavedu.
– väljavedu, kodumaiste toodete müük välismaale
– (pr. expropriation võõrandus)sunniviisiline eraomandi võõrandamine, ajutine selle
ülevõtmine, servituutide kehtestamine või omandiõiguste piiramine riigi või ühiskonna
kasuks(tasuline). (T:79, lk314 – kokku 11 veergu).
- asukohariigi seadustele mittealluv, riikide vastastikusel kokkuleppel, eelisõigused.
– 1981. – 1998.a. EL kehtinud rahaline vääring, millega sooritati riikidevahelisi arveldusi
(ingl. k. European Currency Unit – ECU)
, elurendis (sks. Leibrente), jur. ….EE II lk 933-934.
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Elanikkude
registreerimine, -

Elatusmaksumus

1930.a. tööline (Tallinn)

2008.a. lihttööline (Tallinna lähedal.)

Toit - 58,8%
Korteriüür – 7,5%
Küte ja valgustus – 5,8%
Rõivastus – 15,7%
Puhastus – 2,7%
Liikumine, post – 0,7
Haridus – 2,7%
Lõbustus – 2,8%
Muud kulud – 3,6%.
((Pole teada, kas ülalpool toodud töölise
eelarve oli antud juhul üksikisiku või
moodustas, näit. 4 liikmelise perekonna
kohta, milles ta oli ainus tulutooja. K.L.))

20%
30%
6%
3%
10%
-1%
-1%
29%
((Muud kulud moodustasid põhiliselt
(üksi elades) 2 omaette elava lapse
toetamise ja eneseharimise kui hobi,
kulud. K.L. )). Arveldusarvele on
parimatel aegadel (aasta jooksul
kogutud) kuupalga suurune sääst. Kui
mitte arvestada õppelaenu käendusest
tekkinud kohustusi, siis muud laenudest
sõltuvad kohustused puuduvad.
Käesoleval ajal, 2009.mai., töökoha
säilimine arutelu asjaks, kuni praktika
pole tõestanud selle hädavajalikkust.
Koht loodi töömahu kasvu lõpul,
tagantjärgi hinnates, perioodil.)

((Tabel on koostatud 2008.a. seisuga. Brutopalk u.10 000 EEK. Era-tööstusettevõttes.
2006.a. oli minu brutopalk avalik-õiguslikus asutuses oli u. 5000 EEK. Õiglasema tabeli
saaks siis, kui võrdleks kaasaegselt kellegi teisega Eestis. Soome jne. töölisega võrreldes
saaks suvalise (keskmise? ) soome ja eesti töölise võrdluse, juhul kui minu praktilisest elust
võetud aasta-eelarve oleks etaloniks võetud. K.L.))
linna alevisse, või valda alaliselt elama asunud kodanikkude registreerimine. Selle
otstarbeks on kontsentreerida ühte kohta kodanikku puutuvad andmed, mis on vajalikud
esinduskogude valimisel, kohtuasutistel, politseil, maksuasutistel, hoolekande teostamisel
jne. Er. oli ette nähtud Vabariigi Valitsuse poolt III Riigikogule esitatud Liikumise ja
elukoha muutmiseseaduse eelnõus (jäi vastu võtmata). E.r. tuleb lahus hoida elanikkude
liikumise kontrollist (nn. meldimisest), mis toimub peamiselt politseilistes huvides ning
teostatakse kõigi vabariigi pinnal viibivate isikute suhtes (ka välismaalased). Elanikkude
liikumise kontroll on korraldatud Isikutõestamise ja liikumise seadusega (II) osa.
– Maailmasõjani mõisteti e-ga suhet palkade ja hindade liikumise vahel. Tänapäeval
mõistetakse e-ga teatavas paigas teatavasse sotsiaalsesse klassi kuuluvate isikute poolt
tavaliselt ning järjekindlalt ostetavate majanduslikkude hüviste, eriti nende elatusvahendite
maksumust, mille tarvitamisega on saavutatud teatav majandusliku heaoleku tase. E. ei ole
kindel suurus. Seda püütakse määrata ja selle muutumist jälgida tähtsamate elatusvahendite
hindade kaudu nn. elatusmaksumusindeksite (Indeksid) abil. Selleks jälgitakse teatavate
elatusvahendite hindade muutumise otsest mõju teatavasse sotsiaalsesse klassi kuuluva
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leibkonna ostujõule. Vastavalt Rahvusvahelise Statistika Instituudi poolt Roomas 1925.a.
vastuvõetud resolutsioonidele e-indeksi arvutamise suhtes koostati E. Riigi Statistika
Keskbüroo poolt Tallinna tööliste keskmise tarbimiseelarve uurimistulemuste alusel uus eindeks, mis koosneb järgmistest maksumus-komponentidest:
1)Toitlus. Aluseks on võetud 51 erisugust ning turul iseseisva hinnaga esinevat
toiduvahendit, mille toiteväärtus on 3820 kalorit.
2)Korter. Korteriüüri määramisel on kasutatud üüriseaduse ja sellekohaste
korrespondentide andmeid.
3)Küte ja valgustus. Arvestatud on kase-, männi- ja kuusepuude, petrooleumi ja tuletikkude
hindu Tallinnas ja Tallinna elektrijaama elektrivoolu hinda.
4)Rõivastus. On arvestatud kolme riidesordi, meesterahva ja naisterahva ülikonna õmbluse
(andmed suuremailt rätsepaäridelt) hindu; kahte sorti pesuriide, meeste- ja naiste jalatsite
(andmed paljudelt äridelt) hindu.
5)Puhastus. On arvestatud seebi, sauna, habemeajamise ja juukselõikamise hindu Tallinnas.
6)Sõidud, liikumine, post. On arvestatud Tallinna – Nõmme vahelise raudtee ja Tallinna
trammi piletihindu ning postitariife.
7)Hariduskulud. Siin on piirdutud ainult kahe Eesti suurema päevalehe üksikmüügi- ja
tellimishindadega.
8)Lõbustuskulud. Arvestatud on kino- ja teatripiletite, tubaka, paberosside, piirituse ja õlle
hindu.
(Vrd. tabel. Ülevaade elatusmaksumuse arengust Eestis 1921-32.a. 1914.a. = 100)
((Vaata allikast. Sellisest statistikast eriti lugu ei pea, sest pean õigemaks, kui ilma ei saa,
siis vaid võrrelda sama ajajärgu statistiliste andmetega, millised võivad tegelikkuses olla
samamoodi väära pildi andjateks kui arengu lõikes võrdlemine. Need meetodid olid vahest
kunagi enne sobivad, kui inimesed olid vabamad oma otsuste tegemisel. Inimene ei
aheldanud end mingi eseme külge (riik, linn, maatükk, maja, korter), vaid võttis eluisiksuse ja kõike maist, selle arendamise vahenditena), ega avaldanud protesti selle vastu
kui talle pakuti elamistingimuste parandamise võimalust ja küsiti selles protsessis
osalemise eest osamaksu (Nõmme elanike kanalisatsiooniga varustamise jama, millest jäi
mulje, et pensionärid oleks pidanud tasuta teeninduse (toote)saama, mis oleks inimlikult
võttes õiglane, kui samal ajal eelnimetatud omanikud (ärikad) ei oleks oma vara väärtuse
(hinna) tõstnud mitme kordseks (2 milj !? - 7 miljonini.!!!?), mitte kanaliseerimise hinna
(kõikide kulude – u. 300 tuhat – 1 milj., äärmistel juhtudel) võrra. Või näit: Eestis maksis
samal aastal (2003.a.) ruutmeeter „avalik-õiguslikku“ maad 5 kr (vahetu Tartu-Valga mnt
äärne maa. Samas kandis ka 2009.a.) – 70 000 krooni (Harju tn nõlv, lahtised sõjahaavad,
milliste remondikulud sakslastelt sisse kasseeriti, kuid oli tähtsamaidki objekte, et neid
taastada. Vabandage rumalat inimest.). On mulje, et kõike mõõdetakse kõhutundega ja elu
keskmeks on oma-enese naba. Kui Tallinna elanikud oma kodusid hindavad üles vaid
nendele teada olevate väärtuste põhjal, nagu kallima kirjutatud luuletust, mitte aga reaalse
objektina, millel oleks „vabal turul“ ostja vajadustega, mitte müüja unistustega, mõõdetav
väärtus. Kui müümise vajadust ei ole, siis on aru saadav, saab tegelikke ostjaid jooksutades
ja nende üle naermisega end lõbustada. Vahendajad, saavutades selles äris „infomonopooli“ (koorivad) mõlemaid pooli, seades sisse kindla miinimum-teenustasu. Eks
(aeg) haud parandab südametesse löödud haavad, olgu südameks riik, linn, maatükk või siis
ühetoaline lapsepõlvekodu, andes asjadele õige väärtuse. K .L.))
Elatusmiinimum e

. eksistentsmiinimum, väikseim võimalik tulumäär, mis tarvilik üksiku isiku või perekonna

1601

Elatusstandard:

Elatusstandart
Eliit
Eliit -Elitarism Elitism
Elsass –

Elsass-Lotring

elatumiseks. Füüsilise-na mõistetakse kõige väiksemat tarbeainete hulka, mis on tarvilik elu
säilitamiseks, kuna kultuurilise e-i puhul arvestatakse ka teatud ajal ja kohal inimväärseks
elatumiseks tarvilikku tulu. On vaidlusi e-i suuruse ümber. Vrd. ka Tulumaks.
Kitsamas mõttes – majanduslik elatustase, millest teatavasse sotsiaalsesse klassi
kuuluv isend vajab perekonna asutamiseks või enese ja oma perekonna elatamiseks. Selles
mõttes on e. dünaamiline tegur rahvastikutiheduse, palgamäärade, töötagavara ja üldse
majanduslike tingimuste määrastamisel.
Laiemas mõttes tähendab e. majanduslikkude hüviste (materiaalsete ja
immateriaalsete) hulka, mille antud sotsiaalsesse klassi kuuluv keskmine isend keskm. ning
tavaliselt on harjunud ära tarvitama teatavas ajavahemikus (kuus, a-s) teatavas kohas. Selles
mõttes kujutab e. endast kirjeldust sellest, kuidas teatav sotsiaalne klass tegelikult elab
antud aja antud kohas. E. on sõltuv rahva ostujõust ning seega ka rahvatulust. Arenenud
rahvamajandusega ning laiade rahvamasside kõrge ostujõuga maades (näit. PõhjaAmeerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias, Inglismaal, Hollandis, Šveitsis,
Skandinaaviamaades ja Saksamaal) on e. rikkalikum ja mitmekesisem kui algelistes,
majanduslikult mahajäänud mais (näit. Hispaanias, Venemaal, Briti Indias, Hiinas), kus
töötootlikkus ja rahvatulu on madal. Nagu alljärgnevast tabelist näha, kuulub Eesti, ühe
elaniku keskmise aastase tulu ja ühe elaniku kohta langeva rahvavaranduse poolest madala
e-ga rahvaste sekka.
– elatustase, mis väljendab teatud sotsiaalsesse gruppi kuuluva isiku või perekonna
tarbimist
– suhteliselt väike ühiskonnarühm, mis paikneb stratifikatsioonisüsteemi tipus, sest teda
iseloomustavad ühiskonnas oluliseks ja väärtuslikuks peetud tunnused (teatud päritolu,
varandus, võim ja haridus)
Suhteliselt kokkukuuluv vähemus, kel on ebaproportsionaalselt suur poliitiline võim ja
mõju.
Itaallaste Gaetano Mosca ja Vilfredo Paretoga seostatav doktriin, väidab lihtsalt
enamusvalitsusena mõistetud demokraatia võimatust vähemuste tegeliku domineerimise
tõttu.
- uskumus, et range võimuhierarhia on parim viis ühiskondliku korra tagamiseks.
(pr. Alsace), end mk. Ida-Prantsusmaal, Reini ja Vogeeside mäestiku vahel, nüüd jagatud
Bas- ja Haut-Rhin´i departemanguks. Suuremad linnad on Strassburg, Mulhouse ja Colmar.
E. oli alul asustatud keltide poolt, alistati a. 58 e. Kr. Rooma riigile ja sai oma praeguse
nime rahvasterännu ajal, mil tema okupeerisid alemanid. 496.a. liideti E. Frangi riigiga ja
muutus VII saj. hertsogkonnaks. Frangi riigi jagunemisel siirdus E. 843.a. keiser Lothar I-le
kuuluvale keiserriigile ja on siitpeale piirimaana tugevate naaberriikide tüliesemeks. 870.a.
ta ühendati Ida-Frangi riigiga ja see kulus a-st 925 Švaabi hertsogkonda. XIII s. jagunes E.
mitmeks ilmalikuks ja vaimulikuks alaks, millest mõned kuulusid Habsburgidele. Keskaja
lõpul ja uue aja alul arenes E-s hoogus vaimne kultuur ja usupuhastus teostus siin peamiselt
riigilinnades (Strassburgis jm.). Hilis-keskajast alates olid Prantsuse valitsejad teinud
katseid E-i taasvallutamiseks
Vestfaali rahuga (1648) omandas Prantsusmaa Habsburgidelt Ülem-e-i
maakrahvkonna ja foogtiõigused 10 riigilinna üle. Kun. Louis XIV okupeeris
reunioonikodade kaudu ülejäänud E-i osa ühes Strassburgi linnaga, kuid siiski säilitas E.
mitmed eriõigused. XVIII s. süvenes E-s prantsuse kultuuri mõju ja Suure revolutsiooni
ajal sulas E. nii oma administratsioonilt kui ka rahvastiku mentaliteedilt Prantsusmaaga
täiesti kokku. 1871.a., peale Saksa-Prantsuse sõda, siirdus E. Frankfurti rahulepingu alusel,
Saksa keisririigile.
EE. II 1933 lk. 1073.
(pr. Alsace-Lorraine, sks. Elsass-Lothringen), end. Saksa riigimaa, mis oli
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Elu kvaliteet –

Elu mõte –

Elumudel
Eluruum

moodustatud Frankfurti rahuga 1871.a Prantsusmaalt äravõetud Elsassist ja Ida-Lotringist.
Sinna kuulus Elsass ilma Belfort´i piirkonnata ja Lotringist peaaegu täieliselt praegune
Moselle´i departemang. 14500 ruutkilomeetrit, u. 1,8 milj elanikku (1926.a.), enamik neist
kõnelevad saksa keelt. Euroopa suurim rauamaagi maardla. Prantsusmaa suurim
metallurgia- ja mäetööstuspiirkond.
E.-L. kuulus vahetult Saksa keisririigile. Alul valitseti teda Preisi provintside
eeskujul, a-st1879 kehtis siin omavalitsuslik kord erilisekeiserliku asehalduriga ja kohaliku
valitsusega. Alates 1911.a. sai E.-L. oma kahekojalise maapäeva ja õiguse saata 3 esindajat
Saksa liidunõukogusse, tõustes sellega teiste Saksa liitriikide tasemele. Kuigi E.-L-i
majanduselu Saksa võimu all hoogustus tunduval määral, püsis rahvastiku enamik
prantsusesõbralikuna, tegi asehaldurile alatasa opositsiooni ja saatis Saksa riigipäevale
peam. nn. protestijaid. Isegi 1911.a. põhiseadus ei rahustanud meeli ega soodustanud
sõbralikuma vahekorra kujunemist. Eriti õhutasid kat. Vaimulikud vihavaenu Saksa
valitsuse vastu, kes rahvastiku vastuseisu murdmiseks puhuti tervitas karme politseilisi
vahendeid. Maailmasõja järel läks E.-L. Versailles´ rahuga Prantsusmaale tagasi. Prantsuse
valitsus säilitas osa saksa seadusi ja korraldusi, eriti haridus ja sotsiaalolude alal. Kuid ta
püüe ühtlustada E.-L-i kujunenud omapära Prantsuse riikliku korraga on tekitanud
mõningais kihtides rahulolematust ja põhjustanud, eriti Elsassis. Liikumise E- L-i
autonoomse eriseisundi kättevõitmiseks. 1940.a. annekteeris Saksamaa selle uuesti aga
peale Saksamaa purustamist ühendati see 1945.a.uuesti Prantsusmaaga.
EE.II 1933. lk.1074. ja ENE IV 1972 lk.502.
20.saj. 6 0-70.a püüd kehtestada traditsiooniliste materiaalsete huvide vahelist
tihedat seost töötajate vaadete ja uute vajadustega (...), “elu kvaliteet” vastandati kaasaegse
kapitalistliku ühiskonna väärtuste ainult hulgalisele lähenemisele.
ettekujutus, mille kaudu inimene suhestab end oma tegudega kõrgemate väärtustega,
ideaaliga ja sellega saab võimaluse end õigustada oma silmis, teiste inimeste või autoriteedi
ees. Tuuakse välja järgmised elu mõtte põhjendamise tüübid:
- Hedonism – elu mõte on seotud naudingu saamises.
- Pragmatism – (kr. pragma tegevus) (James, Dewey)edu
saavutamine
- Korporativism – grupiviisiline egoism, lojaalsus.
- Perfektsionalism – täiuslikkuse saavutamine, mis seotud
oma enesetäiendamisega.
- Humaansus – inimeste teenimises (Altruism).
– üksikisiku või perekonna soovid ja taotlused, hoiakud ja väärtushinnangud, mis
kajastuvad elustiilis
– ruum, kus inimene veedab vähemalt 8 tundi. Viimase suurus on tervise seisukohast eriti
oluline.
Täiskasvanud inimene tõmbab iga hingetõmbega kõigevähemalt ½ liitrit õhku sisse
ja hingab endast samapalju süsihappegaasiga reostatud õhku välja. Igas minutis tõmbame
16 korda hinge ja pruugime seega 8 liitrit õhku ära. See on tunnis 60×8 ehk 480 liitrit ja öö
ning päeva jooksul 24×480 ehk 11,520 liitrit. Iga liiter õhku kaalub 129 grammi, seega
oleks siis ööpäeva jooksul sisse hingatud õhuraskus 14, 860 grammi (ehk 1143 naela).
Sissehingatava õhu sees on 20,8 % hapnikku, 79,2 % lämmastikku ning 0,004
%veeauru ja süsihappegaasi. Välja hingatud õhu sees on 5% hapnikku vähem, mille asemel
on seal aga 4 ½ % süsihappegaasi. Veregaaside rohkus on kaunis suur ja on umbes 30-40%
tervest verekogusest.
Inimese tuiksoon lööb aastas umbes 40 miljonit- ja ta tõmbab hinge 8 miljonit
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korda.
Tervishoiu verstasambad. Dr. Sondereggeri järgi. Hingamine. Majapidaja 1906.a. Nr.1. lk
43-44.

Elutsükli teooria

Emantsipatsioon
Emden

Emigrant,

((Probleem on selles, et moodsates korterites, kus õhukindlad aknad ees, väheneb
sissehingatavas õhus hapniku hulk ja suureneb pidevalt süsihappegaasi hulk, nii et inimene
hakkab kannatama järjest enam hapniku puuduse ja suureneva süsihappegaasi koguse
pärast. Ülal pool öeldu kehtib avatud ruumi kohta, kus hapnikku tuleb pidevalt juurde. Õieti
hingatakse ühest anumast õhku sisse ja teise välja, nii et õhu kvaliteet ei halvene. Muidu ta
ei saaks mainitud hapniku kogust kätte, sest kinnises ruumis hapniku % väheneb pidevalt ja
süsihappegaasi % suureneb. Nii me pruugime tunnis ära umbes 4 kuupmeetrit õhku. See
tähendab, et me tarbime sellest veerand hapniku ära, hingates välja süsihappegaasi 4 ½ %.
Teisel ringil on samas õhus (4. kuupmeetris) juba 15 % hapnikku ja 4 ½ süsihappegaasi.
Peale 2 tundi hingamist on järgi 11 % hapnikku ja on tekkinud juba 9% süsihappegaasi.
Peale kolmandat tundi 8% hapnikku ja 14 ½ süsihappegaasi. Peale neljandat tundi 6%
hapnikku ja 19% süsihappegaasi, mille puhul inimene hakkab lämbuma. (Kapis piinamise
viis.).
16 ruutmeetrise ja 2,5 m kõrguses toas on 40 kuupmeetrit õhku. Inimene (üks
inimene!) saab selles hingata normaalselt 10 tundi. Siit tuli nõukogude ajal eluruumi
pindala norm, et 16 ruutmeetrit inimese kohta. Laste puhul 9 ruutmeetrit. (Varem, 100
aastat tagasi e. 1900.a. loeti soovitatavaks eluruumi pindalaks 20 ruutmeetrit kuid kõrgus 3
meetrit, mis teeb 60 kuupmeetrit. Seepärast pidid linnas korterites toad olema 3 m kõrged ja
vähemalt 20 ruutmeetrised. Hiljem normi muudeti inimese kahjuks, et magagu avatud
aknaga toas.) Edasi õhu kvaliteet halveneb kiiresti. Väiksemas ruumis peab olema aken või
uks avatud, või siis olema töötav ventilatsioon. 12 ruutmeetrises toas on sama kõrguse
puhul 30 kuupmeetrit õhku, ehk umbes 7 tunni õhk (ühele inimesele!). Avatud aknast tuleb
aga tuppa müra, tolm-tahm, putukad, suits ja vargad. Peale selle jahtub ruum liiga kiiresti,
eriti talvel. Tervitus tervisekaitsele kõigi alla 16 ruutmeetriste korterite (mitte ainult tubade)
pakkujate poolt!? KL.
-Life cycle theory.- Juhtide käitumise situatsiooniteooria, mis põhineb kontseptsioonil,
mille järgi saavutatakse eriti efektiivne käitumine siis, kui see muudetakse sõltuvalt
alluvate “küpsusest”, st. nende vastutusvõime kasvust, nende mingi eesmärgi püüdest,
hariduse tasemest ja kutseoskuste ettevalmistuse kvaliteedist.
– (ld. emancipatio vabastamine)laste väljumine vanemate võimu alt.(T:79, lk.703)
Saksa kergeristleja, 3560 t. suur. Kuulus admiral krahv M.v. Spee Vaikse ookeani
eskaadrisse. Tegutses kapten-leitnant K. v. Mülleri (1873-1923) juhatusel 10. IX-9.XI
1914.a. India ookeanis, hävitades 22 inglise kaubalaeva 70 000 t suuruses, Vene ristleja
„Zemtzugi“ ja Prantsuse torpeedopaadi „Mousquet“. „Emdeni“ tegevus halvas liitlaste
kaubanduse India ookeanis. „Emden“ talitas väga rüütellikult ja täpselt sõjasaagi võtmise
seaduse järgi (meeskond korjati veest ja pandi mõnele vastu tulnud laevale) 9. XI 1914.a.
„Emden“ hävitati Inglise ristleja „Sidney“poolt Cocose saarte lähedal. Väike osa
meeskonnast, mis dessanti tegemas käis jäi maale ja jõudis peale kõrbes peetud lahinguid
kodumaale. Suurem osa langes aga koos kapteniga vangi.
väljarändaja, maapagulane. Eriti Suure Prantsuse revolutsiooni aegne pagulane. Selle
revolutsiooni ajal siirdusid , alates Bastillé vallutusest 1789.a. juulis, paljud kõrgaadlikud
kuninga vendadega eesotsas (Charles X, Louis XVIII), kõrgemad vaimulikud jt.
eesõigustatud kihtide liikmed välismaale kavatsusega kontrevolutsiooni teostada või kartes
oma julgeoleku eest. Nad õhutasid välisriike revolutsiooni vastu võitlema ja võtsid erilise
väeosana prints L. J. Conde´ juhatusel, eriti 1792-95.a. osa sõdadest revolutsioonilise
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Emigratsioon – 1904
Emigratsioon:

Emiir
Enesekeskne
Enesekorraldusõigus
(isekorraldusõigus) –
Ennustamine
Entente –

Prantsusmaa vastu. Rahvuskonvent määras e-dele 1792.a. sügisel nende tagasituleku korral
surmanuhtluse ja konfiskeeris nende varandused. Paljud e-d pöördusid tagasi, kasutades
Napoleon Bonaparte´i poolt 1799-1802.a. antud amnestiat, kuna leppimatud tulid
kodumaale alles 1814.a. Napoleon I langemise järel. Revolutsiooni ajal kaotatud
varanduste eest said e-d 1825.a. eriseadusega tasu 30 miljoni frangi aastarendi suuruses.
EE. II 1933. lk.1107.
Eraldi artiklis. (60 lk.)
– väljaränne, rahvastikuränne (migratsioon), kodumaalt võõrsile siirdumine. Algselt
tähendas Suure Prantsuse rev-i ajal Prantsusmaalt põgenenud aadlikku. Uues elukohas ta
on sisserännu, e. immigrant. E. võib olla alaline või ajutine, vabatahtlik või sunniviisiline.
See võib toimuda maj., pol., usul., jne. põhjustel. E. tagajärjel võib muutuda riigi
etnograafiline koosseis. E-l on suur tähtsus Ameerika ja Austraalia asustamises. Suurtest
maadeavastustest peale kuni II Maailmasõjani on Euroopast emigreerunud meretagustele
maadele u 60 milj inimest. … Poliitiline pagulus eeldab varjupaiga e. asüüli andmist.
Tsaristlikult Venemaalt emigreerus legaalse poliitilise tegevuse eest 1825.-61 aadlikke.
Aga 1861-95 rev. Demokraate ning 1895-1917 proletaarlasi. 1930.a. põgeneti Saksamaalt
ja Itaaliast tagakiusamiste eest. Eestist emigreeriti 19-20 saj Venemaale, Krimmi,
Kaukaasiasse ja Siberisse. Hiljem Ameerikasse ja Austraaliasse.
ENE II 1987.a. lk. 559.
(ar., „valitseja“) 1)Sõltumatute suguharupealike aunimi Idamail ja Põhja-Aafrikas. 2)Türgi
kõrgemate ametnike aunimi.

– Forecasting- Planeerimise meetod, mil tuleviku ennustus põhineb kogemustele ja
päevakajalistele oletustele tuleviku suhtes.
(pr),kokkulepe, leppimus, üksmeel. E. cordiale –„südamlik leppimus“, lähedane sõprusside
kahe või enama riigi vahel, poliitiline liit, ilma kindlakujulise lepinguta.
1) E-ks ehk Suur-E-ks ehk Triple-E-ks kutsutakse Inglise-Prantsuse-Vene liitu enne
maailmasõda ja viimase kestel 1907-17 (resp.-19), mis kujunes Inglismaa liitumisel a-st
1892 olemasoleva Prantsuse-Vene liidu riikidega. Inglismaa, kes XIX s. lõpul oli taotlenud
kokkulepet Saksamaaga, et takistada Vene ekspansiooni Kauges Idas, hakkas nende katsete
nurjumisel XX s. alul lähenema oma senisele võistlejale koloniaalaladel – Prantsusmaale –
ja püüdis Saksamaa poolt (selle sõjalaevastiku ehitamise kava teostamisel)ähvardavat
hädaohtu paralüüsida sellise liidu loomisega, mis suudaks piiri panna Saksa
maailmavõimu-püüdlustele. Kun. Edward VII ja Inglise välisminister lord H. Landsdowne
kasutasid asjaolu, et Vene-Jaapani sõda tegi Vene liidu Prantsusmaale ajutiselt kasutuks ja
saavutasid pikkade läbirääkimiste järel Prantsuse välisministri Th. Delcasse´ga ja Londoni
saadiku P.P.Cambon´iga 8.IV 1904.a. kokkuleppe, millega lahendati kõik senised InglisePrantsuse tüliküsimused koloniaalasjus. Siiamis jagati mõjupiirkonnad endi vahel. LoodeAafrikas loovutas Inglismaa Prantsusmaale laiad alad, mille tõttu Prantsuse valdus muutus
siis kompaktseks tervikuks. Egiptuse suhtes loobus Prantsusmaa Inglise kasuks oma
nõudlustest, kuna Inglismaa tunnistas Prantsuse domineerivat mõju Marokos. Järgnevail ail. taotles Inglismaa samalaadilist kokkulepet Venega, kelle ekspansioon Konstantinoopoli,
Pärsia, Afganistani ja Mandžuuria suunas oli vastuolus Inglise huvidega Aasias. Venemaa
lüüasaamine sõjas Jaapaniga võttis Vene hädaohult erilise teravuse ja tegi Venemaa
vastutulelikumaks. Sügisel 1906.a. alustatud läbirääkimised lõppesid 31. VIII 1907.a.
konventsiooniga, milles Inglismaa leppis Venemaaga Aasia asjus kokku. Mõlemad riigid
kohustusid loobumast Tiibetist. Afganistan tunnistati Inglise mõjupiirkonda kuuluvaks ja
kindlustati sellega India loodepiir Vene võimaliku kallaletungi eest. Pärsia jagati kolme
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tsooni, millest majanduslikult tähtsaim Põhja-Pärsia pidi kuuluma Vene mõjupiirkonda,
Lõuna –Pärsia Inglise mõjupiirkonda, kuna Kesk-Pärsia pidi moodustama erapooletu ala.
See kokkulepe jättis lahtiseks Venele eriti tähtsa väinade (Bosporus ja Dardanellid)
küsimuse, mille suhtes Vene ja Inglise huvid olid olnud kestvas vastuolus. Saksamaa ja
Austria-Ungari tegid korduvalt katseid nurja ajada nende võimupüüete halvamiseks loodud
E-i, kuid neist katseist tingitud rasked välispoliitilised kriisid (Maroko kriisid, Bosnia kriis)
põhjustasid vaid E-i edasiarenemise üha kindlamaks liiduks. See hakkas ise omandama
offensiivset iseloomu ja võis saada hädaohtlikuks maailmarahule, eriti selle järel, kui
Prantsuse peaministriks (1912) ja presidendiks (1913) tõusis R. Poincaré, kes oli nõus
toetama Vene agressiivset poliitikat Lähis-Idas. Maailmasõja alul kujunes E. septembris
1914.a. vormiliseks liiduks. E. riigid kohustusid viima sõja ühiselt lõpule ja mitte tegema
eraldirahu. Hiljemini anti Venemaale teatavaid siduvaid lubadusi väinade suhtes. Vene
revolutsiooni puhkemisega 1917.a. ja maailmasõja lõppemisega 1919.a. lagunes E.
2)Väike-e., Tšehhoslovakkia, Rumeenia ja Jugoslaavia vahel sõlmitud defensiivne
liit maailmasõjale järgnenud lepingutega loodud olukordade kaitseks, mis arendati tihedaks
konföderatsiooniliseks liiduks veebruaril 1933.a.
EE 1933.a.II lk 1145-1146
P.T.(P. Treiberg)
Entitils –
Eo ipso

– iseenesest; just seeläbi.

Erakond

– EE. 1933 . lk. 1176-1177 .

Erakond e. partei on
Eramajandus –

laiemas mõttes grupp organiseeritud ühiste huvidega isikuid.
ök. majanduse liik, mille vastutavaiks kandjaiks ehk subjektideks on eraisikud. E-e.
moodustavad mitmelaadilised erakäitised, -ettevõtted ja –majused. E-e. olemusse kuulub, et
ta subjektid on tegevusvabad, võivad iseseisvalt määrata oma maj. tegevusala, toodangu
liigi ja suuna. E-e. aluseks on eraomandiõigus. Et E-e. peamiseks motiiviks on
individuaalne omahuvi, siis peetakse teda rahvamajanduse vastandiks.
Välised hüvitused- Extrinsic reward - Siia kuulub kõik, millel on motivatsiooni raames
organisatsiooni kaastöölistele mingi väärtus ja võib olla tööl esitatud neile stiimulina.
Tüüpilisteks stiimuliteks on: töötasu, sotsiaalsed hüved, prestiižne tööruum jne.

Erandite printsiip-

Erasektor ehk teine
sektor
Eraõigus
Erfurti programm - *
okt.1891.a.

– üks ühiskonna kolmest sektorist: eraettevõtted (vt. ka avalik sektor, mittetulundussektor)
Erasektori põhiülesanne ühiskonnas on kasumi tootmine.
– õiguse haru, mis on seotud üksikisiku huvidega ja mille puhul õiguse subjektid on
võrdsetes õigussuhetes (vt. ka avalik õigus)
Sel moel, Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei võitleb mitte uute klassiprivileegide ja
eeliste saamiseks, vaid klasside valitsuse ja klasside enda kaotamise eest, kõikide inimeste
võrdsete õiguste ja kohustuste poolt, rassi ja sugu arvestamata. Lähtudes nendest vaadetest,
võitleb partei tänases ühiskonnas mitte ainult ekspluateerimise ja palgatööliste rõhumise
vastu, on see siis suunatud klassi, partei, soo või rassi vastu. Lähtudes nendest printsiipidest
esitab Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei lühimal viisil järgmised nõudmised:
1.Üleüldine, võrdne ja otsene valimisõigus ja hääleõigus kõikidel valimistel ja
hääletamistel; kõigile kodanikele, kes vanemad kui 20-aastat, vahet tegemata sool, salajase
hääletamisega. Proportsionaalse esindatuse süsteem aga kuni selle sisse viimiseni – peale
iga rahvaloendust seadusandlikult valimisringkondade ümberjaotamine. Kaheaastased
seadusandlikud perioodid. Valimiste ja hääletamiste päeva määramine seaduslikule
puhkepäevale. Valitavate esindajate tasustamine. Igasuguste poliitiliste õiguste piirangute
kaotamist, erandiks teovõime piirangu juhtumid.
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2.Rahva otsene seadusandlus koos seadusandliku initsiatiivi ja referendumi õigusega.
Impeeriumis elava rahva enesemääramise ja omavalitsuse õigus riigis, provintsis ja
kommuunis. Võimu valimine rahva poolt, kes on vastutavad kriminaal- ja tsiviilõiguslikult.
Maksude igaaastane läbihääletamine parlamendis.
3.Üleüldiseks relvastumiseks ettevalmistumine. Rahvamiilits regulaararmee asemele. Sõja
ja rahu küsimuse otsustamine rahvaesinduses. Kõigi rahvusvaheliste vaidluste lahendamine
vahekohtu vahendusel.
4.Kõikide arvamuste-, liitude- ja koosolekute vabadust piiravate ja keelavate seaduste
tühistamist.
5. Kõikide seaduste tühistamist, mis asetavad naise mehest madalamale avalikes- ja
tsiviilõiguslikes suhetes.
6.Usuasjade kuulutamist eraasjaks. Ühiskondlikest vahenditest kirikule ja religioossetel
eesmärkidel tehtavate kõikide kulutuste lõpetamist. Kirikut ja usuühinguid tuleb vaadelda
kui eraühinguid, millised ajavad omi asju täiesti iseseisvalt.
7.Kool on ilmalik. Ühiskonna rahvakoolides on käimine kohustuslik. Koolitamine,
õppevahenditega ja toiduga varustamine on riiklikes koolides tasuta, aga samuti ka
kõrgemates koolides neile õpilastele, kes oma võimetelt tunnistatakse kõlblikuks kõrgemat
haridust saama.
8.Tasuta kohtumõistmist ja õigusabi. Kohtuasju peavad lahendama rahva poolt valitud
kohtunikud. Kriminaalasjadele apellatsiooniõigus. Süütult süüdi mõistetud ja arreteeritud
isikutele kahju hüvitamist.. Surmanuhtluse tühistamist.
9. Tasuta arstiabi, kaasaarvatud sünnitusabi ja ravimid. Tasuta matused.
10.Progresiivne tulumaks tuludele ja varale, et katta ühiskondlikke kulutusi, selles ulatuses,
milles need peavad olema maksudest kaetud. Kohustuslik tuludeklaratsiooni esitamine.
Pärandvarale progressiivne maks, mis kasvab vara hulgast ja sugulusastmest sõltuvalt.
Kõikide kaudsete maksude, tollide ja muude majandus-poliitiliste meetmete tühistamist,
mis toovad ühiskonna huvid ohvriks privilegeeritud vähemuse erahuvidele.
Töölisklassi huvide kaitsmise huvides esitab Saksamaa Sotsiaal-demokraatlik Partei
järgmised lähimad nõudmised:
1. Luua praktikas järgmistel alustel rakendatavad töökaitse rahvuslikud ja rahvusvahelised
seadused:
a)Normaalse tööpäeva kehtestamine, mis ei ületa 8-tundi.
b)Tööstuses keelata alla 14. aastaste laste töö.
c)Öötöö keelustamine, erandiks need tootmisharud, millised oma tehnoloogialt, tehnilistel
põhjustel või ühiskondliku vajaduse tõttu nõuavad töötamist öösel.
d)Igale töölisele kord nädalas vähemalt 36. tunnine vaheajata puhkus.
e)Keelata töötasu väljamaksmine kaupades, raha asemel (truck-system).
2.Kõikide, nii linna kui maa tööstusettevõtetes eksisteerivate töötingimuste jälgimist ja
reguleerimist riikliku tööbüroo, ringkondlike tööliste büroode ning kodade töötajate poolt.
Karmi tootmishügieeni tagamist.
3.Põllumajanduse tööliste ja koduteenijate õiguslikku võrdsustamist tööstustöölistega; kodu
teenrite põhikirja tühistamist.
4.Koalisatsioonide moodustamise vabaduse kindlustamist.
5.Kogu tööliste kindlustamise süsteemi üleandmist impeeriumile, koos tööliste valdava
osavõtuga selle süsteemi juhtimisest.
Seadus sotsialistidest – võeti vastu Saksamaa keisririigis 21. okt 1878.a.
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Gotha ühinemiskongress – 1875.a. 14. ja 15. veebruaril. Osalesid kahelt poolt 9
liiget. Lassiaanlaste poolt – Газенклевер, Гассельман, Гартман, оба Капелла, Реиндерс,
со стороны Эизенхацев;- Либкнехт, Моттлер, Вальтеик, Геиб, затем Эдуард
Бернштеин, Вильгемь Бок...Самое объединение произошло на 1875.г.22-27 мая.
(глава 4. с.90), критика Марксу с.92.
Eriline kompetentsus
Eriline kompetentsus.
Esemeline kaitseala –
Esimene detsember,
1924.a.

Distinctive competence - Ülesanne või protsess, mis realiseeritakse organisatsiooni poolt
teistest konkurentidest tunduvalt paremini.
-Competitive advantage - Organisatsiooni suur kompetentsuse tase mingis valdkonnas, mis
annab sellele organisatsioonile parimad võimalused klientide saamiseks ning hoidmiseks.
päev, mil kommunistid katsusid Eestis, eeskätt Tallinnas relvastatud jõuga haarata
riigivõimu enda kätte kommunistliku riigikorra maksmapanemiseks. 1.detsembri
organiseerijaks ja juhiks oli J. Anvelt, tema staabiülemaks Nõukogude-Vene punaväe
peastaabi ohvitser, end 3 Eesti punase kütipolgu ülem A. Lillakas. Tõuget mässu
üritamiseks sel momendil andsid Eesti sisepoliitilised olud, kus olid märgatavaks saanud
mõningad hõõrdumised. Mässu kava järgi pidid relvastatud 10- kuni 30 mehelised
kommunistide salgad äkilise hoobiga:
1)vallutama valitsusvõimu aparaadi ning liikumis- ja sidekeskused: telegraafi, telefoni ja
raudteejaamad;
2)rünnates kaitseväe-asutusi ja –osi halvama ja desorganiseerima elavat kaitsejõudu, kuni
vanglate avamisega ja mobilisatsiooniga mässajad jõuavad endile muretseda esimest abi,
Ka oli Pihkva rajoonis 2. dets-ks Nõukogude-Vene 56. territoriaal-diviisis neli aastakäiku
mobiliseeritud. Et mässupäeval väljastpoolt Tallinnasse ei saaks vägesid appi tuua, pidid
kommunistide erisalgad katkestama traadi- ja raudtee-ühenduse Tallinnaga. Samal ajal
pidid kommunistid ükshaaval hävitama valitsuse tegelasi ja ohvitsere. Mässust võttis osa u.
275 kommunisti, neist üle piiri Nõukogude-Venest oli tulnud 40-50 meest. Suur osa
mässajaist oli N.-Vene „Dobrofloti“ ja „Tsentrosojuzi“ töölisi (tabatuist 33) ning N.-Vene
Tallinna saatkonna teenijad (tabatuist 6). Relvastuseks oli mässajail püsse (vähesel arvul),
püstolid, püstol-kuulipildujad ja käsigranaadid. Enamik relvadest oli Eestisse toimetatud
üle piiri N.-Venest. Mässu läbiviimiseks oli linn jagatud võitlusrajoonideks, igaühel oma
staap ja koonduskorterid, kus hommikul vara 10- kuni 30- meheliste relvastatud
lööksalkadena välja astuti ja ette võeti ootamatud rünnakud: riigivanema korterile
Toompeal, Toompea lossile, Toompea lossi vahtkonnale, riigikogu esimehe elukorterile,
kaitseministrile, kaitseväe õppeasutustele Tondil, Balti raudteejaamale, posti-telegraafitelefoni kontorile, kitsarööpmelise raudtee peajaamale, 10. jalaväe rüg-i staabile ja
ohvitseride kasiinole, autotankide divisjonile, sidepataljonile, maalennuväe divisjonile
Lasnamäel, eeluurimisvanglale, politsei ratsareservile ja politseijaoskondadele. Väljaspool
Tallinna tehti katset õhku lasta Mustjõe sild Aegviidu Lehtse vahel ja Vasula sild TartuKärkna vahel, mis aga ei õnnestunud.
Jälgides kodumaiste ning piiritaguste kommunistide kavatsusi leidsid kaitseväe
võimud tarviliku olevat sisemiste rahutuste puhuks maksma panna kindlad kavad.
Erilist rõhku pandi Tallinna garnisoni valmidusele. 30. nov. õhtul anti kaitsevägede
staabi nõudmisel Tallinna väeosadele kätte teatud hulk lahingulaskemoona. Suudeti ka luua
side mõningate kommunistide lööksalkadega nende salakorterites. Tänu maksmapandud
korraldustele löödi kommunistide rünnakud kaitseväe-asutistele ja –osadele kohe tagasi.
Tsiviilasutusi läks neil korda lühemaks ajaks vallutada. Kaitseväe-osade kohalejõudmisega
võeti need viivitamata tagasi. Kahe tunni jooksul likvideeriti mäss ja kord seati jalule.
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Ametiasutused alustasid oma tööd normaalsel ajal.
Mässu ohvriteks langesid – surnutena: teedeminister K. Kark, 5 ohvitseri, 1
kaitseväe-ametnik, 4 kadetti, 2 sõdurit, 1 konstaabel, 4 kordnikku ja 3 eraisikut – kokku 21
inimest. Haavata said 25 kaitseväelast ja 16 eraisikut. Kommuniste jäi löögikohtadele
surnuina maha 12, elusalt tabati 140.
1.detsember on laiaulatusliku tähtsusega sündmus Eesti sisse- kui ka välispoliitilises
elus. Sisepoliitiliselt ta tõestas: et eesti rahvas on üldiselt kaine, riiklikult mõtleja ega lähe
kaasa mässuliste avantüüridega; et riigi kaitsejõud on truud riiklikule ideaalile ja selle
kaitseks valmis; et Eesti riiklikku iseseisvust ähvardava kommunistliku hädaohu vastu
peavad koonduma kõik riiklikult mõtlevad Eesti kodanikud
1. detsembri reaalse tulemusena likvideeriti Eestis legaalselt tegutsev kommunistlik
poliitiline partei ja reorganiseeriti Kaitseliit, mille ühikuile pandi veel samal päeval kindel
alus. Välispoliitiliselt näitas 1. detsember, et Eesti on kindlal alusel seisev riik, milles
valitseb vankumata tahe püsida iseseisvana. (J. Saar, Enamlaste riigipöörde katse Tallinnas
1. detsember. 1924.a., 1925) EE. II 1933 lk1221-1222. J. B.
Esimene maailmasõda – Selle alguses, 1914.a. osales 484 diviisi (9 747 000 sõdurit),
1917.a. mais aga 889 diviisi (525 Antanti, 364 Keskriikide poolel). Üldse mobiliseeriti m-a
jooksul 73 513 000 inimest, neist Antanti riikides 48 355 000 ja Keskriikides 25 160 000
inimest. (Venemaal u 18 milj., Saksamaal 13 milj, Austria-Ungaris 9 milj., Suurbritannias
8 milj. Prantsusmaal 8 milj, Itaalias 5 milj, USA –s 4 milj) . Mobiliseerituist sai haavata 30
milj. neist langes ja suri haavadesse u 10 milj, lisaks suri nälga ja haigustesse veel u. 10
inimest.
Otsesed sõjakulud moodustasid 208 miljr $ (tollastes hindades). E.m-a ajal toodeti
sõdivates riikides 27,6 milj vintpüssi, 47,7 miljr padrunit, 151 700 suurtükki, 1051 milj
mürsku, 9200 tanki, 181 900 lennukit 340 000 autot. Merel hävitati 6000 kaubalaeva,
kokku 13,3 milj.brt.
ENE.II 1970. lk.259
Esimese astme kohus –
Esindus on

Esinduslik riik on

riigiõiguses, rahva osavõtmine oma esindajate kaudu riigi tahteavaldustest, eriti
seadusandlustest; rahva esindajatest koosnev riigi seadusandlik organ. Vastavalt E-e.
koosseisule tuntakse ka seisuslikku või rahvaesindust. Seisuslik E. ei moodusta tervikut,
tema üksikud liikmed ei esinda kogu riigi rahvast, vaid üksikuid seisusi, vastavalt oma
seisuslikule kuuluvusele (vaimulikud, aadel, linnakodanikud, hiljemini ka vabad
talupojad), või enda isikut; ka riigi tahteavaldustest osavõtul ei teotse seisuslik E. tervikuna,
vaid iga seisus peamiselt omaette, vastavalt sellele, kellesse teatav küsimus puutub.
Seisusliku E-ga riik on seepärast riigiõiguse seisukohalt ainult üleminekuastmeks
absoluutselt monarhialt ( ) rahvaesinduslikule riigile. Rahvaesindus on tervik; ta esindab
kogu riigi rahvast kui tervikut, mispärast ka rahvaesinduse iga üksik liige (Rahvaesindaja)
on kogu rahva ja mitte ainult oma valijate esindaja. kaasaja kultuuririik tunneb ainult
rahvaesindust (esinduslik riik). Tänapäeva riikide rõhuvamas osas on esindus rahva poolt
valitav (valimissüsteemid). Ka võib esindus koosneda (Parlament) kas osaliselt või
täielikult riigipea või valitsuse poolt nimetatud isikuist; nimetamist kasutatakse peamiselt
ülemkoja osa liikmete suhtes; näit. Inglise kuningal on õigus uute peeride nimetamisega
suurendada ülemkoja liikmete arvu. Esindaja võib põhineda ka teatavate kodanikkude
isiklikul õigusel (Seisuslik riik); näit. enamik Inglise Ülemkoja liikmeist saab oma õigused
pärimise teel.
riik, kus selle tahteavaldusest võtab osa rahvas oma esindusega. E.r. on vastand
absoluutsele monarhiale ( ) ja otsesele rahvavalitsusele ( ). Vastavalt esinduse koosseisule
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on E.r. kas seisuslik (Seisuslik riik) või rahvaesindusega riik (Esindus, Parlament);
rahvaesinduse ja riigipea vastastikuse suhte alusel eristatakse konstitutsioonilist (Dualism,
Konstitutsiooniline riik) ja parlamentaarset (Parlamentarism).
Esmased vajadused.- Primary needs -Psühholoogilised, tavaliselt kaasasündinud vajadused, sellised, nagu,
enesesäilitamise vajadus.
Esoteeriline ideoloogia Ideoloogia tase, mis hõlmab keerukaid ja abstraktsemaid elemente ning ei sobi seetõttu
massitarbimiseks.
Esseerid.
Esseerid – sotsialistid –revolutsionäärid, väikekodanliku partei liikmed Venemaal. Partei
kujunes 1901.a. lõpul ja 1902.a. algul narodniklike ringide ühinemisel, tugines peamiselt
kulaklusele ja tegutses veebruarini 1917.a. illegaalselt. Esseeride partei liidrid olid V.
Tšernov, N. Avksentjev, E. Savinkov jt. Esseerid pooldasid demokraatlikku vabariiki, kuid
eitasid proletariaadi juhtivat osa kodanlik-demokraatlikus revolutsioonis ja proletariaadi
diktatuuri. Peamiseks isevalitsuse vastu võitlemise vormiks pidasid nad individuaalset
terrorit. Agraarprogrammis nõudsid nad maa ühiskonnastamist. Bolševikud paljastasid
esseeride kõikumise demokraatia ja liberalismi vahel, kuid võitluses isevalitsusega
pooldasid nendega ajutist kokkulepet. 1906.a. lõid esseeride parteist lahku
Rahvussotsialistlik Tööpartei, kes lähenes kadettidele ja nn. maksimalistid.
Veebruarirevolutsiooni järel kuulusid esseerid koos menševikke nõukogudesse ja Ajutisse
Valitsusse, kuid revolutsiooni arenedes muutusid kontrrev. Jõuks. Pärast
Oktoobrirevolutsiooni lõid esseeride parteist lahku ja moodustasid iseseisva partei nn.
pahempoolsed esseerid, kes ajutiselt töötasid koos bolševikega. 1918-21 võitlesid esseerid
nõukogude võimu vastu, organiseerides kontrrev. Mässe (Tambovi kub-s, Kroonlinnas). 30.
VIII 1918.a. korraldasid nad atentaadi V. I. Leninile. Pärast kodusõja lõppu e-de partei
lagunes.
ENE 2. 1970.a. lk. 265.
Etalonvõim-Referent power- .Mõjukus, mis põhineb isiklikel omadustel, mis mõjutavad teisi. Selline
mõju viib selleni, et käsutäitja hoiab juhi poole ja isegi samastab end temaga.
Etatism Leebemas tähenduses osutab etatism riigi tugevale rollile majanduses, tugevamas
tähenduses eeldab ta fašistlikku superriiki.
Ette programmeerimata - Decision, noprogrammed - Valik, mis tuleb teha uues või ettemääramatus olukorras või
otsus
tundmatu mõjuga faktorite juhtumil.
Ettevõtja
Entrepreneuer.- Inimene, kes läheb uut organisatsiooni, ideed, toodet või teenust
juurutades ja luues riski peale välja.
Ettevõtlik juht.
Entrepreneurial manager - Juht, kes otsib võimalusi ja läheb teadlikult välja riskile,
teostades oma ettevõttes muudatusi ja uuendusi.
Eudaimonism
– eudemonism (kr. õnn, heaolu)suund eetikas, mis tunnistab oma printsiibiks ja elu
eesmärgiks õnne. Ta jagatakse kahte liiki: hedonism (kr. mõnu, nauding), mis vaatles õnne,
kui individuaalse rahulduse saamist ja utilitarismi, mis vaatleb võimalikult suure hulga
inimeste heaolu, mille juures raskuskese loomulikult nihutatakse indiviidilt sotsiaalsesse
keskkonda ja subjektivismist – objektiivsete tingimustega heaolu piirkonda.
Euro
Eurokommunism Euroopa kontsert
Evangelistlik kristlik
sotsialism

– alates 1.01.1999 EL arveldusühik ja ühine valuuta. (1euro= 15,6466EEK).
1970.a. levinud veendumus, et Lääne-Euroopa (Prantsuse, Itaalia, Hispaania)
kommunistlikud parteid on loobunud revolutsioonilistest pretensioonidest ja Nõukogude
Liidu seisukohtade pimedast järgimisest.
(pr. Concert europeén , - pärast Viini kongressi (1815) tekkinud poliitiline süsteem, mille
järgi Euroopa saatust määrati suurriikide huvide kokkukõlastusel nende kokkuleppel.
Väikeriigid, hiljemini nim. piiratud huvidega riikideks, sageli kannatasid selle all.
Näiteks: Belgias moodustasid katoliku sotsialismi pooldajad organiseeritud partei, kes
võitleb klerikaalide, liberaalide ja sotsiaaldemokraatidega poliitilise üleoleku eest
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parlamendis (1890.a.).
Ex adverso
– teiselt poolt; vastupidiselt lähtudes.
Ex facto jus oritur
– (uus) fakt loob õiguse.
Ex injuria non oritur jus – õigusetus ei loo (uut) õigust.
Ex more
– vastavalt tavale.
Ex nunc
– tuleviku jaoks (nagu seda de jure poleks olemas olnudki.).
Ex officio
– ameti poolest, ametikohustuslikult (erikorraldust saamata).
Ex parte
– ühepoolne.
Ex post facto –
Ex post facts
– tagasi ulatuva jõuga.
Ex tempore
– viibimata; viivitamata; ettevalmistamatult.
Ex tunc
– algusest peale (kaotab jõu kohtuotsuse kehtima hakkamise hetkest).
Ex tunc
– sellest ajast (lepingu) sõlmimise hetkest.
Expressis verbis
– põhiõigused, millesse sekkumise võimalusi ei ole.
Expressis verbis
– selgesõnaliselt; rõhutatult.
Fabiaanlik sotsialism – (Fabian Society) – sotsialistlikult meelestatud inglise intelligentsi poolt väljatöötatud 19.s.
lõpus ja 20.s.alguses. Fabianlikku ühingusse kuulusid B. Shou, S. ja B. Vebbid jne.
Fabiaanlased võtsid osa Inglise Leiboristliku Partei loomisest. F. on klasside koostöö poolt.
Oluline on riigi reguleeriv roll, ning see peab saama enamiku tööstusvõimsuste omanikuks.
Näitena tõid F. tarbijate kooperatiive. Olulise rolli andsid F. munitsipaliteetidele. F. olid
Inglismaal “Tööstusliku majandusliku demokraatia” juurutamise poolt ja omavalitsuslike
algatuste poolt. F. püüdsid väljendada töölisklassi huve, keda nad pidasid passiivseks
massiks.
Famosus libellus
– laimav avaldus; laim.
Fasismivastane
– rahvahulkade ühendus võitluseks fasismi ja sõjaohu vastu (rahvarinne). F.r. Eestis
rahvarinne
kujunes 1930. a-te teisel poolel. Selle tuumikuks oli töölisklassi ühisrinne, mille loomisel
etendas tähtsat osa EKP ja pahempoolsete sotsialistide (Marksistlik Töörahva Ühendus)
ühisrindekokkuleppele juulis 1935.a. Erilist rahvarinde org-i Eestis ei loodud, kuid
fasismivastasesse võitlusse õnnestus peale töölisklassi tõmmata suur osa haritlaskonnast
ning osal. Ka talurahvast.T.r-e esialgne tegevusprogramm koostati Komiterni VII kongressi
otsuste alusel EKP KK pleenumil okt. 1935.a. Rahvarinde põhieesmärgiks oli K.Pätsi
diktatuuri kukutamine. 1937 anti Norras välja ja levitati Eestis illegaalselt f.r-e ajalehte
„Rahva Hääl“ (ilmus 4 nr-t). Ulatuslikumaks ürituseks kujunes hispaania rahva abistamine
Hispaania kodusõjas (1936-39). EKP f.r-e taktika viis eesti töörahva võidule 1940.a.
sotsiaal.rev-s. (ENE -2-1970 lk. 300).
Fašism Poliitiline ideoloogia ja liikumine, mis tekkis pärast Esimest maailmasõda Itaalias ja mujal
Euroopas ning rõhutas etatismi, voluntarismi, karismaatilist liidrit, korporatiivse riigi ja
natsionalismi ideid.
Fašism 1
- Italias vallandunud rahvuslik liikumine, mille eesmärgiks on laiale rahvuslikule põhjale
rajatud tugeva riigi teostamine; sellega ühenduses olev õpetus riigist ja selle ülesandeist,
mis tõstab uuesti esiplaanile riigi kui terviku huvid, kuna üksikindiviid selle järgi on ainult
vahendiks riigihuvide rahuldamisel; selle õpetusele rajatud erakondlik diktatuur Itaalias. F-i
algust märgitakse esimese Fascio di combattimento (võitlusliidu) asutamisega B. Mussolini
(vt.) poolt 1919.a. kevadel; see koosnes peam. Maailmasõja lahinguvendadestinterventidest, end. sotsialistidest. Iseseisva erakonnana esinesid F-d esmakordselt
parlamendi 1919.a. valimistel; nende programm oli algul väga lähedane sotsialistide omale,
millest suurem erinemine algas pärast 1921.a. üldstreiki. F-i ideoloogia erineb teistest
peamiselt sellega, et ta peale poliitilise doktriini sisaldab ka moraalikoodeksit. F-le on riik
igavene, absoluutne suurus, kus üksikindiviid esineb mööduva elemendina. Riik peab

1701

olema sajandite jooksul kujunenud rahvuse vaimu edasikandja; selle eesmärgiks olgu
rahvuse ajalooliste ülesannete teostamine. F. Nõuab, et poliitilist võimu ei käsitletaks
rahvavõimuna, vaid erilise, rahvust teeniva avaliku jõuna. Seepärast ei või sellise võimu
käsitsejaks kunagi olla rahvas, vaid rahvast kõrgemal seisvad vähesed andekad isikud.
Riigivõimu ei või rajada rahva enamiku soovidele ja tahtmistele, vaid ainult rahvust teenida
tahtvate isikute arusaamisele rahvuse huvidest. Seetõttu on f. demokratismi (vt.) vastane,
sest viimane seab ühiskondliku elu etteotsa just rahva; ta on ka proportsionaalse
valimisviisi vastu, sest see rajab riigivõimu rahva arvulisele enamikule, kuid ei rõhuta
üksikute isikute individuaalseid võimeid. Rahvast ennast ja tema üksikuid kihte tuleb
käsitseda vahendina rahvuse kui sihi teenimises, sest f-le ei eksi rahvus indiviidi, vaid
indiviid rahvuse jaoks.F. ei taha siiski täiesti annuleerida indiviidi osa ühiskonnas, vaid
alistada teda viimasele, kaitsta tema õigusi, arendada tema isiksust. Riik peab seepärast
kasvatama inimesis riigikodaniku tublidust, nad teadlikuks tegema nende ülesandeist,
kokkukõlastama nende huvid. Et saavutada rahvuse arenemises ja majanduslikus tõusus
maksimaalset tagajärge, piirab f. isikuvabadust ja reguleerib üksik-indiviidi ja nende
rühmitiste tegevust; ta ei luba mingit klassivõitlust kapitalistlikkude ettevõtjate ja
tööliskonna vahel (Carta del lavoro). F. eitab streigi ja lokauti õigust ja tunnustab töösundi,
millele vastavalt on korraldatud töökaitse ja töötavate kihtide eest hoolitsemine (vt.
Dopolavoro). Eelistades eraalgatust ja tunnustades eraomandit nõuab f. nende kasutamist
rahvuse huvides ja seab kapitalistliku eramajanduse riikliku kontrolli alla. Missugused
vabadused tuleb indiviidile jätta, seda peab otsustama riik, arvestades teiste indiviidide
vabadust ja natsiooni arenemisvõimalust. F. ei usu igavese rahu võimalust ega kasu; temale
on võõras patsifism; ainult sõda viib inimenergia maksimaalse tõusuni; kõik teised abinõud
on aseained, sest nad ei aseta inimest elu ja surma alternatiivi ette. Fašistliku riigikorra
alustugedeks on: 1)rahvuse distsiplineeritud eliit (classe dirigente, s.o. fašistlik erakond), 2
hierarhia ja 3) korporatiivne printsiip. Fašistlik erakond moodustab kinnise ühingu, kuhu
pääsevad ainult eriliste teenetega või fašistlikes noorsoo-organisatsioonides kasvatuse
saanud isikud. Need organisatsioonid jagunevad kolme astmesse: balillaśse (vt.) võetakse
mõlemast soost lapsi 7-13 a. vanuseni; avangardistide-nimelistesse organisatsioonidesse
kuuluvad 14-18.aastased noormehed; 19-24 vanused noormehed kuuluvad fašistlikesse
eriorganisatsioonidesse. Erakonda vastuvõtmine toimub avangardistide ettevalmistuse
saanute hulgast erakonna peasekretäri poolt pärast vastavat katset. Vastuvõetud jäävad
kauemaks ajaks erakonna usaldusmeeste järelvalvele. Liikmete eemaldamine erakonnast on
alati võimalik. Fašistlik erakond püsib Itaalias võimul 1922.a. alates; kogu riigivõim kuulub
temale 1928.a-st. Fašistide suurkogu (Gran Consiglio del Fašismo) on 1928.a-st. riigi
kõrgemaks organiks; tema kompetentsi kuulub peale muu: kuningatrooni täitmise
kaasotsustamine; valitsuse juhi (duce) kandidaatide nimekirja pidamine (nimekirjast
kinnipidamine on kohustuslik kuningale, kes juhi surma või lahkumise korral nimetab
uue);ministrikandidaatide nimekirja pidamine ja alamkoja valimistel selle liikmete
nimekirja kindlaksmääramine (vt. Itaalia riigikord). Nõukogu allub valitsuse juhile, kes on
ühtlasi nõukogu president; presidendi suhtes on nõukogul ainult nõuandev tähendus.
Nõukogu koosneb u. 20 liikmest, kuhu 1929.a.seaduse järgi kuuluvad:a)kvadrumviraadi
liikmed, kes juhtisid 1922.a. fašistide marssimist Rooma (eluaegselt); b)kõrgemad riigi ja
erakonna ametnikud (ametisoleku aja kestel); c)valitsuse juhi poolt 3 a-ks nimetatud eriliste
teenetega isikud. Igasuguse teise erakonna olemasolu on võimatu. Riigivalitsemise
aparatuur on korraldatud hierarhia põhimõtete alusel; kõik ametnikud on nimetatavad;
valitavail organeil on ainult nõuandev tähendus. Tootev osa rahvast kuulub
kutseorganisatsioonidesse. Valitsuse poolt tunnustatud kutseorganisatsioonide peamiseks
ülesandeks on kaasa aidata valitsusele natsiooni majanduslikkude ülesannete teostamiseks
ja anda oma liikmeile rahvuslikku ja moraalset kasvatust. Iga tööala kategooriast on
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tunnustatud ainult üks kutseorganisatsioon, kuhu peab kuuluma teatava koha vastava ala
isikuid vähemalt 10%; valitsusele on antud õigus tunnustamist igal ajal tühistada.
Tunnustatud organisatsioonid on ühtlasi avalik-õiguslikud asutised, kel on õigus
maksustada ja esindada kõiki vastava ala isikuid, ka mitteliikmeid; oma tegevuses alluvad
nad korporatsioonide-ministri kontrollile, kel on õigus tagandada nende organeid ja
asemele nimetada valitsuse komissare; nende esimehed ja sekretärid kinnitab ametisse
valitsus ja nad on viimase poolt tagandatavad. Kutseorganisatsioonid jagunevad kolme
astmesse: vastavate alade kohapealsed organisatsioonid (assotsiatsioonid) ühinevad
provintside järgi või - väiksemaulatusliste alade puhul – üle riigi föderatsioonideks;
viimased liituvad üle kogu riigi vastavate alade konföderatsioonideks (näit. Teatava koha
rätsepa- ja kingsepatöölised moodustavad oma kohapealsed assotsiatsioonid, mis
ühinemisel kuuluvad rõivastustööliste föderatsiooni ja viimaste ülemaalisel ühinemisel
tööstustööliste konföderatsiooni). Kutseorganisatsioonid on omavahel teatavas
allumisvahekorras. Kohapealsete assotsiatsioonide olulisemaks ülesandeks on
kollektiivlepingute sõlmimine; 1926.a. seaduse järgi, millega vastavaisse kutsealadesase
kuuluvate isikute esindamise ainuõigus antakse valitsuse poolt tunnustatud
kutseorganisatsioonidele, lahendatakse kõik töövõtjate ja tööandjate vahekorda puutuvad
küsimused (töötasu, tööaeg, puhkepäevad jne.) kollektiivlepingutega, mida sõlmivad
valitsuse kontrollil vastavate alade tööandjate ja töövõtjate kohapealsed assotsiatsioonid;
see õigus kuulub ka vahetult föderatsioonidele ja konföderatsioonidele. 1926.a.seaduse
järgi esindavad 13 konföderatsioonist töölisi 6, tööandjaid 6, vabakutselisi 1. Neisse
organisatsioonidesse ei kuulu riigiametnikud. Kutsealalistes küsimustes tekkivate
konfliktide lahendamiseks on moodustatud ühised organid – korporatsioonid kõigile
kategooriaile; korporatsioonid on riigi organid; neid on arvult 7 (tööandjail ja töölistel 6,
vabakutselistel 1). Kõrgema organina toimib Korporatsioonide Rahvusnõukogu, mis
koosneb 13 konföderatsiooni ja majandusliku või sotsiaalse tähtsusega instituutide
esindajaist ja töötab korporatsioonide ministri juhtimisel. Selle organi peamiseiks
ülesandeiks on nõuanne valitsusele kutsealalistes küsimustes, kutsealaliste vahekordade
normimine, sotsiaalse rahu garanteerimine, rahvamajanduse ja kõigi tegurite ühise koostöö
eest hoolitsemine ja koordineerimine. Väljaspool Itaaliat on fašistlik liikumine leidnud
pinda Saksamaal ja Leedus.
Vrd. Itaalia, ajalugu. (N.Maim, Parlamentarism ja fašism, 1929; G.Bourgin, La Formation
de l´Unite´Italienne, 1929; L. Bernhard, Der Staatsgedanke des Faschismus, 1931; E.W.
Eschmann, Der faschistische Staat in Italien, 1930; R. Michels, Italien von heute, 1930;
samalt, Sozialismus u. Faschismus als politische Strömungen in Italien, 2 k., 1925.a.)
A.Mg. ; A. –T. K. EE.II 1933.a. 1376-1379.veerg.
(it. Fascismo – fascio - side, liit, ühendus) – finantskapitali kõige reaktsioonilisemate
ringkondade terroristlik diktatuur, mida iseloomustavad dem. Õiguste ja vabaduste
mahasurumine, autoritaarne ühe partei reziim, äärmuseni tsentraliseeritud riigiaparaadi
ühtekasvamine fašistliku poliit. Partei ja tähtsamate monopolistlike rühmitustega, ühisk-a
elu kõigi külgede range reglementeerimine ja jälgimine, kohustuslik fašistlik ideoloogia,
juhikultus. Neile tunnustele lisanduvad enamasti sõjakas natsionalism, agressiivne
ekspansionistlik välispoliitika, piiramatu omavoli ja terror ekspluateeritavate klasside,
vähemusrahvuste ja poliit. Vastaste suhtes, rassism.
Poliitiline liikumine fašistliku diktatuuri kehtestamiseks tekkis pärast I
maailmasõda, kapitalismi üldkriisi perioodil, mil maalilma jagunemine kaheks süsteemiks
ning kodanluse võimu ohustav rev-i laine ei võimaldanud mõnedel pasrlamentaarsele
süsteemile tugineval kodanlik-dem valitsusel toime tulla ühiskonda lõhestavate vastuolude
reguleerimisega. Diktatuuriga lootsid mõningad kodanluse rühmitused likvideerida
rev.liikumise, konkurentsid ja igasuguse opositsiooni ning rakendada kogu ühiskonna
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valitseva rühmituse teenistusse. F-i sotsiaalseks aluseks oli haril. Senise seisundi kaotanud
võike- ja keskkodanlus, kelle rahulolematust, kindlusetust ja desorienteeritust valitsevad
ringkonnad oma huvides kasutasid, samuti poliitiliselt mahajäänum osa töölisklassist,
deklasseerunud kihid jms. Teatud tingimustes (Saksamaal 1930.a-te lõpul) saavutas f rahva
enamiku poolehoiu. F-i võimuletulekut soodustas peaegu kõikjal töölisliikumise kriis
(töölisklassi lõhestatus, reformistide antikommunistlik poliitika, sektantlus, dogmatism);
seevastu töölisklassi ja dem. Jõudude ühine tegevus (näit. Rahvarinne Prantsusmaal
1936.a.) võimaldas f-i edukalt tõrjuda. F-l ei olnud terviklikku maailmavaadet; selle
ideoloogia sageli vastandlikud elemendid olid laenatud 19.saj irratsionalistlikust
filosoofiast (F. Nietzsche), natsionalistlikest sotsiaalse solidaarsuse õpetusest ja
demokraatiavastasest eliiditeooriatest (V .Pareto, G. Sorel). Nende elementide
ühendamisega loodi ühisk-a elu irrratsionaalne ja mütologiseeritud käsitlus, mis tugines
müüdile oma rahvuse ajaloolisest missioonist ja üleolekust ning vaenlastest kui kõige
negatiivse põhjustest (itaalia f-i vaenlaseks oli „roiskunud liberalism“, saksa f-i vaenlaseks
eelkõige juudid, keda peeti nii kommunismi kui ka kapit. Plutokraatia tekkimise
süüdlaseks). Selline ühisk-akäsitlus, millega liitus suurejooneline sotsiaalne demagoogia
(kapitalismivastased loosungid, töökultus, üldise heaolu riigi idee), pidi õigustama
„vaenlase“ represseerimist, ühisk-a igakülgset reglementeerimist ja isiku täielikku
allutamist riigivõimule ning seda kehastavale juhile, kelle tahe kehtestas eetikanormid.
Eelnevast tulenesid ka f-le iseloomulik pragmatism, põhimõtete alistamine hetke
vajadustele, jõupoliitika, rahvusv. Käitumisnormide hülgamine.
Kohalikest oludest sõltuvalt omandas f. Eri maadel erisuguse kuju. Fašistlik
liikumine tekkis Itaalias, kus B. Mussolini moodustas 1919.a. Võitlusliidu (Fascio di
Combattimento). 1921 kujunes sellest Rahvuslik Fašistlik Partei, mis oli võimul 1922-43.
Saksamaal arendas f-i a-st 1920 Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei, mis eesotsas A.
Hitleriga oli võimul 1933-45. Saksa f-i iseloomustasid suursaksa natsionalism (teooria
germaanlaste ajaloolisest missjoonist), antisemitism, antikommunism, antiparlamentarism,
geopoliit. Eluruumi loosung ja erinevalt Itaalia f-st ka antiklerikalism. Itaalia ja Saksamaa
eeskujul ja toetusel tekkisid fašistlikud org-d I ja II maailmasõja vahelisel ajal ka paljudes
teistes riikides: Hispaanias Falangi partei (tuli kindral F. Franco juhitud mässu tulemusena
võimule a-ks 1939), Rumeenias Raudkaart, Prantsusmaal „Tulirist“, Inglismaal
mustsärklased, Belgias reksistid, Ungaris noolristlased, Jugoslaavias ustašid, Soomes
Lapua liikumine, Eestis Eesti Vabadussõdalaste Liit (vapsid). Austrias kehtis 1934-38 f-st
mõjustatud autoritaarne diktatuur, nn. Klerikaalf. Samasugune on Portugalis alates 1930.a.ist valitsev reziim. F-le iseloomuilikud jooned olid omased reziimidele Poolas 1926-39,
Ungaris 1930.a-il, Bulgaarias 1935-44, Kreekas 1936-40, Leedus 1926-40, Lätis ja Eestis
1934-40, samuti Lad.-Am. Diktatuuridele, Jaapani militaristlikule reziimile jmt.
Rahvusv. Reaktsioon nägi f-s oma löögijõudu rev. Liikumise ja NSV Liidu vastu.
Antikommunism oli ideoloogiliseks aluseks 1930 a-il kujunema hakanud fasistlike riikide
blokile (antikomiterni pakt, Berliin-Rooma telg, Berliini pakt), mis taotles maailma
ümberjaotamist. Fašistlik blokk organiseeris Itaalia agressiooni Etioopia vastu 1935-36,
Saksamaa ja Itaalia interventsiooni Hispaaniasse 1936-39, Austria liidendamise
Saksamaaga (ansluss) 1938, Tsehhoslovakkia anastamise Saksamaa poolt 1938-39 ning
Itaalia kallaletungi Albaaniale 1939.a
Fašistlik saksamaa päästis valla II maailmasõja, Saksa ja Itaalia fašistid hõivasid suurema
osa Euroopast, laastasid ja kurnasid okupeeritud maid ning hävitasid ja ekspluateerisid
nende elanikkonda. II maailmasõjas purustatud ning hitlerlaste kuritegudega
kompromiteeritud f ei ole pärast sõda endist mõju ja ulatust saavutanud. Fašistlikku tüüpi
režiim säilis Hispaanias ja Portugalis, mitmel maal on parteisid, mille programmid lähtuvad
saksa ja itaalia f-i eeskujust (Itaalia Sotsiaalne Liikumine Itaalias, Saksamaa
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Fašism..

Fašism….

Natsionaaldemokraatlik Partei SFV-s, Ameerika Natsistlik Partei USA-s jt) Vt. Ka
antifašism, neofašism, Totalitarism, vastupanuliikumine. (ENE -2-1970 lk. 299-300)
(it. Fascismo – fascio - side, liit, ühendus) - ... Esimene maailmasõda 1914-18 nõrgendas
maailma kapitalismi. ...Vaba konkurents vastab demokraatiale. Monopolismile vastab
poliitiline reaktsioon ... Oktoobris 1922.a. f. Kuninga nõusolekul ja suurkapitalistide
nõudmisel ... haarasid võimu ja kehtestasid oma diktatuuri B. Mussoliniga eesotsas. Itaalias
kasutasid f oma propagandas korporatiivse riigi loomise ideed... F vaatlesid kogu
inimkonna arengut kui rahvuste ja rasside vahelist võitlust. Propageerides jõu kultust,
levitati väärettekujutust sellest, et inimkonna, milline koosneb tugevatest – kõrgematest ja
nõrgematest – madalamatest rassidest milliste vaheliseks loomulikuks seisundiks on
sõda.... (SVE 1956 44 v. 555-558.)( Valisin välja selle, mis EE oli mainimata jätnud. K.
L.) Vaata samu mõisteid Britiannikast.
Intellektuaalne päritolu ((Encyclopaedia Britannica)).
Mussolini ja Hitler ei leiutanud fašistlikku ideoloogiat. Tõepoolest, fašism ei olnud 20.
sajandi, ega iseäralikult Itaalia või Saksamaa looming Fašism on pärit 19. sajandist,
fašistlikku ideed ilmunud teoste autoreid on Prantsusmaal kui ka Austria, Saksamaa ja
Itaalias, sealhulgas poliitilised teoreetikud nagu Theodor Fritsch, Paul Anton de Lagarde,
Julius Langbehn, Jörg Lanz von Liebenfels, Joseph de Maistre , Charles Maurras ja
Georges Sorel, teadlased ja filosoofid nagu Johann Gottlieb Fichte, Giovanni Gentile,
Gustave Le Bon, Friedrich Nietzsche, Vilfredo Pareto, Karl Vogt ja Ernst Haeckel,
ajaloolased ja sotsiaalsed mõtlejad nagu Joseph-Arthur, Comte de Gobineau , Hippolyte
Taine ja Heinrich von Treitschke, kunstnikud, kirjanikud ja ajakirjanikud nagu Gabriele
D'Annunzio, Richard Wagner, Édouard Drumont, Maurice Barres ja Guido von List ja
konservatiivsed poliitikud nagu Otto Bockel ja Adolf Stoecker.
Paljud fašistlikud ideed on pärit tagurliku lõtku järkjärguliste pöörete 1789, 1830, 1848
ja 1871.a. ning ilmaliku liberalismi ja sotsiaalse radikalismi aegadest, mis kaasnesid nende
probleemidele. De Maistre mõisteti hukka 18. sajandi valgustusajastu selle eest, et
allajäämine ülekaalukale traditsioonilise religiooni ja traditsioonilisele eliidile ja makstud
austust riikliku timuka kui kaitsja jumalikult sanktsioneeritud sotsiaalses hierarhias. Taine
tundis kaasa võimu masside andmise vastu, kellele ta soovitas olla bioloogilise evolutsiooni
madalamal etapil kui aristokraadid. Le Bon kirjutas artikli, kuidas suunata masside
barbarism alates revolutsioonist reaktsiooni. Barres lõi sulatatud etnilise päritolu idee, koos
autoritaarse natsionalismiga ja väitis, et liiga palju tsivilisatsiooni on viinud dekadentsi ning
et vihkamine ja vägivald olid kiirendanud õiguskaitsevahendite kasutuselevõttu..
Saksa populistlikud poliitikud ja kirjanikud nagu Stoecker, Bockel ja Fritsch kelle
artiklites ülistatakse mõtet maa lähedastest rassiliselt puhastest talupoegadest, kes ühel
päeval hakkavad järgima karismaatilist liidrit, kui on võimalik aimata Rahva hinge, ilma
valimisteta. Antisemitism oli Drumont, Maurras, Lagarde, Langbehn ja paljude teiste
enimmüüdud autorite enam müüdav kaup. Briti Houston Stewart Chamberlain kuulutas
Aryan rassismi ja paljud antisemiitlike ideed omaks võtnud Carl Lueger kristlike Sotsiaalne
Partei ja Georg von Schönerer oma Pangermanismi Austrias hiljem vastu Hitler.
Rassistlikke darviniste nagu Vogt, Haeckel, Treitschke, Langbehn, Lagarde ning
Chamberlain poolt ülistatud Looduslik valik, scolded humanitarians eest üritab kaitsta
rassiliselt kõlbmatuks ja lükatakse tagasi mõte sotsiaalset võrdsust ("Võrdsus on surm,
hierarhia on elu "wrote Langbehn). Chamberlain ei näinud põhjust halvustada ideed, et
rassid on võrdsete õigustega. Treitschke möllas demokraatia, sotsialismi, ja feminismi vastu
(mis kõik ta oli omistatud juutidele) kinnitas, et võib teha küll ja kiitis sõdivat imperialismi
("Brave rahvaste laiendada, argade rahvaste hukku"). Lagarde ütles, et slaavlased, "mida
varem nad hukkuvad seda parem meile ja neile," ja ta kutsus hävitama juutidele-kaastunnet, et
jagasid oma kaasaegse Langbehn mõtteid. Nagu John Weiss märkis „Of Lagarde ja
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Langbehn ", kaks mõjukamaid ja populaarsemat intellektuaali 19. sajandi hilisel Saksamaal
oli eristamatud natsi-ideoloogidest. " Weiss märkis ka, et "ajakirjandus ja populaarsed
Saksamaa ja Kesk-Euroopa ajakirjad oli pidevalt rassilise natsionalismi dieedi avalikkusele
söötjaks, sest 19. sajandi viimases kvartalis oli antisemiitlike stereotüüpides midagi, mis ei
ole tavalises saksa massikultuuris. "
19. sajandil lõpu aastatel olid paljud konservatiivsed rahvuslased filosoofilised idealistid,
kes süüdistas liberaalie ja sotsialiste materialismis ja seeläbi oma poliitikas rohkem vaimse
kujutamisega. Muud 19. sajandi mõtlejatd on paljundatud mõned protofascistlikke ideesid,
jättes kõrvale teised. Nietzsche, ülistades kangelasliku eliidi hingelist elujõudu, kes oli
Kristliku või liberaalse humanismi eetik, kuid ta oli rahvaliku natsionalismi ja antisemitismi
pidurdamatusest šokeeritud. Sorel kuulutas samuti vägivalla antidooti dekadentsi-ideed, et
Mussolini imetlenud teda, kuid tema majanduslik mõte oli liiga sotsialistlik, kõige
fašistlikum.
Fatalism
Usk saatuse absoluutsesse jõusse, veendumus, et kõik maailmas toimub inimestele
arusaamatu paratamatusega, mille vastu inimesed on jõuetud. Fatalism ei arvesta
inimesevõimu aktiivsust, ta isetegevust ja seda et inimene ise tihti loob endale oma saatuse.
Fatalismi pooldasid mõned stoikud. Eriti on fatalism levinud islami aladel. Vt.
Determinism. Tahtevabadus. Predestinatsioon.
Fatiha
Ar. „avaja“, koraani esimene lugu. Tavalise palvena ja iga palve algusena etendab
muhameedlastel u. kristlaste „Meie Isa“ osa.
Federal commonwealth – föderatiivne liit.
Federal judicature –
Liidu kohus.
Federal Reserve System Ingl. P.-A-Ühendriikides 1913.a. vastava seaduse, nn. Federal Resedve Act´i põhjal asut.
1913
Pangasüsteem, mis koosneb 12-st liidu-reservpagast (Fereral Reserve Banks), milliseist
igaühel on oma kindel geograafiline piirkond (district) Ühendriikides tegevusalana.Federal
Reserve System allub erilise liidu-reservnõukogu (Federal Reserve Board) juhtimisele ja
kontrollile. Mainitud nõukogu koosneb 8- st liikmest, kellest 6 määratakse 10-ks a-ks
Ühendriikide presidendi poolt senati nõusolekul, kuna Ühendriikide varaameti sekretär
(Secretary of Treasury) ja rahanduskomissar (Controller of the Currency) kuuluvad
nõukogusse ex officio. Nõukogu peaülesandeks on liidu-reservpankade poliitika ja
äritegevuse ühtlustamine, juhtimine ja kontrollimine, pangatähtede (Federal Reserve Notes)
käibele laskmise ja käibelt kõrvaldamise reguleerimine. Üldse kogu Federal Reserve
System –i ülesandeks on Ühendriikide raha- ja finantspoliitika ühtlustamine ja rahanduse
tervendamine. Liidu-reservpangad ei ole riigipangad, vaid üldmajanduse huvides käitavad
erapangad. Nende kapitali moodustavad liidu reservpankade piirkonnas (disteiktis) asuvad
liigepangad, milleks on kohustatud olema kõik natsionaalpangad (National Bamks) 6%-ga
oma põhikapitalist + reservidest. Osariikide pangad (States Banks) ja nn. Trust Companies
võivad olla vabatahtlikult liidu-reservpanga liikmeks. Federal Reserve System liigekonda
kuulub u. 10 000 panka u. 40 miljardi $ kapitaliga. Liidu-reservpangad annavad
liidureservnõukogu kontrolli all välja liidu-reservpangatähti (Federal Reserve Notes), mis
on kehtivaiks maksevahendeiks Ühendriikide piires ning juriidiliselt kujutavad endast riigi
obligatsioone. Iga liidu-reservpank on kohustatud hoidma reservina kullas 40% oma
käibelelastud pangatähtede väärtusest ja 35% kullas või seaduslikes maksevahendites oma
muudest kohustustest. 1933.a. 9. märtsi seaduse järgi on võimalik anda välja liidureservpangatähti ka valitsuse obligatsioonide, vekslite ja pangaaktseptide kindlustusel.
Kuni 9. märtsini 1933.a. andsid liidu-reservpangad laenu aainult liigepankadele, mistõttu
neid nimetatakse ka „pankade pankadeks“. 1933.a. 9. märtsist peale võivad liidureservpangad anda kolmekuulist laenu valitsuse obligatsioonide kindlustamisel ja
eraisikutele ja –ettevõteile, samuti teataval tingimustel pankadele, mis ei ole Federal
Reserve Systemi liikmed. EE. 1933 II E. Pm.
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Feef
Feldjääger

– (pr.k. fief) – feodaalsel Prantsusmaal maa, harvemini mingi muu vara, millise senjoor
andis oma vasallile; sama mis feod.(SVE-46-10).
Sks., enne maailmasõda Venes ja Saksas abiliik sõjaväelasi, ked akasutati thtsamate kirjade
ja teadete edasitoimetamiseks kõrgemate riigi- ja sõjaväelaste instantside vahel. Telegraafi
ja telefoni arenemisega kaotasid feldjäägrid oma tähtsuse. ?(Tänapäeval on kullerid alles.
Näiteks Eestis kurikuulsaks saanud info venemaale smuugeldaja. „Kits kärneriks“)

Fenno-Skandia liit
Fenomen

(kr), filos., ilmum; täh. 1)üldse nähtust vastandina asjale; 2)meie teadvuse tegelikult antud
sisu, vastandina „asjale iseeneses“ (Kant´i järgi), s.o. absoluutsele, transendentsele. Med.
(Haiguse) nähtus, tunnus.
Fenomenalism
(kr), õpetus, mille järgi tunnetame ainult fenomene (ilmumeid), mitte aga meist
sõltumatuid, transtsendentseid „asju iseeneses“. Tegelikkus, olelu muutub fenomenalismi
järgi ilmmite maailmaks, mida loob meie tunnetav „mina“ ise aja ja ruumi
kaemusvormidega ning arukategooriatega. Fenomenalismi. Peaesindajaks on Kant, kuigi
seda leidub juba G. Berkeley ja D. Hum´il. Viimasel ajal on fenomenalismi pooldanud E.v.
Hartmann, E. Mach, H. Vaihinger jt. Fenomenalismi vastandiks on realism. Vt. Idealism.
Asi iseeneses.
Feodaal
Maahärra, mõisriigi valdaja lääninduseajastul, suurnik, suuraadlik.
Feood
– (hilislad. Feodum,või feudum)- Lääne Euroopas feodalismi ajal maa, mõnikord senjoori
poolt oma vasallile päritavaks annetatud ametikoht või tulu, sõjaväeteenistuse, senjoori
mõisate juhtimisel aitamise, osalemiseks kohtus ja traditsiooniliste maksude maksmise
tingimusel. Sarnased mõisted on veel – „len“ – Lehn (Saksamaal), „feef „– fief
(Prantsusmaa), „fi „ - fee (Inglismaal) (SVE-44-608).
Fideikomiss –
ld. fidei commissum, jur. Viimane tahteavaldus, millega pärandaja kohustab pärijat kellegi
kolmandale isikule välja andma kas terve pärandi v. mõne osa sellest; f. On omane
kodanlikule õigusele. VS. (Jugoslaavia 1921.a. K.§38).
Fiducia
– ld., usalduspant, vanim pantimisviis Rooma õiguses.
Fiedleri situatsiooniline - Fiedler`s contingency model of leadership.- Mudel, milles on toodud välja kolm juhtimise
mudel
efektiivsust mõjutavat faktorit: suhted juhi ja kollektiivi liikmete vahel, ülesande struktuur
ja ametikoha võim st. seaduslik võim, mis on juhile ametikohaga antud.
Fii – Fee
– Inglismaal maa (vt. Feod).
Fikseeritud hulga
Fixed quantity system - Meetod, mille puhul pidevalt kontrollitakse materiaal-tehniliste
süsteem
varude taset. Tellimusi antakse vaid siis, kui see tase langeb kindlaksmääratud normist
allapoole. Tellimuse maht jääb alati ühesuguseks.
Fikseeritud
Fixed period system..- Materjal-tehniliste varude taseme perioodilise taastamise süsteem.
perioodilisuse süsteem Näiteks, kord kahe nädala jooksul. Tellimuse maht sõltub aga materjali olemasolust
tellimise hetkel.
FiltratsioonFiltering.- Teate moonutamise tendents informatsiooni liikumisel üles, alla või mingil
tasemel organisatsiooni piires.
Fordism
– Ameerika töösturi H Fordi tehastes kasutusele võetud tootmiskorraldus, mis jagas kogu
tootmise konveieril järjestikku sooritatavateks lihtsaiks operatsioonideks.
Forma civitatis mutata, – riigi (valitsemise) vorm võib muutuda, kuid riik ise ei tarvitse muutuda.
non mutatur civitas ipsa
Formaalne grupp
- Formal group..- Grupp, mis on juhtkonna poolt spetsiaalselt organisatsioonilise protsessi
käigus formuleeritud. Selle eesmärgiks on tavaliselt mingi konkreetse ülesande täitmine.
Formaalne
- Organization, formal- .Inimeste grupp, kelle tegevust koordineeritakse teadlikult ühise
organisatsioon
eesmärgi või eesmärkide saavutamiseks.
Formoosa
– Taivani nimi varem.
Fraktsioon ehk
– ühe erakonna või valimisliidu saadikute rühmitus parlamendis. Fraktsioonidel on
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saadikurühm
Fraktsioonid -

seadusandliku algatuse õigus, ka nende enda tegevust reguleerib seadus.
Parteis organiseerunud rühmitused, mis koonduvad teatud ideoloogiliste printsiipide,
sotsiaal-majanduslike huvide ja juhtivate isiksuste ümber.
Freedom of expression (ingl. k. )- väljendusvabadus.
Funktsionaalne
Seisukoht, et geograafiline esindatus on märksa ebaolulisem esindatusest majandus- ja
esindatus -kutseorganisatsioonide mõttes; seostub sotsiaal-majanduslike kodade ja korporatiivse riigi
ideega.
Funktsionaalne konflikt - Functional conflict.- .See on konflikt , mis viib organisatsiooni tegevuse efektiivsuse
tõusule.
Funktsionaalne
- Functional departmentation.- See on organisatsioonilise struktuuri tüüp, mis on
organisatsiooniline
ülesehitatud kooskõlas nende töö liikidega, millist teostavad organisatsiooni üksikud
struktuur
allüksused.
Funktsionaalne
Niisugust tüüpi sotsialism, mis eitab tsentraliseeritud bürokraatiat ja usaldab majanduse
sotsialism -juhtimise hoopis ametühingute kätte.
Funktsionaalne
60-a. lõpu termin, mis võetud kasutusele silmapaistva Saksa Demokraatliku Töö Partei
sotsialism teoreetiku S. G. Adler-Karlsoni poolt. Jutt käib kapitalismi võimalusest minna
evolutsiooniliselt üle sotsialismile, selleks muutes omandisuhteid ning selle funktsioone.
Omand on kui funktsioonide kogum: sotsialiseeritud, erakapitalistlik, sega-kapitalistlik ja
sega-sotsialiseeritud. Omandi funktsioonid – tootlus, juhtimine, kontrolliv ja jaotav – need
võivad muutuda. Konkreetsemalt, kapitalistliku ettevõtte tegevus võib olla allutatud
ühiskonna huvides ilma omandi vormi muutmata, riikliku majandust reguleeriva ja
programmeeriva jõuga. Kapitalist säilitab formaalselt õiguse omandile, kuid ühiskond ei
lase seda kasutada eesmärkidel, mis ei vasta üldistele huvidele. F.s. eeldab ka teiste
meetmete rakendamist, nagu ”kaudne sotsialiseerimine”: maksupoliitika, tööturu riiklik
reguleerimine, hindade, töötasu reguleerimine, kompromisside vahendusel (“sotsiaalne
partnerlus.”).
Funktsionaalsed
Functional areas - Tegevuse piirkonnad, milles allüksused funktsioneerivad tervikuna
piirkonnad.organisatsiooni huvides. Siia kuulub turundus, tootmine, kaadrite väljaõpe, rahaliste
vahendite planeerimine.
Föderalism
– riigiehituse põhimõte, mis annab riigi osade (liidumaade, osariikide vms) mõningaid
riigile omaseid volitusi, näiteks õiguse luua oma seadusi, koguda makse (vt ka
konföderatsioon, unitaarriik).
Föderatiivsed
– (foederatae civitates)(T:69,lk.406)sellise nimega nimetati vanas roomlas
kogukonnad
kogukondi, mille vabadus oli kindlustatud lepinguga (toedus) ja milline, koos teise grupiga,
nn. – vabad kogukonnad (civitates sine foedere immnues et liberare), kasutasid rooma võimu
kaitset, iseseisvust, mille vastand kategoorias oli (civitates stipendiariane),vaid osalist
omavalitsust omav alamate kogukond.
Föderatsioon

– (T:69,lk407) selle mõte peitub rahvuslikus koosseisus ja selle ülesandeks on
riigi iseseisva olemuse ja veel rohkem riiki asustavate rahvuste olu parandada.(Austria
näide). Sellise föderatsiooni projekti esitas sloveenia sotsiaaldemokraatlik partei. Selle
peamised punktid:
“Austria peab olema demokraatlik rahvaste föderatsioon; iga Austrias elav rahvas,
sõltumata elukohast, peab endast kujutama autonoomset gruppi, milline realiseerib kõik oma
rahvuslikud ülesanded (kultuuriline ja keelde puutuv) täiesti iseseisvalt; territoriaalsed
piirkonnad peavad olema puhtalt administratiivset iseloomu ja ei oma mingit mõju
rahvuslikele suhetele; riigis peavad kõik keeled olema täiesti võrdsed.
Föderatsioon on omavalitsuse äärmuslik ja arenenud vorm. Siit peab mõistma, et
föderalistid on liberaalsed või radikaalsed, kuid enamus juhtudel tsentraliseerimise
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vastased. USA-s oli Põhi föderaalne, Lõuna konföderalistlik, et säilitada omariiklus.
Föderatsioon -Tänapäeva riigi vorm, mis jagab suveräänsust keskvalitsuse ja mitmesuguste alamüksuste
(osariikide) valitsuste vahel; nimetatud ka föderalismiks.
Föderatsioon on liitriik – oma konstitutsiooniga ja on rahvusvahelise õiguse subjekt.
Füsiokraadid
– XVIII sajandi prantsuse majandusteadlased, kes pooldasid vabamajandust ja –kaubandust
(vt ka merkantilism).
Generaalstaadid
– Hollandi parlament
Genus proximum –
Gildisotsialism –
nõukogude töölisliikumise teooria järgi tekkis Inglismaal 20.saj algul. Teoreetikuks J.
Koul. Gs. lähtus kapitalistlikus ühiskonnas kehtivate tootmissuhete ebatäiuslikkusest.
Põhiline panus tehakse isiksuse alandatuse ja õigusetuse seisukorrale kapitalistlikus
ettevõttes. Kapitalismi ümberkujundamist mõeldi teha tööstusliku demokraatia süsteemi
loomise kaudu tootmises ja omavalitsust kõigis teistes elu sfäärides. Eitati majanduse
bürokraatlikku juhtimismeetodeid, kriipsutati alla täieliku tööliste klassi asendi parandamise
võimatust ilma tootmissfääri suhete riigistamiseta. Gs. lähtus laiade töötajate hulkade
kaasamise vajadusest – gildi vahendusel – kõigi küsimuste lahendamises, mis puutuvad töö
sfääri. Gildid peaksid koopereeruma tööstuse juhtimisel ka riiklikul tasemel. Gildide tegevus
peab olema ülesehitatud demokraatlikel alustel (kõikide funktsionääride valitavus alt üles,
aga samuti nende tegevuse ühiskondliku kontrolli süsteemi loomine). Gs. lähtub riigi, kui
kõrgema majandusliku ümberjagava, samuti poliitilise võimu korraldava funktsiooni
kaotamise vajadusest. See on vaja asendada kommuuniga, mis ülesehitatud otsese
demokraatia printsiipidele. Gs. eeldas, et peamiseks ümberkorraldavaks liikumapanevaks
jõuks Inglismaal saavad ametühingud – Tred-unionid; töölisklassi partei rolli eitati.
Gofgerihtid Gota programm.
1.Töö on igasuguse rikkuse ja kultuuri allikas, ning nagu üldkasulik töö on võimalik
mai 1875.a. (Saksa SD) vaid ühiskonna vahendusel, siis kogu töö toodang kuulub ühiskonnale, st. kõigile selle
liikmetele, võrdsetes õigustes, igale vastavalt tema vajadustele, kusjuures kõik peavad
töötama. Kuna ühiskonnas on tootmisvahendite monopol kapitalistide klassil; siis sellest
tingitud töölisklassi sõltuvus on viletsuse ja orjuse, kõigis selle vormides, põhjuseks. Töö
vabastamiseks on vajalik tootmisvahendite kollektiviseerimine kogu ühiskonna omandiks, ja
kogu töö reguleerimine assotsiatsioonide kaudu, et toodang oleks üldkasutatav ja õiglaselt
jaotatud. Töö vabastamine peab olema töölisklassi ülesandeks, kelle suhtes kõik teised
klassid moodustavad vaid ühe reaktsioonilise massi.
2.Lähtudes nendest põhialustest, Saksamaa Sotsialistlik Töö Partei, püüdes kõigi
seaduslike* vahenditega vaba riigi ja sotsialistliku ühiskonna poole, kukutades palgatöö
süsteemi ja igasugune ekspluateerimise, selle kõigis vormides, töötasu raudse seaduse ja
igasuguse poliitilise ja sotsiaalse ebavõrdsuse likvideerimise teel. Kuigi tegutsedes vahetul
moel rahvuslikes raames teadvustab Saksamaa Sotsialistlik Töö Partei selle rahvusvahelist
iseloomu ja olles täis otsustavust täita tegelikkuses kõik tööliste poolt pandud kohustused ja
kõikide inimeste vendluse ideaal. Ettevalmistava meetmena, et lahendada sotsiaalset
küsimust, nõuab Saksamaa Sotsialistlik Töö Partei, riigi toetusel, töörahva demokraatliku
kontrolli all, sotsialistlike tootmiskooperatiivide loomist. Tootmiskooperatiivid tuleb luua
tööstuses ja põllumajanduses, piisavalt suured, et neist kasvaks välja kogu töö sotsialistlik
organisatsioon.
*Seoses “Seadus sotsialistidest” jõustumisega, sõna “seaduslike” oli, nagu teada,
maha tõmmatud 1880.a.Badeni kongressil. Kõiges muus jäi programm muudatusteta.
Saksamaa Sotsialistlik Töö Partei nõuab, et riik tugineks järgmistel alustel:
1)Üleüldine, võrdne, otsene valimis- ja hääletamisõigus kõigile riigi kodanikele,
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alates 20-eluaastast, kõikidel valimistel ja hääletamistel riigis ning kogukondades; Salajane
ja kohustuslik hääletamine.
Valimised või hääletamised peavad olema määratud puhke või pühapäevasele
päevale.
2)Otsene rahva seadusandlus. Sõja ja rahu küsimuse otsustamine rahva poolt.
3)Üleüldine relvastumine (sõjaväekohustus?). Rahvamiilits regulaararmee asemel.
4)Kõigi erandlike seaduste tühistamine, eriti kehtivad seadused ajakirjandusest
(trükistest), koosolekutest ja kokkutulekutest, üldse- kõikide seaduste, mis piiravad oma
arvamuse-, mõtte – ja teadmiste saamise vabadust.
5)Rahva kaasamine kohtupidamisse. Tasuta kohtumõistmine.
6)Rahva üleüldine ja võrdne riigi poolne kasvatus. Üldine koolikohustus. Kõigis
õppeasutustes tasuta koolitus. Religiooni kuulutamine eraasjaks.
Kaasaegses ühiskonnas püstitab Sotsialistlik Töölispartei järgmised nõudmised:
1)Võimalikult suur poliitiliste õiguste ja vabaduste laiendamine, ülaltoodud nõuete
mõttes.
2)Üldine, progressiivne tulumaks riigi ja kogukonna kasuks, seni kehtivate kaudsete
maksude asemel, eriti nende asemel, mis rahvast koormavad.
3)Koalitsioonide piiramatu vabadus.
4)Normaalne tööpäev, mis vastab ühiskonna vajadustele. Pühapäevase töö
keelamine.
5)Laste töö ja igasuguse naiste töö keelamine, mis kahjustab nende tervist või
moraali.
6)Tööliste elu ja tervisekaitse seaduste vastuvõtmise. Tööliselamute sanitaarse
seisukorra järelvalve. Kaevanduste, maardlate, vabrikute, käsitöökodade ja kodutöönduse
allutamine valitud töötavate ametiisikute järelvalve alla. Mõjusat seadust, mis praktikas
oleks seaduseks ettevõtjate vastutusele võtmiseks töölistega juhtunud õnnestuste pärast.
7)Vangide töö reguleerimist.
8)Kõikide tööliste vastastikuse abi kassade täielikku omavalitsust.
Greta Green

Küla Šotimaal Inglise piiri ääres, mis on kuulus selle poolest, et seal peaegu terve sajandi
vältel (alates XVIII s. keskpaigast) sõlmiti salajasi abielusid inglise alamate vahel, kellele
nende vanemad ei andnud abieelumiseks luba. Šoti seaduste järgi ei olnud see vajalik.
Grosso modo
– ligikaudselt; üldistes joontes
Grundgesetz
– Põhiseadus sk.
Grupi moodi mõtlemine- Groupthink - Üksikute isiksuste poolt oma arvamuse alla surumine ühes või teises
küsimuses, et mitte rikkuda grupi harmooniat.
Grupiaru -Niduskomiteede patoloogia (esimesena juhtis sellele tähelepanu Irvin Janis), mille
ilminguna komitee saavutab kaheldava menetluse tagajärjel otsuse tegemisel ennatliku ja
dogmaatilise konsensuse.
Grupp
- Group - Kaks või enam isikut, kes teevad koostööd sellisel viisil, et iga isik mõjutab teist
(teisi) ja tunnetab ise teise (teiste) mõju.
Habeas corpus
– kohtukäsk, mis kirjutab ette politsei-administratiivorganile kohustuse toimetada
kinnipeetud isik teatud aja jooksul kohtu ette. (o. toim).
Habeas corpus
- kohtu korraldus, mis kohustab ametiisikuid tooma vahi alla võetud isik kohtu ette.
Ametiisikud peavad selgitama kohtunikule, miks piiratakse vahialuse vabadust. Kui
ametiisiku selgitus ei veena kohtunikku, võib ta anda korralduse vang vabastada.
Haldamine
– vt avalik haldus.
Halduskohus –
Halduspoliitika
– vt avalik poliitika.
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Haldusriik

- Max Weber termin tähistamaks riiki, kus ametnikkond ja haldusinstitutsioonid on
saavutanud ülemäära suure mõjujõu poliitiliste esindusorganitega võrreldes.
(Charisma.) (Mõju, mis põhineb juhi isiklikel omadustel või tema võimel kaastöölisi leida.

Harisma.
(Karismaatiline)
Hasartmängija tõotus– “Ükskord me võidame nii-kui-nii!”
Hea
Hea nimi
Heaoluriik
Heaoluriik -Heaoluriik –

= õiglane (kõik mis toimub on õiglane, sest nii pidigi juhtuma ja me alati ei tea, milleks see
hea oli.).
e. maine on välimine objektiivne kategooria, mida riivatakse esinemisega
meediavahendites.
– riik, mis tungib majanduse valdkonnas tootmise ning jaotamise protsessidesse, et
leevendada sotsiaalsete teenuste ja väljamaksete abil tururiskide mõju inimeste
toimetulekule.
Vastupidiselt XIX sajandi laissez-faire´i riigile eeldab XX sajandi heaoluriik, et valitsus
peab tagama oma kodanikele teatavad põhilised elustandardid ja –võimalused; toob kaasa
valitsuse tegevussfääri laienemise ja suuremad kulutused.
(sotsiaalne riik)- kaasaegse kapitalistliku ühiskonna sotsiaalsete instituutide kogum.
Jutt käib riigi poolt reguleeritavate majanduse, sotsiaal-poliitiliste sfääride, klassidevahelisi
suhteid, mis teenivad ühiskonna kõikide kihtide sotsiaal-majandusliku heaolu taseme
tõstmise eesmärki. Heaoluriigi reguleerimise sfääri kuuluvad: sotsiaalkindlustus;
elamuehitus, tervishoid, haridus, töökaitse, tööpuuduse likvideerimine (tööga kindlustamine),
teaduslike uuringute toetamine, poliitika ja kultuuri valdkond. Peetakse võimalikuks riigi osa
vähendamist majanduses, kui see ei taga ettevõtluse rentaablust. Heaoluriik on kui ühiskonna
arengu aste teel “demokraatlikku sotsialismi.”

Heaoluühiskond

– heaoluriigi nüüdisaegne arengustaadium, kus peale riigi osalevad heaolu pakkumises ka
era- ja mittetulundussektor.
Hedonism
– elu siht ja hüve on nauding. (Askeetliku moraali vastased).
Hedonism
–
Hefes politikos
P. Diasa diktaatorliku korra ajal kohapealsete juhtide ainuvõim. (Mehhiko 1917.a. K §27
VIII punkt).
Herzbergi kahefaktori - Herzbergs two-factor theory - Mudel, millele vastavalt jaguneb motivatsioon kaheks
teooria
suureks kategooriaks: hügieenilisteks faktoriteks ja motiivideks.
Hierarhiline struktuur - Tall structure- Organisatsiooniline struktuur, mida iseloomustab mitmetasemeline
juhtimine ning nende tasemete suhteliselt väike juhtimisvolituste maht.
Hinde-väidekomisjon – “12 tooli “ lk 387
Hobuveoga laevad,
Esimesed hobuste veojõudu kasutavad jõe-laevad asendasid burlakke Venemaal 1753.a.
burlakkide asemel.
kuid laiema leviku sai see tehnoloogia alles 1816.a.. Sõltuvalt laeva suurusest, kasutati
korraga 12 -30 hobust. Hobused olid laeval ja ajasid ringi võlli, millele kinnitus veoköis.
Teises otsas oli ankur, mis viidi aerupaadiga ette. Kiiruseks saavutati 23 km päevas.
Inimveojõudu kasutades suudeti päevas laeva edasi tirida 3 – 6 km. Kui puksiirlaevad
pandi liikuma auru jõul, siis 1871.a. oli kasutuses vaid kolm hobuveoga laeva.
Homansi mudel
.- Homans`s model - Grupi käitumist käsitlev teooria, mis aitab seletada töökohal inimeste
käitumist mõjutavate mitteformaalsete gruppide moodustumise põhjuseid. Selle
elementideks on koostöö, tunded ja tegevus.
Home rule bill
– Iirimaa suhtes
Horisontaalne tööjaotus - Horizontal division of labour - Organisatsioonis töö jaotamine selle üksikosadeks.
Horugv
vk - 1) vanaaegne väeosa lipu nimetus, 2)kristliku kiriku lipp, millel on kujutatud Kristus,
pühamehed jne., riidel, puupaneelil, raudlehel, mis kinnitatud varrele ja on kasutatav
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kiriklikel rongkäikudel 3) Leedu –poola armee väeüksus 16-17.saj.
Hotba
– reedene palvus islami usu maades.
Howthorne efekt.Howthorne effect.- Tingimus, mil on eksperimendi uudsus või selle uuritava küsimuse
vastu ilmutatud suurendatud huvi viib tulemuste moonutusteni, st. liiga heade tulemusteni
eksperimendi käigus.
Huasinungo (miski maatükk?? Vt. Hispaania keele sõnaraamatust!) (Ekuador k §185.p.).
Humanism –
maailmavaade, mida iseloomustab inimlikkus, hool inimeste heaolu eest, inimväärikuse
austus; isiksuse vaba arenemise põhimõte.
Hunta
– (hsp. Junta ühendus, kogu), ühiskondlik-poliitiliste koondiste nimetus Hispaanias ja
Ladina-Am-s.
Huvide konflikt
– on olukord, kus riigiametnik üheaegselt täidab olemuselt vastandlikke ülesandeid ja
taotleb vastandlikke eesmärke, mis võib põhjustada minetusi oma ametikohustuste
täitmisel, e. Eeldusi korruptsiooniks vt.( Ametite ühildamatus ).
Huvide koondamine - - Poliitiline funktsioon, mille täitmiseks mõni grupp või institutsioon toimib eri huvigruppide
arvelduskojana, nagu seda teevad näiteks parteid.
Huvigrupp -David Trumani klassikalise definitsiooni järgi „igasugune grupp, mis ühe või mitme
ühishoiaku alusel esitab teistele ühiskonnagruppidele teatud nõudmisi kõnealustest
üldhoiakutest johtuvate käitumisvormide kehtestamiseks, säilitamiseks või edasiseks
tähtsustamiseks.
Hõivatu
– legaalse palgatöö tegija.
Hõive määr
– töötavate ehk tööga hõivatud inimeste osatähtsus kas mõnes majandussektoris või
elanikkonnas tervikuna
Häbi
– tunne, mis tekib inimesel tegude sooritamisel, millised ei vasta tema moraali nõudmistele,
või mis alandavad ta eneseuhkust. Häbi tekib inimesel siis, kui ta teadvustab seda, et tema
poolt on rikutud ühiskonna poolt tunnistatud käitumisnorme. Häbitunne, kui spetsiifiline
inimlik, moraalne tunne, formeerus ühiskondliku-töise protsessi käigus. Tegude sisu, mis
kutsub häbi esile, on ajalooliselt muutlik ja sõltub moraalinormide evolutsioonist. Häbi
tuntakse kui painavat rahutust, enesega rahulolematust, oma käitumise hukkamõistu, oma
käitumise kahetsemist. Häbi võib tunda ka teiste inimeste, eriti lähedaste inimeste
käitumisest. Häbitunne tekib ka minevikus sooritatud ebasobiva-alandava teo
meenutamisel. Häbitunde läbielamisel on ka välised sümptoomid – punastamine, silma
vaatamise vältimine jne.
Häbitunne arendatakse välja kasvatuse käigus teatud käitumisviiside lubatavuse või
mittelubatavuse ning väärtushinnangute väljakujundamise teel.
БСЭ 41 1956 стр.168-169
Hügeenilised faktorid - Hygiene factors- Kooskõlas Herzbergi kahefaktorilise teooriaga on nendeks inimese
tegevuse keskkonnas sisalduvad faktorid. Nende puudumine võib tekitada rahuldamatust,
kuid ei saa käitumist aktiivselt motiveerida.
Hüpoteekide
– pantkiri.
Hüvitamine “kafeteria” – (Cafeteria system of compensation) - Hüvitamise süsteem, mille kohaselt lastakse
printsiibil
töötajatel määratud piirides valida lisatasude paketi, mis vastab enam nende vajadustele.
Hüvitamine.Compensation - Rahaline tasu, mis on organisatsiooni poolt väljamakstud oma
kaastöölistele nende poolt tehtud töö eest.
Hüvitus
- Compensation - Motivatsiooniteooria raames on selleks kõik, mis võib inimesele
väärtuslik näida.
Ida –Timor –
19.05.02.a. Iseseisvuspäev 194. riik (end. Portugali koloonia) Erald. Indoneesiast
Ideaalne – 1896
1)Miski, mis ei eksisteeri tegelikkuses aga vaid teadvuses. (vastandina reaalsele).
2)On idealiseerimise protsessi tulemus - abstraktne objekt, millist ei saa olla pandud
katsele: nagu, punkt, absoluutne keha, lõpmatus.
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3)Miski täiuslik, mis vastab ideaalile.
(SNE T:10, lk.37)

Idee –

(kr. idea) mõtte saavutuse vormi ilming objektiivses reaalsuses, milles on eesmärgi
tunnetus ja kaugema tunnetuse projektsioon ning praktikas maailma ümberkujundamise
kava. Kõik ideed on pärit kogemusest, nad on tegeluse peegeldused, õiged või moonutatud.
(K.M . F.E. II - va.T:20, lk.629)
Identiteet
– samastumine, ühtekuuluvustunne, mis võib rajaneda rahvuslikel, ideoloogilistel,
kultuurilistel või riikkondilikul tunnusel.
Ideoloogia
– korrastatud ideesüsteem, mis propageerib teatud kindlaid väärtusi. Ideoloogia üks liik on
poliitiline ideoloogia, mis annab hinnangu eksisteerivale ühiskonnakorrale, ning esitab oma
väärtushoiakutest lähtuva ühiskonnakäsitluse. Poliitiline ideoloogia on erakonna või
sotsiaalse liikumise tegevuse lähtealus.
Ideoloogia Mõne suurejoonelise filosoofilise süsteemi programmiline ja retooriline rakendus, mis
innustab inimesi poliitilistele tegevustele ja võib pakkuda ka selle tegevuse strateegilise
juhise.
Ideoloogia lõpu tees - 1950.a. lõpus populaarsuse saavutanud tees, mille järgi poliitilised ideoloogiad muutusid
iganenuks, sest nende tekke sotsiaalsed tingimused on likvideeritud.
Ideoloogiline distants -- Osutab poliitilise spektri vasakus ja paremas servas äärmistena paiknevate parteide
ideoloogiate vahemaale.
ImitatsioonSimulation- Reaalse olukorra mudeli loomise protsess ja eksperimentide sooritamine,
selleks, et mõista, kuidas olukord hakkab reaalsuses muutuma.
Immuniteet
– saadikupuutumatus.
Impeachment –
(ingl., “süüdistus”) jur. Anglo-saksi maadel eriline kõrgemate ametiisikute (presidendi,
ministrite jt.) üle kohtumõistmise kord. Suurbritannias algatab i-i Alamkoda,
kohtumõistmine kuulub Ülemkojale, USA-s Senatile.
Imperatiivne
-Majandusliku planeerimise kõikehõlmav ülimalt tsentraliseeritud vorm, kus plaani
planeerimineelementidel on seaduse jõud; esinenud N Liidus ja teistes „sotsialistlikes riikides“.
Imperia
Itaalia kurtisaan
Imperialism
rahvaste (riikide) võitluse (olelusvõitluse) idee (Darwinism).
Imperialism -Osutab peamiselt Lääne kolonialismile Kolmanda Maailma maades mitme viimase sajandi
jooksul, kuid kommunistid käsitlevad seda Lenini õpetuse kohaselt „kapitalismi kõrgeima
staadiumina“.
Imperialism –1886
poliitiline süsteem, mis nagu kujutaks endast rahvavõimu printsiibi kooslust
ainuvalitsusliku juhtimise asutustega. Esimeseks sellise süsteemi loojaks oli Julius Caesar,
mille tulemusel sellele antakse ka tseesarismi nimetus. Caesar oli demokraatliku partei
liider, tänu millele ta sai võimule ja mitte kunagi ta ei loobunud otse oma võimu
demokraatlikest alustest, olles juba piiramatu võimuga valitseja hoolitses ta vaeste klasside
olukorra parandamise eest ja jättis, arvatavasti, puutumatuks rahva suveräniteedi, kui ka
endised vabariiklikud asutised. Ta kõikvõimsus seisnes peamiselt selles, et ta tegi
täitevvõimu senatist sõltumatuks, seda oluliselt laiendades ja tugevdades ning koondas
oma kätte kõik vabariigi olulisemad ametipostid. Uusasutiseks oli vaid imperaatori
ametipost, mis osaliselt vastab täitevvõimu pea funktsioonidele, nii nagu Rooma
impeeriumi põhiliseks tunnusjooneks oli volitus, kriminaal sanktsioonide hirmu all, nende
täitmata jätmise puhul, anda välja korraldusi. Kõigele sellele lisandus, lõpuks, õigus omale
asemiku nimetamiseks kõigis ametites ning volitustes.
Selle võimu kõrval, mis ta enesele koondas jäi rahvakoosolek ametlikult
suveräniteedi kandjaks ja pleibitsiit – riigi kõrgema tahte väljendajaks.
Imperaatori poolt kokkukutsutud komiitsisid (ld. comitia) (Vana-Rooma
rahvakoosolekud) vaadeldi kui seadusandlikke organeid mis kehtestasid riigi korra aluseid.
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Imperialism –1981

Import
In adversum

Faktiliselt olid need rahvakoosolekud kuulekad oma Caesarile, aga nende seadusandlik
võim paraluseeriti selliste rooma õiguse printsiipidega, mille alusel administratiivsed
määrused säilitasid oma tingimusteta kohustava jõu, kuni neid välja andnud ametiisik
ametis oli. Caesar samuti koondanud endale kõik kõrgemad ametipostid, mis olid temale
eluks ajaks antud, faktiliselt pööras oma volitused administratiivseid määrusi välja andes
piiramatuks seadusandlikuks võimuks. Demokraatia lapsuke, Caesar oli pidanud,
loomulikult, astuma võitlusse vabariigi aristokraatliku elemendiga: ta alandas senati
nõuandvaks asutuseks, püüdis selle liikmete hulgast eemaldada konservatiivse ja
aristokraatliku mõtteviisiga liikmeid ja viis sinna oma kreatuurid (käsilased). Sellega seoses
tekkis püüd luua uus patritsiaat (ld. patriciatus) (rikaste kodanike seisus, kelle hulgast valiti
linnavalitsuse liikmeid), mis tõrjus eemale vana aadli. Suure oskusega kasutasid kõik
usurbaatorid, Rooma impeeriumi algusaastatast Caesari riigi aluseks olevaid
demokraatlikke liikumisi eeskujuks võttes, ärakasutades demokraatlikke liikumisi omale
ülemvõimu haaramiseks. Eriti suurtes mastaapides teostas imperialismi süsteemi Napoleon
I , aga tema järglane Napoleon III oma 14. januari 1852.a.proglamatsioonis prantsuse
rahvale, ülendas selle teoreetilise doktriini tasemele. Selles proglamatsioonis tunnistab
Napoleon III riigi korra põhiliseks alusprintsiibiks rahva isevalitsuse alget, mille all ta
mõtleb seda, et kõik võimud, mis riigis eksisteerivad, ja eelkõige riigipea on väheke teisem
kui rahva delegaadid, ja saades nendelt oma volitused. Rahva saadik, riigipea peab olema
rahva ees vastutav. Ja kus on vastutus, seal peab olema ka võim, seetõttu peab riigipeale
olema antud täielik tegevusvabadus. Ministrid on lihtsad vastutava riigipea korralduste
täitjad, kes tegutsevad tema juhiste järgi ja seetõttu ei kanna esinduskogude ees mingit
vastutust. Riigipea seevastu, saanud oma volitused rahvalt, kannab ainukesena selle ees
vastutust. See printsiip sai oma väljenduse 1851.a. konstitutsioonis, milline ütleb, et
vabariigi president on rahva ees vastutav, kelle ta peab alati apelleerima. Üldrahvalik
hääletamine (pleibitsiit) peab kinnitama või tagasi lükkama kõik olulised poliitilised
ettevõttmised, millised mõtles läbi viia riigipea. Sel moel seisneb sisuline Imperialismi
tunnus riigipea hominaalses vastutuses ja ministrite vastutamatuses. Sellega seoses jäetakse
rahvaesindusele Imperialismi süsteemis täiesti tühine roll. Napoleon III seadusandlik
korpus ei omanud seadusandlikku initsiatiivi, ei olnud neil esitatud eelnõule paranduse
tegemise õigust ja eelarvet tuli hääletada ilma üksikutesse paragrahvidesse paranduste
tegemise õiguseta. Lõpuks, Napoleonid leiutasid uue asutise nõnda nim. Senat`i. Nii nagu
1799.a. konstitutsiooni järgi, siis ka 1852.a. oli senati ülesandeks konstitutsiooni kaitse ja
selle arendamine. See teine senati funktsioon, mis teenis Napoleonide viimase vahendina ja
andis neile võimaluse rüütada igasugune omavoliline võimu laiendamine seaduslikuse
vormi. Sel moel on Imperialism õiglaselt nimetatud «petlikuks (viirastuslikuks)
konstitutsionalismiks.» Roscher. «Umrisse des naturlehre des Cäsarismus» Leiptsig 1888;
Gradovski «Tähtsamate euroopa riikide riigiõigus.»SPb.1886.
1)a: the power or the government of an emperor: imperial authority: an imperial system
(the – of Caesar)
2)a the policy, practice, or advocacy of seeking or the acquiescing in the extension of the
control or empirie of a nation by the acquirement of new territory or dependencies esp.
when lying outside the nations natural boundaries, by the extension of its rule over other
races of mankind (as where commerce demands the protestion of the flag), or by the closer
union of more or less independent parts (as for war, copyright, or internal commerce)
b: any extension of power or authority or an advocacy of such extension.
Websteirs third New International Dictionary – Merrian – Webster inc, Publishers
Springfield, Massachusetts USA. 1981 p.1133
– sissevedu, kaupade ja teenuste ostmine välismaalt.
– tahte vastaselt või ilma nõusolekuta.
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In banc
In bona fide
In corpore
In dubio
In dubio pro reo

– heas usus; puhtsüdamlikus veendumuses, et tehtav toiming on õige ja aus.
– kõik; täies koosseisus
– kahtlustuste puhul.
– põhimõte, kahtluse korral süüdistatava kasuks (mida tuleb arvestada kohtuotsuse
tegemisel ).

In forma pauperisIncognito

– tundmatuks jääda sooviv isik (diplomaadil, teise riigi juhil ei ole sellisel juhul
garanteeritud immuniteet)
– majandus- ja sotsiaalpoliitika protseduur, millega korrigeeritakse hindu, makseid ja
töötasu vastavalt inflatsiooni määral.
– õigusliku vastutuse puudumine teatava tegevuse eest (riigikogu liikme immuniteedi osa
parlamendi tööl parlamendis).
– keelatud raamatute nimekiri (Iirimaal).

Indekseerimine
Indemniteet
Index librorum
Prohibitorum
Indikatiivne
planeerimine -Individuaalsus –
Individualism –

Majandusliku planeerimise nõrk vorm, mis rõhuasetuselt on valikuline, täideviimiselt
vabatahtlik ja sõltub siiski suurel määral „turujõudude“ toimest.
laias mõistes kellegi eraldav omadus, mis on vaid temale iseloomulik ja teeb tema selleks,
kes ta on. Igasugune areng on individuaalsete omaduste esiletoomine esialgsest ühtsusest ja
ühetaolisusest.(T:25,lk.67).
(T:25,lk.66)inimese individuaalsuse kinnitamine ja säilitamine igasuguste
loomulike ja ajalooliste gruppide ja asutuste vastu, mis võivad teda alla suruda. Üksikisikul
on oma isikliku sisemise olemuse määral kõrgeim õigus olla ühiskondliku ebatõe vastu, kuid
mitte ühiskonna , kui sellise vastu, ilma milleta seesama isik ei saaks eksisteerida ja
igasugune tema õigus oleks olnud siis mõtte kaotanud. Inimkonna normaales olukorras,
millele viib ajalugu, individuaalsed ja ühiskondlikud elemendid ühilduvad teadlikus
moraalses solidaarsuses, mitte piirates, vaid üksteist täiendades.

Individualistlik anarhia
-Individualistlik
demokraatia -Inferior –
Inflatsioon

Anarhismi vorm, mis jutlustab riigi likvideerimist selleks, et tagada indiviidi totaalne
vabadus.
Klassikalise demokraatiateooria tüüp, mis kaitseb demokraatiat kui enamusvalitsust
põhjendusega, et see tagab kõige paremini indiviidi õigused ja õnne.
alamastme (kohtunik).
– üldine hinnatõus ja raha ostujõu langus, mis on seotud ülemäärase hulga paberraha
ringlusesse laskmisega.
- Communication, upward - Informatsiooni liikumine organisatsiooni alumistelt tasanditelt
ülemistele.
- . Communication, horizontal.- Informatsiooni liikumine organisatsiooni piires ühest
allüksusest teise.

Informatsiooni
edastamine alt üles.
Informatsiooni
edastamine mööda
horisontaali
Informatsiooni
. (Communication, downward)-.Informatsiooni liikumine organisatsiooni ülemistelt
edastamine ülevalt alla tasanditelt alumistele
Informatsiooni vahetuse – (Communication process) - Informatsiooni vahetus kahe või enama inimese vahel.
protsess
Inimesele keskendunud Employee-centred manager- Juht, kes hoolitseb eelkõige inimeste eest ja kes tõstab
juht
tööviljakust inimlike suhete arendamise kaudu. Likerti juhtimise kontiinuumi põhjal asub
selline juhi tüüp tööle keskendunud juhile vastupidises otsas.
Inimlike suhete
- Human relations school - Ajalooliselt eksisteeriv kontseptuaalne käsitlus, mille keskmes
koolkond
asub inimlik faktor, mis haarab inimeste suhteid töö protsessis. Selle koolkonna tuntud
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esindajateks olid Mery Parker Follet ja Elton Mayo.
Inimõigused

- üldised ja võõrandamatud õigused (nt. õigus elule, inimväärsele kohtlemisele,
perekonnale ja eraelule, õigus olla vaba ja saada kohtuliku kaitset), mis peaksid olema igal
inimesel; neid klassifitseeritakse kodaniku- ja poliitilisteks õigusteks, majanduslikeks,
sotsiaalseteks ja kultuurilisteks õigusteks. Vt. Inimõiguste ülddeklaratsioon.
Inspektorid
- Supervisors- Alllüli juhid, kes kontrollivad vahetult tööga otseselt seotud isikute tegevust.
Institutsionaliseerumine – organisatsioonide loomine oma sotsiaalsete eesmärkide formuleerimiseks ja
ühiskonnagrupi nõudmiste mõjusamaks võimudele edastamiseks.
Institutsioon
asutus, organisatsiooniline korraldus:
(Eristatakse poliitilisi institutsioone - erakonnad, võimuinstitutsioone – parlament,
volikogud, riigipea administratsioon, valitsemisinstitutsioone – valitsus, riigiametid,
järelvalveinstitutsioone – kohus, inspektsioonid).
Institutsioonilised
Almondi tüpoloogias huvigrupi tüüp, mis vastab säärastele institutsioonidele, nagu seda on
huvigrupid -kirikud, ärifirmad, fondid, ülikoolid, haiglad jne.
Instituut on
püsiv formaalsete ja mitteformaalsete eeskirjade, printsiipidega, normidega, seisukohtade
kompleks, mis reguleerivad inimeste tegevust ja organiseerivad neid rollide ja staatuste
süsteemi mis moodustavad sotsiaalse süsteemi.
Integraalne
– tervikut moodustav, terviklik, omaette olev (Uruguai K 1951.a. §77. , valimised).
Integraalne sotsialism –
töölisliikumise lõhestatuse ületamise kontseptsioon, mis on välja töötatud 30.a.
keskel austromarksismi teoreetiku O. Baueri poolt. Jutt käis töölisliikumise mõlema suuna
vastastikusest loobumisest puht revolutsioonilisest (kommunistid) ja ainult reformaatorlikest
(sots. dem.) põhimõtetest.
Integratsioon

- Integration - Organisatsiooni eesmärgi saavutamiseks selle allsüsteemide erinevate
jõupingutuste ühendamise protsess.
Integratsioon
– kooskõlastamine, ühiskonna liitmine tervikuks, arvestades eri rühmade huve.
Integratsioonifond
– EL finantsressursse jagav organ, kust võivad raha taotleda need EL-i liikmesriigid, mille
sisemajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta moodustab vähem kui 90% EL-i keskmisest.
Intendant –
(pr. Intendant), kõrgem ülevaataja, laiade võimupiiridega provintsivalitseja, kelle
võimkonda kuulusid politsei, kohus ja maksundus, ..
Intendantuurideks ja
komissariaatideks, (Kolumbia K §5.)
Inter pocual
– peekrite vahel.
Inter se
– vastastikused (õigused).
Interpretation Act
– Tõlgendamise Akt.
Interventsionistlik riik – riik, mis sekkub ulatuslikult majandustegevusse.
Intra vires
– volituste piires.
Involuntary servitude – mittevabatahtlik töö.
Ipsa natura
– loodus ise
Ipso jure
– õiguse enese tõttu
Irrigatsioon
– maade niisutamine (Panama K §209).
Isikuline kaitseala –
Isikutevaheline
-Interpersonal styles for conflict resolution -Konflikti lahenduste käsitluste viielüliline
konflikti lahenduse stiil klassifikatsioon: konfliktsete olukordade vältimine, konfliktide silumine, kunstlik
forsseerimine, kompromisside kasutamine, konfliktse probleemi sisuline lahendamine.
Isikuvabadus
– (T:57. lk.169 – 172) isiksuse õiguste kogum, mis on sõltumatu tema orientatsioonilistest
veendumustest, mis on võõrandamatud nii riigi kui kellegi teise isiku kasuks. Isikuvabadus
nõuab isiku ja riigi õiguste piiramist.
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Issameie
Itaalia ajalugu.17961913

1)Isikuvabaduse liigid, mis puutuvad ta materiaalseid huvisid:
- Vabadus omavolilistest läbiotsimistest ja arreteerimisest
keelduda; liikuda vabalt ilma võimude loata (passita) ja
õigus loobuda riigi alamlusest.
- Vabadus vallata isiklikku omandit.
- Vabadus kaubelda, töötada ja toota.
2)Inimese moraalseid huvisid puutuvad vabadused:
- Südametunnistuse vabadus.
- Kogunemise vabadus.
- Sõna ja trüki vabadus.
- Demonstratsiooni, koosolekute, liitude ja assotsiatsioonide
vabadus.
- Õppimise vabadus (õpetamise).
- Postisaadetiste saladus.
- (USA- relva kandmise õigus.)
«Meie igapäevast leiba andku me tänapäev»
... 1796.a. kandus sõda Itaalia territooriumile.
((NB. Nimed on mitmest st. erinevatest keeltest tõlgitud allikatest ja võivad olla erineval
kujul toodud, vahest ka vigaselt. Osa nimesid on kontrollimata, kuna ei leidnud teisi
variante.KL))
Kindral Bonaparte liikus Savonast edasi, lõikas Montenotte juures Savoia armee ära
Austria vägedest, purustas alguses esimese, sundides kuninga rahulepingut sõlmima,
seejärel pöördus aga austerlaste vastu, neid Lodi juures võites sundis nad Milanist
taanduma, piiras sisse austerlaste peamise kindluse Lombardias, Mantuju, lüües üksteise
järel puruks kaks neile appi saadetud armeed ja sundis alistuma, tõrjudes austerlased Põhja
Tirolide taha, läks Veneetsiasse. Campo Formio lepe (1798.a.) võttis Austrialt ära
Lombardia, kuid andis talle Veneetsia ja asutas Liguria ja Tsisapadaani vabariigid. 1789.a.
juba ilma Bonapardita vallutasid prantslased Paavsti piirkonna ja Neapoli ja asutasid veel
kaks vabariiki:Rooma ja Partenope. Piemont aga lihtsalt ühendati Prantsusmaaga. Suvorov
oma võitudega oleks peaegu võitnud austerlastele kõik ta kaotused tagasi, kuid Marengo
(1800.a.) parandas asja. Ljuneville rahuga (1801.a.) sai Prantsusmaa omale Parma ja
Pjatsentsi, Toskanas aga asutati Etruria kuningriik, Kirikuriik, mis oli kõvasti vähendatud,
taastati (esimene konsul ei olnud enam vabariikide helde, kui Direktooriumi kindral);
Tsisapadaani ja Liguria konstitutsioonid tehti ümber mõõdukuse suunas. Peale keisririigi
väljakuulutamist Tsisapadaani ja Liguria vabariigid kaotati; taastati Itaalia kuningriik
Evgeni Bogarni isikuga viitse-kuninga ametis; Genujai Lukka, olles jaotatud
departemangudeks ühendati Prantsusmaaga. See viisakusetu usurbatsioon kutsus esile
1805.a. austria-vene koalitsiooni Napoleoni vastase sõja, mis lõppes Austerlitziga.
Presburgi rahu alusel Austria loobus Veneetsiast ja Dalmaatsiast, millised ühendati itaalia
kuningriigiga. Peale seda Napoleon kihutas Neapolist Bourbounid välja ja pani sinna
kuningana ametisse oma venna Josefi. Tema õde Elisa sai Lukka, aga järgmisel aastal
Massu ja Karraru. Toskana oli 1807.a. ühendatud Prantsusmaaga, aga 1809.a. anti ka see
Elisele. 1808.a. ühendati Paavsti piirkond. Samal aastal viidi Josef Hispaaniasse, aga
neapoli troon anti Mjuuratile.
Itaalia Prantslaste poolt vallutamine tähendas kahes mõttes pöördumatut murret.
Esiteks, olid hävitatud kõik feodaalsed jäänukid, talupojad olid vabastatud, endised tööstust
ja kaubandust piiravad takistused langesid; viidi sisse prantsuse tsiviilkoodeks, milline tegi
1861

võrreldes Itaalia seadustega suure sammu edasi. Enamat Napoleon anda ei tahtnudki.
Poliitilises suhtes valitses Itaalias samasugune despotism nagu ka Prantsusmaal. Napoleon
nõudis maalt lõputult inimohvreid, kes hukkusid pärast Hispaania linnades ja Venemaa
lumehangedes. Kontinentaalne blokaad pidurdas kaubandust. Kuid Prantsusmaa vallutused
tekitasid Itaalias sellise igatsuse sõltumatuse järgi, et see ühendas Itaalia ja hilisem Itaalia
ühinemine näitas, et võõramaine ike jääb ikka ikkeks, olgu selliseks vallutajaks siis
reaktsiooniline Austria või revolutsiooniline Prantsusmaa. Ei olnud raske teha järeldust, et
vaid sõltumatus, et vaid ühtse suveräänse Itaalia lipp võib tagada maale õitsengu.
Kui Napoleoni keisririik langes, muutus prantslaste ike Itaalias kõigile
väljakannatamatuks. Kuid maal ei olnud üksmeelt selles, kuidas olla edasi. Aadelkond ja
vaimulikkond tahtis katoliikliku reaktsioonilise Austria võimu alla. Kodanlus ja eriti
intelligents unistasid ühtsest, sõltumatust Itaaliast. Kuid Itaalial ei olnud unistuse
kaitsmiseks enam jõudu. Ta pidi alistunult vaatama, kuidas tema üle otsustasid Viini
kongressi diplomaadid ja leppima, äärmisel juhul esialgu, tema poolt kehtestatud poliitilise
süsteemiga.
Kongress andis Itaaliale järgmise poliitilise organisatsiooni: Austria sai Lombardia
ja Veneetsia, moodustades puhtalt absolutistliku korraga Lombardo-Veneetsia kuningriigi;
Paavsti piirkond taastati; Turini naasenud sardiinia kuningas sai Viini kongressi järel
Piemonti kuninga tiitli ja selle valdused taastati 1792.a. piirides; kuid Neapol anti tagasi
Ferdinant IV sitsiilia, Ferdinant I nime all, kui Neapoli ja Sitsiilia kuningas.; väikesed riigid
sattusid Habsburgide kätesse: Toskana ja Modena said austria ekshertsogiriikideks, Parma
anti Maria Luisele, prantuse eks-keisrinnale. Vana administratiivne süsteem taastati
täielikult. Politsei ja vaimulikkond said oma õigused, aadlikud oma maad ja talupojad koos
feodaalkoormistega. Inimesed, kelle juures märgati revolutsioonilisust või prantsuse
meelusust olid taga kiusatud. Ühe sõnaga, kogu prantslaste vallutuste periood oli täiesti
ajaloost välja kistud. Kuid nii vaid näis, sest vahe oli meeletu.
VI. Risorgimento ja ühendamine. Restaureerimine ei olnud ikkagi täielik.
Tsiviilseadustes säilus miskit napoleooni koodeksitest, kuid mis aga veelgi tähtsam,
inimesed ei olnud enam endised. Prantsuse periood vapustas kõiki ja vana ike millisega
avarem oldi harjunud ja tundus harjumuspäraselt kerge kanda tundus nüüd
väljakannatamatult raskena. Peale selle jättis restaureerimine ametist ilma suure hulga
inimesi: ametnikke, ohvitsere, sõdureid, kes olid teeninud Prantsusmaad. Nad kõik
täiendasid rahulolematute ridu. Aktiivseteks tegelasteks olid ka need, kes pidasid prantsuse
korda kui täielikule iseseisvusele ülemineku korda. Itaalias, täpselt samuti kui Preisimaal,
moodustati prantslastega võitlemise salaühingud, mis peale viimaste väljakihutamist
muutusid taastatud vana korra vastase keskusteks. Nende salaühingute hulgas oli enim
poolehoidjaid söepõletajate või karbonaride liit. Nad olid pärit Neapoli kuningriigist.
Mjurati minemakihutamise järel oleksid karbonaarid pidanud kaduma, kuna nende eesmärk
oli täidetud, kuid kui ilmnes, et Burboonid on mitu korda prantslastest hullemad, siis ei
saadetud liitu laiali, vaid see muudeti üle-itaalia liiduks. Üle Neapoli kuningriigi piiri
imbusid karbonaarid Paavsti piirkonda, hertsogiriikidesse, jõudsid Lombardiase ja
Piemonti. Karbonaaride ridadesse astusid kõik keskklassi rahulolematud elemendid. Nad
organiseerusid ja töötasid, oodates sobivat hetke. See saabus, näis, et 1821.a. Lõunas ja
Põhjas peaegu üheaegselt lahvatas liikumine, milline oli vastukajaks. hispaania 1820.a
revolutsioonile.
Kindral Florestan Pepe korraldas riigipöörde Neapolis. Sõjaväe malev, millisega
ühinesid tuhanded must-punane-siniste kokarditega tsiviilisikud – need olid karbonaarid –
sundisid kunings Ferdinandil nõustuma konstitutsiooniga ja sellele truudust vanduma. Kuid
uus kord oli vähe püsiv, üheltpool selle pärast, et Neapoli ja Tsitsiilia vahel ei olnud mingit
solidaarsust: kontinent ja saar ei suutnud oma vahel kokku rääkida konstitutsioonilise harta
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suhtes ja revolutsiooniline kontinent pidi jõuga saare allutama. See kergendas
restauratsiooni zandarmite ülesannet, kes kogunesid Troppausse kongressile, et arutada
neaopli asju. Nad kutsusid kuningas Laibachi järgmisele kongressile ja neapolitani valitsus
laskiski tal ettevaatamatult sinna minna. Ferdinand, kes oli karbonaaride ees tõotuse
andnud, murdis oma vannet Metterniki ja Aleksandri ees. Ülejäänud läks lihtsalt. Austria
väed tulid ja lõid revolutsioonilise armee puruks ja tõid ohja otsas kaasa kuninga
Ferdinandi, kes oli puhastatud igasugusest tõotusest (1.- märtsi 1821.a.) tema alamatele.
Aga nii nagu karbonaarid ise hoolitsesid selle eest, et spioonid ei oleks saanud neist kedagi
ära unustada mingisse nimekirja kandmisel, siis politsei ministril Kanozal oli lihtne kõik
vanglad ja kloostrite keldrid vangidega täita.
Piemontis Algas revolutsioon siis kui 1821.a. märtsis lõppes Regno. Sõjaväeline
mäss toimus nii tormiliselt-püüdlikult, et kuningas Viktor Emanuel, nürimeelne, julm,
argpükslik dürann, loobus kohe võimust oma venna Karl Feliksi kasuks ja nimetas
regendiks prints Karinjani, Karl Alberti, kes oli tõusnud esile Napoleoni armees väga
liberaalne ja populaarne mees. Karl Albert kuulutas, et kehtestatakse Hispaania
konstitutsioon, kuid pärast ta ta ehmus oma julgusest ning põgenes, et austerlased aitasid
uuel kuningal korra taastada. Revolutsioon ise aga üle kuu ei kestnud.
Lombardo-Veneetsia kuningriigis oli käärimine tugevamam, kuid plahvatuseni asi
ei läinud. Austria valitsus jälgis revolutsionääride tegevust tähelepanelikult; juba oktoobris
1820.a. olid arreteeritud mõned tähelepanuväärsemad tegelased, nagu Silvio Pelliko, tuntud
kirjanik ja tema sõber ajakirjanik Marontselli, jurist Romanozi, markiis Pallavitsino ja
mõned teised isikud. Kohtul oli alaväärsust mõista neile surmanuhtlus ja keiser Metternichi
mängis maha suuremeelsuskomöödia, asendades nende surma sunnitööga Spilbergis,
kusjuures andes igaks juhuks igaühele mitte vähem kui viisteist aastat.
Kui 1820-21.a. revolutsioon puhkes hispaania sündmuste mõjul, siis 1831.a.
sündmuste tõukeks sai veebruarirevolutsioon. Sel korral ta haaras Modena, Parma ja
Romanju, kuid Toskanas jäi vaikseks, Piemot ei võtnud osa, aga Lombardiat ja Veneetsiat
kaitsesid kiivalt austerlased. Abi Prantsusmaalt, millisele loodeti, ei tulnud. Vastupidi, kui
austerlased panid kohtadel troonile tagasi minema kihutatud monarhe, prantslased, et
toetada oma prestiizi, hõivasid Paavstile Ankoni.
Sellega lõppes Itaalia revolutsiooni karbonaaride periood. Inimesed, kes nüüd
haarasid revolutsiooni lipu, olid teised inimesed. Karbonääride segasele poliitilisele
programmile nad seadsid vastu selge, ereda ja kindlaksmääratu; ringikestele – avara
ulatuse, laiendades liikumise üleitaalialikuks. Nii tekis Risorgimento, Itaalia poliitiline
taassünd. Risorgimento laagris olid kõik, mis oli Itaalias tulist, noort, veendunut, olid kõik,
kelles elu proosa ei olnud rusunud maha ideelist entusiasmi, kelles ei olnud kustunud
patriootiline püssirohi. Kõik töötasid kire ja pingega, kuid läksid lahku taktikalistes
küsimustes.
Kohe algusest peale kujunes välja kaks suunda: radikaalne ja mõõdukas,
revolutsiooni partisanide ja reformide pooldajate liikumine. Esimesed kandsid kuulsat
„Noor Itaalia“ nimetust, kelle eesotsas seisis Giuseppe Madzzini, üks suurimaid Itaalia
kodanikke. Temas leidis itaalia revolutsioon just sellise inimese, keda ta vajas. Madzziini
uskus fanaatiliselt revolutsiooni; mitte mingite ebaedude puhul ta moraal ei langenud ja
tema vääramatu püsivus aitas revolutsioonil läbida ebaedude vööndi, kaldumata kõrvale
esialgsest suunast. Tema moraalne meelekindlus oli seotud haruldase organisaatorliku
andekusega ning poliitilise vaistuga; sest, mis ka ei juhtunud, alati tabasid need teda siis,
kui ta neid juba ootas. Mõtleja pea oli antud kõige pakilisema praktika teenistusse, askeedi
elu aga ohverdatud isamaa alatarile, õpetaja puhas moraalne eeskuju ja autoriteet, mis on
vajalik igasuguse revolutsioonilise armee distsiplineerimiseks, töötasid käsikäes tugeva
veenmisoskuse ja vaieldamatu kõneoskusega. Madzzini organiseeris revolutsiooni
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peastaabi. Garibaldi isikus ta leidis hiljem suure väejuhi. Madzzini poolt välja töötatud
„Noor Itaalia“ programm ei olnud keerukas. Vabariik ja ühtsus – vaat selle kaks
põhipunkti. Vabariik seepärast, et selline on Itaalia traditsioon ja teoreetilise mõtte
nõudmised. Ühtsus – sest rahvusvahelised suhted nõuavad ühtset, võimast Itaaliat ega luba
leppida isegi Itaalia riikide föderatsiooniga. Selle programmi teostamise vahendiks peab
Madzzini ülestõusu, mis valmistatud ette ühiskonna pika kasvatamise teel. Ta tahtis
eelkõige organiseerida, kui tegutseda. Kuid tema õnnetuseks, oli tema sõprade hulgas ka
need, kes tahtsid tegutseda, ootamata ära pika organiseerimistöö tulemusi. Nad korraldasid
vandenõusid, hukkusid ise ja kompromiteerisid revolutsiooni. Selline oli vendade Ruffinide
saatus, kes organiseerisid mässu Genuas 1833.a., Romarino mäss Savoias 1834.a., mis
uputuati verre, vendade Muratoride vandenõu Romanes 1843.a., kõige meeletum, kuid
samal ajal ka kõige liigutavam – kahe nooruki, vendade Banderade enese ohverdamine,
kelle andis välja Inglise valitsus, kes valgustas läbi Madzzinile saadetavaid kirju ja kes
hukkusid politseinike kuulidest koos peotäie samasuguste Kalibria kangelastega.
Madzzini võitles igati sellise traagilise revolutsioonilise kergeusklikkusega, sellise
fatalse lapsiku usuga, et „kui tõuseb Forli või Faenza, siis toimub kohe hakkab leegitsema
kogu Euroopa“. Tema veenmised ja üksikute mässude ebaedu, saavutasid lõpuks edu.
Revolutsionäärid rahunesid mõningal määral maha ja Madzzini sai teha oma
organisatoorset tööd.
Üksikute revolutsioonide ebaedul oli teine tulemus. Nad suurendasid teise
Risorgimento suuna, mõõduka, populaarsust. Sellel oli kolm peamist teoreetikut. Vitsentzo
Georgbetty, neogvelfismi teooria isa. Ta tõestas, et Itaalia praegused poliitilised ülesanded
võivad olla lahendatud rahumeelsel teel – luues Paavsti alluvuses oleva Itaalia riikide
föderatsiooni. Georgbetty arvates on ajalugu ilmse veenvusega tõestanud, et vaid sellise
poliitilise süsteemi juures võib Itaalia õitseda. Kuid Georgbetty ei rääkinud midagi selle
kohta, millist rolli omavad selles austerlased. Tema eest rääkisid teised. Caecare Balbo
ütles, et seni kuni austerlased istuvad Itaalias, ei ole mingi föderatsioon, kas paavstiga
eesotsas, või mitte, võimalik. Kuid ta arvas, et austerlasi ei saa ka jõuga välja ajada. Nii ta
mõtles välja fantastilise plaani: tekitada Türgi kriisiga seoses selline konjuktuur, milline
kompenseerib Austriale Balkanitel Itaaliast loobumise. Georgbetty kirjutas koheselt
sellisele oma teooria muutuse plaanile alla, mõistmata selle fantastilisust. Seda tunnetas
see-eest lahingute mõistus Massimo D´Adzelo. D´Adzelo teatas, et lootus mingile Türgi
kriisile ja Euroopa sekkumisele ei ole millegagi põhjendatud. Itaalia peab Austriast
eralduma, kuid mitte võõraste abil, vaid ise, oma jõududega, organiseeritud võitlusega
sõltumatuse eest valitseja-patrioodi juhtimise all. Selliseks valitsejaks, kes oleks võimeline
olla Itaalia juht, pidas D´Adzello Karl Albertit, kes asus 1831.a. piemonte troonile. See oli
juba tõeline ettepanek, Seda võis vaadelda erinevat moodi, kuid sellel oli kahtlematult
praktiline mõte.
Sellisel viisil hakkas mõõdukata plaan juba algusest peale lähenema
revolutsionääride programmiga. Nüüd mõtlesid nii ühed kui teised, et Austria
väljakihutamine on Itaalia uue poliitilise organisatsiooni hävavajalikuks eeltingimuseks ja
olid ühtmoodi veendunud, et Itaalia peab selle väljaajamise ise teostama, ilma kõrvalise
abita. Loosung „Italia fara da se“, „Itaalia saab ise hakkama“ oli juba üldiseks
revolutsioonääride ja mõõdukate üldiseks loosungiks. Kuid mõlema partei edasised
programmi momendid olid seni veel suures osas erinevad. Ühed olid monarhia ja teised
vabariigi poolt. Lähim tulevik pidi näitama ära, esiteks – kas Itaalia suudab „ise hakkama
saada“ ja seejärel, kui suudab, kelle ideaalid osutuvad enam praktilisemad, kas Noor Itaalia
või mõõdukate. Erinevus on väga sisuline, kuna Noor Itaalia võit eeldab mitte ainult
austerlaste vaid ka kohalike monarhhide minemakihutamist, mõõdukate võit piirduks vaid
rahva ja monarhhide tiheda liidu abil austerlaste väljakihutamisega.
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Neljakümnendatel aastatel näis üks-aeg, et Itaalia monarhid jõudsid arusaamisele
sellise dilemma tõsisuses ja hakkasid võtma meetmeid selleks, et tagada gvelfsgi
programmi edu. Roomas ja Paavsti piirkonnas, Toskanas, Piemontis neljakümnendatel
aastatel algasid tõsised reformide tegemise katsed kuid mitte ainult administratiivses kui ka
poliitilises vallas.
Uus paavst Pius IX (valiti 1846.a.) alustas suure liberaalina. 1847.a. oli toodud sisse
suhteline trükivabadus, asutati ilmalikest isikutest riiginõukogu, kellel oli seadusandluses
nõuandev hääl, loodi senat, millele tehti ülesandeks Igavese linna juhtimine, loodi
rahvuskaardivägi. Samal ajal Toskanas ja Piemotis teostati peaegu samasugused reformid:
trükivabadus, nõuandev esindatus, rahvuslik kaardivägi. Sellest kaugemale monarhid ei
läinud ja nende kolme riigi piiridest kaugemale need reformid ei ulatunud. Nii nagu alati
sellistel juhtudel, poolikud reformid ajasid reaktsionäärid vihaseks ega rahuldanud
liberaale, eriti Roomas, aga suhteline vabadus tegi võimalikuks laialdase rahvaliikumise
rahvusliku sõltumatuse kasuks. Piemonti kuningas mõistis, et Itaalia ajaloos on saabunud
kriitiline hetk, et kui vabariiklik agitatsioon ei võida, siis ühendatud Itaalia kuningaks võib
saada vaid see kuningas, kes tõstab otsustavalt Itaalia rahvusliku ühendamise lipu. Ja
1847.a. lõpus Karl Albert esitas tuntuks saanud kõne, millises ta lubas asuda sõjaväe
etteotsa, kui Itaalia peaks alustama võitlust iseseisvuse eest. Austria valdused, milliseid
Metternicht seni hoidis kõva käega ohjes, vastasid üldisele üleskutsele kergete
lahvatustega, mis näitasid valmisolekut tekkivaks tulekahjuks. Sellisteks oli tubaks boikott
Milanis. Tubakaga kauplemine oli Lombardo-Venetsia kuningriigis riigi monopoliks ja et
anda hoop Austria riigikassale, otsustasid milanlased 1. jaanuarist 1848.a. mitte
suitsetada. Aga neid, kes seda ei teinud, sunniti vägisi sigarit ära viskama. Tekkisid
kokkupõrked. Suur ülestõus lähenes.
Kuid mitte Milanis ei pidanud Itaalia revolutsioon algama, vaid see puhkes 12.
jaanuaril Palermos. Sõjavägi tõrjuti linnast välja ja kodanikud teatasid, et ei pane enne relvi
maha, kui Palermos tuleb kokku Sitsiilia asutav kogu. Sitsiilia järel tõusis üles Neapol ja
ära hirmutatud kuningas, kutsus kiirustades kokku liberaalse ministeeriumi ja lubas
annetada üpris mõõdukat konstitutsiooni, luua kahekojalist parlamenti nagu prantsuse
1815.a. harta (10 veebruar 1848.a.). Reaktsioonilise Neapoli eeskujust ei saanud jääda
maha teised liberaalsed riigid ja sama mõõdukad konstitutsioonid võeti vastu Toskanas
(17.veebruaril), Piemontis (4. märtsil) ja Paavsti piirkonnas (14. märtsil). Neist piemonti
konstitutsioon kehtib väikeste muudatustega senini ja seda nimetatakse Itaalia kuningriigi
statuudiks. Kuid idülliline Itaalia monarhide vennastumine rahvaga oli katkestatud
ähvardava tegevusega Põhjas.
Tõusis üles Milan ja nelja päeva jooksul (18-22. märtsini) relvastatud rahvas
järeljätmatu jõuga võttis austerlaste sõjaväelt ära kõik ühiskondlikud hooned, kaasa arvatud
Castello, vana Sfortsi tsitadelli. Neil päevil Veneetsia lõpuks ärkas, kiskus eneselt ahelad ja
tõusis relv käes austerlaste vastu üles. 22. märtsil austria garnison kirjutas alla
kapitulatsiooniaktile ja lahkus linnast. Mõni päev hiljem põgenesid Parma ja Modena
hertsogid oma valdustest. Kõik, mis oli Austrial Itaalias, koondus nüüd Radetski armeeks,
mis kogunes neljast: Bresia, Verona, Peskera, Mantuja kindlusest moodustunud nelinurka.
Siis Karl Albert, olle sõhutatud oma rahva ja kogu Itaalia poolt, pidi pidama oma sõna:
asuma vägede etteotsa ja viima nad austerlaste vastu.
Alguses läks kõik hästi. Paavst ja Neapol saatsid oma väeüksused ja Radetski oli
suletud nagu hiir lõksu. Kuid mai algul, paavst olles hirmutatud ära Austria vihjetest
religioosse lõhenemise kohta, lõi kõikuma, aga Ferdinand II, kes kartis edu puhul
rahvusliku liikumise stihhilist tõusu ja Itaalia ühendamist Piemonti eestvedamisel, andis
oma vägedele koju tagasi pöördumise käsu. Radetski läks kohe pealetunnile, kuid Goito all
oli Karl Alberti poolt (30. mail) puruks löödud. Peales seda vägede võitu kuulutati Karl
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Albert Itaalia kuningaks, aga Paavsti ka Neapoli reetmise suhtes võeti vastu rida määrusi
nende Piemondiga ühendamise kohta: Lombardia, Parma, Pjatsentsa, Modena, Redzio ja
lõpuks ka Venetsia kuulutasid oma ühinemisest juba mai kuu jooksul. Ja kui Karl Albertil
oleks jääda võitjaks lõpuni, siis Itaalia ühendamine oleks lõppenud kakskümmend kaks
aastat varem. Kuid ta tegi rea vigu ja lõppude-lõpuks oli löödud puru Kustotsi juures (25.
juulil). 5. augustil ta allkirjastas vaherahu lepingu, millises lepiti sõjaeelse olukorra
taastamine. Mõõdukate programmi järgne rahvuslik liikumine oli saanud lüüa. Areenile
tulid revolutsionäärid. Esimesena kuulutas vabariigi välja Veneetsia, andes selle diktaator
Maninini kätte (13. august). Kuid selle piirasid sisse Austria väed.
Madzzini tegi juba ammu vabariiklikku propagandad Milanis, kuid see leidis algul
Karl Alberti edu tõttu, eest suurt vastuseisu. Kuid Kustotitsi sündmused aga muutsid seda
olukorda. Vabariiklik agitatsioon hakkas hästi levima ja võitis Roomas raske pinnase, peale
seda, kui reaktsionäärid olid seal tapnud oma liberaalide juhi Rossi. Paavst, keda sundisid
radikaalid, andis järgi, kuid põgenes esimesel võimalusel Gaetasse (24. novembril). 1849.a.
jaanuaris kogunes Roomas Asutav Kogu, kus enamus kuulus Madzzini pooldajatele, aga 9.
veebruaril kuulutati välja Rooma Vabariik. Toskana jäi Roomast eemale. 10. jaanuaril
põgenes suurhertsog Florentsiast minema ja sinna sõitis siis Madzzini ja 18 veebruaril
kuulutati seal välja vabariik. Sündmused Roomas ja Florentsias süütasid veel tuha all
hõõguva tule Piemontis. Elanikud sundisid Karl Albertil rikkuma vaherahu ja asuma uuseti
Austriaga sõjajalale., kuid juba viie päeva pärast 23. märtsil Novara juures oli Piemonti
armee puruks löödud, Karl Albert ise aga loobus troonist ja tema poeg Vittorio Emanuel II,
kirjutas alla vaherahule. Nüüd oli rahvaliikumine jäänud ilma materiaalsest toest ja
reaktsioon asus vähehaaval oma õigustesse. Samas oli juba 1848.a. revolutsioonid teistes
riikides maha surutud ja Rooma- Toskana Vabariik muutus Euroopa reaktsiooni elavaks
ähvardajaks. Seepärast Itaalia monarhid, kes võitlesid revolutsiooniga, said väljaspoolt abi.
Ferdinand sai esimesena jagu oma sitsiilia revolutsionääridest. Saabus Toskana järjekord.
Austria malev läks ees ja tema järel tuli hertsog, kes tühistas konstitutsiooni. Verd seejuures
ei valatud. Traagilisemalt toimus Rooma Vabariigi langemine, mille diktaatoriks oli
Madzzini ja väeülemaks Garibaldi. Pius IX kutsus kõikjalt abi ja see ei lasknud end oodata.
Udino tõi prantslaste maleva, millise aga Roomlased lõid puru. Põhjas vallutasid
austerlased Bolonja, Lõunast tulid neapollased ja Terratsinis maabusid hispaanlased
Garibaldi lõi siis ka neapollased puru, kuid see-eest tulid prantslased tagasi ja asusid
pealetungile. Vastu panna ei suudetud ja vabariiklased taganesid. Juulis oli paavsti ilmalik
võim taastatud. Varsti peale seda, 27. augustil, langes Veneetsia, mis oli võidetud nälja ja
koolera aga ka Austria suurtükkide abil. Revolutsiooni peamistel juhtidel Madzzinil,
Garibaldil ja Maninil õnnestus pääseda.
Reaktsioon valitses kõikjal, peale Piemonti, kus Vittorio Emanuel ei lasknud end
meelitada Austriast tulnud lubadustest: kui ta tühistaks konstitutsiooni, siis kergendataks
rahutingimusi. Eriti märatsesid Austria kindralid Lombardias:Radetski, kes andis
hukkamiseks augustist 1848 – augustini 1849.a. 961 inimest Lombardias ja 500 inimest
Veneetsias; Dainau kes Bresis peksis ((??)) naisi. Maad rõhuti mitte ainult karistustega vaid
ka maksudega. Maamaks, milline teiste Habsburgide valdustes tõusis tulust vaevalt 16% ,
oli Itaalias 28%, teised maksud olid samuti samas proportsioonis kõrgemad.
Revolutsionäärid püüdsid kaks korda ülestõusu algatada (Mantuani vandenõu ja Milani
mäss). Mõlemal korral lõppes asi kurvalt. Siis hakkas opositsioon rakendama passiivset
vastupanu, milline oli Austriale hulga ohtlikum ja andis varsti oma esimesed viljad.
Radetski korjati ära ja asevalitsejaks määrati ertshertsog Maksimilian, tulevane Mehiko
keiser, kes oli tuntud kui hummaanne inimene. Teistes Itaalia linnades kestsid
reaktsioonilised korrad, millised valitsesid enne 1848.a.
Piemont tõusis vabastamise ajaloos esiplaanile seda enam, et madzinilased kaotasid
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peale ebaedu Lombardias 1853.a., mõnevõrra oma prestiizist. Sel ajal oli piemonti valitsuse
eesotsas juba inimene, keda peetakse üheks ühinemise peaorganisaatoritest, Camillo Benzo
Cavour. Peale Cavouri, D´Adzelio, kes asus piemonti administratsiooni eesotsa, suutis
mõista kaht asja ja teha need kuningale arusaadavaks: selleks, et säilitada Piemonti
vabastaja-riigi oreool, ei tohi kalduda kõrvale liberaalsete reformide teelt, ja teiseks, et olla
võimeline Austria vastu seisma, on tarvis saada enda poolr Prantsusmaa. Seepärast ka
riigipööre, mis tehtud 3. detsembil 1851.a. Louis Napoleoni poolt, ja keisririigi
väljakuulutamine oli Piemointi poolt vastu võetud rõõmuga, justiitsminister Sikkardi viis
ellu seadused, mis likvideerisid kiriku kohtud ja kirikute varjupaiga õiguse, küsimata
selleks Paavstilt luba. Cavour, kes vahetas välja Adzelio, käis tema teed, akti initsiaatoriks
millist loetakse tavaliselt Piemonti ajaloo pöördepunktiks, Krimmi kampaanias osalemist,
ei olnud mitte Cavouar, vaid Farini. Ja selle osalemise tulemused olid üpris kauged
Cavouri optimistlikest ootustest. Ta lootis territooriumi kasvule, ag akogu tema roll Pariisi
kongressil piirdus sellega, et ta sai mõne korra enam rääkida sellest, mis toimub LombardiVeneetsia kuningriigis ja Neapolis. Kahekordne ähvardus, mis oli võetud Cavouri
viimasese Prantsuse Valitsusele esitatud nooti – uue revolutsiooni võimalikkusest Itaalias ja
uue Piemonti võimaliku ebaeduka Austriaga peetava sõja kohta, millise järel Austria asend
Itaalias muutuks veelgi tugevamaks – avaldas mõningat muljet, kuid on vaieldamatu, et
Cavour ei kutsunud esile 1859.a. sõda: sisepoliitilised kaalutlused ja Euroopas prestiizi
otsimise soov tõukasid sellele Napoleoni. Tõsi, Cavour ajas osavat poliitikat sel perioodil,
milline eelnes vahetult sellele sõjale. Ta ei andnud täielikku vabadust revolutsionääridele,
et mitte kompromiteerida pärast Savoi õukonna dünastia huve, kuid ei pigistanud neid ka
eriti, et näidata Napoleonile, kui reaalne on revolutsiooni oht, et siis sellega sundida teda
kiirustama. Peale selle ta oli veendunud, et Preisimaa ei liigu paigast, et minna Austriale
appi ja keisr Nikolail oleks hea meel kui suurriik „mis üllatab maailma tänamatusega“
laguneks. Inglismaa püüdis sõda takistada, et Prantsusmaa liialt ei tugevneks ja tema
vahendustegevusel ei olnud edu. Sõda hakkas peale ja Austria, olles Madzenta ja Solferino
juures puruks löödud, pidi alistuma. Kuid Napoleon hakkas juba ise kartma revolutsiooni
demoneid, keda ta kutsus ise oma võitudega esile ning seadis Austriale ootamatult kerged
tingimused. Ta pidi loovutama vaid Lombardia, millise Napoleon andis üle Piemontile;
Itaalia pidi muutuma Piemontist, Austria Veneetsiast, Neapolist, Paavsti piirkonast,
Toskanast ja Modenast koosnevaks konföderatsiooniks. Need tingimused olid vormistatud
Villafranki rahuga (8. juuli). Seejuures Toskanas, Parmas ja Modenas ajas peale Madzentat
oma hertsoge minema ja kuulutasid, et nad ühinevad Piemontiga. Roomas elanikud
püüdlesid samuti Piemondiga ühinemise poole, kukutades paavsti võimui.
Konföderatsiooni idee kukkus ilmselt läbi ja Napoleon taandus, nõude, et Piemint ananks
temale Savoi ja Nitsa vastutasuks temaga ühendatud hertsogiriikidele. Rahvuslased olid
äärmiselt rahulolematud põliste alade kaotuse pärast, millistes nad nägid õiglaselt Piemonti
dünastiliste huvide halba mõju ja täielikku hoolimatust Itaalia suhtes. „Hertsogiriikide
Piemontiga liitmine ei suurendanud Itaaliat, ütles toskana rahvuslane Gveratsi, aga Savoi ja
Niza loovutamine vähendas seda märkimisväärselt. Garibaldi, kes oli pärit Nizast, ei
suutnud seda kunagi Cavourile andeks anda, et ta jättis tema isamaast ilma. Cavouar ei
pööranud sellistele pisiasjadele tähelepanu. Turini leping (24. märts 1860.a.) vormistas
Prantsusmaale Savoia ja Niza loovutamise.
Nüüd ei kuulunud vaid Veneetsia, Paavsti piirkond ja Neapoli kuningriik Itaalia
koosseisu. Kõigis kolmes riigis käisid repressioonid. Kõige hullem oli Neapolis ja
Sitsiilias . Ja Sitsiilia tõusis uuesti üles 5. aprillil 1860.a. ja see kord oli ülestõus võidukas,
sest seda juhtis Garibaldi.
Juba 1849.a. Rooma revolutsiooni ajal näitas Garibaldi seda, mis ta väärt on. Alates
1859.a. ta oma vabade laskuritega möödus austerlaste paremast tiivast ja sellega kergendas
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prantsuse armeel selle ülesande täitmist. Kuid alles nüüd, Sitsiilia operatsioonil ta tõusis
täies pikkuses ja muutus selliseks muinasutuliseks kangelaseks, milline veel praegugi elab
itaalia rahva lootustes ja palvetes. Itaallasele paistab veel praegugi ratsaniku vägilaslik
figuur tuli-kuldses oreoolis ja välku lööva vaatega, helesinise pontsogam milline demonite
maleva eesotsas tuiskab üle lahinguvälja, läbi püssirohu suitsu pilvede, tallates vastast ja
olles kuulidele püüdmatu ning hävitades kõike ümbritsevat. Sellise kuju lõi sitsiilia
operatsioon.
Garibaldi juba samal päeval, kui kuulis sündmustest saarel tuli Genuase vabatahtlike
järgi. Kutsunud kiiresti kokku oma võrratu Tuhande ((„Punased särgid“)), ta pani nad kohe
kahele laevale, vallutas teel Lõunasse paar tünni püssirohtu ja neli kahurit, pettis ära
neapolitani sõjalaevad ja maabus Marsalis, samal ajal, kui teda otsiti vastaskaldalt. Viie
tuhandene neapolitani malev tõkestas ta tee. Garibaldi käskis püssidele kinnitada täägid
ning rünnata. Vastane põgenes ja hajus. Sellest ajast peale algas miski üleloomuilik. Ta
malev tuiskas ühest kohast teise ja kihutas minema maleva maleva järel, vallutas linna järel,
suurenedes ise kui lumepall ja kasvades tõeliseks armeeks. Euroopas kohtas ime-vägilase
Garibaldi iga uus samm saarel ja Itaalias arutut entusiasmi. Tema poole hoidsid vabadust
armastavate inimeste südamed, tuhandetest suudest nad laususid igal ööl vaikse palve, mis
seotud Burboonide suunas öeldud needmisi. Vittorio Emanuele tahtis teda hoida tagasi
sõjakäigust kontinendile. „Rahvas kutsub mind – vastas temale kangelane - ja ma rikun
oma kohustust, kui ma ei vasta nende kutsele“. Neapoli kuningas pakkus talle rahu.
Garibaldi ei pidanud teda vastuse vääriliseks. Öösel 17-18 augustil ta ületas väina ja hõivas
peale palavat lahingut Redzio. Sealt ta suundus Neapolile, ajades enda ees bourboonide
sõjaväge, hõivas kuningriigi pealinna, siis purustas Volturni all viimase armee ja tõi
Vittorio Emanuelile kingiks kogu Itaalia Lõuna, mille ta tema mõõgaga kätte võitles.
Lahingud Volturno all kestsid kuni 1. oktoobrini. Rahvahääletus timus Neapolitani
kuningriigis 21. oktoobril. Veel varem Cavour, ei raisanud aega, hõivas Marki ja Umbrija.
Ka seal korraldati pleibitsiidid. Nüüd jäi paavstile vaid Rooma koos seda ümbritseva
territooriumiga. Võinuks juba rääkida ühendatud Itaaliast. Esimene Itaalia parlament tuli
kokku Turinis 18 veebruaril 1861.a. ja see oli kutsutud kokku Vittorio Emanueli, Itaalia
kuninga poolt, aga 27. märtsist kuulutati pealinnaks Rooma, kuid seni vaid teoreetiliselt.
Lombardia, kesk- ja Lõuna Itaalia ühendamine, oli nagu räägib üks itaalia
ajaloolane, revolutsionääride asjaks, millist kasutasid ära mõõdukad. Veneetsia ja Rooma
ühendamine oli rahvusvaheliste kombinatsioonide tulemuseks. Preisimaa-Itaalia sõda
Austria ning saksa riikide vastu 1866.a. oli Vittorio Emanuelile ebaedukas. Tema sõjavägi
löödi maismaal (Kustolitsa, 24 juunil) ja merel (Lissa 20 juuli) all puruks, kuid preislased
purustasid austerlaste peamise armee ja Frants Joseph eelistas Veneetsia loovutamist
Napoleonile selle kavatsusega, et viimane annaks selle üle Itaaliale. Vittorio Emanuelile
aga näis seda vähe: ta tahtis Trienti ja Triesti, kuid Preisimaa sõlmis rahu, ilma et oleks
temaga nõu pidanud ja ta pidi rahulduma sellega, mis on.
Mis aga puudutab Roomat, siis Napoleon, olles prantsuse klerikalide mõju all ja
teatas, et ta ei luba seda Itaaliaga ühendada, Prantsuse garnison ei lahkunud päriselt
Roomast, vaid pidi 15. septembri 1864.a. konventsioonile, olema linnast välja viidud, kuid
see toodi sinna tagasi juba 1866.a. ja Itaalia Valitsus, kartes probleeme Prantsusmaaga, ei
lasknud ka revolutsionääridel seda vallutada. Garibaldi, kes kuulutas välja deviisi „Roma o
morte“, püüdis kaks korda Igavest linna vallutada ja mõlemal korral ta kohtas ületamatut
takistust: Aspromonte all (1862.a.) tõkestas ta tee Itaalia armee aga Mentani juures
(1867.a.) Prantsumaa malev. Vaid peale esimesi lüüasaamisi preislastelt kutsus Napoleon
väed Roomast lõplikult ära ja 20 septembril 1870.a. võtsid Itaalia väed Rooma üle,
võideldes Pius IX naljaka operetliku armeega. Pius tõrjus oma võitjaid, kuid elanikkond
tervitas kuningriigiga liitmist.
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Makkiavelli unistus oli saanud teoks.

А. Дживелеговь.

VII. Peale ühendamist. Jaanuaris 1871.a. toodi kuningriigi pealinn üle Rooma ja 2. juunil
asus sellesse pidulikult Vittorio Emanuele. Ühendatud kuningriigil seisid ees suured
sisemised ülesanded ja eelkõige rahaasjade parandamine. Itaalia ühendamise asi oli toonud
Itaaliale peaegu 10 miljardilise võla, vaatamata kogu maa tugevale tööstuslikule tõusule
alates 1861.a. Mingetti kabinetil õnnestus 1875.a. kaotada Itaalia krooniline eelarve
defitsiit. Kindlustus ka Itaalia välispoliitiline asend, kui selle kuningas 1873.a. külastas
Viini ja Berliini õukondi, siis ta võeti seal auavaldustega vastu. Samal aastal 1873.a.
voteeris parlament religioossete korporatsioonide likvideerimise ja viis Roomas ellu
kloostrite vara võõrandamise. Märtsis 1876.a. langes Mingetti kabinet, viimane
„cavourilik“ ministeerium ja võim läks üle „vasakule“ selle juhi Garibaldi endise kaaslase
Depertisi kätte. Poliitilise programmi peamiseks punktiks oli valimisõiguse laiendamine.
Asi on selles, et Itaalia oli võtnud üle Piemonti valimisseaduse, mis piiras valijate ringi
makstava maksu suurusega, mis oli 40 liiri. Nii tuli 27 miljoni elaniku kohta vaid 600 000
valijat. Esimestel aastatel õnnestus Depretisil viia ellu kaks suurt seadust: üleüldine
koolikohustus (minister Nikotera) koos ilmaliku kooliga ja kojast vaimulike ning erinevate
ametnike väljajätmine. 1878.a. suri Vittorio Emanuel. Uue kuninga Humberto I tähtis
küsimus hõlmas Itaalia välispoliitikat. Peale Napoleoni monarhia langemist olid nii
garibaldilased kui ka parempoolsed (Cavouri järgijad) Prantsusmaa toetajad. See eest aga
suurkodanluse esindajad nägid Prantsusmaas konkurenti, eriti Vahemeres ja Aafrikas;
kodanluse poolehoidu aga omas Austria ja Saksamaa, vimase kui relvastatud maailma
esindaja, kes tagab kodanlusele suured tellimused sõjalises sfääris. Kuningas kaldus samuti
selle poole: Kairoli (Depertisi osalusel) frankofiilne ministeerium langes 1881.a. nimelt
välispoliitika küsimuse tõttu, kui Prantsusmaa vallutas Tunise. Ministeeriumi eesotsa sai
uuesti Depretis (mai 1881.a.), nüüd juba avalikult suurkodanluse poliitikat toetades. See
kajastus, eelkõige, juba ammu küpseks saanud valimisreformil. 1882.a. reform alandas vaid
valijate valimistsensust 40 –lt 20 le liirile, vanuselist tsensust 25.a. 21. aastastele ja seadis
sisse valijate kirjaoskuse tingimuse. Lõpuks, seaduse eriliseks artikliks oli
valimisnimekirjade kaupa valimine, endise valimisringkondade asemel (scrutin de liste
scrutin individuel asemel). Valijate arv tõusis sellega 632 000 – 2,600 000-le. Juba 1883.a.
teostati oluline finantsreform: kaotati paberrahade sundkurss ja taastati paberrahade kulla
vastu vahetamine, mis tehti 644 milj. Liirise välislaenu abil; 1882-83.a. eelarve oli juba
koostatud väikese tulude ülekaaluga. Välispoliitika valdkonnas 1883.a. Itaalia tegi suure
sammu, astudes suure sammu, minnes formaalselt kolmikliitu (Austria, Saksamaa, Itaalia).
Kõik need meetmed, siiski, mis ei parandanud kuigi võrd rahva töötavate klasside seisundit.
Rahulolematus ilmnes anarhismi kasvus, sagenevates poliitilistes mõrvades. Depretisi
ministeerium surus julmalt maha sarnased ilmingud, kaldudes üha enam vasakutest
vaadetest kõrvale. Küsimuses Italia irredenta ((Irredentism – it. Irredenta vabastamata maa,
natsionalistlik liikumine Itaalias XIX saj. lõpul ja XX saj algul, taotles Itaalia ühendamisel
teiste riikide alla jäänud, kuid osaliselt itaallastega asustatud alade (Lõuna-Tirooli, Triesti,
Fiume, Nizza jt.) liitmist Itaaliaga)) oli kabinet äärmiste püüdluste vastu. Selle tagajärjel
tekkis uus poliitiliste parteide kombinatsioon: valitsuse poolt oli kogu parempoolne tiib ja
nendega kokku sulava programmiga märkimisväärne vasaku tiiva osa. Opositsioonis oli
teine osa vasakust, nn. pentarhia, millise eesotsas olid (Crispi, Kairoli, Bakkarini,
Tsanardelli, Nikoteri) ja irredentistid (Kvallotti). Algasid koloniaalvallutused ja militarismi
kasv. Itaalia valitsus ostis 1882.a. Assab´i nimelise kohakese Punase mere rannikul ja
muutis selle koloniseerimise tugipunktiks, lootes sel teel taasäratada Itaalia kunagine
tähtsus Idaga kauplemisel. 1885.a. itaalia laevastik vallutas Massovi sadama, üha
laiendades Itaalia mõju sfääri. Viimane pidi põrkuma Abessiinia püüdlustega, kes samuti
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püüdles mere poole. Itaalia suhtus sellisesse fakti äärmiselt kergemeelselt, pidamata
Abessiiniat tõsiseks vaenlaseks, kuni kokkupõrge negus Ioanniga lõppes Dogali mäekurus
1887.a. Itaallaste lüüasaamisega. Uude Depretisi kabinetti läksid Tsenardelli ja Crispi.
Peale Derpetisi surma (1887.a.) sai peaministriks Crispi ja mängis Itaalia poliitikas 1896.a.
väljapaistvat rolli. Eelkõige ta uuendas kolmikliidu lepingut. Kolonialküsimus lahenes tal
peale negus Ioanni surma soodsamalt, sest viimase järeltulija Menelik, sõbrustas Itaaliaga;
1890.a. sai Aarika koloonia üldise korralduse (Colonia Eritrea). Crispi sisepolitika, kes
jõudis juba muutuda äärmisest vabariiklasest suurkodanluse pooldajaks, viis ka läbi mõned
liberaalsed reformid. Eelkõige oli tarvis siluda suhted kirikuga, kes tegi viimastel aastatel
Euroopas propagandat Paavstile Rooma tagastamise suhtes. Crispi viis läbi 1889.a. kõigi
kiriku käes asuvate heategevuslike varade, mis andsid talle suuri rahasid, sekulariseerimise;
teiseks asjaks oli üleitaalialise kriminaalkoodeksi väljaandmine, asendades endised
kohalikud koodeksid, mis olid kiriklikust vaimust läbi immutatud. Uus koodeks oli
olemuselt eesrindlik; nõnda nagu selles puudub surmanuhtlus. See-eest tema edasine
sisepoliitika, sarnaselt välispoliitikale, omas kodanlikku iseloomu. Cavouri ja ta järglaste
vabakaubanduslik poliitika asendus 70- st aastatest protektsionismiga. Crispi esines nüüd
äärmise protektsionismi pooldajana, toetades sellega kodanlust ja suurmaa omanikke.
Sisseveetavalt nisult võetav lõiv tõusis 1 fr. 40 sen. Kuni 3 fr. (1887.a.), hiljem kuni 5 fr.
(1888.a.) tsentnerilt. See meede edendas maaviljeluse progressi; vilja, aga tuli endiselt sisse
vedada, kuna kohalik toodang ei katnud vajadusi, see eest see täitis riigikassat ja
suurmaapidajaid. Teisest küljest kolmikliidu poliitika kutsus esile Prantsusmaa
rahulolematuse, kes ei uuendanud kaubanduslepingut, mis lõppes 1888.a. Prantsusmaale
väljavedu langes tugevalt, tekitades Itaaliale suuri väljaminekuid, eriti selle veinitööstusele.
Töötava maarahva elu läks halvemaks; nisu saagid langesid; viletsus ja nälg sagenesid
(Sitsiilias 1889.a.). Rahva hulgas kasvas rahulolematus, tekkisid mässud, millised haarasid
vahel ka Roomat (veebruar 1889.a.). Crispi surus rahutused halastamatult maha ja võttis
vaid formaalseid hädade vastaseid meetmeid; nälgivatele Apulia talupoegadele maksti välja
abi vaid 20 000 liiri. 1889.a. mais toimus talupoegade mäss Lombardias, mis suruti sõjaväe
poolt maha. Riigi eelarve hakkas peale mõnda soodsat aastat (1883-1887) uuesti miinusesse
kalduma. Saanud uutel valimistel sügisel 1890.a. häälteenamuse (umbes 410 kohta 508-st),
Crispi mõtles välja rea rahalise olukorra parandamise meetmeid, kuid juba 1891.a.
jaanuaris ta pidi oma koha loovutama markiis di Rudinile, parempoolsete partei juhile.
Rudini kabineti (sellesse kuulusid vasakpoolsetest Nikotera ja Pelly) välispoliitika oli
endise poliitika jätk. 1891.a. juulis uuendati kolmikliitu, 1892.a. sõlmiti kaubanduslepingus
Saksamaa ja Austriaga. Suhted Prantsusmaag paranesid vaid veidi. Rahandust te ei saanud
üksikute ettevõtmistega parandada ja selleks oli vaid üks tee – sõjaliste kulutuste
vähendamine, kuid Rudin ei riskinud sellist meedet võtta, pidades silmas liidulisi kohusi.
Kabineti poolt pakutud maksud leidsid eest suure vastuseisu. Ministeerium langes, viies
ellu vaid ühe suure meetme – taastades valimise ringkondade kaupa, endise nimekirjade
kaupa valimise asemel. Rahva rahulolematus aga kasvas üha, suurenes röövide ja
salaühingute arv (Mafia ja Komorra), üha enam arenes anarhism. Sellega koos kasvas ka
sotsialismi tähendus (1886.a. olid sotsialistid esimest korda kojas), mis võttis Itaalias kaks
erinevat vormi: Põhjas linnade sotsialism, sarnane saksa sotsiaal-demokraatiaga; Lõunas
aga, eriti Sitsiilias, suurmaavaldajate maal, kus maa satub maaharijate kätte vaid
vahendajate kaudu, arenesid põllumajandustöötajate liidud (fasci dei lavoratori), millised
seati sisse sotsialist Felitse Dzuffridi poolt, mis olid alguses loodud talurahva põllutööde
organiseermiseks. Varsti aga ärkasid neis revolutsioonilised püüdlused, mis olid tingitud
puudusest ja üles köetud Sitsiilia vanade söekaevanduste tööliste poolt. 1893.a. tõusis
liitude pooldajate arv kuni 300 000. Nende juhtideks olid Bocko ja Defelitsi. Rudini juba
võitles nendega, seda võitlust jätkas tema kabinetti asendanud G Giolitti (mai 1892-
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november 1893.a.) Viimaste langus oli kutsutud esile äärmiste vasakpoolsete saadikute
poolt tehtud paljastused; nad tõid avalikkuse ette suured valitsuse liikmete poolsed
erapankade kaudu, millistele oli usaldatud riiklike assignatsioonide väljaandmine, tehtud
riisumised. Giolitti asemele sai jälle Crispi, kes võttis käsile Sitsiilias korratuste sõjaväega
julma mahasurumise, maa oli laostunud, teostati massilisi areste, kuulutati välja
sõjaseisukord, kuid tõeliste põhjuste välja juurimiseks ei tehtud midagi. Eelarve osutus jälle
defitsiidis olevaks. Tuli tuua sisse kõrgendatud vilja lõivud, mis tõsteti 5 frangilt 7 frangile,
suurendati soola hinda (sool oli Itaalias riigi monopol). Mais 1895.a. valitsuse suure surve
all viidi läbi uued valimised, mis andis valitsusele hädavajaliku enamuse, kuid samal ajal
kasvas ka sotsialistidest saadikute hulk kojas 17-ni. Rahandusminister Sonnino võttis vastu
väikese liiaga eelarve. Kabinet sai koja usalduse, millist ta sai kasutada kuni sügisese
istungjärguni (nov. 1895.a.). Kuid varsti sundisid välissündmused Crispit taganema.
Itaallased vallutasid Aafrikas Abessiinia linna Aduju, misjärel terve Tigre provintsi.
Abbesiinlased aga 1895.a. detsembris hävitasid kaks itaallaste malevat. Jaanuaris 1896.a.
pidi Makalles alistuma kolma malev. Eelarve ülejääk, tänu kõigile nendele ebaedudele,
muutus üpris märkimisväärseks defitsiidiks. Lõpuks, peale hirmsat lüüasaamist Adue all 1.
märtsil 1896.a. esitas Crispi errumineku avalduse. Valitsuse etteotsa astus uuesti Rudini,
kes sõlmis Addis-Abebas 26. okt. 1896.a. Menelitiga rahu. Itaalia loobus prodektoriaadist
Abessiinia üle ja maksis 10 miljonit kontributsiooni itaalia vangide ülalpidamise kulude
näol. Uus ministeerium andis armu Sitsiilia rahutustest osalistele, võttis Aafrika sõja
kulude katteks 140 miljonit laenu ja määras Sitsiilia rahustamiseks erilist komissari.
Sõjaminister Rikotti püüdis teostada sõjaväe rahuaegse isikkoosseisu vähendamist, kuid see
ei õnnestunud ja Rikotti oli asendatud kindral Pelliga. Välisminister Viskonti-Venosta
võttis käsile Prantsusmaaga suhete korraldamise. 30. septembril 1896.a. ta sõlmis Itaalia ja
Tunise vahelise kaubanduslepingu, millise üle Itaalia tunnistas Prantsusmaa prodektoriaati.
Sellega oli loodud alus ka Prantsusmaa enesega kaubanduslepingu sõlmimisele, mis
sõlmitiga 1899.a. Kreeka-Türgi sõja ajal 1896-97.a. ja Kriti blokaadi puhul käitus Itaalia
koos Euroopa kontserdiga, kui selle kuues suurriik. Koja laiali saatmine ja uued valimised
1897.a. andsid enamuse valitsevale ministeeriumile. Iseloomulik on häälte hulga kasv
sotsialistlikule parteile: 1892.a. oli see 26 tuhat aga 1897.a. juba 134 tuhat. Detsembris
tekkis aga ministeeriumi kriis, kuid valitsuse etteotsa jäi ikkagi Rudini. 1898.a tänu näljale
Lõuna provintsides ja Sitsiilias, tugevnes raske majanduslik surutis veelgi. Kuid kevadel
aprillis ja mais algasid rahutused ka Põhjas, sellistes linnades nagu Milan, Florentsia jne.
Ülestõus tuli sõjaväe poolt maha suruda, kuulutati välja piiramisseisukord, liikumisest
osalised anti sõjakohtu alla. Rudini ministeerium pidi peale seda erru minema. Uus Pelly
ministeerium loobus erilistest represiivsetest meetmetest, kuid säilitas sõjakohtud ja Rudini
poolt sisse viidud meetmed. Eelarvedefitsiit nõudis uute maksude kehtestamist. Nii jõudis
ka Pelly varsti reaktsioonilise poliitika juurde. See algas ajakirjandusvabaduse vastaste
meetmete võtmisega, millised sundisid vasakpoolsed tihedamalt liituma ja opositsiooni
kõvendama. Aga kui see opositsioon hakkas peatama kõiki valitsuse ettevõtmisi, leiutas
Pelly uue valitsemise süsteemi. Kurikuulus decreto legge, mis antud välja kuninga poolt
(1899.a. lõpus), ministeeriumi survel, muutis parlamendi faktiliselt üleliigseks. Kui
äärmised vasakpoolsed alustasid kojas obstruktsiooni, millise vastu ministerium midagi
teha ei saanud. Mais 1900.a. otsusta Pelly koja laiali saata, kuid maa saatis sellise
parlamendi, millises vasakäärmuslased olid veelgi suuremas ülekaalus. Pellyl ei jäänud siis
miskit muud üle, kui erru minna. Tema asemele (juunis 1900) asus Sarakko. 16. (29) juulil
1900.a. aga tapeti kuningas Umberto anarhist Breši poolt.
И.
Шитць.
VIII. Viktor Emmanuel III. Humberto koha päris tema poeg Viktor Emmanuel III, kes
isa tapmise ajal oli oma noore naise, Elena Tsernogoriga, merereisil. Sellistel asjaoludel,
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millistel see troonile asumine toimus, oli loomulik kartus, et alludes isiklikule tundele, ta
allub hea meelega õukonnas valitsevale retrograadilisele mõjule ning avab sügava
reaktsiooni ajajärgu. Kuid sündmuste käik, tõestas nende kahtluste paikapidamatust.
Monarhia tugevdamiseks peeti hädavajalikuks masse teenivatele parteidele lähenemist.
Selliseid parteisid oli Itaalias vaid kaks: katoliiklik ja sotsialistlik. Monarhiale oli liit
kirikuga kõige loomulikumaks ja normaalsemaks, kuid Paavsti troon oli sellise mõtte vastu,
ega loobunud mõttest oma ilmalikku võimu laiendada ja pidevate intriigidega savoi
monarhia suhtes ei lubanud ka katoliiklastel valimistest osa võtta („ei ole valijaid, ei ole ka
valitavaid“), nõnda, et see oleks olemasoleva korra tunnistamiseks. Jäi, järelikult, vaid üle
sotsialistlik (marksitlik) partei, millisele lähenemine oli tähelepanuväärselt kergendatud
sellega, et selle eesotsas seisid reformaatorlikult meelestatud inimesed, kes ei sidunud
valitsemise vormi oluliseks ja kes isegi võitlevad vabariikliku „eelarvamusega“. 1901.a.
veebruaris, kuninga palvel võimule jäänud Sarakko ministeerium, parlamendi umbusalduse
tõttu, mis oli seotud Milaano prefekti poolt kohaliku tööameti ebaseadusliku
laialisaatmisega, kukub. Enamus, kes kabineti kukutas, kombineerus sellistest parteilistest
elementidest, et võim, õigusega, pidi minema üle parempoolsele liidrile, Sonninole. Kuid
kuningas, risti vastu ootustele, ignoreerides parlamentlikku aritmeetikat, tegi valitsuse
koostamise ülesande vasakpoolsete partei juhile, Tsanardellile. Sellise valikuga tuli
kuningas ilmselt vastu Itaalia laiadele demokraatia kihtidele. Siseministri portfelli saab
uues ministeeriumis Giolitti, kelle kaudu valitsus teatab oma ülesandest, aga sellega koos
ka uue valitsemise loosungi – „näidata, e tkõik progressi ja vabaduse liigid monarhiaga
kokkusobivad“... Lõpetatakse poliitiliste- ja ametühinguorganisatsioonide tagakiusamine,
valitsus võtts töö ja kapitali vahelises võitluses vastu neutraliteedi printsiibi ja see võitlus
ise kuulutati parlamendi trivüüni kõrguselt tööliste seaduslikuks õiguseks, kellele antakse
streikimise õigus. Oma demokraatlikkuses, millises Itaalia on eelkõige antiklerikaalne,
rõhutab uus valitsus sellega, et XX legislatuuri avamisel peetud trooni kõnes kuulutatakse
pidulikult välja selle valmisolekust asuda ette valmistama abielulahutust puudutavat
eelnõud, milline on juba kümmekond aastat Itaalia demokraatia tuliste vaidluste objektiks
ja senini veel, muide, jäänud tema soovunelmaks. 1902.a. Valitsuse koosseisus asutatud
põllumajanduse, tööstuse ja kaubanduse büroo ning kõrgem töönõukogu, millistes on
töölisorganisatsioonide esindajad, panankse sotsiaalse seadusandluse küsimuste
tundmaõppimine, vastavate seaduseelnõude väljatöötamine ja töökaitse seaduste täitmise
üle kontrolli teostamine, millise asutamisega pannakse alus sotsiaalsete reformide
ajajärgule. Peale Tsenardelli surma 1903.a. teeb kuningas valitsuse moodustamise
ettepaneku Giolittile, kes, muuseas, teeb sammu, milline on masside silmis eriti järsk,
väljendades ilmekalt ja näitlikult seda suunda, millist praegu savoi monarhia otsustas
järgida oma sisepoliitikas: Bissolati vahendusel ta tegi ettepaneku anda üks portfell Itaalia
sotsialistide-reformistide kätte, Turatile: kombinatsioon ei õnnestunud vaid ainult
sellepärast, et Turati arvates, samal ajal et Itaalia töölisliikumine ja samas ka sotsialistlikud
parteid ei ole veel jõudnud sellele arenguastmele, millisel sotsialisti kabinetti asumine
oleks õigeaegseks ja sihipäraseks aktiks. Sellest ajast peale ja kuni tänase päevani (1913.a.)
asub Itaalia nn. Gioilotti „ diktatuuri“ all, milline kujutab endast üht tähelepanuväärsemat
nähtust maa poliitilises ajaloos viimase kümne-kaheteistkümne aastase perioodi kestel.
Gioilotti aegajalt paneb erinevatel kaalutlustel endalt võimu maha ja kui valitsuse eesotas
ilmub ajutiselt teine isik, tavaliselt tema poolt troonile soovitatu, millise usaldust ta
möödapääsmatult valdab ja mille nõunikuks ta alati faktiliselt jääb. Sellisel viisil teda
asendasid: Titoni – kaheteistkümne päeva kestel märtsis 1915.a., Fortis – märtsist 1905veebruarini 1906.a., Sonnino – nn. esimese saja päeva kestel veebruarist kuni maini
1906.a. ja teise saja päeva jooksul alates detsembrist 1909 kuni märtsini 1910.a., lõpuks
Lutsati – alates 1910 kuni aprillini 1911.a. Kuid iga kord, kui ta leiab vajalikuks ja
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sobivaks, ta pöördub võimu juurde tagasi, kuna kojas on enamus alati giolittlik ja igasugune
ministeerium võib püsida ja tegutseda vaid nõnda kaua, kuivõrd seda Gioilette soovib, kes
jääba aga tegelikkuses maa saatuse suunajaks. Kogenud riigimees, kellel on
kindlaksmääratud ja selge ettekujutus nendest teedest, millistel minnes võib monarhia
kasutada oma huvides uusimaid demokraatlikke ja sotsialistlikke püüdlusi; kogenud
parlamendiliige, kes tunneb suurepäraselt olukorda, millises tal tuleb tegutseda, nagu ka
inimesi, kellega tal tuleb tegemist teha, samas ka ei häbene eesmärgile viivaid teid
valimast, ta suutis ühel ja samal ajal tagada endale alalist toetust äärmistelt vasakpoolsetelt,
peale vabariiklaste ja säilitada endal koja antagonistlike elementide kahjustamatu usaldus,
mis annabki temale võimaluse toetuda kindlale ja kuulekale enamusele, kasutada väliselt
sellisedi valitsevate klasside silmis riskantseid eksperimente, milliste teostamiseks ei
osutunud olevat hädavajaliku tuge ühelgi teisel kaasaegsetest Itaalia riigitegelastest.
Kõrvuti seadusandlusega, mis suuantud töö huvide kaitsmisele, kulutatakse kuni 130
miljonit liiri isikute olukorra parandamiseks, kes asuvad riigiteenistuses, võetakse rida
meetmeid riikliku rahandusliku majanduse parandamiseks, raharingluse korrastamiseks ja
kohalike vajaduste rahuldamiseks. Jne. Kaubanduslepingud, mis on sõlmitud 1904-1907.a.
Šveitsiga, Saksamaaga, Austria ja Venemaaga, seoses teiste ettevõtmistega, raudteede
võrgu laiendamisega, sadamate parandamisega ja arendamisega, posti ja telegraafi sidemete
odavnemisega jne. - kõik see osutab olulist mõju Itaalia kaubandusele ja tööstusele, mis on
saavutanud mõnedes valdkondades ennanägematu õitsengu.Märgatavalt on paranenud
rahva heaolu, mis ilmutab end rahva väikehoiuste, mis laekuvad hoiukassadesse, järsus
kasvus. Uuele sisepoliitikale vastab uus välispoliitika, mis on enam harmoniseerunud maa
tunnete ja igatsustega. Itaalia on jätkuvalt kolmikliidu liige, mis on antipaatne itaallaste
irredestintlikule ja üldse antiaustrialikule liikumisele, see omistab suure sõltumuse sellest,
ja suure tegevusvabaduse teiste suurriikide suhtes 1903- 1904.a. alguses ta sõlmib
Inglismaa ja Prantsusmaaga konfliktide rahumeelse, rahvusvahelise kohtu vahendusel,
lahendamise lepingu ja samas hakkab olema nende ja ka kolmikliidu vaheliste tülide
lahendamise vahendaja. See Itaalia uus roll ilmneb eriti eredalt Väike-Aasia konflikti
lahendamise konverentsil (Alzesiras 1905.a.)., kui ta toetab märgatavalt Prantsusmaad.
Inglismaale ja Prantsusmaale lähenemisega ühel ajal toimub ka Venemaale lähenemine,
milline on eriti hinnatav Itaalia ühiskonna irredentistlike ja rahvulike elementide poolt.
Kuid, siiski, kõik see – asja on uue korra väline pool. Juba üksi see on kõrgeimal määral
tähelepanuväärne, et vaadeldava perioodi jooksul valitsus muretseb ja on kõigist vähem
ärritatud sellsite tõelistelt demokraatlike nõudmiste elluviimisest nagu on kodanike
õigused, esindusliku võimu kompetents ja nende vastastikuste suhete süsteem. Siin de jure,
väheste ja ebaoluliste eranditega, jääb kõik vanaviisi. Kui nüüd Itaalias poliitilisi- ja
ametühingute klubisid ei suleta, mida tehti süstemaatiliselt Umberto I poolt, kui poliitiliste
– ja töölisorganisatsioonide liikmeid nüüd ükskõik, milliste paragrahvide, mis karistavad
kuulumise eest kuritegelikesse organisatsioonidesse, alusel kohtu alla ei anta, kui nüüd
enam sõdureid ei saadeta streikivate tööliste asemel tööle ja streiki ennast ei tunnistata
enam kuriteoks ja nende juhte ei arreteerita, kui ühiskondlikke koosolekuid ära ei keelata
(vabas õhus) erandlikel ja üksikutel juhtudel, kui vaid vabariiklase dja sotsialistid, vaid ka
anarhistid on vabastatud sellest varem nende suhtes nii armastatud o domicilio coatto
(administratiivne asumisele saatmine) seadusest , siis mitte sellepärast, et võim on
juriidilistest võimalustest seda kõike teha ilma jäetud, vaid ainult selle pärast, et peab selle
tegemist praegusel ajal ebavajalikuks ja ebamugavaks; kuid iga hetk, kui ta soovib, on ta
teenistuses kindlad vastavate koodeksite paragrahvid ka on valmis neid kasutama rumalalt
organiseeritud ja reformi ootava kohtu poolt. Lisage siia süstemaatiline vastutegutsemine
valimisreformile, millise projektid, millise eelnõusid esitavad peamiselt vabariiklased, on
Giolitti poolt tagasi lükatud. Lisage siia valitsuse iseäralik suhtumine klerikaalidesse, tõsi,
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üpris arusaadav ja loomulik savoia monarhiale, kuid mis seostub halvasti tema suhtumisega
äärmus-vasakpoolsetesse ja tööliste massi. 1903.a. astus seoses Paavst Leo XIII surmaga,
veneetsia patriarh Juseppe Sarto, kes võtab nimeks Pius X. Uus paavst ei muuda Vatikani ja
Kvirinali vahelisi vaenulikke suhteid. 1903.a. Rooma Prantsuse Vabariigi presidendi Lube
vastuvidiidile saabumine Viktor Emmanueli III visiidi suhtes, ananb Pius X põhjuse
pöörduda suurriikide poole tema protestiga solvamise suhtes, et katoliikliku riigi pea ilmus
Rooma, et osutada austust „sellele kes igasuguse õiguse vastaselt peab kini (detiene) endal
tema (paavsti) tsiviil ülemvõimu“. See ei seganud siiski, Giolittit samal aastal, kohe peale
kodanlust ja valitsust hirmutanud septembri kuist üldstreiki, viia läbi valimised, Vatikani
nõusolekul, klerikaalide valitsuse kandidaatide kaastööl, masside suhtes, kes tormasid
valimisurnide juurde; arusaadav, et sel eesmärgil peatati non expedit. Klerikaalide
valimisteenuste poole pöördub valitsus ka mitu korda peale seda.. On loomulik, et sel juhul
eelnõu abielulahutusest jääv kümneteks aastateks valitsuse arhiividesse, kui valmis olev
eelnõu, antiklerikaalse ohu puhuks, seni kuni klerikaalid toetavad innukalt valitsuse
kohalikke asjade ajamist, seal kus nad koos mõõdukatega püüavad seda päästa äärmiste
vasakpoolsete eest, nii et valitsus vaatab siis läbi sõrmede jesuiitide vastastest seadustest
mittekinnipidamise suhtes jne. kuid mis avaldab väga tugevat mõju koolis ja millel on
kasvav mõju sõjaväes. Maa -ja merevägi, nii nagu varasema valitseja ajal, jäävad valitsuse
eelistatumate suundade hulka. Süstemaatiline tulude kuludest ületamine, tagab suurte
rahasummade kogunemise riigikassasse; kuid samal ajal ei tehta ühtki suuri kulutusi
nõudvat reformi. Iga kord, kui tõstatatakse mingite reformide teostamise küsimus, esitab
valitsus ettekäändeks raha puuduse. Samal ajal, vaatamata flirtimisele sotsialistidega ja
isegi tänu sellele, kasvavad sõjaväele tehtavad kulutused ühe enam. Neil eesmärkidel oskas
valitsus kasutada ära isegi oma möödalaskmisi ja vigu. 1908.a. seoses Austria poolt Bosnia
ja Hertsogoviina annektsiooniga veeres üle kogu Itaalia valitsuse nõrkuse ja
lühinägelikkuse, mis avaldus sel juhul diplomaatia vallas, suhtes avaldatud rahulolematuse
laine. Tänava manifestatsioonid, protestimiitingud, tehtavad otsused, millistes nõuti
diplomaatilistes suhetes eelistuste välja kujundamist ning rahvusvaheliste lepingute
sõlmimist, järsud kallaletungid ajakirjanduse kaudu, millises ei häbenetud mingeid
väljendeid kasutada, lõpuks veel parlamendi opositsiooni energiline esinemine – näi, et
valitsus peaks nüüd langema, kuid võta näpust, saanud kätte vabandava põhjuse et „tugevat
poliitikat saab ajada vaid rahvas, kellel on tugev sõjavägi“, kasutas imetlusväärselt ära
tekkinud meeleolusid, et sundida niigi mitte just tugevat opositsiooni andma järgi, et teha
veelgi suuremaid sõjalisi kulutusi. Lõpuks, mis aga kõige enam heidab kummalist varju
valitsuse poolt ilmutatud hoolitsust varatute klaside huvide suhtes, see kõigutamatu
maksusüsteem, mis on praegu, nagu ka pool sajandit tagasi ja isegi veelgi enam bazeerub
tarbimisel ja mis lõpkokkuvõttes vähendab majanduslikke kasusid, milliseid need klassid
suutsid tööstuse kasvust ammutada. Siiski, need majanduslikud kasud, mis on vahetult
konkreetselt tunnetatavad, näiteks, võrreldes endise töötasu suhtes suurendamise vormis,
kuigi selle tähendus samas enam jagu on paralüseeritud kasvanud elukallidusega – need
kasud arjavad maside silmade eest palju korra tumedaid külgi ja häälestavad teda enam
leplikule poliitikale. Sellisele meeleolule aitavad kaasa valitseva koja isiklikud omadused,
millised väljendavad oma suhetes rahvaga haruldast demokraatlikkust ja on alati valmis
isiklikult rahvale teda tabanud õnentuste puhul appi tulema. Selline on Viktor Emmanueli
III valitsemine ilmnes peamiselt Itaalia Lõuna osas, kus (Apuljas ja Kalabrias) õudne põud
ja üleujutused (Iskiani ja Salerni 1910.a.) ja vulkaanide pursked (Vesuuv 1906.a. ja Etna
1911.a.) ning mitu korda üksteisele järgnenud maavärisemised, millistest kõige õudsam
1908.a. 28. detsembri varahommikune, mis hävitas terve rea linnu Messini lahe mõlemal
kaldal, kusjuures vaid Messini linnas endas hukkus üle sajat tuhande inimese. Eriti selle
viimase õnnetuse puhul oli kuninga käitumine selline, et järsult dünastia vastased
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vabariiklased pidid nentima „heast kuningast, halva korra juures“. Alaealise müürsepp d
´Alba 14. märtsi 1911.a. kallaletung kuningale vaid kinkis kuningale ja ta õukonnale
sümpaatjat juurde. Ei ole raske enesele ette kujutada, millise määrani kasvas tema suhtes
sümpaatia, kui mõned päevad hiljem, kutsus kuningas enda juurde sotsialistliku grupi liidri
Bissolati ja kaua ning tungivalt veenis teda asuma kabinetti, millist tollal moodustas (peale
Lutsatit) võimule tulev Giolitti, kusjuures seati tema ette neid kasusid, mida sellest
osalusest saab Itaalia demokraatia, üldse aga töölisklassid eriti. Kümne aastane töö suunas,
milline sai määratletud valitsemise koidikul, ei olnud asjatult tehtud ja oli saavutanud
soovitud eesmärgi: kui mitte just monarhia demokratiseerimisega, siis demokraatia
monarhiseerimise teel kindlasti. Seda kasutati osavalt ära eelkõige Itaalia välispoliitikas,
mil 27 septembris 1911.a. itaalia valitsus, pöördunud Türgi poole ultimaatumiga, millises
protesteeriti süstemaatilise vastutegevuse suhtes, mida Türgi võimud teostasid itaalalste
majanduslikule tegevusele Tripolis ja Kurenaikal ja nõuab itaalia alamate, nimetatud türgi
piirkondades, kaitseks meetmete võtmist. Kuid vastamiseks antud 24 tunni möödudes asus
Itaalia sõjategevusele. See sõda mis sadas itaalia rahvale järsku kui lumi kaela, oli
täpsemalt toetatud reformistie valitsuse poolt, aga tegelikult oli mõeldud välja juba
Humberta ajal, Pelly ministeeriumis, kui oli organiseeritud juba ka vajalik
ekspeditsioonikorpus. Viktor Emmanueli III valitsemisel ei olnud see mõte kõrvale lükatud,
kuid Abessiinia avantüüri tagajärgesid arvestades, mis peaegu oleksid Humberty troonist
ilma jätnud, oli veel liiga värske, et asuda uue koloniaalavantüüri kallale, omamata kindlust
kas rahvas seda toetab. Seda valmistati materjaalselt ja moraalselt ette kümme aastat. Kõige
enam nägi vaeva Tsarandelli valitsuse välisminister Prinetti, valmistades ette pinnast
vastavate Prantsusmaaga, Inglismaaga ja Saksamaaga sõlmitavate kokkulepetega. Seejärel
koguti riigikassasse rahavarud, mistõttu kallite reformidele raha ei jätkunud; kuid tehti suur
hulk kulutusi sõjaväe parandamiseks. Samas toimus plaanipärane ühiskondliku arvamuse
kujundamine, mis suurenes eriti 6-7 kuud enne sõda, kui riik oli uputatud üle rahvuslike
teostega, mis kujutasid Tripolitaaniat, kui „tõotatud maad“ ja mis on Itaalia proletariaadile
hädavajalik. Ja kui peale sõja kuulutamist, olles löödud valitsuse „reetmisest“ sotsialistliku
partei juhid otsustasid sellele reageerida üleüldise streigiga, kuid töölisklassi nende järel
peaegu ei osutunud olevaks. Selgus, et nende masside enamus oli selles küsimuses
ükskõikne, tihti ka koloniaalsõja poolt. Enamus selle pooldajaid oli isegi kõige
äärmuslikumate parteide hulgas – vabariikliku ja sotsialistliku, isegi viimase vasaku tiiva
hulgas. Sõda pidi Itaalia pidama eranditult rasketes tingimustes, mis oli tingitud peamiselt
ajaolude rahvusvahelisest seisust. Võideldes Türgiga, ta pidi hoiduma samal ajal temale
surmalöögi andmisest, nõnda nagu selle häving võis tuua kaasa nii Austria Aadria merel
tugevnemise. Türgi endaga ta võitleb enamjaolt moraalsete meetmetega, nõnda, et asetada
Türgi „toimunud fakti ette“, milliste hulka puutub kuninglik dekreet Tripolitaania ja
Kirenaika annekteerimisest, mis anti kiirustades välja 5 novembril 1911.a. kui Itaalia
vägedel oli hõivatud vaid paar sadamakohta ja nad ei olnud isegi rannajoone valdajad. Vaid
alles oktoobri alguses 1912.a. õnnestus Itaalial sõlmida Türgiga rahuleping (Uši), millise
tulemusel sultan kohustus oma väed viima Tripolitaniast ja Kirenaikast välja, millistele anti
autonoomia, säilitades vaid kaliifi nimetuse ja saades vakuflike õiguste väljaostmise nime
all soliidse rahasumma. See leping aga ei maini ühegi sõnaga Türgi poolt Itaaliale
loovutatavatest kolooniatest, mis omavad Itaaliale ainsat väärtust, mis päästis ta sellest
raskest olukorrast, milline oleks juhtunud siis, kui Balkani poolsaarel oleks lahvatanud
tulekahju., siis tema sõdiva poolena, ei oleks saanud võtta Euroopa aeropaagis kohtunikku
kohta. Sõda Triopolitaanis ja Kireneikal – formaalselt juba „autonoomsete“ beduiinidega,
ega mitte türklastega – jätkub peale seda itaalalste kasuks muutunud õnnega, kes aegajalt
saavad ka oluliselt lüüa (näiteks 16. mail 1913.a. Sadi-Garba) juures. Kuni käesoleva ajani
on sõda läinud riigile maksma ametlike arvestuste järgi 900 miljonit liiri ja mitmed
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tuhanded inimelud. Samas on riigis hakanud ilmnema asjade käigus seisak ja kiiresti on
tõusnud enneolematule kõrgusele elukallidus, mis on veel raskemaks muutunud tööpuuduse
suurenemisega. Itaalia rahvast on hakanud muretsema panema homne päev. Selline on
esimene vili, millise andis Itaalia demorkaatia monarhiseerimine...
Г. Шейдерь.
Itaalia sotsiaal-politiline ülesehitus. 1. Sotsiaalsed suhted. Itaalia on hämmastavate
kontrastide ja mitmekseisuse maa. Kes tahab kuulata viimast XX sajandi moekarjet inimese
elu sfääris ja tegevuses, isiklikus ja kollektiivses; kes on huvitatud Euroopa teaduse, kunsti,
kirjanduse viimaseset sõnast; keda meelitavad uusima tehnika imed, suured vallutused, mis
on inimgeenisuse poolt tehtud sajandite vanuste loodussaladuste sfääris, suured
edusammud erinevates tootmisharudes, kes soovib jälgida vahetus läheduses
ühiskondlikku diferentseeriuse taset; keda haarab sotsiaalne võitlus kõigis selle keerukustes
ja sassis ilmingutes ning kombinatsioonides – ühe sõnaga, keda huvitab kaasaja
tsivilisatsiooni tipp, see leiab selle Roomas, Milanos, Turinis, Genuas, Lombardias, Emilis,
Toskanas. Kes soovib aga minna XX sajandist – autodest ja klassivõitlusest, vabriku
viledest ja poliitiliste kõnemeeste esinemistest, semaforidest ja aeroplaanidest- kõigest
sellest kunstlikust olukorrast, millise loomine maksis tuhande aasta pikkust pingutust kaugemale, las läheb mägedesse, metsikusse Abrutsi või Lõunasse Apuliasse, või täiesti
Lõunasse, süstemaatiliselt maavärinatest raputatavale Kalabriasse. Kui Roomas, Milanos,
Florentsias jne. võib näha, kuulda, kõigi viie meelega seda mis inimkond on enda ümber
loonud ja milleks ta on saanud tuhande aastaga, siis siin, puhtas, puutumatu looduse rüppes,
mingis külakeses nagu Afriko või Bova, peaegu ligipääsmatus mäestikukurus Aspromente,
võib kergelt leida pärusmõisat, millises elas inimene mitmeid sajandeid tagasi: siin on
rahvas ürgaegne, karjused, kes oma elu jooksul ei ole näinud midagi muud kui oma karja ja
karjamaad, kes elavad muldonnides, mis vooderdatud kitsede nahkadega, süües kitse piima,
sellest tehtud juustu, võid ja saades harva kui maiustust, kergelt praetud jahu ja kes
räägivad vähestele aru saadavat itaalia ja kreeka keele segu. Ja see ei ole väljakaevatud
kivistis, mis on kaotanud sideme reaalse kaasajaga, ega muuseumis säilitatud kunstlik
eksponaat, vaid orgaaniline osa tegelikkuses, millises ei ole raske leida kõiki peaegu
vahepealseid astmeid sellel trepil, millisel inimene kitse nahas ja karjasekepiga käes jõudis
Markoni juhtmeta telegraafini ning aeroplaanini. Terve keerukas põhjuste – etniliste,
klimaatiliste, geograafiliste ja ajalooliste komplekt – viis mitte ainult järsu erinevuseni,
vaid ka paljudes suhetes otsese vastuoluni maa Lõuna ja Põhjaosa vahel. Elanike
psühholoogia, iseloom, moraal, kombed selle majandustegevuse vormid ja liigid,
sotsiaalsete suhete süsteem, poliitiliste parteide grupeerumine ja tegevus – kõik see on
Lõunas teistsugusem kui Põhjas. Kuid ka selle Põhja kui Lõuna piirides on samuti kõik
väga erinev, mitte ainult ühest piirkonnast teise minekul, provintsist provintsi sõidul, vaid
ka ühe ja sama rajooni piires teineteisest paari kilomeetri kaugusel, sõltuvalt sellest, kas ta
asub mereäärse või mägede poolse rajooni piiril, mägedes või tasandil, samal või erineval
kõrgusel.Impulsiivne, vägivallale kalduv apulane erineb kõigis suhetes jonnakast ja
kättemaksuhimulisest kalabritslasest või süngest Basilikadi elanikust, samal määral, kui
piemontlane erineb ligurlasest või toskanalasest. Seepärast on erakordselt raske ja samas ka
riskantne rääkida Itaaliast üldistes joontes, piirdudes suvaliste, üldiste iseloomustustega,
mis on kohandatud üpris suurte territooriumitele. Keskmised arvud annavad üpris kauge ja
tihti ka tegelikkusest vale ettekujutuse, täpselt nagu ka üldistused, kus kogu territooriumi
üle puudub sarnane ja tüüpiline iseloom ja väljendub põhiliselt see mis selle mingi osas
eriti esile tõuseb. Peale selle peab arvestama olemasolevate andmete suhtelist vanadust,
eriti statistika puhul. Rahvaloendus, mis oli teostatud 10 juunil 1911.a. peab see puudus
olema kõrvaldatud, kuiud nende andmete töötlemine võtab nii palju aega, et on saadud vaid
üksikute valdkondade tulemused.
Selleks, et jaotada elanikonda tegevusalade järgi, peab pöörduma 1901.a.
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rahvaloenduse juurde, milline konstateeris 12,2% kasvu võrreldes 1882.a. selle osa
elanikkega, kes saavad tulu põllumajandusest. Kooskõlas mainitud loendusega, tuli iga
tuhande majanduslikult-aktiivse inimese kohta: Põhjas 573 põllumajandusest elatuvat,
keskel – 585, Lõunas 580, saartel – 534 ja üldse keskmiselt - 572. Vaatamata suurele
vabrikutööstuse kasvule, „maa võim“ kuivõrd sellele on allutatud kõik need, kes sellest
ülalpidamist saab, jääb itaalia elu põhinäitajaks. Ja kõrgel määral on iseloomulik, et need
poliitilised parteid, millised, nagu Itaalia sotsialistlik, ei ole veel täielikult külades
juurdunud, kuna ei väärivat tähelepanu ja hoolt ja kes pöörasid oma tähelepanu eranditult
vabrikutes töötavatele töölistele, kes nüüd väitsid Bobio ettekuulutuse põhjal, kes juba
1882.a. väitis, et kõik on seni asjatu, kui itaalia küla ei võta sotsiaalse küsimuse
lahendamist enda peale. Ja kui ta ei ole seda veel praegu teinud, siis kahtlemata teeb ta
seda varsti Jaotades kogu elanikkonna, kes saavad elatist maast, kolme peamisse gruppi, me
saime järgmise pildi nende suhetes riigi erinevates osades.
Pöllumajanduses hõivatud 1000 inimese kohta.
Rentnikud ja allTöölised
Omanikud
töövõtjad
Piirkonnad
Kokku
Piemonte
Liguuria
Abruzzi ja Molise
Marche
Toskaana
Umbria
Emilia-Romagna ex
–Ducati
Lombardia
Veneto
Lazio
Kampaania
Apuulia
Basilicata
Kalaabria
Sitsiilia
Sardiinia

556
486
416
143
150
191
85
259
218
291
205
238
151
241
139
147
209

129
244
247
622
554
448
459
825
343
311
211
245
89
179
160
127
102

Seal hulgas
asunikud
66
158
170
606
532
437
421
214
249
132
153
100
24
47
111
83
70

Kokku
292
237
298
200
247
286
430
402
399
364
451
459
702
488
603
659
490

Koos
abilisega.
175
158
211
190
209
206
321
257
217
236
358
340
604
338
469
516
370

Maatöölised, keda Itaalias nimetatakse talupoegadeks (contadini), moodustavad, nagu me
näeme alates 20-70% elanikest, kes saavad tulu põllumajandusest, kusjuures saartel ja
Lõunas, ühes keskses (Lazio), Emilia kahes Põhja osas on neil suurim tähtsus, kui teistes
gruppides. Kuid talupojad jaotuvad kahte oluliselt erinevasse klassi : töölisteks a lavore
fisso (fikseeritud töö) ja päevatöölisteks või sulasteks (giornalieri või braccianti). Esimene
suhete vorm, millist kohatakse enam Lombardias, tihti ka Emilias, Kampaanias, Basilicatas,
Kalaabrias, Sitsiilias ja Sardiinias, sisaldab eneses töö ja väljatöötatud rendi eest
naturaaltasu elemente. Töölisele antakse töötlemiseks kindlaksmääratud maatükk, saades
peremehelt elukoha, aiamaa, osa saagist ja vahel ka kuupalka. Sellest skeemist on
erinevates paigus erinevaid lahkuminekuid, et kui esitades neid teatud korras, siis võib näha
üleminekut isikliku värbamise puhtalt lepingult asundusele päivilisest rentnikuni. Kuid oma
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arvukuselt omab suuremat tähendust teine kategooria – pöevatöölised, ke son sitsiilias,
Kalabaarias, Apuulias ja Lazios isegi valdavat rolli võrreldes teiste elanike gruppidega.
Braccianti – on maaproletariaat sõna otseses mõttes, kes elab otseselt oma tööjõu müügist
peremehele ja kes on tavaliselt ainus tööandja. On iseloomulik, sarnaselt vabrikutöölisele,
ta suuremalt osalt ja paiguti Apuulias, Romagnas, elab isegi tavaliselt linnas, kust ta sõidab
tavaliselt jalgrattaga (see on Itaalias väga populaarne liiklemisvahend) tööle ja tagasi.
Sarnaselt vabrikutöölisega kannatab ka temagi tööpuuduse, pikkade tööpäevade, kesise
palga ja halbade töötingimuste käes. Loomulikult, kuivõrd asi puudutab töötingimuste
parandamist siis ta oma püüdlustes ja võitluse meetodites ei erine tööstustöölisest. Kuid
erineb oluliselt viimasest selle poolest, et teda tõmbab maatöö poole ja püüab sulasest
iseseisva peremehe seisusesse tõusta. Meetodid ja võtted, milliseid praktiseeritakse sel
eesmärgil, on oma olemuselt, mõningate eranditega, tööstustöölisele kättesaamatud ja need
muutuvad talupoegade (itaalia mõttes) teadlikkuse ja organiseerituse kasvades vastavalt
kohalikele tingimustele. Endises Paavsti piirkonnas, Lazios, Marche, Umbrias ja AlamToskanas, eriti Pisa ja Grosseto provintsides maata talupojad, kes ei soovi aga ka tihti ei
oma võimalust elada puhtalt (sest seda ei ole kellegile müüa) oma tööjõu müügist, on
ainsaks ressursiks nn. usi civici kogukonna maade kasutamine. Feodaalid, kes on
omastanud kõik maavaldused jaätsid nendel asuvad varem kommuunide kasutuses olevad
maad maatute või muude maaelanike kasutusse: haritavad maad, karjamaad, allikad,
tuulemurru jne. muidugi tingimusel, et täidetakse feodaalile tehtavad kindlaksmääratud
koormised. Kuid sellised suhted said feodaali ja talurahva vahel kesta seni, kuni temal
sellest kasu oli. Kui aga muutus majanduslik konjuktuur, siis hakkasid maaomanikud
kasutama igasuguseid võtteid, et maad ise kasutada, seda kas harimiseks võttes või metsade
ja parkide alla paigutamiseks. Mõisnikele tuli appi ka seadus nn. „röövellik seadus“ 1888.a.
(legge di spogliazione) „õiguse riisumine“, mida täiendati veel 1891.a. seadusega, mis aitas
maaomanikul vabaneda servituudidest, tasudes talupoegadele kaotatud õiguste eest tühist
kompetsatsiooni. Kümned tuhanded vaesunud talupered, otsides väljapääsu tekkinud
olukorrast, jõudsid arusaamisele organiseeritud tegevuse vajaduses. Kohtadel asutati hulk
talurahva liigasid, kes seadsid endale eesmärgiks kaotatud servituudi õiguste taastamise.
Nõnda nagu läbirääkimistel ligistidega ilmutasid omanikud harva järelandlikkust, siis
muutusid tavaliseks maade tagasi võtmised, millised omasid massilist iseloomu 19041907.a. ja millist teostati pidulikus meeleolus: õieti organiseeritud ja pidulikult kujundatud
protsessioonis, naiste, lastega, legistid, eespool liikuva orkestriga, milline on olemas igas
Itaalia külas, ((Kunagi sai seda näha mingis Itaalia filmis.KL.)) liiga lehvivate lippude all,
mindi vaidlusalusele maatükile, heisati lipud ja asuti töö enese kallale: kündma, heina
niitma, tuulemurdu koguma jne. Liikumise arengu määral talupojad tunnetasid kohalike
liigade isoleeritud tegevuse vähesihipärasust ja vajadust organiseerida üldise plaani järgi
solidaarseid väljaastumisi.Liitumise ülesandeid täitsid talurahva kongressid ja liikumine,
millise lipule oli kirjutatud: „õigus maaharimisele“ vastukaaluks maaomanike „õigus
maale“, mis võttis veelgi suurema jõu ja ulatuse. Selle tulemused on aga ilmnenud
omanike suuremas järeleandlikkuses ja seadusandluse ümberkorralduses, milline annab
talupoegadele temale vajaliku hulga „maa harimise õiguse“.
Teisele teele aga asus Lõuna maata talupoegkond. Põllumajandustööliste liitude
(„faši“) liikumine, mis pidi tema organisaatorite plaani järgi olema sotsiaalse revolutsiooni
alguseks, eeldades sellega koos, muidugi, maaküsimuste radikaalset lahendamist. Kuid
alustades seda tingimustes, millised juba algusest peale määrasid selle täielikule ebaedule,
„faši“ ülestõus ei andnud, peale suure hulga ohvrite, rahvale midagi. Leidmata mitte mingit
võimalust oma olukorda kohapeal parandada, hakkas talurahvas riigist minema rändama:
algas masiline emigratsioon ookeani taha. Tööliste arvu vähenemine tõi kaasa varsti paigale
jäänute töötasu tõusu ja mõningase tingimuste paranemise. Samas ka maa väiksem nõudlus
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tõi kaasa maa hinna languse. Suured maatükkid, millised andsid enne tulu, osutusid
mahajäetuteks. Selline olukord pidi panema latifundisti, keskmise- ja väikemaaomaniku
raskesse olukorda. Kui latifundistil on veel võimalik maad karjamaaks muuta, siis
väikeomanikel seda võimalust ei ole. Lõunas moodustasid nii ühed kui teised klassi, kelle
maaomand teenis eranditult talupoegade töö ekspluateerimise kaudu. Isiklikult nad maad ei
töödelnud ja ise on pühendunud teistele tegevustele, olles vaimulik või tegeledes teiste
vabade ametitega, eriti advokaadid; siin on ka enamik kohalike ühiskondlike ja riiklike
asutuste ametnikke ja kuna nende käes oli kogu kohaliku poliitika ajamine. Sellises
olukorras, mlline oli loodud emigratsiooniga, jääb neil üle kas asuda isiklikult maad
harima, milleks neil ei ole oskusi, teadmisi ega ka tahtmist või siis see ära müüa. Viimane
variant oli neile isegi kasulikum, sest maad osteti mitte ainult ahnelt, vaid ka isegi kõrge
hinnaga... need samad emigrandid, kes olid mõne aasta ameeriklasi teeninud, raha säästnud
ja koju sõitnud, ostes maad ja asutades seal oma majapidamisi. Selline on viimaste aastatel
sadadete tuhandete liiride vool Itaaliasse, millised saabuvad igal aastal ookeani tagast
kodumaale. „Ameeriklane“ harib maad mitte ainult isiklikult, vaid ka kasutab täiustatud
tootmisviise ja töövahendeid, rajab otstarbekamaid tootmishooneid endiste õlgmajade ja
muldonnide asemel, aga kõige lõpuks esitab teisi nõudmisi kohalikele võimudele ja riigile.
Toimub täielik sotsiaalne pööre. See tähelepanuväärne protsess, mis on konstateeritud
viimase parlamendi ankeediga, ilmneb eriti jõudsalt Abruzzilaste juures, kus, tänu sellele
on mõned rajoonid täiesti teistsugused. Kuid väga tugev on see samuti Kalaabrias ja
Basilikatis, osalt ka Sitsiilias ja ka Apuulia mägises osas, ühe sõnaga, kõikjal, kui pinnase
ja kliima tingimused eeldavad väikepõllundust. Seepärast Apuli tasandikul, kus on
võimalik tegeleda suurtel väljadel masinate abil vilja kasvatamisega on väikepõllumehe edu
väiksem, kuid see edeneb siingi.
Ja kolmas tee, mille abil itaalia maata talupoeg maal püsida – see on maa
kollektiivse rentimise teel. Eksisteerib selle kaks liiki. Üks, milline on enam levinnud
Sitsiilias ja Lombardias, erineb selle poolest, et kollektiivsus piirdub vaid maa rentimise
faktiga, seda kasutatakse aga eraldi, igaüks harib vastavalt jagatud maatükki
individuaalselt. Sellisel puhul me näeme sulaste, kes püüavad endale maad osta,
kollektiivset abi. Teine sisuliselt kollektiivse rendi liik oma eesmärkidelt ja ülesannetelt on
teostatav vaid seal, kus on tugev töölisorganisatsioon. See sünnib seepärast itaalia
töölisliikumise keskuses Emilia-Romagnas, ja kust see levis naaberprovintsidesse:
Bologne, Mantuani, Modena jne. Siin ei ole kollektiivne mitte ainult rentimine, vaid ka
selle kasutamie. Kui lombardia tüüpi kollektiivse rentimine ei leia eest erilisi väiseid
tõkkeid, siis töötajad, kes püüdsid emilia-romagnas tüüpi rendile, põrkusid igal pool kokku
ületamatute takistustega. Rääkimata juba väikerentnike konkurentsist, eriti asunike poolset.
Kuid kõige tähtsamatest sellistest takistustest paistis välja maaomanike soovimatus maad
tööliskooperatiividele välja rentida, kuna see hõivab vaba tööjõu, mis tõstab eraettevõtja
poolt palgatava tööjõu hinda. Töölised aga, kes hangivad kollektiivse rendi, peavad kõvasti
töötama ja pidama võitlust oma hädavajaliku maatüki „maa harimise õiguse“ eest,
loomulikult nad peavad silmas riiklikke, kiriku ja kommuunide, provintside,
headegevuslike asutuste jne. maid ja nad nõuavad üha valjema häälega seadusandjatelt
selliseid meetmeid, millised lihtsustaks neil neid maid rentida.
Muutudes proletaarsest kollektiivsest rentnikust, üksikrentnike ja alltöövõtjate grupi
liikmeks, on tarvis neist eristada väikse kategooria, kes on oma klassi asendilt kõige
lähemal omanike grupile, aga nimelt päritavad rentnikud, kellel on maa väljaostmise õigus
(emeriitus). Sellist rolli mängivad mingil määral silmapaistvalt Laziumi rentnikud
(45/1000), Apulis (11) ja Kampane (10). Võrreldamatult suuremat rolli omab kategooria,
kes tegeleb, peamiselt lüõhiajalise rahalise rendiga, mis on enam levinud Veneetsia
piirkonnas, osalt ka Emilia, Kampane ja Basilikas. Antud kategooriasse kuuluvad
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väikerentnikud, kes töötlevad maad isiklikult (rõhuvas enamuses) ja suuremad rentnikud,
kes juhivad kapitalistlikkui ettevõtet, või on lihtsalt edasi rentnikud. Peamise aga, põhilise
vaadeldava grupi kategooriana on vilja osaga tasuvad rentnikud. Selline maakasutusviis –
mezzadria ( pooletera mehed), masseeria või colonia – väga levinud ka kõigis teistes riigi
piirkondades, aga peamiselt Markah, Toskanas, Umbrias ja Emilias. Vastav elanikonna
grupp on juba praegu üheks Itaalia sotsiaalse struktuuri oluliseks osaks ja sammub sellel
teel, et hõivata tulevikus veelgi olulisem koht. Vastupidiselt teoriale, mis trakteerib sellise
maa kasutuse vormi keskaegseks jäänukiks, mis on mõistetud kadumisele, kasvab pooletera
meeste hulk pidevalt. Lõunas toimub see sama emigratsiooni mõjul: tööjõu kallinemine ja
oht, et maa jääb harimata sundis maad saagiosa eest välja rentima ja ka töölised, saades
suuremat tasu koha peal, ka välismaalt sugulastelt saadava abiga, said võimaluse
tööloomade ja tööriistade ning hädavajaliku viljaseemne ostuks. Riigi keskosas on suur osa
kultuurmaast pooletera meeste käes, kes bonifitseerimise, niisutamise ja kuivatamise teel
juurde saadud maa on asustatud pooletera meestega. Paljudes kohtades muutuvad nad
maavaldajateks, kes palkavad juba ise tööjõudu. Eelmainitud teooria vastaselt ei kananenud
pooletera meeste hulk ja see ei alandanud põllumajanduskultuuri: pooleteramehed tegid ise,
kuivõrd see nendest sõltus igasuguseid parandusi ja täiustamisining teine kord peavad
lõpmatut võitlust peremeestega nende konservatiivsuse ja ihnsuse pärast. Ja uuesti selle
teooria vastaselt, mis tõotas pooletera meeste saatuslikku laostumist ja proletariseerumist,
nad ise tasapisi rikastuvad. Aasta-aastalt tuuakse hoiukassadesse üha suuremaid hoiuseid, et
kogutud raha eest hiljem maad osta. Toimub väikemaaharijate (koloonide)
väikemaaomanikeks muutumine. Sealjuures, vaadeldava grupi olukord sotsiaalses võitluses
on muutunud üpris keerukaks selle läbi, et neil tuleb võidelda kahel rindel korraga.
Eelkõige maaomaniku vastu. Kolonaadi tingimused, millised on üpris isesugused, kuid
rentniku jäoks tihti üpris rängad, olemata kaitsutd oma õigustes ja kohustudes tihti tasuma
suuremas osas või isegi peale makstes. Pooletera-meeste liigal, mis loodud nende kolonaadi
tingimuste parandamise eesmärgil, on õnnestunud üpris palju saavutada, peamiselt seetõttu,
et neid on toetanud organiseeritud külaproletariaat. Kuid samal ajal lasub neil endil
eelmainitud proletariaadi surve. Üheks tähtsamaks koloniaadi kasuks – kogu talupere
tööjõu ärakasutamise võimalus. Kuid tuleb aeg, mil oma jõust ei piisa, siis töötajate
palkamise vältimiseks vahetatakse üksteisele teenete osutamisi nn. „talgute“ korras.
Töölised , kes otsivad töötuks jäämise vastast vahendit, nagu seda esineb Roomas, kes
printsipiaalselt ei soovi järgida Lõuna tööliste emigreerumise eeskuju, nõudsid aga
„talgute“ ära keelamist ja kohustuslikku tööjõu palkamist. Kolonnidel (asunikel, pooletera
meestel) tuli järgi anda, kuigi sellisel viisil suurenesid oluliselt tootmiskulud, siis töölised
aitasid neil saavutada olulist kompensatsiooni maaomanikelt. Kuid töölised läksid veelgi
kaugemale. Kui asunikud, moodustades kooperatiive, hakkasid endale ostma veskeid, siis
töölised nõudsid, et selliste masinate omamise ja kasutamise õigus oleks vaid neil ja et
asunikud ka tulevikus oleks see õigus tööliste käes ja et juba ostetud masinad oleksid antud
üle tööliskooperatiividele. Töölised, keda antud juhul juhtisid marksistid, kes olid
talupoegade vastased, kirjutades sel viisil alla oma surmaotsusele. Tekkis äge võitlus ja
lõppude-lõpuks tuli töölistel võtta vastu juba alguses vabariiklaste, kes asusid talumeeste
poolele ja kelle poole hoidis ka märkimisväärne tööliste osa, poolt pakutud lepitus vorm –
talumeestest ja töölistest moodustatud kooperatiivi näol. Märkimisväärne on ka see, et
talupojad, kellel oli maad rohkem, kui nad seda harida jõudsid, tulid kohe vabariiklastele
vastu nende ettepanekus, üleliigne maa töölis-kooperatiividele välja rentida.
Täpsema statistika puudumine ei anna võimalust määratleda täpselt seda, millist
mahtu omab meie poolt käsitletud kolmas rahva grupp, st. omanikud. Peab piirduma viitega
suurtele latifundiumitele Lõuna piirkondades, milline on selle klassikaliseks näiteks, Siis
Lazio piirkond ja ka mõned paigad Lombardias ja Veneetsia piirkonnas. Terve rea
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protsesside mõjul, millised toimuvad Itaalia rahva-majanduses ja osa oli neist juba ära
mainitud, siis see maaomandi vorm omab kadumise tendentsi. Juba käesoelval ajal on need
müüdud väikesemateks omanditeks. See protsess läheb veel kiiremini siis, kui viiakse ellu
töötava demokraatia poolt nõutud meetmed mittekasutatud haritavate maade, millised
moodustavad suure osa latifundiumitest, et need müüdaks või renditaks väiketalunikele
välja. 191.a. loeti maaomanikke 2 305 795 ((27 miljoni elaniku kohta.)). Kuid mis neid
ähvardab, see on riigi rahanduspoliitika, vahendite vähesus ning toodangu müügiraskused.
Väikemaaomanikud peavad oma olu parandamiseks pidama võitlust kahel rindel: ühelt
poolt riigi maksupoliitikaga, järelikult nende klassidega, kellele selline poliitika on kasulik
ning teiselt poolt kokkuostjate ja kaupmeestega. Kuna aga sellist võitlust saab kuigivõrd
edukalt pidada vaid organiseeritud jõududega, siis jäädes oma maatükil individualistiks,
nad astuvad samal ajal hea meelega kollektiivsette asutuste ja tootmisüksuste liikmeks,
milliste kaudu loodetakse saavutada üht või teist olukorra parandamist. Seni on loodud
umbes 1800 põllumajanduskassat, kuni 1500 kooperatiivi töövahendite, vilja ja väetiste
ostuks, üle 1200 kariloomade ja majandushoonete kindlustusseltsi, 600 piimaühistut, umbes
150 veinikeldrite seltsi jne.
Kõigest sellest eelpool öeldust on iseenesest selge, kui suur ja keerukas on
maarahva osalus Itaalia sotsiaalses liikumises, millise eesrindlikuks malevaks on
tööstusproletariaat. 11 juuni 1911.a. rahvaloenduse andmete järgi oli tööstuses hõivatud
isikuid 2, 305, 698 inimest (( = 2 305 795 maaomanikku! 27 miljoni elaniku hulgas.)).
Nende peamine osa on keskendunud nelja Põhja piirkonda: Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneetsia, samuti veel viies provintsis (Novara, Turini, Genuae, Komskoi, Milani,
Bergami); kogu maa ülejäänud osades, äärmisel juhul 55 provintsis 69.-st., kaob
töölisproletariaat maaproletarjaadi varju. Kui võtta see asjaolu tähelepanu alla, siis saab
selgeks, et selle grupi roll sotsiaalses liikumises ei ole võrreldav tema arvulise hulgaga. See
mis teda ettepoole tõukab – on tema suur organiseerumisvõime võrreldes maarahvaga.
Esimeste ja teiste oraniseerumise astet ilmestab järgnev tabel:

1.-jaanuariks

Moodustasid liigasid. ((ühinguid))
Tööstustöölised
Maatöölised

1908.a.
1912.a.

Arv
3 766
4 703

Liikmeid
508 290
452 354

Arv
1 809
2 626

Liikmed
426 079
408 148

Kõik kokku.
Arv
5 575
7 329

Liikmeid
934 369
860 502

Liigad võivad oma iseloomu järgi olla jaotatud kolme järku. Nn. vabad, mis on
registeeritud kohalike tööametite ((tööbüroode, Töö Kojad)) juures (enamus) või mis on
organiseeritud üleriigiliselt föderatsiooniks. Selliseid „vabu“ liigasid – tööstustööliste on
3 964 koos 352 978 liikmega ja põllumajandustöötajate 2 064 omi koos 286 692 liikmega.
Need organisatsioonid on suuremal osal juhitud erinevate vaadetega sotsialistidemarksistide poolt ja kes järgivad Töö Peakonverentsi direktiive. Nende hulgas peab ära
märkima Rooma talurahva organisatsiooni, mis kuulub vabariikliku Töö Koja juurde, mis
loodi masinate konflikti ajal.
Teine järk liigasid - isoleeritud liigad, mis ei ole registreeritud Kodades ega ka
rahvuslike föderatsioonide juures ning millised suures enamuses asuvad Töö
Peakonverentsi mõju all. Selliseid liigasid on 376 koos 33 747 liikmega ja maatöölistest
365 ja 79 064 liikmega. See organisatsioon, mis asub osalt väljaspool kõiki parteilisi
tendentse ja on enamjaolt seotud mõõdukate demokraatlike parteidega. On olemas veel
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katoliiklikud liigad, rangelt konfessionaalsed, 363 koos 65 629 liikmega linnas ja maal 197
– 42 392 liikmega liigat. Alljärgnevast tabelist on näha, kuidas nende kolme järgu vahel
jaguneb maatööliste kategooria:
100 organiseertust
Väikeomanikud ...
...rentnikud
Asunikud
Pooleteramehed (obbligati)
Kooperaatorid (bracceanti)

Kuulub organisatsioonidesse.
Vabades
Katoliiklikes
%%
%%
3,6
10,8
13,9
14,8
55,2
29,8
40,5
17,4
71,0
2,8

Isoleeritutes
%%
85,6
71,3
15,0
42,1
26,2

Siit tuleb selgelt välja tõsine, kommentaare mitte vajav erinevus tendentsides. Siiski
tühine hulk väikeomanikke ja väikerentnikke on „vabades“ st. asuvad enamjaolt
sotsialistlikes ja tihti vabariiklikes organisatsioonides, mis on seletatav sellega et need
mõlemad äärmusparteid pöörasid alles kaks aastat tagasi tähelepanu nendele kahele
olulisele kategooriale, samas kui katoliiklased ja mõõdukad võtsid endale nende huvide
esindajate rolli ja töötavad juba ammu nende hulgas. Muide, mis puudutab katoliiklaste
tööd, siis peab märkima, et katoliiklikud tööliste organisatsioonid ühe enam ja enam
omistavad endale „vabade“ taktikat, isegi kuni streigini, mis oli varem välistatud
(tööandjate ja töövõtjate segaorganisatsiooni tõttu), nüüd väheneb nende rangus liikmetelt
nõutavates konfesionaalsetes nõudmistes. See on seletatav sellega, et liigal ei ole mitte
ainult oma liikete huvide kaitsmine nende eest, kes neid huve rikuvad, vaid, et
seadusandlikule võimule mõjudes viimane ka nende huvisid kaitseks. Siit suur tähtsus
Itaalia töölisliikumiste suhtumises poliitilistesse parteidesse. Selles suhtes on
pöördepunktiks Töö Peakonföderatsiooni Modena kongress (1908.a.) Itaalia
töölisorganisatsioonidele pani aluse juba Madzzini, kelle otsesel mõjul kutsuti kokku Itaalia
tööliskongress. Kuid madzzini töölisliikumisel ei olnud edu ja see liikumine, mida me siin
näeme, on peaegu tervikuna sotsialistliku partei kätetöö. Seepärast on selge, mis suhted
viimase ja klasiliste kutseühingutega (sündikaatidega) kujunesid välja hoolduse ja
hoolekande vallas. Selle Modena kongressil need organisatsioonid, äärmisel juhul,
formaalselt, iseseisvuvad otsustavalt parteist, nõnda nagu Peakonföderatsioon
revolutsioonilise sotsialismi teel, millisel ta rohkem või vähem kindlalt, rokem või vähem
järjepidevalt varem käis, pöörab reformistliku sündikalismi teele, millise aluste panijateks
on Itaalias prof. Gratsiadei ja Ivanoe Bonomi. Pea Töökonföderatsioon Modena kongressil
asub sellele vaatekohale, et „puhast ja siirast klassipoliitikat võivad teha vaid klassiorganisatsioonid“, et sündikaadid peavad seepärast, jäädes sõltumatuks poliitilistest
parteidest, „ise oma poliitikat tegema“; kuid kuna sündikaadid ei ole selleks veel küpsed,
ega veel piisavalt tugevad ja ei oma piisavat kogemust, siis seni nad „peavad kasutama
neile enamsõbraliku partei teeneid, kuid ei saa ega pea neid parteisid teenima“. Seejuures,
siiski, Modena kongressil vastu võetud päevakorras oli tehtud väljajätt, mis selgitas, et
sõbralike parteide all, kellega konföderatsioon võib kokkulepet sõlmida, mõeldakse vaid
neid parteisid, millised tunnistavad „klassivõitluse meetodit“. Seejuures tunnistas
konföderatsioon enda omaks, võttes selle ära sotsialistlikelt parteidelt, õigust pöörduda
proletariaadi solidaarsuse poole, eriti selles, mis puudutab üleüldise streigi
väljakuulutamist.
Töölisklasside organiseerimise loomulikuks tagajärjeks oli hiljem „peremeeste“
organisatsiooni loomine, milline sündis 1910.a. „Rahvusliku tööstuse konföderatsiooni“
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nime all, mis ühendas 19 tööandjate organisatsiooni, millises on 1 900 ettevõtet ja mis
annavad tööd 250 000 töölisele. Kuid pidades silmas riigi iseärasusi, sai see organisatsioon
suurema arengu põllumajandusega liitudes. 1 jaanuaril 1912.a. loeti selliseid
organisatsioone kokku 48, neist 23 kohalikku ja 7 provintsiaalset, mis olid suunatud
peamiselt sulaste liiga vastu ja 11. organisatsioonist, milliste spetsiaalseks ülesandeks oli
võidelda talurahva liigadega. Neid organisatsioone ühendab provintsidevaheline
föderatsioon, mis peab oma koosolekuid Bolonjas, st. samas linnas kus omab oma
residentsi talumeeste ja sulaste „Maaharijate rahvuslik föderatsioon“. Tööandjate liigal on
oma häälekandja „Bolletino federale agrario“, juhatab tööandjate vastastikuse abi kassat
streikide puhuks ja peab üleval koosseisulisi propagandiste, et nad meelitaksid nende poole
üle talupoegi ja rentnikke. Muidugi, sarnaselt töölisorganisatsioonidele ka tööandjatel mitte
ainult tööliste ja talupoegade nõudmistega otsese ja vahetu võitluse, vaid ka tööandjate
huvides valitsuse ja seadusandliku võimu mõjutamise ülesanded. Sellise mõjutamise
eesmärgil eksisteerib Roomas „föderatsiooni poliitiline büroo“, millise kaudu föderatsioon
juhib maameeste parlamendi gruppi ning suhtleb valitsuse ning ministritega. On iseenesest
mõistetav, et ühe või teise võitleva poole mõju edu riigivõimule ja see positsioon, millist
see võim omab üha enam kasvava ja areneva sotsiaalse võitluse suhtes, määratletakse
elkõige riigi poliitilise ülesehitusega, muidugi omalt poolt evolutsioniseerides kooskõlas
selle sotsiaalse korra evolutsiooniga.
2. Poliitiline ja administratiivne kord.((enne I Maailmasõda)).
Formaalselt määratletakse Itaalia poliitilist korda piemonte Karl Alberti Statuudiga
(1848.a.), milline on muutunud ülalpool toodud tingimuste mõjul ühendatud Itaalia
põhiseaduseks. Oktruajeeritud statuudina on sellel kõik säärase põhiseaduse halvad
puudused, millise ülesandeks ei ole mitte rahva võimu kehtestamine kuivõrd selle piiramine
ja trooni võimu suurendamine. Kuid need asjaolud, millised kujunesid välja praeguses
Itaalia monarhias, pidevas süstemaatilises võitluses oma eksistentsi eest, viisid lõpuks
selleni, et kehtestatud kord, olles vankumatu paberil, on teinud läbi rida muutusi, mis on
muutnud selle enam vastavamaks rahvavalitsusele. Statuudi (art.2) kehtestab „valitsus on
monarhistlik ja esinduslik“, seejuures riigiametitesse nimetamine, sealhulgas ministrite, on
antud eranditult kuninga äranägemisele (art. 6); tegelikkuses aga, kujunes üpris kiiresti ja
kindlalt välja puhas parlamentaarne süsteem. Seadusandlik võim, kooskõlas art.3.
„täidetakse kollektiivselt kuninga ja kahe koja: senati ja saadikute koja poolt “, seejuures
Senat, st. ülemkoda, moodustatakse erandlikult kuninga poolt piiramatul hulgal eluaegselt
nimetatud liikmetest Statudis (art. 33) määratletud kategooriate hulgast (kokku 21 isikut),
kes võivad olla grupeeritud järgmisse nelja klassi:1)kõrgemad vaimuliku, sõjaväe ja
tsiviilbürokraatia ametnikud; 2)endised saadikud, 3)teadlased ja 4)suuromanikud (1913.a.
1.ajaanuaril oli senatis : kõrgemaid bürokraate – 105; endisi saadikuid – 142, teadlasi – 48
ja suuromanikke 66.). Peale selle kuulusid senatisse seaduse järgi kõik kuningliku õukonna
printsid. On ilmselge, et sellise seadusandliku võimu organiseerimisel ei kuulu talle sellest
mitte kolmandik vaid kaks kolmandikku. Tegelikkuses selline ülemkoja organiseerimine,
mis muudab ta valitsuse tahte teostajaks, st. alamkoja enamuse käepikenduseks, mis muutis
senati poliitilise faktori nullilähedaseks. 1910.a. kui Lutzatti ministeerium kavatses senatit
reformida, tuues sellesse sisse valitava elemendi, olid sellele järsult vastu sotsialistid, kes
kartes, et senat saab elanike antidemokraatlike kihtide iseseisvaks toeks, muutub
reaktsiooni pesaks. Täitevvõimu peana on kuningal kontrollimatu sõja kuulutamise õigus,
nagu ka rahul-, liidu-, kaubandus- ja teiste lepingute sõlmimise õigus, teatades viimastest
kodadele vaid sel juhul kui „riigi julgeoleku huvid seda lubavad“(art. 5); tegelikkuses aga
1859, 1866, 1889.aasta sõjad, millise autoriseerimiset valitsus parlamendilt palus iga kord,
oli selleks reaks pretsedentideks, millistele toetudes opositsioon võis täiesti põhjendatult
opositsioon süüdistada praegust valitsust rahvaesinduse õiguste rikkumises, kelle
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nõusolekuta oli kuulutatud välja Trioplitani sõda. Lõpuks, mittekasud ja isegi ohud,
millistega kaasnes otsene trooni põrkumine rahvaesindusega, viisid kuningliku veto
kadumiseni: mis oli ette nähtud Statuudi art. 7. ja seadusete kinnitamine muutus lihtsalt
kuninga kohustuslikuks formaalsuseks. Troonil ei olnud veto õiguse eest võitlemiseks
mõistlikke aluseid, kui tema käsutuses on teised pehmemad ja vähem ärritavaid vahendeid,
et kõrvaldada temale ebameeldivaid eelnõusid, nagu edasi lükkamine või saadikutekoja
laialisaatmine. On mõistetav, et rahvaesinduse evolutsioon, mis on kehastatud
saadikutekojas, pidi teostuma täpselt otse vastupidises suunas: tema baas on laienenud ja on
suurenenud tema kompetentsi maht, mis on faktiliselt väljunud neist piiridest, millised olid
Statuudiga määratletud. Üheaegselt põhiseaduse annetamisega andis Karl Albert välja
valimisseaduse, milline pidi kehtima ajutiselt, kuni parlamendi poolt vastu võetud seaduse
kehtestamiseni. Siiski, see ajutine seadus, milline andis valimisõiguse vaid tühisele
jõukamate kodanike tipule, eksisteeris 33 aastat. Vaid peale seda, kui Garibaldi poolt
1879.a. asustatud Itaalia demokraatia liiga, mis seadis oma eesmärgiks saavutada üleüldine
valimisõigus, aga seejärel Asutava Kogu kokkukutsumist – misjärel Liiga arendas riigis
valju agitatsiooni, misjärel viidi kotta uus valimisseadus,mis suurendas järsult valijate
hulka 600 tuhandelt üle 2. miljoni valijani. Sellel seadusel, mis kehtis enne 1912.a. oli
sellisel vähe haritud rahvaga maal üks puudus, kuna ta seadis valimisõiguse sõluvusse
teatava kirjaoskuse tasemega. Tänu sellisele sensusele osutusid viis ja pool miljonit
täisealist inimest hääleõigusetuks. 1911.a. sel ajal kui Itaalia rahva eest salaja ettevõetava
Tripolitani sõjaks tehti viimaseid ettevalmistusi ja võis karta, et sellekse ei saada
demokraatia heakskiitu Giolitti, kes oli alati jäigalt valimisreformi vastu, tegi maale
üllatuse, esitades peaegu üleüldise valimisõigust andva seaduse eeolnõu ja mis saigi hiljem
30 juuni 1912.a. seaduseks. Nüüd on endised valimisõiguse piirangud jõus vaid 21 kuni
30 aastaste kodanike suhtes, samuti neile kes ei ole sellisesse ikka jõudnud, kuid kes
teenisid ära oma sõjaväeteenistuse kohustuse, kirjaoskamatuse tsensus enam ei eksisteeri,
neile muutus valimisõigus üleüldiseks. Sellisel viisil kasvas valijate arv 3 247 722 kuni
8 635 148 inimeseni. Samas kaotati ka veel üks oluline Statuudi keelu artikkel (art. 50)
saadikute kohustuste täitmisese eest mingi hüvituse maksmise keelu kohta: artikkel jäi
kehtima, kuid nüüdsest hakkavad saadikud saama 6 000 liiri aastas postikulude jne. katteks.
Suuremal demokraatlikumal baasil ja enam demokraatliku koosseisu juures, rahva esindus,
arvatavasti, jõuab kiiremini nende võitude suunas, millised on neil juba tehtud. Nende
hulgas enam oluline on koja inspekteerimise õiguse laiendamine. Peale küsimuste ja
järelepärimiste, kinnitas praktika veel nende suure ankeedi õiguse, millist ei ole
põhiseadusega ette nähtud. Siin käib jutt eelkõige reast parlamendi juurdlustest valimiste
küsimustes, millise eesmärgiks oli parlamendil piisava materjali kogumine nende poolt
kinnitada tulevate valimiste õigsuse või mitteõiguspärasuse kohta. Seejärel, viimase kümne
aasta kestel on tehtud rida teistsuguseid anketeerimisi, mis omasid tähtsat rolli maa
poliitilises-, ühiskondlikus ja majanduselus. Sellised ankeedid, millise ülesandeks olid
igasuguste riisumiste ja kuritarviduste kaotamine: 1908.a. saatis parlamendi juurdlus
kohtualuste pinki ja mõisteti seal süüdi rahvahariduse minstri Nazi; 1913.a. lõppes
juurdlus ja arutati kojas läbi Õigusmõistmise Palee ehituse anketeerimise tulemusi,
millise põhjal pidi kohtupinki istuma rida ettevõttjaid, ametnikke ning isegi
poliitikuid. Parlament uurib samuti riigijuhtimise mitmete harude tegevust. Viimastele
anketeerimistele oli valitsus kaua ja eriti vastu. Kuid ikkagi tuli tal järele anda nende
valdkondade suhtes millistes troon on pandud parlamendikojast enam sõltumatusse
seisundisse – nimelt maa- ja merevägede ameetkond. Võimalus, et sõja krediite
vähendatakse või isegi öeldakse nende andmisest ära – oli liiga kõva argument, et valitsus
võiks parlamendile vastu hakata. Ainus, mis valitsus saavutas, oli see, et ankeetkomisjonidesse võeti liikmeks ka valitsuse liikmeid. Ja need suures parandused, milliseid
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viimase kue-seitsme aasta jooksul maa- ja mereväes tehti, on just nimelt parlamendi
juurdluse tulemused ((komisjon uuris, leidis puudujäägid ja andis nende kõrvaldamiseks
raha)). Suur tähtsus on ka sotsiaal-majanduslike küsimuste anketeerimisel, nagu
agraarankeet, kaubandusliku merelaevanduse juurdlus ja siis viimane 1911 ja ülalpool
mainitud ning Lõuna Itaalia talurahva olukorra seisundi uuring. Parlamendi võimu
laiendamise kõrval saab suure tähenduse parlamentaarse immuniteedi mõiste praktiline
laiendamine. Peale saadiku isikliku puutumatuse, milline on tagatud Statuudi art. 45
määrustega, lõi praktika veel reaalse immuniteedi, parlamendi hoone enese immuniteedi,
millisesse, mitte ainult politseivõimud vaid ka kohtuvõimud saavad ligipääsu mitte teisiti
kui koja enese, või selle esimehe loal. Kujunes välja omalaadne parlamendi varjupaiga
õigus, ja oli juhtumeid, mil istungjärkude vahelisel ajal saadikud, keda ähvardas
arreteerimise oht, vältisid seda parlamendi hoone ruumidesse kolimisega. Pöördudes
rahvaesinduse poolt kodanike eneste õiguste, vabaduste juurde, me näeme, et Itaalia
konstitutsioon ei tunne üldse südametunnistuse vabadust. Vastupidi, Statuudi art. 1 kõlab,
et „katoliiklik, apostellik, rooma religioon on ainus riigiusk, teised kultused, millised
kaasajal eksisteerivad on, vastavalt seadusele, sallitavad“. Uute uskude riigis tekkimist või
sinna imbumise võimalust peale 1848.a. isegi mitte ainult kui „sallitavaid“ ei lubata.
Tegelikkuses aga on Itaalias kujunenud välja täielik südametunnistuse vabadus
(Katoliikliku usu, kui riikliku tähendus on hävitatud nn. 13. mai 1871.a.„garantiide
seadusega“, millisega seati sisse paavsti preogatiivid ja mis reguleerisid riigi ning kiriku
suhteid). Konstitutsioon ei räägi üldsegi midagi liitude õigusest, kuid paraktika tõlgendas
seda vaikimist, kui kodanike absoluutset organisatsioonide loomise vabadust mitte ainult
luba küsimata (kontsessiooniline kord), vaid isegi võimude teadmata (avalduse korras)
((konspiratiivses korras???)). Organisatsioonide loomise täielik vabadus läks sellisel määral
kommetesse ja harjumustesse ning Itaallaste luuse ning lihasse, et reaktsioonilise valitsuse
kõik pingutused – Pelly ministeerium – seda vabadust piirata osutusid viljatuks. Nimelt see
Itaalia ajaloo periood ilmutas erakordse selgusega, kui võimsaks poliitiliste vabaduste
garantiiks on liitude loomise õigus ja millisel suurel määral võib üksi liitude vabadus
kompenseerida kõigi teiste vabaduste puudujääki. Trükivabaduse suhtes on Statuudis
väljendatud ülimal määral sellistes väljendites, millised on iseloomulikud selle aja
põhiseadustele. „Trükkimine, - kõlab art. 28, - saab olema vaba, kuid seadus piirab selle
kuritarvitamist“. Itaalia olukorras on selles artiklis käsitletud ajakirjanduse lämmatamise
oht kuritarvituste motiivil, tegelikult teostamatu. Vastupidi, Sakki (1906.a.) seadus võttis
ka selle viimase piirangu maha, nii et perioodilise ajakirjanduse toodet võib konfiskeerida
mitte teisiti kui jõustunud kohtuotsuse alusel. ((Lühidalt tsensuuri ei ole. Kohus ei ole
tsensor.)).
Paralleelselt (juriidiline osa, peamiselt faktiline) poliitilise korra evolutsiooniga,
toimub aeglane, kuid vääramatu administratiivse korra ümberkujundamine. Need
tingimused, millistes kujunes välja kaasaegne Itaalia, olid kõige vähem võimelised
soodustama, juhtimissüsteemi, mis on üles ehitatud detsentraliseerimisel ja avaral
kohalikul autonoomial. Noor monarhia kartis kõige rohkem föderalistlikke ja
separatistlikke püüdlusi, otsides loomulikult pääsu tsentraliseerimises ja „tugevas võimus“
ja seepärast ehitas kogu sisemise juhtimise üles prantsuse eeskujul. On huvitav, et valitsuse
tsentraliseerivate ja bürokraatlike tendentside poolel olid antud juhul Lõuna piirkondade
esindajad, kes kartsid, et laialdase kohaliku autonoomia puhul jääb Lõuna ilma üldistest
riiklikest vahenditest ja sellest materjaalsest abist, millist ta hädasti vajas ja millele ta lootis.
Igal juhul, uus asjade käigu kord osutus mõnedele piirkondadele sammuks tagasi, eriti
piirkondadele, mis asusid Austria võimu all, kus poliitilise ikke all olles suhtuti väga
hoolitsevalt kohalikesse vabadustesse. Eluliste ja igapäevaste, ajalooliselt välja kujunenud
piirkondade asemel oli pandud riigi administratiivsele jaotusele kunstlik ja suvaline
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provintsid, mis omakorda jagunesid veelgi kunstlikemaks ja suvalistemaks ning
bürokraatlikku tähtsust omavateks ringkondadeks ja jaoskondadeks ning lõpuks
kommuunideks – ainsaks selle süsteemi eluliseks organismiks. Provintsi eesotsas, „tugeva
võimuna“ ja „peremehena“, oli pandud prefekt. Kohalik omavalitsus – kommunaalne ja
provintsiaalne – mis oli ilma selletagi kõvasti kitsendatud oma tegevustes seaduse
üksikasjaliku reglementeerimisega, oli antud osalt prefekti isikliku järelvalve ning
hoolduse, osalt tema poolt juhitava provintsi administratsiooni juhatuse alla. Kuid prantsuse
bürokraatlik-tsentraliseeritud kohaliku omavalitsuse organisatsiooni tüüp ei pidanud seal
oma esialgses puhtuses kaua vastu. Teises kohas (vt. Linna omavalitsus XVI) oli juba
märgitud, millisel määral itaalia munipsipaalne ülesehitus edestas prantsuse oma, oma
evolutsioonis ja suunas tegelikule omavalitsusele. Terve rea eriliste spetsiaalsete
seadustega, millised rahuldavad üksikuid Kalabria, Apulia jne. provintse aga ka üksikuid
linnu – Palermot, Roomat, Neapolit jne. on märkimisväärsel määral parandatud see kahju,
milline oleks tekitanud kahju kohalikele iseärasustele šabloonne-ühesugune sisemise
juhtimise organiseerimine. On märkimisväärne see, mitte ainult juriidiline, kui faktiline,
muutus, milline on toimunud viimase 12 aasta jooksul prefekti asendi, rolli ja tähenduse
suhtes. Ta jääb ikkagi veel kõikvõimsaks „peremeheks“, kes loob „halba ja head ilma“,
peatumata seadusetuse ja omavoli ees, eriti valitsuse valimisagendi rollis, kuid kõik see
vaid seal, kus elanikkond, kandes paljude sajandite pikkust despotismi koormat, jätkab,
nagu Lõunas, olles harimatu, organiseerimatu, ei mõista ega oska seista oma õiguste eest,
ega vihastu ülekohtu pärast, vaid ka ise kasutab seda oma taotluste toeks. Aga Põhjas, kus
elanikkond teadlikult, organiseeritult, poliitiliselt arenenult, kus ta õppis järeljätmatult ja
kindlalt oma õiguste eest võitlema, kus on tugevad poliitilised parteid – seal on praegu
prefekt vaid seaduste ja kogukonna rahu range kaitsja, seal ta on tihti isegi erapooletuks
kohtunikuks sotsiaalse võitlusega kaasnevate konfliktide puhul. Tuleb märkida, et
sisejuhtimise asjade korrastamiseks, eriti omavalitsuse aluste enam avaral rakendamisel
mängis suurt rolli see asjaolu, et kohaliku autonoomia kaitseks astusid ise kohalikud
omavalitsused 1901.a. oli asutatud „Itaalia kommuunide assotsatsioon“, mis seadis enesele
eesmärgiks „kommunaalse autonoomia saavutamise“ järgmisel teel, 1-teks. Kommuunide
organiseerimine et „kaitsta munipsipaalsete vabadusi ja munipsipaalset solidaarsust“, 2 –
ks., trükiste, miitingute ja parlamendi mõjutamise teel agitatsiooni tegemine; 3-ks.,
kohaliku omavalitsuse huve rikkuvate kommuunide suhtes otsese tegutsemise teel.
Assotsatsioonide koosseisu kuuluvad nüüd üle kahe tuhande kommuuni, seal hulgas 7
suurimat Itaalia linna (üle 200 000 elanikuga) ja umbes 250 väiksemat (alla 1000
elanikuga). Järgides kommuunide eeskuju, moodustasid ka provintsid kolm aastat tagasi
ühtse assotsatsiooni. Riigis, milline elas sajandeid „mitte poliitilist, vaid munipsipaalelu“ ja
kus elanikond oli harjunud seadma aluseks ja esimesele plaanile panema kohalikke huve,
loomulikult mõjutavad need siis ka riigi poliitilist elu. Enamus juhtudel ühe või teise
saadiku valik parlamenti otsustatakse mitte tema partei programmi järgi, vaid tema
suhtumise järgi ühte või teise kohalikku küsimusse. Vähe sellest, poliitilised programmid
muutuvad oluliselt koos kohalike olude muutumisega. Sotsialistid Romaga-Emilias
sarnanevad väga vähe Rooma sotsialistidega, täpselt samuiti nagu erinevad Romane
vabariiklased oluliselt erinevad neapolitani vabariiklastest jne. See parlamentide parteide ja
gruppide tihe side kohaliku eluga viib vältimatult sama tiheda poliitika ja kohalike
omavalitsuste seoseni. Viimaste tegevus samal, kui mitte suuremal määral, kui valitsuse ja
seadusandlike asutuste tegevus, määratletakse sellesse kuuluvate parteiliste gruppide
vastastikuse suhtega. Neid gruppe saab, tänu selle vahetpidamatule diferenseerimisele,
olema üha enam, millele aluvad itaalia poliitilised parteid ja eriti just demokraatlikud.
3. Poliitilised parteid. Peale 1882.a. lisandub ajaloolisele kaheks jaotamisele, paremaks ja
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vasakuks, veel viimasest eraldunud äärmine vasak. Viimane, kujutades endast algul
kompaktset massi, laguneb aega mööda radikaalideks, sotsialistideks ja vabariiklasteks.
Peaegu samaaegselt toimub lõhenemine ka vabariiklaste hulgas, mis jaguneb kaheks
spetsiaalseks parteiks: Itaalia madzzinilikuks ja rahvuslik-vabariiklikuks parteiks. Hiljem
aetakse sotsialistlikust parteist välja sündikalistid, aga hiljem, Tripolitani sõda ajab
sotsialistliku partei uuesti lõhki ja sellest eralduvad parempoolsed reformistid, moodustades
enda spetsiaalse partei. Sellise lõhenemise koidikul asub ja ka peaegu samasugustel
põhjustel seisab ka vabariiklik partei, säilitades seni veel ühtsust vaid oma juhtide suurte
jõupingutuste varal. Praegu Itaalia parteide poolt üleelatavale evolutsioonile on eriti
iseloomulik see, et nad kaasatakse eksisteeriva korra poliitilisse korda, millise pärast need
lõhenemised tulevadki. Sellisel viisil radikaalid, endised vabariiklased, muutusid praegu
monarhistlikuks ja valitsevaks parteiks. Sellisel viisil reformipartei tekkis just sotsialistliku
partei hulgas tekkinud tugevast voolust kodanlike ja monarhistlike valitsustega koostöö
kasuks. Idsegi sündikalistid, kes ei püsinud oma eranditult „otsese tegevuse“ seisukohal;
püüdlevad nüüd innuga munipsipaliteetide vallutamise poole ja omavad isegi üht saadikut
parlamendis. Absoluutselt väljakannatamatul vaatepunktil asuvad, peale anarhistide, nüüd
vaid itaalia madzzinilik partei, kes on täiesti praeguse monarhistliku korra vastane, ega luba
oma liikmetel osaleda parlamendis, ega ka kohalikes omavalitsustes ja kes tunnistavad vaid
revolutsioonilisi tegevusmeetodeid. Eksisteerib, muide, veel boikoteeriv parem partei –
katoliiklik. Paavsti ensüklikaga non expedit on katoliiklaste osalemine poliitilistel
valimistel kuulutatud lubatavaks vaid erandlikel juhtudel ja vaimuliku võimu loal, nii nagu
riigi konstitutsioonilises elus normaalne osavõtt oleks võrdväärne kehtiva korra
tunnustamisega, järelikult, paavsti Rooma ja ilmaliku võimu suhtes eksisteerivate
pretensioonide eitamine. See ei tähenda muidugi, et katoliiklasd ei osaleks poliitilises elus
ega peaks poliitilist võitlust. Tegelikkuses on katoliiklik partei riigis üks mõjukaimaid,
mõjutades oma tegevusega peaegu kõigi ülejäänud temaga konkureerivaid poliitilisi
parteisid. Kuid tema tegevus on keskendatud kohtadel kohalikele omavalitsustele, mis on
peaegu kõikjal nende kätes ja avaldavad suurt mõju maa poliitilisele elule. Ja võitlus
klerikalidega on seepärast kantud üle kohalikesse omavalitsustesse, kus ta viimase kuueseitsme aasta kestel on edukalt juhitud „rahva bloki“ poolt st. radikaalse, sotsialistliku,
vabariikliku ja osalt ka konstitutsioonilis-demokraatliku partei blokiga. Muidugi, aeg-ajalt,
võtavad klerialid osa ka poliitilistest valimistest, kõigil neil juhtudel, kui nende selline
osalemine võib anda ülekaalu mõõdukatele ja retrograadilistele elementidele ja päästa see
või teine valimisjaoskond „sotsialistlikust või vabariiklikust ohust“. Kuid parlamenti
sattunud katoliiklased ei esine seal sellistena, ei moodusta seal spetsiaalseid gruppe, vaid
peituvad teiste, neile vaimult lähedaste parlamendi gruppide liikmete hulgas. Muide,
katoliiklased tunnistavad juba avalikkult ja võtavad kõrgemal määral uue valimisseaduse
alusel energiliselt osa 1913.a. valimistest ja seisavad, nähtavasti, katoliikliku partei
asutamisel lävel, mida juba ammu tahtsid selguse ja kindlaksmääratuse huvides äärmised
parteid.Tasub tähele panna seda mõju, millist osutasid poliitilised parteidele, nende
programmide ja takitika evolutsioonile, üha tugevnev rahvamasside tõus poliitilise ja
sotsiaalse võitluse areenile ja seetõttu parteidel kasvav vajadus otsida neis kindlat tuge.
Sellisel viisil, itaalia sotsisalistlik partei, oma geneesilt ((hiljem tõlgiti see sõna arenguks,
kuna geneetika oli Nõukogude maal, Stalini ajal, keelatud sõna, kuna „geneetika“ ei
vastanud marksistlikule maailmavaatele, sest see ei andnud mingit lootust nõukogude
inimeseks kujuneda. Kõigepealt asendati see sõna vene keelses „Kapitalis“.)) rangelt
marksistlik, esinedes eranditult proletariaadi parteina, võtab enda peale talupoegade ja
käsitööliste, aga ka väikekodanluse, ning isegi ametnike, selle suure erisuguse armee
liikmeid, kes teenindavad valitsuse ja ühiskondlike – kommunaal ja provintside asutusi,
huvide kaitse. Mõistetav, et neist isesugustest elanike gruppidest, tihti sisaldamata eneses
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miskit proletaarset, ammutab sotsialistlik partei omale poolehoidjaid ja järgijaid. Sellise
oma sotsiaalse baasi laiendamisega andis sotsialistlik partei tugeva hoobi vabariiklikule
parteile, millest ta ise kunagi välja kasvas. Oma õpetuse iseloomult on see viimane partei
madzzinilik ja peaks ühendama töölisi, käsitöölisi, kesk- ja väikekodanlust. Terve rida
põhjuseid, aga eriti oma tähelepanu koondamine poliitilisele momendile ja ignoreerides
peaegu täiesti sotsiaalset – viis see kõik sellele, et vabariiklik partei kaotas peaegu täielikult
sideme töölismassidega ja näis, et oli mõistetud täielikule kadumisele. Siiski, muutes
energiliselt kurssi, sai ta tagasi mitte ainult endise asendi vaid võitis juurde ka rea uusi
positsioone. Püüdes haarata omale laia ja kindlat sotsiaalset baasi, ta evolutsioneerub oma
õpetuses, isegi eraomandi eitamiseni ja kuni kollektivismina (vasak tiib), oma taktikas,
võttes Modena Pea konföderatsiooni kongressil klassivõitluse „meetodi“. Peale väike- ja
keskkodanluse, toetub vabariiklik partei juba talurahva laiadele massidele, eriti Romanes ja
märkimisväärsel hulgal kutseorganisatsioone, milliste kaudu osutavad jõukohast mõju Töö
Peaföderatsioonile. Kesk- ja väikekodanluse minek sotsialistliku ja vabariikliku partei
ridadesse jättis radikaalse partei ilma loomulikust sotsiaalsest baasist, jäädes seepärast
nüüd eranditult ametnike ja liberaalseid ameteid pidavate inimeste parteiks – ohvitseride
sõduriteta armee. Viimaste hankimiseks teatas viimaste esindaja Modena kongressil
valmisolekust võtta kasutusele klassivõitluse meetod, kuid see võis olla puhtalt sõna, sest
radikaalsel parteil ei olnud peaegu üldse mingeid kutseorganisatsioone, millised võiksid
seda meetodit kasutada. See, mis annab sellele parteile jõu – suurte intellektuaalsete
jõudude olemasolu ja seepärast on ta muutunud ka valitsusparteiks.
Tööliste massidele püüab oma jõudu rajada ka katoliiklik partei, moodustades
kristlik-demokraatliku partei. Side kiriku ja rahva vahel ei ole paljalt vaimne, millise
kindlusele ei saa eriti loota, vaid puhtalt materiaalne. Paavst Lev XIII ensüklikaga
(Renum novarum) pannakse alus tegevusele, millise ülisuurt arengut võib kujutada
järgmiste andmete kaudu: 1 900 talurahva kassadest, mis 1911.a. Itaalias eksisteerisid, olid
omanikeks klerikaalid. 700 kassa andmete põhjal on nende käive natuke üle 50 miljoni,
sääste oli peaegu 40 miljonit, laenusid 30 miljonit. Peale selle asus samal aastal klerikaalide
käsutuses: 83 tööliskassat, 31 rahvapanka, 580 erinevat kooperatiivi peaegu 51 tuhande
liikmega, seal hulgas 458 põllumajanduslikku kooperatiivi, 250 tarbiate kooperatiivi, 57
töökoperatiivi jne. 800 katoliiklikku vastastiku abi ühingut andsid välja laene haiguste
puhul 99%, ravimiseks 15%, sünnitajatele 6% ja invaliidsuse puhul 33% jne. Lõpuks 261
katoliiklikku organisatsiooni tegelesid vastastikuse kariloomade kindlustamisega, 62 –
hoonete tulekahjude puhuks kindlustamisega. Kui siia lisada veel juba varem nimetatud
katoliiklikud töölisliigad, siis osutub, et katoliiklaste käsutuses nende organisatsioonide
kaudu on 350 000 inimesest koosnev armee, kelle hulgas on umbes 50 000 naist. Kogu seda
armeed juhib klerikaalne Töö Peakonföderatsioon, milliseks on „Itaalia katoliiklaste
majanduslik-sotsiaalne liit“, millise põhikiri on kinnitatud Püha Tooli poolt15 veebruaris
1911.a ja millise ülesanne, nii nagu see on määratletud selle põhikirja 2. punktis „juhtida,
kooskõlas katoliiklike doktriinidega ja Püha Tooli instruktsioonidega, Itaalia katoliiklaste
kogu sotsiaalset ja majanduslikku tegevust “, millisest sõltub ja liidu presidendi tähendus.
Sel määral, mil poliitilised parteide programmid ja taktika täituvad sotsiaalse sisuga,
täituvad vastava sisuga ka nende asutuste tegevus, milliste oma valdusse saamise pärast
parteid võitlevad. On selge, miks Itaalia munipsipaliteedid viimastel aastatel nii energiliselt
astusid sotsiaalsete meetmete võtmise teele. Sellele teele astus praegu samuti Itaalias, isegi,
näis, et surnult sündinud provintside omavalitsus. Samale teele, lõpuks, nii nagu oli
öeldud, Itaalia seadusandlus. Kuid Itaalia parlamendi elus ei mängi parteid kaugeltki mitte
seda rolli, millist nad pidanuks mängima parlamentarismi normaalse funktsioneerimise
juures. Siin ei ole valitsus parteiline, vaid sõltumatu igasuguste parteide programmidest ja
toetub eranditult kunstlikule enamusele, olles koostatud erinevate poliitilste vaadetega
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inimestest, teineteisega täiesti kokkusobimatutest, kuid kes on erinevatel põhjustel valmis
valitsust toetama. Selles enamuses on sotsialistid, eeldades, et iga teine, kes võiks tulla
Jolitti asemele, oleks olnud vähem sobiv või enam ohtlikum proletariaadi huvidele. Siin on
klerikaalid, kes teavad, et see valitus ei võta meetmeid ega koosta seaduste eelnõusid,
millised ei vastuseks elanike antiklerikaalsetele meleoludele, võiksid tõsiselt nende huve
kahjustada. Siit ka kõiksugused konservatiivide liigid ja sood, kes teavad, et kogu oma
formaalses valmisolekus sotsiaalseid reforme läbi viia, see valitsus ei tee ühtegi sammu,
milline võiks mingis mõttes antud sotsiaalset või poliitilist korda nõrgestada ja ka vastupidi,
kogu selle reformaatorlik tegevus on suunatud selle korra võimalikult suuremale
kindlustamisele, kõikide ohtude kõrvaldamisele, millisest suunast need ka ei ähvardaks.
Siin, lõpuks, terve hulk poliitilises mõttes täiesti ükskõikseid saadikuid, kes ilmusid
parlamenti eranditult valitsuse poolt hääletamiseks ja et saada vastu mingeid hüvesid –
sadamaid, teid jne., nendele kohtadele, kust nad sinna saadeti. Kuivõrd Itaalia Valitsus on,
Madziorino Ferrarise määratluse järgi, parlamendi valitsus, mitte riigi valitsus, võib ta
jääda täiesti rahule selle alandlikult järgiva, mitte arutleva, vaid hääletava enamusega. Kuid
sellesama korra huvid, millise kaitse ja kindlustamine lasub valitsusel, nõuab veel, et
korrale oleks loodud riigis elanike massides kindel tugi. Siit valitsus epidev balanseerimine
sotsialistide ja klerikaalide vahel – kahe enam massidele tugineva partei vahel. Tehes
sotsialistidele rea järeleandmisi töö seadusandluse valdkonnas, valitsus „sotsiaalse ohu“
tõsiste tundemärkide ilmnemisel, nii nagu see oli 1903.a. üleüldise streigi ajal, omab
reservis klerikaalset armeed, kelle vahendusel ta kõrvaldabki ohtu, nii nagu see oli tehtud
valimiste ajal, mis järgnes nimetatud üleüldisele streigile. Ja vastupidi, kui tal on tarvis
koondada monarhia ümber maa demokraatlikke elemente, on alati varuks „klerikaalne
hädaoht“, millise ilmnemisel isegi dünastia põlised vaenlased asuvad tema lippude alla.
Viimane, üllatuseks välja antud valimiste reform ongi selliseks manöövriks, õieti arvestatud
sellele, et isegi Tripolitani avantüüriga rahulolematu Itaalia demokraatia osa astuks, ilmselt
ja vaieldamatult enneolematul määral tekkinud klerikaalse ohu tõttu, korra poole.
Alles öelduga selgitatakse ka Itaalia sotsiaalse seadusandluse iseärasused. Kõik see
on katkendlikud ettevõtmised, millistel puudub ilmne juhtiv alge ja mis mitte vähem ei
tunnista sellest, etjärjekordsetes sotsiaalsetes reformides antakse eelistus mitte neile, kes
järjepidevamad on, vaid neile, mis miskit „ei maksa“, mis ei nõua mingeid kulutusi, kuigi
Tripolitani sõda leidiski riigikassas suured rahavarud. Muide, Itaalia valitsus ei peatu suurte
kulutuste ees, kui jutt käib võimaliku töörahva masside plahvatuse ja korrarikkumise
kõrvaldamisest, või kui selline kulutus võib olla reziimile endale kasulik. Siit kulutatakse
rohkem, kui 300 miljonit liiri ühiskondlikele töödele, selleks, et hõivata töötuid. Siit, nagu
seda tuvastas parlamendi ankeet, nagu Õigusmõistmise Palee puhul, riigi vahendite
ebaseadusliku kasutamise, et ainult tagada „kord“, millist võinuks ähvardada grupp
rahulolematuid töölisi. Siit aga, mitteolulisel määral see energiline valitsuse kaastöö
kooperatiivsele liikumisele, millisele pani aluse juba Gumbert I. Suured riiklikud
alltöövõtud ka tellimused (kuni raudteede ehitamise ning ekspluateerimiseni), milliseid hea
meelega anti eelkõige Itaalia kooperatiividele, mis seletab Itaalia kooperatiivide liikumise
peamist arengu jõudu, millist ei saa täheldada mingis teises riigis. Kuid selles liikumises oli
pahupool, millise tõi järsult esile Tripolitani sõda. Need riiklikud töövõtud ja tarned ja
muud kasud, milliseid kooperatiividele pakuti ja olid neile varem ette lubatud hakkasid
olema vallutatud maal – vaat selle allikas, mis hämmastas kõiki, et mitte ainult ükskõiksus,
vaid isegi koloniaalsele avantüürile otsene kastunne, millist risti vastu kõikidele oma
traditsioonidele, ilmutasid Itaalia töörahva massid. Sellegi poolest parlemendi koosseis üha
enam demokratiseerub. Ja eriti tugevalt, muidugi, aitas sellele kaasa viimane
valimisreform.
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Parlamendi koosseisu muutusi iseloomustab järgmine tabel:
Partei.
Liberaalid
Katoliiklased
Radikaalid
Vabariiklased
Sotsialistid

1904.a.
415
3
37
24
29

Valimised
1909.a.
382
16
45
24
41

1913.a.
318
24
70
16
80

Itaalias elas 10 juuni 1911.a. rahvaloenduse andmetel 34 671 377 inimest.
Itaalia pindala 286 682,21 ruutkilomeetrit.
Ühel ruutkilomeetril elab keskmiselt 120,9 inimest.
Itaalias oli 13 provintsi.
Provintsis keskmiselt 2,5 miljonit elanikku.
ЭС Гранат т. 22 1913.г. стр. 407-471
140310VKL
Itaalia riigikord 1934.a. Itaalia on kuningriik. Põhiseadus põlvneb Sardiinia 1848.a. põhiseadusest. Riigi
valitsemiskorda on muudetud fašistlikute seadustega 1925.a. (seadus valitsus juhi õigustest
ja kompetentsist), 1927.a. (korporatiivse riigikorra seadus), 1928.a. ja 1929.a. (fašistliku
suurnõukogu seadus). Riigi kõrgemate organitena teotsevad kuningas, valitsuse juht (Capo
del Governo), fašistide suurnõukogu, parlament ja korporatsioonide rahvusnõukogu
(fašism). Kuninga kompetentsi kuulub peale muu valitsuse juhi ja senati liikmete
nimetamine, armuandmine ja saadikutekoja kojusaatmine enne tema volitust elõppu.
Kõrgemat valitsemisevõimu teostab valitsuse juht, kes on vastutav ainult kuninga ees;
tema kompetentsi kuulub peale fašistide suurkogu ja parlamendi mõlema koja
päevakordade kindlaksmääramine, väga laiapiirilise dekreediväljamisõiguse teostamine,
ministrite ametissenimetamine ja ametist vabastamine; ministrid on vastutavad ainult tema
ees; ta on fašistide suurnõukogu president. Seadusandlikku võimu teostab põhimõtteliselt
parlament, mis õiguse teostamise ulatus tegelikult aga oleneb valitsuse juhist. Parlament
koosneb senatist ja saadikutekojast. Senat koosneb kuninglikest printsidest, kes on
vähemalt 21.a. ja kuninga poolt eluks ajaks nimetatud liikmetest, kes peavad olema
vähemalt 35.aastased, Saadikutekoda koosneb vähemalt 400 liikmest ja valitakse 5 aastaks
üldisel hääletamisel. Hääleõiguslikud on poliitiliste ja kodanikkude õigustega, vähemalt 21.
vanad (abiellumisel 18.a. vanad.) meeskodanikud. Valitavad on hääleõiguslikud kodanikud,
kes on vähemalt 25.aastased . Saadikutekoja liikemte kandidaatidena esitavad
konföderatsioonid (Fašism) 800 ja teised poliitiliselt tähtsaks tunnistatud eri
organisatsioonid 200 kandidaati. Esitatud kandidaatidest koostab fašistide suurnõukogu
saadikutekoja liikmete lõpliku nimekirja (400) isikut, kel on õigus kandidaate võtte ka
esitatuist väljaspoolt. Koostatud nimekiri pannakse hääletusele tervikuna; valija saab anda
oma hääle ainult kogu nimekirja poolt või vastu. Nimekirja tagasilükkamisel teostatakse
uued valimised, mis toimuvad eri korras.
Itaalia jaguneb halduslikult 18 provintsiks (5400 – 29 400 ruutkilomeetrit), mis
omakorda jagunevad kokku 92 maakonnaks (894-7553 ruutkilomeetrit) Itaaliale kuulub ka
Zara sadam ühes ümbrusega, Lagosta Pelgosa ja Saseno saared Dalmaatsia rannikul,
Rhodos ja 12 muud saart Egeuse meres (Dodekanees). Itaalia omab ka asumaid Põhja- ja
Ida-Aafrikas: Tripolitaania, Küreneika, Eritrea,ja Itaalia Somaalimaa.
Õppetöö toimub koolides katoliiklikus ja fašistlikus vaimus. Välismaale on
emigreerunud 9 milj itaallast.(1925.a. seisuga.)
EE. 1934.a. lk.1347-1352
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Ius cogens
Ius sanguinis
Ius soli
Jakobiinid

– rahvusvahelise õiguse imperatiivnormid
– kodakondsust, mis saadud vanemate (veresuguluse alusel) kodakondsuse alusel.
– kodakondsust, mis saadud sünniga mingi riigi territooriumil.
– rev demokr, üher Pariisi polit klubi liikmed Prants kod rev ajal 18 saj lõpul. Radikaalne
tiib.
Jaotuslik
Divisional departmentation -Organisatsioonilise struktuuri tüüp, mis on välja töötatud
organisatsiooniline
suurte organisatsioonide huvides, mille jaoks lakkavad funktsionaalsed struktuurid olemast
struktuur
efektiivsed. Selle struktuuri põhitüüpideks ja jagudeks on regionaalsed ja tootlikud
struktuurid aga samuti tarbijale orienteeritud struktuurid.
Jooksev kontroll.Concurrent control.- Kontrolli protseduuri etapp, mida teostatakse vahetult tööde
läbiviimisel.
Juhatajata
1940.a. James Burnhami poolt esitatud teooria, mille järgi omanduse ja juhtimise suurem
(administraatorite)
eristumine teineteisest tänapüäeva tööstuses pidi võimule tooma uue sotsiaalse grupi –
revolutsioon -juhatajad (mänedzerid).
Juht-ettevõtja.
Entrepreneurial manager- Juht, kes otsib aktiivselt uusi võimalusi ja võtab enda peale
vabatahtlikult riski, tehes muutusi ja täiustusi.
Juhtgrupp (Command group)- Grupp, mis koosneb juhist ja tema kontrolltsoonis asuvatest alluvatest.
Juhtide informeerimise - Management information system (MIS)- Juhtimisotsuse tegemiseks hädavajaliku
süsteem
informatsiooniga varustamise formaalne süsteem.
Juhtimise koormus-Span of management- Inimeste hulk, mis asuvad juhi vahetus alluvuses.
Juhtimise neli põhilist planeerimine, organiseerimine, motiveerimine ja kontroll.
funktsiooni:
Juhtimise protsess
- Management process.- Üldine maht, organisatsiooni raames, omavahel seotud
vahetpidamatust tegevustest või funktsioonidest.
Juhtimise protsessiline - Process aproach to management- Käsitlus juhtimisteoorias, mis põhineb kontseptsioonil,
käsitlus
millele vastavalt on juhtimine vahetpidamatu omavahel seotud tegevuste ning
funktsioonide seeria.
Juhtimisstiil.Leader-ship style.- Püstitatud eesmärkide saavutamise protsessis juhtide üldistatud
käitumisviisid suhetes alluvatega (autokraatlik, demokraatlik).
Juhtimisstiilid (4)
Diktaatorlik-autoritaarne, heatahtlik-autoritaarne, konsultatiivne-demokraatlik ja kaasatuddemokraatlik.
Juhtimisvõrk
- Managerial grid- Juhtimise efektiivsuse hindamisele kahemõõtmeline lähenemine.
Vastavalt sellele lähenemisele eristatakse viit põhilist stiili: võrgu vertikaalne telg kujutab
endast “hoolitsust inimeste eest”, aga horisontaalne – “hoolitsust tootmise eest”.
Juriidiline sotsialism –
(KM T:21, lk.495) Kirikul on Euroopa riikides 1/3 maast. Ta on ainuke haritud
klass. Õigusteadus, loodusteadus ja filosoofia – kõik see viidi kooskõlla kiriku
dogmadega. Samal ajal ilmus linnakodanike klass. Kogu reformatsiooniline võitlus
toimus vana kiriku soovimatuse pärast kohaneda muutuvate majanduslike tingimustega,
mille najal uued klassid ülespoole rühkisid. Prantsusmaal läks kirik vaikelt uute vaadetega
kaasa. See oli teoloogiline maailmavaade, millele anti ilmalik nägu. Dogma, jumaliku
õiguse asemele asus inimese õigus, kiriku koha võttis riik. Kuna kaubavahetus arenes,
siis tulid probleemid rahadega ja selle lahenduseks oli vaja krediite, mis sisuliselt
tähendavad üldtunnustatud usaldusakte (reguleerivad suhteid, andes garantiisid). Siit
õiguslikud nõudmised ja sellest juriidilise maailmavaate kindlustumine. Töölised
kasutasid ka juriidilist materialismi oma materiaalsete huvide kaitseks.
Jurjev

Tartu venekeelne nimi,mille andis u. praeguse linna (tähetorni) kohale 1030.a. ehit,
linnusele selle asutaja Kiievi suurvürst Jaroslav. Ühenduses üldise venestamispoliitikaga
andsid Vene võimud 1893.a. Tartuile ametlikult Jurjevi nimetuse, mis püsis Vene võimu
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Jus cogens
Jus foederum et
tractatum
Jus legationis
Jus sanquinis
Jus soli
Jus soli
Jus tractatum
Jussupov
Juste milieu
Juudid

lõpuni.
– (rahvusvahelises õiguses) imperatiivsed normid.
– õigus sõlmida liite ja lepinguid.
– õigus lähetada ja vastu võtta esindajaid.
– vereõigus, lapse kodakondsus määratakse vanemate kodakondsuse järgi.
– printsiip, mille järgi kuulutatakse kodanikeks kõik antud riigi (Tšiili) territooriumil
sündinud isikud. (Tšiili 1925.a. K §5).
– territooriumiõigus, kodakondsuse seadus, kus lapse sünd mingil territooriumil on
kodakondsuse määramise aluseks.
– õigus sõlmida lepinguid.
Feliks, krahv Sumarokov-Elston, vürst, vene aadlik, keiser Nikolai II sugulane 1887- võttis
patriootilistel motiividel osa G. Rasputini tapmisest 191.a.
Kuldne kesktee (prants.k.).
Heebr. Jidis-k, jidn, praegu maalima mööda laialipillutatud segarass. Juutide algelemendiks
on olnud Ees-Aasia rahvatõug, mis on hiljemini semitiseeritud. Pärastpoole on see saanud
tõulisi lisandeid veel vahemere tõult ning Aafrika rahvailt ja hiliseimal ajal ka põhjatõult.
Eriti kirjuks on muutunud juutide tõuline koostis pärast seda, kui nad kaotasid rahvusliku
keskusala Palestiinas. Nüüdsed juudid jagunevad arvatavasti juba õige vanast ajast alates
eeskätt 3 suurde peatüüpi: aškenasim, sefardim ja jementiidid, rohkete kõrvaltüüpidega.
Juutidest võib hakata kõnelema a-st 538 e. Kr., kui osa iisreali rahvast pääses tagasi
Babüloonia vangipõlvest. Ptolemaios I ajal siirutati juute hulgi Egiptusse, kus on mainitav
eriline Aleksandria hellenistlik juudi ajajärk. 60-ndail aastail e. Kr. Vallutati Palestiina
Rooma poolt ja seejärel hakkas juute siirduma Rooma linnadesse. Rooma valitsuse vastu
tõstetud mässud tõid kaasa Jeruusalemma osalise hävitamise a. 70 p. Kr. Siis ja pärast uusi
tagajärjetuid vastupanukatseid hajutati juudid Rooma riiki, Hispaaniasse, Doonau ja Reini
äärde ja mujale. – Pärast hajutamist algas uus ajajärk juutide elus, mis kandis neid maalt
maale. Vanast Babüloonia diasporast põlvnevad Pärsia, India, Hiina, Jaapani, Väike-Aasia
ja Kaukaasia vanad juudi asulad. Kreeka asunikkudega koos siirdus Musta mere äärde
nõnda palju juute, et a. 750 läks neil korda pöörata tatarlaste kassaari hõim (Karaiimid)
oma usku. Lõuna poole siirdunud juutidest tekkinud Jeemeni kolooniad. Hispaania juudid
olid lahedais tingimustes nii Rooma kui ka germaanlaste all maa katoliseerimiseni.
Esimesed tagakiusamised algasid siin 613.a. Araablaste ajajärk tõi taas kergendust. A-il 801500 oli Hispaanias uus juudi rahvuse ja teaduse hiilgeaeg. Rohkesti harrastati luulet,
usufilosoofiat, loodusteadusi, arstiteadust, korraldati uurimisretki ja soetati kolooniaid.
1478.a. uuendati Hispaanias inkvisitsioon ja 1492.a. aeti u. 200 000 juuti Hispaaniast välja;
4. a. Hiljem tõrjuti nad välja ka Portugalist. Alles jäänud juudid lasksid endid näiliselt
kristianiseerida ning elasid edasi maraanidena. Hispaania juudi praeguslased siirdusid
esijoones Itaaliasse, Põhja-Aafrikasse, Madalmaile ja Türgimaale, kus nad praegugi
räägivad hispaania keelest arenenud espanjooli. Saksamaal mainitakse juute juba a. 321. p.
Kr. Alul elasid Saksa juudid võrdlemisi rahulikult, kuid ristisõdade ajal algasid üldised
juutide tagakiusamised nende vastupanu tõttu kristianiseerimisele. Sellest ajastust põlvneb
ka suur osa praegugi liikvel olevaid ebausulisi uskumusi juutidest, nagu tarvitaksid nad
ristiinimese verd, harrastaksid Kristuse näilist ristilöömist, hostia reostamist jne. Alanud
juutide tagakiusamised lõppesid gette süsteemi loomise, juutide inimõiguste kaotamise ja
nn. juudimärkide kandmise sundusega. Saksa juute siirdus surve alt hulgi Poolasse, kus
neid meeleldi vastu võeti linnaelu edendajatena. Poolas kujunes välja nn. idajuudi tüüp
jidiš- e. juudi keelega. Poolast on valgunud juute igas suunas naaberriikidesse. Kui XIX s.
lõpul algasid Venemaal lakkamatud progrommid, siirdus 25. aasta jooksul u. 3. miljonit
juuti Ameerikasse. Juutide emantsipatsioon algas Inglismaal XVIII s. keskel; sellele
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järgnesid vähehaaval teised riigid. Venemaal teostus see alles 1917.a. Saksamaal, kus
1848.a. juudid tunnistati teiste kodanikega üheõiguslikeks, on 1933.a. uuesti maksma
pandud mitmesugused kitsendused juutidele. Juutide taibukusest tingitud suur majanduslik
tõus on paljudes maades esile kutsunud antisemitismi, millele on juutide poolt vastukaaluks
loodud sionism. Suurimad juutide keskusi on 1929.a. andmetel Poola (3 500 000 juuti),
Venemaa (2 725 000), Rumeenia (834 000), Ungari (500 000),, Tšehhoslovakkia (350 000),
Leedu (155 000), P.-A. Ühendriigid (3 600 000) ja Palestiina (100 000). Linnadest on juute
üle 50% Pinskis(74,6%), Jaffas (62,5%), Kišinevis (60,2%), Jeruusalemmas (60%),
Tripolises (53,3%). Eestis on juute u. 5000 ning nende arv kahaneb järjekindlalt. Vanim
teade Eesti jutidest on Tallinnast a. 1333. Üksikud hiljemini siia sattunud juudid sulasid
peatselt saksa ringkondadesse. Alles möödunud sajandi alguses saab Eesti juutkond kindla
aluse Poolast siia toodud kantonistide (alaealiste sõdurite), sõdurite ja rändkaupmeeste
kaudu. 1965.a. võimaldati juutide elamine Läänemere mail. Keiser Aleksander II tapmisele
järgnenud tagakiusamised sundisid aga suurema osa nüüdse Eesti territooriumil olevaid
juute siirduma Ameerikasse. Vanim juudi kogudus asutati Tallinnas 1795.a. kus ta hävis
aga valitsuse survel. Praegune Tallinna kogudus põlvneb a-st. 1830. Teised kogudused on
nooremad. 1926.a. said Eesti juudid rahvusliku kultuuriautonoomia. ( S. Dubnow,
Weltgeschichte d. Jüdisschen Volkes, 10 k., 1925-29; K. Jokton, Juutide ajalugu Eestis,
1927; N. Genss, Zur Geschichte d. Juden in Eesti, 1933.)
EE 1934 v.136-138.
Juulimonarhia
Julirevolutsiooni tagajärjel troonile saanud Orleansi dünastia valitsemisaeg Prantsusmaal
1830-48, mil varanduslikult ja poliitiliselt eesõigustatud konservatiivne kodanliku
algupäraga aristokraatia kasutas riigivõimu avalikult oma ainelistes klassihuvides .
Juulimonarhia ajal oli kuningaks Louis Philippe, juhtivaiks poliitikategelasteks C. Perier,
Fr. P. G. Guizot ja A. Thiers.
Juulirevolutsioon
Revolutsioon Prantsusmaal 27-29 VII 1830.a., oli sihitud kuningas Charles X
reaktsiooniliste kavatsuste vastu, toimus Pariisis barrikaadivõitluse kaudu ja lõppes
liberaalse kodanluse ja rahvamasside liidu tõttu Bourbonide dünastia kõrvaldamisega
Prantsuse troonilt , mis siirdus Orleans ´i soost Louis Philippe ´ile. Juulirevolutsiooni
tagajärjel muudeti Prantsuse põhiseadus veidi liberaalsemaks. Juulirevolutsioon kajastus ka
välismail, avaldudes näiteks Belgia iseseisvusmises ja Poola mässus Venemaa vastu.
Juulirevolutsioon-1830 1830.a. toimunud revolutsioon, millega kukutati Bourbonide dünastia ja võimule sai
suurkodanluse ja pankurite esindaja Louis-Philippe.
Järelvalveasutused
– riigi institutsioonid, mille ülesanne on teiste riigiasutuste ja ametnike või parlamendi
tegevuse seaduslikkuse kontrollimine: riigi- ehk konstitutsioonikohus, riigikontroll,
õiguskantsler, sõltumatu lepitaja, inspektsioonid.
Kaadripartei -XIX saj. kesk- ja ülemklassi partei, mille õitseaeg oli enne laialdase valimisõiguse
kehtestamist; nõrk organisatsiooniliselt ja ideoloogiliselt.
Kaasallkiri
(kontrasignatuur) –
Kabaleria
– (maamõõdu ühik hisp.) (Kuuba 1940.a. K lk 60).
Kahandamise strateegia - Retrenchment strategy- .Strateegiline alternatiiv, mida iseloomustatakse seatud
eesmärkidega, mis on kehtestatud juba saavutatust madalamal tasemel või mõnede
tegevussuundade väljajätmisega.
Kahekojalisus -Viitab kahekojalistele seadusandlikele kogudele, kus on ülem- ja alamkoda.
Kaheparteisüsteem -- Kahe suurema parteiga parteisüsteem, seostatakse tavaliselt Ameerika Ühendriikide ja
Suurbritanniaga; toimib sõltuvalt suhtelise häälteenamusega ühemandaadilisest
valimissüsteemis.
Kahjumita analüüs
-(Break-even analysis)- Otsuse vastuvõtmise juures rakendatav meetod, et määrata kindlaks
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asjade seisu, mil üldine tulu on võrdne kogukuluga.
Kaitseseisukord
Jur., erakordne seisund, mille väljakuulutamisel jõustuvad kodanike vabaduse ja
põhiõiguste erakorralised kitsendused (Põhiseaduse 1933.a. §26). Eestis kuulutab
kaitseeisukorra välja riigivanem, esitades oma vastava otsuse Riigikogule kinnitamiseks.
Kaitseseisukord võidakse kuulutada välja kogu vabariigis või mõnes ta osas sõja ja
sõjahädaohu puhul kui ka juhtudel, mil kehtiva riigikora ja julgeoleku vastu sihitud
kuritegevus omandab ähvardava iseloomu. Kaitseseisukord kuulutatakse välja kindla
tähtajani, mida võidakse pikendada ja kestab määratud tähtaja möödumiseni või ka
muutmiseni enne tähtaega riigivanema poolt. Kui kaitseseisukord on välja kuulutatud sõja
või sõjahädaohu puhul, siis juhib riikliku ja ühiskondliku korra alalhoidmisele sihitud
tegevust vägede ülemjuhataja, teistel juhtudel riigivanema poolt määratud sisekaitseülem.
Kaitseseisukorda kuulutatud maa-alal alluvad teatavad süüteod sõjakohtule ning kuuluvad
karistamisele sõjaväe seaduste järgi. Vägede ülemjuhatajal on õigus anda sundmäärusi
riikliku ja ühiskondliku korra kaitseks, panna kehtima nende rikkumiste eest karistusena
aresti või vangistust kuni 3 kuuni või rahatrahvi kuni 3000 kr., karistada rikkujaid oma
võimuga või volitada selleks teisi, anda peale eespool –tähendatute ka teisi süüteo asju
äraarutamiseks sõjakohtule, keelata streike ja koosolekuid, seada sisse eeltsensuuri,
konfiskeerida trükitooteid, katkestada ajalehtede ning ajakirjade ilmumist jne. Peale selle
on tal õigus tagandada ametist teatavaid riigi- ja omavalitsuse teenijaid. Paratamatu
vajaduse korral võib vägede ülemjuhataja oma võimuga kehtima panna korraldusi, mis ei
ole ette nähtud seaduses, sellest ette kandes riigivanemale. Sisekaitseülemal on üldiselt
samad, kuid veidi kitsamad õigused. Ülemjuhataja korralduste ja otsuste peale võib kaevata
riigivanemale, sisekaitseülema korralduste ja otsuste peale aga riigikohtule. Politseil ja
vastavail võimudel on õigus kahtlasi isikuid kinni pidada kuni 2 nädalani (selle aja
pikendamine toimub ülemjuhataja või sisekaitseülema otsusel), toimetada igal ajal
läbiotsimisi ja panna aresti alla igasugust vara, mis kuidagiviisi äratab kahtlust isiku
kuritegevuse või selle kavatsuse suhtes. Kaitseseisukorda, mis üldiselt vastab endisele
sõjaseisukorrale, korraldab Kaitseseisukorra seadus (RT 1930, nr. 61). EE 1934.
Kaitseväelane
Sõj. Alatises kaitseväes teeniv kodanik. Kaitseväelasel on samad õigused ja kohustused kui
teistel kodanikel, järgmiste eranditewga: kaitseväelane on kohustatud alistuma kaitseväe
seaduste, määrusate ja teenistuse nõuetele; kaitseväelasel on keelatud igasuguste politiliste
erakondade, ühingute ja rühmitiste juhtivate ja kontrollivate organite liige olla ja aktiivselt
osa võtta poliitilistest miitinguist, koosolekuist ja kihutustööst. Kaitseväelasel on õigus
saada riigiraudteel, -laevadel ja kõigil teistel riigi liiklemisvahenditel kõigis klassides 50%
sõiduhinna alandust; kaitseväelased on vabastatud kaitseväe teenistusaja kestusel
kogukonna heaks võetavatest isikumaksust; kaitseväelased kannavad vormirõivastist, mis
on kindlaks määratud riigivanema poolt.
Kaitseõigused
– õigused avaliku võimu kaitsele teiste põhiõiguste kandjate rünnete eest.
Kamarilja
– (hsp camarilla), monarhiais mõjukas õuekildkond, kes oma intriigidega isiklikes huvides
mõjutab riigiasju.
Kambodža territoorium
khetideks – provintsideks, srokideks – maakondadeks,
jaguneb:
khumideks – valdadeks, ja phumideks – küladeks.
Kameeraalkoda

– on kubermangulinnas asuv rahandusministeeriumi kohalik valitsuse organ ja ta
ülesandeks on : arvepidamine ja selguse muretsemine tema valitsuse all olevate kassade
sissetulekute ja väljaminekute kohta jne. (allub rahandusministeeriumile ja Senatile).
Kammerjunkur
– kojaametnik vürstlike isikute otseses teenistuses, peamiselt esinduslikel puhkudel.
Kanada Ülemkohtu Akt (a)“apellatsioon“ hõlmab igasugust kohtumenetlust, mille eesmärgiks on mingi
kohtuotsuse, mille suhtes on esitatud apellatsioonikaebus, tühistamine või muutmine;
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Kantsler

Kantsler
Kaotatud aja
tagasivõitmine
Kaotus

(b)“lõplik otsus“ tähendab kohtuotsust, määrust, käsku või lahendit, mis määratleb
kohtuprotsessis tervikuna või osas mingi vaidleva poole eksisteerivat õigust;
(c)“kohtunik“ tähendab Kanada Ülemkohtu kohtunikku ja hõlmab ka Peakohtunikku;
(d)“otsus“, kui see sõna on kasutatud selle kohtu suhtes, mille suhtes on esitatud kaebus,
haarab
igasugust otsust, määrust, käsku, määratlust, korraldust, täitelehte või selle kohtu
kohtuotsust; kui see on kasutatud Ülemkohtu suhtes, siis see hõlmab igasugust selle kohtu
otsust või korraldust;
(e)“kohtumenetlus“ tähendab ja hõlmab hagi esitamist, protsessi, vaidlusasja või teist
toimingut, mille lahendamisel kohus, mille suhtes on esitatud kaebus, ei teostanud
normatiivset-, administratiivset- või täitevõiguspädevust;
(f)“registraator“ tähendab Ülemkohtu registraatorit;
(g)“kohus, mille suhtes on esitatud kaebus“ tähendab kohut, mille suhtes on esitatud kaebus
otse Ülemkohtusse, kas juttu käib esimese instantsi kohtust või apellatsiooni kohtust;
(h)“Ülemkohus“ või „Kohus“ tähendab Kanada Ülemkohut;
(i)“tunnistaja“ tähendab iga isikut, on siis see protsessis pooleks või mitte, keda kuulatakse
üle kooskõlas käesoleva Akti määrustega.
Lad. Cancellarius, pr. Chancelier, ingl. Chancellor, keskajal tähtsaimad õukonnaametnikke,
haril. kõrgvaimulik, kes koostas riiklikke ürikuid; Preisimaal kandis 1747-1807.a. 1.
jutiitsminister suurkantsleri nime; Inglismaal on suur- e. lordkantsler riigikantselei juht,
kohtuminister; Prantsusmaal oli kantsler monarhia ajal tähtsaimaks ministriks, kellele
allusid ms. Kohus ja kirikuasjad. Saksa keisririigis oli riigikantsler riigivalitsuse suure
võimutäiusega varustatud juht. Austria monarhias kutsuti peaministrit riigi-kantsleriks,
Austria vabariigis kutsutakse teda liidu-kantsleriks. Rootsis oli kantsler 1626.a.-st
riigikantselei juhataja, kellele allusid välispoliitika ja koolid.1680.a. asutati kantsleri koha
asemele kantseleipresidendi amet. Kantsleriks nimetatakse Rootsis ja Soomes ka ülikooli
kõrgeimat ametlikku juhti.
Saksamaal valitsuse juht, Šveitsis kantonite nõukogu juht, jne.
Jur., mõningail juhtumeil seadusega lubatud protsessuaalsete tähtaegade ennistamine, kui
need on mööd alastud ametiasutuste süü tõttu, näiteks , edasikaebuse hilinemisel. (TKS
§778, 835).
Sõjas. Kaotused sõdades koosnevad langenuist, haavatuist, haigustesse surnuist,
haigestunuist, teadmata kadunuist, vangilangenuist ja väejooksikutest. Varasemates
sõdades oli kaotus üksikuis lahinguis langenuina ja haavatuina kuni 100%, s.o. võidukas
vägi hävitas vastase täielikult; Preisi kun. Friedrich II lahinguis olikaotus 28-38%,
Napoleoni sõdade lahinguis 18-36%, Saksa-Prantsuse sõjas 1870-71.a. mitte üle 16%.
Maailmasõja kestvais lahinguis polnud haruldased üksikute väeosade 50% ja enamad
kaotused; üldiselt loeti 20-25% kaotust juba raskeks prooviks väeosa tublidusele.
Maailmasõjas kaotas Saksamaa kokku 7 650 000 inimest, neist üldse kõiki langenuid ja
surnuid 2 150 000 e. 19,6% võitlejaist, haavatuid 4 500 000 e. 41%; Venemaa, vastavalt
10 480 000 e. 2 250 000 (16%) 5 730 000 (41%) haavatut; Prantsusmaa 6 790 000 e.
1 900 000 (21,1%) surnutena ja 4 340 000 haavatutena (54%). Sanitaarprofülaktilise
teaduse arenemine ja sanitaarteenistuse parem korraldus päästab paljusid võitlejaid; nii oli
langenute ja haavadesse surnute suhe haigustesse surnutesse Krimmi sõjas inglastel 1 : 3,8;
Vene-Türgi sõjas 1877-78.a. Venel 1:2,6; maailmasõjas 1914-18 Saksamaal 1:0,09; Eesti
Vabadussõjas Eestil 1:0.60; ravimisel olnud igast 100 haavatust ja haigest suri Krimmi
sõjas inglastel 11,9, Vene-Türgi sõjas Venemaal – 5,5, maailmasõjas Saksamaal - 3,0;
Eesti Vabadussõjas Eestil – 3,1.
EE. IV 1934 veerg 432 M.J. ; J. T-d.
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Kapital...

Pr. Capetiens, Prantsusmaal 987-1328.a. valitsenud dünastia, põlvnes Robert Vahvast, kes
sai kun. Charles II Paljaspealt lääniks mitmed alad, ms. Francia hertsigkonna. Robert ´i
pojapoeg Hugues Suur hankis endale Burgundia ja saavutas võimsa seisundi, kuna ta poeg
Hugues Capet valiti 987.a. Prantsuse kuningaks. Kapetingide nimi tuletub vaimulikust
mungarüüst (lad. Cappa)., mida Hugues Capet kandis St.- Martin-de-Tours´i ilmikabtina.
Kapetingide dünastia lõppes kun. Charles IV –ndaga. Järgnevad Prantsuse dünastiad Valois
´d ja Bourbon ´id olid Kapetingide kõrvalliinid. EE 1934 Veerg 433-434.
lad., ök., Terminiga capitale tähistati keskajal alul laenusumma peaosist e. laenu
põhisummat (capitalis pars debiti), vastandina kasvikusummale (fructus), hiljemini aga iga
kasvikut andvat rahasummat. Tänapäeval esineb kapitali mõiste ja olemuse suhtes väga
erinevaid arvamusi, millest on tähtsamaid järgmised: 1)Kapital on laenutatud e. värbav
rahasumma (merkantilistid, K. Menger jt.).
2)Kapital on toodetud tootmisvahendid (A. Smith, E. Böhm v. Bawerk jt.)
3)J. B. Clark jagab kapitali tõeliseks kapitaliks ja kaopitali hüvisteks. Tõeline kapital olevat
abstraktne, püsiv, igavene fond, aktiivne ning alaline rikkus. Kapitali hüvised olevat aga
ainult tõelise kapitali konkreetsed, materiaalsed esinemisvormid. Kapitali.hüvised (s.o.
tootmisvahendid: toorained, tööriistad, hooned jt.) hävivad, kaovad muudavad oma kuju
tootmisprotsessis; tõeline kapital aga püsib igavesti.
4)Kapital on krediit (H. D. Nacleod).
5) Kapitaliks on peetud peale materiaalsete hüviste ka inimeste majanduslikult kasulikke
teadmisi (A. Smith), vaimset ja kehalist jõudu (Fr. List), koguni riiki (W. Roscher).
Kapitalismi on liigitatud järgmiselt. 1)Era- ja sotsial- e. rahvamajanduslik kapitalism.
Eramajandusliku kapitali all mõeldakse toodetud tootmisvahendeid, mida nende omanik
kasutab või laenutab kasumisaamise eesmärgiga. Sotsiaal- e. rahvamajanduslik kapital on
toodetud tootmisvahendid üldse, vaatamata eesmärkidele, mida taotlevad nende omanikud
või kasutajad. Böhmi v. Bawerk´i järgi kuuluvad sotsiaalmajanduslikku kapitali hulka:
a)tootlikud maaparandusraketised ja seadmed: tammid, drenaazid jne.;b) tootlikud ehitised:
töökojad, vabrikud, liiklemisteed jt. (ent mitte inimtarvete otseseks rahuldamiseks määratud
ehitised: eluhooned, kirikud jt.); c)tööriistad ja masinad; d)tootmises rakendatavad
tööloomad; e)toorained; f) tootjate ja kaupmeeste kaubatagavarad; g)raha
vahetusvahendina. Eramajanduslikku kapitali kuuluvad peale eeltoodud
sotsiaalmajandusliku kapitali osiste veel tarbimishüvised, mida nende omanik ise ei tarvita,
vaid kasutab kasumi saamise eesmärgiga müügi, laenutuse või üürimise teel (näiteks
üürielamud, laenuraamatukogud jt.)
2) Erakapital ja rahvuslik e. natsionaalkapital. Erakapitali all mõeldakse üldse eraisikule
kuuluvat kapitali. Rahvusliku kapitali all aga: a)kõikide erakapitalide kogusummat teatavas
riigis; b) riigile või teistle avalikõiguslikele korporatsioonidele kuuluvat kapitali; c) ka nn.
„rahvuslike voorusi“ (vaprust, ausust, võimsust jt.) 3)Seisev ja käibiv kapital. Seisev kapital
on kapitali osa, mis püsib mitme tootmisprotsessi vältel (hooned, tööriistad). Käibiv kapital
on see kapitali osa, mis tarvitatakse ära ühes tootmisprotsessid (tooraine, seeme, ka töötasu
jm.). 4)Püsiv (konstantne) ja muutuv (varieeruv) kapital; K. Marxi arvates on töötasu
muutuv varieeruv, kõik muu kapital aga püsiv, konstantne. 5)Reaal- e. asikapital (reaalsed
hüvised) ja nominaal- e. rahakapital (kapital rahasse ümberarvestatuna). 6)Rakenduskapital
ja käitiskapital. Rakenduskapital on hüviste väärtuste kogusumma, mille moodustab käitise
rakendusvara. Käitiskapital on rahasumma, mille abil kasustatakse rakendusvara. 7)
Käitismajandusteaduses märgitakse kapitaliga bilansi passivapoolt, mis sisaldab nii omakui ka võõrkapitali. Käitismajanduslik kapitali mõiste on tähtsal määral juriidilise
iseloomuga, alati arvestuslik suurus, rahasumma, mitte aga hüviste kogu. Kapitali
tekkimise peategurid on: inimesetöö ühes loodusega ja säästmine. Kapitali funktsioonid:
inimtöö toetamine ja ta totlikkuse tõstmine. Kapitalism. I Fisher, Nature of Capital and
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Kapitali vesistamine

Kapitalikasvik
Kapitalikindlustus
Kapitalimaks

Kapitalirent
Kapitaliseerimine

Income, 1906.; B. Harms, Kapital u. Kapitalismus, 1931.
EE IV 1934 veerg 437-438 E. Pm.
Ök, aktsiakapitali suurendamine uute aktsiate emissiooni teel vanade aktsiate
nominaalhinnaga, kusjuures aga uute jaoks puudub vanade aktsiate reaalväärtusele vastav
väärtus (reaalvara), mistõttu langeb ka vanade aktsiate reaalväärtus ja börsikurss. EE IV
1934.a. lk. 440.
Ök. Kasvik, mida saadakse kapitali otsese kasutamise või laenutamise eest.
Majandusettevõtteisse paigutatud kapitalidelt sadav kasvik peab võrduma niisama suurtelt
panga hoiusummadelt saadava kasvikuga.
Ök., elukindlustus, mille puhul kindlustatu surma korral või varemini kokkulepitud
tähtpäeval soodustatule makstakse ühekordne kapital vastandine rendikindlustusele, mille
puhul seltsi kohustused väljenduvad perioodiliste rendiosade tasumises.
Ök., aruandvailt ettevõtetelt (VSK Vk. , otsemaksude seadus, §509) võetav maks, esineb
lisaärimaksu osana. Kapitalimaksu võetakse 1% määral ettevõtte põhikapitalist.
Kapitalimaksust saab riik tulu u. 440 000 kr. Ja omavalitsused u. 30 000 kr. Aastas. EE IV
1934.a.
Ök., tulu kapitalilt kapitalikasvikuna.
e. kapitalisatsioon. Ök., 1) Kapitalisumma (x) arvutamine antud kasvikusumma (K) ja
kasvikumäära (p) abil:
100
100
x= K×--Tegurit ------ nimetatakse kapitaliseerimisteguriks.
p
p
2)Ettevõtte toogi. E. firmaväärtuse (x) arvutamine selle ettevõtte antud keskmise aastase
puhaskasumi (K) ja antud diskontomäära (p) abil :
100
z= K×----p
3)Kapitaliseerimine on tarvitusel ka finantseerimise mõttes.

Kapitalism
Kapitalism -Kapitalism´ist

– majandussüsteem, milles tootmis- ja vahetusvahendid on eraomanduses ning
toimimiskeskkonnaks on turg.
Tootmis- ja vahetusvahendite eraomandusega majandussüsteem, kus enamik toodangust
müüakse „turul“; nimetatud ka „turumajanduseks“ või „vaba“ ehk „eraettevõttluse“
süsteemiks.
Ök., vastavalt erinevale kapitalitali käsitusele erineva sisuga termin majandusliku struktuuri
tähistamiseks. 1)Kapitalism e. mammonism, millega mõistetakse materialistlikku,
ebasotsiaalset, rahvamajanduslikult kahjulikku, liigkasumivõttu soodustavat
majanduskorda. 2)Kapitalism e. kapitalistlik tootmisviis, K. Marxi järgi selline tootmisviis,
kus tootmisvahendid, s.o. kapital, kuuluvad üksikuile isikuile, kapitalistidele, kes saavad
mittetöist tulu, kuna aga töötajaks on omanditu rahvaklass, töölised, kes on sunnitud
müüma oma tööjõudu kapitalistidele, saades selle ees ttöist tulu, kuid mitte oma tööjõu
kogu väärtuses, vaid vähem. Vahet töölise tööjõudluse väärtuse ja tööliste töötasuväärtuse
vahel nimetab Marx lisaväärtuseks, mille saab endale kapitalist. 3) Kapitalism, e. tootmine
toodetud tootmisvahenditega. 4)Kapitalism, e. rahamajandus, 5) Kapitalism,
majandusajastu, kus suurettevõtted on ülekaalus. 6) W. Sombart iseloomustab kapitalismi
majandusajastuna, kus valitseb kapitalistlik vaim, s.o. kasumipüüd. Kapitalistlikus
majanduses ei toodeta tarbijate otseste tarvete rahulduseks, vaid turu jaoks; tootmise
juhtijaiks on siin ettevtjad, mille tõttu tootmise määrajaks ning reguleerijaks on kasum;
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Kapitalist
Kapitalistid ehk
kodanlus
Kapitalistlik tsükkel

valitseb sotsiaalne vastuolu töölise ja tööandja vahel.Kapitalismile kui majanduskorrale on
ennustatud ja ennustatakse tänapäevalgi paratamatut lõppu. Kommunistlikul venemaal ongi
kapitalistlik kord peaegu täiesti kõrvaldatud. Fašistlikus Itaalias püütakse riigivõimu abil
kõrvaldada kapitalismi pahesid ja säilitada ta eeliseid; sellelaadiliste katsete algeid on
märgata ka rahvussotsialistlikul Saksamaal. Vt. Kapital, Kavamajandus W. Sombart, Der
moderne Kapitalismus, uusim tr. 1928.a.; K. Diehl u. P. Mombert, Kapital u. Kapitalismus,
1923.a.
EE. IV 1934.a. lk. 439.
Ök. Isik, kes saab tulu täiesti või enamikus kapitalikasvikust. Kapitalistist peab eristama
ettevõtja: kapitalist saab mittetöist tulu oma kapitalist, ettevõtja aga oma majandusliku
jõudluse eest.
– kapitalistliku ühiskonna põhiklass, kellele kuuluvad tootmisvahendid.

e. õigemini konjuktuuritsükkel, ök., sari rütme, milles arvatakse toimuvat konjunktuuri
muutused kapitalistlikus majanduskorras. Kapitalistlik tsükkel koosneb järgmistest
faasidest: surutis (depressioon), tõus, kõrgseis, kriis. Kapitalistlik tsükkli kestuseks
arvatakse harilikult 7 -11 aastat; selles eristatakse veel keskm. 3,5 aastast lühilaineid.
Uusim konjuktuuri uurimine väidab veel pikkade, 47- kuni 60-aastase kestusega
konjuktuurilainete olelust. Vt. Konjunktuur, kriis, Kapitalism.
Kapitaliturg
Ök, pika-ajalise krediidi turg.
Kapitulatsioon
lad., allaandmine. Sõj., 1)Sõja ajal võitlevate poolte vahel tehtav leping kindlustatud koha
või väeosa üleandmisek vastasele (kui vastupanu jätkamine osutub mõttetuks). Üldiselt
loetakse kapitulatsiooni hukkamõistetavaks ja eri juhtudel raskeks kuriteoks. Harilikult
tõstab kapituleeruja üles valge lipu ja saadab läbirääkimistele parlamentääre. Haagi 1907.a.
konventsiooni järgi tuleb kapituleerumisel arvestada sõjaväe au reegleid ja kapitulatsiooni
tingimustest peavad kinni pidama mõlemad pooled. Faktiliselt olenevad kapitulatsiooni
tingimused ainuüksi võitja heaksarvamisest. Kapitulatsioonilepingule kirjutavad alla poolte
vastavad kõrgemad juhid. 2)Lääne-Euroopa sõjavägedes leping, millega sundusliku
sõjaväeteenistuse lõpetanud sõdurid ja allohvitserid astuvad üleajateenistusse.
Rahvusvaheline õigus. Erilise sisuga leping kultuuriliselt mahajäänud riikidega, mis
kindlustab lepinglase kodanikele kohtumõistmise nende konsulite poolt oma maa seaduste
põhjal. EE. IV 1934 .veerg 441.
Karisma -Max Weberi poolt populariseeritud mõiste, viitab mingi pooltajategrupi usule, et nende
liidri isiksuse erakordsus õigustab järglaste pimedat kiindumust ja allumist.
Karskus
Kõlblas puhtus, süütus, keeldumus millestki, eeskätt keeldumus alkohoolseist jookidest,
alkoholivaba olek.
Karskuskuratooriumid Ühenduses Vene riikliku viinamonopoli sissetungimisega 1. I. 1895.a. loodud,
rahaministrile alluvad asutised karskuse edendamiseks. Balti kubermangudes loodi
karskuskuratooriumid 1900.a. Karskuskuratooriume juhtisid kubermangu ja maakonna
komiteed, mis koosnesid peamiselt kõrgematest ametnikest mitmesuguste ametikohtade
järgi ning vaimuliku ja aadliseisuse esindajaist. Karskuskuratooriumid, saades võrdlemisi
suuri riiklikke toetusi, asutasid teemaju ja korraldasid mitmesuguseid meelelahutuslikku ja
kultuurilist tegevust.
Karskusliikumine
-1895.a.-Võitlus rahva hulgas pidevalt kasvava alkoholi tarvitamisega on kaasajal kõikide
maade valitsuste üheks tähtsamatest ja raskmaks ülesandeks. Valitsuse poolt ettevõetavatel
meetmetel on vaid siis suuremal või vähemal määral edu kui ühiskond ise hakkab alkoholi
liigtarvitamisega võitlema. Selline osalus kajastub karskusühingute tegevuses.
Alkohoolsete jookide tarvitamisest hoidumist toetav liikumine sai algselt tähelepanu Põhja
Ameerikas doktor Benj Rushi raamatu: „Alkoholi mõjust inimese organismile“,
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Filadelphia, 1785.a., ilmumist. Karskusseltsidel, mis tekkisid Ameerika Ühendriikides
1789. 1808.aastatel ja 1813.a. ei olnud erilist edu. Seejärel asutati Ameerika Ühendriikide
algatusel rahvusvahelisi karskuseltse ja samas asutati uuesti omamaised karskusseltsid,
millisest sai eriti tuntuks National Temperance Society, mis asutati 1865.a. Peaegu kõik
Põhja-Ameerika karskusseltsid seadsid oma eesmärgiks isiku poolse täieliku alkoholist
hoidumise ja riigi poolt piiritusjookide tootmise ärakeelamise ja nende kaubanduse.
1891.aastal, tänu karskusseltside propagandale, võeti selline keeld seitsme osariigi (Мень,
Нью-Гемпширь, Вермонть, Иова, Канзась, Сев- и Южн. Дакота) konstiotutsiooni, aga
16. osariigis rakendati printsiipi „Local Option“, mis annab selle küsimuse otsustamise
kohalikele omavalitsustele. Mõnesid karskusseltse võib nimetada rahvusvahelisteks,
millised tegutsevad mitmetes riikides. Selliseks on näiteks „Societe de Temperance de la
Croix Blue) (Sinise Risti karskusselts), mis loodi 1877.a. Šveitsis ja mis laiendas oma
tegevuse Prantsusmaale, Saksamaale ja Belgiasse. 1894.a. oli sellel 565 osakonda 21 992
liikmega. Teised rahvusvahelised karskusseltsid, nagu „Independant order of Good
Templars“ („Heade Jumala ordude sõltumatu tempel“), mis erineb teistest vaid mõningase
salapärasuse ja müstika elementide poolest. See asutati 1852.a. Põhja Ameerikas ja praegu
tegutseb see Inglismaal, Norras, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis ja Hollandis. Lääne
Euroopas oli neil 3 687 organisatsiooni 300 000 liikmega ning neist oli Inglismaal ja
Iirimaal 2 300 loozi kokku 205 900 liikmega. 1874.a. asutati Chikagos World´s Woman´s
Temperance Union (Üleilmne kristlike naiste karskusseltside liit) või siis lühidalt White
Ribbon (Valge Lindi selts) mis laiendas oma tegevuse samuti üle kogu Lääne Euroopa, eriti
Inglismaal, Taanis ja Põhja Saksamaal. Ta annab välja oma ajakirju. Londonis antakse
välja nädalalehte „The Womens Signal“ ja kuukirja „The Womans Budget“ ning tal on oma
varjupaigad ning hoolekandeasutused.
Üksikutes riikides eksisteerivatest karskusseltsidest on üks esimesi Peter Viselgrini
(Петр Визельгрин) poolt asutatud Rootsis 1819.a. Tänu tema energilisele tegevusele,
reformiti alkohoolseid jooke puudutav seadusandlus, keelati vaba viinaajamine. Nende ja
teiste meetmete tulemusel langes alkoholi tarvimine 23 liitrilt veevabalt piirituselt 8 liitrini
1860.a. Seejärel alkoholi, õlle kujul tarbimine tasapisi tõusis, mis tingis selle, et 1870.a. sai
tuule tiibadesse uus karskusseltside asutamise laine. 1879.a. asutati Rootsis „Independant
order of Good Templars“ osakond, millises on nüüd kuni 65 000 liiget. Hiljem asutati ka
„Jumala kiriku ordu“ , milles oli kuni 30 000 liiget, „Rahvuslik ordu“ – kuni 20 000
liikmega, „Rootsi Sinise Lindi karskusselts“ – kuni 70 000 liikmega. Neil kõigil on oma
ajakirjanduslikud väljaanded (e. häälekandja). Gümnasistide ja õpetajate karskusselts toetab
kooli kasvatustööd.
Hollandis asutati „Alkohoosete jookide tarvitamise keelamise Madalmaade Liit“,
milline eksisteerib juba üle 50 aasta. 1875.a. asutati Volksbond e. alkohoolsete jookide
kuritarvitamise vastane rahvaliit, et tõrjuda alkohoolsed joogid rahva igapäevatarbimisest.
Nõuti joogikohtade arvu vähendamist, rahvale melelahutusasutuste jne. arvu suurendamist.
Neil on peaegu 20 osakonda, kokku 3000 liikmega.
Amsterdamis asutati 1892.a. Õpetajate klubi, et propageerida koolides tervet
arusaama piirituse mõjust inimese organismile ja alkohoolsete jookide mittetarvitamise
kasulikkusest. Alates 1862..a eksisteerib kristlik Karskusselts, millel on 4000 liiget. Kõik
need karskusseltsid lähtuvad veendumusest, et kõrgemad klassid peavad andma alkoholist
hoidumise eeskuju.
Taanis on Danmarks Afhodsforening karskusseltsis 36 000 liiget ja kõigis teistes
karskusseltsides aga ei ole kokku üle 18 000 liikme.
Saksamaal 1883.a. eksisteerib „Alkohoosete jookide kuritarvitamisega võitlemise
karskusselt“ e. Deutscher Vereiu gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Viimeane
hoidub radikaalsetest meetmetest, ega nõua täiskarskust, vaid seda, et alkoholi tarvitataks
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mõõdukalt. Ta levitab karskust propageerivaid väljaandeid ja annab välja oma ajakirja. Ta
taotleb seda, et tõstetaks rahva olmeolu. Asutab kohviklubisid, lugemissaale, rahvamaju,
peab ülal alkoholikute raviasutusi, püüab mõjutada alkoholiga kauplemist puudutavat
seadusandlust. Karskusseltsi asutamise algusaastal oli liikmeid 10 000, kuid hiljem
eraldusid neist absoluutse karskuse pooldajad, kes moodustasid Dresdenis iseseisva grupi
„Alkoholgeg-nerbund“ ja sellel on nüüd 30 osakonda ja kokku vaid 8 250 liiget.
Inglismaal paistab silma Anglikani kiriku karskusselts, „The Church of England
Temperence Society“, millisel on kuni 60 000 liiget. Viimase liikmeks võivad olla ka
mõõdukalt alkoholi tarvitavad isikud. Karskuseltsi tegevus on suunatud praktilise olmeelu
tingimuste, millises alkoholism ja selle kahetsusväärsed tagajärjed arenevad,
parandamisele. Karskusseltside misjonärid käivad kohtuistuingitel, võtavad süüdistatavaid
käendusele, otsivad neile tööd, hoolitsevad vangist vabanenud kurjategijate eest, pöörates
erilist tähelepanu alaealistele, jaotavad brozüüre ja lendlehti (kuni 100 000), korraldavad
avalikke loenguid. Äsja moodustati naiste karskusselts (Woman´s Union), mis võttis oma
mureks töö naiste hulgas ja organiseeriti samuti laste karskusseltse, milliseid loodi hiljem
ka Rootsis, Prantsusmaal, Belgias, Šveitsis. Nende karskusseltside eesmärgiks oli alkoholi
mittetarvitajate aitamine alkoholist eemale hoiduda, mis on muidugi lihtsam, kui takistada
joodikul alkoholi pruukimist. Laste karskusselti nimetatakse „Band of Hope“ e. „Lootuse
Liit“. Seltsi astuvatelt lastelt võetakse allkiri, et nad ei tarvita alkoholseid jooke. Liidu
liikmed maksavad ½ penni maksu (2 kop) nädalas, neile peetakse loenguid ja näidatakse
udupilte. Selline liit moodustatakse tavaliselt linna või küla kooli juures, karskuseltsi
täiskasvanud liikmete, vaimulike, õpetajate jne. poolt Kui selliseid liitude arv on piisavalt
suur, siis moodustatakse linna, ringkonna või piirkonna karskusliidud ja viimased
omakorda keskliiduga „United Kingdom Band of Hope Union“, milline juhib asjade üldist
käiku, kutsub lektoreid jne. Suurbritannias on teada vähemnalt 21 400 sellist Lootuse Liitu,
kuhu kuulub kokku umbes 273 700 laps-liiget, keda juhendavad 70 000 toetajat ja juhti.
Karskusseltsid eesmärke, mitte oma tegevuse iseloomu tõttu, silmas pidades,
liituvad oma tegevuses erinevate ühingutega, millised, karskeid eluviise silmas pidades,
pöörasid erilise tähelepanu alkoholivabade söögikohtade ( Sööklad ) ning kohvikute
asutamisele
Venemaal kogu riiki hõlmavaid karskusseltse ei ole. Eksisteerivad vaid üksikud
kohalikud karskusseltsid, milliseid oli 1894.a. erinevates linnade skokku 15. Selleks, et
asutada Karskusselts on tarvis siseministri luba ning temalt ka ühingu põhikirja
kinnitus.Põhikirjad on peaegu kõik ühesugused: eesmärk – karskusseltside liikmete
positiivse eeskujuga.alkoholi liigtarvitamise vastane võitlus. Teaduslikult põhjendatud
argumentidega alkoholi tarvitamise vastane agitatsioon, viinamaksu maksmise eeskirjadest
kõrvalehoidjate avastamine. Karskusselts avab teemaju, sööklaid, lugemissaale,
raamatukogusid, alkoholikute ravimiseks ravilaid, levitavad karskust propageerivaid
raamatuid, plakateid, korraldavad vestlusringe, matku, pidusid ja organiseerivad alkoholi
vältivatele inimestele huvialaringe. Karskusseltsi liikmeks astuvad isikud kohustuvad
loobuma piiritusejookide pruukimisest ja selle teistele pakkumisest ning räägivad teistele
joomise kahjulikest mõjudest.
Venemaa esimesed karskusseltsid asutati 1890.a. Peterburis (1894.a. oli selles 731
liiget). Tal on 11 teemaja ja sööklat, 48 000 rbl. käibega. Peale sarnaste karskusseltside
eksisteerivad veel külades ja asulates kiriku-kogukonna karskuseltsid, mis on asutatud
vaimulike poolt nende kõrgemate võimude loal. Nende seltside liikmed osalevad vastaval
jumalateenistusel, annavad kindlaksmääratud aja jooksul (tavaliselt aastaks) alkoholist
hoidumise vande ja saavad ikooni. Karskusseltsid pööravad erilist tähelepanu alkoholi
tarbimisele pidudel, pulmades, ristsetel jne. Venemaal on karskusseltside loomise initsiatiiv
peamiselt maaelanike käes. See initsiatiiv puutub peamiselt talu väljaostmise perioodi ja oli
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esile kutsutud peamiselt veini kalliduse ning ebakvaliteetsuse tõttu. 1858.a. haaras
karskusliikumine kogu Koveni ja Vileni kubermangu. 1859.a. ühinesid nendega kogu
Grodno kubermang. Samaaegselt sellega tekkisid karskusseltsid ja Saratovi, Vladimiri,
Pensa, Tuula, Tveri, Jekaterineburgi jne. kubermangu talupoegade hulgas. Kaine eluviisi
tagamise järelvalveks valiti igas asumis vanem. Rahukohtud hakkasid alkoholi
liigtarvitamise eest määrama trahve või kehalisi karistusi. Teistes kohtades ei
organiseeritud mingeid Karskusseltse, kuid nad tulid kuskil kokku ja andsid alkoholi
mittetarbimise tõotuse. Üldiselt aga oli talupoegade karskusliikumine, olles üksikute
vaimulike poolt toetatud, viimase 40 aasta kestel üpris erandlik nähtus. Seoses alkoholile
kehtestatud riigi monopolile, asutati rahva karskusliikumise toetuskeskused.
Baltikumi kubermangudes eksisteerib umbes 35 eesti ja läti karskusseltsi. 1892.a.
asutati eestis 16 karskusseltsi ühendav komitee.
Soomes oli kõige tuntum karskusselts – „Raittiu den Ystäwät“ (Karskuse sõbrad)mis asutati 1883.a. ja sellel on umbes 150 osakonda, mis ühendavad ligi 9 500 liiget
(1883.a.). Sellega on liidus õpetajate liit, kes propageerivad koolides piiritusejookidest
hoidumist. Peale selle on Soomes 19 iseseisvat karskusseltsi ka 7 sõjaväeüksuses.
Soomlased, kes elavad Peterburis omavad seal kaks karskusseltsi. Vt.veel. Григорьев,
«Русская О. трезвости, ихъ организация и деятельность в 1892-93 гг.» (СПб., 1894).
Karskusliikumine

Püüded alkoholismiga seotud pahede vältimiseks ja kõrvaldamiseks, laiemas mõttes
uuemal ajal üldse uimastusmürkidevaba elureformi taotlemine ja selle aluseks oleva
maailmavaate kujundamine. Alkoholivastase võitluse katsed ulatuvad kaugesse minevikku,
Hiinas näit. III aastatuhandesse e. Kr. Juba VIII s.e. Kr. On Hiina esimesena rakendanud
väga modernseina tunduvate põhjendustega alkoholikeeluseadust, mida hiljemini korduvalt
on uuendatud. Nii alkoholi tarvitamine kui ka selle vastane võitlus vanemail ajul toimus
peamiselt usulisel pinnal. Taoism ja Zarathustra õpetus nõuavad oma pooldajailt täielikku
keeldumist alkoholist; viimane neist on mõjustanud selles suunas ka mõningaid
vanatestamentlikke sekte juutidel, antiikmaailma eetikat ja hiljemini tõenäoliselt ka islamit.
Samuti püstitasid buddhism ja islam karskusnõude. Praegu ei peeta sellest paljudes
kohtades enam kinni. Uuemal ajal nõuavad karskust ka mitmed kristlikud usutunnistused
(metodistidd). XVIII saj. lõpul võtsid dr. B. Rush Ameerikas ja dr. Chr. W. Hufeland
Euroopas esimestena põhjalikumale vaatlusele alkoholi füsioloogilise toime. Kui seni
karskusnõude põhjendamisel domineerisid usulis-eetilised, kerkisid nüüd esiplaanile
sotsiaal-arstiteaduslikud motiivid. 1826.a. avati Bostonis Ameerikas esimene liikmeilt
täiskarskust nõudev selts ja sellest peale hakkas karskusliikumine Ameerikas jõudsasti
edenema. Liikumine tekitas suurt huvi ka Euroopas, kus asutati karskusseltse Inglismaal ja
varsti ka mandril. Iseäranis mõjus liikumisel elustamisks kaasa Ameerika karskustegelase
dr. R. Baird´ i külaskäik Euroopas (peamiselt valitsejakodades) 1835-40.a. ja tema raamatu
tõlkimine mitmesse euroopa keelde. Neil aastail ulatusid karskusliikumise lained
Saksamaalt. Läti kaudu ka Eestisse. Mõned kirikuõpetajad, mõisnikud jt. (J. G. Schwartz,
P. Krahv Mannteuffel, Fr. R. Kreutzwald) asutasid karskust propageerima. Karskusseltside
asutamine oli sel ajal keelatud. Esialgne hoog vaibus varsti mitmesugustel põhjustel, virgus
aga uuesti 1880.a.-ndail a-il. Soomest tulnud mõjustustel. A. A. Granfelt´i õhutusel sai meil
seekord karskusliikumise algatajaks M. J. Eisen. J. Tilk asutas Toris 1889.a. esimese
karskusseltsi „Eäht“, millele järgnes varsti rida teisi. Sajandi vahetusel sai liikumise juhiks
V. Reiman. Karskusliikumise keskkohana asutati 1906.a. Eesti Karskusliit. Mitmekülgsema
ilme omandas ja erialade järgi jagunes eesi karskusliikumine alles Eesti riikliku iseseisvuse
ajal. Tähtsamate juhtidena esinevad V. Ernits ja P. Põld. Karskusselts on ka
rahvusvaheliselt organiseeritud. 1885.a. alates peetakse rahvusvahelis karskuskongresse,
neist 18. peeti 1926.a. Tartus. 1907.a. asutati Lausanne´is Rahvusvaheline
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Karskuspüha
Kartell

Kartser

Alkoholismivastane Büroo, mis on alkoholisse puutuvais küsimustes informatsiooni
keskkohaks ja annab välja rahvusvahelist teaduslikku ajakirja „Revue internationale contre
l´alcoolisme“. Ameerikas asub 1919.a. asut. Alkoholismivastane
Maailmaliit. Peale nende on olemas veel rida mitmesuguseid rahvusvahelisi
organisatsioone. Tähtsaim neist on Heatemplerite Ordu (Heatemplerid)
Alkoholiseadusandlus, Eesti Noorsoo Karskusliit, Karskusõpetus, Naiste Karskusliit,
Noorsooliikumine“ .
J. Bergman u. R. Kraut, Geschichte d. Nüchternheitsbestrebungen, 2 k., 1923-25; M.J.
Eisen, Karskusliikumise ajalugu, 1914; Standard Encyclopedia of tje Alcohol Problem, 6
k., 1925-30. EE 1934 IV lk.498-499.
Päev, mil karskusküsimuse selgitamiseks üle riigi korraldatakse koosolekuid, karskustunde,
karskusjumalateenistusi jm. Eestis peeti karskuspüha esmakordselt 1913.a.
Pr., kokkulepe; väljakutse (näit kahevõitlusele). Üliõpilasorganisatsioonidevaheline
sõprusleping, mis kohustab nende liikmeid vastastikku autasu andma. Teatava eesmärgi
saavutamiseks sõlmitud liit poliitiliste parteide vahel. Näiteks moodustasid Saksamaal
saksakonservatiivid, riigipartei ja rahvusvabameelsed 1887.a. riigipäeva valimistel kartelli,
et ühisel jõul oma kandidaate läbi viia. Kartell saavutaski valimistel enamuse ja toetas
1887-90.a. kindlasti Bismarcki septennaadi jt. seaduste läbiviimisel. 1890.a. valimistel said
kartelliparteid lüüa.
Ök. Ettevõtjate ühendised, mis taotlevad vastastikuse võitluse piiramist, kõrvaldamist või
korrastamist, kusjuures ühenduse liikmed jäävad õiguslikult täiesti ja majanduslikult
niivõrd iseseisvaks, et ei allu ühisele ärijuhtimisele (horisontaalne liitumine); viimane
asjaolu eraldab kartelli trustidest. Kartelli liike: 1)piirkonna kartell, milles ühistunud
ettevõtted jagavad minemiala omavahel;2)hinnakartell, üldkohustusliku hinna määramiseks
vastava leppe põhjal; 3) toodangu kartell, üksikute ühistunud ettevõtete toodangu suuruse
määramiseks, ületoodangu vältimiseks või toodangu piiramiseks; 4)sündikaadid –ühistunud
ettevõtete ühised müügikauplused. EE. IV 1934.a.
Lad., vangistuskoht, distsiplinaarkaristusena määratav kinnipidamine. Ülikoolides, ka
Tartus varemal ajal, kui neil oli oma jurisdiktsiooniõigus, üks akadeemilisi karistusi.
Kaitseväes lukustatud kamber üksikute kaitseväelaste aresti all pidamiseks.

Kassatsioon –
Kassatsioonikohus –
Kassatsioonimenetlus
Kasumets

– saksamaal revisjonimenetlus.
– on kasvama jäetud noor ja madal mets, kust tarbepuud ei saa, mistõttu ta hindki on
madal. Oblonski kasutab seda sõna, arvates ekslikult, et sõna esimene pool viitab kõrgele
tulukusele. (L. Tolstoi. „Anna K..., lk. 182., )
Kasutatud kirjandus: Suur Nõukogude Entsüklopeedia .lk (veerg) 362-364. (v.a.1926-1947)
Kasutatud: Nõukogude Väikest Entsüklopeediat ja Nõukogude Suurt
Entsüklopeediat.
Eesti Entsüklopeediat VI 1936.s. 1385 veerg.
Kasvu strateegia
- Growth strategy- .Strateegia, mille puhul iga aastal suurendatakse, eelmise aasta näitajate
suhtes, oluliselt lühiajaliste ja pikaajaliste eesmärkide taset.
Kategooriakaitse
Konkreetseid (tavaliselt majanduslikke) elanikkonnakategooriaid, näiteks ametühinguid,
survegrupid -farmerite ühendusi, äri- ja kutseliite kaitsvad grupid.
Katkematu töötlemise Continuous process conversion system - Suurtes kogustes ühelaadse toote tootmisprotsessi
protsessi süsteem.tüüp.
Katolik kristlik
sotsialism
Katusorganisatsioonid Huviühenduse kõrgeim kiht üleriigilisel tasandil, millel on mitmesugused
-organisatsioonilised tasandid kuni kohaliku tasemeni välja.
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Kaubaagentide
ühismulje
Kaudne koalitsioon --

. -Sales force composite - Turustusosakonna personali turundusjuhi ja mõnede
müügiagentide poolne, “eelaimuse” meetodil. nõudluse ennustamine.
Koalitsioonivalitsuse vorm, kus kõik koalitsiooniparteid hääletavad parlamendis valitsuse
poolt, kuigi kabinetis on vaid ühe partei esindajad.
Kaudse mõju keskkond. Indirect environment - Väliskeskkond, mille faktorid ei pruugi organisatsioonile
viivitamatut ja otsest mõju avaldada, kuid nad sellegi poolest avaldavad mõju.
Kaudsed valimised -- Kui seadusandlikku koda või täidesaatvat organit ei vali otseselt rahvas, vaid seda teevad
valijamehed, kes ise võivad olla valitud rahva poolt, on tegemist kaudsete valimistega.
Kaukaasia komitee
Кавказский комитет – spetsiaalne ametkondadevaheline organ, mis loodi 1840.a. vene
tsaari valitsuse poolt, et lahendada Kaukaasia Vene keisririigi koosseisu võtmisega seotud
administratiiv-poliitilisi küsimusi. Kaukaasia komitee moodustati kogu Kaukaasias asuvate
valduste juhtimissüsteemi reoorganiseerimise kava väljatöötamiseks, et rakendada seal
sisemaa kubermangudes rakendatud administratiivkorraldust. Hiljem muudeti see alaliseks
organiks, mis juhtis tsaari administratsiooni tsiviilteenistust Kaukaasias. 3
0 augusti 1842.a. korralduse järgi pidi Kaukaasia komitee käsitlema „ kõiki täitevvõimu
puudutavaid asju ja juhtumeid, millised, nõudmata uusi seadusandlikke meetmeid, ületab
ministrite võimu“. Kaukaasia komitee esimeheks oli alguses sõjaminister, krahv,
Tšernõšov, Aleksander Ivanovitš. Hiljem kindral-adjudant krahv A. F. Orlov. Kaukaasia
komitee liikmeteks olid: rahandus-, riigivara-, justiits, siseasjade –ministrid ja samuti
troonipärija (tulevane tsaar, Aleksander II), veel zandarmite ülem Benkendorf
(Бенкендорф) ja teised tsaari poolt nimetatud ametnikud. Alates 1846.a. oli Kaukaasia
komiteel oma spetsiaalne kantselei. Kaukaasia komitee teostas Taga-Kaukaasia krai uue
administratiivse jaotamise, tõi Taga-Kaukaasiale sisse uue tolli tariifi, tegeles TagaKaukaasia vene ümberasujatega koloniseerimisega, jne. Alates 1861.a. oli Kaukaasia
komitee tähelepanu keskpunktis pärisorjuse kaotamise ja teiste kodanlike reformide (linna,
kohtu jne.) Kaukaasias teostamise küsimused. 1882.a., peale Kaukaasia asevalitseja ameti
kaotamist ja uue Kaukaasia krai administratiivse korralduse (jaotati 6 kubermanguks, 4
oblastiks ja 2 ringkonnaks) elluviimist, komitee likvideeriti.
Б.С.Э.т.19., с. 276. 1953.г.
Kautsjon
– valimispraktikas rahaline sissemakse kandidaadi registreerimiseks. Kautsjoni suurus
määratletakse valimisseadusega.
Kautskiaanlus –
tulnud K.Kautsky (1854-1938) poliitilisest kontseptsioonist, mis tekkinud peale lahku
löömist revolutsioonilise marksismi positsioonidest. K. -le on iseloomulik revolutsiooniliste
muutuste eitamine Lääne-Euroopas, eelistades parlamentliku demokraatia teed,...20.a.K.
solidariseerus R. Gilferdingi “organiseeritud kapitalismi” teooriaga. Sotsialismile ülemineku
töölis-kodanliku partei poliitilise vormina, eitati vastuseisu fasismile RR(“Rahva Rinde”)
poliitika raames.
Keelatud küsimused

Ameerika föderaalseadus keelab tööandjatel mis tahes isikut soo, vanuse, rassi, rahvusliku
päritolu, puuete või usu põhjal diskrimineerida.
Intervjueerija ei tohi pärida teie usu, kiriku, sünagoogi või koguduse, usupühade
pidamise, poliitiliste veendumuste või liitudesse kuulumise kohta. Kuid võib küsida nõnda:
“Sel ametikohal peab töötama ka laupäeviti. On see teie jaoks probleem?”
Intervjueerija ei tohi pärida teie esivanemate, rahvusliku päritolu või põlvnemise
kohta; lisaks ei tohi küsida teie vanemate, abikaasa või laste kodakondsuse kohta. Ei tohi
küsida te sünnipaika. Kuid võib küsida seda, kas te olete USA kodanik või alalise
elamisloaga välisriigi kodanik, kellel on luba töötada Ameerika Ühendriikides.
Intervjueerija ei tohi küsida teie emakeele, koduse keele või selle kohta, kuidas te
võõrkeele lugemis-, kirjakeele või rääkimisoskuse omandasite. Kuid ta võib küsida, mis
keeli te soravalt valdate, kui nende keelte oskus on töös vajalik.
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Keepsake
Keinism

Kelmus, pettus 1895

Intervjueerija ei tohi pärida teie vanust, sünnikuupäeva või laste vanust. Kuid ta
võib küsida, kas te olete vanem kui kaheksateistkümne aastane.
Intervjueerija ei tohi küsida teie neiupõlvenime või kas te olete oma nime
vahetanud, teie abieluseisu, laste või ülalpeetavate arvu, teie abikaasa ametit või (kui olete
naine) kas teie poole pöördudes tuleb öelda preili või proua.
Kuid intervjueerija võib küsida, kuidas te soovite, et teie poole pöördutakse (tavaline
viisakus) ja kas te olete selles firmas varem teise nime all töötanud.
Ameerikas on see 1972.a. reguleeritud seadusega “Fair Credit and Reporting Act.”
Allikas: Martin Yate, Knosk ém Dead 2000. The Ultimate Job-Seekerś Handbool with
great answers to over 200 tough interview questions.1999
Edu käsiraamat. Martin Yate Löö nad pahviks! Ja töökoht on sinu “Tea” Tallinn 1999.a.
lk.226-227.
Imalmagus, sentimentaalne (ingl. K.)
(keinslus) – inglise majandusteadlase John M. Keynesi järgi nimetatud koolkond, mis
pooldas
***majanduses riigi ulatuslikku regulatsiooni, sest kapitalistlik majandus olevat loomult
ebastabiilne ega suutvat kriise vältida (vt ka monetarism).
- kuritegu võõra vara ja varaliste õiguste vastu, teistest sarnastest kuritegudest erineb
meetodi või kallalekippumise vahendite poolest (pettus, kannatanu ekiteele viimises tõe
moonutamisega või väära asjaolu välja mõtlemisega, tihti lihtsalt faktide maha
vaikimisega). Ühtede varaliste kallalekippumiste liikides – varguses, riisumisel,
omistamisel – on kallalekippuja tahe suunatud vahetult asjale, möödudes valdaja või
omaniku tahte mõjutamisest. Teistel juhtudel – näiteks mõnedel röövimise liikide või
väljapettmise liikide puhul on olemas kannatanu tahte vägivaldne mõjutamine, tema
vägivaldne allutamine.
Kelmuse puhul on kannatanu tahtel aktiivsem roll, kallalekippuja teda ei ignoreeri
ega sunni vägisi, vaid vastupidi, valib tema kannatanule kahju tegemise vahendiks,
ärgitades teda teatud suunas tegutsema. Süüdlase tegevus seisneb justkui kannatanu
tegevuse motiivi võltsimises. Sellega erineb kelmus teistest sarnasest kuritegelikest
toimingutest – võltsingust, järele tegemisest, millise lähimaks eesmärgiks on asjade:
kaupade, dokumentide jne. võltsimine. Kelmuse mõiste, kui eriline varaline kuritegu on ka
doktriinis ja positiivses õiguses tekkinud suhteliselt hilisel ajal. Vaid hilisem rooma õigus
eraldas ta furtum ´ist, milline hõlmas kõiki varguse liike, spetsiaalse kuriteo liigina –
stellionatus. Selle nimega tähistati seesama tegu, nagu ka dolus malus, kuid viimane oli
aluseks tsiviiltehingu vaidlustamiseks actio doli teel aga stellionatus – süüdlase avalikule
jälitamisele. Rooma juristid mõistsid Stellionatus´se all kuritahtliku tegu, millist ei saa
mingi teise kuriteo liigi alla võtta. Vahest teise arvelt kasu saamine pettuse tel võeti furtum
´i või falsum´i alla. Hilisem Lääne –Euroopa õigus eraldas selle samuti üldisest varalistest
kuritegudest spetsiaalsesse tegude kategooriasse valskuse tunnuste järgi varjates või
moonutades tõde. Sellise tegevuse läbi rikastumine jääb teisele plaanile. Kuriteo objektiks
on spetsiaalne õigus tõelisusele, mis peab olema aluseks tsiviil, varalistes ja avalikõiguslikes suhetes. Möödunud sajandi seadusandlustes ja isegi jooksva sajandi vanemates
koodeksites on kelmus sulanud ühte võltsimiste, järeletegemistega kategooriasse, kujutades
endast vaid falsumi erikuju, st. valelikud teod. Koos kelmuse järkjärgulise eristamisega
üldisest varalistest kuritegude grupist, aga ka tegude grupist, mis oli suunatud tõe vastu, see
eristus pettuse (dolus) mõistest tsiviilõigusrikkumisena, tehingust saadud kahju või
väljamineku eest hüvituse nõudmise õigusest, millise allikaks on pettus või eksitusse
viimine. Mõiste „õigus tõelisele“ ei ole täpselt määratletud ja ei ole seepärast karistatava
pettuse määratluse tunnuseks. Sellega ongi seletatav see, et suuremas osas koodeksites ei
kohta karistatava pettuse üldist määratlust, vaid on loetlstud üksikud kelmusena võetavad
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karistatavad teod, näiteks kaupade müümisel mõõtude ja kaaludega petmine, võla
teistkordse maksmise nõudmine jne. Katse kehtestada üldised kelmuse (Betrug,
escroquerie) tunnused – on uue aja tulem. Eriti tähtsad on selles suhtes tööd: Köstlin´a
(„Abhandlungen aus dem Strafrechte“ Tübing, 1858) ja Merkel´i („Kriminalistisihe
Abhsndlungen. II Die Lehre vom strasbaren Betruge“, Leipzig, 1867). Ja praegu, siiski, ei
saa kelmuse tunnuseid lugeda täpselt määratletuks. Väheste eranditega, isegi uusimad
kriminaalkoodeksid ei anna kelmuse üldist määratlust. Praegu üldtunnustatud kelmuse
mõiste on taandatav järgmistele tunnustele. Kelmus on teise arvelt pettuse teel varalise kasu
saamine. See kasu võib seisneda otseselt varaliste objektide saamises, mis on petetu poolt
üle antud, millise järgi süüdlane saab õiguse asjale või tegevuse või teene majanduslikule
väärtusele. Pettus võib olla suunatud, kannatanu arvelt, kolmanda isiku kasu saamisele.
Pettus ise kelmuse puhul seisneb fakte või asjaolusid puudutavalt, kaasaega või minevikku
puutuvate valeväidetega esitledes. Karistatavat pettust ei ole siis, kui väited puudutavad
asjaolusid või fakte tulevikus. Sellised veenmised sisaldavad lubadusi või tingimusi,
milliste mittetäitmine või mittesaabumine annab aluse tehingu hävimisele. Ei ole
pettust ka seal, kus esitatud asjaolud puutuvad võimatuse sfääri, väljuvad
usalduslikkuse tavalistest keskmistest piiridest. Sama moodi ei saa pidada karistatavaks
pettuseks igasuguseid veenmisi, mis ei puuduta asjade, nähtuste ja faktide kvalifikatsiooni.
Kaupmees, kes veenab ostjat selles, et kaup on kõige parem, viitamata faktilistele
andmetele, räägib, võib olla ebatõde, kuid ei soorita karistatavat tegu. Kui kui sama
kaupmees läheb kvalifitseerimise vallast faktide valdkonda ja esitab ostjale vale fakti või
müüdava eseme näivat omadust ja samas saab hinna, mis ei vasta kauba kvaliteedile või
hulgale, siis selline valeväide on kelmus. Üpris vaieldav praktikas ja doktiinis on küsimus
sellest, millisel määral tehingu sooritamisel ühtedest või teistest asjaoludest vaikimine võib
olla pettuseks tunnistatud. Mahavaikimise puhul ei ole eksitusse viimist, vaid passivne
suhtumine kannatanu veasse. Ei ole petvat tegevust, on vaid tegevusetus. Tsiviiltagajärgede
vaatepunktist, mil üks pool juhindus ekslikust ettekujutusest faktide või asjaolude suhtes,
millistel oli sisuline tähendus (essentialia), passiivne dolus, st. veast mittehoiatamine,
ettekavatsetult teisele kontigendile sisuliselt ei eristata, enamik juhtudel, aktiivne eksitusse
viimine toob kaasa tehingu tühistamise; kuid kriminaalsest vaatepunktist vaadates on vahe
olemas. Ei saa väita,et faktist vaikimine, mis on ühe poole poolt ekslikult tõena võetud, ei
saaks kunagi lugeda karistatavaks pettuseks. Kuid üldiseks tingimuseks sellise pettuse
olemasoluks tunnistatakse kanatanu ettekujutuse aktiivset mõjutamist. Peaegu vaieldamatut
kriminaalset iseloomu omab selline juhtum, kui üks tehingu osalistest, enda kasuks, vaikis
sellistest asjaoludest, milliste olemasolust antud tehingu tegemisel ja antud asjaoludel ta
oleks pidanud selle teisele osalisele teavitama. Viimane oluline kelmuse tunnus –
põhjusliku seose olemasolu petvate avalduste ja järgneva varalise kahju vahel. Oluline on,
et väärad avaldused puutusid tehingu olemuslikku asja st. sellist punkti, milline kuulub
kaalutluste ringi, milline moodustab kannatanu tegevuse motiivi ja et tehingu sõlmimisel
kannatanu kujutas fakte ja asjaolusid enesele ette, milliste kohta oli tehtud avaldus, just
nimelt vales, avaldusele vastaval kujul. Üpris lähedased on kelmusele tegevused, milliseid
iseloomustatakse nii nagu teaduses ja nagu positiivses õiguses mõistega usalduse
kuritarvitamine. Iseloomulikuks tunnuseks on siin usalduse rikkumine mitte selle või teise
varalise tehingu sõlmimise hetkel, aga selle tagajärjel, kui oli juba usaldatud. Neil juhtudel
petust ei ole, kuid on selle mittetäitmine, et kanantanu poolsel usalduse jõul, millist
süüdlane oleks pidanud täitma. Täiesti samane kelmusega ja vaid vaid koodeksitega
spetsiaalselt välja toodud, on ebakasulikku tehingusse tõmbamine, väärate avaldustega, mis
tehtud kontragendile sellistes tingimustes, millistes need avaldused ei sanud olla teisiti kui
võetud kui tõesed. Kelmuse piirest väljuvad sellised tehingud vaid neil juhtudel, kui
avaldused puudutavad tulevasi asjaolusid, milliseid on usutud vaid mõlemate poolt
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subjektiivsete omaduste tõttu. Sellised on juhtumid, kui üks kontragentidest, oma asendilt,
omab teise, kannatanu suhtes erilist autoriteeti. Igal juhul ja ebakasulikku tehingusse
kaasamise olemasolu hädavajalikuks tunnuseks on pettus, st. ettekavatsetud valed väited
või avaldused. Kelmusest eritatakse tavaliselt teod, mida nimetatakse defraudatsioonideks
((lad. defraudatio – pettus, maksude või lõivude maksmisest kõrvale hoidmine)) s.t.
rahanduslike huvide rikkumine, riigi maksude, lõivude maksmisest kõrvale kaldumine.
Enamus juhtudel defraudatsioon, kui masude tasumisest kõrvale hoidmine, on samuti
pettus, kuid sagedamini passiivne, st. asjaoludest, millised tingivad maksude maksmise
kohustuse, vaikimine. Nende erinevus kelmusest seisneb selles, et defraudatsioon on
suunatud kasu saamisele mitte positiivsele, vaid negatiivsele, st. mis seisnevad mitte selle
saamises, vaid mittemaksmises. Kuigi majanduslikult mõlemad liigid sulavad ühte, siis
kriminaalsest seisukohast ei saa jätta tunnistamata defraudatsiooni eristamist eriliseks
vähem intensiivseks karistatavuse poolest tegude gruppi. Tavaliselt defraudatsiooni
juhtumid ei ole üldises kriminaalkoodeksis ette nähtud, vaid spetsiaalsetes määrustikes,
millised sisaldavad maksude ja lõivude võtmise eeskirju (Vt. Riigikassa ametkondade
määrustike rikkumine). Meil Venemaal nii rahukohtunike poolt mõistetavate Karistuste
määrustikus, aga ka Karistuseadustikus on nähtud ette üksikud kelmuse liigid. Kelmuse
üldine määratlus antakse art. 1665 Kriminaalseadustikus, millisega kooskõlas tunnistatakse
kelmuseks igasugune mingi pettuse tel teostatud võõraste asjade, rahade või muu liikuva
vara riisumine. See üldine määratlus laiendatakse, edasi terve rea üksikute tegudega, nii
nagu seaduse (art. 1688) mis näeb ette pettuse teel ebakasulikku tehingusse tõmbamist, kus
ei ole asjade riisumist, st. nende vahetut üleminekut seaduslikult omanikult või valdajalt
süüdlase ebaseaduslikku valdusse. Kelmuse üldisel määratlusel praktilist tähtsust ei ole,
nõnda nagu selle järel läheb seadus üle üksikutele juhtudele. Kelmuse hulka puutuvad
Karistusseadustiku art. 173 ja 174 alusel järgmised teod:a)mõõtude ja kaaludega petmine
müügil, ostul või kaupade vahetamisel, või üldse asjade puhul kaupadekvaliteedi või
hulgaga, või arvestuste tegemisel või raha vahetusel (art.173); b)laenatud asjade
äravahetamine; c)raha või asjade väljapetmine valeinformatsiooni andmisega või kasuliku
ettevõtmise või näivate kulude ettekäändel jne. c) teistkordne nõudmine tasutud ja
õigeaegselt mitte tagastatud dokumendi alusel.m, või väljaostetud pandi
mittetagastamine.d) ilma volitusteta võõra eseme andmine laenuks või tasuta kasutamiseks
(174). Kui riisutud summa ei ületa 300 rubla, siis karistus määratakse Karistusseadustiku
järgi (vangistus kuni 3 kuud); kui aga see summa ületab 300 rubla, siis Seaduste kogu (art.
1666) – asumisele saatmine õiguste kaotusega või siis parandustööde osakonda
vangistamine. Kelmus kvalititseritakse kordumisel (retsidiv) või eriliste tegevuste puhul,
sellised nagu näiteks, süüdlasele mittekuuluva ametikoha ärakasutamine(art. 1668 ja 1669),
mängus võltskaartide kasutamine (1670), ebausu kommete ärakasutmine (art. 1670, p 6)
jne.
Г.С.
Kelmuse eriline juhtum kujutab endast seadusega keelatud tehingute sooritamist või
teostamist, näiteks vasepuru müük kullaliivana, värvilise paberi paki esitamine võltskrediidipaberitena. 23. aprilli 1893.a. seadusega (art. 1670) on tunnistatud karistatavaks
„esemete, kui seadusega keelatute või kui kuritegelikul viisil hangitute kuju all müümine,
kui tehingus saadi tasu saadi kätte tervikuna või osalt“ (vangistus 4 – 4 kuuni, see suureneb
kuni 16 kuuni, isikute puhul, kes tegelevad sellise äriga kui tegevusalaga). Vaadeldava
kuriteo iseärasused seisnevad veel selles, et see ei ole mingil juhul rahukohtute
kohtualluvuses. Kallalekippumine ei ole karistatav, raha ja muu vara, mis on sellisel visil
saadud konfiskeeritakse. Samadel alustel kehtestatakse pettuse karistatavus seadusega
keelatud tegevuste puhul ja uue Kriminaalkoodeksi projekt. Kelmuse üldist määratlust see
projekt ei anna, võttes selle mõiste kelmuse all: 1)võõra vara pettuse teel riisumist;
2)pettuse teel, et omale või teisele kasu saada varale õiguste loovutamisest, sellisest
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õigusest lahtiütlemist, endale vara suhtes kohustuse võtmist või sellise kohustuse enda
peale võtmist; 3)mõõtude ja kaalude petmine või muu pettus hulga või kvaliteedi suhtes
ostul-müügil või muul vahetustehingul; 4)väljamõeldud või teadvalt võõra kinnisvara
müüki või pantimist, omamata selleks õigust. 5) kinnisvara müümist või pantimist, varjates
sellel lebavat müügikeeldu või kohustusi; 6)kindlustussumma saamist, kui süüdlase poolt
vara kahjustamist ei olnud, või kui süüdistatav teatas, et vara oli kahjustatud selleks, et
saada kätte kindlustussumma. Kindlustatud vara süütamine, uppumine või plahvatus,
kindlustuse kätte saamise eesmärgil, moodustab endast karistatava kelmus kuriteo.
Kelmuse eest on karistuseks vangla, kuid kui kahju maksumus ületab 500 rubla, aga
samuti juhtumitel, mis on ülalpool nimetatud 4 ja 6 punktis ja mitmekordsel kordamisel või
süüd eriti suurendavatel asjaoludel (kambaga, ebaseaduslik ametinimetuse või käenduse
omistamine) – parandustööde maja (retsidiivi puhul - isegi sunnitöö).
Kirjandus:И. Я. Фойницкий, «Мошенничество по русскому праву» (1871(Б
Сергевский, «О Мошенничество по действующему русскому праву» (Юридич.
Летопись», 1890, 373 и сл.); Gryziecki, „Studien über den strafbaren Betrug“ (1870);
Honemann, „Defraudation u. Betrug“ (1894).
Мошенничество
ЭС 1896
(“valgekraed”) – kõrge ametialase kvalifikatsiooni ning stabiilse ja küllaldase sissetulekuga
inimeste kategooria; alam-, kesk- ning kõrgklassi mõistet kasutatakse nüüdisühiskonna
sotsiaalse hierarhia iseloomustamiseks (vt ka “sinikraed”).
– poliitilise partei nimetus, tavaliselt konservatiivne, mis võttis koha sisse parempoolsete ja
vasakpoolsete vahel, tavaliselt liberaalne, radikaalne, sotsialistlik.(Nimetus tuli istungisaalis
istekohtade asupaiga järgi)(T:75 c-40).

Kinkemaa Kinnipidamiskaristused,jur., süütegija karistused temalt vabaduse võtmisega. Kinnipidamiskaristused on nüüdisaja
vangistuses hoidmine. valitsevad karistusvahendeid. Moodne, süütegija parandamisele suunatud
kinnipidamiskaristus tekkis alles XVI saj. lõpul Hollandis. Varemmini kasutati
kinnipidamist piiratud ulatuses peamiselt sunnivahendeina võlgnikkude vastu,
kindlustusvahendina hädaohtlikute isikute vastu ja eeluurimisvangistusena. Amsterdamis
1595.a. ja 1597.a. asutatud mees- ja naiskasvatusmajades hakati kinnipeetavaid töö abil
kasvatama ja parandama sotsiaalkõlvulikeks isikuiks. Asutise personali kuulusid majaisa ja
–ema, töömeistrid, arst ja õpetaja. Hooned olid tolle aja seisukohast korralikud ja
tervishoiunõuetele vastavad. Neis asutustes peeti kinni peale kohtulikult süüdimõistetuid
süütegijate (peamiselt varaste) veel töövõimelisi kerjuseid, julkureid ja prostituteerijaid, aga
ka ulakaid ala- ja täisealisi, keda sina paigutasid vanemad või omakesed. Amsterdami
eeskujul tekkisid XVII saj. alguses samalaadsed asutised hansalinnades ja XVII-XVIII saj
jooksul ka mujal Euroopas ning kinipidamised said valitsevaks karistusliigiks. Kuid juba
XVII saj. pääses kinnipidamise teostamisel esikohale jälle tasumine, ärahirmutamine,
piinamine ühes kasvatusvahendi – tööga; end. Olukord jäi püsima vaid Hollandis ja
hansalinnades. Kinnipidamise reform resotsialiseerimise sihi uuesti esikohale seadmiseks
algas XVIII saj. Madalmail Genti uues, 1775.a. ehitatud kasvatusmajas teostati ühise
päevasr töö ja öise üksikkambreisse erealdamise põhimõte. Otsustavalt mõjustas
reformiliikumistXVIII saj. inglise filantroop John Howard (1726-90), kes tutvus põhjalikult
olukorraga Euroopa vanglais ja soovitas oma teostes, peamiselt Hollandi eeskujul,
kinnipeetavate eraldamist liikide järgi, osalt isegi üksikkinnipidamist päeval ja öösel ning
töökohustuse teostamist. Edaspidisele arengule sai Euroopas eeskujuks Põhja-Ameerika,
kuhu juba XVII saj. oli toonud vanglatöö kui kasvatusvahendi põhimõtte W. Penn. 1790.a.
ehitati Philadelphias esimene üksikkinnipidamis-süsteemi vangla ja 1822-25.a. sealses
Eastern Penitentiary – esimene suurem ristikujuliselt ehit. vangla üksikkinnipidamiseks.
Paranemine pidi selle süsteemi najal saavutama vaikse ja segamatu endassesüvenemisega
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oma süü äratundmiseks ja selle kahetsemiseks. Tulemused olid aga ebasoodsad, sest alatine
üksiolemine mõjus kehaliselt ja psüühiliselt ruineerivalt. New Yorki osariigis kujunes teine,
nn. Auburni´i süsteem.1820.a. rajati Auburnis vangla Genti vangla eeskujul öise
eraldamisega, kuid ühise tööga päeval; Auburni süsteemile oli aga absoluutse vaikimise
nõue (silent system), et ära hoida vangide halba mõju üksteisele. Ameerikas pääses võidule
Auburni süsteem, millest hiljem kõrvaldati absoluutse vaikimise nõue. Samal ajal algas
Pennsylvania süsteem oma võidukäiku Euroopas. 1840-42 ehitati Inglismaal Pentonville´is
ristikujuline vangla üksikkinnipidamiseks, mis sai eeskujuks kogu Euroopa mandrile.
Inglismaal oli aga üksikkinnipidamine ainult esimeseks astmeks nn. Progressiivses
süsteemis; viimane põhineb süütegija kõlbla tasakaalu taastamisel ja tema järkjärgulise
seltskonda tagasiviimise mõttel. Kinnipidamise teostus jaguneb selle süsteemi järgi 3
astmesse: 1)mõnekuuline üksikkinnipidamine hirmutamiseks, 2) ühiskinnipidamine
paranejaile, 3)enne tähtaega tingimisei vabastamine hea käitumise korral. Hiljem (1864)
muudeti ka teine aste progresiivseks, s.o. jagati järkudesse, mida kinnipeetav pidi läbi
tegema enne tingimisi vabastamist. Et pääseda ühest astmest resp. järgust teise, pidi
kinnipeetav oma käitumise ja tööusinusega välja teenima teatava arvu marke (nn. markide
süsteem). Progressiivses süsteemis leidis resotsialiseerimisele suunatud
kinnipidamiskaristus oma täiuslikuma teostuse. Selle ühe variandina esinevas nn. iiri
süsteemis on ühiskinnipidamine ja tingimisi vabastamise vahele paigutatud uus
karistusaste, nn. intermediate prison, milles vabadusega harjutamise eesmärgiga
kinnipeetavale võimaldati osalt täiesti vaba läbikäimist välismaailmaga. Progressiivse
süsteemi põhimõttel tegutseb ka ameerika nn. reformatory system, mille eesmärgiks on
kohastada kasvatuse kaudu elule vabaduses. Iseloomulik sellele süsteemile on tähtajata
kinnipidamine paranemiseni enne tähtaega tingimisi vabastamise asemel.
Kinnipidamiskaristuse liikidest NS-s ja KrS-s Karistus.
Kinnipeetava parandamine progressiivse süsteemi järgi on Eestis teostatud Riigikogu
poolt 12.II 1931.a. vastuvõetud Vangistusseadustikuga. Kõikide kinnipeetavate suhtes on
ette nähtud eraldamine liikidesse soo ja iseloomu järgi, samuti öise eraldmise võimalus
üksikkambritesse. Täieliku üksikkinnipidamise võimalus on ette nähtud arestialuseile ja
vanglas kinnipeetavaile karistusajaga mitte üle 3 kuu. Progresssiivne painduv
kinnipidamine, millele alluvad kõik sunnitöölised ja vangimajalised karistusajaga üle 3
kuu, teostatakse kolmes - katsealuste, paranejate ja eeskujulikkude astmes, millele võib
järgneda enne tähtaega tingimisi vabastamine. Katsealuste-astmele paigutatakse ainult
sunnitöölised ja vangimajalised üle kaheaastase karistusega, teised aga kohe paranejate
astmele, mis jaguneb 2-4 järku. Eeskujulikkude-astmes kinnipeetavaile võidakse iiri
süsteemi eeskujul lubada asutisest lahkumist erariietes ja ilma valveta teatava ajani 1 kord
nädalas kokkusaamiseks oma perekonna liikmetega või oma majanduslikke asjade
ajamiseks. Edasiviimine astmest astmesse resp. järgust järku kui ka paigutamine alamasse
astmesse resp. järku oleneb kinnipeetava käitumisest ja tööusinusest. Käitumise hindamine
kui ka paigutamise astmest astmesse resp. järgust järku toimub markide süsteemi alusel.
EE 1934.a IV lk.758-759 H. K-l.
Jur., pant, mille esemeks on kinnisvara; panti, mis on seoses kinnisvara üleandmisega
krediitorile, kutsutakse kasutuspandiks (Antikrees); kui kinnisvara jääb võlglase enese
valdusse, siis on tegemist hüpoteegiga.
Jur. Sama, mis ingrossatsioon. Kinnisturaamatud.
Immobiil.
e. immobiilpank, ök., pank, mis annab laenu kinnisvara kindlustusel.
Krepostiakt, jur., dokument, mis antakse kinistusjaoskonnast asjaosalisele isikule
kinnisvarale kinnistatud tehingu tõestuseks. See koosneb selle akti notariaalselt tõestatud
ärakirjast, mille alusel toimus kinnistus ja sellele kirjutatud sõnasõnalisest
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Kinnistusjaoskond

Kinnistuslõiv

Kinnistusraamatud

kinnistussissekandest (Notariaalseadus §360) EE.1934.a.
Jur., Eestis eriline kohtu juures toimiv asutis, mille ülesandeks on kinnistusraamatute
pidamine kinnisvarade e. Immmobiilide kohta. Praeguse kuju said need asutised 1889.a.
kohtureformiga. Kinnistusjaoskonnad asuvad meil iga rahukogu juures. Kinnistusjaoskona
ülemaks on vastava rahukogu esimees. Peale selle on kinnistusjaoskond veel Kuressaares,
Võrus, Narvas ja Pärnus, kus ülemaks on rahukohtunikud. Kinnistusjaoskonna raamatud
peab korras sekretär, kes määratakse ametisse kohtuministri poolt. Kinnistusjaoskondade
sekretär võib kinnistamisele kuuluvaid akte sõlmida notari õigustega. Kinnistusjaoskonna
ülema tegevuse peale antakse kaebused vastavale rahukogule, sekretäride peale
kinnistusjaoskonna ülemale. EE IV 1934.a.
e., krepostimaks, jur., eriline maks, mis võetakse riigikassa heaks igalt aktilt, millega üks
isik võõrandab teisele kinnisvara. See maks arvutatakse 6% suuruses kas varaaktis
tähendatud hinnast või seaduslikust hinnast, kui viimane on suurem (Lõivude seadus §235,
268, VSK V k.).
Jur., kinnistusjaoskonna poolt peetavad raamatud, kuhu on sisse kantud eri ühikuina kõik
vastaval territooriumil asetsevad kinnisvarad ja andmed kõigi neisse puutuvate juriidiliste
tehingute kohta. Kinnistusraamatuid hakati pidama keskajal Saksa linnades, hiljemini ka
Baltimail. Praeguse kuju said nad 1889.a. kohtureformiga. Kinnisturaamatute eesmärgiks
on anda igale asjasthuvitatule kinisvara majanduslikust ja juriidilisest seisundist täpne ja
tõeline pilt. Vastav asjaõigus kinnisvara suhtes tekib kinnisturaamatusse sissekandmisega
(ingrossatsiooniga e. korroboratsiooniga); sellest momendist omab juriidiline tehing
kohustavat jõudu ka kolmandate isikute suhtes (BES §3004). Näiteks tekib hüpoteek alles
sissekandmisega kinnistusraamatusse (BES §1569), rendileping, mis on kantud
kinnisvarale kinnistusraamatusse, omandab jõu kolmandate isikute suhtes (BES §4045) jne.
Seadus määrab, et asjaõigused, mis tekivad seaduse jõul, kehtivad ka ilma sissekandmiseta
kinnistusraamatusse (näiteks omandiõiguse üleminek igamisavalduse ja pärimise teel), kuid
nendegi õiguste kohta peavad andmed olema kinnistusraamatusse kantud. Kinnistamise
tähtsus seisab selles, et 1)sellega tekib asjaõigus; 2)pärast teatava aja möödumist ei saa
sissekande vastu vaielda; 3)sissekanded on kohustuslikud kolmandaile isikutele; 4)
sissekannete järjekord määrab vastavate õiguste vanuse, eelisõiguse; 5)kinnisturaamatusse
kantud õigused ei kustu aegusmisega (BES §3636). Kinnisturaamatute tehingute hulgas
omab peatähtsust ida aasta kohta eraldi peetav kinnistusraamat ise, mis koosneb neist
algaktidest ja dokumentidest, mille põhjal toimub õiguste kandmine kinnisvaradele.
Raamatu kohta peetakse kaks nimestikku, üks omanikkude, teine kinnisvarade nimetiste
järjekorras. Lisaks sellele peetakse iga kinnisvara kohta eraldi kinnistuskaust, kuhu
õmmeldakse ärakirjad kõigist selle kinnisvara kohta kinnistusraamatusse kantud
dokumentidest ja määrustest kronoloogilises järjekorras, samuti plaanid ja kaardid. Selle,
algdokumente sisaldava kinnisturaamatu kõrval omab erilist tähtsust kinnisturegister,
milline iga kinnisvara omab omaette eri jagu; igal säärasel jaol on oma number, mis alati
jääb muutumatult ühele ja samale kinnisvarale. Iga registri jagu koosneb pealkirjast ja 4
osast. Pealkiri sisaldab kinnisvara nr.t., nimetust ja asukohta. I osa kirjeldab kinnisvara
koosseisu, päraldisi, tema kasuks seatud servituute jne. II osas on märgitud kinnisvara
omanik; III osas nähtub, mis koormised lasuvad kinnisvaral, kuna IV osa on pühendatud
kinnisvara koormavaile võlgadele (hüpoteekidele). Registrisse tehakse märkmeid ja
sissekandeid. Sissekandeid märgitsevad vastavate õiguste ja juriidiliste suhete lõpplikku
kandmist kinnisvarale; märkmed ei loo õigusi kinnisvarale, vaid nende eesmärk on
kindlustada tulevasele õigusele vanud, kas keelates omanikule teha korraldusi kinnisvara
suhtes (keelumärge) või kindlustada vastava summa kättesaamist kinnisvara väärtusest
(hoiumärge). Iga kinnistamise palve kantakse kinnistusjaoskonna sekretäri poolt
viivitamatult kinnistuspäevaraamatusse eri numbri all. EE IV 1934.a. lk.760-761. T. G.
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Kiriku tavaõigus

– mõeldakse eeskirjade kogumit, millised, olemata kehtestatud positiivse õigusega,
järgitakse elus, olles veendunud nende õiguses. Kristlikus kirikus on selliste tavade,
millistest peeti kõikjal kinni, tekkimine, omamata selleks kirjalikku alust, kristliku kiriku
tekkimise algusest peale. Apostel Paul viitas kiriklikule tavale oma arutelus sellest, et
naised peavad ilmuma kiriklikele rituaalisele kaetud peaga (1. Кор. XI, 26). Hilisemal ajal,
kuni üleilmsete kirikukogudeni, tava ja komme olid ainsateks juhtivateks algeteks selliste
kiriklik-praktiliste küsimuste lahendamisel, milliseid ei viidata Uues Testamendis.
Тертуллиана tunnistustmööda, oli tema ajal palju selliseid seadusi, millised säilitasid, ilma
et nad oleksid üles kirjutatud, tava jõu. Üleilmsed kirikukogud seavad neist mõned iidsete
tavade jõudu omavateks ja nõuavad üldse, et täidetaks igasuguste kirkute tavasid. (Трул.
39).
Vaatamata sellele, et vene kiriku seadusandluses ei ole tavadele antud selgelt
tunnistatud juriidilist jõudu, on tegelikus kiriku-õiguslikus elus taval kahtlematult suur
tähendus. Enam-vähem täielikult süstematiseeritud vene kiriku tavade kogu me meie
vaimuliku kirjanduse hulgast ei leia. Praegusel ajal eksisteerivate kirikuelule vaenulike
tavade vastu on võtnud meetmeid Cтоглавый соборъ и Регламентъ Петра Вел. Tava
kehtib meie ajal kirikuelus kõige erinevates suundades: jumalateenistuse vallas kirikus,
kihelkonnavaimulike vastastikustes suhetes võõraste kihelkondade vaimulikega, viimaste
eksimustesse suhtumises, vaimulike tasustamise viisides ja vormides, kirikutalude
vaimulike tütardele jätmine, kodudes jumalateenistuste pidamine, osalemine külapidudel,
ümber põldude tehtavate ristikäikude korraldamine jne. Vt.
Н. Суворовъ, «Курсъ церковного права» (т.1. Ярославлъ, 1889);
И. Бердниковъ, «Краткий курсъ церковного права православной греко-российской
церкви» (Казанъ, 1888).
. ЭС БЭ 49. 1898 стр. 914 -915
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et nad oleksid üles kirjutatud, tava jõu. Üleilmsed kirikukogud seavad neist mõned iidsete
tavade jõudu omavateks ja nõuavad üldse, et täidetaks igasuguste kirkute tavasid. (Трул.
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Vaatamata sellele, et vene kiriku seadusandluses ei ole tavadele antud selgelt
tunnistatud juriidilist jõudu, on tegelikus kiriku-õiguslikus elus taval kahtlematult suur
tähendus. Enam-vähem täielikult süstematiseeritud vene kiriku tavade kogu me meie
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kihelkonnavaimulike vastastikustes suhetes võõraste kihelkondade vaimulikega, viimaste
eksimustesse suhtumises, vaimulike tasustamise viisides ja vormides, kirikutalude
vaimulike tütardele jätmine, kodudes jumalateenistuste pidamine, osalemine külapidudel,
ümber põldude tehtavate ristikäikude korraldamine jne. Vt.
Н. Суворовъ, «Курсъ церковного права» (т.1. Ярославлъ, 1889);
И. Бердниковъ, «Краткий курсъ церковного права православной греко-российской
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Ühiskonnakiht, mille aluseks on põhiliselt jõukus ja seisund turumajanduses; tuleb eristada
sotsiaalse kihistumise muudest vormidest, näiteks seisuslikest gruppidest ja poliitilistest
eliitidest.
Klassikaline
XIX saj esile kerkinud demokraatiateooria vorm, mis rõhutas poliitilist võrdsust (üks
demokraatiateooria -- inimene, üks hääl), enamusvalitsust ja kõigi kodanike osalust; sel teoorial on kaks
põhivoolu: individualistli ja kollektivistlik.
Klassikaline
(Classical school of management)- Juhtimisele lähenemise viis, mis on välja kujunenud
juhtimiskoolkond
varasemal etapil ja põhineb üldiste printsiipide samastamisel, nende ratsionaalseks
kasutamiseks organisatsioonis. Klassikalise koolkonna teoreetikud lootsid, et on võimalik
antud ettevõtmise põhiliste funktsioonide kindlaksmääramisega leida parimat
organisatsiooni süsteemi.
Klauslit
– piirav tingimus, selgitav märkus;
Klerk
– clerk – ingl. [klaark] – kirjutaja, kohtoriametnik, vaimulik
Kljutsei
–koda – (alamkoda)
Knights of the shire – krahvkondade poolt (Alamkotta) saadetud rüütlid
Knuut
- ?Ingl parl pol part org.
Koalisatsioon
– kokkukasvanud Coalitus – liitumine, vabatahtlik ühinemine ühiste eesmärkide
saavutamiseks, ajutine liitumine.
Koalitsioonivalitsus
– mitme partei põhjal moodustatud valitsus demokraatlikus riigis.
Koalitsioonivalitsus -- Parlamentaarses süsteemis tähendab see mitmest eri parteist moodustatud valitsust.
Kodanik
Isik, kes on seotud teatava riigiga personaalse allumuse sideme kaudu ja esineb selle riigi
suhtes teatavate avalikkude õiguste subjektina (Kodanikuõigused). Kodanike seisund algab
riikkondsuse tekkimisega. Kaasaegne õiguse ei eralda teravalt riigikodanikku ja riigialama
mõistet; need mõisted tähendavad pigemini ühe ja sama õigusliku seisundi vastaspooli,
kusjuures kodanikuna mõistetakse isikut teatavate õiguste subjektina, kuna alamaga
mõistetakse sama isiku kohustuslikku poolt. Sõna laiemas mõttes loetaks kodanikeks kõiki
isikuid, kes asuvad vastava riigi territooriumil, alluvad selle riigi võimule ja on temaga
teatavas juriidilises vahekorras, vaatamata sellele, kas nad on sama riigiga seotud
riikkondluse suhtega või mitte. Kaasaegne riik keeldub siiski välismaalastele andmast kõiki
õigusi, mida omavad vastava riigi riikkondsusesse kuuluvad isikud. Eriti on välismaalastelt
võetud õigus esineda asukoha-riigi tahteavalduse kujundajana ja selle teostajana, s.o. temal
puuduvad kodaniku nn. Poliitilised õigused sõna kitsamas mõttes. Peale selle võivad
välismaalastel puududa ka mõningad muud õigused või neid õigusi antakse ainult
kitsendatud ulatuses (näit. Võidakse välismaalasele keelata kinnisvarade ostmist asukohariigis). Samal ajal on aga ka välismaalastel kohustused asukoha riigi vastu väiksemad kui
tema riikkondlusesse kuuluvail isikuid, eriti riigikaitse puhul välisohtude vastu. Vastavalt
neile seisukohtadele on üldiselt takistatud ühel ja samal ajal olla mitme riigi
kodakondsuses. XX saj. on hakatud teostama teataval määral nn. Rahvusvahelise
indigenaadi põhimõtet; nii annab Nõukogude-Vene põhiseadus kõigile teatavaile
tingimustele vastavaile tema territooriumil viibivaile isikutele ka oma kodaniku poliitilised
õigused sõna kitsamas mõttes.
Kodanik-1916
(cives, citoyen, cittadino, citizen, Staatsbürger), nii tähistatakse isikut, kes kasutavad kõiki
poliitilisi õigusi, millised on sisse seatud vaba riigi avaliku õigusega. Kodaniku mõiste
määratlemisel, siiski, ei ole niivõrd oluline selle juriidiline külg, kui teatud sotsiaalsed,
poliitilised ja psüholoogilised eeldused, millised annavad nimetatud mõistele sisu.
Märgime eelkõige sotsiaalseid eeldusi. Need põhinevad teatud isikute massi poolsel,
mõningase vabaduse ja võrdsuse alustel, majandusliku koostöö tunnistamist. Sellel alusel
arvatakse hävdavajalikult kodanike hulgast välja need elanikonna klassid ja kihid, millised
Klass --

2361

peavad tegema mittevaba tööd või on kinnistatud teatud ameti juurde. Sellises olukorras on
orjad ja holopid, kuivõrd nad on majandusliku elu pasiivseks elemendiks ja loetakse
juriidiliselt mitte isikuteks, vaid asjadeks või asjade abivahendiks (pärisorjad,
sunnismaised). Kodanikeks ei saa lugeda ka selliseid elanike gruppe, millised on pärilikult
kinnitatud nende kutseala juurde, nii näiteks erinevate kastide liikmed Indias, Egiptuses jne.
Sellises olukorras olid ka need poolõiguslikud Ateena, Sparta ja Rooma elanikud kes
kuulusid alistatud maade rahvustesse, omades mõningaid õigusi asjade käitlemise suhtes ja
kes tegelesid käsitöö ning kaubandusega, kuid neil puudus maa omandamise õigus ning nad
pidid oma tehingute tegemiseks hanklima spetsiaalse täisõiguslike kodanike hulka kuuluva
patrooni või prostata kaasabi.. Isikliku mittevabaduse seisund on olnud alati asjaoluks, mis
välistas kodanikuõigused ja ka Venemaal, kuni talupoegade vabastamiseni, mitmed
miljonid talurahva elanikud isegi ei andnud riigile ustavustõotust, nõnda nagu peremehe
majanduslik võim tegi võimatuks nende ja avalik-õigusliku võimu vahelise otsese sideme.
Sellisel viisil on isikliku vabaduse ja eraõigusliku võrdsuse seisund kodaniku mõiste
eelduseks.
Antiik- ja keskaja linnades ilmnes see kodaniku õiguste ja sotsiaalse võrdsuse vaheline
side eriti eredalt: võitlus poliitilise võrdõiguslikkuse eest on siin alati põimunud läbi
võitlusega majanduslike ning sotsiaalsete huvide eest, kuid milliste eesotsas asuvad kõik
majanduses käibes olevate eraõiguste omandamine. Siit ka tihe side kodaniku mõiste ning
„tsiviil“ või eraõigusega (cives-jus civile), kuna eraõiguste täiust varalises ja perekondlikus
sfääris on iidsetest aegadest peetud kodaniku tingimusetuks omaduseks. Kuid siiski
„kodaniku“ (era, tsiviil) õigused veel ei anna veel kodaniku õigusi. Selleks on tarvis veel
terve rea poliitiliste eeltingimuste täitmist, mis ei ole enam sotsiaalse iseloomuga. Ja
tegelikult võivad absoluutse valitseja alamad kasutada kõige laialdasemaid eraõigusi, kuid
samal ajal võivad olla täiesti ilma jäetud kodanikule omastest avalik-õiguslikest õigustest.
Seda saab märkida eriti ära patriarhaalsete, votsinlike ja teokraatiliste despootiate puhul,
kus alamad on tsaari ees miskis orja või sunnismaise suhtes. Seepärast ei olnud miskit
imelikku, kui vanas Venes kuni XIX sajandini kasutati alamluse tõotuses vormelis järgmisi
sõnu: „tahan ja pean olema... igapäevaelus ustav ja kuulekas ori ja alam“ või „olla, koos
kogu perekonnaga ustav, hea ja kuulekas ori ning igavesti alam “. Selline orjalik vormel oli
varematel aegadel alamatele veelgi alandavam. Moskva tsaarid lugesid isegi kõrgeimaid
klasse „holoppideks“, samas kui väikevenelased püüdsid end nimetada „vabadeks
alamateks“, siis see kutsus esile Moskva valitsuse poolse hukkamõistu raevu. Sarnast
mittevaba iseloomu väljendas termin „sujet“ – alam prantsuse poliitilises teadvuses.
Prantuse revolutsioon heidab pidulikult kõrvale mõiste alam, kuna, nagu rääkisid
Жозефъ Шенъе и Бенжаменъ Констанъ, „viis miljonit prantslast surid seepärast, et mitte
olla alamateks“. Nimetus „alam“ asendatakse seejärel sõnaga kodanik kahel põhjusel: 1.
sõna alam kannab feodaalset iseloomu ja tähistab isikliku mittevabaduse seisundit (orjuse
või sunnismaisuse); 2.see termin on vastuolus võimude lahusoleku ja rahva suveräniteedi
printsiibiga, nõnda nagu vabas riigis lakkab igasugune igasugune isiklik alamlus, peale
alamlusele seaduse ees.
Ka Saksamaal leidis termin alam eest elava eitava suhtumise, kus leiti samuti, et see
sõna „haises pärisorjuse järgi“. ((sunnismaisus = pärisorjus. Antud juhul vahet pole. KL.))
Kuid siin, tugeva monarhistliku võimu tõttu, termin kodanik jäi kasutusele võtmata ja selle
asemel võeti konstitutsioonides kasutusele rahvuse järgi eristamine: badenlased,
bavaarlased, preislased jne. Hiljem võttis saksa õigusteadus terminoloogias kasutusele sõna
„riigi liige“ (Staatsangehörige).
Teistes Euroopa riikides võeti kasutusele termin kodanik. Nii oli Itaalias sõna
„sudditi“ – alamad – Codice Albertino revisjonil asendatud sõnaga cittadino, aga Rootsis
võeti vana sõna Undersate asemel kasutusele nüüd Statsborger või Svensk Man e.
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rootslane.
Kaasaegsele vene riigiõigusele on aga ülimal määral iseloomulik see, et ei terminit
kodanik ei tunta üldse. Kuigi riigi aktides mainitakse ühest küljest „kodanlik vabadus“, aga
teisest küljest „vene ühiskond“, siiski „elanikkonda“ nimetatakse ikkagi „alamateks“, ega
mitte kodanikeks. Siiski ei saa kodaniku õiguste puudumist siduda eranditult absolutistliku
korraga. Vabad riigid, vabariigid ja konstitutsioonilised monarhiad võivad omada oma
koosseisus mitte ainult kodanikke vaid ka alamaid. Sellisteks poliitilistest õigustest ilma
jäetud vabade riikide alamad olid vanasti Kreeka rannaäärsed pärismaalased (метэки
ипериэки), samasuguses olukorras olid Rooma vabariigis alistatud ladinlased, keskajal
sakslaste poolt alistatuid slaavlased, aga linnades – mittetäisõiguslikud tsehhid ja isegi meie
ajal Inglismaa metropolist pärit kodanike asend erineb järsult briti impeeriumi kolononiate
alamate asendist, keda (näiteks Indias) juhitakse absoluutse võimu abil. Sarnase olukorra
me leiame eest ka kaasaegsetes demokraatiates. Prantsusmaal on kodanikest erinevalt
võõramaalastel kolooniates (alzeeria araablased) puuduvad poliitilised õigused, aga Põhja
Ameerikas on punanahkadest indiaanlaste jäänused vaid riigi alamate seisundis, ega ole
selle kodanikud.
Sellise vahettegemisega selgitatakse juba kolmandat liiki – moraalpsüholoogilise
iseloomuga eelduste tähtsust s.t. kui kõik vaba riigi alamad ei ole selle kodanikud, siis see
on tingitud sellest, et, nagu eeldatakse, mitte kogu elanikkonnal ei ole selliselt piisavalt
vaimseid ning füüsilisi näitajaid, et võiksid ettenähtud viisil teostada kodaniku õigusi ning
vabadusi.
Peamiseks üldiseks kodaniku õiguste kasutamise takistuseks peetakse vabades riikides
üldreegli järgi poliitilist teovõimetust, milliseid seostatakse väga erinevate põhjendustega
(alaealisus, ühiskondliku järelvalve-hoolekande all olek jne.), kuid peamiselt soost, east,
varalisest jõukusest ning hariduslikust seisundist (tsensusest) sõltuvalt.
Meile on aga siin olulised eeldused, millised tingivad vabas riigis poliitilise
teovõimetuse mõiste sisseseadmise.
Selliseks peetakse eelkõige riigi liikmete poolset riigi asjade vastu huvi tundmise
olemasolu ilmutamist ja võimet leida seos isikliku ja üldise heaolu vahel ((rõhutus, siin
ja allpool, KL)).
Sellega kehtestatakse eeldus sisemiseks, kodaniku ja riigi vaheliseks psüühiliseks
seoseks, kusjuures kodanik peab kodumaa asja endale lähedaseks ja eluliselt puudutavaks
asjaks. Selline side isiksuse ja riigi huvide vahel on seda intensiivsem ja avaram, mida
laiem on kodaniku õigusi omavate isikute ring mida tähtsamad ja olulisemad on riigi poolt
garanteeritavad hüved. Sellisel pinnal kasvab välja eriline kodanlik patriotism, milline
saavutab tihti ülima pinge, mis põhineb selle teadvustamisel, et kodumaa võimaldab
kodanikule enamaid vababaduse ja ühiskondliku õigluse hüvesid, milliseid käesoleval
hetkel on võimalik soovida. Nii tekib kahjuks isegi eriline kodaniku uhkus teiste rahvaste
suhtes, kellel ei ole selliseid vabaduse hüvesid ja kes on seepärast vähem tugevad ja
kuulsad. Nii nimetasid roomlased end uhkusega „civis Romanus sum,“ – rooma
kodanikeks, aga praegu nimetavad samasugusega uhkusega end kodanikeks inglased, Põhja
ameeriklased ja prantslased.
Sellise tunde ja teadmise juurde ei küündi loomulikult elanikkond, kes asub vaimse ja
materiaalse viletsuse küüsis, ning on pikaajalise orjapõlvega drillitud ühiskondliku huvi
suhtes olema täielikult passiivne ning võõrandunud.
Sellises keskkonnas, vastupidi, areneb äärmuseni ükskõikne suhtumine riigiasjadesse
või poliitikasse, milline on väga heaks pinnaseks igasugusele despootiale.
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Teiseks vaimseks kodaniku mõiste eelduseks on isiku teatud intelligentsus ja
ratsionaalse mõtlemise võime.
See eeldab teatud vaimset vabadust väljastpoolt peale surutud ideedest ning
eelarvamustest, millised on võimelised isiku teadvust orjastama. Riigi liikme sunduslik
allutamine mingile ühele dogmale või ususümbolile, milline nõuab ühele või teisele
autoriteedile absoluutset kuuletumist, hävitab täielikult kodaniku sisemise vabaduse ja
muudab sellega orjaks. Siit on mõistetav XVIII saj. lõpu revolutsiooniliste jutlustajate püüd
kõrvaldada kaasaegsete mõistuste kohalt kiriklikud dogmad, et luua neist oma nime
väärilised kodanikud. Teisest küljest, mida madalam on elanikkonna vaimse arengu tase,
seda enam on see erinevate parteide juhtidele ja demagoogide despootiale allutatud, seda
kiiremini ta kaotab enda kui kodaniku omadused.
Kolmandaks vaimseks kodaniku mõiste eelduseks, on, lõpuks, teatud iseseisvus ja
isetegevus, mitte ainult ühiskondliku elu plaanide tegemise, selleks vahendite ja eesmärkide
leidmise võime, kui ka viia neid aktiivse ja järjepideva tööga plaanipäraselt ellu.
Mõiste kodanik, isetegevus, enesejuhtimine, moraalne sõltumatus koos vastutusega
on lahutamatud. Siin langeb kodaniku mõistega kokku moraalselt-organiseeritud isiksuse
terviklikkuse mõiste, kuivõrd viimane kuulub tegusa faktorina poliitilise elu valdkonda. Nii
sünnib erilise „tsivilistliku“ või „kodanlik“ vahvuse mõiste, milline seisneb selles, et
kodanik, sidudes end moraalselt riigiga, mitte ainult ei alluta oma tegevust terviku
vajadustele ning kasudele, vaid toob end üldise huvi ohvriks.
Vooruslikku kodanikku tuleb eristada nn. poliitiliselt või politseilikult usaldusväärsest:
esimest mõistetakse ja teostatakse elus vabalt, teist – võõra käsul või soovil; esimese sisu
on peamiselt positiivne, ta nõuab kodaniku aktiivset sekkumist, teine negatiivne, nn.
usaldusväärsus seisneb peamiselt antud reziimile kahjulikest tegudest hoidumises; lõpuks,
kontroll esimses teostamise üle kuulub kodanikule endale, teist aga kontrollitakse
administratiiv- ja politseilise järelvalve organite, täpsemalt poliitilise- või kriminaalpolitsei
poolt.
Ühendades nüüd kodaniku mõiste hädavajalikud eeldused, me näeme, et need
põhinevad:
1. majanduslikul vabadusel ja eraõiguslikul võrdsusel;
2. poliitilisel vabadusel;
3.moraalsel seosel riigiga ja moraalsel vabadusel.
Seal kus need tingimused ei ole täidetud, ei või kodanikust juttugi olla.
Käesoleval ajal tuleb sellele kõrgemaid nõudmisi juurde selles mõttes, et kaasaegset
eraõiguslikku vabadust peetakse ebapiisavaks selles, et ta eksisteeriva kaubaliskapitalistliku tootmisviisi juures, viib ühe osa elanikest (töö) vältimatult raskesse sõltuvusse
teisest osast (kapital) ja sellel teel viib justkui töötavate masside uuele sunnismaisele maa
omanikest ning kapitalist sõltuvusele. Seda silmas pidades rikutakse kodaniku mõiste
hädavajalikku eeldust: töölised lakkavad riiki enda omaks pidamast, nõrgeneb nende seotus
poliitilise organisatsiooniga ((riigiga)). Mõiste kodanik ise aga kaotab oma tähtsuse ja
esiplaanile asub mitte riigi vaid töö liidu, tööliskooperatiivi ((tootmis-seltsi)) põhimõte, aga
koos sellega ka „seltsimehe“ (Camarade, Kamrad etc.) mõiste.
Kirjandus: Jellinek, „System der subjectiven öffentlichen Rechte“, Tübingen 1905;
В.М. Гессенъ, «Подданство, его установление и прекращение», Т. 1, СПБ.,
1909;
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Рейснеръ, «Государство, ч. 3.
М. Рейснеръ.
Гранат, 10., 1916 стр. 385-391.
Kodanikkond
Kodanikukultuur ehk
tsiviilkultuur
Kodanikuvabadused

Kodanikuõigused

Kodanikuõpetus

– demokraatliku ühiskonna liikmed, kellel on juurdepääs poliitiliste otsustuste protsessile
(nt valimisõigus, parteide moodustamise õigus, sõnavabadus, õigus saada informatsiooni).
– iseloomulik demokraatlikule ühiskonnale, hõlmab ulatuslikke teadmisi ja oskusi
ühiskondlikuks suhtlemiseks.
Jur., isiku õigused teha riigis kõike, mida seadus ei keela ja seaduslikult kaitstud olek
riigivõimu tungimisest isiku loomuliku vabaduse valdkonda. Isikuvabaduse mõiste lähtub
õpetusest inimese sünnipärastest õigustest. Siia kuuluvad kõigepealt: 1) isikupuutumatus ja
kodu puutumatus (E.V. 1920.a. Põhiseadus. § 8 ja §10.); usu- ja südametunnistusvabadus
§11, mõtete avaldamise –ja trükivabadus §13, teaduse, kunsti ning nende õpetuse vabadus
§12, rahvusvähemuste õiguste kaitse §12., emakeelne õpetus, §20 – rahvuse määramise
vabadus, §21 – kultuuromavalitsus, §22 ja 23 – rahvusvähemuste keelte tarvitamise
vabadus läbikäimises riigi- ja omavalitsusasutustega; 3)elukutse valimise vabadus §19,
liikumise ja elukoha muutmise vabadus §17, eraomandi puutumatus §29; 4)koosolekute
vabadus §18, ühinguisse ja liitudesse koondumise vabadus ning streigivabadus.
Põhiseaduse mõttega kokkukõlas olevaist kodanikuõigustest tuleks veel mainida veel
abiellumis- aj lepinguvabadust, kuid väljarändamis-vabadus ei ole Eesti Põhiseadusega
kindlustatud.
Inglismaal arenes juba feodaalajastul idee isiku vabadustest, mis leidis väljenduse
Magna Charta Libertatum´is 1215.a., hiljemini eriti Habeas Corpus Act ´is 1679.a. Nende
ja teiste aktide kaudu fikseeriti põhimõte, et kodanikelt ei või nende õigusi võtta ega neid
nende õiguste kasutamises takistada muidu, kui ainult kohtu teel. Inglismaal kujunenud
vaate järgi on kodanikuõiguste piiriks teiste isikute huvid, mille rikkumise puhul kohus
karistab süüdlasi, olgu need ametnikud või eraisikud. Järelikult ei erine kodaniku avalikud
õigused selles käsitluses põhimõtteliselt tema eraõigustest, vaid moodustavad ainult
viimaste laiendamise uutele aladele. Küll leidis ka üldiste kodanikuõiguste idee
selgekujulise väljenduse usuvabaduse suhtes juba XVII saj. Inglise independentidel, kes
väitsid, et riigivõimul pole üldse õigust vahele segada inimese südametunnistuse
küsimustesse. Kuid alles Inglise asumais Ameerikas ja hiljemini Prantsuse valgustusajastul
ning Suure revolutsiooni ajal arenes õpetus inimese ja kodanikude üldistest, loomulikest,
loovutamatuist vabadustest, mis moodustavad riigivõimu autoriteedi piiramise, sel teel, et
usuvabaduse suhtes kujunenud vastav mõiste kanti üle ka teiste inimlikkude vahekordade
alale. Seejuures kombineerus kodanikuõiguste idee ideedega ühiskondlikust lepingust, mis
arvati moodustavat iga riikkehandi õigusliku aluse. Need põhimõtted leidsid kujuka
väljenduse P.-A. Ühendriikide tekkimisel eri osariikide õiguste deklaratsioonides, eriti aga
Prantsuse asutava kogu poolt 1789.a. antud kuulsas seadusandlikus aktis – inimese ja
kodaniku õiguste deklaratsioonis. Viimane sai hiljem eeskujuks teiste maade
konstitutsioonide koostamisel.
EE. 1934.a. lk.882-883. E- M;, P. T.
e. poliitilised õigused, jur. , õigused osa võta riigiorganite kujundamisest ja riigivõimu
funktsioonide teostamisest. See avaldub riigi kolme peafunktsiooni – seadusandluse,
valitsemise ja õigusemõistmise – alal ja kindlustab üksikisikule õiguse võtta osa
valimistest (nii aktiivselt kui ka passiivselt), rahvahääletusest ja rahvaalgatusest (vt. E:V:
Põhiseadus 1920 §29), võtta osa õigusmõistmisest mittekutselise kohtunikuna (vandekohus
§73) ja võtta osa omavalitsustest ning pääseda riigi kutselistesse kui ka auametitesse. Eesti
Põhiseaduse järgi kuulub kodanikuõiguste hulka osavõtmine riigivanema valimistest §29.
Kodanikuteadus, kooli õppeaine, mille ülesandeks on kasvatada teadlikke riigikodanikke,
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harida õpilastes sotsiaalset ja riiklikku meelsust, õiglus- ja vastutustunnet, anda
demokraatliku riigi kodanikule vajalikke teadmisi ühiskondliku, riikliku ja majandusliku
elu korraldusest. Kodanikuõpetus algkoolis on seotud kõlblusõpetuse ja ajalooga ja on
koondatud peamiselt viimastele õppeaastatele; keskkoolis õpetatakse kodanikuteadust
harilikult 5 kl ja 2 t nädalas.
Kodanikuühiskond ehk – ühiskonnaelu valdkond, mis eristub riigist ja valitsemisest, sest see pole orienteeritud
tsiviilühiskond
võimu teostamisele; selle moodustavad kodanike eneste algatusel ning kehtivate
õigusnormide raames loodud vabatahtlikud organisatsioonid ja liikumised (vt ka
mittetulundussektor).
Kodanlane
Eraomandi olemasolu ja tarvidust õigustav isik.
Kodanlik teene
Riigile või ühiskonnale kasulik tegu või saavutis teaduse, hariduse, kunsti, majanduse jne.
aladel, välja arvatud riigikaitse ala. Vt. Sõjaline teene.
Kodanlus
Moodsa klassiühiskonna kõrgemalt väärtustatud klasse, nim. ka burzuaasiaks. Tekkinud
linnakodanlusest ja omandanud valgustusajastust alates kapitalistliku (W. Sombart ´i
mõttes) ideoloogia ning suure kaalu majandus- ja kultuurielus, aitas kodanlus mõõtuandvalt
kaasa seisusliku korra asendamiseks moodsa klassikorraga. Nüüdisajal kuuluvad
kodanlusse järgmised rühmitised: 1) suurkodanlus, suurettevõtete juhid resp. Omanikud; 2)
väikekodanlus, väikeettevõtete omanikud tösötuse, põllumajanduse, kaubanduse jm aladel;
3)uus väikekodanlus, ametnikud, tehnikud, meistrid riigi- ja erateenistuses;
4)vabakutselised, kes oma elustandardi järgi jagunevad 1. kja 3. rühmitise vahel. Arvuliselt
on kodanlus, nagu nähtub uuemaist demograafilistest loendustest, mitte ainult säilitamas
oma senist % rahvastikust, vaid tänu uue väike-kodanluse arvu järsule tõusule isegi
suurenemas töölisklassi arvel.
Erinev eespoolnimetatust on kodanluse areng Nõukogude-Vene, kus kommunismi ja
riigikapitalismi teostamisega suur- ja ka väikekodanlus koos endise aadli ja vaimulikega
moodustab madalama, olulisel määral kodaniku- ja inimõiguse kaotanute klassi, kuna nn.
Uus väikekodanlus, koos kommunistide kihiga on juhtivamaid ning mõjukamaid klasse
sealses ühiskonnas. (W. Sombart, Der Bourgeois, 1923) EE. 1934. lk.883. J.M.
Kodanlus -Marksistid kasutavad seda mõistet osutamaks kapitalistide klassile, kes ekspluateerib töölisi
e, „proletariaati“.
Kodifikatsioon
Kodifitseerimine jur. Üksikute laialipillatud seaduste ja üldise normide kavakindel
ühendamine süstemaatiliseks tervikuks, seaduste koguks, e. Koodeksiks, seaduskonnaks,
mis son seadusandliku võimu poolt kinnitatud. Vt. Codex, Rahvusvaheline õigus.
Kodifikatsioon
– kindla ainevaldkonna seaduste kogudesse (koodeksitesse) koondamine.
Kogukondlik
(1900-vene-tsiviilõigus.) tema kaasaegses organisatsioonis allub raskelt juriidilisele
maakasutus-1900
konstruktsioonile, nii nagu üksikute liikmete ja terve liidu kaasvaldajate subjektiivne õigus,
mis on piiritletud ebamäärase tava ning seadusega. Kujutamata endast juriidilist isikut, ega
valdamist ühise omandi kujul nende tüüpilises rooma õiguse vormides, ta jätab
kaasvaldajad ja nende liidu ilma tervest reast saksa ühisomandi vorme puudutavatest
garantiidest. Küla ühiskonda, kui iseseisevat õiguse subjekti, loetakse talupoegade poolt
mõisnikult väljaostetud maatüki omanikuks (§160., Väljaostmise määrus). Ta „võib, üldiste
seaduste alusel, soetada omandisse vallas-ning kinnisvara, sõltumatult oma maatükkist“,
nende maatükkide üle ta võib „korraldusi anda oma äranägemise järgi, jaotada neid
majaperemeeste vahel ja anda igaühele maatükk eraomandisse ja jätta need maad kõigi
majaperemeeste üldisesse valdusse (§34. Общ. пол. о крест.). Ta võib oma maid anda
rendile ja neid ka müüa.(Пол. О вык. 161 и 162; ja viimane õigus on piiratud 14. dets.
1893.a. seadusega). Kõik need korraldused võivad olla tehtud, vastavalt seadusele,
häälteenamusega vastu võetud otsusega. Maa õuede valdusse ümberjagamise ja jaotamise
otsus tuleb vastu võtta 2/3 kõigi majaperemeeste häältega (§114, 133, ja 151 Пол. О вык.
По прод. 1883 г.). Siiski, kogukonna kõrval esineb ka teine õiguste subjekt – üksikud
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talupojad, kes kuuluvad põllumajandusliku ühingusse. Igale põllumajandusliku ühenduse
liikmele kuulub teatud maatüki väljalõike õigus (senati selgitusel – selle, milline asub tema
valduses sel hetkel, mil ta esitas maatüki saamise avalduse), kui makstakse ära kogu sellele
maatükile arvestatud väljaostu laen (§36 Общ. Пол. o крест. и § 165 о выкупке) – õigus,
milline rakendatakse vaid ühisomandi puhul. Seadus nimetab pidevalt talupoegi, kes
väljuvad pidevalt ajutiselt-kohustuslike seisundist – talupoegadeks-omanikeks( IX, § 731,
748, 776 ja «Сборникь Гражданскихь Законовь» Гожева и Цветкова, §429).
Tavaarusaam põllumajandusühistu iga liikme iseseisvatest õigustest teatud maaosale on
väga lähedane ühise omandi mõistele. See väljendub selles, et risti vastu seadusele,
talupoegade arusaama järgi on kogukonna maa kasutamiseks tarvis mitte häälteenamust
vaid ühehäälset otsust. (см. Кавелинь, «Общ. Землевладение» , 12-14), nõnda nagu
rooma ühisomandi seaduse järgi rõhutakse üksikute liikmete, kui selliste, õigust, mitte
ühenduse õigusi. Maaomandiga seotud vastutus kohustuste ees puudutab samuti rohkem
üksikuid liikmeid kui ühendust (liitu). Põllumajandusliku ühenduse (kooperatiivi, ühistu),
kui maaomaniku, võlgade eest ta vastutab ringkäenduse korras mitte ainult ühise vara
piires, vaid ka iga kaasliikme isikliku varaga. Sellisel ühistu, kui tsiivil-õiguslikul subjekti,
põllumajandusühistu põhikirjas sätestatud õiguste ja kohustuste jaotusel, ei saa juriidilise
isiku mõistest juttugi olla. Kuid kogukondlik maavaldamine erineb rooma ühisomandist
veel selle poolest, et selles ei ole igale liikmele püsivalt määratletud ühisomandit
moodustavaid põllutükke, mis igale ühenduse liikmele kuuluvad. Antud ühisomandi osa
omaniku pärijad saavad iseseisva liikme õigused, kes on võrdsed ülejäänud
majaperemeestega ja koos nendega osalevad hilisemas maatükkide väiksemaks või
suuremaks ümberkruntimistel ja uute piiride määramisel – milline on sarnane saksa ühise
käe korrale. Vastupidiselt rooma omanikule, vene talupoeg-kogukondlane ei oma oma
maatüki suhtes teiste kogukondliku maa ühiskasutajate-liikmete nõusolekuta, korralduste
tegemise õigust (§35. Общ. пол.), ega sellest lahkuda. Tema vara asub sellisel viisil
kogukonnast täielikus sõltuvuses, mida ei ole saksa ühisomandi vormide puhul, mis on
üpris lähedane maa ühisomandi ühise käe vormile: kogukonna liikmetel ei ole siin
võõrandamise keelamise õigust, või siis osalisele antakse ühistust väljumise õigus koos
maaosa üleandmise õigusega. Vastupidiselt saksa omanikule, on vene omanik jäetud ilma
põllumajandusühistu teiste liikmete enamuse poolse tema poolsete korralduste tegemise
õigusi piiravate korralduste vastastest garantiidest (kohtusse pöördumise õigusest). Tema
maa saamise õiguse rikkumisel (kui talle, näiteks, enamuse otsusega eraldatakse vähem
maad, või viletsamat maad, kui ta peaks saama jne.), tal, seaduse järgi, kuni viimase ajani
ei omanud õiguslikku kaitset väljaspool kogukonda, teda päästis igapäevases elus vaid
ühehäälse otsuse tegemise tava. 8. juuni 1893.a. ümberjagamise seadus sätestab, et
maatükkide ümberjagamise otsused kontrollitakse kohapeal zemstvo ülema ja kinnitatakse
maakonna üldkoosoleku poolt. Kuid see piirang, kui administratiivne, ei saa olla
võrdsustatud puhtalt kohtuliku kontrolliga, millisele on allutatud lääne omanike ja
juriidiliste isikute korraldused. Seesama seadus püüab kogukonnale garanteerida
ümberjaotamisel vana maajaotuse, kui sellel on kasutaja poolt tehtud maaparandusi. Selle
viimasega paralüseeritakse ühise valdamise peamine põhimõte nii juriidilise isiku vormis
kui ka ühisomandi vormis: ühise majandamise korra kehtestamine ja maaparanduse
tegemine vaid kõigi liikmete ühisel (rooma ühisomandi nõue) või enamuse (juriidilise
isikuna ja saksa ühisomandi puhul) nõusolekul. Selline määramatus kogukonna juriidilises
organisatsioonis on seletatav sellega, et see kujutab endast tsiviil-õiguslikku ühendust
poliitilis-administratiivse organisatsiooniga, mis järgib erilisi eesmärke ja on ehitatud üles
alusele, milline on vastandlik sellele, mis on võetud aluseks tsiviil-õiguslikele
ülesehitustele, st. isiku vabadusele. Kogukonnamaa oli esialgselt oma arengus nn. jaoti
valdused, millised sisuliselt ei erinenud rooma või siis äärmisel juhul saksa ühisomandist
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(väljaostmise õigus ja kogukonna liikmete eelisõigus maatüki ostmisel, kui mõni
kaasomaninik oma osa võõrandas). Pearaha süsteem ja ringkäendus, lasudes maa
ümberjaotusel, muutsid valdajate alalised maatükid, ajutisteks.Talupoja mõisnikule
kinnitamine ja senini säilinud ta administratiivne kinnistatus tema valda, kui politseilisse
üksusse, võtsid talupojalt liikumisvabaduse ja piirasid tema varalisi õigusi (kogukonna
loata oma maaosa võõrandamise keeld), millised on säilitatud puutumatutena rooma ja
saksa ühisomandi puhul. Oma vabal tahtel liidust lahkumise õigusest ilmajätmine ja jäetud
ilma ka oma osa vaba kolmandale isikule võõrandamise õigusest ning samuti kogukonna
poolne politseiline võim oma liikmete üle (kogukond võis patustanud kogukonna liikmeid
Siberisse elama saata), ei lase kogukonnal tõusta juriidilise isiku, e. vabade liikmete liitu,
seisusesse, alludes enamuse tahtele, kuid olles garanteeritud kohtu sekkumisega, liidust
vaba lahkumisega ja olles vastutav vaid ühistu ühisesse kasutusse antud varaga, mitte
isiklikult ((vt. Aktsiaselts)). Seepärast on vene kogukond sunnismaine ühisomand. Selle
edasine areng on tihedalt seotud talupoja, kui kodaniku ja poliitilise isiksuse tekkimisega ja
võimalik vaid siis, kui ta näeb ühisomandi vormi kui kasulikku majandamisvormi ja teiselt
poolt riigi poolt garanteertud vabade ühistute, juriidilise isiku õigustes, loomise õigusega.
Kuivõrd need eesmärgid on saavutamatud, siis tuleb kogukondlik maavaldamine, talupoja
valla sunnismaisuse kaotamisega ja kaasaegse maksusüsteemi kehtestamisega, muuta
rooma ühisomandiks või siis individuaalomandiks.
Kirjandus:
R. Sohm, „Die deutsche Genossenschaft“ (Leipzig, 1889);
Дювернуа, «Изь курса лекций по русскому гражд. праву» (стр. 362 сл. СПб., 1895);
Кавелинь, «О владение» (СПб., 1876);
А. Ефименко, «Крестьянское землевладение на севере» (в «Излед. Народной жизни»,
1);
И. Энгельмань, «О происхождении ныне существующаго О. владения в
Великороссии» («Труды VI арх. сьезда в Одессе»);
Клаусь, «О. собственность и ея юридическая организация» («Вестникь Европы»,
1870, №№ 23 и 3);
Слонимский, «Охрана крестьянского землевладения и необходимыя
законодатеьлныя реформы» (СПб., 1891);
Шершеневичь, «Учебникь русскаго гражд. права» (§22, Каз., 1896);
Евреинова, «По поводу вопроса о праве приобретения земель сельскими обшествами
в обшественную собственность» (М., 1880)
В.Н.
Maa valdamisest majanduslikus mõttes vaata: Поземельная обшина.
Kohalolek

– (присутствие) ((vene)) seadusandlikus keeles tähendab mingisuguse valitsusasutuse
istungit, kuid samuti mõistetakse selle all mõningaid asutusi (sõjaväeline kohalolek,
talurahva kohalolek, maksu kohalolek, kubermangu ja omavalitsuse ja linnaasjade
kohalolek, esimeste ja senati kassatsiooni ametkonna kohalolek, kõrgem distsiplinaarne
kohalolek), vahest tähendab kohaloleku ruumi (vt). Kohaloleku korralduse määrused
sisalduvad Обшем учреждений губернскомь (Св. Зак. Т. II Ч. 1., ст. 24-49).
Kohaloleku ruum – ruum, millises tuleb kohalolek kokku. Seaduse järgi peab kohaloleku
ruum olema koristatud laudadest ja vaipadest. Toa keskel on kangaga kaetud laud
kohaloleku liikmetele. Laual on kohtupeegel ?((зерцало. XII, 576)). Paremas küljes on
laud sekretärile, vasakul poolel laud protokollijale (kus ta on). Keegi kõrvalistest isikutest
ei või ruumi spetsiaalse ettekandeta siseneda. Pink on ruumis vaid kuuenda ja kõrgema
klassi, aga ka Vladimisri ordeni kavaleridele isikutele. Teised isikud peavad tunnistusi
seistes andma. Valitsusasutuse istung võib toimuda vaid kohaloleku ruumis, ega mitte

2431

Kohtulik järelvalve
Kohtulik järelvalve -Kohtunike
väljasõiduistungeid
Kohustuslik
kooskõlastamine

esimehe kodus, ega mingis teises kohas. Sellest reeglist on lubatud erand vaid
politseikohtadele, kohtuuurijate, rahukohtunike ja omavalitsuste ülemate suhtes.
ЭС 43 1897 ст. 254-155.
– kohtute, eriti konstitutsioonikohtu õigus kuulutada seadusi või täidesaatva võimu akte
konstitutsioonivastasteks ja seega ebaseaduslikeks.
Kohtute, eriti kõrgema konstitutsioonikohtu õigus kuulutada seadusi või täidesaatva võimu
aktsioone konstitutsioonivastasteks ja seega kehtetuks.
((kvartalaseid)) nimetatakse assisideks ((Assiisikohtud)).
.- Compulsory consultation - Administratiivsete volituste vorm, mil horisontaal tasandi
juhid peavad vastavaid küsimusi personaliga arutama, enne, kui asi ellu viiakse või
esitatakse ettepanekuna kõrgemale juhtkonnale.

Kollegiaalne kohus –
Kollektiivne käitumine Ühiskonnateaduste haru, mis uurib inimkäitumise vähemorganiseeritud vorme, näiteks
-paanikat, rahvajõuke ja ühiskondlikke liikumisi.
Kollektivistlik anarhism Anarhismi tüüp, mis likvideerib eraomandi ja asendab selle põhiliste tootmis- ja
-vahetusvahendite ühis- ja kollektiivse omandusega.
Kollektivistlik
Klassikalise demokraatiateooria variant, mis rõhutab kogu kogukonna tähtsust, nagu seda
demokraatia -teeb Jean-Jacques Rousseau´ Üldine Tahe.
Kollektivistlik
Sotsialismi tüüp, mis rakendab majanduse tsentraliseeritud planeerimist ning
sotsialism -põhitootmisharude riiklikku omandust ja juhtimist.
Kolmas tee
– Briti leiboristliku partei nüüdisaegne sotsiaaldemokraatlik kontseptsioon, mille kohaselt
tuleks ühitada kapitalistliku ühiskonna liberaalse turumajanduse ja sotsialistliku ühiskonna
sotsiaalse heaolu põhimõtted.
Kolme E kriteeriumid – economy (säästlikus), efficiency (tõhusus), effectiveness (efektiivsus).
Kolme krooni sõda
Põhjamaade 7 aastane sõda, Rootsi ja Taani vahel a-il 1563-70 peetud sõda, mille
põhjustasid kummagi riigi mitmesugused vastuolulised huvid, eriti kaubanduse alal ja
võistlus ülemvõimu pärast Läänemerel. Sõja ajendiks oli asjaolu, et Taani kuningas
Frederik II keeldus kõrvaldamast oma riigivapist kolme krooni, mis esinesid ka Rootsi
riigivapis (sellest nimetus kolme krooni sõda). Rootsi blokeerimiseks hankis Taani endale
liitlaseks Lüübeki ja Poola. Rootsi ülekaalu Läänemerel ei suutnud aga liitlased murda.
Nende vastu teotses eriti edukalt Rootsi merejõudude juhataja Kl. Kr. Horn 1564-66.
Vähem edukad olid rootslased maasõjas. 13.XII 1570 Stettinis sõlmitud rahu järgi loobus
Rootsi oma nõudlusest Gotlandi suhtes ja maksis taanlastele vallutatud Älövsborgi eest
150 000 taalrit, kuna kolme krooni küsimus jäi lahtiseks.
EE VI 1936 lk1170-71
Kolonaat
(ld. colonatos) – peaaegu orjusega võrduv maa külge kinnistatud väikemaaharijate
(koloonide) seisund hilisemas Rooma keiserriigis. (Kuuba K 1940 §274 1.lõik).
Kolonnijuhtide kool
Колонноважатыхъ училище. Selles valmistati ette kindralstaabi ohvitsere. See loodi
erainitsiatiivil. 1810.a. üliõpilane M.N. Muravjov (hiljem krahv) asutas Moskvas
matemaatikute ühingu, mille eesmärgiks oli matemaatika teadmiste levitamine kirjandite,
tõlgete ja õpetamise teel. See koosnes üliõpilastest ja üliõpilaste kandidaatidest, kellega
ühinesid mõned vanemad õppejõud, kooli juhtimise usaldas asutaja oma isale – N. N.
Muravjovile. Viimane algatas ühingu põhikirja kinnitamise ja andis sellele peamiselt õppe
eesmärgi. Ühingu liikmed jaotasid omavahel ära puhta- ja mõnedes osades rakendusmatemaatika kursuse õpetamise. N.N. Muravjov võttis enda peale sõjateaduste õpetamise
millist rakendatakse väeosa kortermeistri (praegu nimetatakse seda kindralstaabiks)
teadmiste suhtes. Sellisel viisil loeti N.N. Muravjovi kodus avalikke tasuta loenguid. Need
loengud olid väga edukad ka peale isamasõjast tekkinud vaheaega ja taastusid. Vürst P. M.
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Komissar

Volkonski ((Кн. П. М. Волконский)), kes tundis muret haritud ohvitseride
ettevalmistamise üle ja tegi nende loengute kuulajatele ettepaneku astuda kolonnijuhtide
teenistusse. 1815-16.a. võttis selle ettepaneku vastu 44 muravjovi loengute kuulajat, kes
tegid edukalt ära neile korraldatud eksami, misjärel need loengud 1816.a. moodustati
ümber Moskva kolonnijuhtide kooliks, milline, kuigi jäi endiselt N.N. Muravjovi
ülalpidamisele, kuid sai riikliku asutuse tähenduse, millises õpetajaid ja õppureid peeti
sõjaväeteenistuses olevateks. Vastu võeti vähemalt 16. aastaseid aadlikke, kes pidid
eelnevalt saama läbi eksamitel vene-, saksa- ja prantsuse keeles. Matemaatikas ja
geograafia ja ajaloo – põhialustes. Eksamid edukalt sooritanud isikud võeti spetsiaalsesse
ettevalmistusklassi. Kolonnijuhtide kooli kursandid elasid oma korterites, kuid nad olid
allutatud õppeasutuse ohvitseride järelvalvele. Õppeaineteks olid: 1)aritmeetika, algebra
kuni teise astme võrranditeni viimased kaasa arvatult. Geomeetria, tasapinnaline ja
sfääriline trigonomeetriarakendus algebra ja geomeetria, analüütline geomeetria koos
kooniline lõikepinnaga ja kõrgema geodeesia alused. 2) fortifikatsioon, suurtükiväe
põhialused ja taktika, peale seda üleüldine- ja Venemaa ajalugu. Geograafia ja eriti
olukorra plaanide joonestamine. Ained jagunesid kolme kursusse, iga kursus kestis neli
kuud, aga suvel sõitsid kõik Kolonijuhid ühte N.N. Muravjovi mõisasse, et tegeleda
praktiliste ülesannetega. 1820.a. oli Kolonnijuhtide koolis asutatud ohvitseride klassid,
millistes õpetati: puhta matemaatika jätk, astronoomia lühikursus, geodeesia ja lühike
sõjaajaloo kursus. 1823.a. N.N. Muravjov, halvenenud tervise tõttu, lahkus oma asutuse
juhtimise kohalt ja Kolonnijuhtide kool viidi üle Peterburgi, kus see eksisteeris kuni 1826.a.
Moskva õppeasutusse astus õppima alates 1816 -1823.a.
Umbes 180 inimest. Kolonnijuhtide kooli lõpetasid ohvitseridena 138 inimest, sealhulgast
127 asus Tema Majesteedi kortermeistri väeossa (kindralstaapi). T-30.ЭС БЭ 1895 стр.
752.
– mingi komisjoni liige, tavaliselt täitevvõimu juures, kuid sagedamini volitatud
isik, kellel on ainuisikuline võim. (Eriti palju komissare oli Peeter I ajal).(T: 30.lk.864).

Komiteed --

Väikesed, 3-30 liikmelised koos käivad grupid, mis otsustelangetamise üksustena on
muutunud kõigil tasanditel ja valitsemise kõigis aspektides üha tähtsamaks.
Kommunikatsioon ,
. – (Communication) - Informatsioon ja selles sisalduva mõtte vahetamine kahe või enama
suhtlemine
inimese vahel.
Kommunism
1)Selline ühiskondlik kord, kus asjaõiguslikes suhetes puudub eraomand (igasugune
või ainult kinnisvarale), aga perekondlike suhetes on abielu asemel ebakorrapärane suguline
kokkuelu.
- 2)religioosne, moraalne ja majanduslik õpetus, milline, hüljates eraomandi kasu ja õiglus,
nõuab, et kõik asjaõigus eraomandile oleks kogukonnal, rahval, liidul või kogu inimkonnal,
et produktide ümberjagamise aluseks oleksid inimeste vajadused. Kõige täiuslikum
teoreetiline töö Kreekas kommunistlikust ideaalist kuulub Platonile: “Riigist.” Algul oli
kommunism – religioosne idee. Siis – askeetiline kommunism. Siis revolutsiooniline k. Siis
materialistlik k. (Thomas Moor) ja siis tsentraliseeritud Kommunism (Frenua).
Kommunism --Nüüdisaegne revolutsiooniline ideoloogia, tuntud ka marksismi-leninismina K Marksi ja V
Lenini panuse tõttu sellesse.
Kommunistlik moraal 1.ustavus kommunismile, armastus sotsialistliku kodumaa, sotsialismimaade vastu;
(kommunismiehitaja 2. kohusetruu töö ühiskonna hüvanguks: kes ei tee tööd, see ei pea ka sööma;
moraalikoodeks)
3.igaühe hoolitsus ühiskonna vara säilitamise ja suurendamise eest;
4.suur ühiskondlik kohusetunne, sallimatus ühiskonna huvide rikkumise suhtes;
5.kollektiivsustunne ja üksteise seltsimehelik abistamine: üks kõigi ja kõik ühe eest;
6.humaansed suhted inimeste vahel ja üksteisest lugupidamine: inimene on inimesele sõber,
seltsimees ja vend;
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7.ausus ja siirus, kõlbeline puhtus, lihtsus ja tagasihoidlikkus isiklikus ja ühiskondlikus
elus;
8.üksteistest lugupidamine perekonnas, hoolitsus laste kasvatamise eest;
9.sallimatus ebaõigluse, muidusöömise, ebaaususe, karjerismi ja ahnitsemise suhtes;
10.kõigi NSV Liidu rahvaste sõprus ja vendlus, leppimatu suhtumine rahvusliku ja rassilise
vaenu avaldustesse;
11.leppimatu suhtumine kommunismi vaenlastesse, rahu ja rahvaste vabaduse vaenlastesse;
12.vennalik solidaarsus kõigi maade töötajatega, kõigi rahvastega.
ENE V 1973 lk. 221
Kommunistlik tootmine Kui ühine tootmine on seotud kooseluga, aga tulu jaotamine teostatakse „kooskõlas vajadustega“, st. mitte arvestades panustatava töö või kapitali erinevusega,
siis sellist Assotsiatsioonide vormi nimetatakse kommunistlikuks.

Konflikt--

Conflict - Ebakõla kahe või enama poole (isikute või gruppide) vahel, millal iga pool
püüab teha kõik, et oleks vastu võetud just tema vaated või eesmärgid ning segab teisel
poolel seda sama tegemast.
Konfliktide
- Structural techniques for conflict resolution- .Nendeks on neli konfliktide lahenduse
struktuursed
meetodit: perspektiivide täpsustamine, mis on seotud ametikohustega; koordinatsiooni ja
lahendusmeetodid
integratsiooni mehhanismide kasutamine; uute, veelgi keerukamate eesmärkide seadmine;
hüvitamise mehhanismi kasutamine.
Konföderatsioon
– riigi ülesehituse vorm, mille puhul riigi osad säilitavad suurel määral oma iseseisvuse (vt
ka föderalism, unitaarriik).
Konföderatsioon -Tänapäeva riigi vorm, mis annab võimu suuresti alamüksustele (n. Osariikidele), mitte aga
keskvalitsusele.
Konföderatsioon ei ole – see on riikide rahvusvahelise lepinguga loodud liit.
rahvusvahelise õiguse
subjekt
Konglomeraadi tüüpi .- Conglomerate organization - See on üks adapteerunud struktuuri liik, mida kasutavad
organisatsiooniline
erinevates valdkondades tegutsevad väga suured ettevõtjate organisatsioonid.
struktuur
Konglomeraatidel puudub ühine organisatsiooniline struktuur; erinevates osades
kasutatakse erinevat tüüpi struktuure.
Konkurents, võistlus Olund, kus mitu subjekti (isikut, isikuterühma, käitist, käitisterühma jt.) taotlevad ühtaegu
ning üksteise võidu üht ja sama objekti (eesmärki, väärtust, tulu, kasumit jt.) Konkureents
esineb nii sotsiaalses elus kui ka looduses väga mitmel kujul. Eriti suurt ning otsustavat
tähtsust omab konkurents majanduselus, kus tootjad võistlevad tootjatega, tarbijad
tarbijatega, ettevõttjad ettevõtetega, linnad linnadega, riigid riikidega ja üksikud
maailmajaod omavaahel. Kui konkurentsi teostavate subjektide (konkurentide) vaheline
konkurentsi objekti taotlemine on vaba, s.t. ilma riigi või mõne teise võimu
vahelesegamisete, siis on tegemist vaba konkurentsiga. Selle vastandiks on monopol. Vaba
konkurentsi majanduselus pooldavatest õpetustest on tähtsamad füsiokratism, liberalism ja
vabakaubandus, kuna ta vastassuunaks on protektsionism.
Konkurentsikeeld,
S-pol., Eestis käitise töövõtja suhtes kehtiv keeld toota iseseisvalt samu tooteid, mida
võistluskeeld
toodab tema tööandja, või asutada endale samasihiline käitis, mis on tema tööandjal, kelle
juures ta töötab. Konkurentsikeeld on jõus vaid seni, kuni püsib töösuhe vastava töövõtja ja
tööandja vahel.
Konservatiivne partei – poliitiline partei, mis püüab säilitada kehtivat riigi –ja ühiskonnakorda, kuid see ei takista
osaliste reformide teostamise plaane. Kui konservatiivne partei kaitseb äraelanud korda, siis
muutub ta reaktsiooniliseks. Konservatiivne partei järgib kindlaid poliitilisi eesmärke:
1)Absolutismi poolt ja konstitutsioonilise korra vastu.
2)Tsensusega piiratud või seisuslik hääletamine – üleüldise valimisõiguse vastu.
3)Tsentralisatsioon – detsentralisatsiooni vastu.
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4)Krooni kohus – rahvakohtu vastu.
5)Tugev administratsioon – omavalitsuse vastu.
6)Riiklik hoolekanne – isikuvabaduse piiramine.
7)Riigiusk – kiriku riigist lahutamise ja südametunnistuse vabaduse vastu.
8)Kaudsed maksud – otseste maksude ja eriti tulumaksu vastu.
9)Tööstuse kaitsmine tollidega – vabakaubanduse vastu.
10) Seisuslik alus – seaduse ees kõikide võrdsuse vastu.
Siin on toodud põhiliselt liberaalide vastased jooned, mida on tegelikkuses vaid osaliselt
võimalik ellu viia, kuid uskuge, need on väga ilmekad näiteks. (T:31,lk. – 34).
Konservatism -Üldine vastuseis muutustele, kitsamalt võttes poliitiline ideoloogia, mida iseloomustavad
orgaaniline ühiskonna käsitlus, aristokraatia võim, traditsionalism, sotsiaalne pessimism,
autoriteedi austamine ning kiriku ja riigi liit.
Konskriptsioon –
(ld. conscriptio üleskirjutus), sunduslikku väeteenistusse võtmine, enne üldkohustusliku
väeteenistust kehtinud süsteem, kus kutsealusel oli võimalus end ka vabaks osta v. endale
asendaja leida.
Konsotsiatiivne
Arend Lijpharti termin, mis tähistab demokraatia iseäralikke jooni „pluraalsetes“
demokraatia -ühiskondades – suurt koalisatsiooni, ametikohtade proportsionaalset jaotamist, vastastikust
vetot ja gruppide autonoomiat.
Konstitueerimine
– koosseisu kindlaks määrama.
Konstitutsionalism -- - Arusaam, et valitsus peab olema allutatud seadusandlikele piirangutele selles, mida ta teeb
(sisuliselt) ja kuidas teeb (protseduuriliselt).
Konstitutsioon
– asutav seadus, põhiseadus, mis kehtestab antud riigi ülesehituse alused. Tavaliselt
nimetatakse selleks rahvaesinduse alusel üles ehitatud riikide põhiseadusi ja samuti
demokraatliku ning vabariikliku korraga riikide põhiseadusi.(T:31,lk.87) (1895)
Konstitutsiooni
võib olla spetsiaalne, osaline või täielik. (Kuuba K 1940 §286).
muutmine
Konstitutsioonikohus
Konstitutsiooniline
– põhiseadusliku, s. t. demokraatliku valitsemise erivorm: seadusandlikud organid annavad
diktatuur
oma volitused kindlaksmääratud tähtajani üle ühele isikule.
Konstitutsiooniline
Sõdade, majanduslike languste, ülestõusude või loodusõnneuste korral moodustatav
diktatuur --erakorraline valitsus, millega tugevdatakse täidesaatvat võimu, kuid piiratakse
kodanikuõigusi.
Konstitutsiooniline– (T:2D,lk.944)eraldus “Vabastamise Liidust” ja formeerus lõplikult Moskvas 12 –
demokraatlik partei 18. okt. 1905.a. oma kongressil. Liikmete enamuses olid: maakondade omavalitsuste ja
venemaal
linnõukogude esindajad, hulk kõrgemate koolide professoreid, koolide juhatajaid, arste,
advokaate ja intelligendid. Kongressil töötati välja KD programm ja põhikiri:
KD- on isiksuse täieliku vabaduse poolt, kõigis selle vormides:
-on Venemaad asustavate rahvuste iseseisvuse ja vabaduse poolt.
-parlamentliku korra, mis moodustatud üldisel ja võrdsel valimisõigusel salajasel ja
otsesel hääletamisel.
-üleüldisel hääletusel moodustatud kohaliku demokraatliku omavalitsuse laialdase
arengu poolt.
otseste maksude laiendamise poolt, kaudsete maksude arvelt.
-talupoegade maavalduste suurendamine, riiklikke, kloostrite, kabinettide maadest
eraldatavate maade arvel, aga samuti eravalduses olevate maade väljaostmist õiglase, mitte
turuhindade alusel.
-töölisliitude- ja streigivabadust, vabrikuseadusandluse arendamise poolt ning
kaheksatunnise tööpäeva poolt.
Lahtiseks jäid naiste hääleõiguse ja kahekojalise parlamendi küsimus. Esimesse
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Parteikomiteesse, mis oktoobri kongressil valiti, kuulusid: V. I. Vernadski, I.V. Hessen,
vürstid Paul ja Peeter Dm. Dolgorukovid, N.A. Kablukov, O.O. Kokoskin, A.A. Kornilov,
I.V.Lutsiski, P.N. Miljukov, S.A. Muromtsev, V.D. Nabokov, I.I. Petrukevits, vürst D.I.
Shahovskoi jne..
Rahvusvahelised garantiid – (T:15, lk.113)

Konstitutsioonilised
garantiid
Konstruktsiooni
Quality of design - Kvaliteedi kontseptsioon, mis väljendab konstruktsiooni enda kvaliteedi
kvaliteet.taset.
Konsultatiivkomiteed - Valitsusametnike poolt moodustatud komiteed, mis väidetavalt pakuvad asjassepuutuvate
huvigruppide sisendit poliitika kujundamise algfaasides.
Kontinuiteet
õiguslik järjepidevus
Kontrafaktsioon
Kontrahent
Kontrevolutsioon -Kontroll
Konventsioon
Konversioon –
Kooperatiivne
sotsialism –
Kooptatsioon -Koopteerimine
Koordineerimise
vajadus
Koosseisu maha
hääletada
Kopenhaageni
kriteeriumid

Omana võõra teose kasutamine
- kontrahi sõlmija, lepinguosaline, lepinglane.
Katse lämmatada tegelikku revolutsiooni – kas enne selle puhkemist või siis enne selle
täielikku võitu.
- Controlling- Protsess, mis kindlustab organisatsioonile püstitatud eesmärkide täitmise.
Pakt, kokkulepe, modus vivendi (nn, esialgne leping), kompromiss, konkordaat, nootide
vahetamine, protokoll, statuut jms.
(ld. conversio) , ...riigivõla ümberkorraldamine protsendimäära vähendamise v. Võla
kustutustähtaja pikendamise teel.
kontseptsioon, mis välja töötatud fabiaanlaste ja Bernsteini poolt ning kus on
absolutiseeritud selle jaotava sfääri roll, millist vaadeldi, kui sotsialismi määravat elementi.
Kooperatiivse sotsialismi ideedest arendati Belgia sotsialismi, Inglise Leiboristide ja
Iisreali Töö Partei poolt.
-Kõrvalseisvate isikute või gruppide kaasamine juhtgruppidesse, et võita nende poolehoid
või neutraliseerida vastuseis.
- juurdekutsumise teel koosseisu täiendama.
- Need for coordination - Olukord, mis on tekkinud vertikaalsel ja horisontaalsel
tööjaotusel. Ilma vastava koordineerimiseta ei suuda inimesed koos töötada.
– 1993.a. EL tippkohtumisel Kopenhaagenis fikseeritud 4 kriteeriumi, millele peab vastama
EL-i astuda sooviv riik: stabiilne demokraatia, toimiv turumajandus, suutlikus võtta endale
kõik EL täisliikme kohustused (acquis) ning neid ka täita.

Koraan
Korporatiivne riik --

Itaalia fašismiga seostuv mõiste, mis püüab tööjõu ja administratsiooni vahelist vastuolu
ületada mõlema osapoole ühendamisega „korporatsioonidesse“, mis on riigistruktuuri
koostisosad.
Korporatism - Poliitika kujundamise viis, mille puhul valitsusametnikud domineerivad piiratud arvu
ametlikult tunnustatud ja toetatud huviassotsiatsioonide üle.
Korporatsiooni kultuur Corporate culture -Organisatsioonis valitsev atmosfäär või sotsiaalne kliima.
Korporatsiooni maine Corporate image -Mulje, mida organisatsioon avaldab oma töötajatele, klientidele ning
avalikkusele üldse.
Korruptsioon
– riigiametnike või poliitikute poolne ametiseisundi kuritarvitamine ning äraostetavus
(altkäemaksu vm meelehea võtmine).
Korruptsioon -Seaduste, eeskirjade või poliitika ametlik õõnestamine isikliku kasu nimel.
Koste
– tsiviil kohtumenetluses – kogum kaitsevahendeid, millised esitatakse hagi vastu. Selle
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sõna kitsamas mõttes mõistetakse koste all esimest kaitset (defeusio), mis on suunatud hagi
vastu, kohe peale selle esitamist. Hagi vastandina, on kostel, üldreegli järgi, eitav eesmärk
– hagist äraütlemine või kostja õigustamine, kuid mitte hageja süüdistamine. Koste õiguse
kinnitatakse protsessimise põhimäärusega, millise alusel kedagi, keda ei ole ära kuulatud
(audiatur et altera pars), ei tohi süüdi mõista. See määrus tuleneb poolte juriidilise võrdsuse
printsiibist ja iseloomustab peamiselt kohtulikku asja arutamist, nõnda kui administratiivne
asjaarutamine võib olla põhinenud ühe poole tunnistustele. Õigusliku võrdsuse rikkumine
toob kaasa kohtuotsuse tühistamise. Kostes võib olla avaldatud vaidlus:
1)hagi juriidilise aluse vastu (rechtliche Gegendeduction) – näit. eitatakse kohustuse
olemasolu, mis antud alaealisena olles, või
2)hagi faktilise aluse vastu (negative Antwort oder Einlassung) – st. kostja lükkab tagasi
need õigust loovad faktid millised viivad õiguse tekkimisele. Peale selle võib kostja esitada
hagi vastu uusi iseseisvaid fakte, et tõestada, et hageja pretensioone ei tekkinud, lakkasid
või kustutati (exceptiones, Einreden). Vaidlust hagi juriidilise aluse vastu arutatakse
materiaalse õiguse printsiipide alusel, kui vaid selle viimases sätestatakse normide süsteem,
millisele põhineb hageja üks või teine pretensioon. Kui kostes lükatakse hagi faktiline alus
tagasi, siis sellest peab olema väljendatud otse ja positiivselt (see kaitse viisi saksa doktriin
ja praktika nimetab litiskontestatsiooniks ???). Loetletud kaitse viisidel on põhiliselt
materiaalne iseloom, st. need on suunatud hagi olemuse vastu. Kuid koste võib samuti
sisaldada endas protsessuaalse iseloomuga avaldust, st. viidet sellele, et hagi ei vasta
tingimustele ja vormidele, millised on hädavajalikud selleks et teha kindlaks
protsessuaalseid suhteid kohtu ning poolte vahel. Need, nn. taandamised (vt.). Vana rooma
formulaarne protsess tundis kahte kostja kaitse viisi: lihtsat hagi eitamist (negatio või kaitse
ipso jure) ja exceptio (( erand, vastuväide, vaie)) teel. Esimesel juhul onus probandi lebas
hagejal, viimasel juhul kostjal. See viimane kaitse viis läks, retseptsiooni teel LääneEuroopasse. Keskaegse Euroopa õiguses mõisteti koste (responsum) all kas lihtsat
tunnistamist või siis vastuväidet (Widerrede). Hagi tunnistamine väljendus tihti sel ajal
eksisteeriva (erinevalt kaasaegsest õigusest) tõendite süsteemist. Hagi eitamise juhtumil
onus probandi lasus kostjal (vandetõotuse andmisega, jumala kohtu, tunnistajate ja
aktidega). Kaasaegsetes koodeksites, millised tunnistavad poolte protsessuaalse võrdsuse
printsiipi, moodustab koste olulist osa asja instruktsioonis ning kehtiva protsessi osa. Koste
suhtumist hagisse tulenevad asja vaieldavad punktid ja need fikseeritakse ja see moodustab
esialgse ettevalmistuse poolte suuliseks aruteluks. Koste sõnastatakse, üldise reegli järgi,
kirjalikult, milline on üheks põhiliseks paberiks ja esitatakse seadusega ette nähtud
tähtajaks sellesse kohtusse, millisesse on hagi esitatud. Vanasti, kui protsess oli suuline,
selle sõna täielikus mõttes (asjad otsustati tänavatel ja väljakutel), kostest selle kaasaegses
tähenduses ja vormis ei saanud juttugi olla. Summaarses protsessis on kirjalikule vormile
antud kõige tagasihoidlikum koht (prantsuse seadus 1667.a. keelab otse asja lühendatud
korras kirjaliku korralduse).Selles ei toimu võistlevate paberite vahetust, ei ole juurdlust
ega kirjalikku kostet. Enne meie protsessi reformi oli kirjalik koste lubatud. Kostja pidi
kostes hagi pöördumises „kõik punktid puhastama“, „nii need, millised ta tunnistab
õiglasteks, kui ka need, millised ta tagasi lükkab“. Asja kohtu poolt menetlemisel sellises
vormis, millisena see oli kehtestatud 1723.a. seadusega., kirjalikku kostet ei lubatud, see oli
suuline (kohtu pidamisel) ja kirjutati kohtupidamise raamatusse ja kinnitati sekretäri poolt.
Kui kostja ei vastanud, kangekaelsuse tõttu, siis kohus käskis teda pidada nädal aega aresti
all, millise möödudes, kostet mitte saades, mõistis kostja süüdi ilma kohtupidamiseta. Peale
kohtureformi on kirjaliku koste , kui hagi vastase kaitse vahendi, esitamine poole õigus,
mitte kohustus. Juhtumil, kui kindlaks määratud aja jooksul kirjalik koste esitatakse, siis on
hagejal õigus paluda nimetada asja ärakuulamise kuupäev. Asjades, milliseid menetletakse
lihtsustatud korras, alustatakse vahetult (ilma kirjaliku kosteta) suulise väitlusega istung ja
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vaid erandjuhul (asja keerukuse puhul) võib kohus nõuda kirjaliku koste esitamist. Mõned
juristid soovitavad asendada asjade menetlemise kahesugune kord ühe kõigile üldise
korraga ja lubada kirjaliku koste esitamist, kohtu poolt nimetatud tähtaja jooksul, vaid sel
juhtumil, kui poolte selgituste põhjal esimesel istungil osutus vajalikuks asja kirjalik
korraldamine. Meie põhikiri nõuab, et koste oleks väljendatud positiivselt: kas kostja
tunnistab või eitab hageja nõudmisi ja neid asjaolusid, millistel need nõuded põhinevad.
Olemuselt lihtne hagi tunnistamine sisaldab protsessuaalse võitluse mõtet. Sellel on vaid
hagi kinnitamise eesmärk ja seepärast kuulub tõendite järku. Põhikirja edasistes määrustes
peetakse silmas hagi eitamist. Kostes peavad olema loetletud asjaolud, millistel vaidlus
põhineb ja seda kinnitavad tõendid (§315). Samuti meie põhikiri, sarnaselt Lääne-Euroopa
koodeksitega, mõistab kostet kui materiaalset protsessuaalset kaitse vahendit. Esimeses
„koste paberis“ võib olla tehtud vastuhagi esitamise avaldus (vt). Täpselt samuti võib koste
olla väljendatud kolmanda isiku protsesse kaasamise palves (väljend §653 : „peab esitama
selleks palve“ ei välista kostja õigust paluda kostele lisamist???). Koste esitatakse kohtusse
ilmumiseks määratud tähtajaks. Selle tähtaja mööda laskmisel, võib hageja paluda
nimetada asja ära kuulamiseks uue tähtaja. Kirjaliku koste asemel võib kostja, ilmudes
istungile, esitada kõik oma hagi vastased selgitused ja avaldused suuliselt, suulisel
vaidlusel, erandiks kolmanda isiku kaasamise ning vastuhagi esitamise palve. Koste
esitamiseks kehtestatud tähtaeg ei oma välistavat iseloomu. Koste võib olla sõnastatud
vastuses seljataga tehtud otsusele (§729), apellatsiooni või isegi kassatsioonikaebuse juurde
– viimasele, muidugi mõista vaid sel juhtumil, kui kaitse on rajatud kohtu poolsele
õigusnormide rikkumisele.
Г. Вербловский.
ЭС 49 1897 с 395-397.
– on üldreegli järgi kohtuprotsessi osaline, kelle vastu on hagi (enne meie kohtureformi
eksisteeriva määratluse järgi on kostja see, kes peab andma kohtus vastuse hageja poolt
esitatud nõudmisele) esitamisega algatatud tsiviilprotsess. Algselt mõeldi kostjana isikut,
kes peab vastama hagejale ja keda peeti justkui süüdlaseks. Selles suhtes viitab saksa
nimetus „Beklagter“ – isik, kellele langeb süüdistus ja vene „kostja“ – justkui isik, kes peab
vastutama hageja ees. Ürgajal, ühiskondlike- ja erasuhete lihtsusel, võis hagi olla harva
süütu isiku vastu esitatud, nõnda nagu hagi ise oli justkui süüdistuse alus (sellises hagi
mõttes ka meie vanaaegses õiguses – „Русской Правде»). Aja kestel, teistel argielu
tingimustel, selline ettekujutus vähehaaval kaob.
Kaasaegses õiguses mõistetakse hageja all mitte seda, keda peetakse vastutavaks,
vaid seda, kellel tuleb end kaitsma hakata. Sellele mõistele vastab enam prantsuse õiguse
väljend „defendeur“. Kostja poolt vastuhagi esitamise juhtumil (vt.), muutub hageja
esialgse hagi suhtes kostjaks. Pärandi või ühise vara jaotamise protsessides ja kohtulikuspiirivaidluse asjades iga protsessil osalevast isikust on üheaegselt ka hagejaks kui kostjaks,
kuna kohus, kontrollides nende mõlema õigusi, mõistab temale ja võõrandab temalt ühise
vara osa. Kostja võib olla ka see, kes, ei vaidlusta hageja isiklikke õigusi, ei täida faktiliselt
tema nõudmist (ei tasu, ei maksa alimente, ei vabasta ruume jne.). Kostjaks võib olla üks
või ka mitu füüsilist isikut (litis cousortium), või siis juriidiline isik (näiteks riigikassa,
partei, oksjoni juhatus jne.). Seisundi õigustes asjade võib ka kostja puududa, sel juhtumil
asendab teda prokurör, kellele pannakse ettenähtud tõendite kogumine, et lükata tagasi
hageja ebaõiged nõudmised (põhikiri. 1339 ja 1344).
Kostja asend on protsessil kaitsev: kaitstes end hageja kallaletungi eest, ta soovib
vaid säilitada eksisteerivat olukorda. Kaasaegsed seadusandlused tunnistavad iga
protsessida võimelist isikut ( „oma õigusi leidvat ja kaitsta võimelist“). Sellest üldisest
reeglist lubatakse erandeid vaid mõningate isikute kategooriate suhtes (näiteks juriidilised
isikud, lootusetud võlgnikud), kellel ei ole õigust ja kes ei saa protsessida isiklikult
(suhteliselt õigusvõimelised, erinevalt tingimusetult õigusvõimetud – näiteks kõigist oma

2501

varanduslikest õigustest ilmajäetud isikud). Nende eest tegutsevad kohtus nende
seaduslikud esindajad. Meie põhikiri loetleb isikute kategooria, kes ei ole võimelised
protsessima (§17-27, 1284, 1285). Pidades silmas seda, et protsessuaalse õigusvõimetuse
alus puutub tsiviilõiguse valdkonda, uusimad koodeksid, näiteks Austria tsiviilkohtu
põhikiri 1895.a., piirdub üldise määrusega, kus kohtus iseseisvalt oma õigusi otsimise ja
kaitsmise võimeliseks peetakse isikut, kellel on õigus endale iseseisvalt kohustusi võtta.
Samuti võib hagi esitada surnud omanikust isiku vastu, kui teisi pärijaid ei leidu (Põhikiri
§215.); sel juhtumil pärandi tombu või eventuaalsete pärijate huvide kaitseks nimetatakse
hooldaja või käendaja. Kui kostja muutub protsessi ajal teovõimetuks (surm, läks hulluks,
kaotas kõik õigused omandile), siis asja menetlemine peatatakse kuni hooldaja
nimetamiseni, kes hakkab protsessil vabatahtlikult osalema või kutsutakse selleks
vastaspoole poolt asja jätkamiseks (põhikirja 681, 687). Kui kostja viis protsessimise ajal
vaidlustatud vara või kohustuse kolmandatele isikutele või isikule, siis hageja võib
asendada esialgse kostja uuega või kutsuda viimased kolmandate isikutena asja juurde.
Sellisest singulaarsest järeltulevusest protsessis kostja poolel erineb järeltulevus pärimise
teel või teovõime puhul (successio universalis). Muutus kostja isikus on selles viimasel
alusel hagejale kohustuslik (vt. Kostus, vastus).
Г. Вербловский.
ЭС 43. 1897. 395.
Kostja-– vastutaja.
Kraistag
– saksa?
Kramid
– seadlused (Kambodža)
Kredid
– otsused, määrused (Kambodža)
Kreis
- sks. ajal. maakonna tsaariaegne nimetus Baltimail.
Kriisikihid Grupid, kes on eriti hirmutatud sotsiaalsetest, majanduslikest või poliitilistest muutustest ja
muutuvad seepärast poliitiliselt hüperaktiivseteks.
Kriitiline rada
Critical path -Kõige pikem sündmuste käik projekti täitmisel. Sündmuste järgnevus, mis
kindlustab projekti teostumise võimalikult lühikese aja jooksul.
Kriitilise raja meetod Critical path method - Projekti teostamise juhtimise tehnika, mille põhieesmärgiks on
tootmisgraafikutest ning töö teostamise lõpptähtaegadest kinnipidamine. Selle idee aluseks
on eeldus ,et sündmuste toimumise venivus tagab küllaltki täpse olukorra ülevaate.
Kristlik demokraatia - -XX sajandi doktriin, mis kajastab rooma-katoliku kiriku senisest suuremat sallivust
demokraatia ja sotsiaalsete reformide suhtes.
Kristlik sotsialism

– õpetus, mis tunnistab sotsiaalset kurjust kaasaegses ühiskondlikus ülesehituses ja püüab
seda rahva erinevate kihtide religioosse-moraalsete aluste kaudu parandada, muutmata
käesolevat riigikorda ning säilitades valitseva eraomandi.
Kristlik-sotsialism-1903Kristlik-sotsialism -1903.a.
õpetus, mis tunnistab sotsiaalset kurjust kaasaegses ühiskondlikus ülesehituses ja püüab
seda rahva erinevate kihtide religioosse-moraalsete aluste kaudu parandada, muutmata
käesolevat riigikorda ning säilitades valitseva eraomandi. Neis avarates piirides
eksisteerivad õpetused, mis lähevad üksteisest üpris kaugele ja millistel on erinevad
allikad. Mõnikord lähtub kristlik sotsialism peamiselt äratundmisest, et eksisteeriv kord
ei ole täiuslik ja sel puhul ta tuleb vastu, läheneb, demokraatlikule sotsialismile e.
revolutsioonilisele sotsialismile, äärmisel juhul kõigis praktilistes nõudmistes, milliseid
nad esitavad kaasaegsele riigile, keeldudes temale järgnemast vaid ta lõppeesmärkides,
st.püüdes muuta kõiki riigi- ja ühiskonnaelu aluseid. Selline iseloom oli kristlikul
sotsialismil Inglismaal ja selline on KS praegu Belgias. Muudel juhtudel on kristlik
sotsialism tekkinud ühiskonna konservatiivsete gruppide hulgas, kui reaktsioon rahva

2511

hulgas leviva demokraatliku sotsialismi vastu. See viitab, et kõige olulisemad on
rahvamassi huvidele järgmised sotsialismi nõudmised, nagu vendlus, võrdsus, vaeste
aitamine, milliseid leiab juba Piiblis, kuivõrd, printsiibilt, ei ole vastuolus perekonna,
religiooni ja riigi alustega ning võivad olla selle viimase poolt teostatud. Neil juhtudel
kristlik sotsialism rõhutab peamiselt mitte sotsiaalseid vaid oma õpetuse religioossed
alused, olles konservatiivne, vahest ka sotsialismile agitatsioonivahendina otse vaenulik
ja tihti kasvab sellest välja isegi antisemetism. Sellisena oma peamises voolus on ta
kujunenud välja Saksamaal ja veel enam Austrias. Vastavalt sellele, kas ta ilmus
katoliiklaste või protestantide hulgas ta võtab omale katoliikliku sotsialismi (XIV, 746)
või evangelistliku vormi. Esmalt tekkis kristlik sotsialism Prantsusmaal (vt. Katoliiklik
sotsialism, XIV, 746), seejärel Inglismaal. Siin, kõrvuti suhteliselt nõrga katoliikliku
sotsialismiga, ta tekkis üpris vara protestantliku kiriku liikmete ja vaimulike hulgas
võttes teise suuna, mis siiski ei omanud kitsalt konfessionaalset iseloomu ja seepärast
nimetas end lihtsalt kristlikuks sotsialismiks. Selle peamiseks teoreetikuks oli inglise
vaimulik Moris (XIX, 856), hiljem teine vaimulik Kingsley (XV, 66). Karley ning
parlamendi liige lord Ashley (лорд Шафтсбюри). See kristlik sotsialism oli R. Oweni
tugeva mõju all, vaatamata selle eredalt väljendunud atesimile ja selle aluseks oli rahva
olukorra parandamine. Selle tekkimine langes kokku tsartistliku liikumise ajajärgule ja
esimesele selle lüüasaamisele järgnenud kümnendile. Inglise sotsialistid osalesid (Asley
– parlamendis ja teised agitatsiooni tegemisega ajakirjanduses) vabrikuseaduste
väljatöötamisel ja arendamisel, raamatukogude asutamisel ning töölisliitude
organiseerimisel. Ametühingud (tred-unionid) olid kristlike sotsialistide poolt
toetatavad ja soositud. Seejuures, siiski, Inglismaa kristlikud sotsialsitid ise kunagi ei
organiseerinud poliitilisse parteisse, jäädes alati rohkem või vähjem laiaulatuslikuks
inimeste grupiks või ühenduseks, mis oli seotud vaid ühiste vaadetega. 1880.a. kristliku
sotsialismi populaarsuse languse perioodil tekkis praegugi tegutsev Christian Social
Union, mis asutati Headlami (Гедламомь) poolt. See oli intelektuaalide ühendus, et
agitatsiooni kaudu ajakirjanduses ning miitingutel, et lahendada spetsiaalset küsimust
religioosse-moraalsete vahendite abil. Üpris palju kristlikke sotsialiste kuuluvad
Fabiaanlikku ühendusse. Belgias moodustavad katoliikliku sotsialismi (XIV, 746)
pooldajad täiesti organiseeritud poliitilise partei (seda juhib Daens)(Даенсь), võideldes
klerikaalide, liberaalide ja sotsiaal-demokraatide vastu poliitilise ülekaalu
saavutamiseks. Neil on pooldajad parlamendis. Nad on üheks opositsiooniparteiks ja
pigem hääletavad koos sotsiaal-demokraatidega kui klerikaalidega. Saksamaal,
kõrvuti Ketteleriga, kes andis tõuke katoliikliku sotsialismi arengule, juba
1840.a.Viheren (Вихернь) pani aluse evangelistlikule (protestantliku) sotsialismile.
Alguses oli see osalt heategevusliku osalt pietistliku (vagadus, südamevagadus) voolu
iseloomuga. Asutati „kristlike noorte liite“, „kristlikud tüdrukud“ jne. et üheskoos
puhata ja lugeda religioosset moraalset kirjandust. Asutati rahvamajad ja kõiksugused
varjupaigad jne. Alates 1860.a. hakkasid tekkima märkimisväärses ulatuses nii
kristlikud kui konfessionaalsed (katoliiklikud ja protestantlikud), aga ka
mittekonfessionaalsed tööliste liidud – vastukaaluks sotsiaal-demokraatlikele liitudele.
Erilist edu oli neil katoliikliku Saksamaa Lääne ja Ida osas, kus nende liitude arvu loeti
sadadega ja liikmete hulka sadade tuhandetega. Seal nad peavad poliitilist võitlust,
toetades klerikaalset parteid. Nende eesotsas seisab Volksverein für das Katholische
Deutschland München-Gladbachis, mis asutatud Vindhorsti poolt, kes arendab
massilist kirjanduslik-kirjastuslikku tegevust. Nende kristlike sotsialistide ideoloogias
on sotsiaalsetel elementidel väike roll, kuna põhiosa kannavad religioossed elemendid.
1878.a. õukonna pastor, protestant, Stöcker (Штеккерь) asutas Berliinis kriostliksotsiaalse partei, mis tema käe all kiiresti arenes ja oli mõjukaks relvaks võitluses
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sotsiaal-demokraatiaga. Tema programis olid sotsiaalsed elemendid samuti väikse
kaaluga. See oli sisuliselt konservatiivse partei ühek organisatsiooniks, kuid mõningate
erinevustega, millistest sotsiaalsetest olulisemad olid antisemitismi elemendid. Ta andis
tõuke antisemiitliku partei tekkimisele ja temast endast sai varsti selle üks erivorm.
1890.a. seesama Stöcker, koos professor Adolf Vagneriga jt. asutas „Evangelistlikud
sotsiaalsed kongressid“, millised tulevad ka tänapäeval igal aastal ((1903.a.) kokku
Saksamaa erinevates linnades, et arutada eksisteeriva riigi ja kristluse alusel sotsiaalse
küsimuse lahendamise erinevaid viise. Nendest kongressidest võtsid osa üpris erinevad
elemendid, alates äärmuslikest konservatiividest-pietistidest-Stekkerist ja Ad. Vagnerist
– kuni selliste radikaalideni nagu pastor Göhre (Гере) (kes hiljem läks üle
sotsiaaldemokraatide leeri) ja vabamõtleja jumalasulase Harnak (Гарнак). Nende
kongresside protokollides sisaldub üpris väärtuslik materjal, kuid suurt praktilist
tähtsust neil kongressidel ei olnud.
Austrias tekkis 1896.a. poliitiline partei, mille nimeks sai Kristlik-sotsiaalne
töölispartei ja mida juhtis doktor Lueger (Луегерь). Sellel on eredalt väljendatud
antisemitiitlik iseloom, sotsiaalsed elemendid, millised on üpris nõrgad isegi programmis,
puuduvad praktikas täielikult, siis kui see partei sai võimu enda kätte Viini linnavalitsuses
ja Alam-Austria landtagis. Ta kiusas vaadete pärast taga rahvaõpetajaid ja teisi
linnateenistujaid, vähendas koolide eelarveid, suurendas kirikute ehitamise kulusid ning ei
teinud midagi tööliste ja alamate ametnike olukorra parandamiseks, ega ka linna
heakorrastuseks.
Vt.Kirjandus: Lujo Brentano “Die Christlich-Soziale Bewegung in England”,
Leipzig, 1883: Kaufmann, “Christian Socialism” Lond. 1888; Schulze Gävernitz, “Zum
socialen Frieden” (I kd.); Ностиць, «Рабочий классь Англий» (М., 1902); Jörg, „Gesch,
der sozialpolitischen Parteien in Deutschland“ (Freiburg, 1867); Guerin, „Socialisme
chretien („Nouveau Dictionaire de I ´Economie politiqne“); Stöcker, „Christlichsocial“ (II
va., Berliin, 1890); Göhre „Die Evangelisches-oziale Bewegung“ (Leipz. 1896); Naumann;
„Berichte über die Verhandlungen der Evangelisch-Sozialen Kongresse“ (Berl. ja
Götingen, 1890); artikkel „Sozial-konservative Bestrebungen“ ajakirjas „Händwörterbuch
der Staatewissenschaften“ (2 va. kd. VI);
В. Водовозовь ЭС БЕ 1903 с 633-635
Krooni minister –

Kuld

Kumulatiivsete
Kunstide sild

Maailmas on kaevandatud välja umbes 160 000 tonni kulda. Üks kuupmeeter kulda kaalub
19 300 kg. Kogu maailma kuld mahuks ära kuupi, mille mõõdud oleksid 21×21×21 m..
See on 7 kordne majakuubik. Üks tonn kulda on aga umbes 40 ×40×40 cm kuup, ehk paras
taburetiks. Aastas toodetakse praaegu 2500 kg. Sellest 2000 kg erinevatesse toodetesse ja
500 kg lattu. 75% kullast on toodetud viimase saja aasta jooksul. 2008.a. maksis g kulda
umbes 35 $. (unts -28,5 = 1000 $). Päevalehest ja sinna tuli world could councilist,
newsweek, interneedus.
1429.a. Burgundia hertsogi poolt asutatud rüütliordu, Habsburgide kõrgeim aumärk
Austrias ja Hispaanias.
laenude- kuhjuv, kuhjunud (Kuuba 1940 K XIX osa).
Jalakäiate sild Pariisis, mille ületamise eest pidi maksma ühe sou.

Kurban-bayram

- ohvripidu.

Kuldvillak
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Kurjategijate
väljaandmine –
Kutseala riive –
Kuulujutud.Kvalifikatsiooni
iseloom
Kvaliteedi ring

Kvaliteedi sobivus
Kvestor Kvoot
Kõlvatus
Kõrged ametnikud

(T:14, lk.489 – 492)

Grapevine- Informatsioon, mida antakse edasi mitteformaalseid kanaleid kasutades.
- Job description -Erinevatele organisatsiooni spetsialistidele esitatud põhiülesannete,
vilumuste, oskuste, õiguste ja kohustuste lühike loetelu.
- Quality circle -Organisatsiooni allüksuse töötajate grupp, kes vabatahtlikkuse alusel
tulevad kokku selleks, et arutada kvaliteedi probleeme ning selle tõstmiseks vajalikke uusi
ideesid. Tavaliselt saavad nad spetsiaalse ettevalmistuse, mis aitab neil välja selgitada
kvaliteediga seotud probleeme.
- Quality of conformance.- Kvaliteedi kontseptsioon, mis väljendab organisatsiooni
sisemisele spetsiifikale vastava tehtava toodangu või teenuse taset.
ld. quaestor, 1)Vana-Rooma riigiametnik, kelle halduses oli riigikassa ja riigiarhiiv,
provintsis oli k-i kohuseks ka maavalitseja asendamine ta kohtuniku- ja väejuhitegevuses;
politsei ametiaste Itaalias. (Ungari, 1925.a., ülemkoda, §33).
- a)majanduses: antud kauba sisse- või väljaveo koguseline või väärtuseline piirang;
b)poliitikas: volikogusse või parlamenti pääsemiseks vajalike valijahäälte minimaalne
määr.
Tapmine, vargus, põletamine, valekaebus, petmine jne.
Kõigil ministritel on õigus tiitlile The Right Honourable.( Lühend on Hon).

Kõrgem kohus –
Kõrgema lüli juht

- Top manager - Juht, kes vastutab kogu organisatsiooni puutuvate otsuste eest ning ka
selle organisatsiooni olulise osa ees.
Kõrvalekaldumiste
- Range of deviation - Eelnevalt kehtestatud suurus, mille võrra võivad reaalselt saavutatud
mastaap
tulemused erineda planeeritust; seejuures ei nõuta mingit korrigeerimise teostamist.
Käitumine, mis on
-Control-oriented behavior -Teenistujate püüd pingutada nendes töö valdkondades,
orienteeritud kontrollile milliseid juhtkonna poolt jälgitakse ja kontrollitakse ning mitte pingutada neis
valdkondades, mis ei ole tähelepaneliku kontrolli all.
Käsuahel
( Chain of command) -Juhtimistasandite hierarhia, mis on loodud volituste delegeerimise
teel, et luua vertikaalne koordineeritud jõupingutuste jaotus. See on tuntud ka kui
“astmeline alluvus” või “astmeline ahel”.
Küünikud –
fil. koolkond Ateenas, kes kutsusid loobuma elumugavustest, kõlblusnormidest ja
minna tagasi “loomuliku eluviisi “ juurde, mis ongi õnn.
Lagam Edwardi regis
Lagtinget
Lahtirelvastumine

– Kuningas Edwardi seadused.
– Fääri saarte parlament.
– 16. augustil 1898.a. “Valitsuse Teatajas” avaldati Vene välisministri teadaanne,
mmis oli temale esitatud 12. augustil kõigi Sankt-Peterburis viibivate välismaiste riikide
esindajate juuresolekul. Nimetatud dokumendis tuuakse välja kaks ideed: üldine –
“Kindlustada kõigile rahvastele tõeline ning kindel rahu.” ja kitsam – “panna piir järjest
kkasvavale kaasaegse relvastuse tootmisele.”(T:51,lk180)
Laiahaardepartei - Hiline arengusuund parteide hulgas, peab oluliseks valimisvõitu kas või kitsa klassi- või
ideoloogilise veetluse ohverdamise hinnaga. Lubab „igaühele midagi“ ja tekib kas massivõi kaadriparteist.
Laissez faire, laissez
- liberaalse majandusteooria põhimõte, et riik ei sekkuks majandusse, vaid laseks sellel
passer
vabalt areneda.
Laitushääletus -Kui parlamentaarne organ mõistab valitsuse hukka, ilma et viimane nõustuks
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Lambid, lambid
((küünlad aknal))
Legitiimsus
Legitiimsus --

usaldushääletusega; kui laitushääletus läheb läbi, peab valitsus tagasi astuma.
Hüüe, mida skandeerisid rahva meeleavaldustest ((1848.a.)) osavõtjad, kutsudes pariislasi
üles kaunistama maju rasvalampide illuminatsiooniga. Mingi ideega solidaarsuse
väljendamiseks. ((Hiljem, on sarnast motiivi erineval viisil korratud ka meie mail))
– Max Weberi termin võimude populaarsuse ning usaldatavuse iseloomustamiseks
(Juriidilisest aspektist tähendab legitiimsus võimu õiguspärasust, s.t. valitsemist seaduse
põhjal.).
Niihästi valitseva eliidi kui ka valitsevate hulkade poolt tunnetatav vajadus, et valitsemine
ise peab olema õigustatud mingi õigus- või õigluspõhimõttega; Max Weber väitis, et
legitiimsuse põhiprintsiipideks on karisma, traditsioon ja ratsionaalsus-legaalsus.

Legitimatsioon –
Leibkond

-majapidamisüksus, mille moodustavad ühise majapidamisega inimesed (tavaliselt ühe
perekonna liikmed ja seda kasutatakse arvestusühikuna sotsioloogias, statistikas,
demograafias ja sotsiaalpoliitikas).
Leninism
V.I. Lenini kirjutistes leiduvate ja mõnede teiste väidete najal loodud teooria ühiskondlikpoliitiliste ja majanduslikkude suhete ümberkorraldaminse kohta kommunistlikus suunas.
Teoreetiliselt tahab see õpetus olla ainult K. Marxi õpetuse edasiarendus. Ta sisaldab olulisi
osi, mis Marxi õpetuses pole selgesti väljendatud, eriti oma suhtumises riiki ja õigusse,
samuti proletaarse revolutsiooni imperialistlike sihtide kohta jne. Leninism on bolsevismi
ideoloogiline alus; ühtlasi mõistavad tema pooldajad selle all ka kommunismi praktilise
teostamise õpetust.
Lensman
– Soomes
Leping
– (T:20,lk.847)kahe või mitme isiku kokkulepe mingis otsuses või mingite
kindlaksmääratud tegude sooritamises, mis on ühiskonna elus kohustuste allikaks. Lepingu
sõlmimiseks on hädavajalik mõlemate poolte vaba tahe. Viga, pettus aga võrdselt vägivald
füüsiliste isikute, või volitatute vastu, et sõlmida lepingut, muudavad selle kehtetuks.
Leping
= leping (rahuleping kaubaleping).
Lepituskoda
– “12 tooli” lk 387
Libeeria
- riigipööre 2003.a.
Liber Census Daniae – Taani hindamisraamat 1241.a. (maade ja inimeste loenduse tulemused Taanis).
Liber homo
– vaba inimene.
Liberaalne juht
- Laissez-faire leader- Juht, kes annab oma alluvatele tööülesannete valikul ning oma töö
kontrollil peaaegu täieliku vabaduse.
Liberaalne partei
– (T:34, lk. 632 - 637).Venemaal LP 1900.a. klassikalises mõttes puudus.
Liberalism
– on konservatiivsele vastandlik suund poliitikas. Üldiselt, püüd ühiskonna reformimisele,
mille eesmärgiks isiksuse ja ühiskonna vabadus, aga samuti inimese vaimu vabadust
kitsendustest, mis tulenevad kirikust, traditsioonidest, kommetest jne. Eredamaid selle
vaadete esindajaid on Voltaire ja Montesquie. Liberaalid püüavad inimmõistusele
võimaldada täielikku vabadust ja seoses sellega ka südametunnistuse- ja sõnavabadust.
Riigiehituse vallas konstitutsioonilist korda – absolutismi vastu. Kohalikku omavalitsust –
tsentralismi vastu. Isikuvabadust – politseiliku hoole vastu. Naiste võrdõiguslikust,
päritavate privileegide tühistamist ja rahva osalust õigusmõistmisel. Majanduslikest
nõudmisest saab märkida: otsest tulumaksu, kaubandus-vabadust piiravate meetmete
kaotamist (vabakaubanduse poolt), vaba tööjõu poolt (“vabriku-seadusandluse” vastu).
Arvatakse, et on konservatism – liberalism – demokratism. Rousseau Jean Jacques (1712 –
78) – oluliselt taganes puhtast liberalismist sellega, et eitas isiku õigust eraomandile üldse
(kommunism) või siis tootmisvahenditele. Võitluses demokraatiaga mindi isegi üleüldise
valimisõiguse eitamiseni ja teistest, veel alles hiljuti (1848.a.)põhilisteks liberalismi
printsiipideks olnud põhimõtetest. Spenser – üks liberalistide esindajatest – kirjutas: ”The
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Liberalism -Liberalism –1890

man versus the state.” , et liberalism on radikalismi äärmuslik vorm. Teinekord teeb
liberalism järeleandmisi sotsialismi suunas ja riigi osa kasuks. (Brocskhausi ES T:34, lk.
632-633).
Poliitiline ideoloogia, mis tekkis XVII sajandi lõpus ja saavutas haripunkti XIX sajandi
keskpaiku; propageerib individualismi, esindusvalitsust, reformi, antiklerikalismi ja
võimaluste võrdsust.
(T:34,lk.632)on poliitikas konservatiivsele suunale vastandatav suund.; religioonis
ja filosoofias vastandatakse ortotoksaalsusega (vahest, näiteks, Bokli kasutab terminina
illiberalism). See tuleneb ld. – liber, vaba. Üldiselt on see püüd ühiskondlikele reformidele,
mille eesmärkideks isiksuse ja ühiskonna vabadus, aga samuti inimvaimu vabadus
kitsendustest, mis lähtuvad kirikust, traditsioonidest jne. Kuigi sõna Liberalism tuleb
kasutusse (ja sellega seotud mõiste võetakse ühiskonna poolt omaks) alles 18.saj. ja
üldkasutatavaks 19.saj., siis liberalismile püüdlust on juba sügavas minevikus täheldatud.
Muiste, orjapidamisele rajaneva riigi moodustumisel, aga ka vähem või rohkem türannlikke
valitsejate juures ilmusid isikud või nende grupid, kes ühel või teisel viisil protesteerisid ja
olid teadlikult nende ajal kehtivate ühiskondlike aluste vastu. Nii näiteks Hemoni sõnades,
Kreonova poja (“Antigone” Sofokla), väljendatud terve liberaalse ühiskonnakorra teooria, ja
Prometeus Eshilast on inimmõistuse kehastaja, kes protesteerib nii religioossete kui
poliitiliste kitsenduste vastu. Muistne poliitiline liberalism mitte ainult ei eitanud orjust, aga
tuginedes sellele, oli (kaasaegsest vaatevinklist) ühekülgne, seda enam, et see ei seisnud
isiksuse õiguste eest (vt. Demokraatia). filosoofiliseks liberalismiks muistsest ajast on
märkimisväärsed paljude koolkondade õpetused, mis oluliselt taganesid valitsevate
religioonide alustest. Keskajal kandsid liberalismi pitsatit põhiliselt religioossed liikumised,
olles suunatud tegelikkuses Rooma paavsti ja katoliku kiriku võimsuse kasvu vastu. Vormilt
olid need lihtsalt ratsionaalsed, tõrjudes katoliku kiriku dogmasid ja
seistes tõe otsingutel, võideldes autoriteedi vaimu vastu, millest kubiseb katoliiklus,
inimmõistuse vabaduse eest. Suur pööre, mis reformatsiooni poolt sooritatud, oli selles
mõttes liberaalne, kuigi üheks tema tagajärgedest ka vaimulikkonna võimu suurenemine oli.
Absolutismi areng suunas liberalismi puhtalt ja kindlalt poliitilisse sfääri, kuigi koos sellega,
arvestades absolutismi tihedaid sidemeid erinevate kirikutega, sealhulgas ka protestantlikega,
liberalismi tähtsus filosoofias mitte ainult ei kadunud vaid sai tuult tiibadesse. 16 kuni 18.saj.
kaitses liberalismi tõusev kodanlus, kes pidas võitlust monarhia ja aristokraatiaga vaba töö ja
tootmise eest, kõikide võrdsuse eest seaduse ees, rahva osaluse eest valitsemise asjades oli
puha demokraatlik õpetus. Eriti eredaks liberalismi vaimu väljendajaks, kuid mitte
äärmuslikuks oli 18.saj. Voltäär. Puhtalt poliitilises vallas silmapaistvalt liberaalne on samuti
Montesque ”Esprit des lois” ja (veel kitsamas sfääris) Bekkaria kuulus raamat, aga
majanduslikust vaatevinklist Adam Smithi “Rahvaste rikkused” . Montesque liberalism aga
kannab veel mõningast aristokraatia toetuse jälgi; ta ei tunnusta täielikku inimeste võrdsust ja
on reserveerinud riigijuhtimise õiguse mõnedele ühiskonnaklassidele. Kuid äärmuslikum
liberalism (T:10, lk368), mis demokraatiaga seotud, leidis oma väljenduse ameerika ja hiljem
prantsuse revolutsioonis, põhiliselt : “Inimõiguste deklaratsioonis.” Majanduslikus sfääris
väljendus liberalism tuntud väljendis: “Laisser faire, laisser passer “(T:17, lk594). 19.saj.
muutusid liberalismi ideed sügavamaks ja laienesid oluliselt. Filosoofia ja religiooni vallas
püüdis liberalism inimvaimule võimaldada täielikku vabadust, nõudes sellega seoses
südametunnistuse- ja sõnavabadust; riigi ehituse sfääris taotleb liberalism konstitutsioonilist
korda absolutismi asemele, kohalikku omavalitsust tsentralisatsiooni vastu, isikuvabadus
politsei järelvalve vastu, naiste võrdõiguslikust, seisuslike privileegide tühistamist, rahva
esindajate osaluse eest kohtuvõimus, võrdse maksukohustuse määra eest (üks tavalistest
nõudmistest on: otsese tulumaksu kehtestamine). Majanduses on liberaalid põhiliselt
kaubavahetust piiravate meetmete vastu: vabakaubanduse, samuti vaba tööjõu poolt
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(järelikult vabrikuseadusandluse vastu). Kuid elu keerukusest tingituna ei ole võimalik seda
ideaali täies mahus realiseerida ja seepärast juhtus liberalismiga täpselt sama asi, mis
konservatismiga: st. tekkisid õpetused, mis olid liberaalsemad ühes vallas ja liberalismile
vaenulikud teises (eriti tihti ühtib liberalismi filosoofia konservatismiga poliitikas – Strauss,
Ten ja paljud teised); liberalismi ideaalis endas ilmusid täiendused, parandused kui
vasturääkivuste möödapääsmatud tagajärjed. Koos konservatismiga ilmus liberalismile uus
vastane – demokraatia, juba 18.saj. Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) töödes, oluliselt
taganedes puhtast liberalismist, vormudes 19.saj. sotsialismiks, millised võtsid üle
liberalismi põhilised teesid, täiendades neid isiku eraomandi- või üleüldse (kommunism)
tootmisvahendite omandiõiguse eitamisega. Võitlusel sellise vastasega võttis liberalism uued
vormid: paiguti (Belgia, Austria) seisavad ta lipu all inimesed, kes võitlevad demokraatiaga,
kes hakkasid eitama üldist valimisõigust ja teisi, alles hiljuti (1848) põhilisi liberalismi
seisukohti. Kohati (Prantsusmaal) püüavad liberaalid hoida oma lipp puutumatu, mis küll
eriti hästi ei õnnestu ja on põhiliselt puhtalt kodanlik. Viies riigi rolli võimaliku
miinimumini, läheneb liberalism teoorias anarhismile, kuid praktikas protesteerides paljude
demokraatlike ettevõtmiste vastu (kohustuslik õpetus, vabrikuseadused ) on konservatiivne.
Kirjanduses on eriti tüüpiline sellise liberalismi esindaja inglane G. Spenser, eriti oma
raamatus: “ The man versus the state.” Mõnikord läheb liberalism (või selle äärmuslik vorm
– radikalism) demokraatiale või sotsialismile vastu ja öeldes lahti oma vaadetest riigi
ülesannetes, oma lausest “laissez faire, laissez passer,”(lause, mis väljendab riigi
mittevahelesegamist majanduslikke suhetesse, nii sisemaistesse, kui välismaistesse T: 34,
lk594.) (“Laske teha laske minna” ,või “Laske toota laske käibida”.)säilitades sellega mingil
määral oma endist demokraatlikku iseloomu. Pudel, “Geschichte des Liberalismus”. 1890.
Liberis hominibus
Liidud ja ühendused
Venemaal
Liikumine -

– vabad inimesed.
– (T:4D, lk.669 – 676. 1907.a.)

Laiemas mõttes kõik poliitilise elu dünaamilised tegurid nagu näiteks ühiskondlikud
liikumised, poliitilised parteid ja huvigrupid; ühiskondliku liikumise kitsamas tähenduse
sotsiaalse rahulolematuse ilming, mida iseloomustavad tugev juhtkond ja püüe – vahel
küllalt pentsik tahtmine – lahendada sotsialseid probleeme.
Liitriik (Föderatsioon) – (T:61, lk.92)(saks. Bundestaat) üks keeruka riigi tüüp (T:9, lk.422), mis kujutab endast
riikide liidu (konföderatsiooni) edasist arendust. Liitriigis on liit tihedam ja kindlam, kui
lihtsalt liitu astunud riikide puhul. Tavaliselt luuakse liit piiratud eesmärkidel – sõjalistel
või välismaal esinduste loomiseks, jne. Föderatsiooni armee sõltub eranditult föderatsiooni
võimust ja seega ei allu üksikute liikmesriikide seadusandlikust ega täitevvõimust. Frahandus: - iseseisvatest tuludest (tollimaksud, aktsiisimaksud); - liikmesriikide
kohustuslikest osamaksudest. Föderatsiooni võimude õigused ja kohustused ei määratleta
vabatahtliku lepinguga, mis võib olla tühistatud või rikutud ühe osapoole poolt, vaid
Liidulise Konstitutsiooniga ning selle seadusandlusega, mis selle Liidu (Föderatsiooni)
parlamendi poolt on väljatöötatud. Liitriik on vahetus suhetes alamatega ja seetõttu on
selles kahene riigialamlus: kohalik ja üldine (siit mittesuveräänsete riikide teooria).
Likerti neli süsteemi
- Likert`s four systems.- Rensis Likerti postulaat, mille kohaselt eksisteerivad neli
juhtimisstiili. Diktaatorlik-autoritaarne, heatahtlik-autoritaarne, konsultatiivnedemokraatlik ja kaasatud-demokraatlik.
Lisasoodustused
- Supplemental benefits - Kompensatsiooni liigid peale töötasu, mille hulka kuuluvad
haigusraha maksmine, meditsiiniline kindlustamine jne. Neid nimetatakse ka lisatasudeks.
Lobby
ehk kuluaaripoliitika – katsed mõjutada poliitikuid, eriti parlamendisaadikuid, isiklike
kontaktide ja vastastikku kasulike tehingute kaudu.
Lobby Kuigi viimasel ajal kasutatakse seda mõistet viitamaks igasugusele katsele avaldada
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poliitilist mõju isiklike kontaktide kaudu, otsutas see algselt asjast huvitatud parteide
katsetele mõjutada seadusandjate seadusandlikku käitumist.
Loja Džirga
- üle Afganistaniline foorum .
Lojaalne töötaja
Lojaalse töötaja all aga mõistetakse ausat, kohusetundlikku, juhtkonna eesmärke pingsalt
järgivat, endast kõikeandvat töötajat.
Lojaalsus
- pühendumus, truudus (kellegi,millegi suhtes) või tõde, ideed, maailmavaadet, arusaamu
järgida .Samuti ustavus ka pühendumus (järgimine) isiku, ...
Lojaalsus on
Lojaalsus on enda ja organisatsiooni eesmärkide samastamine ja pühendumine
organisatsiooni eesmärkide saavutamisele. Töötajate lojaalsus tagab ...
Lokaalõigus
– eri kogukondades ja asumites kohalikku omapära arvestav õigus.
Longjumau parteikool Suvel 1911.a.((mai lõpust – septembrini)) Lenin organiseeris (Pariisi lähedal, ((18 km))
Prantsusmaal
Longjumau parteikooli ja luges seal Venemaalt pärit töölistele ((13 töölist ja 4
vabakuulajat)) rea loenguid.((Poliitökonoomia: („Karl Marx ja kodanlikud poliitilise
ökonoomia teooriad“. 30 loengut, „Agraarküsimus Venemaal“ (10 loengut), „Sotsialismi
teooria ja praktika“ (5 loengut). Loenguid lugesid veel Semaško, Lunatsarski ja Sergo
Ordzonikidze.))
Loomu- e. loodusõigus (ülipositiivne õigus) – universaalne õigus, mille põhinormid vastavad inimese olemusele.
Loomulik õigus –
ideaalne norm (ebatäiuslikult eksisteeriv)
- lähtub loodusest enesest ja seetõttu muutumatu. Juba Sokratesest oli
olemas kaks õigust: - “Eksisteerivad kirjutamata jumalikud seadused, millega inimeste
seadused peavad olema kooskõlla viidud. Platon täiendas seda mõtet - “riigiga.”
Lord
–senjoor.
Lõpptulemuse võrdsus Eetikanormide õppimine.- Ethics training - Reatöölistel ja juhtidel eetilise asjade ajamisese
ettekujutuse formeerumise protsess.
Maa riigistamine
– nn. radikaalse maareformi kava, milline on viimasel ajal esitatud grupi majandusteadlaste
ja publitsistide poolt ning milline seisneb maa või sellest saadud tulu riigi omandisse
minekus. Langedes selles punktis ühte sotsialistidega erinevad maa riigistamise kaitsjad
sellega, et tunnistavad kapitalile omandiõiguse seaduslikkust ja õiglast tulu ja soovi poolest
säilitada nii eraõigus kapitali omamisõigusele, nii nagu üldse kaasaegse eraomandil
põhineva majandusliku korra iseloom. Esmakordselt öeldi maa riigistamise mõte välja
Spensi poolt 1775.a. ettekandes Newcastli filosoofilisele ühingule. Seejärel 1852.a. Hossen
oma töös: „Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs“ nägi ühiskonna heaolu
peamiseks takistuseks maa eraomandit, milline takistab inimestel leida maal oma
tootmisele soodsamaid tingimusi. Ta tegi ettepaneku, et riik ostaks, vabatahtlike
tehingutega, ära kogu erakätes asuva maa ja annaks selle seejärel pikaks tähtajaks rendile,
neile, kes maksavad kõrgemat renditasu. Mõnevõrra hiljem John Stuart Mill ((17731836))oma artiklites ja avalikes kõnedes ütles välja põhimõtteliselt selle, et maa, kui
looduse monopol, oleks võetud eraisikute käest ära, sarnaselt raudtee, posti ja rahaga ning
pööratud riigi omandiks. Milli osalusel 1870.a. oli asutatud Inglismaal Maaomandi
reformimise Liiga, millise programmi kuulus nõudmine, et riik, maksude teel, võtaks enda
kasuks kasvavat maarenti. 80- el aastatel maa riigistamise küsimus tõstetakse üles rea
kirjanike poolt, kusjuures moodustub kaks suunda: üks soovitab vaid maaomanikelt saadud
maarendi ekspropeerida, teised loevad hädavajalikuks võtta maa praegustelt maaomanikelt
riigi haldusse, kes siis enda nimel annaks selle eraisikutele rendile. Henry George (vt. XVI,
97) esindab esimest seisukohta. Ta näeb sotsiaalsete hädade parandamise vahendina
maarendi riigistamist, erilise maaomanikelt võetavate maksu vahendusel. Maaomanikud
säilitavad maaomandi, kuid neilt võetakse ära mittetöise kasu saamise õigus. Maarent,
milline tasapisi kasvab, jõuab varsti sellise suuruseni, et muudab liigseks kõik teised
maksud ja saab ainsaks maksuks. Teine seisukoht on Wolles. Maa peab kuuluma riigile,
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kuid maa parandused, millised on tehtud omanike või rentnike tööga, võivad jääda
eraomandisse. Riigi omandisse läheb vaid maa siseväärtus, milline ei saa olla vähendatud
või hävitatud ja seepärast võib see olla antud eraisikutele rendile, kes peavad seda ise
majandama. Rendile antud maad edasi rentida ei või ja selle panti panek on rangelt
reguleeritud ning piiratud. Rentnikud võivad maad müüa ja korraldada täiesti vabalt, kuid
müüa nad saavad vaid oma rendiõigust, milline on kapitaliseeritud pikaealiste
parandustega. Maaomanike huvides, kes peavad olema kindlad oma kulude tulemustes,
peavad olema tagatud ühesuguse rendiga. Rentnikud säilitavad oma maa seni, kuni
korralikult renti tasuvad. Maa, Wollesi kava järgi, läheb riigi omandisse praegustelt
omanikelt omalaadse väljaostmise teel. Viimastele ja samuti neilt pärijatele, kes on
sündinud enne maa riigistamist või omanike eluajal, tagatakse igaaastane rendi tasu, milline
võrdub endisele maa tulukusele, misjärel igasugused kohustused ja riigi maksed katkevad.
Selleks et kergendada maatükkide riigistamist, peab riik andma maa rentijatele laenu, et
tasuda maaparanduse eest. Wolles võtab oma peamised argumendid Inglismaa ajaloost ja
kaasaegsest eramaa omandamise praktikast. Ta viitab omanike kuritarvitustele (farmerite
eemaldamine, kogukonnamaade tarastamine, suurte maaalade muutmine parkideks või
jahimaadeks), kõigi kohalike elanike nendest sõltuvusele, ländlordide sekkumist elanike
poliitilisse ja religioossesse ellu, inimese takistamist elada ja soetada omale maatükki seal
kus ta soovib. Kui inimene ei saa olla alaliseks maavaldajaks, siis vaid tingimusel, et ta
seda töötleb, kuid see valdamine ei ole võrdjõuline absoluutse omandiga. Tema üle peab
olema miski kõrgem-ülem riigi õigus maale. Vähem määratletud on Flureseimi vaatepunkt,
kes juhib maa riigistamise liikumist Saksamaal. Tema teosed paistavad silma erilise
segasuse ja vaadete vasturääkivusega. Ta peab võimalikuks era maarendi kaotamise (nimelt
selle, milline on tingitud eranditult maatükkide looduslikest eelistest ja ühiskonna üldisest
progressist, ega mitte valdaja tööst), kahel viisil: maavaldajate maksustamisega või riigi
poolt maa väljaostmisega ja selle andmist eraisikutele rendile. Ameerika ja Inglismaa jaoks
ta peab võimalikuks mõlemate viiside üheaegset kasutamist, Saksamaale ta soovitab teist
viisi. Riik peab hindama ära kogu maa ja järkjärgult selle välja ostma eelistatu
ostuõigusega. Maa väljaostmiseks võib riik saada vahendeid riigi võlapaberite müügist,
milliseid hakatakse kustutama alaliselt kasvavast renditasust, milline riigi kasuks laekub,
mis annab võimaluse, rendi riigistamisega seoses, protsendi langemisel, kustutada kogu
võlg 25 aasta pärast. Nimetatud kirjanikega liitub, ühelt poolt, üpris laialt levinud
agitatsioon maa riigistamise kasuks, aga teiselt poolt – rida teisejärgulisi autoreid, kes
töötavad läbi ja populariseerivad oma õpetajate ideesid. Eriti palju pooldajaid soetas Henry
Georg. Tema raamat müüdi sadades eksemplarides ja oli tõlgitud mitmetesse võõrkeeltesse.
Ameerikas, Inglismaal, Sotimaal ja Austraalias moodustati tema ideede propageerimiseks
mitmeid ühinguid (näiteks, Land Reform Union, hiljem Land Restoration League, Land
and Labour League). Enim, suhteliselt, edu omas see propaganda Inglismaal, kus
ebanormaalne argaarkord tekitas suurimat rahulolematust. Georg ise sõitis Inglismaa läbi
1884.a. ja pidas seal miitingutel rea kõnesid. Wolles moodustas samuti Inglismaal maa
riigistamise ühingu (Land Nationalization Society), kuid ta ei omanud kaugeltki sellist edu,
kui Georgi koostööl asutatud ühingud. Saksamaal veel 1874.a. oli asutatud Stammi poolt
ühing, mille nimeks oli „Verein für Humanismus“, milline kujundati ümber 1884.a.
„Gesellschaft zur Grundbesitz-Verstaatlichung und Erlösung vom köperlich-geistigen
Elend“, kes muuseas, peab silmas maaomandi riigistamist. 1888.a. Fljurscheim asutas
Saksamaal Maaomandi reformimise liidu („Bund für Bodenbesitzreform“) ja hakkas välja
andma ajakirja „Freiland“. Saksamaal maa riigistamise propaganda ei leidnud erilist
kaasatundmist, osalt sellepärast, et maasuhetel on siin mõistlikum iseloom, kui Inglismaal,
osalt ka sellepärast, et sotsiaaldemokraatia, milline kuulutab kõigi tootmisvahendite
ühiskonnastamise ideed, juba meelitas enda poole suure osa kaasaegsete majanduskorraga
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Maailma-majanduse
statistika 1911.a.

rahulolematuid isikuid. Venemaal võttis Henru George ideed avasüli vastu L. N. Tolstoi,
kes kirjutas eessõna Georgi raamatu „Ühiskondlikud Ülesanded“ tõlkele. Maa riigistamise
idee oli Venemaal päevakorda võetud 1905-7.a., vasakäärmuslike parteide poolt.
Sotsiaaldemokraatlikud partei võttis oma programmi maa sotsialiseerimise, st. üksikute
eraomandist üldrahvalikku omandisse pööramine, kusjuures selle kasutamist reguleeritakse
rahva omavalitsuste organite kaudu. SDP esitas maa riigistamise nõudmise kui eraomandis
maa isevalitsuslike oblastinõukogude valdusse andmise. Üksikasjalikku kirjanduse loetelu
vaata „Handwörterbuch der Staatswis“. (T. III, artikkel Dilja..
Uus ensükl sõnar. T. XXVIII 1916a. lk 95-98. (Vene keeles, vist „Granat“ )NB!
Nimed kontrollimata.
03.08.09.V.K. L.
Põhja-Ameerika Ühendriikide kiire edenemise põhjused seisnevad peale maa
loodusrikkuste - peamiselt korralikus ja sihikindlas majanduspoliitikas. Oma suurvaimuga
on Ühendriigid maa võitnud, katnud selle tiheda raudteevõrguga. Vaadake ainult, kui suur
ulatus Ühendriikide raudteevõrgul on, kui palju on seal postiasutusi ja kui suuri summasid
seal iga aasta rahva hariduse ja põllumajanduse edendamiseks kulutatakse. Olgugi et
Ühendriigid loodusandide poolt mitmest teisest riigist taha jäävad, siiski oskavad nad oma
loodusrikkusi niivõrd hästi ekspluateerida, et nad teistest maadest kaugele ette jõudnud.
Võrdleme näiteks Ühendriikide nafta tootmist teiste riikidega.
Naftat saadi 1908.a.
Ühendriikides
Venemaal
Galiitsias
Rumeenias
Hollandi Indias

23,942,997 tonni
8,291,526
1,754,022
1,147,727
1,143,243

63% kogu maailma toodangust.
21,2
4,1
3,2
3

Oma päratu suurtest naftavarudest hoolimata saab Vene riik ainult 21, 2% terves
maailmas saadava nafta hulgast, s.o. 3 korda vähem kui Ameerika. Sedasama saame öelda
malmi tootmise kohta.
Malmi valati 1906.a.
Ühendriikides
Saksamaal
Inglismaal
Prantsusmaal
Venemaal

25,712,106
12,478,068
10,210,178
3,319,032
2,720,861

43%
20
17
5,5
4,5

Ka puuvilla saaduste tootmisel on Ühendriigid omale maailmaturul enesele esikoha
võitnud.
Puuvilla saadi. 1906.a.
Ühendriikides
Indias
Egiptuses
Hiina
Venemaa Aasias

13,539,663 kimpu
3,505,000
1,440,107
1,200,000
553,727
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Kulda saadi 1906.a.
Transvaalis
Ühendriikides
Austraalias
Venemaal

179,988 kg
144,584
123,751
36,800.

Venemaa mahajäämust peetakse kulla tootmise korraldamatusega, mitte
varude kasinusega. Ka kivisöe tootmise osas sammub Venemaa põhiliste tootjate sabas.
Kuna Ühendriikides toodeti.
Kivisütt toodeti kivisütt tootva töölise kohta 1906.a.
Ameerika töölise kohta 557 tonni kivisütt,
Austraalias
491
Kanadas
425
Uus-Meremaal
408
Saksamaal
258
Inglismaal
292
Venemaal
166
Ainus tööstusharu, milles Venemaa esimene on, on piirituse valmistamine.

1905.a. toodeti piiritust.
Venemaal
Saksamaal
Ühendriikides
Prantsusmaal
Austria-Ungaris
Inglismaal
Hollandis
Belgias
Itaalias
Rootsis
Taanis
Rumeenias
Norras

453 miljonit liitrit.
438
284
266
258
128
35
31
29
18
15
11
3,6

«Промышл.и Торговля» № 15 1908
Kultuuri taset iseloomustavaks näitajaks peetakse paberi tarvitamist.
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Paberit tarvitati elaniku kohta 1906.a.
Kanada
Inglismaa
Rootsi
Soome
Ühendriigid
Saksamaa
Šveits
Prantsusmaa
Austria
Belgia
Hollandis
Itaalias
Taanis
Hispaanias
Ungaris
Venemaal
Kreekas
Türgis

28,2 kilogrammi
25,3
24
22,5
22,4
19,4
15
14
11,1
11.1
10,8
7,5
6,4
4,4
3,6
2,2
1,8
1,8

See näitab, kui vähe meil ajalehti ja raamatuid tarvitatakse. ((Kuid see seletab seda, mis
teatud kohas käimise järgi peab käsi pesema. K. L.))
Inimene võidab loodust ühisjõuga.
„Ühenduses peitub jõud“, ütleb üks deviis, kuid seda Venemaal ei teata ega tohigi teada.
Gündbergi aruannete järgi oli 1905.a.
Ühendriikides ja Kanadas organiseeritud töölisi 2, 5 milj,
Inglismaal üle 1,8 miljonit,
Saksamaal üle 1,8 miljoni ja
Taanis 92 tuhat.
((Venemaal ???))
Organiseeritud töölised sunnivad vabrikante tööaega lühendama ning palka
suurendama, mille tagajärjel viimased on sunnitud oma vabrikuid uuendama, et töö
viljakust tõsta.
Oma raamatus «Народное образование в Мюнхенъ» kirjutab Obuhov: «Hea oli
meie vanaisadel kaigastega võidelda, sest et naabritel needsamad sõjariistad olid. Nüüd on
naabrid enestele täiuslikumad sõjariistad valmistanud, kuna meie oma halli aja sõjariistaga
– kaika – s.o. rahvarumaluse juurde oleme jäänud. Et edasi jõuda, peame rahva
psühholoogiat ümber harima. Meile on laisk psühholoogia sisse juurdunud: meie teeme
halvasti ja vähe tööd. Vaba, loov töö ei meelita oma poole. Seal peaks meie kool kõigepealt
ümber loodud saama, mitte paljaid sõnu, vaid tegusid peab seal õpetama. Maa töötavate
jõudude edenemine on elava ja terve organismi, loovate jõudude ilmutamine, sellepärast
saagu organism kõigepealt seltsielu poolest ja hingelisest küljest terveks arstitud saama.
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Majapidaja Nr.7 1911.a. lk.129-131.
Maailmasõda (I)

1914-1918.a. nn. liitlast ja nendega assotsieerunud riikide (P.-A. Ühendriikide jt. vt. tabel,
poolt keskriikide (Saksamaa, Austria-Ungari) ning Türgimaa ja Bulgaaria vastu peetud
sõda, mis järk-järgult laienedes omandas maailmasõja iseloomu ja mil sõjategevus peale
Euroopa toimus ka maailmameredel, Aasias ning Aafrikas. Maailmasõja peasündmustik
arenes Prantsusmaal ja Belgias (nn. läänerindel) ja Vene-Saksa-Austria-Ungari aladel (nn.
idarindel). Maailmasõda kasvas välja imperialismi ajastu vastuoludest suurriikide vahel,
kes üksteise võidu püüdsid välispoliitilise ekspansiooni teel luua oma maa kapitalile ja
kaupadele kas mõnes maailmaosas või kogu maailmas monopoolset seisundit , kasutades
majanduslikus võitluses poliitilisi võimuvahendeid. Alates 1870-ndaist aastaist arendus seni
euroopalikult orienteeritud riikidesüsteem pikapeale maailmariikide süsteemiga, mil
suurriigid omavahel võisteldes taotlesid maailmavõimu. 1870-90 oli O. von Bismark KeskEuroopas tekkinud Saksa keisririigi võimuseisundi kindlustanud komplitseeritud liitude
süsteemiga (Saksa-Austria kaksikliit, Kolmikliit), isoleerides oma kaotuse tõttu SaksaPrantsuse sõjas 1870-71 kibestunud ja Elsass-Lotringi tagasi ihkava Prantsusmaa. Kuid
viimasel õnnestus 1891-94.a. luua liit Venemaaga (Prantsuse-Vene liit), 1902.a. sõlmida
salajane kokkulepe kolmikliitu kuuluva Itaaliaga ja 1904.a. likvideerida senised koloniaalpoliitilised vastuolud Inglismaaga. Loobunud senisest splendid isolation´ist, taotles
Inglismaa 1898.a.-st alates alul lähenemist Saksamaale, kuid sõlmis nende katsete
nurjumise järel liidu Jaapaniga 1902 ja 1904-07 koloniaalkokkulepped Prantsusmaaga ja
Vene-Jaapani sõjas lüüasaamise järel nõrgenenud Venemaaga. Need kokkulepped rajasid
aluse entente´i kujunemisele, mis järgnevate aastate pinevate välispoliitiliste kriiside
(Maroko kriisid, Bosnia kriis) ajal võimaldas Vene-Prantsuse-Inglise tihedamat koostööd ja
hakkas omandama kindlama liidu ilmet. Selle tagajärjel halvenes Saksamaa välispoliitiline
seisukord tunduvalt. Kuid Saksa majanduselu haruldaselt hoogne areng ja ta suured
sõjalised ressursid olid Saksa valitsevates kihtides tekitanud püüde taotleda esikohta
maailma poliitikas esijoones militaristlike vahendite abil. See viis maavägede
suurendamisele ja eriti tugeva sõjalaevastiku ehitamisele, milles nähti Saksa võimu
kindlamat baasi. Saksa merejõudude arenemine ohustas aga senise merede valitseja – Briti
maailmariigi – julgeolekut ning võimuseisundit ja sundis viimast oma sõjalaevastikku
pingsalt suurendama, et säilitada seni normaalseks peetud Two Power Standard´it, s.t.
seisundit, mil Briti laevastik võrduks oma tugevuselt kahe järgneva suurima merevõimu
laevastikuga kokku. Inglismaa katse, pidurdada tülikat võistlust üldise desarmeerimise
kaudu, nurjus peamiselt Saksamaa vastuseisu tõttu 2. Haagi konverentsil 1907.a.. Samutiei
andnud tulemusi R. B. Haldane´i erakorraline missioon Berliini 1912.a. Saksa-Inglise
vahekorda halvendasid veel vastuolud mõnes koloniaalpoliitilises küsimuses, nagu Bagdadi
raudtee suhtes ja kaubanduslik võistlus mõlema maa vahel. Kõigil neil põhjustel levis
Inglismaal üha enam mõte, et Inglismaa tulevases suurtükkide sõjas peab astuma Saksamaa
vastaste poolele. Alates a-st 1906 töötasid Inglise ja Prantsuse kindralstaabid mõlema maa
sõjalise tegevuse kokkukõlastamise kavade kallal. 1912.a. sõlmiti kokkulepe, mille järgi
Inglise laevastik võttis endale Prantsusmaa põhja- ja lääneranniku kaitse ja Inglismaa pidi
mandrile saatma dessantkorpuse. See kokkulepe polnud siiski väga siduva iseloomuga ega
kohustanud Inglismaad igal juhul Prantsuse poolel välja astuma. Samal ajal süvenes ka
Venemaa vastuolu keskriikidega. Lüüasaamise järel Kaug-Idas alustas Venemaa peamiselt
A. Izovolski algatusel aktiivset poliitikat Lähis-Ida (Ida küsimus ) suhtes. Osutunud Bosnia
kriisis 1908-09 kaotajaks, aitas ta 1912.a. sõlmida Balkani riikide liidu, mille alustatud
Balkani sõjad tugevasti nõrgestasid Saksamaa poolt soodustavat (vrd. Liman v. Sanders,
O.) Türgimaad ja tunduvalt suurendasid Austria-Ungarisse vaenulikult suhtuva Serbia
võimu. Saavutatud võitudest tiivustatud lõunaslaavlased taotlesid nüüd üha hoogsamalt
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slaavlastega asustatud Austria-Ungari alade liitmist Serbia külge, pannes seejuures lootused
Venemaale. Seevastu pooldasid Austria-Ungari militaristlikud ringkonnad Fr. Conrad v.
Hötzendorf´iga eesotsas panslavismi hädaohu kõrvaldamist ja Suur-Serbia tekkimise
ärahoidmist Serbia võimu hävitamise teel, tarbe korral isegi Saksamaa toetusel Venemaaga
peetava sõja kaudu. Need kavatsused leidsid toetust ka Saksa poliitika juhtivate jõudude,
eriti kindralstaabi ülema H. von Moltke jt. poolt, kes leidsid situatsiooni olevat antud
momendil keskriikidele eriti soodsa. Saksamaa oli 1913.a. tunduvalt tõstnud oma
merevägede arvu, millele Prantsusmaa vastas 1905.a. kaotatud 3. aastase sõjaväeteenistuse
taastamisega. Venemaa oli asunud sõjaväe reformimisele, kuid see pidi lõpule jõudma alles
1917.a.-ks. A von. Schlieffen´i kava arvati võimaldavat kiiret ja edukat kaherinde-sõda eriti
Prantsusmaa, siis Venemaa purustamisega, kuna Iiri küsimuse teravnemise tagajärjel raskes
sisepoliitilises seisundis viibiva Inglismaa vahelesekkumist eo peetud Saksa valitsevais
ringkonnis üldse tõenäoliseks.
Välise tõuke maailmasõja puhkemiseks andis Austria-Ungari troonipärija Franz
Ferdinand´i tapmine 28. VI 1914.a. Sarajevos. Austria süüdistas mõrvas ühingut „Narodna
Odbrana“ ümber koondunud Serbia rahvuslasi ja pidas ka Serbia valitsust (nähtavasti ilma
ühegi aluseta) moraalelt kaassüüdlaseks. Kasutades seda atentaati ettekäändena Serbiaga
arvete õiendamiseks saavutas Austria-Ungari välisminister L. Berchold Saksa keisrilt
Wilhelm II-lt ja kantsler Th. Von. Bethmann-Hollweg´ilt 6 juulil nõusoleku otsese
aktsiooni alustamiseks Serbia vastu ja lubaduse, et Saksa toetab Austria-Ungarit juhul, kui
sellest aktsioonist kasvaks suurem sõda. Sellele toetudes esitas Berchtold Saksa välisasjade
riigisekretäri G. Von. Jagow teadmisel 23. juulil Serbiale ilmsesti vastuvõetamatu 2päevase tähtajaga ultimaatumi, nõudes „Narodna Odbrana“ hajutamist, Austria vastasest
propagandast osavõtnud ohvitseride ja ametnike tagandamist, Austria-Ungari esindajaile
osavõtu võimaldamist Doonau monarhia vastu suunatud liikumise likvideerimisest ja
kohtulikust uurimisest atentaadi kaassüüdlaste suhtes. Vene välisminister S. Sazonov
taotles Austrias Serbiale määratud vastuse tähtaja pikendamist, kuid ei saavutanud tagajärgi
ja soovitas siis Serbiale rahuldada ultimaatumis esitatud nõuded, peale nende, mis otseselt
riivavad Serbia suveräänsust. Nii Serbia toimiski, kuid hoolimata ta vastuse leplikkusest,
katkestas Austria 25. juulil temaga diplomaatilise vahekorra ja alustas mobilisatsiooni,
millele Serbia 26. juulil vastas oma vägede mobiliseerimisega ja Venemaalt abi
palumisega. Järgnevail päevil tegid entente´i riigid Inglismaaga eesotsas rea katseid
ähvardava katastroofi ärahoidmiseks. Inglise välisasjade riigisekretär E. Grey pani ette anda
tüliküsimuse lahendamine Saksamaa, Inglismaa, Itaalia ja Prantsusmaa esindajaist
koosneva konverentsi kätte, kuid Saksamaa suhtus sellesse kavatsusse eitavalt. Et asetada
vahendamisüritus sündinud fakti ette, kuulutas Austria-Ungari Saksamaa nõuandel 28.
juulil Serbiale sõja ja laskis järgmisel päeval Belgradi pommitada. Sazonovi ettepaneku,
alustada otseseid läbirääkimisi Vene ja Austria vahel Serbia vastuse alusel, lükkas Austria
tagasi, teatades, et ta ei kavatse okupeerida Serbia territooriumi ega hävitada ta
suveräänsust. 29. juulil kordas Grey oma ettepanekut konverentsi suhtes, nõustudes sellega,
et Austria okupeerib kuni lõpliku satisfaktsiooni saamiseni mõne osa Serbia territooriumist.
Kuid Austria ei avaldanud nõusolekut sellisekski lahenduseks, kuigi Bethmann-Hollweg
seekord oli Austriale soovitanud Inglismaale vastu tulla. Austria sõjakuulutus Serbiale oli
väljakutseks Venele, kus tsaar Nikolai II suurte kõhklemiste ja kõikumiste järele otsustas
29. juulil teostada osalise ja 30. juulil üldise mobilisatsiooni. Viimase sammu oli muuseas
põhjustanud Saksamaa poolt Venele esitatud hoiatus, et ta katkestaks sõjalised
ettevalmistused Austria vastu juhul, kui ta soovib hoiduda konfliktist Saksamaaga. Samal
ajal oli Austria Motke õhutusel välja kuulutanud üldise mobilisatsiooni, ilma et ta veel
oleks teadnud Vene vastavast sammust. 29. juulil oli Nikolai II omal algatusel esitanud
Wilhelm II-le ettepaneku anda konflikti lahendamine Haagi Rahvusvahelise Vahekohtu
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kätte. Kuid Saksa keiser jättis selle ettepaneku tähele panemata ja laskis Moltke nõudel 30.
juulil välja kuulutada sõjahädaohu-seisundi, mis seik võrdus üldise mobilisatsiooniga.
Nende ärevate päevade jooksul oli Bethmann-Hollweg püüdnud juhtida asja nii, et
veeretada üldise sõja puhkemise süü Venemaale. Kuid kindralstaabi pealekäimisel tuli tal
sündmusi forsseerida, selle tagajärjeks oli Saksa sõjakuulutus Venele 1. augustil ja
väljamõeldus ettekäände all Prantsusmaale 3. augustil, mis sammudega Saksamaa
vormiliselt alustas kaherinde-sõda. Austria sõjakuulutamine Venele järgnes 5.- augustil.
Kuid teised keskriikide liitlased Itaalia ja Rumeenia jäid erapooletuks. Schlieffen´i kava
kohaselt tuli Saksamaal kõigepealt rünnata üle Luksemburgi ja Belgia Prantsusmaad, kuid
see kavatsus oli diplomaatiliselt täiesti ette valmistamata. Juba 26. juulil koostatud ja 2
augustil esitatud ultimaatumis nõudis Saksamaa Belgialt kas sõbralikku käitumist või
heatahtlikku erapooletust, lubades vabastada selle eest Belgia territooriumi pärast sõja
lõppu. 3. augustil andis Belgia Saksamaale eitava vastuse ja esitas Inglismaale
abistamispalve. Kui Saksamaa saatis sellest hoolimata oma väed üle Belgia piiri, reageeris
Inglise valitsus, kes seni oli kriisi kestel suhtunud Saksamaasse rahuliku erapooletusega ja
püüdis igatpidi sõjast hoiduda, sellele 4. augustil Saksamaale sõjakuulutusega. Inglismaa
osavõtt maailmasõjast osutus väga tähtsaks teguriks, võimaldades pidada kauakestvat sõda,
milleks entente´i riigid olid paremini ette valmistatud kui Saksamaa, lõigates keskriigis
välisturgudest ja mereühendustest ning andes maailmaturu ressursid liitlaste kasutada.
Sõjategevus 1914.a. Saksamaa, sõdides kahel rindel, otsustas murda esmalt kiire,
võimsa hoobiga prantslaste vastupanu ja siis paisata kõik jõud Venemaa vastu. Tugevate
kindlustuste tõttu Prantsusmaa idapiiril nägi saksa sõjaplaan ette jõulise sissetungi
Prantsusmaale läbi Belgia. Sõja alguses koondasid sakslased Aacheni, Trier´i, Metzi ja
Strassburgi piirkonda 7 armeed, moodustades oma paremal tiival rusika, mis pidi hoogsa
kaarliikumisega läbi Belgia haarama prantslaste vasaku tiiva, paiskama segi ja purustama
Prantsusmaa väed. Ülemjuhatuse võttis enda kätte keiser Wilhelm II ise, kindralstaabi
ülemaks oli kindral H. von. Moltke jun.
Läänerindel algas Saksa parema tiiva edasitung Belgia piirikindluse Liege´i
ründamisega 5-17 augustil. Liege´i südamik vallutati 5/6 augusti ööl ootamatu retkega,
fordid purustati raskesuurtükiväe tulega 12-17 augustil. Saksa (A. von- Kluck´i)1. armee
tungis hoogsalt kallale Gette´i jõe taga kaitsele asunud Belgia Diviisidele ja surus need
Antverpeni kindlusse. 20. augustil jõudsid Saksa 1. , 2. ja 3. armee massilise ratsaväe kattel
joonele Brüssel –Namur-Dinant. Vahepeal alustasid prantslased kindral J. J. C. Joffre´i
ülemjuhatusel kaks korda pealetungi oma 1. ja 2. armeega Elsassis ja Lotringis., löödi aga
tagasi Saksa 7. ja 6. armee poolt. Saksa pealetungi selgudes Belgias Liikus Prantsuse 5.
armee Sambre´i ja Maas´i jõe vahele nende ülekäikude kaitseks. Temast paremal alustasid
pealetungi Prantsuse 4. ja 3. armee. Mons´i piirkonnas oli koondumas inglaste kahest
väekorpusest koosnev ekspeditsioonivägi marssal J. D. P. French´i juhatusel. Saksamaa
parema tiiva pealetungi edenedes ründas nende 1. armee ootamatult inglasi ja paiskas nad
Mons´i ümbrusest edelasse. Samal ajal arenes Sambre´i ja Maas´i ülekäikude pärast Saksa
2. (K. v. Büllow) ja Prantsuse 5. armee vahel äge lahing raskuspunktiga Charleroi
ümbruses. Suurte jõupingutustega õnnestus Prantsuse 5. armeel taandumisega lõunasse
libiseda välja Saksa 2. ja 3. armee haaramisest. Prantslaste taandumisega lõppesid ka
mitmepäevased verised lahingud Ardennides Prantsuse 4. ja 3. ning Saksa 3. ja 4. armee
vahel. Taanduvate inglaste ja prantslaste kannul jätkasid Sakslased parema tiiva
edasinihutamist Prantsusmaa sisemusse Verdun´i kindluse kui telje ümber, lüües veel kord
inglasi Cateau-Cambresis juures ja paisates tagasi prantslaste vastupealetungi St. Quentini
ja Guide´i suunas. Võidulootuste kasvades saatis Saksa ülemjuhatus juba oma paremalt
tiivalt osa jõude Ida-Preisimaale sissetungivate venelaste vastu. 5. septembril jõudis Saksa
parem tiib lõuna poole Marne´i jõge Coulommiers- Esternay-Vitry-le-Francois üldjoonele,
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kuna rinde keskosa peatus ikka veel Verduuni ees. Sellises olukorras alustas kindral Joffre,
kes vahepeal oli kõvendanud oma vasakut tiiba ja koondanud kirde poole Pariisist (uue 6.)
armee, haaravat pealetungi Saksa parema tiiva vastu ja paiskas sakslased tagasi Marne´i
lahingus, mis kujunes maailmasõja pöördepunktiks ja hävitas sakslaste lootused peatsele
võidule läänerindel. Saksa kindralstaabi ülemaks määrati nüüd kindral E .v. Falkenhayn.
Taandunud Marne´ilt, peatusid sakslased Aisne´i jõel. Et stabiliseerus ka rinne Verdunist
Sveitsi piirini ja sõjategevus siin võttis positsioonisõja ilme, koondus vastaste
peatähelepanu rinde lahtisele loodetiivale, kus veel leidus manöövrivõimalusi. Siin kujunes
korduvaist vastastikuseist haaramiskatseteist rida ägedaid lahinguid, mis on tuntud
nimetuse all „jooks merele“. Tähtsamaiks neist oli Smme´i lahingud sept. lõpul ja Arras
lahingud okt. alguses. Rinde lähenedes merele Flandrias taandus sinna okt. ka Belgia
sõjavägi pärast Antverpeni langemist. Sõjategevus Flandrias muutus veel kord äärmiselt
ärevaks Yser´i (189.-30. okt) ja Ypres´i (30. okt-15. nov) lahinguis, kus kumbki pool
püüdis viimase jõupingutusega saavutada läbimurret, vaibus siis aga poolte kurnatuse tõttu,
muutudes kogu rindel positsioonisõjaks. Vaata skeemi.
Idarindel algas sõjategevus lahingutega Galiitsias ja Ida-Preisimaal. Siin ründasid
venelased suurvürst Nikolai Nikolajevitši ülemjuhatusel Ida-Preisis Saksa 8. armeed oma 1.
ja 2. armeega, kuna pealetungiks Austria-Ungari vastu koondati Galiitsia piiridele 4
armeed. Austerlased (ülemjuhataja ertshertsog Friedrich, kindralstaabi ülem Fr. Conrad v.
Hötzendorf) koondasid Galiitsiasse oma jõudude enamiku. Ida-Preisis rutuliselt ettevõetud
Vene pealetung oli mõeldud läänerindel taanduvate prantslaste toetamiseks. Alul sundis
Vene 1. armee sakslased taanduma Gumbinnen´i lahingus (20.augustil), kuid hiljem Saksa
vägede juhiks määratud kindral P. v. Hindenburgil õnnestus Tannenbergi lahingus (2630.aug.) ümber piirata ja peaaegu täiesti hävitada Vene 2. armee. Varsti pärast seda
sundisid sakslased kiiresti taanduma ka Vene 1. armee (vrd. Masuuria). Galiitsias arenenud
kohtumislahinguis surusid austerlaste 1. (vasaku tiiva) ja 4. armee alul tagasi Galiitsia
põhjapiiril ähvardavad Vene 4. ja 5. armee võitlustega Krasnik´i ja Tomaszow´i juures.
Varsti aga lõid Vene 3. ja 8. armee, tungides Galiitsiasse idast, taanduma austerlaste
parema tiiva (3. armee ja 2. armee osad) ja vallutasid Lvovi. Septembri keskel alustasid
austerlased üldist taandumist Karpaatide suunas, paljastades venelastele sissepääsud
Sileesiasse ja Poznani. Venelased piirasid Prezmysl´i kindluse. Vene ähvardava sissetungi
tagasitõrjumiseks moodustasid sakslased Sileesias uue (9.) armee ja algatasid septembri
lõpus koos austerlastega vastupealetungi kirde suunas. See operatsioon ei andnud tulemusi
Vene jõudude koondumist tõttu Varssavi piirkonnas. Sakslased taandusid ja püüdsid nov.
keskel A. v. Manckensen´i juhtimisel haarata venelaste paremat tiiba pealetungiga Torun´i
ümbrusest Varssavi suunas. Ägedad lahingud Lodzi ja Lowiczi ümbruses ei andnud
otsustavaid tulemusi ja lõppuks vaibusid võitlused Bzura, Raewka ja Pilica jõel, kujunedes
positsioonisõjaks.
Balkani rindel löödi austerlaste korduvad pealetungid serblaste poolt edukalt tagasi.
Türgimaa sõttaastumine keskriikide poolel nov. sulges Venele väljapääsu Mustast merest ja
põhjustas uute rinnete tekkimise Taga-Kaukaasias, Egiptuses ja Mesopotaamias. Kaug-Idas
vallutas Jaapan sakslastelt Tsingtau sadama ja kindluse. Saksa asumaad Ida- ja EdelaAafrikas kaitsesid endid edukalt liitlaste kallaletungide vastu. Merel avaldus sõjategevus
keskriikide blokeerimises ja Saksa sõjalaevastiku hajusas tegevuses peamiselt Inglise
merejõudude vastu.
Sõjategevus 1915.a. Sakslased suunasid oma peamised jõupingutused Venemaa
vastu, läänerindel üldiselt piirdudes kaitsetegevusega. Seevastu tegutsesid prantslased ja
inglased siin, suurendades alatasa oma jõude ning tegid rinde läbimurdmiseks rea
pealetunge. Tähtsamaiks neist olid prantslaste pealetungid Champagne´is (veebr. ja märtsis
– talvelahing), Artois mais ja juunis, Champagne´is 22 sept.- 15- okt (sügislahing) ja
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viimasega üheaegselt teostatud inglaste pealetung Artois. Nende operatsioonide tulemuseks
oli kas väike kohalik edu või rinde püsimajäämine endistel positsioonidel. Aasta lõpul
jätkusid läänerindel mitmel pool ägedad, kohaliku tähtsusega lahingud.
Idarindel kordasid sakslased aasta alguses katset haarata Vene vägede paremat tiiba
Ida-Preisimaa kaudu Masuuria järvede talvelahinguis (7.-22 veebruar), kuid nende edu
piirdus Vene 10. armee osalise hävitamisega Augustowi metsades. Rinde lõunaosas,
Karpaatides, surusid venelased aastavahetusel austerlastele peale, ähvardades tungida
Ungari tasandikule. Austerlaste vastupealetung veebruaris, millega taheti vabastada
Przemysl, rauges Karpaatide harjal ja Prezmyls langes 22. märtsil. Aprillis algasid uued
venelaste pealetungid Karpaatides ja austerlaste seisund muutus kriitiliseks. Sakslaste abiga
suudeti Karpaatide joon siiski käes pidada. Vahepeal oli Saksa väejuhatus otsustanud
sõjategevuse raskuspunkti kanda üle idarindele, et murda Venemaa vastupanu. Selleks
koondati läänerindelt abijõude. 1.-5. maini õnnetuski Saksa-Austria vägedel kindral A. v.
Mackenseni juhatusel läbi murda venelaste rinne Gorlice juures (vt. skeemi). Venelased
peatusid alul Prezemysli joonel, kuid juunis murdis Mackenseni sealt jälle läbi, vallutas
Lvovi ja surus venelased Radom –Krasnik-Zlota Lipa joonele. 13. juulil järgnenud Saksa
12. armee sissemurre Przasnyszi juures ja 16. juulil alanud uus Mackenseni läbimurre
Lublini suunas ühenduses Saksa edasiste pealetungidega sundisid venelasi loovutama
Varssavi, kogu Poola, Leedu- ja Kuramaa, ning taanduma sügise jooksul Riia-DaugavpilsBaranowicze-Pinsk-Dubno-Tarnapoli joonele, kus rinne stabiliseerus. Vene vägede
ülemjuhatuse võttis tsaar Nikolai II septembris 1915.a. enda kätte. Sakslased olid
vallutanud küll laialdase maa-ala, kuid ei saavutanud oma eesmärki – Venemaa ei olnud
murtud. Löögi andmiseks Türgile ja Musta mere kitsuste avamiseks võtsid liitlased ette
Dardanellide operatsiooni, mis lõppes aga jaanuaris 1916.a. tagajärjetult. Kaukaasiast suruti
türklased aasta lõpul välja, Mesopotaamias sõdisid inglased türklaste ja sakslastega
vahelduva eduga.
Itaalia sõjakuulutusega Austriale (23. mail) tekkis uus rinne Alpides ja Isonzo jõel.
Itaallaste ägedad pealetungid Isonzol ei andnud tulemusi ja lahingud Alpides arenesid
visaks mäesõjaks. Balkanil võitlesid serblased ja montenegroalased austerlastega edukalt
sügiseni. Oktoobris aga astus keskriikide poolel sõtta ka Bulgaaria ja ühenduses sellega
algas Serbias austerlaste, sakslaste ning bulgaarlaste ühine kontsentriline pealetung
feldmarssal Mackenseni juhatusel, et luua keskriikide katkematu rinne Põhjamerest
Aasiani. Kogu Serbia vallutati, serblased kaotasid poole oma sõjaväest ja paisati üle
Makedoonia ja Kreeka piiri. Serblaste väeriismed evakueeriti liitlaste poolt, kuna Soloniki
ümbruses moodustasid prantslased ja inglased uue rinde, kus tegevus kujunes
positsioonisõjaks. Saksa Edela-Aafrika vallutati inglaste poolt, kuid Ida-Aafrikas jätkasid
sakslased võitlust edukalt. Merel toimusid vähema tähtsusega kokkupõrked Saksa ja Inglise
laevastiku vahel (Doggerbanki lahing 24. I. 1915.a.). Veebruaris alustasid sakslased
allveelaevade sõda, takistades igasugust laevaliiklust Inglismaa ümbruses ja kutsudes
sellega esile vaenulikkust neutraalsetes riikides.
Sõjategevus 1916.a. Sel aastal valisid vaenulikud pooled otsustavaks tegevuseks
läänerinde. Inglased ja prantslased kogusid elavjõude, suurtükiväge ja laskemoona
suurejooneliseks pealetungiks suvel Somme´i piirkonnas. Sakslased üritasid Verduni
kindluse vallutamist, lootes sellega saavutada suurt moraalset mõju. Lahingud Verduni all
algasid sakslaste pealetungiga 21. veebruaril., paisusid hiigellahinguks ja vaibusid alles a.
lõpus. Alul surusid sakslased prantslasi samm-sammult tagasi. Verduni fordid Douaumont
ja Vaux langesid pärast kangelaslikku vastupanu. Juunis olid sakslased juba oma
eesmärgile jõudmas, kui olukord Somme´il ja idarindel sundis neid nõrgendama survet
Verdunile. Lahinguis juulist kuni 18. dets-ni võtsid prantslased tagasi enamiku kaotatud
maa-alast. Saksa pealetung oli ebaõnnestunud, seetõttu määrati Falkenhayni asemele
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ülemjuhataja staabiülemaks P. v. Hindenburg, kellele abiks määrati kindral E. Ludendorff.
Verduni päästmiseks kaasamõjunud liitlaste pealetung Somme´il Peronne´i ning Bapaume´i
suunas puhkes 1. juulil ja kestis vaheaegadega detsembrini. Visad lahingud selles rajoonis
kandsid metoodilise läbimurdeoperatsiooni ja vastase väsitamise ilmet. Vaatamata
suurtükiväe kuhjamisele ja tehniliste abinõude kasutamisele, saavutasid liitlased siin vaid
mõne km sügavuse sissemurde. Poolte kaotused Somme´i lahingutes tõusid kokku üle
miljoni inimese.
Idarindel jäi venelaste pealetung märtsis Narocz´i järve, Daugavpilsi ja Jekabpilsi
rajoonis tagajärjeta. Kuid 4. juunil murdis Vene kindral A. Brussilov läbi austerlaste rinde
Lucki juures Bukoviina, võttes üle 200 000 vangi. Ühtlasi algasid visad võitlused
Branowicze ümbruses. Ägedad lahingud Stochodil, Lucki ümbruses ja Galiitsias kestsid
augustini, mil rinne stabiliseerus Stochodi läänekalda –Zlota Lipa – Halitczi joonel.
Stochodil puhkesid sügisel veel korduvalt võitlused. Suvine sõjakäik idarindel maksis üksi
venelastele üle milj. mehe ja vapustas rängasti Austria sõjaväge Austria jõud olid
nõrkemas. Mõjustatud Vene edust ja sakslaste raskest olukorrast ning ihaldades Austria
piirimaid kuulutas Rumeenia 27. augustil sõja Austriale ja alustas sissetungi
Transilvaaniasse. Kuid peagi paiskasid keskriigid rumeenlaste vastu ülekaalukad jõud
Doonau ääres ja Transilvaanias, tungides kahelt poolt Rumeeniasse. Oktoobrist detsembrini
vallutasid nende armeed kogu Dobrudza ning Valahhia ühes Rumeenia pealinna
Bukarestiga ja surusid Rumeenia sõjaväe riismed Sereti jõe ja Doonau suudme jooneni, kus
need peatusid venelaste vasemal tiival. Teistel rinnetel ei olnud keskriikide seisukord aasta
lõpul kuigi soodus. Maikuus edukalt alanud austerlaste pealetung Lõuna-Tiroolis
Veneetsia suunas peatus itaallaste vastupanu tõttu. Hiljem võtsid itaallased tagasi osa seal
kaotatud maa-alast ja alustasid uuesti korduvaid ägedais pealetunge Isonzo ääres. Kindral
M. Sarrail´i juhatusel Saloniki ümbruses teotsev liitlaste armee vallutas 18. septembril
Monastir´i. Itaallaste osavõtul kujunes välja Balkanil liitlaste katkematu rinne Aadria
merest Struma suudmeni. Armeenias vallutasid venelased türklastelt Erzerum´i ja
Trapezunt´i. Suessi kanali ääres lõid inglased tagasi Saksa-Türgi ühise pealetungi ja
valmistusid tungima Palestiinasse. Mesopotaamias tugevnes inglaste surve. Enamik Saksa
Ida-Aafrikast langes inglaste ja portugallaste kätte. Skagerraki vetes 31. mail peetud suurim
ajalooline merelahing Inglise ja Saksa laevastiku peajõudude vahel lõppes otsustamatult ja
blokaad rõhus ikka raskemini keskriike, põhjustades toidu ja toorainete puudust. Seepärast
esinesid keskriigid 12. detsembril 1916.a. rahuettepanekuga, mis aga lükati tagasi.
Sõjategevus 1917.a. 1. veebruaril alustasid keskriigid piiramatut allveelaevade-sõda,
mille tagajärjel P.-A. Ühendriigid 6. aprillil kuulutasid neile sõja. P.-A. Ühendriigid olid
maailmasõja algul püsinud kindlalt erapooletutena. 1916.a. presidendivalimistel valiti
senine president W. Wilson tagasi peamiselt seetõttu, et ta oli suutnud Ühendriike sõjast
eemal hoida. Samal ajal andsid aga Ühendriigid liitlastele ohtrasti laenu, eriti sõjavarustuse
näol. Et Inglis- ja Prantsusmaa sõjaline kaotus oleks laenatud miljonite kättesaamise
küsitavaks teinud, siis ei võinud New Yorki kapitalimagnaadid mingil tingimusel lubada
Saksamaa täielikku võitu. Ka nägid Ühendriikide inglisesõbralikud tööstusringkonnad
Saksamaas tülikat võistlejat, eriti Lõuna-Ameerika ja Ida-aasia turgudel, kuna laiade
rahvamasside õiglustunnet haavas Saksamaa hoolimatu käitumine Belgia neutraalsuse
rikkumisel, eriti aga üha julmemaks muutuv allveelaevade tegevus, mille vastu president
Wilson oli korduvalt protestinud. Kui Vene revolutsiooni puhkemine suurendas keskriikide
võidulootusi, otsustasid Ühendriigid assotsieerunud riigina liitlastele appi rutata ja asusid
Saksamaa sõjajalale. Sellele järgnes sõjakuulutusi väiksemate Ameerika riikide poolt.
Oodates allveelaevade-sõja mõjulepääsu ja püüdes aeglustada ning rakendada liitlaste poolt
ettevalmistatavat uut pealetungi Somme´i ümbruses, taandusid sakslased läänerindel 1520. märtsil tugevasti kindlustatud Siegfriedi positsioonile. Sellele järgnesid aprillis ja mais
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liitlaste suurejoonelised pealetungid Arras ümbruses ja Aisne´i ääres, mis võeti ette
massilise suurtükiväe ja rohkearvuliste tankide toetusel. Eriti ägedad lahingud puhkesid
Chemin des Dames ümbruses. Prantsuse uue ülemjuhataja kindral R. Nivelle´i arvates pidid
need pealetungid viima Saksa rinde kiirele läbimurdmisele, kuid lootused ei täitunud: Arras
ümbruses saavutasid inglased vaid kohaliku sissemurde, kuna prantslaste teostatud
pealäbilöök Reims´i ja Soisson´i vahel ebaõnnestus täielikult, nõudes rohkeid ohvreid.
Ebaedu põhjustas Prantsusmaal sügava pettumuse, moraalse kriisi ja ülemjuhataja
vahetuse: Nivelle´i asemele sai kindral H. Ph. Petain . Et suvel algas ühtlasi Saksa vägede
juurdevool idarindelt, mida võimaldas Vene vägede laostumine revolutsiooni tagajärjel,
otsustasid liitlased piirduda võitlusega läänerindel, seni kui Ameerika sõjaline abi mõjule
pääseb, lahingutega sakslaste nõrgestamiseks suurearvulise suurtükiväe ja tehniliste
võitlusvahendite abil. Sellised olid visad lahingud juunist novembrini Flandrias, aug.
Verduni ja 20. nov.-6. dets. Cambrai juures.
Idarindel algas Vene revolutsiooniga Venemaa kokkuvarisemine ja väljalangemine
sõdivate riikide hulgast. Siiski õnnestus venelastel, kasutades liitlastelt saadud võimast
materiaalset abi, 1. juulil läbi murda Austria-Saksa positsioonid Galiitsias nn. Kerenski
pealetungil, kuid 19. juulil alanud Saksa-Austria vastulöögiga paisati nad kaugele tagasi.
Järgmine pealetungikatse Smorgoni juures 21. juulil tõendas juba Vene sõjaväe täielikku
laostumist.1. septembril vallutasid sakslased Riia, surudes venelased Võnnu positsioonile,
11-21. okt-ni Saare-, Hiiu- ja Muhumaa. 9. dets. algas vaherahu Rumeenia ja keskriikide
vahel, 15. detsembril sõlmis Saksamaa vaherahu Venes 6. nov võimule pääsenud
enamlastega. Vägede vabanedes idarindelt otsustasid Saksamaa ja Austria anda võimsa
hoobi Itaaliale. Selleks koondati Isonzo ülemjooksule 4 armeed. 24. okt. murti läbi
itaallaste rinne Caporetto juures, võttes üle 200 000 vangi, hulk suurtükiväge ja varustust.
Edasitung suudeti peatada alles Piave jõel Inglise ja Prantsuse saabunud tugevate abivägede
toetusel. Caporetto võit kõvendas tunduvalt austerlaste nõrkevat võitlustahet. Seevastu
kujunes Türgi seisund kriitiliseks: Mesopotaamias langes 11.märtsil Bagdad ja jätkus
inglaste võidukas sissetung, Palestiinas vallutasid liitlased 9. dets Jeruusalemma. Bulgaaria
jätkas sõda vaid Saksamaa õhutusel. Juhtides täielikult keskriikide sõjategevust näis
Saksamaa olevat saavutanud suure sõjalise edu, nagu liitlaste läbimurde ebaõnnestumine
läänes, Vene ja Rumeenia rinnete väljalangemine, Caporetto võidu ja allveelaevade-sõja
paljutõotav mõju. Kuid Saksa sisepoliitikas ja majanduses algas lagunemine, sõjaväes levis
rahuigatsus. Saksa hingelised ja ainelised jõud kahanesid, kuna inglaste ja prantslaste
materiaalsed võimed kasvasid ja Ameerika abivägede arv suurenes.
Sõjategevus 1918.a. 9. veebruaril sõlmisid keskriigid rahu Venest eraldunud
Ukrainaga ja okupeerisid selle. 18. veebruaril katkestasid sakslased pikaleveninud
rahuläbirääkimised Venega ja okupeerisid venelastele surve avaldamiseks Eesti maa-ala,
Pihkva linna ja osa Valge-Venemaast. 3. märtsil olidki venelased sunnitud alla kirjutama
sakslastelt dikteeritud Bresti rahulepingu (Vaata Brest-Litovski rahuleping). Keskriikide
rahuleping Rumeeniaga sõlmiti 7. mail Bukarestis (Vaata Bukaresti rahu). Aprillis teostasid
sakslased idas veel ekspeditsiooni Soome, eesmärgiga läbi lõigata Murmanski raudtee.
Kevadel otsustas Saksa väejuhatus, arvestades riigi rasket sisse-olukorda ja oma liitlaste
väsimust, püüdis rakendada kõik oma jõud sõja kiireks võidukaks lõpuleviimiseks
läänerindel. 21. märtsil algaski suur Saksa põhjalikult ettevalmistatud pealetung Arrasśt LaTere´ini. Pealöök taheti anda Bapaume´i ja Peronne´i kaudu Somme´i põhjakaldal. Selle
eesmärgiks oli inglaste rinde kokkusurumine põhjasuunas. Kaks nädalat kestnud ägedais
lahinguis õnnestus sakslastel tekitada rindesse Amiens´i suunas 60 km sügavune
sissemurre, mispeale liitlaste varud peatasid nende edasiliikumise. Juba 9. aprillil aga
järgnes La Bassee ja Ypres´i vahel La Manche suunas uus Saksa pealetung, mis vaibus
Flandria mägede jalal. Nüüd andis Ludendorff 27. mail võimsa löögi Soisson´ist Reims´ini,
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vallutades Chemin des Dames´i positsioonid ja jõudes välja Vesle´i äärde. Järgneival päevil
arendasid sakslased edu Marne´ini. Siin kestsid lahingud 8. juunini. Prantslased säilitasid
enesevalitsemise, hoolimata Pariisi pommitamisest Saksa kaugelaske-suurtükkidest. 15.
juulil alustasid sakslased viimase jõupingutusega suurejoonelist pealetungi seni püsima
jäänud Reims´i ümbrusele ja Marne´i ääres, kus neil õnnestus pääseda Marne´i
lõunakaldale. Siin tabas neid 18. juulil tiivalt, Villers-Cotterets suunast liitlaste ühise
ülemjuhataja kindral F. Foch´i poolt hulgaliste tankide toetusel alustatud vastupealetung,
mis sundis sakslasi tõmbuma Vesle´i põhjakaldale. Tundes liitlaste jõudude ülekaalu
alustas Foch juba 8. augustil Amiens´i ümbrusest Saint-Quentini suunas uut pealetungi
arvukate tankide toetusel (Montdidier´i lahing). Tagajärg oli üllatav: ühe päevaga purustati
6 Saksa diviisi. Sellest päevast selgus sakslastele, et sõda on kaotatud. Terve kuu
vahetpidamatult kestnud lahinguis suruti nad uuesti Siegfriedi positsioonile. 12. septembril
vallutasid Ameerika väed kindral J. Pershingi juhatusel rinde etteulatuva sopi Saint-Mihiel
´i juures. 15. septembril varises kokku bulgaarlaste rinne Makedoonias liitlaste Balkaniarmee löögi all ja Bulgaaria kapituleerus 29. septembril. Murdus ka türklaste vastupanu
Palestiinas. Vaherahu liitlaste ja türklaste vahel sõlmiti 30. oktoobril Mudro´es. Septembri
lõpul alustas Foch üldist pealetungi ja sakslaste tagasisurumist Maas´ist mereni. Algasid
sakslaste ja austerlaste läbirääkimised liitlastega vaherahu asjus. Läbirääkimiste kestel
taandusid sakslased lakkamatult lahingut pidades Hermann-Hundingi positsioonidele ja
edasi Antverpen-Naasi kaitsejoonele. 24-29. okt. lõid itaallased Vittorio Veneto juures
otsustavalt austerlasi ning paiskasid need taanduma. Samal ajal kuulutasid Tšehhoslovakkia
ja Ungari end iseseisvaks. Austria kapituleerus 3. novembril. Pärast revolutsiooni
puhkemist sisemaal alistus ka Saksamaa liitlastele, kirjutades alla vaherahule Compiegne´i.
Sõjategevus lõppes 11.XI 1918.a.
Rahupüüdlused ja rahud. Maailmasõja kestel olid sellest osavõtvad riigid sageli
käsitlenud sõja eesmärke nii avalikult sõjapropaganda huvides kui salajaste läbirääkimiste
ja kokkulepete kaudu.. Liitlaste sõja-propagandas domineeris seisukoht, et nad
võitlevad keskriikide poolt jõhkralt jalge alla tallatud õiguse, humaansuse, kultuuri ja
rahvaste vabaduse põhimõtete eest. Selle kõrval nõudis Inglismaa eriti Belgia iseseisvuse
täielikku restaureerimist ja Prantsusmaa Elsass-Lotringi tagasisaamist. Märtsis 1915.a olid
Inglis- ja Prantsusmaa andnud Venemaale siduvad lubadused Konstantinoopoli ja Mustast
merest väljaviivate väinade suhtes. Saksamaal töötasid tähtsamad majanduslikud
(suurtöösturite, suurmaaomanike ja talupoegade) koondised 1915.a. välja ühise
rahuprogrammi, milles olid ette nähtud laialised anneksioonid Prantsusmaa ja Venemaa
arvel, liitlaste asumaade omandamine, Saksale kasulike kaubalepingute sõlmimine jne.
Rahutegemise küsimus tõusis tõsisemalt päevakorrale alles 1916.a. Kiirem rahusõlmimine
oli keskriikide huvides, kelle seisund maailmasõja venimise korral ähvardas halveneda.12.
XII 1916.a. teatasid nad Rumeenia üle saadud võidu järel oma valmisolekust
rahuläbirääkimistele asuda, kuid entente´i-riigid tunnistasid oma vastuses 30. XII 1916.a.
selle ettepaneku vaid sõjakavaluseks ja deklareerisid, et nad jätkavad sõda, kuni selle
süüdlased on karistatud. 18. XII 1916.a. pöördus president Wilson kõigi sõdivate riikide
poole, paludes neid selgitada, millistel alustel nad on nõus rahu sõlmima. Sellele vastasid
keskriigid, et nad on valmis läbirääkimisteks, kuid ei teatanud oma konkreetseid sõja
eesmärke. Oma vastuses 10. I. 1917.a. teatasid liitlased, et nad tahavad sõdida täieliku
võidu saavutamiseni ja esitasid rahutingimustena itaallaste, slaavlaste, rumeenlaste ja
tsehhide vabastamise võõraste valitsuste alt, türklaste väljatõrjumise Euroopast, Saksamaalt
hüvituse nõudmise kõigi tehtud kahjude eest jne. Nende esimeste katsete nurjumise järel
püstitasid Vene revolutsiooni ajal vasempoolsed rühmitised ilma anneksioonideta ja
kontributsioonideta rahu nõude. 1917.a. kevadel tegi Austria-Ungari keiser Karl I,
Saksamaa teadmata, oma sugulase, Belgia sõjaväe ohvitseri, Bourbon´i printsi Sixtusé
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kaudu Prantsuse presidendile R. Poincare´le rahu sõlmimise ettepaneku, lubades seejuures
mõjustada Saksamaad loovutama Elsass-Lotringi Prantsusmaale. 19.VII 1917.a. viis M.
Erzberger enamussotsialistide toetusel Saksa riigipäeval rahuresolutsiooni läbi, milles
pooldati kokkulepperahu (Verständigungsfrieden) ilma anneksioonideta, kuid keiser
Wilhelm II ühes sõjaliste juhtide E. v. Ludendorffi ja P. v. Hindenburgiga asusid selle
sammu suhtes eitavale seisukohale. Seetõttu ei avaldanud riigipäeva resolutsioon liitriikides
kuigi suurt mõju. Rahu küsimus oli kaalumisel ja juunis 1917.a. rahvusvahelisel
sotsialistlikul konverentsil Stokholmis, kus peam. vastuolude tõttu Elsass-Lotringi
küsimuses ei saavutatud konkreetseid tulemusi. Samuti nurjus paavst Benedictus XV vastav
üritus augustis 1917.a. 8. I 1918.a. esitas president Wilson tulevase rahu alusena oma
kuulsad 14 punkti, milles nõuti saladiplomaatia kaotamist, merede vabadust, võrdsuse
põhimõte tunnustamist riikide majanduslikes suhetes, relvastuse piiramise,
koloniaalküsimuste õiglast ja inimlikku lahendamist, Vene territooriumi vabastamist ja ta
rahvaile vaba poliitilise ning rahvusliku arengu võimaldamist, vaba ja sõltumatu Belgia
restaureerimist, Elsass-Lotringi tagastamist Prantsusmaale, Itaalia piiride parandamist
rahvusliku põhimõtte alusel, Austria-Ungari rahvaile iseseisva arengu võimaldamist,
Rumeenia, Serbia ja Montenegro territooriumi vabastamist, Türgimaa türgi alade
iseseisvust ja Türgi väinade avamist kaubanduslikuks mereliikluseks rahvusvahelise
kontrolli all, poola rahvastikuga aladest Poola riigi loomist vaba pääsuga merele ja kõigi
rahvaste lepingulist ühendamist nende sõltumatuse kaitse huvides. Seevastu kandsid
võiduka Saksamaa poolt enamlikule Venemaale 3. III 1918.a. pealesunnitud erakordselt
raske Bresti rahu ja Rumeeniaga 7. V. 1918.a. sõlmitud Bukaresti rahu täiel määral
militaristliku imperialismi ilmet, pakkudes entente´i riikide sõjapropagandale head
agitatsioonimaterjali Saksamaa hegemooniataotluste paljastamiseks. See hõlbustas
liitlastele Pariisi rahukonverentsil 1919.a. mitmeti muuta keskriikide kahjuks Wilsoni
programmi üllaid põhimõtteid ja suruda Saksamaale peale raske diktaatrahu. Sõja lõpul
liitriikide ja keskriikide vahel sõlmitud rahulepingud (Versailles´rahu, Neuilly rahu, St.
Germaini rahu, Trianoni rahu, Severes rahu + 60 muud lepingut) muutsid tunduvalt
Euroopa, Aasia ja Aafrika poliitilist maakaarti ja riikide jõudude vahekordi, panid samuti
sõja kaotanud riikidele mitmesuguseid kohustusi ning kitsendusi. Sõja tähtsamaiks
tulemuseks oli Venemaa ja Austria-Ungari lagunemine ja rea uute riikide tekkimine (Poola,
Ungari, Tšehhoslovakkia, Soome, Eesti, Läti ja Leedu), nõukogude korra tekkimine Venes,
Saksamaa osatähtsuse langus maailmapoliitikas ja Itaalia lõplik kujunemine suurriigiks.
Mobiliseeritute arv ulatus maailmasõjas u. 70 milj. mehele, neist Venemaal u. 18 milj.,
Saksamaal 13 milj, Austria-Ungaris 9 milj., Prantsusmaal koos asumaadega ja Inglismaal
kummalgi 8 milj, Itaalial 5 milj., Põhja- Ameerika Ühendriikidel ligi 4 milj. Inimohvrite
arvu vaata kaotuste juurest.
Eesti seisukohalt omab maailmasõja sündmustikus erilist tähtsust Eesti saarestiku ja
mandri okupeerimine Saksa vägede poolt 1917-18.a. Balti mere ((Venemaa))
kaitsesüsteemis moodustas Eesti saarestik nn. Muhu väina kindlustatud positsiooni, mille
sõjaline jõud seisis rannapatareides, kindlustustes, miinitõketes, sõjalaevastikus, maa- ja
õhujõududes. Distsipliin Vene väeosades oli nõrk ja nende sõjaline väärtus seetõttu väike.
Saksa vallutusoperatsiooni ülesandeks oli Riia piirkonnas asuva Saksa 8. armee vasaku
tiiva julgeoleku kindlustamine. Operatsiooni teostamiseks moodustati eri-dessantkorpus
kokku u. 25 000 meest ja 8500 hobust ja laevastik ( 10 liinilaeva, 8 ristlejat, miini- ja
torpeedolaevade flotillid, 6 allveelaeva jm.). Dessandi lähtekoht oli Liibavi, kust
dessantosad transportlaevadel ja sõjalaevastik väljusid 10. 11. X 1917.a. Operatsiooniplaani
kohaselt maabus peadessant 12 okt. Saaremaal Tagalahes, abidessant – Pammanas.
Üheaegselt demonstreeriti Kihelkonna ja Sõrve poolsaare kohal pettedessante.
Peadessantosad alustasid viivitamatult mitmes grupis edasiliikumist lõuna, ida ja kagu
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suunas, et vallutada kindlustatud positsioone ja ära lõigata Vene vägede taandumisteed
Muhusse. Tagalahes maabunud 131. jalaväerügement vallutas 12. oktoobril Kihelkonna ja
lüües edasiliikumisel koos 255. rügemendiga 13. oktoobril Vene väed Mõnnuste-Kärdla
positsioonidelt taganema, suundus Sõrve poolsaarele, kuna 255. jalaväerügement tungis
edasi Kuressaare sihis. Tagalahest marssis 138. rügement Rahtla ja Sauvere kaudu ja 17.
rüg. Pidula, Karu ning Sauvere kaudu, võites venelasi 13. okt. Kaarma, Meedla, Uduvere,
Mustla, Kõljala piirkonnas. Pammanas maabunud abidessant jagunes liikumissuundade
järgi Orissaare ja Kuressaare grupiks. Orissaare grupp vallutas laevastiku toetusel 12. okt.
Orissaare silla esise positsiooni, oli aga sunnitud venelaste ülekaalu tõttu selle 13. okt.
maha jätma, mis võimaldas osal Vene vägedel tammi kaudu taandumist Muhusse. 14.
oktoobril surus Saksa laevastik Vene merejõud Soela väinast ja Kassari lahest lõplikult
välja ja pääses valitsema väikeses väinas, mis võimaldas 14. oktoobril Orissaare
taasvallutamise. Eriti äge oli lahing Tumala juures. Vene väeosad (426. ja 472
jalaväerügement ja hulk suurtüki-patareisid) suruti Kahutsi, Levala, Pöide joonel Saksa
vägede vahele põhjast ning lõunast ja langesid15. oktoobril vangi. Väiksem osa tõrjuti üle
tammi Muhusse. Vene väeosade poolt maha jäetud Kuressaare langes Saksa vägede kätte
14. oktoobril. Sõrve poolsaar ja Sõrve sääre rannapatareid vallutati 16. oktoobril., kusjuures
vene 425. jalaväerügement langes vangi. Saksa laevastik tungis nüüd 16/17 okt. ööl
miinidest puhastatud Irbeni väina kaudu Liivi lahte, sundides lahingus Vene laevastiku
taanduma Suurest väinast. Kogu Saaremaa oli seega okupeeritud. Ka Muhumaa vallutati
17. -18 okt., kusjuures langes vangi 1. Eesti polgu kaks pataljoni. Hiiumaal saadeti dessant
(17. jalaväerügement, jalgratturid) Emmastes maale 19. oktoobril. Järgmisel päeval võeti
Kärdla ja 21. oktoobril kogu saare põhja- ja lääneosad. Kessulaiu saar vallutati 20 okt., kuid
jäeti maha 25. okt. Vormsi saar jäi vallutamata selle sõjalise tähtsusetuse pärast.
Saksa väed võtsid üle 20 000 vangi, 141 suurtükki, 130 kuulipildujat, 10 lennukit,
umbes 2000 hobust. Sakslased kaotasid 386 meest, laevastikus said purustusi 6 suuremat, 7
väiksemat laeva ja 2 torpeedolaeva, miinile sattudes uppusid 1 torpeedolaev ja 13
väiksemat laeva.
…..Vene laevastiku kaotused olid suuremad. Hukkus lahingulaev „Slava“. Okupeeritud
saarte valitsemiseks moodustati 3 komandantuuri (Saare-, Muhu- ja Hiiumaa), kuberneriks
määrati kindral-leitnant A. v. Seckendorff. Eesti saarestiku vallutamist loetakse
sõjatehniliselt üheks näitlikumaks dessantoperatsiooniks.
Eesti mandri okupeerimine teostati Saksa 8. armee poolt 19. veebruarist kuni 5.
märtsini 1918.a. Et sundida Vene valitsust alla kirjutama Brest-Litovski rahulepingule ja
liita Baltimaad Saksa riigi külge. Saksa väed tungisid Eestisse kahest suunast. Lõunast –
60. korpus (19. maakaitseväe- ja 77. tagavaradiviis, 4. ratsaväediviis) ja 6. armeekorpus
(205. ja 219.a jalaväediviis ja 18. lööksalk, 1. ratsaväediviis). Läänest – Eesti saartelt
okupatsioonivägede poolt moodustatud Põhjakorpus. Lõunas algasid Saksa väed liikumist
19. veebr. neljas peasuunas: 19. maakaitseväe-diviis Salatsi, Heinaste, Tahkuranna kaudu
Pärnu suunas. 4. ratsaväediviis raudteel Ruhja, Mõisaküla, Viljandi ja Paide kaudu Tallinna
suunas. 77. tagavaradiviis raudteel Volmari, Valga ja Tartu kaudu Tapa suunas. 219.
jalaväediviis Smilteni, Mõniste ja Sänna kaudu Võru suunas. Vene väed ei avaldanud tõsist
vastupanu, kuna punakaart oli aktiivsem. Eesti riiklik-rahvuslikud väeosad ei võtnud
sõjategevusest osa, lugedes endid iseseisva erapooletu riigi sõjaväeks. Nad kukutasid igal
pool „Omakaitse“ kaasabil enamlaste võimu enne Saksa vägede tulekut. Viimaste tegevus
kujunes seega enamasti lihtsaks edasimarssimiseks. 22. veebruaril vallutati Valga, 24.
veebruaril Tartu (kogu 77. tagavaradiviisi peajõud marssisid Tartu 26. veebruaril) 26.
veebruaril Tapa. 30- meheline väeühik 18. lööksalgast suundus Tartust Põltsamaale,
puhastades selle ümbruse punakaardist ja liikus sealt Laiuse, Mustvee ja Iisaku kaudu Jõhvi
peale, kuna 18. lööksalga peaosa liikus Tartust Torma kaudu Vasknarva ja sealt üle Narva
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jõe Narva poole. 1. ratsaväediviisi osad marssisid Tartust Torma, Mustvee ja Iisaku kaudu
Jõhvi peale. Väikesi kokkupõrkeid oli ainult Valga ning Tartu vahel, Jõgeval ja Kiltsis.
Võru vallutas 24. veebruaril Valgast saadetud 18. lööksalk, kes liikus sealt Tartu sihis.
Veidi hiljem 219. jalaväediviisist Mõniste ja Sänna kaudu Võrusse jõudnud väesalk jagunes
kaheks: edasitungiks Petseri ja Räpina suunas. Pikem tulevahetus Saksa vägede ja
punakaardi vahel oli 24. veebruaril Võrus ja selle ümbruskonnas. Et 19. maakaitsediviis
liikus aeglaselt, saadeti 77. tagavara-diviisist väesalk 24. veebruaril raudteel Pärnut
vallutama, mis teostati 25. veebruaril. 4. ratsaväediviis, liikudes alul kahes kolonnis MazSalace ja Ruhja kaudu, vallutas 24. veebruaril Mõisaküla, 25. veebruaril Viljandi ning
Paide ja saavutas 28. veebruaril, peale suuremat kokkupõrget Vene vägedega Järva-Jaanis
kontakti Põhjakorpusega, kelle ülesandeks oli Põhja-eesti vallutamine. Põhjakorpus liikus
Muhu- ja Hiiumaalt v. Seckendorffi juhtimisel kolmes kolonnis. Muhu saarelt väljuv
keskmine kolonn jõudis Kessulaiu saarele 19. veebruaril, kust 20 veebruaril ühes
parempoolse kolonniga läks üle väina mandrile ja vallutas Lihula. Vasakpoolne kolonn
väljus Hiiu saarelt 20/21. veebruari ööl ja jõudis Haapsalusse 21. veebruaril, kuna osa
kolonni liikus otseteed Vormsi kaudu. 22. veebruaril liikus parempoolne kolonn Märjamaa,
Hageri, Kohila kaudu, keskmine Risti, Riisipere, Ääsmäe, Pääsküla kaudu; vasakpoolne
Valgeristi, Kloostri, Keila, Hüüdu kaudu. Keskmisel kolonnil oli kokkupõrkeid Tallinna
punakaardiga ja madrustega Ristil ja Riisiperes. Et kolonnide edasiliikumine lume tõttu oli
aeglane, tõttas eriline kolonn (husarid, jalgratturid) v. Seckendorffi enese juhtimisel
Tallinna, kuhu jõuti 25. veebruaril, kuna peajõud saabusid sinna 28. veebruaril. Tapalt
lähtunud väesalk vallutas 27. veebruaril Rakvere. Püssis, Kohtlas ja Sompas tekkisid
tõsisemad lahingud venelastega ja alles pärale jõudnud abivägedega vallutati 1. märtsil
Jõhvi, 2. märtsil Vaivara ja Soldino ning 4. märtsil peaegu vastupanuta Narva. 5. märtsi
õhtuks oli Narva jõe vasak kallas Vene väeosadest puhas. Äigna saar vallutati Saksa
mereväeosa poolt 4. märtsil ja Naissaar 6. märtsil. Eesti sõjaline okupeerimine oli seega
lõpule viidud, algas politseivõimu korraldamine ja poliitiliste eesmärkide taotlemine. Vt.
Saksa okupatsioon Eestis.
Maailmasõjast saadud sõjalised õppetunnid. Maailmasõjas kujunes kaitsetegevus väga
oluliseks relvade ja uut liiki kindlustamisviiside poolest. Kaitse järgustamine sügavusse
suurendas selle tugevust. Tekkis kaevikusõda, milles pealetung nõudis rohkearvulist
suurtükiväge, massilist laskemoona kulutamist, uute võitlusvahendite ja võitlusviiside
tarvitusele võttu. Tulevõimsuse suurendamine sai teoks suurtükiväe ja automaatrelvade
suure arvuga ning ratsavägi kaotas positsioonisõja ja kuulipildujate kasutusele võtul oma
endise tähtsuse. Viimast vähendati ja hobust kasutati vaid edasi liikumiseks, minnes
lahingusse jala. Ratsaväelased õpetati ümber lenduriteks, kes siis teostasid luuret, nagu
ennegi ((Kuid sajanditega verre imbunud ratsaväe võitlustaktikat kasutab lennuvägi ka
tänapäeval 2010.a.)). Lennuväega võitluseks loodi õhukaitse-suurtükivägi. Lahinguväljal
võeti kasutusele sõjagaasid ja tankid. Kohe, peale leiutamist hakati sõjaväes kasutama
raadiotelegraafi ja telefoni. Vägede ja varustuse vedamine toimus rongidel ja veoautodel.
See kõik oli sõjatehnika-varustuse masstoodangu tulemus. Vastase sõjaväe ja elanikkonna
suhtes hakati kasutama laiaulatuslikku ja kavakindlalt teostatavat propagandat.
Sõjakuulutuste ja diplomaatiliste suhete katkestamise tabel:
28.VII 1914.a. Austria-Ungari – Serbia
1.VIII …
Saksamaa – Venemaa
3.VIII…
Saksamaa – Prantsusmaa
4.VIII …
Saksamaa – Belgia
5.VIII…
Inglismaa – Saksamaa
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5.VIII
Montenegro – Austria-Ungari
5. VIII
Austria-Ungari – Venemaa
6.VIII
Serbia – Saksamaa
8.VIII
Saksamaa – Montenegro
10.VIII
Prantsusmaa – Austria-Ungari
12.VIII
Inglismaa – Austria-Ungari
23.VIII
Jaapan - Saksamaa
24. VIII
Austria-Ungari – Jaapan
27. VIII
Austria-Ungari – Belgia
5. XI
Inglismaa – Türgimaa
7.XI
Belgia – Türgimaa
12 XI
Türgimaa – Prantsusmaa
12. XI
Türgimaa – Venemaa
23 V 1915.a.
Itaalia – Austria-Ungari
20 VIII
Itaalia – Türgimaa
14. X
Bulgaaria – Serbia
15. X
Inglismaa – Bulgaaria
16. X
Prantsusmaa – Bulgaaria
19. X
Itaalia – Bulgaaria
20. X
Venemaa – Bulgaaria
9. III 1916.a.
Saksamaa – Portugal
13. III
Austria-Ungari - Portugal
27.VIII
Rumeenia – Austria-Ungari
27. VIII
Itaalia – Saksamaa
28. VIII
Saksamaa – Rumeenia
30. VIII
Türgimaa – Rumeenia
1. IX
Bulgaaria – Rumeenia
6. IV 1917.a.
USA –Saksamaa
7. IV
Kuuba – Saksamaa
7.IV
Panama – Saksamaa
9.IV
Bulgaaria – USA
13.IV
Boliivia – Saksamaa
11. VI
San Domingo – Saksamaa
30. VI
Kreekamaa - Saksamaa, Austria-Ungari
28.VII
Siiam – Saksamaa. Austria-Ungari
4. VIII
Libeeria – Saksamaa
13.VIII
Hiina – Saksamaa, Austria-Ungari
7. X
Peruu – Saksamaa
7. X
Uruguay – Saksamaa
25. X
Brasiilia – Saksamaa
7. XII
USA – Austria-Ungari
8. XII
Ecuador – Saksamaa
11.XII
Panama – Austria-Ungari
11. XII
Kuuba – Austria-Ungari
30. IV 1918.a. Guatemaala – Saksamaa
7. V.
Nicaragua – Saksamaa
23. V
Costarica – Saksamaa, Austria-Ungari
13.VII
Haiiti – Saksamaa
19.VII
Honduras – Saksamaa
10.XI
Rumeenia – Saksamaa
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Magnum Concilium

EE. V 1935 veerud 747-770.
P. T.; J. R.-s; O. K.
((Skeemid: 3 tk jäid välja))
e. ilmavaade, asjade, esemete seose ning oleva mõtte seletamisviis. Maailmavaate uurimine
on metafüüsika peaprobleemiks. Ka kogu filosoofiat käsitavad mitmed õpetlased näiteks K.
E. Dühring, W. Dilthey, H. Gomperz jt., kui maailmavaate õpetust. Eristatakse eetilist,
usulist, poliitilist, rahvuslikku, loodusteaduslikku jne. maailmavaadet, mis sõltuvad
vastavaist veendumustest või teaduslikest saavutustest.
– Suur Nõukogu, muudeti hiljem parlamendi Ülemkojaks – Lordide Koda.

Maha Sabha

– Senat Nepalis

Maailmavaade

Majandus (tööstuslik)
– demokraatlike printsiipide kapitalistlikku ühiskonna majandussüsteemi
demokraatia
juurutamise teooria kontseptsioon. Ajalooliselt kujunes välja fabiaanlaste töödes, E.
Bernsteini, aga 20.a. – austromarksisti K.Renneri ning SDTP teoreetiku F. Naftali
(“majandus demokraatia”). Peale 1945.a. M.d. kontseptsiooni töötati aktiivselt välja
SDTP,ASP ja Skandinaavia SDP-des. Kooskõlas sots.ref. teoretikutega, M.d. areneb nii
mikrotasemel –töötajate vahetu ettevõtete juhtimisest osavõtu kaudu, kui makro-tasemel –
majanduse üldisel juhtimisel tervikuna. Viimane eeldab “sotsiaalse partnerluse” organite
olemasolu (Saksamaa, Austria) või majanduslikku omavalitsust (Prantsusmaa). Rootsis ja
Taanis M.d. eeldab suhtlemise protsess ametühingute ühendamist, et vallata ühiselt
ettevõtteid osakute osa suurendamise teel (fondid) nende ettevõtete tuludes. funktsionaalselt
M.D. ettevõtetes (juhtimisest osavõtt, tööstuslik demokraatia) eeldab tootmisnõukogude
kontrolli (M.d. all organites) olulise majandus sektori tegevussfääri üle (tööga hõivatus,
sotsiaalpoliitika, töö inimlikustamine). Vasakpoolsed sotsialistid nõuavad
tootmisnõukogudele nende funktsioonide laiendamist, võrdõiguslikku osavõttu
tootmisprotsesside juhtimise kompleksel otsustamisel. S.d. loevad, et M.d. võib seista
majanduse sfääri bürokratiseerumise vastu ja parandada planeerimise süsteemi. Majanduslik
demokraatia – vastandatakse riigistamisele. M.d. peetakse alternatiiviks turumajandusele,
milline jätab tavatöölise majandust puudutavate otsuste tegemisel kõrvale.
Majandus-1903
- nii nimetatakse poliitilises ökonoomias majanduslike tegevuste kogumit, mis on
ühendatud ühte tervikusse. Sellise ühendamise aluseks on kaks alget: üks neist ilmub
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riiklikus-, ühiskondlikus- ja eramajanduses, aga teine rahvuslikus ning maailmamajanduses.
Esimese kategooria majanduses on ühtsuse aluseks rohkem või vähem inimese poolt
plaanipäraselt reguleeritud tegevus, mis tuleneb tema teadlikust püüust saavutada teatud
eesmärk. Kui süsteemitu ka majandamine ei oleks, ta eeldab ikkagi mingit primitiivset
plaani, milline on elemendiks, mis seob inimese üksikud tegevused üheks tervikuks. Ilma
sellise siduva elemendita, mis on inimese psüholoogilise tegevuse tulemiks, ei saa
majandust eksisteerida. Asjade kogum, kui kasulikud või rohkearvulised nad ka ei oleks, ei
moodusta iseeneset majanduslikku hüve, sest materjaalsed esemed võivad majanduslikus
mõttes ühendatud vaid inimese teotsemisega, kes kasutab neid teatud eesmärgil. Püüdes
rahuldada oma vajadusi materjaalsete hüvede järgi, peab inimene võtma ette erinevaid
toiminguid, milliseid tal tuleb omavahel koordineerida, arvestades tema poolt järgitavat
eesmärgi ja vahenditega, mis on tal selle saavutamiseks.
Sellisel viisil tekkib ettekujutus majanduslikust tervikust, mille ühendavaks algeks
on inimese tahe.
Rahva- ja maailmamajanduses plaanipärasus puudub, sest ei ole majandustegevuse
subjekti ja järelikult ei ole varem seatud eesmärki ega suunavat tahet.
Rahva- ja maailmamajandus ei eksisteeri kui plaaneeritud majandamise suhtes
iseseisvad (era, riikliku ja ühiskondliku) nähtused. Nad väljendavad vaid sidet, mis
eksisteerib vaid viimaste vahel ja väljendab meie teadvuses ühtsuse ideed. Selle sideme
aluseks on vahetus. Kui jutt käib sidemetest, mis tekib plaanimajanduse vahetussuhete
baasil, mis on ühendatud peale selle rahvuslike ja poliitiliste sidemetega, siis me räägime
rahvamajandusest. Kui aga peetakse silmas sidet vahetusel põhinevat planeeritud
majanduste vahel, millised moodustavad erinevaid rahvuslikke majandusi, siis tekib me
teadvuses ettekujutus enam suuremast ühtsusest ja me väljendame seda ettekujutust
maailma majanduse mõistega. Plaanipäratu majandus (rahvuslik- ja maailmamajandus) ei
koosne iseseisvatest elementidest, ega kuulu plaanipäraste koosseisu. Kui inimene võtab
ette mitte juhusliku iseloomuga majanduslikud tegevused, siis nad hakkavad kindlasti
kuuluma ühte plaanipärasese majanduslikku organisatsiooni. Ta võib tegutseda kuigivõrd
süstemaatiliselt vaid majandustegevuse era-, riiklikus- või ühiskondlikus sfääris. Selliseid
majanduslikke tegevusi, millised ei saanud võetud olla loetletud kolme kategooria alla ja
mis kuuluks erandlikult rahvusliku- või maailmamajanduse sfääridesse, ei eksisteeri.
Inimene, kes tegeleb vilja tootmisega, sooritab rea toiminguid, mis puutuvad tervikuna
tema eramajanduse sfääri – ükskõik, kas ta tarvitab seda vilja ise või müüb selle ära.
Viimasel juhul ei ole tähtis, kas ta müüb selle ära kodu- või välismaal. Vahe on vaid selles,
et ta toimingud, vilja kodusel tarvitamisel tekitavad ettekujutuse vaid eramajandusest. Vilja
turul müügi puhul kuuluvad sellesse peale selle elementide hulka, mis kutsuvad esile teiste
ühtsuste– rahvusliku- ja maailmamajanduse – idee. Tegelikkuses eksisteerib toodud näites
vaid inimese tegevus, mis on kutsutud esile majanduslikust motiivist. Erinevate
majandamiste liikide mõiste väljendavad vaid meie ettekujutust sidemetest, mis
eksisteerivad nende tegevuste vahel, aga samuti nende ja teiste inimeste tegevuste vahel.
Sellisel viisil on kõik majandamise vormid tuletatud mõisted: lähtepunktiks on neil inimese
majanduslikud tegevused, millised omakorda tulenevad majanduslikust motiivist.
Majandusliku tegevuse määratlus on majandust puudutavas kirjanduses erinev. Nad
suhestavad selle mõiste inimese teo või tegudega näit. Rau (Рау), Hermann (Германнь),
Wagner (Вагнерь), Menger (Менгерь), Neumann (Неймань), Lehr (Лэерь), teised
isikutega. Viimasesse kategooriasse kuuluvad, näiteks, Schmoller (Шмоллерь), kes
nimetavad majanduseks, suurema või väiksema isikute ringi, kes, olles üksteisega mingite
psüholoogiliste, moraalsete või õiguslike sidemetega seotud, majandavad üksteisega koos
ja osalt teine-teisele ja teistele. Samas peab Schmoller ise viivitamatult piirama seda
määratlust, tunnistades, et majandus võib toimida ühest isikust. Majandust ei saa
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moodustada inimesed ega asjad, ükskõik kui palju neid esimesi ja teisi ka kogunenudkogutud ei oleks, majandus tekib siis kui inimesed ja asjad on oma majandamise tegevuses
ühendatud. Ühtsus, milline kujutab endast majandus, tugineb psüühilistel seostel ja
seejuures nimelt neil seostel, millised luuakse majandusliku motiivi ilmumisega. Suur
enamus majandusteadlasi tunnistavad, et majandus on seotud tegude kogumi mõistega.
Siiski, mõned jätavad selle momendi tähelepanuta, mistõttu nende määratlus puutub
majanduslikku tegevusse, mitte majandusse. Näiteks, Hermann, nimetades majanduseks
hoolitsuse hüvede tootmise ja kasutamise eest, et rahuldada vajadusi. Sama võib öelda
Mengeri kohta. Neumann, toob oma määratlusse juhusliku momendi, nimetades
majanduseks tegevust kogumit, mis on suunatud mingi vara suurendamisele ja
säilitamisele. Selle väidab õiglaselt vastu Lehr, et vara soetamine või suurendamine, nagu
ka selle säilitamine, kujutavad ensast paljude inimeste, kuid mitte kõigi eesmärki.
Märkimisväärne osa elanikest kõigis riikides elavad päevast päeva, toites end oma
kätetööga ja sellegi poolest ei saa öelda, et ta ei majanda. Mõned, näiteks Wagner, loevad
hädavajalikuks, et majanduse sisu moodustavad tegevused toimuksid vajaduste ja nende
rahuldamise vahendite suletud ringis. Kuid millega määratletakse see suletud ring? Sellele
tuleks vastata: erandlikult sellel eesmärgil, mille seadis endale majandav subjekt ja
plaaniga, mille ta enesele kehtestas. Kaks viimast mõistet, mis tulenevad majanduslikust
motiivist, on esmased ja määratlevad kindlaks vajaduste ning vahendite ringi, millisest
Wagner räägib. Järelikult selle momendi majanduse mõistesse võtmine on liigne. Sama
liigne on meenutada, nagu seda teeb Wagner, et majanduse aluseks on majanduslik
printsiip. Kui isegi tunnistada viimast vaid majanduslikule nähtusele iseloomuliku
mõistega, siis igal juhul on ilmselge, et ta puutub majandusliku tegevuse mõistesse, kuid
mitte majanduse mõistesse. Lõpuks, paljud toovad majanduse mõistesse süstemaatilisuse,
plaanipärasuse ja juhtiva ning suunava tahte Wagner ja osalt ka Lehr jt. tunnused. Need
tunnused, nagu oli ülalpool näidatud, puutuvad vaid mõnede majanduse liikide juurde, kuid
siin ei peaks neid eriti rõhutama. Paljud inimesed majandavad ilma rangelt määratletud
süsteemi ja plaanita, osalt edukuse, osalt harjumuse, kombe ja rutiini tõttu. Sellegi poolest
on era-, riikliku- ja ühiskondliku majanduse toimimiseks vajalik ta suunav tahe, millise
väljenduseks on süsteem ja plaan, kas või väga primitiivne. Need tunnused puuduvad täiesti
rahva- ja maailmamajanduses, mistõttu neid ei saa võtta käsitletava mõiste üldisesse
terminisse.
Majandus tuleb eristada tootmisest, millisele suure visadusega viitab Sombart
(Зомбарть) oma kaasaegse kapitalismi uuringus.
Tootmine on - ta määratluse järgi – töö organiseerimine (Arbeitsgemeinschaft),
aga majandus on – väärtuste saamise organisatsioon (Verwertungsgemeinschaft).
Erinevused nende mõistete vahel väljenduvad selles, et eksisteerivad majandused, mis
hõlmavad mitmeid tootmisi ja on, kuigi harvem, tootmised, mis hõlmavad mitut
majapidamist. Esimene näide – tarbijate ühistu, vallates mitmeid ettevõtteid
(leivakombinaat, lihakombinaat jne). Teise näiteks oleks – teritus- ja värvimistöökojad,
milliseid asutati keskaegsete tsunftide poolt, et seda saaksid kasutada kõik käsitöölised.
Plaanipärast majandust iseloomustatakse eelkõige eesmärkide järgi, milliseid seab
majandusliku tegevuse subjekt, vastavalt sellele, kas ta taotleb tarbimise või soetamise
eesmärki.
Majandus võib olla jaotatud tarbivaks ja soetavaks. Nimetatud eesmärgid võivad
olla saavutatud kahel viisil – oma majanduse tarbeks tootmisega ja tootmiseks teistele
majapidamistele st. vahetuseks. Need määratlused ei lange kokku ülalpool öelduga kokku,
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sest et nii tarbimis- kui ka soetamise eesmärke võib saavutada kahel viisil: tootes enda
majandusele ja mitte turule, võib koguda suure osa tooteid (Плюшкинь) või siis võib
tarvitada saadud produkte. Täpselt nii on turule tootmisel, saab siis hoolitseda eranditult
tarvitamise eest (väiketootmine), või seada oma peaeesmärgiks rikkuste kogumise
(kapitalist-ettevõtja). Sõltuvalt teedest, millistel saavutatakse ülalpool nimetatud eesmärgid,
on naturaalsed- ja vahetuspõhised majandused. Lõpuks nii ühed kui teised võivad olla
erinevalt organiseeritud. Sellest sõltuvad nende vormid. Naturaalmajandused eksisteerisid
kreeka oikose vormis, rooma villa, keskajal pärisorja õues, jne. Vahetusmajandus –
käsitööettevõtete vormides, kes töötasid tellimuste alusel ja kapitalistlikud, mis toodavad
kaupu turule. Majanduste vormid sõltuvad, omakorda, reast tingimustest: töö
organiseerimine (isiklik töö, võõra töö ekspluateerimine – orjade, pärisorjade- või vabade
talupoegade, ühiskondlik töö), tootmise tehniline korraldamine (käsitöö või masinatöö),
selle suuruse, turustamise organisatsiooni jne. Erinevad majanduse ajaloo ajajärke
iseloomustavad , muide, erinevat tüüpi, eesmärgi, teede ja vormide suhtes majanduse
valdamine. Vt. Rahvamajandus.
Kirjandus:
C. Menger, „Grundsätze d. Volkswirthschaftslehre“ (1872);
A. Wagner, „Grundlegung d. Politischen Oekonomie“ (1872);
Al. Schäftle, „Das gesellsch. System d. Menschlichen Wirthschaft.“(1873., 1. kd.);
Fr. Neumann, „Grundlagen der Volkswirthschaftslehre“ (1889);
E. Philippovich, „Grundriss d. Polit. Oekon.“ (1899);
J. Lehr, „Grundbegriffe und Grundlagen d. Volkswirthschaft.“ (1893);
G. Schmoller, „Grundriss d. Allgem. Volkswirthschaftslehre.“(1900);
F. Kleinwächter, „Lehrbuch der Nation Oekon.“ (1902);
J. Conrad, „Grundriss zum Studium d. Pol. Oekon.“ (1902);
W. Sombart, „Der moderne Kapitalismus“ (1902).
A.M.
Majanduse põhisektorid (valdkonnad) – primaarsektor ehk hankiv tööstus (põllumajandus, jahindus,
metsamajandus, kalandus, mäetööstus); sekundaarsektor ehk töötlev tööstus, energeetika,
gaasi- ja veevarustus, ehitus; tertsiaarsektor ehk teenindus.
Majanduskriisid-1900 -Erisugused majanduslikud vapustused, mis seotud nõudluse ja pakkumise (kaupade,
kapitali) tasakaalu kaotusega. Igasuguse majanduskriisi iseloomustavaks jooneks on
hindade järsk muutus. Majanduskriisid võivad olla liigitatud mitmesse gruppi, vastavalt
sellele, millises käitluse piirkonnas tasakaalu rikutakse. Nii eristatakse raha-, krediidi- ja
kaubandus-tööstuslikke kriise. Eraldi valdkonda kujutavad põllumajanduse kriisid.
Rahanduskriisidele on iseloomulik ringluse vajadustele mittevastav sularaha
defitsiit. Tavaliselt sellisel kriisil ei ole iseseisvat iseloomu ja see kujutab endast üht
tööstuskriisi ilmingut. Vaid harva esineb puhtalt erandlikku rahanduskriisi. Näiteks 1839.a.
oli Inglismaal tüüpiliseks rahanduskriisiks oli sularaha liikumine välismaale, mis oli
tingitud sisemaisest ikaldusest ja välismaalt tuli osta ((kuldrahade eest)) suurtes kogustes
vilja. Inglise pank pidi siis oma sularahavarude ((kullavarude)) täiendamiseks tõstma
diskontot ((diskonto-ingl. Discont, it. Sconto, pr. escompte ld. computare – kokku
arvutama, pankade v. eraisikute poolt võlasummalt enne tähtaega tasumisel, eriti veksli
väljaostmisel v. edasiandmisel tehtav mahaarvamine võla nimiväärtusest. Diskonteerima =
vekslit välja ostma, või edasi andma enne tähtaja saabumist. Diskonto-poliitika = kogum
mitmesuguseid vahendeid, millede varal kesk-emissioonipank reguleerib diskonto-protsenti
lühiajalistelt kohustustelt. Diskonto-protsendi muutmisega mõjutab diskonto-poliitika
vekslikurssi, hindade taset, raharinglust, väliskaubandust, ettevõtjakasumit, vabade
kapitalide juurdevoolu panka või antud riiki.VS.)) ja raskendama laenu võtmist, mis mõjus
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aga rusuvalt kaubaturule. Täpselt samamoodi juhtus Prantsusmaal ja Inglismaal 1864.a.,
kusjuures kulla välismaale väljavool oli tingitud puuvilla hinna järsust tõusust. Peale
selliseid suhteliselt harvu, ebaregulaarseid majanduskriise, kannatab rahaturg teatud
aastaaegadel suuremat või väiksemat survet. Nii nagu Jevonsi (Джевонс) uuringute järgi,
Inglise panga kullavarud kasvavad aasta algusest kuni märtsini. Märtsis saavutavad
kuldrahavarud pangas maksimumtaseme, seejärel algab langus ja raha pöördub ringlusse.
Suvel täheldatakse teist maksimumi. Septembris metallrahade varud kiiresti kahanevad ja
saavutavad miinimumi oktoobris, misjärel algab tõus. Sellisel viisil, aastas kaks korda,
kevadel ja sügisel on Inglise panga kassades raha-kullavarud eriti väikesed – teiste
sõnadega, riigis tekib suur nõudlus metallraha järgi. Eriti suur on metallraha nõudlus
sügisel ja peaegu alati algavad siis ka tööstuskriisid. Venemaal, Nikolai uuringute järgi,
riigipanga kassaseis käitub sarnaselt. Kevadel vajatakse raha põllutööde eest tasumiseks,
sügisel saagi koristamise ja töötlemise-realiseerimise kulude katteks.
Krediidikriisideks nimetatakse kiiret kriidi kahanemist, mis järgnevad selle
ülemäärasele laienemisele. Seesugused krediidikriisid nagu ka raha kriisid on tavaliselt
tihedalt seotud kaubandus-tööstuslike kriisidega. Krediidikriiside olulisemat vormi
kujutavad nn. börsikriisid.
Börsipaberite hind põhineb suuremal või vähemal määral oletatavatel tulevikus
saadavatel kasudel ja võib seepärast kõikuda kõige avarates piirides. Kuid nagu lõppude
lõpuks määratletakse nende hind nende tegeliku tulususega, siis nende kursi spekulatiivne
tõus, millel puudub tegelik alus, lõpub alati börsikrahhiga.
Börsigrahhist selle sõna ranges mõttes võib rääkida vaid siis kui kriis jääb vaid börsi
enese piiridesse ja ei laiene kaubandusele ning tööstusele. Sellesse kategooriasse puutub
kuulus möödunud sajandil Prantsusmaal Lo spekulatsioonide tõttu toimunud kriis. Uusima
aja tüüpiliseks börsi kriisiks, mis peaegu üldse ei puudutanud tööstust, oli Pariisi börsikrahh
1882.a., mis oli tingitud Union Generale pankrotist. Selle asutuse asutaja Bontu, võttis
eesmärgiks rahaturul likvideerida Euroopa kapitalistide ülemvõim. Ta leidis katoliikliku
partei poolse toetuse Prantsusmaal ja ka teistes riikides ja kasutas talle kokku jooksvaid
vahendeid kõikvõimalikeks ettevõtmisteks, millised oli äärmiselt suure riskiga. Kõik need
ettevõtmised lõppesid Union Generale pankrotiga, misjärel kukkusid kokku kõik Bontult
otse või kaudselt toetust saanud ettevõtted.
Tööstuskriisiks nimetatakse tööstuse ja kaubanduse korralduse üldist korratust,
mis on tingitud kaupade hinna langusest, mis tingitud turu nõudmist ületavast kaupade
hulgast. Kui ühtede või teiste soodsate asjaolude mõjul on tootmine (tööstus) elavnenud ja
toodete hinnad kõrgel, rahakapitalid, mis asjatult seisakuaastatel pankades vedelevad,
pannakse ringlusse ja hõlmatakse kiiresti kaubanduses ja tööstuses. Kuid kapitalide järgi
nõudmise kasvades, suureneb ka krediit. Kõik saavad head vahekasu, mis omakorda viib
turu üleerutatud seisundisse. Tootmine laieneb, kaupade hinnad teevad kiire hüppe
kõrgustesse. Samal ajal sureneb fondibörsidel spekulatsioonide hulk. Vähehaaval võtab
majanduselu elavnemine palavikulise iseloomu. Algab asutamiste maania. Krediit on
viimasel piiril. Spekulatsioon laieneb suure hulga uute tootmisettevõtete loomisele. Mitme
kuu või isegi aasta kestel pankades leiduv kullatagavara kahaneb kiiresti. Kõlisev münt
veereb välismaale, kuna kodumaal tekkinud üldine hinnatõus raskendab kauba välismaale
vedu ja soosib välismaiste kaupade sissevedu.. Lõpuks, langeb pankade kullatagavara
(sularaha) hulk nii madalale tasemele, et edasine kahanemine muutub kreedidile ohtlikuks.
Selleks, et end päästa, tõstavad pangad diskonto-protsenti ja vähendavad diskontooperatsioone. See on juba katastroofi signaal. Vaid tänu panga abile võisid kaupade ja
fondide hinnad püsida ebanormaalsel kõrgusel. Laenudest keeldumine sunnib spekulante
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kiiresti kaupu müüma, et katta oma kohustusi. Kaupade ja fondide hinnad langevad kiiresti
ning algab üldine paanika. Pankadest võetakse välja hoiused ja pangapiletid (paberraha)
vahetatakse kuldrahade ((Oli veel kulla ajajärk)) vastu. Kuld jookseb ikka veel pankadest
minema, kuid mitte enam välöismaale (external drain), vaid see jääb kodumaale (internal
drain), et rahuldada suurenenud sularaha nõudlust. Sellest saavad kõige rohkem kahju
pangad, keda tööstuskriis tabab tühise sularaha varu juures, seda veel selletagi suure
kuldraha nõudluse juures. Üks pank teise järel peatab väljamaksete tegemise. Sellele
järgnevad töösturite ja kaupmeeste pankrotid. Kogu riiki tabab sügav vapustus. Kuid
paanika kestab tavaliselt vaid mõned nädalad, kuid selle tagajärjed annavad endast tunda
veel mitu aastat. Kauplemine ja tööstustootmine asuvad madalseisus, kaupade hinnad ei
tõuse ja pankadesse hakkavad kogunema suured kapitalid (hoiused), millistele ei leita
rakendust. Vaatamata diskonto-protsendi madalale tasemele, kõlisev münt voolab pankade
kassadesse ja seda tuleb nii välismaalt, sest importkaupa tuuakse vähem sisse, aga ka
kodumaalt, kuna kaupu ostetakse vähem. Lõpuks kaubandus ja tööstus elavnevad uuesti
ning algab uus elavnemise periood, mis lõpeb mingi aja pärast uue majanduskriisiga.
Sellise iseloomuga olid tööstuskriisid viimase ajani. Inglismaal need kordusid
märkimisväärse korrapärasusega ja isegi samade perioodidena. Iga kümnendikul oli üks
tööstuskriis. Praegu ((1905.a.)) tööstuskriiside iseloom muutus. Alates 1873.a. ei olnud
Inglismaal enam ühtegi teravat tööstuskriisi, kuid neid asendas krooniline paigalseis
asjades, koos lühiaegsete vaheaegadega koormates maailma tööstust juba üle kahekümne
aasta. Tööstus sellest mitte ainult ei võitnud, vaid hoopis kaotas. Varem olid tööstuskriisid
ohtlikud peamiselt tormakatele spekulantidele. Endised majandusteadlased võrdlesid
majanduskriise tihti õhku puhastavate äiksetormidega, millised tabavad üksikuid puid ja
kastavad põlde. Kui see võrdlus patustas oma optimismiga endist tüüpi majanduskriiside
suhtes, siis veelgi vähem sobib see kaasaegse kroonilise kaubanduse seisakuga, mis mõjub
rusuvalt tervikuna kogu rahvamajandusele. Majanduslikud tingimused mängivad sellist
valdavat rolli ühiskonna elus, et majanduskriisid ei saa jätta sügavalt mõjutamata ühiskonna
eluolu. Ettevõtjate klassile on majanduskriisid kahjulikud, kuid oma peamise raskuse
laotavad nad töörahva peale, kellel ei olnud võimalik soodsatel aastatel piisavalt sääste
koguda, et üle elada tööstuskriisile järgnev töötuse periood. Majanduskriisi aastatel
suureneb alati surmajuhtumite, vaeste ja kurjategijate ning ka abielude sõlmimise arv.
Inglismaa tööstusringkondades tõusis suremus tööstuskriisi ajal tihti enam, kui see oli
koolera ja teiste nakkushaiguste epideemiate ajal.
Majanduskriiside teooria. Majandusteaduses ei ole senini üldtunnustatud
majanduskriiside teooriat. Eksisteerivad teooriad jagunevad mitmesse gruppi, vastavalt
sellele, millisele faktorile antakse seda iseloomustav tähendus.
1)Tootmise faktori valdamise teooria. Say ja Ricardo teooria järgi ei ole üldine
kaupade ületootmine võimalik. Nõudluse puudujääki seletatakse mitte tootmisprotsessi
üldise kahjulikusega, vaid tootmise erinevate töövaldkondade vahelise ebaõige
jaotamisega. Ricardo pööras erilist tähelepanu kaubanduse segadusele, mis on tingitud sõja
algusest ning lõppemisest..Sarnased majanduskriisid sõltuvad nõudmise ja pakkumise
tingimuste ootamatutest muutustest ja seni kuni tööstus ja kaubandus ei kohandu uute turu
tingimustega, need korduvad. Majanduskriisidele andsid enam sügava selgituse sotsialistid.
Juba Furiere rääkis kaasaegse tootmissüsteemi „vigasest ringist“, mil liigsuur rikkus on
vahetuks vaesuse põhjuseks. Marks-Engelsi koolkond selgitab majanduskriise kaasaegse
tootmise halva organiseerimisega. Kaasaegses korratus tootmises ja elatusvahendite
jaotamises, mil igaühe eesmärgiks ei ole inimeste isiklikus elus vajaminevate asjade, vaid
vaheltkasu, tootmine, võib asjaajamiste seisak tulla iga minut. Nii näiteks, Inglismaa
varustab paljusid riike kõige erinevate toodetega. Isegi kui inglise vabrikant ka tunneb
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ühtede või teiste toodete tarbimise suurust ühes või teises riigis, siis ta ei saa mingil viisil
teada igal hetkel nende toodete varudest ja veelgi vähem ta teab seda, palju kaupu müüvad
samal turul, kuhu ta oma kaupu saadab, ta teised konkurendid. Suurtootmise arengu
algaastatel oli turu kaupadega üleujutamine harv nähtus ja piirdus üksikute
tootmisvaldkondade ja turgudega, kuid vaba konkurentsi tingimustes ühel turul, paisatakse
ühel turul seisma jäänud kaup kõikidele teistele turgudele, nii toimivad ka teised tootjad
ning mingi aja pärast on üksikutest ületootmise kriisidest saanud üldised perioodiliselt
korduvad majanduskriisid. Majanduskriiside põhipõhjuseks peetakse kaht peamist
kapitalistliku tootmisviisi vasturääkivust:
1)ühiskondliku tootmise ja töölise toodetud toote individuaalse omistamise
vasturääkivus.
2)üksikutes vabrikutes organiseeritud tootmise ja üldise ühiskondliku tootmise, mis
on vaadeldav ühise tervikuna - vaheline anarhia.
Üpris omapäraselt selgitab majanduskriiside perioodilisust Jevons. Arvutades välja
keskmise Inglismaa toimuvate majanduskriiside vahelise aja ta sai arvuks 10,466 a., milline
on üpris lähedane päikesele plekkide tekkimise perioodile 10,45 aastat. Sellest tegi Jevons
järelduse, et nõnda nagu päikeseplekkide arv mõjutab temperatuuri, siis sellega mõjutab ta
ka viljasaaki ja et sellega seoses on majanduskriiside perioodilisus tingitud päiksele
perioodiliselt tekkinud plekkidest. Indias korduvad ikaldused perioodiliselt ja kahandades
nõudmist Euroopas toodetud kaupadele, kutsub esile perioodilised majanduskriisid
Euroopas. Kuid kui uurida India väliskaubanduse statistikat, siis see Jevonsi teooria
kinnitust ei leia.
2)Vahetuse faktori valdamise teooria. Väga paljud majandusteadlased tunnistavad
tööstuskriiside oluliseks põhjuseks krediidi ja raharingluse ebaõiget organiseerimist. Veel
1830.-el aastatel, Inglise panga reformimist puudutavate vaidluste mõjul, tekkis Inglise
majandusteadlaste seas kaks koolkonda.
Tooke koolkond eitas ringluses olevate pangapiletite hulga mõjuga seotud
majanduskriiside tekkimist.
Torrensi ja Lloydi koolkond pidas majanduskriiside põhjuseks ringluses olevate
pangapiletite hulga liigset kasvu.
Hilisemal ajal Kocklen ?, Carey, Macleod ja teised väitsid, et majanduskriisid on
kutsutud esile krediidi monopoolsest organisatsioonist. Suured privilligeeritud pangad,
kasutades ära oma monopoolset seisundit, soodustavad spekulatsiooni madalate diskonto
protsentidega ja seejärel kui neid hakkab ähvardama oht, tõstavad ootamatult diskonto
protsenti ja viivad maa katastroofi.
Heier, Mole (Гейерь , Мориць Моль) jt. nägid peamist pahet panganduse
piiramatus vabaduses, mistõttu pangad loovad kulla-katteta pangapiletite näol fiktiivset
rikkust. Nii esimene kui teine vaade näib olevat ühekülgne, nõnda nagu majanduskriisid
toimuvad ühtmoodi nii panganduse suure vabaduse juures (USA) ja vanades rangelt
tsentraliseeritud, monopoolse krediidi riikides, nagu Prantsusmaal. Viimase aja
tööstusseisakut selgitatakse tihti raharingluse tingimustega seotud põhjustega. Inglise
statistiku Robert Giffeni arvates on kaupade hinna langus esile kutsutud kulla tootmise
vähenemisega ning selle kallinemisega. Selle vastu räägib aga enamik Euroopa
suurpankadesse suurte kullakoguste koondumise, aga samuti just viimasel ajal diskontoprotsendi langemise fakt. Bi-metallistid süüdistavad kõiges enamike Euroopa riikide
rahapoliitikat, kes läksid hõbe- või sega rahasüsteemilt kulla alusele, mille tõttu hõbe
kaotas värtust ((Ag tootmine oli väga suur ja ta enese väärtus langes (kõikus) väga palju))
ja langes ka kaupade hinna üldtase.
3) Jaotuse faktori valdamise teooria. Selle teooria kõige silmapaistvamaks
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kaitsjaks oli Sismondi (Šveitsi majandusteadlane). Tema teooria lähtepunktiks on väide, et
nii nagu iga üksiku jaoks on kaupade järgi nõudlus määratletud tema tuludega, on ka kogu
rahvuslik nõudlus piiratud rahvusliku tuluga. Seejuures kogu kaasaegne rahvamajanduse
organisatsioon on suunatud rahvusliku tulu vähenemisele ning tootmise laienemisele.
Konkurentsi surve all pidi iga ettevõtja alandama oma toodete hindu, milleks ta vähendab
töötajate töötasu ja asendab neid masinatega, kuid samal ajal laiendades tootmist. Kuid
töötaja on peamine kaupade tarvitaja. Järelikult, halvendades tema seisundit, ettevõtjad ise
jätavad end ostjatest ilma. Omamata ostjaid siseturul, tormavad ettevõtjad välisturule – kuid
ka seal toimub sama elanike massi vaesumise protsess ja nii tekib üldine kaupade turule
kuhjumine. Sismondi teooriat pooldavad ka praegu paljud majandusteadlased, kuid kui asi
oleks selline, nagu Sismondi kirjeldab, oleks seisak krooniline, samal ajal kui viimasel ajal
on tootmine kapitalistlikes riikides kiiresti laienenud. Mis puudutab praegusajale eelnevat
tööstusseisakut, millisel oli tõesti krooniline iseloom, siis see langeb kokku mitte töötajate
masside olukorra halvenemisega, vaid hoopis selle paranemisega. Saksa majandusteadlase
Rodbertuse arvates mitte töötasu madal absoluuttase, vaid selle suhteline langus, võrreldes
üldise rahvusliku tuluga, on majanduskriiside tõeliseks põhjuseks. Seoses töötasu
kiskumisega elatusmiinimumi tasemele, töötajate osa üldises rahvuslikus tulus peab
langema igasuguse tehnika edusammude juures, mis alandavad töötajate tarbekaupade
hindu. Seepärast on tehnika edenemise puhul tendents kõige suurema ostjaskonna massi
ostujõu vähenemisele. Kuigi samal määral kasvab kapitalistide ostujõud, ei suuda tootmine
uuele nõudlusele nii kiiresti ümberkohanduda ja toimub majanduskriis. Rodbertuse teooria
vastu kõneleb aga see fakt, mis näitab, et töötasu tõuseb nimelt just vahetult tööstuskriisile
eelneval perioodil ja see valmistab neid ette.
Sõltuvalt sellest, mida pidada majanduskriisi põhjuseks, lahendatakse ka nendega
võitluse ning ärahoidmise vahendite küsimus. Tänu Lloydi ja ta järgijate agitatsioonile,
viidi Inglismaal 1844.a. läbi Inglise Panga põhjapanev reform (Robert Peeli pankade akt).
Selle reformi eesmärgiks oli, muide, riigis majanduskriiside kaotamine, kuid sellega seda
eesmärki ei saavutatud. Käesoleval ajal ((1905)) bi-metalistid, muuseas pidades silmas
majanduskriiside vältimist, agiteerivad aktiivselt hõbeda rahaühikuna taaskasutusele
võtmise poolt. Kui tunnistada kaasaegse tööstuse anarhilist olukorda tähtsaimaks
majanduskriiside põhjuseks, siis sellega võitlemise loomulikuks vahendiks oleks tootmise
organiseerimine ((plaanimajandus)). Mõned majandusteadlased näevad nimelt just selles
kartellide sotsiaalset tähendust. Konkurentsi vabaduse piiramine töötajate hulgas viiks
vaieldamatult üpris soodsate tulemusteni. Tänu liitudele ja vabrikuseadustele õnnestus
inglismaa töölistel saavutada oma seisundi märkimisväärne paranemine.
Uusimate tööstuskriiside ajalugu.
1825.a. majanduskriis. Napoleoni sõdade lõppemine tõi inglise kaubandusele
kaasa suured raskused, sest Euroopa sõdadest laastatud territooriumitel ei olnud ta
kaupadele rikast turgu, mida ta lootis eest leida. Tööstus oli alla surutud kuni
kahekümnendate aastate alguseni. Esimese tõuke selle elavnemiseks andis endiste
Hispaania ja Portugali koolooniate iseseisvaks kuulutamine Lõuna- ja Kesk Ameerikas.
Inglismaal oli levinud arvamus, et nendel maadel on väga suured hulgad loodusvarasid,
millised olid senini kasutult seisnud hispaanalaste despootliku ja harimatu valitsemise all.
Uued riigid ruttasid Londoni börsile suuri laene võtma. Väliskapitali vool LõunaAmeerikase kutsus seal esile suurendatud nõudluse euroopa, peamiselt aga inglise
kaupadele, milliste väljavedu 1822- 1825.a. kasvas enam kui kahekordselt. Selle mõjul
Inglismaa tööstus elavnes ja suure hulga kaupade hind tõusis. Algasid spekulatsioonid, nii
fondi-, kui ka kaubabörsil. Paljude ettevõtete aktsiate hinnad, eriti alles asutatud Uue
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Maailma maardlate kasutusele võtuks loodud ettevõttete omad , tõusid erakordselt kõrgele
tasemele. Nii näiteks, Inglise-Mehiko kompanii aktsiad tõusid aasta jooksul 10 £ 158 £-ni.
Seni kuni inglise kapitalid Lõuna Ameerikasse voolasid, seni püsis seal ka nõudlus
Inglismaa kaupade järele. Kuid kohe kui kapitali sissevedu peatus, kukkus kohe ka nõudlus
Inglismaa vabrikutes toodetud kaupadele, mis viisiki tööstuskriisini. Inglise panga
varakambrid olid 2 aasta kestel toimunud kulla välismaale veost tühjaks saanud ja 1825.a.
lõpus tõstis pank dioskonto protsenti ja karmistas laenu võtmise tingimusi..Aktsiate ja
kaupade hinnad langesid kiiresti ning 1925.a. sügisel peatas 75 panka väljamaksed.
Inglismaal pankrottide arv tõusis 1825.a. 1470 –lt 1826.aastal 3300-ni..
1836.a. majanduskriis. 1833-1836.a. olid Lääne-Euroopas ja Ameerika
Ühendriikides head viljasaagid. Inglise kapitalid voolasid Põhja Ameerikasse, kus tekkis
(1834 -1836.a.muuhulgas asutati üle 60 panga) asutamispalavik. Selle aja jooksul suurenes
inglise kaupade vedu Ameerika Ühendriikidesse peaegu kaks korda. Inglismaa tööstuse
elavnemine tõi kaasa ka sealse tootmise laiendamise spekulatiivse tõusu. Armastatumaiks
spekuleerimise objektideks olid raudteede ((oli ju raudteede rajamise aeg)) ning pankade
aktsiad.Aktsiakompaniide, millised asutati Inglismaal 1834- 1836.a., nominaalne kapital
ületas 105 milj £. Sellest 69,9 miljonit £ läks raudteedele ja 23,8 miljonit £ pankadele.
USA presidendi Jacksonio poolt välja kuulutatud,11 juunil 1836.a., riigi maade ostmisel
pangapiletite vastuvõtmise keeld oli paanika tekkimise ning USA pankade pankrotistumise
signaaliks. Sellele järgnes majanduskriis Inglismaal, mis oli tingitud peamiselt Ameerikas
nõudluse vähenemisest inglise kaupadele. Kaks suurt Iirimaa panka peatasid väljamaksed.
Pankrottide üldarv kasvas 1936.a. 1190 –lt kuni 1950-ni 1837.aastal. Majanduskriis oli
Inglismaal hulga vähem tuntav kui see oli Ameerikas. Nii oli Ameerikas aastatel 18371839.a. 33 000 maksejõuetuse juhtu, kokku 440 milj $ summas.
1847.a. majanduskriis. 1843 ja 1844.a. oli Inglismaal hea viljasaak. Hiinaga
sõlmitud rahuleping avas seal inglise kaupadele suure turu. Kõik see kutsus esile
elavnemise tööstuses, kuid kapital ei voolanud välismaale, nagu 1825.a. majanduskriisi
aegadel, vaid et sisemaal oli suur kapitalide nõudlus, et ehitada uusi raudteid. Raudteed
puudutavate aktsiate ja ka paljude kaupade hind tõusis kõvasti. Samas oli 1846.a.
Inglismaal ja Iirimaal suur vilja ja kartuli ikaldus. Iirimaal algas suur nälg. Tõusnud
viljahinnad vähendasid tööstuskaupade ostu. Kaubaturul haarasid ohjad enda kätte viljaga
spekuleerijad, kes tõstsid vilja hinna 1847.a. mais kuni 102 šillingini kvarteri eest. Kuid
1847.a. saak oli oodatust parem ja vilja hind septembris langes kuni 49 šillingini. See
omakorda ajas pankrotti paljud viljakaupmehed, kellega jagasid varsti sama saatust paljud
pankurid ning fabrikandid. Pankrottide arv kasvas 1846.a. 1530 –lt kuni 1910 –ni
1847.aastal.
1857.a. majanduskriis. Kui kõigil varasematel majanduskriisidel oli vähem või
rohkem kohalik iseloom, siis 1857.a. majanduskriis muutus ülemailmseks ja selle tõttu
kannatasid mingil määral peaegu kõik suure väliskaubanduse mahuga tsiviliseeritud riigid.
See sõltus sellest, et vaid neljakümnendate aastate lõpus hakkas kogu Lääne Euroopas ja
Ameerika Ühendriikides kapitalistlik majandus kiiresti arenema. Juba 1856.a. algas
börsipaberite kursi langus ja esmalt oli majanduskriisil vaid börssi puutuv iseloom. 1857.a.
viljasak oli kogu Lääne Euroopas väga hea. Vilja hind langes kiiresti ja kuna vili oli
Ameerika Ühendriikide peamiseks väljaveoartikliks, siis ameerika eksportöörid said suurt
kahju. Sügisel algasid Ameerikas raudteedega seotud spekulatsioonide tõttu pankade
pankrotid. Kaupade hinnad langesid keskmiselt 20-30% ja paanika haaras kogu maailma
rahaturge. Septembris tõusis New-Yorgis diskonto-protsent kuni 24% aastasest.. Oktoobris
ja novembri alguses lõpetasid mõned suured inglise ja šoti pangad väljamaksed. Inglise
pank pidi diskonto tõstma kuni 10%.. Novembri teisel poolel laienes majanduskriis
Saksamaale ja Austriasse. Hamburgis oli paanika eriti suur ja selles linnas hävinesid
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kaubandusfirmad üksteise järel. Seejärel haaras majanduskriis ka Skandinaavia poolsaare
ning Taani. Kõige rohkem kannatasid majanduskriisis Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.
1866.a. majanduskriis. 1866.a. majanduskriisil oli vaid kohalik iseloom ning see
puudutas peamiselt Inglismaad. Põhja Ameerika kodusõja tõttu jäi Inglismaa
tekstiilitööstus ilma amerika puuvillast. Puuvilla hind tõusis järsult. Suur osa puuvilla
töötlevaid tööstlusi jäid seisma. Puuvilla sisseveo taastumine elavdas jälle tööstuse. Peale
uue aktsiaseltsise seaduse, mis lihtsustas nende asutamist, vastuvõtmist 1862.a., nende hulk
kasvas üpris kiiresti. 3. aasta jooksul (1863- 1865.a.) värskelt asutatud kompaniide
nominaalne kapital moodustas 582 milj £. Majanduskriis oli esile kutsutud ühe suurima
Inglise panga pankrotistumisega ja tingis inglise krediidisüsteemi enneolematu rivist
väljalangemise. Mõne kuu kestel Inglise pank hoidis diskonto-protsendi 10% ja ikkagi
taastus ta kassaseis väga visalt.
1873.a. majanduskriis. Prantsuse-Saksa sõja lõpp tõi kaasa Saksamaa
tootmisjõudude üldise tõusu. Märkimisväärne osa 5 miljardilisest kontributsioonist kulutati
Saksamaa poolt saksa riikide riigivõlgade tasumiseks. Lääne-Euroopa fondibörsidele
paisati sajad miljonid kuld-margad, mis otsisid soodsat paigustust. Asutamistuhin võttis
varsti tõelise maania iseloomu. Saksamaal asutati 1870-1873.a. 958 uut aktsiaseltsi,
kogukapitaliga 3 600 milj marka. Bördi aziotaasi areeniks muutusid ka veel Austria ja
Ameerika Ühendriigid. Uute raudteede ehitus, linnades kruntide ostmine ning uute
majadega täitmine olid peamisteks spekulantide tegevusvaldkondadeks. Viimati nimetatus
sfääris spekuleerimine muutus eriti jultunuks Viinis ja sealt sai alguse vastureaktsioon. 8.
mail 1873.a. algas Viini fondibörsil paanika, mis lõppes börsispekulantidele äärmiselt
kurvalt. Veidi hiljem järgnes börsikriis ka Saksamaale. Kuni 1873.a. sügiseni majanduskriis
tööstusele ei olnud laienenud, kuid septembris läksid USA-s mõned raudteid finantseerinud
pangad pankrotti. Pankrottid põhjustas raudteekompaniide poolne kohustustest
mittekinnipidamine. Selleks ajaks (1870- 1873.a.) oli Ameerika Ühendriikides ehitatud 237
tuhat miili raudteid. Seejärel kandus majanduskriis tööstusettevõtetele, eriti
metallurgiatööstustele, millised varustasid raudteede ja rongide ehitust. 1873.a. lõpus
laienes majanduiskriis üle kogu Lääne Euroopa. Selles kannatas kõige vähem Prantsusmaa
(mis ei olnud veel jõudnud sõja kahjudest toibuda ja sinna seepärast tootmispalavik ei
jõudnud) ja Inglismaa.
1880.aastate majandusseisak. 1873.a. majanduskriisist sai maailma kaubanduse ja
tööstuse pöördepunkt. Erandiks lühike periood 70-e aastate lõpus ja 80-e aastate algul, jäi
Lääne Euroopa ja Põhja Ameerika tööstus surutise seisundisse. Kaupade hinnad hinnad
langesid peaegu vahetpidamatult, ettevõtlustulu kahanae tugevalt. Sauerbecki arvestuste
järgi perioodil 1870-1879.a. kaupade hinnad Inglismaal langesid, võrreldes 1865- 1869.a.
4%, aga perioodil 1880-1889 .a. 24%. Samasuguses, ligilähedaselt proportsioonis langesid
hinnad Prantsusmaal, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides. Paljud näevad madalate
hindade põhjust tootmis-ja kaubavahetuse tingimuste alustpanevas muutuses ning seda eriti
odavnenud ja kiirenenud mere- ja raudteetranspordi tõttu. Siit konkurentsi erakorraline
suurenemine kogu maakera turgudel, millistel langetavad nad hinnad sellise tasemeni, et
mõnedel juhtudel muutub tootmine peaegu, et kahjulikuks. Kõige enam kannatas
Inglismaa, kes kaotas tööstustoodangu tootmisel esikoha. Saksamaal, Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides, vaatamata hindade alanemisele, jätkus suurema osa
kaupade tootmise kiire kasv, kuid Inglismaal vaadeldava perioodi kestel arenes tootmine
hulga aeglasemalt, kui varem.
Kirjandus. Majanduskriiside teooria (peale üldisi poliitökonoomiat puudutavate tööde):
Stanley Jevons, „Investigations in Currency and Finance“;
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Guthrie; „Monatrary and Commercial Crisis“ (London, 1859);
Carey, „The Past, the Present, the Future“ (London, 1856);
Macleod, „Theory and Practice of Banking“; L. 1857;
E. Laveleye, „Le Marche Monetaire et ses crises“ Pariis, 1865;
Cl. Juglar, „Des crises commertciales“ P. 1889;
Majanduskriiside ajalugu.
Th. Tooke, „A history of Prices“ London, 1829-57;
Francis, History of the Bank of England“;
Max Wirth, „Geschichte der Handelskreisen“ (F-M 1890)(Tõlgitud vene keelde, СПб,
1875;
Hyndmann, „Commercial Crises of the Nineteenth Century“ L., 1892;
Th. Tooke, „Considerations on the state of the currency“ L. 1825;
Horsley Palmer, „Causes and consequences of the Pressure on the Money Market“ L. 1837;
Mac Culloch, „The crisis in American Trade“ („Edinburgh Review“, 1837);
Mories Evans, „The commercial crisis of 1847“ L. 1848;
Mories Evans,“The history of the commercial crisis 1857- 1858“.L. 1858;
A.Schäffle, „Gesammelte Aufsätze. Die Handelskrisis Schriften“ Berlin, 1857;
Michaelis, „Volkswirthschaftliche Schriften“ B.,1873;
W. Fowler, „The crisis of 1866“ L. 1867;
R. Baxter, „The panic of 1866“ L. 1866;
R.H. Patterson, „On our home monetary drains“ („Journal of the Stat. Society“; L. 1870;
Glogau, „Der Börsen-und Gründungsscwindel in Berlin“
Neuwirth, „Die Specualationskrisis v. 1873“Leipzig, 1874;
Ochelhäuser, „Die wirthschaftliche Krisis“ B. 1874;
Kaubanduse kaasaegne seisakuaeg.
Giffen, „Essays in Finance“ London, 1890;
Sauerbeck, „Prices of Commodities and the precious Metals“ („Journal of the St. Society“
London, 1886;
Fowler, „The appreciation of Gold“ L. 1886;
Leone Levi, „The Depression in Trade“; L. 1885;
Wells, „Recent Economic Changes“;
Russel Wallace, „Bad Times“ L. 1885;
Wasserab, „Preise und Krisen“ Studkart, 1889;
Wolf, „Die gegenwärtige Wirtlischaftkrisis“ Tjubingen, 1888;
Lexis, „Die Währungsfrage“ („Jarhbücher für N. Oek.“ N.F. XVI;
Soetbeer, „Materials for the illustration and criticism of the Economic Relations of the
Precious Metals“ L., 1887;
„Reports of the Royal Commission on the Depression in Trade and Industry“ L. 1886;
„Industrial Depressions; the first annual Report of the Commissioner of Labour“
Wachington, 1886.
Majanduskriise käsitlev vene kirjandus:
В. Безобразовь, «О некоторыхь явленияхь денежного обрашения в России» М.
1863.г.;
К. Гаттенбергерь, «Венский К. 1873. г.» СПб., 1877;
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А. Чурповь, «О характере и причинахь современного промышленнаго К. в Западной
Европе» М. 1889;
А. Скворцовь, «О влиянии парового транспорта на сельское хозяйство» Варшава,
1890;
В.В. «Очерки теоретической экономии» СПб, 1895;
М. Тугань-Барановский, «Промышленные К. в современной Англии» СПб., 1894.г.
М. Тугань-Барановский,»Промышленные кризисы» СПб., 1900.г.
М. Тугань-Барановский.
ЭС БЕ 1907, С.743-748
Majanduslik analüüs

.- Economic analysis - Hulk kulutuste ja tulude aga samuti tegevuse suhtelise tulususe
väljaarvutamise meetodeid.
Majanduslik
Doktriin, mille järgi poliitilise elu võtmeks on majanduslikud huvid ja tegurid; poliitiline
determinism võim peegeldab majanduslikku ebavõrdsust ja ideoloogiad seletavad majanduslikke
huvisid. Selle doktriini elemente on tugevalt tunda marksismis.
Majanduslik käitumine – indiviidi, ettevõtte või riigi valik ehk otsustus, kuidas kasutada enda käsutuses olevat
omandit, kapitali ja vaimseid ressursse.
Majanduslik-hüve-1903 -Välise maailma esemed, millised on inimesele kasulikud, või nagu nn hüved, eristatakse
majandusteaduse vaatepunktist vaadates, vabadeks- ja majanduslikeks hüvedeks.
Arvamused ühtede või teiste tunnuste suhtes lähevad märkimisväärselt lahku. Paljud
majandusteadlased nimetavad majanduslikeks hüvedeks neid hüvesid, milliste hankimiseks
või tootmiseks kulutati tööd. Siiski, selline määratlus kutsub enda vastu esile rea
vastuväiteid. Tavaliselt seda väljendati dogmaatilisel kujul, kui aktsioomi, milline
tõestamist ei vaja. Seejuures väidet, et töö kulutamine, tingimusel et toodetud produkt on
kasulik, on momendiks, mis piiritleb hüvede peamisi kategooriaid, ei saa täiesti
vaieldamatuks tunnistada. Selle aluseks on tähelepanek, et me hindame kõrgemalt esemeid,
milliste valmistamiseks on rohkem tööd kulutatud, kuid see ei ole miski muu kui
empiiriline seadus, milline konstanteerib nähtuse vahelist seost, kuid mis ei anna sellele
teaduslikku selgitust. Sellele majandusliku hüve teooria rajamine oleks ebaõige. Ülalpool
toodud vaade ei saa olla paikapidavaks tunnistatud ka seepärast, et ta ei haara täielikult
nähtusi, millisse see puutub. Eksisteerib kategooria hüvesid, millised ei ole inimese pool
loodud kuid mis on samal ajal temal poolt sama moodi hüvedena võetavad, kui neid,
milliste saamiseks on vajalik töö energia kasutus. Selliste hüvede hulka kuulub, näiteks,
maa: inimene hoiab seda, jaotab selle kasutamist, püüab sellet võimalikult enam kasu saada
– ühe sõnaga, käitub sellega sama moodi, nagu tal oleleks tegemist kasuliku asjaga, mis
oleks nagu tema jõupingustuste vili ((tegelikult ongi)). Maa ja muud sarnased hüved ei saa
olla liigitatud samasse kategooriasse, näit. päiksevalgus või õhk, st. vabad hüved, milliste
suhtes inimene ei rakenda ülalpool mainitud tegevusi. Ilmselge, et inimese erinev
suhtumine erineva kategooria hüvedesse ei sõltu mitte ainult selles, kas selle tootmiseks on
kulutatud tööd. Selle erinevuse vahe seisneb selles, et üks hüve on hulgaliselt piiratud aga
teised ei ole hulgaliselt piiratud. Esimese kategooria hüved on asetatud sellisesse
tingimusse, et neist mingi osa kaotamisel inimene kaotab võimaluse üht või teist vajadust
endisel määral rahuldada. Teised hüved võivad olla hulgaliselt vähendatud, kuid sellega ei
kaasne viidatud tagajärgi. Üks ja sama hüve võib asuda nii ühtedes kui teistes tingimustes.
Näiteks, inimesele, kes elab jõe ääres, on vesi tasuta hüveks, sest et iga tund voolab temast
mööda tuhandeid ämbreid vett ja sellest ei näi vee järgi vajaduse rahuldamise võimalus
vähenevat. Vastupidi, mõni klaasitäis vett karavani käes, mis läbib kõrbe, omamata
koheselt lootust oma veevarusid täiendada, omandavad erilise tähenduse, sest et iga
veetilga kaotus vähendab rännumeestel vee vajaduse tarviduse rahuldamise võimalust.
Inimese suhtumine vette nende kahe näite puhul on vägagi erinev: vett, mida ta võib iga
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Majandusressursid
Majandussubjektid
Majandussüsteem
Majoraat
Majores barones
Makroökonoomika

hetk jõest saada oma vajadusi mitmeid kordi ületavas hulgas, ta ei väärtusta, ei hoolitse
selle eest, et keegi seda endale ei võtaks, ei kogu seda ega reguleeri selle tarvitamist.
Hoopis teisiti suhtub veesse rändur, kes ületab veetut kõrbe: ta hoiab seda, hoolitseb selle
eest, et seda jätkuks võimalikult pikemaks ajaks ja kogu teekonnaks. Hüved, millised
kutsuvad esile sellise inimese suhtumise ongi majanduslikud hüved. Ainus tunnus, milline
eristab neid vabadest hüvedest, seisneb nende hulgalises piiratuses, mis mõistetud
ülaltoodud mõttes. Töö, mis on kulutatud tootmisele, on väga tähtsaks momendiks üpris
märkimisväärse hulga majanduslike hüvede väärtuse mõõtmisel (vt. Väärtus), kuid ei ole
majandusliku hüve hädavajalikuks tunnuseks.Majanduslikud hüved võivad olla
tarbimislikud või tootlikud, sõltuvalt sellest, kas nad on nähtud ette tootmiseks või
tarbimiseks.
Kirjandus.
C. Menger,“Grundsätze der Volkswirthschaftslehre“ (1872);
E. Sax, „Das Wesen und die Aufgaben der Nationalökonomie“ (1884);
F. Wieser, „Ueber den Ursprung und die Hauptgesetze des wirthsch. Werthes“ (1884);
F. Wieser, „Der natürliche Werth“ (1889);
H. Dietzel, „Theoretische Socialökonomik“ (1895).
A.M.
-inimese majanduslik tegevus tuleneb tema suhtest majanduslikesse hüvedesse, kui
kasulikesse, milliste hulk on suhteliselt piiratud nende vajaduse suhtes. Tunnetades seda
piiratust, võtab inimene ette tegevusi, mis on suunatud selliste varude täiendamiseks ja et
tagada võimalikult täielikult vajaduste rahuldamine, millisteks nad on mõeldud. Sel
eesmärgil ta hoiab eksisteerivaid hüvesid, hangib ja toodab uusi, nihutab hüvesid ruumis ja
vahetuse ringluses ja organiseerib nende tarvitamist. Selliste tegevuste kogum moodustab
endast majandusliku tegevuse sisu. Selle motiiviks on inimese püüd rahuldada oma
materjaalseid vajadusi. Seal, kus see motiiv puudub, ei ole ka majanduslikku tegevust. Kui
inimene toodab mingit asja ja ta ei juhindu ülalpool nimetatud motiivist, siis tema tegevusel
on vaid tehniline iseloom. Leiutaja, kes on haaratud uue masine tegemise õhinast ja teostab
oma mõtte joonistes ja mudelis, ei tegele majandustegevusega, kui ta motiiviks on oma
loomingulise geeniause vajaduse rahuldamise püüd. Tal tuli teostada mudeli valmistamisel
rida selle eesmärgi teostamiseks vajalikke toiminguid, kuid neil tegudel puudub
majandusliku tegevuse värving. Kuid, samad tegevused, kui neid sooritavad töölised, kes
valmistavad ühtede või teiste tarbeasjade valmistamiseks vajaminevaid masinaid, annavad
samadele toimingutele majandusliku tegevuse iseloomu. Majanduslik- ehk ökonoomiline
tegevus kujutab endast, inimese elus, sellisel viisil, majandusliku tegevuse motiivi
ilmumist. Mõned peavad selle spetsiifiliseks tunnuseks nn. majanduslikku printsiipi, mis
väljendub inimese püüdes saavutada vähima kuluga võimalikult palju kasu, kuid selline
vaatepunkt on ebaõigne, kuna see majanduslik printsiip, ei ole miski muu, kui igasuguse
mõistliku tegevuse printsiip. See tuleb majanduslikus tegevuses vaid eredamalt esile, mis
siis saigi mõnedele majandust iseloomustavaks tundemärgiks. Vaata veel majanduslik
hüve. A.M.
– loodusressursid, mida on rikastatud teatava hulga inimtöö lisamisega (vt ka
tootmistegurid).
– majandustegevuses osalevad indiviidid, ettevõtted ja valitsus.
– mehhanism, mis ühendab kõiki tootmistegureid ning arusaamu ja teadmisi majandamise
reeglitest.
– (lad. Major), feodaalne pärimisviis, mille järgi sugukonnamõis läheb jagamatu pärandina
vanimale pojale.
– vanemad parunid.
– majandusteadus, mis tegeleb rahvamajanduse kui terviksüsteemi uurimisega.
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Üldmõiste.
Kolm tunnust:1)väärtuste erasfäärist üleandmine avalik-õiguslikku sfääri.
2)seaduste normide alusel üldkohustuslik.
3) „üldine ja tagastamatu“ avaliku liidu üldvajaduste rahuldamiseks.
Jne.
Maksimalistid – Itaalias
-sotsialistlikus parteis esimese maailmasõja ajal 1914-1918.a. moodustunud
tsentristliku voolu esindajad. Astusid reformistide reeturlikkuse vastu, kes astusid
vandenõusse kodanlusega ja kes püüdsid hoida vaos ja suruda alla proletariaadi
revolutsioonilist tõusu, kuid samal ajal taotlesid nendega ühtsuse säilitamist. See formaalse,
printsiibitu ühtsuse avalike oportunistidega poliitika, milline andis sotsialistliku partei
töölisklassi reeturite kätesse. Peale sotsialistliku partei lõhenemist ja Itaalia Kommunistliku
partei loomist (1921.a.). Maksimalistid, kes olid moodustanud reformistidega bloki nende
võitlusel kommunistide vastu, hakkasid kaotama mõju töölisklassi üle. 1922.a. moodustasid
Maksimalistid iseseisva maksimalistliku partei. Peale fašistide poolt (okt. 1922.a.) võimu
haaramist ta lõpetas maksimalistlik partei Itaalias oma faktilise tegevuse. Mõned
maksimalistid, täpsemalt selle liider G. Serrati (vt), kes moodustas 1923.a. teeteinternatsionalistide grupi, tunnistasid oma endiste positsioonide ekslikust ja astusid 1924.a.
Kommunistlikusse parteisse.
Maksimalistide emigratsioonis olev osa moodustas 1930.a. Itaalia kaasaegse
sotsialistliku partei tuumiku.
SVE. Nr. 26 1954.a. lk.122.
Maksimalistid:
„Maksimalistid“ – väikekodanlik poolanarhistlik terroristlik grupp, mis eemaldus esseeride
parteist 1904.a. ja mis moodustas organisatsiooniliselt „Sotsialistide-revolutsionääride
Maksimalistlikuks Liiduks“ 1906.a. asutaval kongressil Abos (Soomes).
1905-07.a. revolutsiooni perioodil, kõrvuti esseerlikku „maa sotsialiseerimise
nõudmisega, Maksimalistid“ seadsid üles viivitamatu „vabrikute ja tehaste
sotsialiseerimise“ nõudmise. Maksimalistid suhtusid eitavalt parlamentlike võitluse
viisidesse kapitalistliku ühiskonna tingimustes, arvasid, et kapitalismi on võimalik
poliitilise terrori ja „ekspropeerimise“ abil kukutada. Sotsiaalse pöörde edasiviivaks jõuks
pidasid nad „töötavat talurahvast“. Maksimalistid maskeerisid oma näiva
„vasakpoolsusega“ oma väikekodanlikku olemust. Maksimalistid pidasid oma põhilise
võitlusvahendina õigeks individuaalset terrorit, väljendades seda reas terrori- ja
anarhistlikes ekspropeerimise aktides. 1908.a. hakkasid maksimalistlikud organisatsioonid
laiali minema. Peale 1917.a. Veebruari kodanlik-demokraatlikku revolutsiooni
((Venemaast sai demokraatlik vabariik.)) Maksimalistid taastasid oma organisatsiooni,
valides Petrogradis, aprillis oma konverentsil, oma Kesktäitevbüroo. Peale Suurt
sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni ((See kukutas demokraatliku vabariigi, mitte tsaari
võimu!)) kuulusid mõne aja Maksimalistide esindajad Nõukogudesse ja neil oli oma
esindus Nõukogude Ülevenemaalises Kesktäitevkomitees. Kuid seejärel osa Maksimaliste
asusid relvastatud võitlusse Nõukogude võimuga, muutudes imperialistlike välisriikide
agentuuriks. Teine osa Maksimaliste, loobudes 1920.a. aprillis oma programmilistest ja
taktikalistest seisukohtadest, läksid laiali.
SVE. Nr. 26 1954.a. lk.122.
Maksimalistid.
- Sotsialistide-Revolutsionääride Maksimalistide Liit, esseeride ((sotsialistidrevolutsionäärid)) parteist lahkulöönud pahempoolne väikekodanlik poolanarhistlik
rühmitus Venemaal, organiseerus okt. 1906.a. M- nõudsid 1905-07.a. rev-i ajal, et nii maa
kui ka vabrikud ja tehased kohe ühiskonnastataks. Sotsiaal. rev-i liikumapanevaks jõuks
pidasid nad töötavat talurahvast. Arvasid, et kapitalism tuleb hävitada terrori ja
eksproprieerimise teel. 1908.a. lagunenud organisatsioon. Taastati pärast
Veebruarirevolutsiooni. Maksimalistid tunnustasid nõukogude võimu, kuulusid
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nõukogudesse ja Ülevenemaalisse Kesktäitevkomiteesse, kuid ei olnud poliitiliselt
järjekindlad. 1918.a. rühmitus lõhenes, osa Maksimaliste hakkas võitlema nõuk võimu
vastu, teine osa tunnistas oma vigu.
ENE 5. 1973.a.lk.47.
***
Kommentaar.
Kuna 1917.a. olid enamlased olid enne põranda all, siis neist ja nende eesmärkidest teati
väga vähe.
Kuna maksimalistid, õieti esseerid, olid siis tuntud, siis pugesid enamlased nende hõlma
alla.
Kui esseerid ei tahtnud, et enamlased võimu endale võtavad ja nõudsid ikka Nõukogude
võimu, mitte enamlaste diktatuuri, siis enamlastel õnnestus saata osa sõjaväge esseeride
vastu sõtta.
Kuna rahvas (sõdurid, ohvitseridki) ei teadnud mis toimub, siis talupojad võitlesid
talupoegade vastu, enamlaste ideede elluviimise nimel st. enda huvide vastu. Sõdur peab
käsku täitma. Enamlased olid suured laveerijad ja nendel kehtis põhimõte – „Eesmärk
pühitseb abinõu“. Nad kasutasid Nõukogusid vaid vahendina, mitte, et see oleks olnud siis
eesmärk. Kui aga võim oli enda käes, siis vormistati enamlik võim „nõukogude võimuks“
(täpsemalt kommunistide võimuks), kuigi „Kroonlinna mässajad“ nõudsid Nõukogude
võimu ja maa talurahvale jagamist. Nõukogude võimu eest võitlejaid jäi (kommunistide
diktatuuri eest võitlejate käe läbi) Kroonlinna 1920.a. surnutena maha ligi 30 000.
Enamlased (kommunistid) hävitasid nõukogude võimu tahtjaid, sest need ei tunnistanud
enamlaste võimu (diktatuuri taotlusi) . Enamlased – kommunistid tegid end hiljem ise kõiki
propaganda- ja kunstivõtteid –vahendeid, eriti viimaseid oskuslikult ära kasutades,
legaalseks.
Tänapäeva venes on käivad asjad sama viisi. Uskuda ei või ühtki sõna, isegi mitte
hetkeks. Pettus =kavalus = tarkus. Hiljem selgub, et petta said ikkagi ja pettur jääb õigeks,
naeratab ja ütleb, et olid ise loll, et uskusid ja on ametis edasi. Kuidas juht ees, nii kari
järgi. Vastupidi ei ole, sest kui oleks vastupidi, siis juhti ei oleks ja oleks anarhia.
Sel ajal teati maailmas ja ka Pariisi rahukonverentsil 1919.a., et Venemaal on
võimul Maksimalistid.
Viimased aga sõlmisid Saksamaaga eraldi rahu, et mitte öelda, et andsid alla.
Venemaa oli aga enne sõda sõlminud lepingu, et separaatrahu ei sõlmi!?.
K. L. 16.08.09.
Malaisia 1957.a. Konst Käesolevas Konstitutsioonis, kui kontekstist ei tulene muud, omavad järgmised väljendid
mõisted
neile pandud tähendust, aga nimelt;
„Parlamendi akt“ tähendab Parlamendi poolt välja antud seadust;
„Laene tegema“ sisaldab rahasummade saamist, milliseid kustutatakse igaaastaste
maksetega ja termin „laen“ peab olema tõlgendatud vastavuses sellega;
„Ennetähtaegselt avanev vakants“ tähendab Senatis selle liikme volituse lõppemist,
või vakantsi, mis avaneb Esindajatekojas või Seadusandlikus Kogus, kuid mitte Parlamendi
või Kogu laialisaatmise tulemusel tekkinud vakantsi;
„Pea minister“ tähendab Riigi Pea ministrit (Mentri Besar);
„Kodanik“ tähendab Föderatsiooni kodanikku;
„Tsiviilleht“ tähendab akti, mille alusel eraldatakse riigi fondidest vahendeid Yang
di-Perttuan Agongi, tema Abikaasa, Valitseja või Kuberneri ülalpidamiseks;
„Ühenduse riik“ tähendab Ühendatud Kuningriike, Kanadat, Austraaliat, UusMeremaad, Lõuna Aafrika Liitu, Indiat, Pakistani, Tseiloni, Ganat ja igasugust teist maad,
milline on kuulutatud Parlamendiaktiga Ühenduse riigiks, aga „Ühenduse osa“ omab
§155(2) kindlaksmääratud tähendust;
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„Föderatsiooni ja Riikide ühisesse kompetentsi kuuluvate küsimuste Loetelu
tähendab üheksanda Lisa kolmandat Loetelu;
„Kohustus“ sisaldab igasugust kohustust maksta põhisummat välja igaaastaste
maksetega ja vastutust igasuguse garantii puhul ja terminit „võlakohustused“ tuleb
tõlgendada sellega vastavuses;
„Valija“ tähendab isikut, kel on õigus võtta valimiste ajal osa Esindajatekoja või
Seadusandliku Kogu valimistest;
„Seadusandlik akt“, kui sellist väljendit kohatakse kaheksandas Lisas, siis tähendab
see Riigi Legislatuuriga välja antud seadust;
„Eksisteeriv seadus“ tähendab igasugust seadust või mingit selle osa, mis kehtis
Föderatsioonis vahetult enne Iseseisvuspäeva;
„Föderaalne seadus“ tähendab:
a)igasugust eksisteerivat seadust, mis puutub küsimusse, mille suhtes on Parlamendil õigus
seadusi välja anda ja mis on seaduseks, milline jääb kehtima XIII osa alusel, ja
b)igasugune Parlamendiakt;
„Föderatsiooni kompetentsi kuuluvate küsimuste Loetelu“ tähendab üheksanda Lisa
esimest loetelu;
„Föderaalsed eesmärgid“ haaravad kõiki eesmärke, millised on seotud küsimustega,
mille suhtes Parlamendil on seaduse väljaandmise õigus, teisiti kui §76 jõuga;
„Välisriik“ ei sisalda mingit Ühenduse osa või Iiri Vabariiki;
„Õigus“ sisaldab kirjutatud õigust, üldõigust, kuivõrd see Föderatsioonis kehtib või
mingis selle osas ja igasugust tava või kommet, millel on Föderatsioonis või mingis selle
osas seaduse jõud;
„Seadusandlik Kogu“, kõikjal, erandiks seitsmes ja kaheksas Lisa, sisaldab
Riiginõukogu;
„Seadusandlik Nõukogu“ tähendab seadusandlikku Nõukogu, mis jätkab
tegutsemist §164. alusel;
„Legislatuur“ tähendab mingi Riigi suhtes võimuorganit, millel on antud Riigi
Konstitutsiooni alusel õigus anda välja selle Riigi seadusi;
„Malailane“ tähendab isikut, kes tunnistab islami usku, räägib tavaliselt malai
keeles ja allub malai kommetele ja;
a)sündis Föderatsiooni piires enne Iseseisvuspäeva, või üks tema vanematest sündis
Föderatsiooni piires, või kes sel päeval asus alaliselt Föderatsiooni elama, või
b)pärineb sellisest isikust;
„Iseseisvuspäev“ tähendab 31.augustit 1957.a.;
„Tasustatav ametikoht“ tähendab täieliku hõivega ametit mingis riigiteenistuses ja
sisaldab Peakohtuniku või teist Ülemkohtu kohtunikku, Peaaudiitorit, Peaattorei,
Valimiskomisjoni või mingi teise komisjoni liiget, mille suhtes rakendatakse X osa, aga ka
igasugust teist ametikohta, milline on Parlamendi aktiga kuulutatud tasustatavaks
ametikohaks;
„Pensioniõigus“ sisaldab õigust pensioni saamiseks väljateenitud aastate eest ja
õigust saada pensionit spetsiaalsest fondist;
„Avaliku võimu organ“ tähendab Yang di-Perttuan Agongi, Riigi Valitsejat või
Kuberneri, Föderaalvalitsust, Riigi Valitsust, kohalikku võimuorganit, võimuorganit, mis
on asutatud seaduse alusel õiguse teostamiseks, millisega ta on varustatud
föderaalseadusega ja Riigi seadusega, igasugune kohus või tribunal, peale Ülemkohtu või
igasugune ametiisik või nende isikute, kohtute tribunalide või võimuorganite poolt
määratud võimuorgan või mis tegutseb nende nimel;
„Tasustamine“ sisaldab tasu või töötasu, ülalpidamist, pensioniõigust, tasuta
eluasemega kindlustamist või korteri üüri väljamaksmist, tasuta transpordi kasutamist või
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sõidukulude hüvitamist ja muid privileege, millised võivad olla rahas väljendatud;
„Reeglite väljatöötamise Komitee“ tähendab Reeglite väljatöötamise Komiteed või
muud organit, milline on volitatud kirjutatud õiguse alusel andma välja reegleid või käske,
mis reguleerivad Ülemkohtu protseduuride praktikat;
„Valitseja“:
a)Negri Sembilani suhtes tähendab Riigi Pea ministrit (Yang di-Pertuan Besar), kes
tegutseb enda nimel ja Juhtivaid pealikke kooskõlas selle Riigi Konstitutsiooniga; ja
b)mingi Riigi suhtes sisaldab, erandiks need juhtumid, kui see väljend esineb §181(2) ja
kolmandas ning viiendas Lisas, igasugust isikut, kes kooskõlas selle Riigi
Konstitutsiooniga täidab Valitseja funktsioone;
„Riik“ tähendab Föderatsiooni kuuluvat Riiki;
„Riigi seadus“ tähendab:
a)igasugust eksisteerivat seadust, milline puudutab küsimust, mille suhtes on Riigi
Legislatuuril õigus anda välja seadusi ja mis on seaduseks, mis jätkab kehtivust XIII osa
alusel; ja
b)Riigi Legislatuuri poolt välja antud seadus;
„Riigi kompetentsi kuuluvate küsimuste Loetelu“ tähendab üheksanda Lisa teist
Loetelu;
„Maks“ hõlmab lõivu või tolli, kuid ei sisalda kohalikel eesmärkidel võetavaid
makse, või tasu teenustööde eest;
„Föderatsioon“ tähendab 1957.a. Kokkuleppe alusel loodud Malaisia
Föderatsiooni;
„Kirjutatud õigus“ hõlmab käesolevat Konstitutsiooni ja igasuguse Riigi
Konstitutsiooni;
3)Kui kontekstist ei tulene muud, siis on iga viide käesolevas Konstitutsioonis mingile
kindlale osale, paragrahvile või lisale viiteks käesoleva Konstitutsiooni vastavale osale, või
paragrahvile või lisale; igasugune viide mingile kindlaksmääratud peatükile, punktile, jaole
või paragrahvile on viiteks vastava osa peatükile, vastav paragrahvi punkt, vastav lisa jagu
või vastav jao või punkti alapunkt, milles viidet kohatakse; igasugune viide paragrahvide,
jagude või nende alajagude grupile tähendab, et selline grupp sisaldab nii esimest, kui ka
viimast grupi punkti, millisele viide tehakse;
4)Kui käesoleva Konstitutsiooni alusel nõutakse, et keegi isik võtaks ja allkirjastaks
tõotuse, siis nimetatud isik võib, kui ta seda soovib, täita selle nõudmise, tehes ja
allkirjastades piduliku avalduse.
5)Viited käesolevas Konstitutsioonis Föderatsioonile ja selle Riikidele, aga samuti
Föderatsiooni territooriumile või mingile selle Riigile, või siis kellegi Föderatsiooni
teenistuses olevale ametiisikule, või siis Föderatsiooni või Föderatsiooni teenistuses
olevale asutusele või võimuorganile, tuleb tõlgendada:
a)igasugusele aja perioodile peale Malaisia Föderatsiooni 1948.a. Kokkuleppe jõustumist ja
kuni Iseseisvuspäevani kui viited Föderatsioonile, mis asutatud selle kokkuleppe alusel ja
mis moodustavad selle Riigid ja Väinaasutused e. kroonikolooniad ((settlements)), aga
samuti Föderatsiooni või mingi Riigi või Väinaasutuse territooriumi, mis selle koosseisu
kuulub, aga ka vastavat ametiisikut, kes asub ametis Föderatsiooni teenistuses, või
Föderatsioonis või Föderatsiooni heaks, vastavas võimu asutuses või organis;
b)igasuguse aja jooksul enne nimetatud kokkuleppe jõustumist (kui see tuleneb kontekstist)
kui viidet sellistele riikidele, territooriumitele, ametikohtadele, võimudele või organitele,
viiteid, millised on ette nähtud mainitud Kokkuleppe §135(2) punktiga.
6)Käesolevas Konstitutsioonis tuleb viidet mingile aja perioodile tõlgendada, kui see ei
ilmne kontekstist, kui kaasahaaravad viited perioodile, millised algavad enne
Iseseisvuspäeva.
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Manipulatsiooni ehk
demagoogiat
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7)Käesolevas Konstitutsioonis viited Malai Föderatsiooni 1948.a. Kokkulepetele peavad
olema tõlgendatud, kui kontekstist ei ilmne muud, kui viiteid mainitud Kokkuleppele, nii
nagu see kehtis vahetult enne Iseseisvuspäeva.
– valimisringkonnale eraldatud saadikukoht (Vastavalt saadikukohtade arvule eristatakse
ühemandaadilisi ja mitmemandaadilisi valimisringkondi).
– kõrgema kohtu käskkiri alamaastme kohtule.
- (Nepali K §9.2)
kohtukäsk, mis kirjutab ühele või teisele isikule (tavaliselt ametiisikule) ette mingi tegevuse
sooritamise, millise ta peab seaduse järgi sooritama;

tuleb veenmisest lahus hoida. Manipuleerimise (nagu veenmisegi) eesmärk on lugejate
hoiakute ja käitumise mõjutamine soovitud suunas, kuid seejuures kasutab kirjutaja
ebaausat teed.
K. Marxi ja Fr. Engelsi poolt rajatud sotsialistlik maailmavaateline süsteem, mille aluseks
on ajalooline materialism e. materialistlik ajalookäsitlus. Marxismi lähtepunktiks oli G. W.
Hegeli dialektiline (Dialektika) meetod, mis võimaldas käsitseda inimkonna ajaloo käiku
teatava kausaalselt seaduspärase arengu tulemusena ja pidada üksteisele järgnevaid
olukordi paratamatult terviklikeks, ent siiski mööduva ilmega astmeiks inimühiskonna
lõpmatus, immanentses arenemisprotsessis. Kuna Hegeli süsteemis oli tõelisus vaid idee
väline avaldus ja kõik inimeste toimingud, huvid ning kired moodustasid maailmavaimu
(Weltgeist) kui arenemise substraadi eneseväljenduse ja üha täielikumaks muutuva
eneseteadvuse vahendid, tõstis marksism esikohale seni vähe tähelepanu leidnud
materiaalse elemendi – inimühiskonna majanduslikud vahekorrad ja nende alusel tekivad
sotsiaalsed vastuolud. Eitades ühiskondlike nähtuste puhtspekulatiivset vaatlemist väidab
marksism, et sotsiaalne, poliitiline ja vaimne areng on esijoones tingitud inimeluks vajalike
varade tootmisel tekkivaist suhteist, mis igal antud momendil vastavad materiaalsete
tootmisjõudude teatavale arenemisastmele. Selliste tootmissuhete kogum moodustavatki
ühiskonna majandusliku struktuuri, selle reaalse baasi, mis üles kerkib vastav õiguslik ja
poliitiline pealisehitis (Überbau) ja millele vastavad teatavad ühiskondliku teadvuse
vormid: „mitte inimeste teadvus ei määra nende olemise, vaid vastupidi – nende
ühiskondlik olemine määrab nende teadvuse“(Marx). Tootmisjõud s.t. kõik looduses ja
inimese maailmas esinevad jõud, mis võtavad osa inimeluks vajalike varade hankimisest
(maa, toorained, tööriistad, inimeste tööjõud, loodusteadused, tehnika), kasvavad ja
täienevad aja jooksul ning immanenetse seaduspärasuse alusel, sattudes seejuures vastuollu
olevate ühiskondlike tootmissuhetega ja neile vastava juriidilis-poliitilise ning ideoloogilise
pealisehitusega. Selle vastuolu alusel tekib klassivõitlus traditsioonilisi asutisi ja suhteid
poldavate ühiskondlike rühmituste ja uute tootmisjõudude vahel, kuni uued tõusvad kihid
saavutavad võimu sotsiaalse revolutsiooni teel. Nii muutub majandusliku aluse muutmisega
terve sotsiaalpoliitiline, juriidiline ja vaimne pealisehitis, kuna seadusandlus ainult
protokollib majanduslike olukordade tahet ja fikseerib sündinud muutusi. Ajaloolise
materialismi seisukohalt on inimkonna ajalugu esijoones valitsevate ja ekspluateerivate
klasside omavahelise võitluse ajalugu. Vabad ja orjad, läänihärrad ja pärisorjad,
tsunftimeistrid ja sellid on ikka ja alati võidelnud üksteise vastu oma klassihuvide
kaitsmise nimel. Leppimatute klassivastuolude tulemusena olevat riik vaid valitsevate
klasside organisatsioon valitsevate klasside kestvaks rõhumiseks ja moodustavad
sunnivõimu alusel kujunevate suhete kogumi; seevastu olevat ühiskond inimeste tarvete
rahuldamisele suunatud majandusliku tegevuse alusel tekkivate inimlike suhete kogum.
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Ühiskond olevat põhiline organisatsioon ja eksisteerivat alati, kuna riik tekkivat vaid
teatavate majanduslike tingimuste puhul, nimelt ühiseluks vajaliku korra loomiseks
majanduslikest vastuoludest lõhestatud ühiskondades. Eriti selgel kujul avaldub
klassivõitlus kapitalistlikus majanduskorras, mil tootmisvahendite omanikele,
kapitalistidele, on võimaldatud saada mitte-töist tulu, kuna töövõtjad omandita
proletaarlasena on sunnitud müüma oma tööjõudu esimestele töötasu eest, mis on tunduvalt
väiksem tööliste tööjõudluse väärtusest. ((Siin on oletuse liiga suur ülekaal tegelikkusest, et
mitte ütelda eksiarvamus. Toode sünnib koos hinnanumbriga vaid suletud plaanimajanduse
riigis, kus klaasile on põhja valatud hind 14 kop, kuid puudub number, mis näitaks klaasi
mahtu. Vabas turumajanduses selgub hind poes. Kaupa kas ostetakse või ei osteta. Subjekt
hindab antud hetkel toodet ja otsustab, kas see asi on pakutud hinda väär või mitte. Tööline
sai aga palga kätte, oletusel, et toode on arvestusliku hinnaga müüdav. Tegelikult aga jõuab
suur hulk kaubast olukorda, mil tema tootmiskulud ületavad tema praktilise hinna. Nii on
töölised saanud teenimatut töötasu, kuid see on juba ettevõtte juhtide tööala. Tänapäeval ei
ole tootmine probleemiks, vaid ostetava toote leidmine ja selle õigeaegne uuendamine.
Küsimus taandub psüholoogiale ja inimesele. Rebase nahk ei ole moes – siis seda ei kanta,
isegi kui see viie krooniga müüakse. Isegi toiduained on tihti lugu moekaup. Moekaup
kaotab oma väärtuse, kui see on mundriks mutunud. Mõte on teistest erinemises, mitte
sarnaseks saamises. Kui on moes omada hästi palju töölisi, siis neid võetakse palju tööle,
kui mitte, siis ei võeta. Ettevõtte suurusel-väiksusel ei ole teatud tingimustes tähtsust, sest
see on tootmise korraldamise küsimus. Siin on väärtushinnangute mõjuala. Tööline on
tootmise seisukohast robot, ehk tootmistsüklist osalev subjekt. Kui tööandja oma robotite
eest ei hoolitse, need lagunevad. Antud juhul peab robot ise end korras hoidma ja arvet
pidama, kas töö teda taastab või ei taasta. Kui roboteid on igasuguseid. Universaalseid ja
monofunktsionaalseid, millistel on rakendust vähem, kuid ta ka kulub vähem. Tulu suhtes
aga ei ole ühiskonnale tähtis see, kuidas teda saadakse, vaid kuidas seda kasutatakse. Tuleb
see töiselt või mittetöiselt asja ei muuda. Vabandust. Kustuta, kui ei meeldi. KL.)). Sel teel
tekkiv lisaväärtus, mille omandab tööandja-kapitalist, on kapitalistliku majandussüsteemi
iseloomulikumaid nähtusi ja selle loomine moodustavatki kapitalistlike ettevõtete peamise
eesmärgi. Marksismi arvates on lisaväärtuse allikaks ainult töövõtja elav tööjõud, mitte aga
muud tootmisvahendid (masinad jne.). Absoluutne lisaväärtus tekib tööpäeva
pikendamisest, relatiivne lisaväärtus – töö tootlikuse tõstmisest. Kodanliku ühiskonna
algrakuks, millest välja kasvab kapitalistliku majanduse keeruline mehhanism, on kaubad,
mille vahetamises üksteise vastu omandavad ühiskondlikud suhted fantastilise asjadesuhete vormi (nn. kaubamajanduse fetitsism). Vastava kauba vahetusväärtuse määrab selle
valmistamiseks vajaliku ühiskondlikult-tarviliku töö hulk. Tööliste ekspluateerimist
soodustab asjaolu, et masinatööstuse arengu tagajärjel suureneb tööpuudud ja kujuneb nn.
tööstuslik varuvägi; seetõttu ületab tööpakkumine tavaliselt nõudmise ja tööpalgad ei suuda
tõusta elatusmiinimumist kõrgemale. Lisaväärtusest saadava kasumi kuhjumine kapitalisti
kätesse võimaldab tootmisvahendite akumulatsiooni, kuna kapitalistide endi vahelise
võistluse teravnemine hävitab majanduslikult nõrgad väike- ja keskettevõtted, põhjustades
sellega üha suureneva tootmisvahendite konsentratsiooni. Laiade rahvamasside vaesumise
tagajärjel ei leia toodetud kaubad küllaldasel määral turge; sellest tingitud kriisid
majanduselus omandavad üha teravama kuju, kuni oma aluseis vapustatud kapitalistlik
majanduskord variseb lõpuks kokku. Sellega olevat kodanlus oma ajaloolise ülesande
täitnud. Ta vabastas tootmisjõudud endistest köidikutest, arendades neid jõude
ennenähtamatu aktiivsusega edasi ja lõi oma palavikuliselt hoogsa tegevusega
hiiglarikkused. Et viimased kuhjusid ühe väiksearvulise rahvakihi kätte, siis tekkis
kodanluse võimutsemisele varsti opositsioon. Ajaloolise paratamatusega kasvas
suurtööstuse edenedes ka kdanluse-vastane proletariaat, kelle surus kapitalistlik areng küll
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suurde viletsusse, kuid kes just selle majandusvormi juures võis paremini organiseeruda ja
omavahelise solidaarsuse tunnet kasvatada. Võimaldades proletariaadil kujuneda
klassiteadlikuks jõuks kasvatas kodanlus endale ise hauakaevaja. Sotsiaalses revolutsioonis
võidab proletariaat oma ajutise diktatuuri teel kodanluse, sotsialiseerib tootmisvahendid ja
rajab alused sotsialistlikule klassideta ühiskonnale. Klassivahe kadumisega sureb välja ka
senine riik: vabadest omavalitsuslikest assitsiatsioonidest koosnev ühiskond saatvat
riigimasina muuseumisse voki ja pronkskirve kõrvale. Et proletariaadi kui rahvastiku
enamuse võitlus oma klassihuvide eest kaotavat üldse ekspluateerimise, siis kujunevat ta
võidu tagajärjel uus ühiskond, mis ei tunne ei rõhutuid ega rõhutavaid. Nii toimuvat hüpe
paratamatuse riigist vabaduse riiki (Engels). Nii ei teostu marksismi järgi sotsialism
üksikute eksperimentide teel, vaid kasvab oleviku ühiskonnast välja kodanluse ja
proletariaadi huvide vastuolu ja sellest tingitud võitluse loomuliku tulemusena. Õhutades
proletariaadi poliitilist võitlust ja sidudes revolutsioonilise sotsialistliku teooria XIX s.
1.poolel hoogustunud töölisliikumisega sai marksism mitmel maal, eriti Saksa- ja
Venemaal aluseks sotsialistlike parteide tegevusele. Majanduselu tegelik areng
kõrgkapitalismi, finantskapitali ja imperialismi ajastul on sundinud mitmeid marksismi
põhialuseid täiendama, edasi arendama või muutma. XIX s. lõpul Saksas tekkinud
revisjonism Ed. Bernsteini juhatusel taotles marksismi majanduslikku ja poliitilise doktriini
revideerimist reaalelu nõuetega kokkukõlastamise suunas ja tõstis revolutsioonilise
propaganda asemel esikohale praktilise reformistliku poliitika. Ka Austrias viimaseil
aastakümnetel esile kerkinud suund, nn. austromarksism (tähtsamad esindajad on M. Adler,
O. Bauer, R. Hilferding) püüab marksismi kohastada nüüdisaegsele majanduslikule
sotsiaal-poliitilisele arengule, seondades temaga mitmed I. Kanti õpetused ja rõhutades
viimasel ajal eriti sotsiaalse revolutsiooni ideed. Samuti on G. Plehhanov, K. Kautsky, R.
Luxemburg, G. Lukacs jt. marksismi mõnes suhtes edasi arendanud. Eri koolkonna
moodustab sel ajal nn. leninism. Marksism on viljastavalt mõjustanud ka ühiskonnateaduste
(ajaloo, majandusteaduste, sotsioloogia) arenemist. (K. Kautsky, Die materialistische
Geschichtsauffassung, I-II , 1927.a.; H. Cunow, Die Marxsche Geschichts-Gesellschafts- u.
Staatstheorie, I-II, 1920-21). EE. V 1934. v. 989-992.
P.T.
Marksism-leninism - Tänapäeva kommunismi ideoloogiline alus, viitab Marxi ideede „loomingulisele“
arendamisele V.Lenini poolt.
Marx
Vt. Isikute registrist.
Massilise teeninduse - Queuing model- Teenindamiseks optimaalse arvu ettevõtete leidmise mudel, kus
mudel
lähtutakse nende vajadustest. Nimetatakse ka järjekorra mudeliks.
Massipartei XIX sajandi lõpus esile kerkinud poliitilise partei tüüp, mis apelleerib äsja valimisõiguse
saanud rahvahulkadele, lähtudes sõjakast ideoloogiast, väljaarendatud organisatsioonist ja
suurest liikmeskonnast.
Massitootmise
- Mass production conversion - Konversioonilise tootmise tüüp, kus toodetakse suur hulk
konversiooni süsteem suhteliselt standardiseeritud toodangut.
Massiüldsus Üldsuse ülekaalukas osa, erineb väiksearvulisest vastuvõtlikust üldsusest arvamuste ja
hoiakute vähema järjekindluse ja suurema lihtsameelsuse poolest.
Materiaal-tehniliste
- Material requirements planning – MRP - Materjal-tehniliste varude juhtimise süsteem,
vajaduste planeerimine. mille eesmärgiks on omada vaid neid varusid, mis on vajalikud lähimate tootmisülesannete
(MVP)
täitmiseks.
Matmine
…Neoliitilisel ajastul esineb ka Eestis esmakordselt matmist. Panustena on hauda asetatud
kivikirveid, merevaigust või loomahambaist helmeid, keraamikat jm. Pronksiajast leitakse
maa-aluseid ja kaljuhaudu, kääpaid ja kivikalmeid, samuti monumentaalseid kalmeid
(Püramiid, Nuragh). Maa-alustest haudadest on eraldi mainitavad nn. katakombhauad, mis
koosnevad püstloodis maasse kaevatud kaevusest ja selle põhjalt kõrvale uuristatud
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Matriarhaat

hauakambrist. Vahemeremail leidub nn. kuppelhaudu. Erilistest kalmetest mainitagu veel
laevkalmeid (Kivilaevkalme). Pronksiajal levis Kesk-Euroopast surnupõletamine, mille
tagajärjel muutusid osalt kalmekujudki. Põletatud surnute põrm asetati sageli urnidesse, mis
kaevati maasse ja mida leidub mõnikord suurte kalmistuina. Eestis maeti surnuid nii
põletamata kui põletatult nn. kivikirstkalmeisse (Kivikalme). Raua-ajal muutus laiba
matmine üldisemaks, surnu põletamine oli aga veelgi väga levinud, kuni selle tõrjus
ristiusk. Põletatud surnu põrm pandi hauda kas urnis või ilma. Maa-aluste haudade kõrval
esinevad tihti kääpad. Erilistest kalmekujudest tuleb mainida keltide vankerhaudu ja
skandinaavlaste laevkalmeid. Viimaseis on surnu asetatud laeva ja kas kaevatud maasse või
kaetud kääpaga. Esineb ka surnu põletamist ühes laevaga, samuti kivikalmeid. Nagu
varemini, esineb ka raua-ajal matust eluhoonesse, kus surnu arvati edasi elavat. Eestis oli
valitsevaks kalmekujuks kivikalme, mille kõrval muinasaja lõpu poole levis maa-alune
laibahaud ja maa idaosas slaavi mõjul ka kääbas.
Nüüdisaegsete loodusrahvaste matmisviisidest esinevad peaaegu üle maailma
surnupõletamine, aga ka matmist laibahauda, kusjuures haua kuju meenutab sageli surnu
varasemat asulat ja surnule kaasa antavad asjad ning tarberiistad eeldavad selgelt
hauataguse elu kujutelma. Laialt levinud on ka õhukalmed: laip asetatakse puule või
postide najal maapinnast kõrgele õhku. Siberi rahvail meenutavad säärased õhukalmed
küttide lihasäilitamistavasid. Soov laipa kaua alal hoida on juhtinud selle
mumifitseerimisele. Skelettimisel hoitakse alal ka kogu luustik või ainult pea. Mitmed
rahvad asetavad oma kalmetele mälestusmärke. Ristiusu algusest peale nähakse matmises
armastuskohuse täitmist usklikkude kaaslaste vastu, keda saadetakse ülestõusmist ootavale
uuele elule, mistõttu matmine on terve koguduse asjaks, toimetatakse harilikult koguduse
oma matmispaikades ja saab osaks kõige vaesemalegi. Matmisviisides kohaldas kirik sageli
kohalikke kombeid, püüdes siiski vältida paganlikke. Esimeseks armastuskohuseiks
lahkunu vastu oli paganailgi esinev komme – sulgeda surnu silmad ja suu, pesta laip ja
rõivastada teda paremini. Juutide, eriti Kristuse matuse eeskujul jäid kristlased
matusekombe juurde, ehkki laiba põletamises ei nähtud ülestõusmis-lootuse tühistamist,
vaid ainult sügavale juurdunud kristliku kombe hülgamist. Viimane seisukohalt pole siiski
üldine. Kohati (näiteks Egiptuses) teostati laipade palsameerimist, laiba võidmine
hästilõhnavate rohtudega on pärit juutidelt, haljaste okste panemine puusärki kestva elu
sümbolina paganliku algupära. Kirikukellade helistamisega kutsutakse usklikke palvetama
surnu eest. Matuse juures peetavad palved ja laulud väljendavad igavese elu lootust
vastandina paganate kaebelauludele. Rooma ja kr.-kat kirikus on arenenud sellised
hingepalved (Vaata Missa, Pannühhiid), reformitud kirik ei pea neid palveid aga
evangeeliumi mõttele vastavaks. Kolmekordne mulla viskamine hauda, mis on paganlikku
algupära, on armastusavaldus lahkunule jumalajätkus. Esimesil sajandeil kindlaks
kujunenud matusekombed säilisid mõningate muudatustega usupuhastus-ajastulgi tekkinud
kirikus.
Matmispaigad jagunevad Eestis avalikeks- ja era-matmispaikadeks (Kalmistu). Avalike
matmispaiku asutatakse ja laiendatakse vastava omavalitsuse esinduskogu otsusel. Alevite
ja valdade matmispaikade suhtes on peale selle tarvis veel siseministri luba. Eramatmispaikade asutamine ja laiendamine toimub siseministri loal. Koguduste endised
kalmistud lähevad koguduste likvideerimise või valitsemisest loobumise korral üle
vastavale omavalitsusele. Vaata Krematoorium.
EE. V. 1933.a.
(kr.) s.pol., emadevalitsus e. emavõim, mis on rajatud emajärglusele, kuna veresugulusel
isa kaudu on vaid kõrvaline tähtsus. Matriarhaat esineb primitiivsel arenemisastmel seisvate
rahvaste perekondades, piiratud mõõdul aga veel praegugi polüandria kujul, s.o.
abieluvormis, kus ühel naisel on mitu meest. Sellist matriarhaati leidub väheselt veel
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Beringi mere piirkonnas elavail eskimotel, Ees-Indias draviididel ja Siberis giljakkidel,
tšukšining mõnel pool Austraalias.
Matrikis vorm.
? Payoff matrix - Statistiline otsuse vastuvõtmise meetod, mis aitab juhil võimalike
alternatiivide hulgast otsust vastu võtta.
Matriks organisatsioon - Matrix organization - Adaptiivse struktuuri tüüp, kus formeerunud grupi liikmed
kannavad oma tegevuse eest vastutust ka antud konkreetse projekti juhi ees, kus nad
töötavad alaliselt.
Mauretaania
revolutsioon? 2003.a.
Mehhaaniline struktuur .- Mechanistic structure - See on traditsioonilis-bürokraatlik organisatsiooni vorm,
vastandiks orgaanilisele või adaptiivsele struktuurile.
Mehhaniseerimine
– Mechanization- Inimeste asemel masinate kasutamine.
Mehrab
– mošee osa kus palvetatakse.
Meie-Isa –
kristlaste tähtsaim palve.
Mentaliteet Hoiakutekogum, mis ei ulatu tõelise ideoloogiani, sest on liiga ebamäärane ja
järjekindlusetu.
Merkantilism
– XV –XVII sajandi prantsuse majandusteaduse koolkond, mis pooldas riigi aktiivset
osalemist majanduses, eeskätt väliskaubanduses (vt ka füsiokraadid).
Merkantilism -1893
– ((Majanduspoliitiline suund XVI-XVIII s., ja seda suunda õigustav majandusteaduslik
õpetus. Merkatilismi pooldajad samastasid rikkust rahaga ja väitsid, et riigi heaolu sõltub
võimalikult suurest kulla – ja hõbeda tagavarast. Nad taotlesid oma maa kaupade väljavedu
ja kõrgete tollidega välismaiste kaupade sisseveo piiramist)).
Keskaja lõpul hakkas vana Euroopa majanduskord järkjärgult lagunema Feodaalne
naturaalmajandus hakkas asenduma rahamajandusega ja maa rentimisega. Töötleva
tööstuse tsunftiline ülesehitus hakkas kaotama oma endist kuju. Solidaarsest massist
hakkasid üles kerkima üksikud isikud ja grupid – kapitalistlikud ettevõtjad – eraldudes
töölistest. Tsunftide meistrid õppisid hoidma oma tootmise monopoolset asendit. Nende
hulka oli sellidel üha raskem ja raskem tõusta. Üha tihedamalt tekkisid vaidlused ja tülid
erinevate tsunftide vahel. Mida enam kaubandus turgude avarnemisega arenes, seda
suurema tõuke kapitalism sai ja vastupidi – ettevõttlikkuse areng tingib endaga turgude
laiendamise püüde. Uute maade ja uute kaubateede leidmine ja avamine viib selle arengu
lõpule ning annab kapitalistlikule tootmisele üle. XV saj teisel poolel oli rahvusvaheline
kaubandus keskendunud ümber Vahemere. Kaugematest riikidest oli sellega vaid India
pidevas suhtluses karavaniteede kaudu. Kaubavahetus „Ida-Lääne“ vahel st. Lõuna
Euroopasse Lääne Aasiaga ja Põhja Aafrikaga, tooraine fabrikantidele ja „ida“
luksusesemete Euroopasse vahendamine oli peamine rahvuskaubanduse ala. Mida enam
arenes Euroopas nõudlus, seda enam vahetus arenes. Esimene kord oli elavnemist märgata
Rooma ülemvõimu ajal, kui kogu tollane orbis terrarum sai Itaaliasse tarnijaks.
Ristikäigud andsid tugeva tõuke „Ida- Lääne“, suhetele, ega ole lakanud. Samal ajal kogu
Kesk-Euroopa asus kaubanduslikus sõltuvuses vahemeremaade rahvastest –
monopolistidest. Bütsants ja eriti Itaalia Linnvabariigid hoidsid oma käes
maailmakaubanduse võtmeid. Tasapisi kasvas Atlandi äärsete riikide soov pääseda
monopolistide käest. Portugali ekspeditsioonid püüavad sõita ümber Aafrika, et jõuda
Indiasse ja asuda seal otsestesse kaubandussuhetesse. Columbus mõtles aga kasutada teist
teed selle eesmärgi saavutamiseks. Uskudes kindlalt, et Maakera on ümmargune, jõuab
Indiasse üle Atlandi ookeani sõites. Selleks ta ei saanud raha küsida Itaaliast, kes püüdsid
monopoli enda käes pidada, vaid Hispaanialt, ühelt Atlandi äärselt riigilt. Peale Ameerika
avastamist ja Indiasse viiva meretee leidmist kahanes Vahemere ja selle rahvaste
väliskaubanduslik tähtsus oluliselt. Esile kerkivad Lääne riigid, nagu Portugal, Hispaania,
Prantsusmaa, Holland ja Inglismaa. Nad asutavad palju kolooniaid ja loovad neis avarad
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turud ja vastukaubana hakkavad jõudma väärismetallid. Tööstuslik tootmine neis riikides
kasvab, endised majandussuhted muutuvad veelgi kiiremini kui varem ja põllumajandus
laostub. Samal ajal keskvõimud moodustavad feodaalvaldustest suuri monarhiaid, mis
vajavad regulaarvägesid ja nende ülalpidamiseks palju raha. Riigi majanduse printsiibid
erinesid vähe eramajanduse printsiipidest. Sellise tähenduse juures, mis raha omistas
suurtööstuses ja rahvusvahelises kaubanduses, muutus riigi üleüldine püüd väärismetallide
hankimisele ja mis oli eriti erasektorist lihtne ja seepärast muutus see riiklikuks. Ka
erasektoris hakkas mõiste „rikkus“ tähistama üha enam ja enam mõiset „raha“, „kulda“.
Samamoodi hakati nimetama rikkaks riigiks sellist maad mis kogus enim raha. See mõiste
evolutsioon sai aluseks tervele kirjanduslikule koolkonnale ja muutus terveks
majanduspoliitika süsteemiks, mis valitses Euroopas XVIII saj teisel poolel ja mis sai
nimetuseks merkantilism. Teoreetilise koolkonnana merkantilism endast terviklikku
teooriat ei kujuta, mis hõlmaks kogu riigi rahvamajandust sellisena, milliseks hiljem
muutus füsiokratism või Adam Smiti koolkond. Merkantilismi teoreetikud tegelesid peaegu
eranditult ainult kaubanduse ja raha küsimustega ja neid uurides mitte kui teadust, vaid kui
kunsti, mis moodustas riigi juhtimise osa ja millisel on praktilised eesmärgid.
Õpetus tootlikust tööst, nagu rikkuste allikast, ei olnud ökonomistidele tuttav.
Riikliku juhtimise eesmärgiks peeti seepärast peamiselt raha kogumist aga selle hankimise
peamiseks vahendiks kaubanduse arendamist ja eriti väliskaubandust või
transiitkaubandust. Müües kaupu välismaale, saab riik raha, st. rikastub. Kaupade transiidil
saab ta läbiveo eest raha ja rikastub samuti. Sisekaubandus riiki ei rikasta, kuna selle
tulemusel raha käib riigis käest kätte ja nende hulk ei suurene. Kuid mitte igasugune
väliskaubandus ei ole kasulik. Välismaalt kaupu ostes maksab riik nende eest raha st. jääb
vaesemaks. Järelikult, see kaubandusliik on vaid sel puhul kasulik, kui riik veab kaupu
välja suurema summa eest, kui sisse toob st. saab välismaalastelt rohkem raha kui ise välja
annab. Seda nimetati väljaveo kaubanduslikuks bilantsiks. Vastupidises suhtes väljaveo ja
sisseveo suhtes balans tunistati kahjulikuks, mis viis maad vaesumisele. Erinevate kaupade
sisseveo ja väljaveo soovitatavus peab olema määratletud nende hinna vahe vaatevinklist
vaadates. Kasulikuks loeti välja vedada kallimaid kaupu ja sisse tuua odavat toorainet. Riigi
toorainet tootev tööstus (peale kulla ja hõbeda tootmise) omas riigi valitsuse silmis
väiksemat tähelepanu kui ümber töötlev tööstus. Iga uus vabrik, töödeldes iga aasta ümber
mingi hulga toorainet ja suurendades sellega hulga kallimate esemete hulka, peetakse riigile
kasulikuks aga tooraine tööstust peeti vaid nii palju kasulikuks, kuivõrd seda sai
väljaveetava toodangu tootmise juures kasutada. Tarbijate huvid, selle õpetuse järgi,
taganevad omavahel solidaarsete raha ja töösturite klassi huvide ees, riigis rikkuste võrdse
jaotamise ees, lihtsa rahamärkide kogunemise ees riigi territooriumi piires, milline ka ei
oleks nende jaotus üksikute ühiskonna klasside vahel. Rõhutatud huvide elluviimise viise
on mitmeid. Eriti oluliseks neist on kõige enam praktiseeritav tariifi poliitika: tollide
tõstmine ja vähendamine sisseveetavatele kaupadele peavad regulerima väliskaubandust
ühe või teise sisetööstuse huvides. Samal ajal kehtestatakse preemiaid väljaveole. Edasi,
olid väga levinud igasugused privileegid ja monopolid, mis pidid suurendama üht või teist
tootmisliiki, kaubandust ühe või teise riigiga jne. Kõrvuti sellega sai avara arengu
koloniaalpoliitika. Hankides uue koloonia, sai metropol uue turu, kuhu võis tarnida oma
tööstustooteid ja kust võis saada toorainet. Kolooniate suhtes oli kõige kergem kehtestada
„kasulikku kauplemise balanssi“. Seejuures toodi koloonia huvid metropoli huvide ohvriks,
mida oli kerge teha vastava reglementeerimisega. Selle süsteemi kõrgeimaks väljenduseks
oli tuntud Cromvelli „Navigatsiooni akt“, mis oli epohhi loov Inglismaa (1651.a.)
majanduslikes ja kaubanduslikes suhetes. Selle aktiga kirjutati ette, et kõik Inglismaal
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müüdavad kolooniate kaubad pidid olema sinna veetud vaid Inglismaa laevadel ja toodetud
vaid Inglise alamate poolt ja kolooniad võisid osta vaid inglise kaupu ja neid võis sinna
vedada vaid Inglismaa laevadel. Kui riik juba korra asus merkantilismi õpetuse alusel
aktiiselt tegutsema rahvamajanduse suhetes ja võttis endale mitte ainult õiguse, vaid ka
nende reguleerimise kohustuse, siis ta pidi tunnistama ka enam tugevate ja nõrgemate
majandusharude võitlusse sekkumise hädavajalikkust neis majandusliku töö harudes,
milliste arendamist peeti soovitatavaks. Luues uued rahva majandusliku elu küljed ja neist
mõnesid toetades, ei saanud keskvalitsus jääda selle tumedate külgede, mis sellega
kaasnesid, külmavereliseks pealtvaatajaks. Enam reljeefseid näiteid annab Inglismaa. Siia
puutuvad, näiteks, töötasu reguleerimine, millist praktiseeriti erineval moel ja viisil
Inglismaal alates XIV sajandi lõpust kuni käesoleva sajandi alguseni (Vt. Talurahvas).
1388.a. seadusega oli takseeritud põllumajandustööliste töötasu. Järgmisel aastal
pandi selle reguleerimise kohustus rahukohtunikele. Selles suuans võeti seadusandlikke
meetmeid XV ja XVI sajandi kestel mitmeid kordo (1444.a., 1496.a. ja ka 1514.a.). Jakov I
ajal (1604.a.) laiendati rahukohtunike võimu kõigi tööliste suhtes. Georg II (1747.a.),
seaduse alusel, rahukohtunikele anti läbivaatamiseks kõik tööandjate ja töövõtjate vahelised
vaidlused. Kui töötasu reguleerimine ära kaotati 1757.a. siis saabus tööliste poolt rida selle
taastamist taotlevaid petitsioone 1758.a. esitasid sellise petitsiooni söekandjad, 1776.a.
müürsepad, 1778 ja 1779.a. sukakudujad, 1796.a. jälle söekaevanduste töölised. 1799.a.
veskitöölised jne. Selle tagajärel rahukohtunike õigus töötasu takseerida taastati.
Selle kõrval praktiseeriti ka toiduainete hindade takseerimist, kui töötasu
reguleerimise hädavajalikku lisa. Alates XIV sajandist kehtestati hindade maksimum
leivale ja õllele.
1389.a. seaduse alusel pidid müüjad leppima nimetatud toodete puhul vaid väikese,
kohtuniku poolt määratud tuluga ja pidama sellest kinni range karistuse hirmu all.
Analoogilisi seadusi anti välja Henry VIII (1532 ja 1534.a.). Samal eesmärgil ei tohtinud
neid tooteid müüa enne, kui need jõudsid turule (Eduard VI ajal), neid ei tihtinud samal
turul ja turust lähemal kui 4 miili, edasi müüa jne. Elizabeti ajal (1562) seaduses, viidates
sellele, et töötasu maximumid vananesid, kuna need muutusid väga väikeseks ja lakkasid
vastamast tööliste tegelikele toiduainete vajadustele, neid muudeti. Üldse, seni kuni asi ei
puudutanud töötlevat tööstust, kujutasid tarbijate huvid merkantilistliku riigi suurt
tähelepanu objekti. Turu politsei oli väga laialdane. Riik järgis selle üle, et seal oleks kõiki
hädavajalikke rahuldava kvaliteediga ning mitte kõrgete hindadega kaupu. Nii näiteks,
nähti palju vaeva Londonisse söe õige tarnimisega, täpselt oli reguleeritud ((lambi)) õliga
kauplemine. Veel 1796.a. karmistati Londonis heina ja põhuga spekuleerimise vastaseid
seadusi. Seadusandluse eesmärgiks oli võitlus vilja hindade tõusuga, mis kasvasid alates
Henry III ajast peale. Inglismaal tehti ka katset kaitsta väiketootjat sündiva suurtootja eest.
Nii 1555.a. oli keelatud kangrutel väljaspool linna ja suuremaid kohti omada üle ühe või
kahe kangastelje. Kahe kangastelje puhul ei tohtinud olla üle kahe allmeistri. Selliste
meetmete põhjuseks oli kohtadel, viljatul maal elava talurahva hulgas, käsitööndusliku
kangatootmise kaitsmine, kes ostsid selleks väikestes kogustes villa. Lõpuks, üheks
merkantilistliku riigi hoolitsuse ilminguks oli vaeseid puudutavate seaduste vastuvõtmine.
Enne XIV sajandi lõppu said ringi hulkuvad vaesed nuhtlust ja keegi ei hoolitsenud nende
saatuse eest. Kuid alates 1388.a. töövõimetud isikud saadetakse oma viimasesse elu- või
sünnikohta ja neid peetakse seal ülal, enamjaolt kiriku vahendite arvel. Alates 1530.a.
hakati töövõimelistele töökohti looma ja vaeste lastele hakati tootva töö tegemist õpetama.
Elisabeti seadusega 1601.a., millisest sai alus järgnevale vaeseid puudutavale
seadusandlusele ja mis on säilunud kuni käesoleva sajandini, pandi vaeste eest hooldus
kihelkondadele, kusjuures töövõimelistele organiseeriti töötamise võimalus aga
töövõimetuid peeti ülal. Sellised on merkantilismi tähtsaimad iseloomulikumad printsiibid,
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milliseid ei loodud ühe korraga ranges süsteemis, vaid need töötati välja järkjärgult,
praktiliste juhtimisülesanete ja rohkearvuliste üksikute teooria küsimusi ja praktikat
mõjutavate traktaatide mõju all.
Erinevates riikides ja erinevatel ajajärkudel õpetus merkantilismist tegi läbi ühtesid
või teisi modifitseerumisi, andes riigi majanduspoliitikale spetsiifilise värvingu.
Rahvusvahelise kaubanduse arenemisega seoses tekkis
Itaalias XVI üpris rohkearvuline kirjandus uurimustest raha, kaubanduse ja krediidi
kohta Neist tuntumad olid Antonio Serra ja Antonio Genevesa.
Saksamaal ei olnud rohkearvulist ega ka iseseisvaid merkantilismi esindajaid, kuid
sakslaste tollased kirjanikud võtsid tervikuna üle eelmainitute rahva-majanduslikud vaated.
Nende vaadetest on mõjustatud Puffendorfi, Tomasiuse, Wolfe, Leibnizi jne tööd.
Hispaanlased ei osalenuid selle teooria kirjandusliklus väljatöötamises, kuid just
selles riigis ilmusid teistest varem rida meetmeid, millistega piirati riigist kulla väljavedu,
millist hangiti Ameerika kolooniatest ja milline arendas eriti koloniaalpoliitikat.
Rootsis hakkasid merkantilismi printsiibid valitsema Gustav Vasa ajajärgul.
Hollandis kuulus sellesse koolkonda Hugo Grotius.
Eriti levis merkantilism Inglismaal ja Prantsusmaal. Oma kulla ja hõbeda
kaevanduste puudumisel Inglismaal ja selle kolooniates viis inglased juba XIV sajandil
mõttele hankida kulda kaubanduse teel. Ritchard II (XIV saj.lõpp) ajal Londoni City
kaupmehed, kuninga küsimuse peale riigi heaolu tõstmise kohta vastasid: me peame
müüma rohkem kui ostma. Sellest ajast peale Inglismaa kaubanduspoliitika keskendus
enama raha saamisele ja nende riigist mitte välja laskmisele See püüd väljendus kahes
süsteemis, mis teineteist asendasid:
a)rahalise balantsi süsteem ja
b)kaubandusliku balantsi süsteem.
Mõlemad järgivad üht ja sama eesmärki – rahade võimalikult suur riigis kogumine, kuid
vahendid olid erinevad.
Esimene kujutas endast lihtsat ja primitiivset teed, teine väljendas suurt vahetusprotsessi
kogemust (Üksikasjalikult kirjeldab mõlemaid Inglismaa süsteeme И. И. Янжула,
«Английская свободнаяторговля»). Rahalise balansi süsteem lihtsalt keelas raha väljaveo
ja võttis meetmeid väärismetalli suuremaks sisseveoks. Mandril inglaste kaubaladude
asutamine oli seotud kaubanduse kaitsega välisesurve eest, kuid neile lisandusid varsti ka
rahalised eesmärgid. Ladude juures asutatud erilised korporatsioonid, meerist, konstablitest
ja ladude vennaskonnast, pidid, muu seas jälgima ka selle üle, et inglise kaupade müümisel
oleks osa raha välisvaluutas või väärismetallis, mis seejärel oleks veetud Inglismaale.
Sellised laod olid asutatud Truas, Antverpenis, Brjüges jne. kohtades ja samuti Cales, mis
siis kuulus Inglismaale. Sarnaselt tolle aja enamik riikidele, oli ka Inglismaal rikutud raha,
st. selline, millise väärtus väärismetalli koguse järgi oli nominaalist väiksem.
Rahvusvaheline kaubandus kehtestas sellistele müntidelekursi, mis vastas nende tegelikule
väärtusele s.t. Inglismaa mündid kaotasid väärtuses. Et mitte kaotada kursi vahes, pidi iga
välismaalane, kes Inglismaale sõitis, tegema seal kõik maksed eranditult inglise mündiga.
Selleks ta pidi viivitamatult riiki sõidul vahetama rahapajas või kuninglike rahavahetajate
juures vahetama inglise rahasse ümber kõik temal kaasas oleva välisraha. Välisvaluta
varjamine kuulutati kuriteoks ja pettusi karistati karmilt. Rahapada ja rahavahetajad
määrasid ise neile esitatud vahetusraha väärtuse ja vastu antava inglise raha koguse. Nende
otsus oli lõplik ja edasi kaebamisele ei kuulunud. Iga sel viisil hangitud välismaine münt
sulatati ümber ja muutus rikutud inglise mündiks, nii, et riigis ringles vaid inglise vapiga

2991

raha. Mitte ükski välismaalane ei võinud tegelikkuses Inglismaalt raha välja vedada ja pidi
kõik riigi piidides ära kulutama. Selle üle peeti kontrolli järgmisel viisil. Igale
välismaalasele, kes nimetas end külaliseks, oli määratud linna kodanike hulgast spetsiaalne
peremees, kelle juures ta sisseoste ja üldse rahalisi väljaminekuid tegi. „Peremees“ pidi
olema kaubandusega kursis, kuid ei pidanud olema samast ärivaldkonnast, millisega tegeles
„külaline“. Teatud tasu eest pidi esimene jälgima, et teine kaheksa kuu jooksul oleks kogu
oma kauba ära müünud ja saadud raha eest ostunud inglise kaubad. Selleks ta pidi
koostama „külalise“ kõikide tehingute nimekirju ja esitama neid perioodiliselt riigikassale.
„Külaline“ oli kohustatud „peremehele“ alluma ja vastuhakkajaid ootas ees vanglakaristus.
Hiljem asendati „peremehed“ nuhkide ja järelevaatajatega, kellele olid pandud samad
kohustused.
Rahalise balansi teoreetikutest paistis Inglismaal eriti silma William Stafford (XVI
saj). Enne seda ei olnud keegi nõnda täielikult ja seotult esitanud merkantilismi vaateid, mis
olid juba viidud ka praktikasse. Tõsi, ta suhtus eitavalt raha rikumisse, kuid ta pidas oma
isamaa tähtsamaks majandusliku korralageduse põhjuseks riigist raha väljavedu. Ta kurdab
toorainete väljaveo üle, milline töödeldakse välismaal ümber ja tuuakse Inglismaale tagasi
juba toodetena. Inglismaa maksab nende eest välismaal rohkem, kui ta saab nende eest
kodumaal, kui neid oleks toodetud kodumaal. Siis oleks töölistele makstav tasu jäänud
kodumaale. „Kas me jääme veel kauaks ajaks nii rumalateks – kurdab Stafford, et ei näe ja
kanantame sellist meie hüvede ja varade alalist riisumist“!. Vabrikutoodete sissevedu on
tema arvates kodumaise toodangule kahjuliku konkurentsi loomine. Tööstus vajab avarat
kaitset ja seda enam, millisel on tooted kallimad, sest vaid nende müügil me saame raha
maale juurde tuua. Kauplemine pidi olema rangelt reguleeritud. Selle mõned valdkonnad
pidid olema eriti soositud, teised välditud. Esimeste arengut peab igati aitama ja teiste oma
tuleb igatpidi tõkestada. Kriteeriumiks on sel juhul vaid kasu tase, millist neist igaüks riiki
sisse toodava raha näol toob.
Teine sellise suuna teoreetik Herard Maleins (XVII saj algus), kehtestab kolm
võimalikku maa vaesumise põhjust:
1)raha väljavedu;
2)kodumaiste kaupade odava hinnaga müük;
3)välismaa kaupade liig kalli hinnaga ost.
Ta loeb vääraks seda, et kaotati kuninglikud rahavahetajad, kes aitasid raha kurssi ühtlasena
hoida. Kuid praktikas rahalise balansi süsteem ei suutnud kaua valitseda. Rahvusvahelise
vahetuse arengul muutus üha raskemaks riigist raha väljaveo tõkestamine ja ka ülalpool
loetletud seadused ise ei meelitanud välismaa kaupmehi kaupade ostuks Inglismaale. Tuli
tihti taganeda rahalise balansi rangest süsteemist ja tihti see ei olnud ka merkantilistlikust
vaatevinklist kahjulik. Näiteks privilligeeritud Ost-India kompanii, mis asutati 1600.a. tõi
Indiast Inglismaale sisse kaupu hulga suurema rahasumma eest, kui ta Indiasse vedas. Vahe
kaeti inglise rahaga kinni maksmise teel, st. kompanii viis Inglismaalt palju raha välja, mis
oli valitseva teooria vastu, kuid ta ei laostunud seejuures, vaid sai hoopis tulu. Sellised
näited tegid olulise paranduse selle aja majandus-poliitilistesse vaadetesse ja soodustasid
rahandusliku balansi süsteemi muutumist kaubanduslikuks balantsi süsteemisks. Raha peeti
endiselt ainsaks rahvamajandusliku tegevuse ja poliitika eesmärgiks ja ainsaks rikastumise
vahendiks, kuid raha lubati riigist viia välja uue teooria alusel, millise tingimuseks oli
selline vahetussuhte sisseseadmine, mil raha tuleb uuesti maale tagasi juba suuremas
hulgas. Erinevad endise aja naiivsed vahendid, milliste eesmärgiks oli iga hinna eest vältida
raha välismaale sattumist, hakkasid nüüd paistma mitte ainult kasututena, vaid isegi
kahjulikena. Oli mõistetav, et nad pidasid kinni inglise toodete müüki. Valitsuse
rahvamajanduse valdkonna hoole keskpunktiks kandus üle teatud suunas rahvusvahelise
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kaubanduse arendamisele. Tariifide määra tõstmise ja langetamise abil hakkab riik
reguleerima välismaaga peetavat kaubavahetust, toetades ja keelates ühtede või teiste
kaupade sisse- või väljavedu.
Selle süsteemi olulisimaks teoreetikuks oli Tomas Man (XVII saj teine poolt).
Tema lähtepunktiks on väide – riik peab välja müüma rohkem, kui sisse ostab. Ta võib
isegi vähendada tarbimist, kui neid kaupu saab välismaalastele kasulikult müüa. Kui
välisturul on mõne teise riigi konkurents, siis tuleb kaupu konkurendist odavamalt müüa, et
ainult turgu ei kaotataks. Mani põhiline erinevus eeltoodutest seisneb selles, et mitte
igasugune raha väljavedu ei ole tema arvates kahjulik ja see on kasulik, kui sellega kaasneb
hilisem suurem raha laekumine. Selline on näiteks, igasugune kasuga edasi müümise kaup.
Ost-India kompanii edu, kasulikkus Inglismaa kaubandusele Indiaga sõltub nimelt sellest,
et India kaubad müüakse kõrgemate hindadega edasi Kontinendile. Järelikult, riigi poliitika
peab olema keskendunud kasuliku väliskaubanduse laiendamisele. „Raha loob
kaubanduse, aga kaubandus suurendab raha. Seepärast, mida rohkem lasta raha ringlusse
seda parem“.
See süsteem sai Inglismaal oma kõrgeima väljenduse ülalpool nimetatud
„navigatsiooni aktis“ aga Prantsusmaal leidis kõige laiemat rakendust Kolbergi valitsuse
juures (Vt. XV , 785). Töötlev tööstus oli Kolbergi erandlikuks hooleasjaks. Intendandid
(kubernerid) pidid temale esitama üksikasjalikud vajadusi puudutavad andmed ja seepärast
said intendandi ametikoha vaid selleks, et jälgida majanduse arengut, ettevalmistatud
isikud. Ta asutas kaubanduskoja, linnade poolt valitatavatega ja kinnitatud kandidaatidega,
et arutada ja teha valitsusele ettekandeid kaubanduse olukorra üle. Prantsusmaa
diplomaatilised esindused pidid aitama soodustada prantsuse kaupade müüki välismaal ja
hankima rohkearvulist informatsiooni kõigest, mis pakkus huvi kodumaisele tööstuse
arendamist silmas pidades. Tuli jälgida konkureerivate riikide tööstuse arengut, selgitada
välja, võimalust pidi, tootmissaladusi, et neid Prantsusmaal kasutada. Sõlmiti prantsuse
kaubanduslepinguid kaupade tollivaba veoga Taani, Rootsi, Venemaale. Tõusis
kaubalaevastiku tähtsus, milline koosnes tollal mitte enam, kui 500 kaubalaevast. Kolberg
seadis sisse spetsialase lõivu prantsuse sadamatesse sisenevatele laevadele ja maksis sellest
rahast preemiaid prantsuse laevaehitusettevõtetele. Seati sisse ka preemiate maksmine
kaugete merereiside ja kaugetel meredel kalastamise eest. Prantslased värbasid omale
teenistusse välismaiseid asjatundjaid erinevates tööstusvaldkondades. Nii värvati Hollandist
500 kangakudujat, Itaaliast käsitöömeistreid ja peeglite valmistajaid. Rootsist kaevanduste
asjatundjaid. Prantsusmaa alamad, kellel olid ettevõtted välismaal kutsuti kodumaale
erinevate soodutustega meelitades või siis ähvardustega. Valitsus ise aga muutus omalt
poolt fabrikandiks. Ta soetas üpris kalli manufaktuuri (tuntud gobelääni vabriku ja suure
peeglivabriku jne.). Edasi, valitsus andis ettevõtjatele isegi protsendita laenu, subsideeris
neid, andis privileege ja lubas monopoliseeruda jne. Pidades silmas elanikkonna kasvu
soodustamist, et soodustada eriti töötajate hulga kasvu, lubati varajasi abielusid. Neid, kes
abiellusid enne 21.aastaseks saamist, vabastati paljudeks aastateks maksude maksmisest ja
kellel oli 10 last – see igavesti. Selleks et tööjõud ei oleks kallis, oli terviklik vilja hinna
odavamaks reguleerimise süsteem.
Kolbergil oli kasutusel ka aktiivne tollipoliitika. Esimene keelav tariif anti välja
1664.a., kuid juba kolme aasta pärast ilmus ka teine, milliste järgi sisseveetavatele vabrikus
toodetud kaupadele (eriti kangad ja iluasjad) kehtestatud lõive tõsteti üle kahe korra.
Paralleelselt sellega keelati tooraine väljavedu, et siseturul kaupade hind ei tõuseks.
Tootmise üle kehtestati range ja tihti tühiasjadeni minev reglementeerimine. Eksisteerisid
erilised inspektorid, kes pidid juurutama uusi tooraine töötlemise võtteid. Kolmes suures
köites olid kokku võetud kangatööstust puudutavad määrused. Alates 1666.a., peale
Kolbergi surma, ilmusid 44 vabriku tööde reglementi. Igat asja pidi toodetama teatud
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kindlaks määratud viisil. Väiksemgi kehtestatud töövõtte rikkumine (isegi, kui kangas oli
ettenähtust laiem, või selle joonis oli ilusam ja nõnda tehes ta tuli odavam jne.) loeti
kuriteoks ja see tõi kaasa range karistuse: trahvid, eseme häbiposti paneku koos selle
meistriga, kelle nimi oli kaelarihmale kirjutatud ja kes pidi samuti häbiposti juures olema
jne. Selline oli üldistes joonetes Kolbergi süstem, milliseses merkantilism leidis oma
tervikliku teostamise, mistõttu teda ka tihti nimetatakse „kolbertismiks“. Tööstuse
arendamiene toob tihti kaasa rahva teiste majandusharude huvide piiramise. Riik käitub
eraettevõtja – peremehena, ohverdades neile tarbijate huvid – sulgedes siseturud
välismaisele konkurentsile, tooraine tootjate huvidele (st. rahvamassidele) - luues riigi
sees tööstusele toorainete ostmise monopoli. Ta ohverdab isegi – vastupidiselt inglise
merkantilismile – töötajate huvidega, võttes tööjõu maksumuse alandamise meetmeid.
Väliskaubandus, mis toob vabrikutoodete väljaveoga „kasuliku kaupade balansi“, saab selle
suurendamiseks riigilt kõiksugust abi: teede, kanalite, raudteede ehitamine, uued turud,
traktaadid, diplomaatiline abi jne. Süsteemi tulemused väljendusid järgmises. Prantsusmaa
tööstus arenes üpris kõrgele tasemele ja tema tooted said Euroopas näidisteks (eriti –
luksusesemed). Prantsuse kangad, vaibad, iluasjad, kristall- ja klaasitooted said üleüldise
tuntuse, kuulsuse ja olid ostetavad. Tekkis palju uusi tootmisharusid, vanad laienesid ja
parandasid oma tootmist. Kuid kõik see oli ostetud kalli hinnaga. Väiketootmine ei suutnud
konkurentsiga sammu pidada ja hävis. Käsitöö asendus vabrikutööstusega. Meistridperemehed kaotasid iseseisvuse ja muutusid töölisteks. Põllumajandus aga ei saanud mingit
soodustamist. Vastu pidi, põllumajandustoodete hinna kunstlik alandamine tööstuse kasuks,
vähendas ta tululikkust. Vilja väljaveole tehti takistusi, mis tõttu maarahva tulud kahanesid
kuid neil lasuvad kohustused jäid alles. Selle tulemusel lõpetati maal tootmistöö ja riigis
sagenesid näljad.
Prantsusmaa, keelutariifidele vastuseks seadsid Holland ja Inglismaa omakorda
enda prantsuse kaupade vastase tariifimüüri. Nendesse maadesse lakkas peaegu täielikult
veini vedu, mis oli mitmetele Prantsusmaa provintsidele, mille põhitoodanguks oli vein,
suureks hoobiks. Tariifife sõda, milline hävitas endise rahvusvahelise vabakaubanduse,
millisega juba ammu oli kohandunud kõikide nimetatud riikide majandus, tõi kaasa
relvastatud kokkupõrke. Nimvegeni rahu sundis Kolbergi pöörduma 1664.a. tariifi juurde.
Sõjalised kulud nõudsid suuri ohvreid, eellarvesse ilmus uuesti defitsiit, uued laenud
sõlmiti 30-50%. Kogu Kolberig Ministeeriumi esimese perioodi rahanduslik edu oli
kaotatud. Maa oli tühjaks kurnatud ja elanikkond laostunud. Vobani sõnade järgi oli üks
kümnendik kogu XVII sajandi lõpu ja XVIII sajandi alguse Prantsusmaa elanikkonnast
määratud virelemisele, viis kümnendikku ei suutnud anda armuandi ja vaid kümme tuhat
perekonda elasid külluses. Sellisel viisil viis Kolbergi süsteem prantsuse rahva viletsamasse
seisu, kui see oli enne teda. Kindlaks muutus selles riigis vaid kapitalistlik suurtööstuslik
tootmine. Merkantilism tegi Prantsusmaal veel eksperimendi – „John Lo süsteemi“, mis
seadis omale ülesandeks riigi rikastamise rahamärkide arvu suurendamise teel,
krediitpaberite kujul ja panga abil. See eksperiment, millises on märgatavad inglise rahalise
balansi süsteemi jooned, osutus mitte vähem hukatuslikumaks, kui Kolbergi süsteem – see
inglise kaubandusliku balantsi teooria kajastus. John Lo kohta vaata kd. XVII , lk.881.
Н. К.
Kirjandus.
Mõnede merkantilistide memuaarid. Vt. „Collection des principaux economistes“ (kd.1.
va. Guillaumin).
Üleminek keskajalt uude aega. Н.И. Зиберь, «Давидь Рикардо и Карль Марксь», СПб.,
1885.
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Ад. Бланки, «История политической экономии» (т. 1.,СПб., 1869);
Джон Ингрэмь, «История политической экономии» (М., 1891);
А. И. Чупровь, «История политической экономии» (М.,1892);
Leser, „Merkantilsysteme“ („Handwörterbuch etc.“ Konrad, 1892
Н. К.
Messianistlik liikumine-Ühiskondliku liikumise vorm, mille tunnusjoonteks on karismaatilise liidri kummardamine;
arvatakse, et too liider täidab mingit Jumala poolt sisendatud missiooni.
Metafüüsika-1896
Või esimene filosoofia, philosophia prima. Järeldav õpetus kogu olemasoleva maailma
olemasolu esmastest alustest. Sõna metafüüsika tekkis juhuslikult. Kui Aristotelese
õpilased korrastasid kõiki tema töid, siis 14. köitesse aruteludega esmapõhjustest, mis jäid
õpetajast maha lõpetamata kujul, paigutati need kui peale füüsikat järgnevaid raamatuid.
Nikolai Damaski, m.a.j. I saj. peripateetik ((ümberjalutaja)), tsiteerib neid just selle
nimetuse all. Mõistetuna esialgses mõttes, kui „ esimene filosoofia „(Aristotelese järgi),
nimetus metafüüsika viitab selle uurimisele, mis asub väljaspool füüsiliste nähtuste piire.
See termini mõte jäigi üldiseks.
Metafüüsika on teoreetilise filosoofia dogmaatiline osa, milline loogiliselt võetuna
eelneb kriitilisele osale – õpetus teadmisest, või tunnetuse teooria. Ajaloolises järjekorras,
vastupidi, kõikide asjade esmaaluste küsimus kerkib enne teadmiste küsimust ja
metafüüsika eelneb gnoseoloogiale. Kuigi kõigile metafüüsilistele süsteemidele, peale
materialismi, on omane kriitiline element, kuid olulise tähenduse saab ta vaid filosoofia
arengu käigus ja vaid uusimal ajal eraldub kui iseseisev filosoofiline distsipliin.
Filosoofilisest vaatepunktist on metafüüsilise teadmise küsimus seotud enam avarama
küsimusega tõese tunnetuse võimalikkuse küsimusega üldse (Vaata tunnetamise teooria).
Tavaliselt oletatakse, et loodusteaduste, milliseid on hädavajalikud vaid metafüüsikale,
tõesus ei vaja uurimist ning tõestamist. Selline põhjalik kahe teadmiste valdkonna
vastandamine põhinb arusaamatustel, millistest on peamised järgmised:
1)positiivse teaduse või füüsika (muistsete inimeste avaras mõttes) ja
metafüüsika erinevus seisnevat selles, et esimene on suhteline teadmine ja see on seepärast
inimese mõistusele vastuvõetav, samas kui teine pretendeerib absoluutsele teadmisele, mis
ei vasta inimvõimete piiratusele. See arutelu on põhjendatud termini: „absoluutne
teadmine“ arutul ja määratlematul kasutusel. Mitte mingi metafüüsika ei pretendeeri
mingites suhetes absoluutsele teadmisele, aga teisest küljest igasugune teadus sisaldab
endas teatud mõttes absoluutset teadmist. Sellised on, esiteks, kõik matemaatilised tõed. Et
korrutustabelid ja Eukleidose geomeetria teoreemid võivad osutuda väärateks mingil
planeedil, kus 2x2=15 ja tasapinnalise kolmnurga nurkade summa on vahest võrdne
kahega, aga mõnikord 45 täisnurgaga – see on vaid äärmuslik järeldus eespool võetud
abstraktsest (skeptilise empiirilisuse) printsiibist, ega ole tõsine teaduslik veendumus. Aga
nii nagu matemaatika ei ole mitte ainult eriline teadmiste valdkond, vaid see kuulub
põhielemendina paljudesse teistesse teadustesse, siis ta annabki neile edasi ühel või teisel
määral üle oma absoluutse teadmise iseloomu. Peale nende formaalsete tõdede on teaduses
veel materiaalsed tõed, milliseid teadlased ise tunnistavad absoluutselt tõepärasteks. Nii
nagu on igale bioloogile igasuguse tema poolt uuritava orgaanilise maailma eksisteerimine
absoluutselt tõene: ta teab absoluutse kindlusega, et see maailm on tõeliselt olemas, ega ole
ettekujutus tema unistuses. Ta väidab tingimatut, ega mitte suhtelist erinevust tegelike
organismide ja selliste ettekujutustega nagu hüpogriifid (гиппогрифы) , fööniksid või
rääkivad puud. See üldine absoluutne veendumus teaduse eseme tegelikkuses
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eksisteerimises ei muuda mingil määral oma iseloomu üksikute vigade eest, kui mingid
mikroorganismid, näiteks Hekkeli batibi (батибии Геккеля), millised osutusid optiliseks
pettuseks. Täpselt samuti on ajaloolasele inimkonna elu peamised sündmused nende
pragmaatilises seoses absoluutselt usaldatavad ja ta oletab selles mõttes tingimusetult, mitte
nende ja selle vahelist suhtelist erinevust, mida ta peab puhtaks müüdiks või legendiks. Niisiis, teadmiste üldise iseloomu ja selle enesehinnangu poolelt usaldatavuse mõttes
metafüüsika ja positiivse teaduse vahel otsest kontrasti ei eksisteeri.
2)Ei eksisteeri seda samuti teadmiste asjade poolel. Ekslikult väidetakse, justkui
metafüüsika võtab oma asjaks asjade tunnetamatu olemuse, samas kui positiivse teaduse asi
on tunnetatav nähtuste maailm. Tingimusetu vastasseis olemuse ja nähtuse vahel ei kannata
mitte ainult gnoseoloogilist (vt. Tunnetuse teooria), vaid ka loogilist kriitikat. Neil kahel
mõistel on suhteline ja formaalne tähendus; nähtus väljendab, ilmutab oma olemust ja
olemus väljendub oma ilmingus – aga koos sellega, see mis on olemus teatud suhtes või
tunnetuse teatud tasemel, on vaid nähtus teises suhtes või teisel tunnetuse tasemel. Kui me
vaatame mikroskoobiga elavaid ripsloomi ((ainuraksed)), siis selle likumine ja kõik, mis
me selle juures märkame, on nähtus, millise puhul tuleb esile teatud olemus, nimelt selle
organismi elu; kuid ka see elu on vaid veelgi sügavama ja peamise olemuse nähtus, nimelt
selle sisuliselt orgaanilise tüübi oma, millisele on see loom üles ehitatud ja mis taastoodab
end ja eksisteerib lõputus reas põlvkondades, tõestades sellega oma olemuslikkust; kuid ka
see on vaid terve orgaanilise protsessi jne.nähtus. Sarnasel viisil on ka psüholoogia
valdkonnas: minu sõna või tegu on nähtus või minu varjatud mõtete, tunnete ja tahte
seisundi väljendus, milline ei paista jälgijale vahetult silma ja kujutavad endast selles
mõttes mõningast „tunnetamatut olemust“; siiski, teda tunnetatakse nimelt oma väliste
ilmingute kaudu; kuid ka see psüholoogiline olemus – näiteks teatud tahteakt – on vaid
minu üldise iseloomu või vaimse olemuse (empiirilise iseloomu – Kant´i järgi)nähtus,
milline omakorda ei ole lõplik olemus,vaid ainult enam sügavama – hingetaguse – olemuse
(mõisusega hoomatava iseloomu – Kant´i järgi) ilming, millisele vaieldamatult viitavad
moraalsete kriiside ja ümbersündide faktid. Sellisel viisil nii välises, kui ka sisemises
maailmas ei ole mitte kuidagi võimalik tõmmata teatud kindlaksmääratud piiri olemuse ja
nähtuse vahel, aga järelikult ka metafüüsika ning positiivse teaduse asjade vahel ja ka
nende tingimusetu vastandamine on ilmne eksitus.
Tegelik erinevus positiivse teaduse ja metafüüsika vahel antud suhtes seisneb selles, et
esimene uurib nähtusi ja nende lähimat olemust teatud kindlaksmääratud küljest
(matemaatika – hulga poolelt) või teatud argielu piirkonnas (näiteks zoloogia – elavat
organisatsiooni ning elu), samas kui metafüüsika, pidades silmas kõiki nähtusi tervikuna,
uurib üldist olemust või maailmaruumi esmaaluseid.
3)Samamoodi on ekslik ka metafüüsika kui puhtalt-abstraktse vastandamine puhtaltkogemusliku teadmisega. Kogemuse kui väljaspoolt antud valmis pasiivse tegelikkuse
mõistmine on juba ammu tõsiste teadlaste poolt kõrvale jäetud. Tegelikkus, millisega
teadus tegeleb, on vaimne ülesehitus, nähtamatu ja ei allu mingisugusele tajumisele. Mitte
keegi ei ole kunagi jälginud füüsiliste molekulide või keemislite aatomite (rääkimata juba
mateeria absoluutsetest aatomitest, milliseid mõnede poolt käsitletakse kui teaduslikku
reaalsust, samas kui nad on tegelikkuses vaid metafüüsilise mõtlemise nõrk katse) faktilist
olekut. Positiivne teadus muutub vältimatult sellele ülitunnetuslikuks, abstraktseks
maailmaruumi ülesehituse teele, millist pidi metafüüsika püüab edasi kuni lõpuni minna.
Metafüüsikal ei ole mingit enda erilist spetsiaalset meetodit; ta kasutab kõiki
teadusliku mõtlemise viise, erinedes positiivsetest teadustest vaid püüu poolest jõuda kuni
lõpliku maailmavaateni, millise kaudu oleks võimalik seletada kõiki olemise piirkondi,
nende sisemises seoses. See püüd on iseloomulik metafüüsikale, kui sellisele, tulemused
aga, milistele ta jõuab, s.t. metafüüsilised süsteemid ise, kujutavad endast suurt
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mitmekesisust, millised, siiski, viivad kergelt mõnedele põhilistele tüüpidele. Üldse võivad
kõik metafüüsika süsteemid olla jaotatud elementaarseteks ja keerukateks (sünteetilisteks).
Esimesed kujutavad endast järgmisi peamisi tüüpe:
1.Peamise algena või üleilmse olemusena tunnistatava kvaliteedi järgi: 1)materialism, mis
otsib seda alget või olemust selles, millst koosneb või toimub kogu eksisteeriv;
2)idealism, kelelle see olemus seisneb vaimselt hoomatavas vormis või idees, mis
määratleb kogu olu;
3)panpsühhism, mis näeb kogu reaalsuse alusena seda sisemiselt loovas hingestatud
jõus ((st. nagu kõikidel asjadel oleks mingil määral hing))ja ;
4)spiritualism, mis mõistab sellist jõudu kui iseseisvat mõistlikku vaimu.
2.Üleilmse olemise hulgalise määratluse järgi tuntakse samuti metafüüsika 4 tüüpi:
1)monism, mis tunnistab seda tingimusetult ühtsena;
2)dualism, peab maailma tegelikkuse aluseks iseseisvate algete kahesust;
3)teatud pluralism, mis tunnistab mitmeid tegelikkuse algeid;
4)määratlematut pluralismi (apeirism), milline kujutab olemust kui algselt lõpmatuks
hulgaks iseseisvateks üksikosadeks killustatud maailma.
3.Olemuslikkuse viisilt jaotatakse metafüüsika süsteemid kaheks tüübiks:
1)staatilisteks, või (ära)olemise metafüüsika (substantsialism) (olemuslik) ja
2)dünaamiliseks, või muutumise metafüüsika (protsessipärane).
Ni nagu igasugusel maailmaa alge mõistmisel (tunnistatagu seda materjaalse või
vaimsena jne.) jääb selle arvulise ja olemuse kuju määratlemise küsimus jõusse, siis
igasugust elementaarset süsteemi määratletakse neist kolmest vaatepunktist; nõnda nagu
materialism võib mõista oma maailam olemust (mateeriat) monistlikult – kui ühtset ja
jagamatutu (selline on näiteks gilozoism ((mateeria+elu)), või dualistlik – eristades, näiteks,
kaalutavat ainet, kaaluta ainest eetrist, või pluralistlik – kui jagamatute ühikute (atomism –
kõige levinum materialimi vorm) paljusus; koos sellega olemuse viisilt materjalistlik
metafüüsika võib olla kas staatiline, mis ei tunnista seotud ja järjestikust protsessi või
asjastatud olemuse arengut (selline on Demokritose materjalism ja Чолъбе uusimas
filosoofias), või dünaamilist (enamus uusimaid materialiste, kes tunnistavad evolutsiooni
printsiipi). Sellisel viisil ka spiritualism võib eeldada maailma aluseks kas ühtset loovat
vaimu või kaht vaimset alget või mitmeid, või lõpuks, määratlematut hulkaüksikuid
mõistuseid või vaime, aga olemuse viisilt vaimset alget (või alust) millist mõistetaks esiin
kas ainult oma olemasolevast olemuse küljest, või kui lubades endas ka arengu protsessi.
Samuti peab ütlema idealismi kohta ja panpsühhismis, vastavalt nende erilistele alustele.
Keerukates süsteemides või sünteetilistes mitte ainult ei segata erinevate kategooriate tüüpe
või erinevate vaatepunktide järgi (mis on hädavajalik elementaarsetes süsteemides), vaid
ühendatakse omavahel ühe ja sama kategooria tüübid, näiteks, antakse materiaalsele algele
koht võrdsetel alustel ideaalsele ja vaimsele, edasi asendatakse ühtsuse printsiip alalise
üksikute olendite paljususega (nagu näiteks Leibnitzi monadoloogias) jne. Enam täiuslikud
metafüüsika süsteemid püüavad, lähtudes ühest peamisest algest, siduda selle sisemise
loogilise sidemega kõik teised alged ja luua sellisel viisil terviklik, kõikehõlmav ja
igakülgne maailmatunnetus. Selline ülesanne väljub, siiski, metafüüsika enese piirest, mitte
ainult kaasates teisi filosoofilisi teadusi, vaid ka kutsudes esile filosoofia ja religiooni suhte
vahelisi küsimusi (Vt. Religioon, Filosoofia).
Вл. С. БЭ 37. стр. 164-166. ,
1896.
– (kr., filosoofia põhiteadus (nn. fundamentaalfilosoofia), mis uurib kogu olemist, selle
printsiipe ning aluseid ja püüab kogu tegelikkusest saada harmoonilist, ühtlast
maailmavaadet.
Metafüüsika põhiprobleemid on:
1)olemise olu e. ontoloogiline probleem, mida püüavad lahendada materialism, spiritualism
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(idealism), monism, dualism, pluralism;
2)olemise ehituse e. kosmoloogiline probleem, kuhu kuuluvad mehhanism, teleoloogia ning
vabaduse-probleem.
Filosoofia iseseisva põhiteadusena esineb metafüüsika esmakordselt Aristoteles´el.
Dogmaatilisest metafüüsikast, mis peab võimalikuks kogu transtsendentset olemist
seletada, erineb kriitiline metafüüsika, mis I. Kant´ist peale kriitiliselt uurib tunnetuse ning
mõistuse võimet olemise tunnetamises. Uusimal ajal püüab induktiivne metafüüsika (R. H.
Lotze, W. Wundt, e. v. Hartmann, F.H. Bradley, H. Driesch), lähtudes kogemusest, jõuda
välja teaduslikult põhjendatud maailmavaatele. (E.v. Hartmann, Geschichte d. Metaphysik,
2.k., 1899-1900; M.Wundt, Geschichte d. Metaphysik, 1931). EE. 1934 lk.1163.
Metempsühhoos
Miilits -1895.a.

Miitavi
Militarism – 1898.a.

– usk hingede rändamisse, oletus, et pärast surma asub hing uude ihusse; mõned usundid
seavad taassündimise kuju sõltuvusse kõlblast käitumisest eelmises elus
– miliitia – roomlastel tähistati selle sõnaga sõdur-jalamehe (miles) ((miil = tuhat sammu =
1853 m. Tegelikult oli varem see igas riigis erineva pikkusega. Vaata miil. Seda siin veel ei
ole. KL)) teenistust, mis, oma korda, on tuletatud sõnast mille (tuhatkond, leegion).
Miilitsasse kuulus iga 17.aastane vaba inimene. See kestis 20 stipendiumit või sõjakäiku –
jalamehele, 10 – ratsamehele, s.t. Rooma alalise väe juures sama palju aastaid. Keisrite
kaardivägi – keiserlikud kohortid – teenisid lühendatud teenistusaega – 16 aastat. Teenekad
(emeriti), kes on teeninud ära kogu tähtaja, lasti erru, andes tasuks maad jne. või kui oli
soovi, siis jäi edasi teenistusse ja neid nimetati veterani´deks. Keiserliku perioodi ajal, kui
kodanikest sõjaväge enam ei olnud, kaotas miilits oma eripära, eriti siis kui sõjaväge hakati
looma barbarite malevatest.
Alalise armee loomisest peale hakati miilitsat kutsuma sõjaväge, mis on formeeritud
vaid sõja ajal, st. rahvaväe liik.Rahu ajal miilitsa moodustamiseks kaadreid ei ole või on
neid väga väike hulk. Viimasel juhul sellistel alustel organiseeritud sõjaväge nimetatakse
miilitsaks (Šveits, Põhja –Ameerika Ühendriigid). Miilitsa organiseerimisest Inglismaal
vaata Armeede komplekteerimine, alt. Venemaal oli selle nime all formeeritud
maakaitsevägi (semstvo) 1806.a. lõpus, 612 000 liikmega, kuid aasta pärast saadeti see
laiali.
Miilits, alaline, kaukaasia – väeosa, mis oli pandud välja Kaukaasi mõnede hõimude
liikmete hulgast ja Taga-Kaukaasia piirkonnas, aga nimelt: 1)Dagestani ratsa-irrregulaarne
polk(6 sadakonda; 21 ohvitseri ja 779 alamat järku.); 2)Teri alaline miilits (9 sadakonda;
18 ohvitseri ja 1026 alamat sõjaväelast); 3)Kubani alaline miilits, vt.; 4)Dagestani miilits (3
sadakonda, 9 ohvitseri ja 549 alamväelast);5)Karssi miilits(3 sadakonda; 6 ohvitseri ja 318
alamat väelast);6)Batumi miilits (üks ratsaväe ja kaks jalaväe sadakonda); 7) Turkmeni ,
Taga-Kaspia piirkonna miilits (5 ohvitseri ja 304 alamväelast);8) Suhumi semstvo miilitsa
malev (10 maakordnikku ja 160 kasakat). Kõik need üksusused peavad kohalikku
teenistust. Miilitsa peamine erinevus regulaar- ja kasakavägedest seisneb selles, et nad on
koostatud sõjaväeteenistusest vabastatud isikutest ja vabatahtlikuse alusel. (1895.a. ЭС).
Jelgava
– nii nimetatakse riigi sõjalise võimu või ülevõimu saavutamise püüdu nii rahu kui sõja
ajal.
Kuigi vanal ajal ja ka keskajal peeti sõda vaba inimese tähtsaimaks ja
austusväärseimaks tegevusalaks ning paljude riikide (Sparta, Rooma) organisatsioon oli
puhtalt sõjaline, kuid mis (riigid) sellisena sõna otseses mõttes, ei eksisteerinud. Samuti
sõjanduse lihtsuse ning sõdurite erilist väljaõpetamist vajaduse puudumine ja relvastuse
odavus jne. ei nõudnud sõja pikka rahuaegset ettevalmistust.
Militarismi tekkimise algust peetakse püssirohu leiutamisega seoses olevaks ja seda
ka siis, kui suurtükiväe täiustumine nõudis alalist sõjaväge. Militarism suurenes napoleoni
3061

sõdade ajajärgul, kui armeed kasvasid sõdurite arvukuse poolest väga kiiresti siis, kui viidi
sisse üldine sõjaväeteenistuse kohustus. Suure arengu tegi militarism peale Prantsuse-Preisi
sõda, kui Euroopas sai ülemvõimu Saksamaa, riik, mis oli oma olemuselt militaarne.
Kaasaegne militarism asub tihedas seoses kapitalismiga. Viimane loob liigset rahvast, kes
otsib rakendust ja otsib rakendust vanadele tootmisharudele ning otsib uusi
tootmisvaldkondi. Militarism rahuldab sellega mingil määral esimeste vajadusi, kuid veelgi
rohkem teist. Tänu militaristliku vaimu valitsemisele eksisteerivad Euroopas ülisuured
relvade ja püssirohuvabrikud, millistesse on paigutatud ülisuured kapitalid ma millistes
saavad tööd märkimisväärsed tööliste hulgad. Kuid viimase faktori mõju töötasu tõusmisele
on tühine, kuna see paralüseeritakse (Euroopa kontinentaalsetes riikides) kohustusliku
sõjaväeteenistusega, mis tihti laostab peaagu terveid perekondi, paisates siis tööturule
alaealised ja luues sellegi poolest rohkearvulise jõukate inimeste klassi, kes tööst vabal ajal
töötavad väikse tasu eest muudel töödel. Kapitalide huvide esindajatele annab militarism
mitte ainult mugava välja tööstuse tegevuseks vaid ka väga soodsa võimaluse
rahakapitalide riigilaenuobligatsioonidesse paigutamiseks, millised antakse militaristliku
poliitika teostamiseks vältimatult välja. Mõlemitel juhtudel on militarismi poolt tagatud
tuluprotsendi normi tõus. Samas annab militarism privilligeeritud seisuste isikutele avara
tegevusvälja, kelle liikmetel on võimalik astuda sõjaväeteenistusse ohvitseride
auastmetesse. Seepärast on sellele tuliseid pooldajaid peaamiselt suurkodanluse ridades.
Militarismi lahtiseletamiseks ja õigustamiseks esitavad selle pooldajad tavaliselt teise
motiivi: rahu tagamise hädavajadus, kodumaa vaenlase kallaletungi eest kaitsmise
hädavajadus; samas vaikitakse kõikide poolt maha relvastuse agressiivne iseloom
((Toodetakse eriti uusi ründerelvi, mitte kaitserelvi ja tegelikkuses peavad päästma ainult
jalad.KL)). Sellegi poolest on vaieldamatu, et nimelt püüe poliitilisele üleolekule Euroopas
ja eriti turgude laiendamisele mittekultuursetes maades, on üheks peamiseks stiimuliks
militarismi võimendatud arengul. Euroopast väljaspool asuvate maade koloniseerimine
algas varem kui tekkis militarism, kuid nüüd on ta sellega tihedas seoses. Kord, millise
järgi Euroopa suurriigid oma vahel Aafrikat jaotavad, on määratletud just nimelt
sõjajõududega. Kodanlus, kes vajab oma ületoodetud toodetele turgu, seab neid rohkem või
vähem sõltuvusse militarismi arengust antud riigis. Kuid kasud, mis militarismist saadakse
jäävad tihti oodatust väiksemaks. Nii näiteks, Eritrea koloonia pidamine läheb Itaaliale iga
aasta maksma 15 miljonit liiri, kuid sealt saadakse kaupade müügist vaid 12 miljonit liiri.
Kuid sellele vaatamata Itaalia Valitsus hoiab ta enda käse Eriteeria kolooniat, mille tõttu
Itaalia ise süstemaatiliselt vaesemaks jääb ((Eks unistata ja loodeta paremale tulevikule.
Nõukogude Liidus olles me justkui üldse makse ei maksnudki, kõik kooriti kaudselt maha,
mis oli õitsva militarismi taevariigiks. KL)). See on seletatud sellega, et kulutusi
militarismile kannavad mitte need ühiskonna klassid, kes neist tulu saavad ja kellest
militarismi eksisteerimine sõltub. Militarismi valitsemine nõuab märkimisväärseid kulutusi
ja järelikult, sellele kohandatud rahandussüsteemi. Sellest vaatevinklist vaadates on kõige
sobivam kaudsete maksude süsteem, milline, langedes põhiliselt alamatele
rahvakihtidele, garanteerib militarismi tulud kõrgematele klassidele. ((Minu
rõhutus.KL.)). Otsene tulumaks aga takistab militarismi arengut, sest ta muutub selle
pooldajatele väga tunnetavaks koormaks. Seepärast on militaristid tavaliselt otsese
tulumaksu vastased ja vastupidi (parim näide – Saksamaa parteid). Üldiselt on demokraatia
kasv militarismivaenulik. Üleüldine valimisõiguse süsteem, milline on isegi mõnedes
Euroopa riikides olemas, on militarismile ohtlik. Nõnda, nagu Saksamaal 1887.a. ja ka
1893.a. kui valitsus nõudis parlamendilt armee tugevdamist ja sellele kulutuste
suurendamist, leidsid need meetmed ees vastutegevuse üleüldisel hääletamisel ja olid
vaevu teostatud. Demokraatlike algete valitsemisega on seletatud, muuseas ka see, et
Ameerika Ühendriikides militarismi ei eksisteeri ((Nõukogude Vene propaganda
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lemmikteema – USA militaristid. KL.)), vaatamata sellele, et kapitalism on võimsalt
arenenud. Peale seda, peale kodanluse, on militarismi poolel tavaliselt valitsused, kellele
tugev armee omab suurt tähtsust mitte ainult välissuhetes, vaid riigis eneses. Rebides
endale füüsilises suhtes parima osa noorsoost ja parimad eluaastad, eemale abielust, pannes
ta eluvõitluses halvematesse tingimustesse võrreldes kehva, nõrga, värdjaliku või haigete
elanike osaga, andes sellele viimasele osale parema võimaluse kui esimestele, anda üle oma
oma väärt omadusi pärilikkuse kaudu, soodustab militarism inimtõu nõrgendamist, selle
mandumist, selle keskmise kasvu alanemist ning haiguste levimist. ((Siis oli pikk
teenistusaeg kuni 25 a.. Hiljem mõnes riigis veelgi pikem, kuid seda juba palgaarmees.
KL)). Kuna sõjavägi asub kasarmutes, mis pole moraalselt ega füüsiliselt kerge ja
soodustab nakkushaiguste levimist, eriti süüfilise ((1900.a. paiku oli kaks rasket ja levinud
haigust: tuberkuloos ja süüfilis.KL.)), millist levitavad sõdurid elanikkonna hulgas.
Käesoleval ajal militarismi mõju inmrassile oli diametraalselt vastupidine mõjule selle
sõjalise värbamise varasemale eale, samas kui füüsilistel enam tervematel oleks sõjas võidu
lootus suurem, kui füüsiliselt nõrgematel. ((Kaasajal – uuesti moodi läinud raudrüüde
ajastul – on väikestel eeliseid rohkem. KL.)).
Kaasajal on militarismil kõige suurem mõju välissuhetele, sundides riike pidevalt
sõjaks valmistuma, luues kunstlikult sellest huvitatud olevate inimeste klassi ja seda
suurendades suureneb ka sõja võimalikkus. Serbia-Bulgaaria sõda 1885.a. ei oleks olnud
võimalik, kui Serbias ei oleks valitsenud militaarne vaim. Massova vallutamine Abesiinias
(1887, 1895.a.) tulenes Itaalia sõjaväe märkimisväärsusest. Militarismi areng on parema
ülevaate saamiseks toodud ära järgnevates tabelites:

Riik

Saksamaa
Austria-Ungari
Itaalia
Prantsusmaa (koos Alzeeria ja
Tunisega)
Venemaa
Suurbritannia (kolooniatega, kuid
ilma Indiata)
Kogu Euroopa (koos
väikeriikidega)
Ameerika Ühendriigid
Lõuna Ameerika
Jaapan
India (Euroopa ja pärismaalaste
väed)
Pärsia (Iraan)

Maaväe
üldine
isikkoosseis
1896.a.
Mõnede
riikide puhul
1895.a.

Elanikke
milj.

Kulutused sõjaväele
milj frankides.

562 000
354 000
266 000

49,4
41,3
30,7

590
279
226

598 000
897 000

43,8
118,5

647
630

155 000

38,7

450

3 500 000
27 000
89 000
60 000

355,7
62,6
34
40,7

3410
250
150
64

220 000
25 000
3 921 000

221,2
9

38
13
3925

723,2
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Sõja ajal suurendatakse sõjaväe arvu tavaliselt 3 -8 korda. Järgmises tabelis on toodud ära
militarismi areng Euroopa 12 riigis kui 1810.a. oli püssi all ((lippude all, siis kui ollakse
sõjas)) 2 221 000 inimest. 1851.a. 2 195 000 ja 1888.a. 2 957 000 inimest. Riikide järgi
jaotatuna saab järgmise tabeli:
Riik
Saksamaa
Austria
Itaalia
Prantsusmaa
Venemaa
Suurbritannia koos Indiaga
Hispaania
Portugal
Belgia
Holland
Taani
Rootsi

1810

1851
160 000
347 000
75 000
570 000
558 000
307 000
54 000
10 000
22 000
75 000
43 000

1889
346 000
282 000
142 000
365 000
644 000
129 000
87 000
28 000
40 000
50 000
25 000
57 000

429 000
323 000
255 000
555 000
800 000
210 000
145 000
26 000
48 000
29 000
17 000
57 000

((Nõukogude Liidus oli enne lagunemist püssi alla ligi 5 000 000 inimest. Elanikke
250 000 000 inimest . St. elanikke umbes kaks korda rohkem ja sõjaväge 5 korda rohkem.
2010.a. märkus KL))

Millenaristlikud
(millenaarsed)
liikumised
Ministrite vastutus

Kirjandus:В. Водовозовь., «Милитаризм и капитализмь» («Русская Мысль», 1881, 1);
Мануиловь «Милимаризмь и Капитализмь. По поводу статьи В.В.» («Юридич
Вестникь», 1890, 1); Schäffle, „Der nächste Krieg in Zahlen“ (2 va. Tübingen, 1887);
Scott Keltie, „Statesman´s Yearbook“ London, 1896); Mullhall, „Dictionnary of statistics“
London, 1892).
ЭС 1898.г.
В. Водовозовь
- -Ühiskondlikud liikumised, mis tahavad puhastada maailma pahest, et sillutada teed
tuhandeaastase rahuriigi – millenium´i – usulisele taassünnile.
– riigiõiguse instituut. Ministrite vastutuse all mõeldakse tavaliselt mitte ministrite
kriminaalvastutusena võimu kuritarvitamise eest, ega tsiviilvastutusena nende väärate
tegevustega tekitatud kahjude eest võid poliitilist vastutust üldise suuna ja tegevuse
iseloomu eest, nagu ka üksikute tegevuste eest (kellel on, muide, kõrgem sanktsioon nimelt
kahes esimeses vastutuse liigis) ja kusjuures vastutus mitte riigipea ees vaid rahvaesinduse
ees. Ministrite poliitiline vastutus on üheks olulisemaks konstitutsiooniliseks garantiiks.
See põhineb konstitutsioonilise õiguse sellel printsiibil, et monarh valitseb, kuid ei juhi ja
sellega seotud fiktsioonil, et monarh ei saa valesti käituda; selle tõttu, juhtides ministrite
kaudu, ta ei saa ise vastutada oma tegevuste eest, mis tervikuna on pandud nendele
viimastele. Ministritel peab olema parlamendi enamuse usaldus või vähemalt selle
alamkoja usaldus. Kui mingi ministeeriumi või trooni mingi tegevuse, millise eest
ministeerium võttis enda peale vastutuse, või koja koosseisu muutumise tagajärjel,
parlament häälteenamusega väljendab ministeeriumile umbusaldust või rahulolematust, siis
see peab minema viivitamatult erru või tuleb Koda laiali saata ning kuulutada välja uued
valimised, apelleerides sel juhul valijatele. Selline ministrite vastutus ei eksisteeri mitte
kõikides konstitutsioonilistes riikides, vaid neist mõnedes (Inglismaa, Belgia, Itaalia),
milliseid loetakse selle tunnuse alusel parlamentaarse korraga riikide hulka. Esinduslikes
riikides (Saksamaa, Preisimaa, Ameerika Ühendriigid) vastutavad ministrid poliitiliselt
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vaid riigipea ees, mitte parlamendi ees (sel põhjusel on nimetatud riigid monarhistlike
riikide sarnased, kus samuti ei ole ministrite poliitilist vastutust mingi teise võimu, kui vaid
monarhi ees.). Seejuures määrused ministrite vastutusest asuvad peaaegu kõigis
konstitutsioonides, isegi puhtalt esinduslike riikide konstitutsioonides. Nii on Saksa
Keisririigi konstitutsiooni §17 määruste alusel nõutakse trooni aktide kehtivaks
muutumiseks kantsleri allkirja, kes siis selle eest ka vastutab. Seda sama räägib Preisimaa
konstitutsiooni §44., selle vahega, et ta paneb vastutuse, tema kompetentsi piides, igale
ministrile eraldi. Prantsusmaa, tüüpilise parlamentaarse riigi, konstitutsioon (25 veebruari
1875.a. konstitutsioonilise seaduse §6.), et „ministrid vastutavad solidaarselt kodade ees
valitsuse üldise poliitika ees ja individuaalselt oma isikliku tegevuse eest“. Sellisel viisil,
teoorias on ministrite vastutus kehtestatud kõigis konstitutsioonides (peale Inglise, kus
ühtset formaalset konstitutsiooni ei eksisteeri, kus sellegi poolest ministrite vastutus on
kindlalt sisse seatud), kuid mitte kõikjal ei ole praktikas ministrid poliitiliselt parlamendi
ees vastutavad. Seda seletatakse sellega, et mitte kõikjal konstitutsioon (reaalne
konstitutsioon, mitte ainult kirjutatud) lõi ministrite vastutuse otsuse vastuvõtmiseks
piisavaks sanktsiooniks ministrite kriminaalvastutuse kui reaalse jõu riigis, mis võiks
allutada ministreid sellisele vastutusele. Nii, Preisimaal, Bismarcki parlamendi vahelise
konflikti ajajärgul, mil ta landtagile ei kuuletunud, ei saadud teda kohtu alla anda, ega ka
mingil teisel viisil võimult kõrvaldada ning seetõttu osutus määrus vastutusest surnud
kirjatäheks. Inglismaal, vastupidi, alates XIV sajandist kuni 1805.a., oli terve pikk rida
alamkoja poolseid ministrite vastutusele võtmise juhte ministrite ebaseaduslike tegevuste ja
võimu kuritarvitamise tõttu. Need protsessid, koos teiste ajalooliste faktidega, kehtestasid
printsiibi, et ministrid vastutavad kohtu ees isegi „võetud meetmete aususe, õigluse ja
kasulikkuse eest“, kusjuures ainsaks õigluse ja kasulikkuse kriteeriumiks oli kokkusobivus
esindajatekoja soovidega, kes suutis nii alati valitsuse oma soovidele allutada. Mitte ükski
Inglise minister ei saaks ametisse jääda, kui tema vastu oleks alamkoda. Vastupidi on saksa
riikides, kus on välja kujunenud printsiip, et kojal on vaid seadusandlik võim, kuulub kogu
täitevõim monarhile ja järelikult, ministrid vastutavad ainult tema ees.
Ministrite kriminaalvastutus eksisteerib nii puhtalt esinduslikes riikides, kui ka
parlamentaarsetes maades, kuid vaid sellise vahega, et esimestes ta seda faktiliselt
ministrite poliitilise iseloomuga kuritegude suhtes ei rakendata. Seadus ministrite
kriminaalvastutusest eksisteerib Austrias (1867.a.), Rumeenias (1879.a.), Kreekas
(1876.a.). Mõnedes riikides on määrused ministrite vastutusest võetud konstitutsioonidesse
(Rootsi ja Norra), teistes maades on konstitutsioonides lubatud anda selliseid seadusi välja,
kuid senini välja ei ole antud (Preisimaa), kolmandates esinevad vaid pretsedendid
(Inglismaa).
Kohtu alla andmise aluseks võib olla igasugune võimu kuritarvitamine, seal hulgas
parlamendi poolt heaks kiitmata akti allkirjastamine, kuigi, nagu see on näha Preisimaa
näitest, viimane, puhtalt esinduslikes riikides, jääb vaid paberile.
Kohtu alla andmise organiks on kõikjal parlament, ühtedes riikides (Inglismaa,
Prantsusmaa, Belgia, Ameerika Ühendriigid, Baden, Ungari, Itaalia) – selle alamkoda,
teistes (Austria, Preisimaa, Würtenburg, Rumeenia) – üks kodadest, ning kolmandates
riikides (Bavaaria, Saksoonia) – mõlemad kojad. Inglismaal impeachment (süüdistus), mis
on algatatud alamkoja poolt, esitatakse ülemkotta, milline ongi ministritele kõrgemaks
kohtuasutuseks. Seesama leiab aset Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides, kuid sellise
vahega, et Ameerika Ühendriikides senat, teinud ministri ametist kõrvaldamise otsuse,
esitab asja Kõrgemasse Föderaalkohtusse, et määratletaks konkreetne kriminaalkaristus.
Belgias, Rumeenias, Preisimaal mõistetakse ministrite üle riigi eksisteeriv Kõrgem kohus.
Austrias, Ungaris, Saksoonias, Rootsis, Norras luuakse ministrite üle kohtu mõistmiseks
spetsiaalne kohus. Suuremas osas riikide konstitutsioonides või vastavates seadustes on ette
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nähtud, et riigipea ei saa, parlamendi nõusolekuta, rakendada süüdi mõistetud ministrite
suhtes oma armuandmise õigust. Peale üldiste riigiõigust käsitlevate tööde vaata:
R. Mohl, „Die Verantwortlichkeit d. Minister in Einberrschaften mit
Volksvertretung“ (Tjubing, 1837); Buddeus, „Die Ministerverantwortlihckeit in
constitutionellen Monarchien“ (Leipzig, 1833); temalt veel, „Die
Ministerverantwortlichkeit und das Staatsgerecht in Deutschland“(1859); Samuely,
„DasPrincip der Ministerverantwortlichkleit in der constitutionellen Monarchie“ (1869);
Kerchove de Denterghem, „De la respousablilite des ministers“(1866); Hauke, „Die Lehre
von der Ministerverantwortlichkeit, eine vergleichende Studie zu dem oesterreichischen
Staatsrecht“(1869 ja 1880); Bischof, „Ministerverantwortlichkeit u.
Staatsgerichtshof“(1859).
ЭС 43. 1897 с. 386-387.
В. Водовозовь
Mis-on-vene-kirjand- – Isamaalt poliitilistel põhjustel lahkumine ja võõral maal elamine on Venemaal juba ammu
poliit-emigratsioon – tuntud nähtus. Nii XVI saj. Emigreerus tuntud vürst Kurbski (Курбский) , XVII –
1904
Kotošihin (Кoтошихинъ), XVIII saj – Veselovskid (Веселовские). Kõik nad olid, siiski,
rohkem või vähem üksikud juhtumid, ja vaid alles XIX sajandil võttis emigratsioon enam
laiema ulatuse. Detsembrisündmused ((Vt. Dekabristid)) 1825.a. leidsid aset N.I. Turgenevi
(Н.И.Тургенева. vt.), välismaal oleku ajal ja kes keeldus Venemaale tagasi sõitmisest ja ka
seepärast, et oli antud välja raamat „La Russie et les Russies“, millisega pani aluse vene
emigratsioonile selle sõna kaasaegses mõttes. On põhjust arvata, et ka В.К.
Кюхелъбекеръ, Н. А. Бестужевъ и И.И. Сухиновъ kavatsesid emigreeruda, kuid nad
kõik võeti Venemaal kinni. Emigreeruda kavatses ka М. Бестужевъ, kuid ta ilmus ise
((Talve? )) paleesse. 1829.a. keeldus valitsuse nõudmisel välismaalt kodumaale sõidust
admiral Чичаговъ. Kolmekümnendatel aastatel emigreerusid ja astusid varsti peale seda
jesuiitide ordusse vürst Гагаринъ и Печеринъ, hiljem, toimis nende eeskujul Мартыновъ
(vt.) . 1844.a. nõudis, et välismaalt tuleksid kodumaale Головин, Бакунин и кн. П.В.
Долгоруков. Viimane sõitiski Venemaale ja saadeti Vjatkasse asumisele, kuid esimesed
kaks ei kuuletunud ja muutusid emigrantideks. 1849.a. keeldusid Venemaale naasemisest
Herzen (Герценъ) ja ta seltsimees ülikooli ja vangla päevilt Sazonov (Сазоновъ), kes oli
mitmetes võõrkeeltes kirjutatud tööde autoriks. 1850.a. emigreerus Petraševski
(Петрашевскаго) asja tegelane Engelson (Энгелъсонъ), kes osales hiljem herzenliku
«Полярной Звезде» tegemisest. 1860.a. keeldus Venemaale sõidust Ogarev (Огаревъ),
mille tõttu talt võeti veel samal aastal tagaselja ära seisuslikud õigused. Kuuekümnendate
aastate lõpul suurenes emigrantide arv tugevalt. Välismaal hakati üha enam andma välja
vene kirjandust, millisele pani aluse Herzen. 1862.a. hakkas Ogarev koos Kelsieviga
(Келъсиевымъ) välja andma ajakirja «Общее Вече», Л. П. Блюммеръ – «Свободное
Слово» и «Вестъ». 1864.a. andsid nad välja ajakirja „Eurooplane“ («Европеецъ») 8 №
№. 1865.a. pöördus Bljummer (Блюммеръ) vabatahtlikult Venemaale tagasi, anti aga siis
kohtu alla saadeti Siberisse asumisele ning 4 aasta pärast anti talle andeks.
1862.a. anti Heidelbergis (Гейделъберге) välja „Lendlehed“ («Летучие Листки»).
Alates 1862.a. kuni 1864.a. andis vürst P. V. Dolgorukov (П.В. Долгоруков) välja ajakirju
«Будущностъ», «Листокъ», «Правдивый» ja „Le Veridique“. Alates «Правдивый» 5-st
numbrist omistas Leipzigi väljaandja Herghard (Гергардтъ) ebaseaduslikult selle
omandiõiguse. Dolgorukov protesteeris ja asi lõppes sellega, et Gerghard hakkas ise
ajakirja välja andma, muutes selle nime „Правдолюбивый». 1866.a. andis emigrant
Elpidin (Элпидинъ) välja ajalehe „Подполъное Слово» (Põranadaalune sõna“. 1868.a.
andsid hr. Bakunin, N. Utin, Zukovski, A. Serno-Solovevits (Бакунин, Н. Утинъ,
Жуковский, А. Серно-Соловъевичъ) ja teised välja ajakirja „Rahva Asi“ («Народное
дело»), milline ilmus kuni 1870.a. Samal aastal A. Serno-Solovevitsi, L. Metsnikovi (Л.
Мечников) ja teiste osalustel anti välja ajakiri «Современностъ». 1869.a. hakkas Bakunini
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ja Netšaevi (Нечаева) toimetamise all ilmuma ajakiri
«Народная Расправа». Peale Herzeni surma 1870.a. püüti anda ajakirja «Колоколъ» välja
Netšaevi toimetamisel. Samal aastal andis Netšaev välja ajakirja «Община» 2 №№..
1872.a. emigreerus Venemaalt kohtu poolt põletamisele mõistetud raamatu «Отщепенцы»
autor, peastaabi alampolkovnik, Sokolov (Соколовъ). Mainitud raamat anti välismaal
uuesti välja. 1873.a. kuni 1876.a. alguses Zürichis, aga hiljem Londonis ilmus, P. L.
Lavrovi (П.Л. Лаврова. Vt.) toimetamisel, mitteperioodiline väljaanne «Впередъ»
(“Edasi”). 1875-76.a. andis sama toimetus välja samanimelist ajalehte. 1875.a. kirjastaja P.
N. Tkatsevi (П.Н. Ткачевымъ) poolt Genfis välja nn. jakobiinliku suunitlusega ajakirja
«Набатъ». Ajakiri eksisteeris kuni 1881.a., kuid seda toimetasid erinevatel aegadel
erinevad inimesed. 1875-1876.a. anti Genfis vene töölistele välja ajalehte «Работникъ»
(„Töötaja“) „bakuninlikus“ või „anarhistlikus“ suunitluses. 1876.a. antoi Genfis välja vene
„föderalistide“ häälekandjat «Община» („Kogukond“),
Акселърода, Жуковскаго, Кравчинскаго (Степняка), Стефановича, Клеменца,
Черкезова ja teiste osalusel. Ajakirjas polemiseeriti palju puhtalt „poliitilise“ suuna üle,
millise esindajaks välismaal oli sel ajal Dragomanov (vt). Alates 1877.a. kuni 1891.a. anti
emigrant А.Х. Христофоровымъ ja В.А. Зайцева tihedal osalusel ajakirja «Общее
Дело». Sellele ajakirjale tegi koostööd tuntud doktor Belogolovõi (Белоголовый). Alates
1878.a. kuni 1882.a. andis Dragomanov välja perioodilist ajakirja «Громада», aga 18811883.a. ajalehte «Волъное Слово». Aastatel 1883-1886 anti Lavrovi ja Tihomirovi
(Тихомирова) toimetamise all välja ajakirja «Вестникъ Народной Воли», sama toimetus
andis välja ka 1883.a. «Календаръ Народной Воли». Samal aastal asutati välismaal
«Группа Освобождения Труда», millise teoreetikuks oli peamiselt emigrant Plehhanov
(Плехановъ). 1888.a. ta andis välja kogumiku «Социфлъ-Демократъ», aga alates
1890.a.veebruarist hakkas välja andma samanimelist kolme kuu ülevaadet (ilmus 4 köidet).
1887.a. – 1888.a. ilmusid välismaal ajakirjad «Самоуправление», «Социалистъ»,
«Свободная Россия» и «Свобода». 1891.a. asutati emigrantide Кравчинскимъ,
Чайковскимъ, Шишко, Волховскимъ, poolt Londonis „vene vaba ajakirjanduse fond“
(«фондъ волъной русской прессы». Peale raamatute ja brozüüride andis see grupp kuni
1901.a.välja „Lendlehti“.
Aastatel 1891- 1893.a. anti New-Yorgis Gurvitsi(Гурвича) poolt välja ajalehte
«Прогрессъ». 1893.a. anti «Группой старыхъ народоволъцев» poolt välja juba Pariisis
Lavrovi osalusel alustatud teose väljaandmist, nime all «Материалы по истории русскаго
соц.-рев. движения» koos alalise lisaga «С родины и на родину» (ilmus 6 väljaannet).
1897.a. Anti Burtsevi poolt (Бурцевымъ) Londonis välja ajakiri «Народоволецъ».
Alates 1894.a. kuni 1899.a. anti välja ajakirja «Русский Рабочий». 1896.a. ilmus sots.dem
liidu kogumik «Работникъ», aga mõnevõrra hiljem liidu perioodiline väljaanne «Рабочее
Дело». 90- te aastate lõpus anti Londonis välja igakuist ajakirja „Накануне» („Eelõhtul“).
Tolstoiliku suuna esindajateks valismaal on V. G. Tsertkov. (В.Г.Чертковъ), kes
annab välja ajakirja «Свободное Слово». Välismaal antakse käesoleval ajal vene
emigrantide poolt ka teise suunitlusega ajakirju välja.
ЭС БЭ 80. 1904 759-760
- Mission - Organisatsiooni planeeritud üldine ülesanne või eesmärk.

Mitteassotsiatsioonilise Almondi tüpoloogias laiad sotsiaaled kategooriad, näiteks etnilised, usulised või sotsiaald huvigrupid majanduslikud grupid, mis on liiga suured või kohmakad ühte assotsiatsiooni
koondamiseks.
Mitteformaalne
- Informal organization- Spontaanselt moodustuv inimeste grupp, mis asub regulaarselt
organisatsioon
koostööle, et teostada teatud eesmärki.
Mittetulundussektor
ehk “kolmas sektor” – üks ühiskonna kolmest sektorist: kodanikuühiskonna
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kasumitaotluseta organisatsioonid ja institutsioonid (vt ka kodanikuühiskond; avalik
sektor, erasektor).
Mitteverbaalne
.- Communication, nonverbal - Ilma sõnadeta, märkides sisalduva, informatsiooni
informatsiooni vahetus vahetamine.
Mobilisatsioon Muidu inertsete rahvakihtide õhutamine poliitilisele teadlikkusele ja tegutsemisele; eriti
vilunud on selles politilised parteid.
Mobiliseeriv partei Kolmandas maailmas sageli esinev poliitilise partei liik, mis püüab sõjaka ideoloogia,
tugeva organisatsiooni ja karismaatiliste liidrite abil mobiliseerida varema apoliitilisusega
silma paistnud rahvahulki.
Modernisatsioon
– pikaajaline ning kõiki ühiskonna valdkondi hõlmav protsess, mille sisuks on
(moderniseerumine)
traditsiooniliste või diktaatorlike ühiskondade kujundamine avatud nüüdisaegseteks
ühiskondadeks.
Moderniseerimine Keeruline ja vastuoluline protsess, mis hõlmab muutusi säärastes valdkondades nagu
majanduslik kasv, sotsiaalne võrdsus, teaduse ja tehnika areng, bürokraatia,
ilmalikustamine ja ratsionaalsusetaotlus.
Modernism
– sotsiaalfilosoofia vool, mis lähtub nüüdisühiskonda analüüsides inimeste elulaadi
muutmisest tehnoloogilise progressi, globaliseerumise ja väärtuste ümberhindamiste
tagajärjel.
Monarhia
– riigi valitsemise vorm. Kõrgeim võim riigis kuulub ühele isikule, kes kasutab seda oma
õigusega ja ei delegeeri seda ühelegi teisele võimule. Monarh “valitseb, kuid ei juhi” ta
esindab riiki ja on selle sümboliks.(T:38 c-700)
Monarhomahhid
– (monarhia vastu võitlejad Prantsusmaal) – nimetust kasutasid poliitilise teooria
ajaloolased revolutsiooniliste õpetuste pooldajate suhtes, kes pidasid õigustatuks ülestõusu
ja türanni tapmist loomuliku õiguse, või kiriku huvide nimel. See tekkis XVI saj. Euroopas.
Usu nõudeid püüti seada kõrgemale igasugusest poliitilisest seadusest ja võimust ning nad
otsisid toetust vanadest privileegidest, korporatiivsetest õigustest jne. Püüti tegutseda
esindus-koosolekute ja linnavõimude kaudu. Nii püüti võidelda valitseja omavoli vastu ja
kaitsta rahvast. M – hakkasid teostama rahvaesinduse ülemuse printsiipi, kui rahva
võõrandamatut õigust.. M –ühed nõudsid aristokraatlikku konstitutsiooni, teised demokraatlikku konstitutsiooni, kolmandad piirdusid föderatiivse riigi ideaalil. Kõik aga
olid türanni kõrvaldamise poolt, kes on Jumala tahte ja Jumala poolt kaitstavate rahva
õiguste vastu.
Monetarism
– majandusteaduste liberalistlik vool, mis peab majanduse arengu määrajaks ringluses
oleva raha hulka; tekkinud 1950.a. USA-s vastukaaluks keinsismile.
Moonutus Bürokraatlike hierarhiate patoloogia, mis seisneb selles, et alama astme ametnikud kas
omakasupüüdlikult või altruistlikel põhjustel teadlikult desinformeerivad oma ülemusi.
Moraal
Lad. moralis – ´kombe-´,
1. ühiskonna teadvuse vorme, printsiipide ja normide kogum, mis reguleerib inimeste
käitumist mingi sotsiaalse terviku (perek., töökollektiiv, klass, rahvus, ühiskond) piires ja
määrab nende suhtumise teistesse gruppidesse. M-normide täitmine tagatakse kasvatuse
(moraaliteaduse ja südametunnistuse kujundamine), käitumine ühiskondliku hinnangu
(heakskiit või hukkamõist) ja sellest tulenevate mõjutusvahenditega. Erinevalt õigusnormist
ei ole moraalinorm seaduses fikseeritud ja selel täitmist ei tagata riikliku sunniga (v.a. juhul
kui moraalinorm ja õigusnorm sisuliselt kattuvad). Moraal tekkis koos inimühiskonnaga.
Moraalinorme kujundavaks üldiseks aluseks on sotsiaalse grupi huvid. Neist lähtudes
keelatakse indiviidi käitumise ja tahte valdkonnas kõik grupile kahjulik ja ergutatakse
grupile kasulikke tegusid (headus ja kurjus). Moraal muutub koos huvide muutumisega,
mistõttu kujutlused headusest ja kurjusest võivad olla eri ajajärkudel vastandlikkuseni
erinevad. Antagonistlikes klassiühiskondades eksisteerib vastandlike huvidega sotsiaalsete
gruppide olemasolu tõttu mitu moraali (näiteks orjade ja orjapidajate moraal). Kuid
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inimkonna suhteliselt püsivate ühiste huvide tõttu sisaldub klassimoraalides ka üldinimliku
moraali printsiipe (näiteks lähedaste veresugulaste abielukeeld).
Kommunistlik moraal tuleneb proletariaadi klassimoraalist, kuid sisaldab ka kõigi
eelnevate moraalide üldinimlikke püsivaid moraaliprintsiipe. Proletariaadi moraalile on
iseloomulik klassisolidaarsus, internatsionalism ja kollektivism. Proletaarses moraalis on
headus see, mis aitab vana, ekspluataatorlikku ühiskonda purustada ja ühendada kogu
töörahvast uut, kommunistlikku ühiskonda rajava proletariaadi ümber. Kommunismi huvid
jäävad kommunistliku moraali objektiivseks kriteeriumiks tema arenemise kõigil järkudel.
Nüüdisajal on kommunistlikul moraali põhiprintsiibid kokkuvõtlikult sõnastatud
kommunistlike ja töölisparteide programmides; NLKP programis sisaldub
kommunismiehitaja moraalikoodeks. Kapitalistliku ühiskonna säilimise tõttu on
kommunistlikul moraalil klassiiseloom; kogu inimkonna ühtne moraal on võimalik alles
kommunismi ülemaailmse võidu korral:
2.inimese teadlik käitumine moraalse kohuse täitmise seisukohast (mõnikord
kasutatakse selles tähenduses terminit „kõlblus“. ENE V 1973 lk. 221
Moraalpr. morale, lad. moralis, kombeline, kombe-. 1)kõlblus, käitumisnormid, mis määravad
inimese suhtumise ühiskonnasse ja kaasinimestesse. Vaata: „kommunistlik moraal“.
2)teatavast loost, juhtumusest v. valmist tulenev kõlbeline õpetus: 3)mingi kollektiivi
kõlbeline seisukord. (Sõjaväe, kooli jne.) vaim, distlipliin. (Vs)
Vaata: Eetika.
Moslemite-õigus-1898 Islami õiguse peamisek aluseks on Koraan.
Kuigi Koraan koosneb lõikudest, mis on tihti teineteisele vastandlikud, sellegi
poolest on moslemid töötanud välja miski terviku, kus kõik selle osad on läbi immutatud
ühest ja samast vaimust. Moslemid peavad seadusandluse allikaks Jumalat ((Allah)), kes sel
teel juhtimiseks saatis maale eeskirjad, millised on osalt toodud ära Koraanis, osalt prohvet
Muhamedi ütlustes. Tema järglased nimetavad teda seadusandjaks «шарий» (see sõna
tuleneb sõnast, mis tähendab „teed ettevalmistama“, „alustama“).
Tähenduselt järgnevad Koraanile moslemite õiguse vallas Sunna (eeskirjad, seadused),
mis on justkui moslemite püha raamatu lisa. Sunna ei ole kunagi kirjalikult ära toodud. See
on pärimused otsuste, seaduste ja määruste kohta asjades, milliseid ei ole Koraanis
mainitud või on selles vaid kergelt riivatud ja mis säilusid õpilaste mälus ja mis anti edasi
suust suhu. Selliste pärimuste hulk on küündinud erakordsete mõõtmeteni, kuid milliseid
hiljem vähendati: Abi Daud valis välja 40 000 pärimust 500 000 –st. Ibn Habid annab oma
«Масанде» 37 tuhat 750 tuhandest. Esimene pärimuste kogumik anti välja kaliif Ali poolt.
Hiljem koostati selliseid kogumikke mitu korda. Peale Sunnas ära toodud pärimuste,
tsiteeritakse moslemitest kommentaatorite poolt veel teisi pärimusi, millised puudutavad
mitte ainult prohveti enda tegusid või ütlusi, vaid ka tema kaaslaste ning vahetult järgijate
omi. Viited neile pärimustele kasutatakse ka kohtus, kuid neil ei ole praktilist tähtsust, kui
need lükatakse Koraani või Sunna poolt ümber.
Kolmandaks kirjalikus moslemite õiguse allikaks on Fetva – seadusetundjate otsused.
Peale nelja kaliifi, kes on moslemi maailmas üldtunnustatud autoritetideks, on autoriteetide
hulgas veel neli imaani – Ханефа, Мелекъ, Шефи и Ханбалъ, kes on nelja peamise
koolkonna asutajad (vt. Islam).
Suurimaks õiguse autoriteediks õigeusklike hulgas on Абу Ханефа (702-772 по
Р.Хр.) – “suur imaam”, vanima koolkonna rajaja. Tema õpetust iseloomustatakse seaduse
rakendamisel erilise pehmuse ja humanismi poolest, püüdes filosoofilistele üldistustele ja
kriitilise meetodi rakendamise poolest.Hanefa tegi järeldusi analoogia põhjal selles, kus
teised pidasid rangelt kinni seaduse tähest või Sunnast. Hanefa juriidiline autoriteet on
senini tunnustatud Türgis, Indias ja Venemaa tatarlaste juures.
Teiseks tuntud imaamiks on Аббу-Фбдулла-Малекъ ибни Анасъ (716-801.гг. по Р.
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Хр.), keda peetakse parimaks pärimuse tundjaks. Tõlgendamisel ta peab kinni seaduse
tähest. Pärimuste suhtes loetakse Maleka autoriteeti tsiteerimisel kui otsustavat. Tema
õpetus leidis järgijaid Põhja Aafrika barbarite hõimude juures.
Kolmandaks imamiks on Мухамедъ ибни Идрисъ-алъ-Щефи (772-826 гг. По Р.
Хр.), kes koostas kriitilise pärimuste kogumiku. Selle kohta räägitakse: „enne Sefi
inimesed ei osanud pärimustel, mis omasid seaduse jõudu ja neil mis olid jõu kaotanud,
vahet teha“. Sefi armastas kuldset keskteed: olemata nii „liberaalne“ kui Hanefa, oli ta
kaugel Maleka karmist konservatismist. Tema tõlgendused on kautusel Araabias, Egiptuses
ja meil Kaukaasias.
Neljas imam - Абу-Абдулла Ахмема ибни Ханбала (786-863 гг. Р. Хр.) lõi oma
koolkonna. Hollandi islami õiguse uurija Фанъ-денъ-Бергъ iseloomustab seda nõnda: „ta
mitte ainult ei ületanud ranguse ning piiratusega Maleki kooli, vaid andis erilise
armastusega Koraanile ning Sunnale sellise tõlgendused, mis viisid kõige vääramatele
järeldustele.
Moslemi juristide tööd võivad olla jaotatud kolme kategooriasse: a)»Озулъ» praktaadid
seaduse põhiprintsiipidest nii ilmalikes kui vaimsetes asjades;
b)»Саннанъ» - pärimuste ja seaduste rakendamise eeskirjade kogumik küsimustes, millised
ei puudta Koraani ja;
c)»Фемва» - kohtulahendite kogumikud.
Kui praktikas kerkib üles uus küsimus, siis kadil ei ole õigus oma võimuga seda
lahendada ja peab küsima sellekohase otsuse muftilt, kelle kohustuste hulka kuulub seaduse
tõlgendamine. Valitseja, kui tal ei ole seadusetundja autoriteeti, võib anda välja vaid
poliitilisi ettekirjutusi, millised on alamatele kohustavad, kuid ei saa lahendada juriidilisi
kaasusi. Kui Briti valitsus Ost-Indias, pidades silmas pärismaalaste õigusemõistmise üle
järelvalve teostamist, otsustas tunnistada mingi üks juhend India kohtutele kohustuslikuks
ja pöördus sel eesmärgil moslemi õigusteadlaste poole, siis viimased viitasid БурханаЭддина-Али (XII s.) «Хидаю», kui enam autoriteetsele seaduste ja nende selgituste
kogule. Mõned Hidai määrused perekonnaõigusest on praegugi säilitanud moslemitele oma
praktilise tähenduse.
Abielu sõlmimiseks ei nõuta, Hidae järgi, mitte mingeid kirjalikke akte* (*Kaasaegsete
moslemite puhul, siiski peetakse ebaviisakaks abielude ja lahutuste mitte kirjalikult
vormistamist), ei ole isegi tavasid ega tseremooniaid: piisab vaid ühe poole „avaldusest“ ja
teise poole „nõustumisest“, mis on tehtud suuliselt kahe meessoost või ühe meessoost ja
kahe naissoost tunnistaja, kes on täisealised ning terve mõistusega ja on moslemid,
juuresolekul. Lähedases sugulusastmes olevate isikute abielu on keelatud; üldiselt, siia
puutuvad määrused meenutavad väga Moosese seaduse vastavaid määrusi. Keelatud on
omada üle nelja naise, abielluda kahe õega, lapse toitjaga või piima-õega (rinnaga toitmine
justkui seab sisse loomuliku suguluse). Alaealiste abielud sõlmitakse nende hooldajate
poolt, kuid kui nad saavad täisealiseks, siis seadus annab abikaasadele abielust loobumise
õiguse, erandiks selline juhtum, kui alaealise abielu oli sõlmitud isa või vanaisa poolt.
Täiskasvanud naisel (või tüdrukul) on abiellumise puhul õigus oma vara ise vallata,
sõltumata oma hooldajatest või hoolekandjatest: tema nõusolek on tingimata vajalik. Abielu
sõlmimisel pööratakse tähelepanu abielluvate poolte võrdsusele, kuid see ei ole mehele ja
naisele ühtmoodi kohustav: mees, on araablaste vaadete järgi, ei alandu, kui ta abiellub
naisega, kes on temast suguvõsa ja seisundi poolt alam. Vastupidi, naine, kes abiellub
endast madalamast seisusest mehega, siis tema hooldajatel on õigus abielu lahutamisele, et
võtta endalt maha ebaõnn, milline on sellise abielu tulemuseks. Abielulepingus tuleb ära
märkida rahasumma suurus (vena), millise peab mees naisele maksma. Naine võib selle
rahaga teha mida tahab: ta võib selle pärandada, kinkida ja üldse, teha mis tahab. Mehe
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krediitorid ei saa esitada pretensioone naisele makstud vena suhtes. Uskumatute abielusid
ei lahutata, kui nad lähevad üle islami usku. Kui aga islami usku läheb abikaasadest vaid
üks, siis abielu lahutatakse. Mees on kohustatud naist ülal pidama. On iseloomulik, et
Hidaja, selle reegli kinnituseks, viitab, nagu analoogilisel juhtumil, peab riik vanglas
arestante ülal pidama. Naine jääb ülalpidamisest ilma, kui ta ei ole kuulekas, ei ole
lapsepõlvest peale võimeline lapsi sünnitama, kui ta on võlgade pärast vangi pandud ja
üldse kõigil juhtumitel kui mehel ei ole võimalik temaga koos elada (ainsaks erandiks on
naise haigus).
Isa kohustuste hulka kuulub alaealiste laste ülalpidamine. Igaüks on kohustatud
andma ülalpidamist oma vaestele vanematele, alaealistele sugulastele ja ka abiellumise
keelu all oleva suguluse astme sugulastele.
Usu erinevus toob kaasa keelu pidada ülal sugulasi, peale naise, vanemate ja laste.
Lahutuseks ei nõuta mingit kirjalikku protseduuri: piisab mehe poolsest suulisest
avaldusest (abielu teisele poolele, kus on nõutav ka naise nõusolek). Naisele annab seadus
lahutuseks õiguse vaid sel juhtumil, kui tal on selleks mehelt volitus. Mõningaseks
takistuseks lahutuste kuritarvitamisele on mehe kohustus maksta lahutatud naisele veno,
aga samuti endine mees ei või abielluda lahutatud naisega uuesti enne, kui see on enne teise
mehega abiellunud ja seejärel lahutatud.
Pidades silmas moslemite juriidilist ettekujutust maaomandisse, tekkisid raskused
maaküsimuse korrastamisel neis piirkondades, mis läksid Venemaale üle peale türklastega
sõdimist aga ka Kesk-Aasia provintsides. Islami printsiibi järgi õigust maaomandile ei ole
olemas. „Koraani järgi kuulub kogu maa Jumalale, järelikult, see kuulub eelkõige temale
üksi; seejärel, järeltulija õigusega – imamile, kui Jumala varjule maal. Maa vallutamisel
annab imam õiguse maale üle eraisikutele, kes peavad maksma andamit – ушръ (kümnis),
зекама (vaeste kasuks võetav maks) хораджа (maamaks) ja джезие (pearaha maks
uskumatutele)“ (Морнау, Perron).
Suurte seadusetundjate õpetuse järgi jaotatakse maad islamimaades kolme peamisse järku:
1)püha maa (хиджазъ) – Mekka, seda ümbritseva piirkonnaga – loetaks Jumalale
pühendatuks. Mitte ükski uskumatu ei tohi sinna elama asuda; mitte ühtegi looma ei tohi
seal jahil tappa (erandiks kahjulikud); mitte mingit puud või taime, mis on seal ise kasvama
hakanud, ei tohi seal maast üles kiskuda. Elanikud maksavad maaviljeluse toodete eest
kümnist.
2) Maa, mis on moslemite poolt pühas sõjas vallutatud. Pärismaalastele jääb maa
kasutamise ja valdamise õigus alles, tingimusel, et makstakse maamaksu, millist makstakse
maa, mitte isikute järgi. Kui maa läheb üle moslemile, siis seda maksu peab maksma
moslem.
3)»Милъкъ» или мюлкъ – maad, milliste omanikud võtsid vastu islami usu enne selle
moslemite poolt vallutamist või need, millised olid jagatud moslemite-võitjate vahel peale
endiste omanike minema kihutamist või tapmist. Siia puutusid samuti «меватъ» - surnud
maa, e. mis ei kulu kellegile (vt. allpool). Sellel alusel areneski türgi maaomandit puudutav
seadusandlus, millisega Vene valitsus peab arvestama Venemaa poolt Türgilt vallutatud
aladel. Dusturi (Дустуру) (Türgi maaõiguse koodeks) järgi jaotatakse riigis kogu
kinnisvara viide kategooriasse:
1)фази-мирие või riigivara, mis asub eraisikute ja maa-seltside valduses ja kasutuses;
2)вакуфъ – varad, tulud, milliseid on antud religioosseteks-heategevateks eesmärkideks.
Fazi-mirie ja vakufid asuvad alalises ja päritavas kasutuses. Need võivad olla võõrandatud
ja kingitud vaid valitsuse loal. Kui nad jäävad kolme järjestikuse aasta kestel ehituseta,
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külvita või niitmata, siis nad võivad olla ära võetud ja müüdud turul (oksjonil) teisele
isikule. Kui valdaja maad faktiliselt kasutab, siis seda võib talt ära võta vaid riiklikul või
ühiskondlikul vajadusel ja vastava hüvituse eest.
3)метруке – varad, mis asuvad maaharijate kollektiivses valduses ja kasutuses. Siia
puutuvad балталыки – metsad, milliseid külaelanikud võivad oma vajaduste järgi kasutada,
яйлаги и кишлаги – suvised ja talvised karjamaad. Teiste kogukondade elanikud peavad
karjamaade kasutamise eest tasuma valdaja-seltsile teatud tasu.
4) мюлкъ – ainus täieliku omandiõiguse vorm. Selliseks omandiks võib olla:
a)ehituste alused maad (mitte suuremad kui пол-дунама e. 100 ruut-sülda, e. 100 x
2,134 m ).
b)maa valdaja poolt tehtud rajatised ja istutatud aiapuud.
5)меватъ – kasutamata maad ja metsad, mis ei ole kellegile kasutusse antud.
Хиджазъ järgi on меватъ (araabia keeles – surnud) maatükk, milline ei saa tulu anda
veepuudusel või muudel füüsilistel põhjustel. Muhamed ütles: „kes elavdab surnud maa,
siis see maa saab temale“.
Абу-Ханефа viitas teisel prohveti ütlusele: „miski ei ole inimesele seaduslik, peale selle,
mis on imami poolt lubatud“, selgitab, et maa võib minna selle „elavdaja“ omandisse vaid
peale seda, kui selleks saadakse imamilt luba.
Originaalset kinnisvara eraomandi vormi kujutavad endast бейлыки (Krimmis)
(pärusmõis) – maa, mis kuulus tervele aadlisoole. Beilõki eluaegse valdamise õigus kuulub
selle soo vanimale. Bei, oma beilõki piires, kuni Krimmi Venemaaga ühendamiseni, omas
mitte ainult pärusmõisa, kui ka mõningaid poliitilisi õigusi. Suguvõsa järgi pärimise kord,
mille jõul beilõk läks üle järeltulijale, sünnilt vanemale ja ta ei tohtinud majapidamisele
kahju tekitada. Käesoleval ajal eksisteerib vaid üks beilõk (беевъ Яшлавскихъ).
Muhameedlaste õiguse enam iseloomulikumaks tunnuseks, erinevalt euroopalikust
õigusest, on selle tugev side religiooniga. Siit ka selle äärmine jäikus. Moslemi juristid ei
lugenud endal olevat õigust jätta suure Jumala poolt kehtestatud nõudmiste, mis antud edasi
tema prohveti Muhamedi poolt, pisiasu tähelepanuta. Pole siis midagi imestada, kui XII saj.
kommentaarid (näit. ülalpool mainitud Hidaja) on ka tänapäeval täiesti kasutuskõlblikud.
Õiguse religioonist läbiimmutatusest annavad tunnistust väga ranged karistused religioosse
iseloomuga kuritegude puhul ja paljud uskumatuid kuid eritu usust taganejaid ahistavad
kitsendused.
Moslemite õigusele on iseloomulik ka naiste äärmiselt alandlik olukord (naiste
tunnistused, Хидаи sõnade järgi, on muutlikud ja neid võidakse kahtlustada arukuse
vähesuses ja unustamises)((? , jäi segaseks.)).
Moslemite õigus kannatab veel, süsteemi ebatäiuslikkuse ja konstruktsiooni nõrkuse
käes. Kuskil, näiteks, ei iseloomustata moslemi õiguses asjaõiguse ja kohustuste vahet,
kuigi üksikutest otsustest on näha, et moslemi juristid teevad sellel vahet. Lõpuks, on üpris
tõenäoline, et põlgus formalismi vastu, milline on eriti märgatav protsessis, ei mingeid
eranditult formaalseid, rooma stipulatio vaimus, kohustusi moslemi õigus ei tunne.
Kirjandus.
Торнау, «Изложение началъ мусулъманского законоведения» (СПб., 1850);
Торнау, «Мусулъманское Право» (СПб., 1866);
Фанъ-ден-Бергъ, «Основныя начала мусулъманского Праваб сщгласно учению
имамовъ Абу-Ханефы и Шефии» (перевод проф. Гиргаса, СПб., 1882);
Торнау, «Особенности мусулъманского Права» (пер. С англ. Городекова, 1893;
inglise tõlkija tõlkis selle Хидаю mitte araabia keelsest allikast, vaid selle pärsjakeelsest
tõlkest.);
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М. Тривуса artikkel о Хидае в «Журн. Гражд. и Угол. Права» (1893, кн. 9);
Карасевичъ, «Мусулъманское право и государственная реформа в Турции» (М.,
1877);
Ст. г. Ефимова о мусулъманскомъ браке см. В «Журн. Гражд. И Угол. Права» за 1883
г.;
J. Luciani, „Traite des successions musulmanes“ (Paris, 1891);
Savras-Pacha, „Etude sur la theorie du droit musulman“ (Paris, 1892);
J.de Nauphal (vt. Нофалъ);
Блюменфелъдъ, «Крымско-татарское землевладение» (Одесса, 1888);
Н. Дингелъштедтъ, в «Вестнике Европы» за 1892 г., кн. 6 – «Поземелъныя
недоразумения в Туркестане»;
Н. Гернштейнъ, «Поземелъный вопросъ в бывшей Батумской области» (в Журн.
Гражд. и Угол. Права», 1893, кн. 9).
Kõrvuti kirjutatud seadusega – šariaadiga - jäid paljudel patriarhaalsetel hõimudel, mis
võtsid vastu islami, alles nende vana tavaõigus – adat (araabia keelne sõna). Sellised on
Kaukaasia mägilastest hõimude adatid. Mõned moslemi juristid tunnistavad adatide tähtsust
neil juhtudel, mis on islami seadustega reguleerimata. Teised moslemi juristid lähtusid
arvamusest,et ei ole olemas juhtumit, mida ei saaks Koraani põhjal lahendada ja keelavad
adati poole pöörduda. Kuid vaatamata igasugustele imami ja šeikide püüdlustele, on adat
tihti väga populaarne ja isegi autoriteetsem kui
šariaat.
Kaukaasias püüdis Шамилъ (vt.) 27.a. kestel kaotada adati kohut, karistades tihti
šariaadi kohtule mitteallujaid surmanuhtlusega. Sellegi poolest, ühes Šamili langemisega,
tõuseb adat endisele kohale, eriti tänu vene valitsuse toetusele, kes pidas moslemi
vaimulikkonda temale Kaukasias enam vaenulikuks elemendiks.
Adatide moodustumise allikaks on kaukaaslaste hõimude juures peamiselt vahekohtute
otsused. Kohus, leidmata vastust eksisteerivatest adatidest, pöördub otsuse saamiseks
austatud vanade juurde. Tehtud otsus ( маслагатъ, maslagat), kui see analoogilistel
juhtudel kordub pika aja kestel, muutub adatiks. Samasugust tähendust omavad maslagatid,
millised on tehtud rahukohtu istungitel samasugustes ühiskondlikes küsimustes, milliste
lahendamine osutub eksisteerivate tavade põhjal võimatuks. Maslagati teel seati sisse
samuti maaomanike ning talupoegade vahelised suhted. Maslagadid võivad samuti
tühistada vanu, juba ajaga pühitsetud adate, Sellisteks oli, näiteks oseetia külakogukonna
maslagat (Ortevi), 70-tel aastatel, «хушеъ» peiede suhtes, millised laostasid kohalikke
elanikke suurte väljaminekutega, millised olid adatidega kohustuslikuks tehtud. Adate
koguti juba ammusest ajast mägilaste juhtide poolt kogumikesse. Eksisteerisid ka eraldi
kogumikud, milliseid koostasid kohalikud kohtunikud. Adatide sisu oli üpris mitmekesine.
Mitte ainult igahõim, vaid ka igal aulil, asumil olid oma adatid. Neile ühiseks oli vere
segamise piiramatus ja selles kõigi suguvasa liikmete solidaarne osavõtt. Siit suguvõsa
organisatsiooni tugevus. „Kui tohuma (suguvõsa, рода,) liikmed märkavad kedagi
sugulastest rumalates tegudes, siis neil on nende tapmise õigus. Kui nad seda ei tee, siis nad
vastutavad ise tema seadusvastaste tegude eest“ (сводъ адатовъ уцмийскаго владения).
Kohtuasjade ja tülide lahendamiseks asuvad paljudes mägihõimudes alalised kohtud, mis
on andnud Korani ees tõotuse, et lahendavad ja otsustavad kõik asjad südametunnistuse
ning äärmiselt mõistlikult. Igaühe tahtest sõltub, siiski, kas nad annavad asja lahendada
sellele kohtule või valivad, vastaspoole nõusolekul vanakeste hulgast teised kohtunikud.
Peale selle valivad pooled „ühise vahendaja“ kelle häälel on teatud juhtudel otsustav
tähendus. Kättemaksu kartusest, mitte ainult vastaste, vaid ka oma sugulaste, välditakse
omavahelist kokkusaamist, mistõttu asju lahendatakse vahendajate kaudu. Tunnistajad,
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mägilaste esitamisel on needsamad kaebajad ja seepärast nad satuvad solvatud suguvõsa
kättemaksu ohtu. Kui hageja või süüdistaja ei esita tunnistajaid, siis süüdistatav puhastab
end Koraani juures antud tõotusega. Tema õigeks mõistmist peavad tõotusega kinnitama
kuus kõrvalist isikut. Kohtu otsus peab olema vastu võetud ühehäälselt. Häälteenamusel on
jõud vaid siis, kui sellega ühineb „ühine vahendaja“. Kuulutamata protsessivatele pooltele
oma otsust, kohtunik teeb neile ettepaneku valida käendajad: süüdistatavale – et ta täidab
kohtu otsuse üksikasjalikult, solvatu – et ta jääb kohtuotsusega rahule. Kui süüdistatav aga
ikkagi ei taha kohtuotsusele (tavaliselt on selleks rahatrahv) alluda, siis ta peab trahvi
maksma ka kohtunikele ning tunnistajatele. Vene valitsus, mis varem toetas adate, et
nõrgendada šariati ja sellega seotud moslemi vaimulike autoriteeti, on praegu sunnitud
võitlema mõnede mägilaste eriti julmade tavadega.
М. Ковалевский, «Законъ и обычай на Кавказе» (М. 1890);
Ф. Леонтовичъ, «Адаты кавказскихъ горцевъ» («Этнографич. Обозр.», 1890, кн. 1.);
«Юридич. Библиография Демидовскаго лицея», №№ 23 и 24 во «Временнике» этого
лицея за 1892 г., т. 57.
М.Т. БЭ 48. 1898.
Motivatsiooni
.- Process theory of motivation - Motivatsiooni mudel, mis põhineb eeldamisel, et inimese
situatsiooni teooria
käitumine ei ole ainult ta vajadustest tingitud funktsioon, vaid on ka tema poolt tunnetatud
kui ühe või teise käitumise valiku tulemused.
Motiveerijad
– Motivators- .Herzbergi kahe-faktori teooria põhjal on need motivatsiooni faktorid, mis
erinevalt hügieenilistest faktoritest, on tingitud töö sisust enesest.
Motiveerimine
-Motivating.- Enese ja teiste tegevusele stimuleerimise protsess., mis on suunatud isiklike
ning organisatsiooni üldeesmärkide saavutamisele.
Motiveerimine „piitsa .- (Carrot-and-stik-motivation.) - Sihilik ja intensiivne väliste hüvituste ja karistuste
ja prääniku“ printsiipi kasutamine kaastööliste motiveerimise, mis on sarnane legendaarsele meetodile, mis paneb
kasutades
liikuma eesli.
MudelModel- Ettekujutus esemest, süsteemist ideest või vormist, mis erineb terviku kujust, st.
esemest endast. Mudelitel on praktiline tähtsus, sest need lihtsustavad reaalsust ja sellega
kergendavad vaadelda sisemisi suhteid.
Munipsipaliteet võtab vastu ühe järgmistest juhtimise süsteemidest: komisjon; Munipsipaalnõukogu ja juht; alkald
ja Munipsipaalnõukogu. (Kuuba K 1940 §223 3.lõik).
Munitsipaalne
kapitalistlikus ühiskonnas linna omavalitsuse organites töötavate
sotsialism –
sotsiaaldemokraatide abil sotsialismi lätete loomise kontseptsioon. Oli levinud nii enne kui
peale I Maailmasõda (vaat. Fabiaanlust).Praktikas realiseerus austria sotsiaaldemokraatide
praktikas, kes omasid perioodil 1919-1933.a. enamuse Viini munitsipaliteetides. Käesoleval
ajal kui “alternatiivsete liikumiste” kontseptsioon, nagu ka “ekosotsialism.”
Munitsipaalne
sotsialism –
Mustad nimistud

Mustlased

püüd, luua ettevõtteid, mis on arvestatud ja töötavad kõigi kogukonna liikmete kasuks on
monopoolse iseloomuga ettevõtteks ning ka nende poolt juhitav. (Pekker T:15,lk.699,
Vidal, Kolen).
– s.-pol., tööandjate või töövõtjate kutseühingu poolt koostatud teatised, milles oma
liikmeil keelatakse teenistusse võtta seal märgitud töövõtjaid või teenistusse astuda seal
täheldatud käitistesse.
EE. (lk. 1394)
-suurearvuline hõim, märkimisväärsel määral veel kõigis maailmajagudes rändav rahvas,
kuid peamiselt Euroopas, kuhu ta ilmus keskaja, XV lõpus. Nad nimetavad end ise
kõikides dialektides „Rom“ (inimene), kuid erinevates maades neid tuntakse teiste nimede
all, mustlasteks ja sellele sarnaste nimetustega nimetatakse neid, peale Venemaa, Balkani
3191

poolsaare (türklased – tsigiane, rumeenlased – zincani), teistes slaavi maades
Transilvaanias, Saksamal (Zigeuner). Teistmoodi mustlaste nimetamine on seotud Egiptuse
nimega, millisest esmalt Euroopasse tulnud rahvana nad end ise tutvustasid. Nii nimetavad
kreeklased neid ..., ungarlased – fharao nepek e, „vaarao rahvaks“, hispaanlased ja lõunaprantslased – gitanos, inglased – gypsy. Prantslased nimetavad neid üldiselt bohemiens,
itaallased – zingari. Meil Bessaraabias kutsutakse mustlasi – лаеши ??? . Mustlasi
kutsutakse veelgi erinevamate nimedega erinevate aasia rahvaste juures. Selle rahva
päritolu on senini paljudes suhetes salapärase hõimu kohta eksisteerisid Euroopas kaua
aega väga fantastilised legendid. Kuid tänu sanksriti ja kaasaegsete india rahvaste keelete
tundmaõppimisele on XVIII saj. saadud paremini tuntuks ka selle varjatud küljed. 1783.a.
saksa professor Grellman (Гелльмань) esmakordselt, võrreldes mustlaste füüsilisi ja
keelelisi iseärasusi sarnase India hõimuga, tõestas, et mustlased on india päritoluga. Tema
järel, alates Pottast ja Bataliarist (Потта, Батальяр), kes võtsid oma elu ülesandeks
mustlaste tundmaõppimise, järgnesid neile veel terve rida lingviste ja etnograafe, kes mitte
ainult ei kontrollinud Grellmani arvamust mustlaste esmase päritolu kohta, vaid töötasid
detailselt läbi selle rahva kodumaalt emigreerumise protsessi. Inglismaal moodustati
1888.a. spetsiaalne mustlaste uurimise ühing (Gipsy lore Society) mis andis välja igakuist
ajakirja. Venemaal on mustlaste kohta kogunud palju materjale Kulavin (Кулавин).
Praeguseks ajaks on mustlaste India päritolu tuvastatud üpris vastuvaidlematult. Kuid see,
millisele india rahvakillule nad on kõige lähedasemad ei ole veel päris kindel. Hollandi
teadlane De Goёje, lähtudes lingvistilistest kaalutlustest, loeb neid pra-aaria rahva dzaatide
hulka kuuluvaks, viidates muuseas ka dzaatide nimetusele, milline on mustlastele antud
Süürias. Viimasel ajal, välistamata dzaatide tugevat mõju mustlastele, nende Läände
rändamisel, on leitud, et enam õigem oleks neid lugeda kuuluvaks протодравийдиской
hõimude grupi juurde kuuluvaks, millistest on enamtuntud – бендокары, бидайя, сукула,
коравы, наты – mitte vaid keele, vaid ka kommete ning eluviisi poolest on mustlaste
sarnased. Natid, näiteks, on senini tuntud oma tüüpiliste, nagu mustlastelgi, kutsealadega –
hobusekaupmehed, karude ja ahvide tantsitajad, trikitajad, mustkunstnikud jne. Mustlaste
Euroopasse ilmumise ja nende Indiast lahkumise suhtes on erinevad arvamused. Батальярь
и Мортилье asuvad arvamusel, et Lõuna- ja Ida Euroopasse ilmusid mustlased juba väga
ammu Herodotuse aja siginnad olid nende arvates mustlased. Need mustlased, kelle
põlisteks tegevusaladeks olid metallivalu ja sepatöö, liikusid Indiast Läände, tuues sinna
Mortele (Мортилье) arvates pronksi. Nende esmasteks elamispiirkondade keskuseks olid
Mesopotaamia ja Egiptus. Мортилье klasifitseeris oma eelajaloolise pronksi aja mustlaste
perioodiks. Kuid teisest küljest, otsustades lingvistiliste väljendite põhjal, on mustlaste keel
niivõrd lähedane uus-india idioomidega, et nende Indiast lahkumine ei saanud toimuda
varem, kui need olid seal lõplikult välja kujunenud, st. enne X sajandit. See on selle poolest
veelgi võimalikum, et just nimelt X sajandil algas Indias sõdade ja segaduste aeg, mis võis
soodustada mustlaste väljarändu. Seda väljarändu arga ei tule ettekujutada, kui miskit
ootamatut ja erakordset. Isegi praegu rändavad sealt välja mustlastele sarnased rändrahvad
natid mujale maailma, jõudes Herati ja isegi Buhhaarasse. Juba ammustest aegadest peale
oli nende meelistegevuseks sõjaväe saatmine, kord saatjatena kord maradööridena. Sõdade
suhtes tormine X sajand oli väljarändu igati soodustav. Tavaliselt loetakse mustlaste Lääne
Euroopasse ilmumise algust 1417.a. mil jõudis „tsaar“ Sindeli (Синделя) „hertsogide“
Михаили, Андраша и Пануеля juhtimisel kohale suur mustlaste ordu, kes liikusid
Rumeenias mööda Doonaud üles, peatudes Pesti all ja 25 aasta kestel hajusid mööda kogu
ülejäänud Euroopat laiali. Juba 1422.a. võis mustlasi kohata Itaalias ja ka Roomas. 1427.a.
leidus neid Vahemere ääres ja sisemaal kuni Pariisini. 1430.a. jõudsid nad Inglismaale ja
samal aastal kohtas neid Elsassis. 1447.a. olid nad juba Bartselonas. Samal sajandil jõudsid
mustlased ka Leetu, Poola ja Kesk-Venemaale. Lõuna-Euroopas, täpsemalt Balkani
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poolsaarel, kus neid on ka praegu eriti palju, elasid nad juba hulga varem. Krite ja Korfu
saartel ja samuti Rumeenias nad, vaieldamatute ajalooliste andmete järgi, elasid mustlased
juba XIV sajandil. Ennem kui mustlased mööda Euroopat laiali rändasid, elasid nad
Kreekas, millest räägib mitte ainult kreeka sõnade rohkus kõigi Euroopa erinevate riikide
mustlate keeltes vaid ka kreeka keele grammatikale iseloomulike iseärasuste ülevõtmine,
näiteks, meessoost sõnade lõpp jne., millised ei ole iseloomulikud aasia mustlaste keeltele.
Üldse ühe ja teise mustlaste keele dialekti leksika alaline analüüs on parim antud riigi
mustlaste migratsiooni näitaja. Nii näiteks, hispaania mustlaste juures me märkame kreeka,
slaavi, rumeenia keelte laene. Põhja Venemaa mustlaste keeles leidub kreeka, bulgaaria,
serbia, ungari, saksa ja poola keelte sõnavara. Sellele vastupidiselt me ei leia Lõuna-Vene
mustlaste keeles ungari, saksa ega ka poola elemente.
Mis aga puudutab Aasiat, siis mustlasi leidub: 1)Pärsias, Luri (Лури), Luli,
Berberom nime all ja pärimuse järgi – pärit Kabulist. 2)Turkestanis, kus nad olid tuntud
lulide nime all või beludzi, mazgan ja aga (iseloomulik, et afgaanid kutsuvad neid
dzatideks); 3)Väike-Aasias ja Süürias, on tuntud karbutide, posa ja dzati (карбуть, поша и
дзать) nime all.
Aafrikas leidub neid Egiptuses, Marokkos, Alzeerias, Tripolis, Abesiinias ja isegi
Libeerias ja Gambias.
Ameerika sja Austraalias on vähe mustlasi ja nad on kõik sinna sõitnud Euroopast
ning säilitanud seal oma eluviisi ja kombed.
Kogu Maal arvatakse, Solossi arvestuste kohaselt (1889.a.) elavat umbes 1 milj.,
siis Euroopas arvatakse olevat neist 559 tuhat. Aasias – 107 500 (minimaalsed arvud).
Euroopas on neid kõige enam üle 200 000 (1885.a. rahvaloenduse andmed), Türgis,
Serbias, Bulgaarias ja Bosnias ja Transvaalias – 95 157, ning Hispaanias 40 000. Venema
Euroopa osas 15 000 (arv on arvatavasti kõvasti allahinnatud, sest juba Keppeni arvestuste
kohaselt elas ainuüksi Bessaraabias neid kuni 20 000 hinge ja kogu Venemaal umbes 35 40 000 tuhat.).
Antropoloogiliselt on mustlased india hõimudega sama sarnased kui lingvistilisest
küljest. Eurooplastele näivad mustlased, kui veri ei ole veel liiga segatud, parimateks
keskmise, rahavamassi moodustava segaverelise indialase näited (Ratsel). Kopernitski, kes
uuris kuni 60 mustlaste ja indialase pealuud, leidis nende hämmastava sarnasuse. Eriti
meenutab mustlase pealuu segavereliste draviidide pealuud, alamate klasside indialaste
tõmmu nahavärvi, sirge ja kergelt kaldus laubaga. Eurooplast hämmastab eelkõige
mustlaste tõmmu näovärv, milline kõigub šokolaadi toonist kuni kergelt praetud
kohviubade ja vana pärgamendi (Rochas) värvini. Antropoloogilised kõige levinuma
mustlaste grupi uuringud (Вилькинсь, Уйфальви в Turkestanis, Лушань в Ликии,
Вейсбергь и Штейнбургь в Ungaris ja Transilvaanias), kõrvuti teistest kohtadest saadud
andmetega viivad Denikeri järgmisele järeldusele: „Puhastverd mustlasi iseloomustatakse
kõrge kasvu poolest (1,72-1,73 m), dolihhokefaalsuse ((pikapealine, inimese kohta, kelle
kolju laiuse % on kolju pikkusest alla 75)) poolest (77,8 – 75,0), naha tumeduse (eriti käte),
mis ei taandu isegi ristamise puhul, tumedate juustega, sirge või kongus ningaga, vilka
pilgu ning pika näoga jne. Need jooned, enama segaverelisuse puhul mõnevõrra
pehmendatud kujul, kuid ikkagi on alati säilinud rahvuse peamised puhtad jooned. Nii
nagu Ungaris ja Transilvaanias on mustlased, kuigi nende keskmine kasv (1,66-1,67 m),
kuid nad on ikkagi veel pikemad kui madjarid, slaavlased, rumeenlased ja sakslased, kelle
hulgas nad elavad ja ka pea proportsioonide suhte poolest ületavad ümbritsevat elanikkonda
(79,8) on nad ka neist üle (84-87).
Etnograafilises suhtes on mustlased väga huvitav rahvas. Tuntud on nende
rännukirg. Induse jõest Hispaaniani, Turkestani, Pärsiasse, Egiptusesse Euroopa
tsiviliseeritud maades nad õppisid selgeks kõik traditsioonilised tööd-tegevusalad.
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Katelsepad, tinutajad, korvipunujad, kullassepad, hobuse-arst (posija), hobusekaupmehed,
mustkunstnikud, loomataltsutajad, karutantsutajad Euroopas, Indias, Egiptuses ja Euroopas
ahvi trikkide näitaja ja Turkestanis demonstreeriti veel papakoide oskusi. Naised tegelesid
ennustamisega ning tuleviku kuulutajatena. Lõpuks nad, häda sunnil, ka kerjasid ning
varastasid. Sellised olid rändavate mustlaste põhilised tegevusalad. Kuid sama kuulsad on
mustlased oma rikka muusika ande poolest ja neist olid moodustunud mustlaskoorid,
originaalpuhkpillidega mängivad rändmuusikud jne. Nad ei ole mitte ainult head artistid
vaid neil on ka rikkalik poeesia loominguvaramu: nende laulud on täis tundeid, kujundeid,
õrnust ja looduse tundmise vaistu. Neil on oma eepos ja neid on õnnitatud huumorimeelega.
Nende psüholoogilisest joontest, peale nende kiindumusest vanade kommete ja rändamise
suhtes ja nomaadile teiste spetsiifiliste omaduste, paistab eriti silma nende originaalne joon:
nad suudavad väga kiiresti ja kergelt kohanduda kohalike usutunnistustega. Venemaal on
nad õigeusklikud, Hispaanias – katoliiklased, Türgis muhameedlased, jne.jne. Kuid kõik
see ei takista neil iseksekis täitmast oma vanu rahvuslikke usukombeid. See paistab silma
nende huvitavatest, etnograafilises mõttes, pulma-, matuse-, sünni- ja nime paneku jne.
kommetest. Nende arusamad hauatagusest elust ja nende matusekombed kuuluvad ühtede
iidsemate rakenduses olevate kommete hulka. Vaat mõned Transilvaanias mustlaste elus
leiduvad kombed ja tavad. Nädal aega enne abiellumist läheb peig ja pruut jõe või järve
kaldale ja panevad sinna kaks süüdatud küünalt. Kui üks neist küünaldest kustub enne
lõpuni põlemist ära, siis see on halb märk. Siis viskavad noored vette õunu ja mune (üldaarialaste üldtuntud mütoloogilised asjad), et saada vee vaimude ning jumalate soosingut.
Sureva inimese juurde tuuakse valge koer, kes teda lakub, et hinge kiiremini kehast välja
meelitada. Surma agoonia ajal tuuakse telgist välja asju, milliste otsa hing võinuks kehast
väljudes komistada. Peale surnu väljakandmist (kuid teda ei viidud välja ukse kaudu, vaid
telgi tagaseina tehtud ava kaudu), õues asetatakse ta maasse torgatud pulkade otsa ja
lahkunult küsitakse:“kas sind tappis suur Jumal?“ Kui kohalviibiatelele näis, et surnu end
liigutas, siis tähendas see seda, et ta on tapetud vaenulike salasepitsuste teel ning selle eest
on tarvis kätte maksta. Hinge teekond hauatagusesse maailma (mööda kõrbeid, mägesid,
jõgesid) meenutab kuni detailideni ürgrahvaste uskumusi. Hauatagune maailm, mustlaste
arvates, ei erine mingilgi viisil maapealsest elust. Kurt, pime, lombakas ja küürakas jäävad
ka seal selliseks, nagu nad enne surma olid. Hing ei naase kehasse enne tagasi, kui sellest
on jäänud alles vaid luud. Inimeste, kes ei surnud loomulikku surma, saatus on hoopis
teistsugune kui loomulikku surma surnutel. Uppunud jäävad peremeeste veeanumatesse
vangi, seni kuni nende kehad pole kõdunenud. Mõrvatud elavad edasi metsloomade
kehades seni kuni nende tapja sureb. Majades (mitte telkides) surnud mustlaste hinged
hulguvad mööd maad ringi seni, kuni nende maja on täielikult hävinud. Sama vanadena on
säilunud ka mustlaste sotsiaalsed asutused. Transilvaania mustlaste hulgas, näiteks, võib
leida matriaadile tüüpilise korra näiteid. Abiellumisel mees lõpetab sidemed oma
suguvõsaga ja läheb üle naise suguvõssa, kus ta saab kõik eluks vajaliku. Vastavalt sellisele
korrale, on naised meestest täiesti iseseisvad. Paljudel mustlastel on säilunud hõimuline
elukorraldus. Päritud õigustega kogukonnavanematel oli mõnikord õigus otsustada
vastsündinu elu ja surma üle, kuid praegu võivad nad sõlmida ja lahutada abielusid, mõista
kohut väikeste tülide puhul jne. Peale sellise hõimujuhi surma peab kõige vanem hõimu
liige panema surnu tema poja selga ja rääkima: „saagu sinust sinu ja teiste isa ja nii jäägu!“,
tema järel kordavad seda järjekorras kõik hõimlased. Ka laste kasvatamine on mustlastel
omapärane. Tüdrukute eest hoolitsetakse kuni nende abiellumiseni üpris õrnalt, andes neile
kõikvõimaliku. Vastupidiselt sellele on poisid, kes on saanud 8 aastaseks, täiesti omapead
ja peavad ise omale elatist hankima. Vaatamata oma kelmi- ja varga ning hulguste
reputatsioonile on mustlased, suurel määral, võimalik, et ka täiesti – ümbritsevate rahvaste
ajaloolise ebaõigluse ohvrid. Kuni XIX saj olid nad tõelised paariad (Indias kõige alamasse
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ühiskondlikku kihti kuuluv, teiste kastide poolt halvaks peetav õigusteta isik. Õigusteta ja
teiste poolt hüljatud isik): neid kihutati välja linnadest, nad ei võinud maad osta, nad
muudeti pärisorjadeks – ühe sõnaga, jäeti ilma kultuurse ja rahuliku elu alustamise
võimalusest. Hispaanias nõuti 1499.a. mustlastelt, väljasaatmise ähvardusel, et nad 60
päeva jooksul muudaksid oma eluviisi ja koliksid linna. 1633.a. keelati neil end mustlasteks
nimetada ja keelati neil ära oma emakeele kasutamine. Rumeenias peeti mustlasi riigi,
kloostrite või bojaaride orjadeks. Prantsusmaal käituti mustlastega samuti väga karmilt ja
nad saadeti mitmeid kordi riigist välja. Vägivald ja tagakiusamine kutsus esile mustlaste
uusi ümberasumisi ja kui sellele vastureaktsioon, mustlased kiindusid veelgi enam oma
vana elukorralduse ning kommete külge.
Venemaal (arvestamata Poola Tsaaririiki) elas veel 1830.a. umbes 50 000 mustlast,
kellest kolmandik elas Besaraabias, kuid igasuguste piiravate seaduste tõttu, rändas neist
märkimisväärne osa Rumeeniasse. Vaid Ungaris koheldi mustlasi aupaklikult. XIX sajandil
tekkinud mustlaste iseseisvumisega nad hakkavad sulanduma ümbritsevasse elanikkonda.
„Rumeenias, räägib Rekleu (Реклю), muutusid need eilsed paariad, tänu oma suhtelisele
vabadusele, kodanikeks ja patriootideks.“ „Mustlane muutus Bulgaarias märkimisväärselt
oma eluviisi: ta muutus paikseks ja töökaks, tegeles maaharimise ja teiste kodutöödega,
pidades talu ja maatükki“ (Kanits). Venemaal kolisid mustlased vähehaaval linnadesse ja
sulasid ühte ümbritseva elanikkonnaga. Moskvas nad elavad Грузинахь. Mustlased
tunnistavad ja austavad asukoha riigi usutunnistust. Mõnedes paikades nad õpivad ära
ümbritsevate elanike keele ja mõnedes kohtades on nad juba unustanud oma emakeele, eriti
Bulgaarias ja osalt ka Turkestanis.
Mustlasi käsitlev kirjandus on üpris mitmekülgne. Hea bibliograafia enne 1889.a.
välja antud kirjandusest on kogunud A. Calocci, ta suurepärases monograafias „Gli Zingari.
Storia d ´un popolo errante“ (Turino, 1889). Samuti on mustlaste kohta meterjale avaldatus
Inglismaal mustlaste uurimiseks asutatud ühingu (Gipsy lore Society) 1888.a. alates välja
antud kuukirjas. Ungaris on samasugune ühing. Vene keeles on Mezovi (Межов) ja
Jakuskini (Якушкина) bibliograafia «Систематич описании кол. Дашковскуго музея» II
va.. 1901.a. ilmus „Материалы по фолклору цеган». Доброволски – mustlasi puudutav
kokkuvõtlik, kuid igakülgne ja soliidne artikkel koos (Деникер) rikkaliku bibliograafiaga –
„Nouveau dictionnaire de Geographie universelle“ kd VI.
Л.Ш-гь.
Vene seadusandluses kohtab esimesi mustlasi puudutavaid määrusi 1733.a., kui mustlaste
„aadlike“ palvel, lubas Anna Ivanovna mustlastel asuda Ingerimaale. XVIII saj. esimesel
poolel võeti mustlased tavaliselt arvele sõjaväeosade juures ja neile maksid mustlased oma
maksud. 1759.a. Elizabeth II (Елизавета) keelas mustlastel karimi karistuse hirmus SanktPeterburi tuleku. 1767.a. senati määruses mõnede mustlaste asja suhtes esitatud kaebuses
kokkuostja mustlane Minenko vastu, on näha, et senini kehtis veel mustlastelt maksude
ülesostmise süsteem. 1767.a. nimetatus määruses sätestati, et mustlastelt tuleb igal aastal
võtta maksuks 70 kop. 1783.a. otsustati mustlaste pearaha maksumäära tõsta 3 rbl aastas,
misjärel nad hakkasid maksma sama palju kui maksid pearaha tavalised riigi-talupojad.
Samal ajal lubati mustlastel asuda elama ka Moskva kubermangu. XIX saj alguses oli
valitsuse seadusandlus suunatud mustlaste sunnismaiseteks muutmisele. Kuna kardeti rahva
hulgas rändavate mustlaste halba hulkurlusele meelitavat eeskuju. Selleks võeti rida
meetmeid ja millisteks oli mustlaste vabadele riigimaadele kinnistamine, et nad tegeleksid
põlluharimise ja karjakasvatusega. Mustlase asustamise eeskirjad anti esmakordselt välja
1800.a. Paikseks jäänud mustlased vabastati rekrutiks võtmisest ja maksudest esimese 4
aasta kestel, peale paikselt elama asumist. Besaraabia piirkonna juhtimise korralduse järgi
1818.a. lubati mustlastel asuda linnade kodanlikesse ühendustesse. Need, kes aga asusid
mingitel riigi maadel või töötasid riigi ametkondades või olid eravalduste omanikud, lubati

3231

liituda sunnismaiste talupoegadega ((talupoegade seisus)). Kuid mustlaste
sunnismaistamiseks võetud meetmetel ei olnud erilist edu. Üksikud mustlaste hulkurluse
vastased määrused anti välja 1809, 1811, 1818 ja 1839.a. Keiser Nikolai I veendus
isiklikult XIX saj. valitsuse võetud meetmete edutuses, kui ta külastas Venemaa Lõuna
piirkonda ja andis 1839.a. uuesti välja seadluse mustlaste asustamiseks vabadele
riigimaadele ja määras selle teostamise lõpptähtajaks 1. jaanuari 1841.a. Kuid vaatamata
karmidele meetmetele, mis võeti seadluse elluviimiseks tarvitusele, mustlased jätkasid oma
rändrahva eluviisi. 1856.a. anti välja määrus.mustlaste rekrutiks võtmise kohustusest.
1861.a. ühes talupoegade vabastamise manifesti väljaandmisega, anti välja seadlus, et
moodustataks komisjon, kes koostaks ja esitaks sunnismaiste mustlaste eluolu parandamise
eelnõu. Komisjoni töö ei olnud eriti edukas ja tänini ei ole seadusandluses mustlasi
puudutavaid määrusi.

Mustus
Mutatis mutandis
Mutatis mutandisMuumia –

Mustlaste kuningas – Soovides vabaneda keerukaks muutunud mustlaste valitsemisest,
otsustas Poola valitsus lubada mustlastel valida 1607.a. oma kuninga, kes nimetaks oma
kantselei ja valitseks despootlikult mustlasi. Viimaseks mustlaste kuningaks oli Игнатий
Марцинкевичь, kes suri 1780.a.
ЭС БЕ 75. 1903.г.
***
1990.a. olid mustlased Leningradi Moskva jaama miilitsajaoskonna sotsialistliku
võistluse tabeli kurjategite pingereas (punktid, mis saadi kui..) vist 13. kohal, peale TagaKasukaasia päritolu isikuid. St. nad olid lindpriid ja vaid mustlase moodi väljanägemisest
piisas, et olla miilitsasse tiritud ja nad pidid tõestama, et ei ole «бомж» (ilma kindla
elukohata isik). Viimati nimetatud põhjus oli iseenesest punktitabelis eraldi olemas.
Mustlased olid märgitud otse mustlastena. Nii palju siis rahvaste sõprusest-sallimisest ja
seda ei peetud fašisti moodi käitumiseks, N Liidu lõpu eel.
Kõik see, mis ei asu seal, kus ta peab olema.
– (ld) , „muutes mis vaja muuta“ , vajalike muudatustega.
- LAV (LAL- Konst. 1909.a. lk.8) - (ld) , „muutes mis vaja muuta“ , vajalike
muudatustega;
Ürgaegsel hauataguse usu staadiumis arvati, et keha ja vaim on lahutamatud ja et seepärast
tuleb säilitada kõik inimese elemendid. Siit paljude rahvaste erakordne hoolitsus surnu keha
eest. Vanadel egiptlastel soodustas seda kuiv ja säilitav kliima. Nende juures on alati
märgata soovi olla surma nähtavate tagajärgedest kõrgemal, muuta keha hävimatuks,
justkui kõigiks eluilminguks võimeliseks. Siit laipade palsameerimise oskus, muutes need
muumiateks. Sõna ise on tulnud araabia keelest ja tähendab „asfalti“, mis tuli üleüldisesse
kasutusse Bütsantsi kirjanike kaudu ja mis vastab vana-egiptuse sõnale - sahu. Herodotos
(II, 85) järgi eksisteeris kolm muumia valmistamise viisi. Esimest rakendati Anubise, Hera
ja Totose poolt Ozirise puhul ja see oli kõige täiuslikum ja kallim viis. Rauast konksuga
õngitseti nina kaudu välja aju, zeiobi kivinoaga tehtud lõike kaudu võeti välja siseelundid,
keha sisemus pesti palmiviinaga ja täideti lõhnaainetega. Seejärel asetati keha 70 päevaks
soolalahusesse, siis pesti puhtaks ja mähiti õhukesest kangast lõigatud lintidesse. Teise
meetodi puhul valati kehasse seedriõli, milline hävitas siseorganid ja mis seejärel väljutati.
Edasi asetati keha soola. Kolmas viis seisnes kõhu puhastamisel redetši ((??))õliga ja keha
soolamises 70 päeva kestel. Diodori (I, 91) järgi maksis esimene meetod talant hõbedat,
teine 20 miini. Uued leiud, kinnitavad üldiselt neid andmeid, kuigi on leitud ka enam
täiuslikumaid meetodeid ja kalliduse astmeid. On leitud, et oli ka neljas, kõige odavam
palsameerimise meetod, mil kasutati leeliseid ja sooli ning odavamat asfaldi sorti, millise
puhul muumia muutus mustaks ning inetuks. Sel viisil mumifitseeritud muumiad säilivad
halvasti ja vähimal niiskuse tõusul lagunevad. Palsameerimist peavad egiptlased Oziriuse
ajajärku, kuid vanimad muumiad millised seda nime väärivad, kuluvad Sokaremsafule,
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Pepi I pojale, VI dünastia kuningale (mis leitud 1881.a. ja teda hoitakse Gazizi
muuseumis). Veel vanemast ajast on pärit vaid need muumiad, millised pole õhuga kokku
puutunud.. XI dünastia muumiad on tehtud lohakalt, nad on kollakad ja katkised. XII
dünastia ajal – mustad, Memfise valitsemise ajal – mustad ja katkised, rind on siseorganite
asemel täidetud amulettidega, südame asemel on alates XXX dünastia surnutel suur kivist
skarabeus ((põrnikas)). Fiva ajal jõudis palsameerimise kunst kõrgele täiuslikkuse tasemele.
Säilinud on peaaegu kõigi suurte vaaraode muumiad, kes leiti 1881.a. Palsameerimise
tavast peeti kinni veel Ptolemeia ja roomlaste ajal. On säilinud matmispaigad Edfus
(templite teenijatega) Hebeleines jne. Muumiad tehti ka kristlikul ajal. Ahmimis leiti terve
hästi säilinud vaimulike matusepaik. Muumiad mähiti õhukestest linastest kangastest
(visson) lintidesse, millistele tihti kirjutati katkeid religioossetest tekstidest ja milliste
pikkus oli tihti 180 sülda ((vene pikkusmõõt. 1 süld = 3 arssinat = 7 jalga = 2,134 m)).
Liibüalaste ajal mähitud muumia asetati papist kasti, millisel oli muumia kuju. Muumia,
milline oli joonistatud täis eepilisi stseene, pea alla pandi päikese paviaanide (nõnda
nimetatakse hipokefaale = peaalust) poolt tervitatud jumala kujutisega kangast rõngas.
Muumiad asetati antud ajal moes olevatesse erineva kuju ja kaunistustega sarkofaagidesse.
Vahes asetati selle peale siniste fajansist helmestega ja n geeniuse figuuridega võrk. Peale
selle, nii rinnale kui ka mähiste vahele asetati amulette, skarabeuside ((püha põrnikas))
kujusid, kaunistusi, jumalate figuure, mõnikord ka väärismetallidest ja vääriskividest.
Kreeka ajal oli üldiselt levinud muumiale kullatud maski, aga rooma ajal, nende asemel
portreede asetamise tava. Viimased olid väga hea teostusega portreed. Samal ajal
pööratakse suurt tähelepanu mütoloogiliste stseenide sidemetele joonistamisele. On leitud
ka vaestest inimestest tehtud paljude, kirstudeta muumiate matmispaiku.
Keskajal ja isegi ka kuni XVII sa. juudid äritsesid muumiatega, kui haavade ja
põrutuste raviks meditsiinilist mõju omava materjaliga. Nõudlus sellise kauba järgi oli nii
suur, et hakati muumiaid hakati, asfalti kasutades, tootma surmatud kurjategijate laipadest.
Käesoleval ajal saab muumiaid näha kõigis suurtes muuseumides. Meil –Teaduste
Akadeemia etnograafiamuuseumis. Peale tõeliste muumiate võib vana-egiptuse
nekropolides kohata ka järele tehtud muumiaid, enamikus kaltsudest, mis tehtud kaduma
mineku või hävimise puhkudel.
Eksisteeris keerukas palsameerimise rituaal. Bulakis ja Luvris on säilinud
papüürused hilisematest ajajärkudest, millistes on selle kohta katkendeid.
Mädanemisvastaste, lõhnaainete ja sidemete panekul lausuti iga tegevuse juures rea,
kadunu poole pöördumise maagilisi vormeleid, seletades nende toimingute ja ainete jõudu,
kusjuures pöördudes ka erinevate jumalate poole. Viimased (Anubis, 4 Gora poega jt.)
esinevad nagu tava osalised: nende rolli täitsid, arvatavasti, preestrid.
Kasutatavatest ainetest nimetatakse taimseid ja mineraalseid, loetletakse tervet rida
õlisid, vaike ja värve. Tõesti, mõnede muumiate juurest on leitud suurepäraselt säilinud
kuivi lillevanikuid, millised tutvustavad meile vana-egiptuse flooraga.
Mumifitseeritutel on tavaliselt käed asetatud rinnale risti või siis on mähitud tihedalt
vastu külgi. Kirstud, millistel on muumia kuju, asetati püsti. Peale inimeste muumiate
leitakse ka terveid pühade loomade kalmistuid, tavaliselt hilisematest ajajärkudest:
Apsiseid (ld. Serapeum)((Egiptuse usundis püha härg, jumal Ptahi maine kehastus)),
kasside (ld. Bubastis), iibiste, krokodillide, madude, kalade, kullide ((ld. Falco vespertinus,
Falconidae)), ahvide jne. muumiaid.
Vt.: Pettigrew, „History of egypt. Mummies“ London, 1834.a.);
Budge, „The Mummy“ (L., 1893);
R. Virchow, „Die Mnmien d.Könige in Museum v. Bulaq“ (Viin, 1888);
Maspero, „Notices et extraits des Manuscrits“(24);
Palmyra muumiad, millised leiti pärismaalaste matmispaikadest Vadi-el-Keburi linnast
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Läänes asuvas orus, kuuluvad 3 saj. peale Kristust. Nad on mähitud mitu korda pikkade
sidemetega, milliste ornament meenutab kaasaegseid palmyra kunstiteoseid. Neist paremini
säilinud muumia soetas endale Taani konsul Loitved. Vt. Clermount-Ganneau, „Recurii d
´archeologie orientale“ (I., 115). Peale Egiptuse on muumiaid leitud Kanaari saartel,
Mehhikos ja Peruus.
B. T.
((Vene)) Ensükl sõnar. T. XX 1898.a.? lk.177-178.
***
Surnukehade palsameerimine e. balsameerimine ((laipa roiskumisvastaste vahenditega
immutama kaitseks kõdunemise vastu Vs)) – rida meetmeid, milliseid võetakse laiba
suhtes, et hoida seda lagunemise eest. Pidades silmas, et laiba lagunemine sõltub
kõdunemise bakterite tegevusest, millised levivad soolestikust üle kogu keha laiali, on
igasuguse palsameerimise peamiseks aluseks laiba immutamine antiseptiliste
(mädanikuvastaste) ainetega, millised tapavad neid baktereid ja peale selle, immutades läbi
kõik koed, viib selle sellisesse seisundisse mis on neis mädanemisprotsesside arenemisele
ebasoodus.
Laipade palsameerimine oli tuntud juba ammusel ajal ja levis eriti vanade egiptlaste
juures, kes seoses oma usukommetega muutsid palsameerimise teel muumiateks (vt.) mitte
ainult inimeste surnukehi vaid ka mõningate loomade korjuseid. Egiptlased teostasid
palsameerimist sisikonna eemaldamise ja keha aromaatsete ainetega täitmise teel. Peale
selle immutati keha naatron sooladega ((seebikivi)) ja mähiti palsameerivate ainetega
immutatud mähkmetesse. Laiba säilitamisel kuivas kohas ja ülalpool nimetatud
antiseptilised ained ning edasine kudede kuivamine hoidsid laipa lõpmatult pikaks ajaks
lagunemise eest. Kuid egiptlaste meetodit ei saa pidada täiuslikuks meetodiks selles mõttes,
et ikkagi tekkis tihti osaline kõdunemine ja peale selle laip kuivatati üle ning ta värv
muutus – mumifitseerus.
Viimasel ajal hakati palsameerimist harva teostama ja sedagi tehti vaid soovist
hoida keha pikka aega hauakambris või siis, kui laip oli tarvis viia matmiseks kuhugi
kaugele või ka laipade anatoomilisteks töödeks säilitamiseks. Seejuures palsameerimise
tehnika oli täiustatud selles mõttes, et antiseptilist ainet hakati sisestama laiba veresoonte
kaudu, mille tõttu see jagunes keha kõikidesse kudedesse ja organitesse, neid täiuslikult
immutades ja lagunemist ära hoides. Seda palsameerimise meetodit kasutatakse ka
käesoleval ajal, kusjuures veresüsteemi antiseptilise ainega täitmiseks kasutatakse
spetsiaalset pumpa või esmarhovi kruusi abil aorti, või une- või puusaaordi kaudu.
Antiseptiliste vedelikena kasutati varem kreosooti, puuäädikat, karboolhapet, arseenhapet,
hiljem: tsink-kloriidi lahust, piiritust või (meil) Dr. Võvodsevi ((д.ра Выводцева))
vedelikku (timoli lahus vees koos glütseriiniga). Käesoleval ajal kõiki ülalpool nimetatud
antiseptilisi aineid palsameerimiseks enam ei tarvitata, kuna need on formaliini poolt välja
tõrjutud, milline 20% lahuses või veel parem koos 1% sulemma ((sublimaat,
kloorelavhõbe)) lahusega, olles valatud laiba soontesse, kaitseb seda täiuslikult lagunemise
eest määramatult pikaks ajaks. Meeldiva lõhna andmiseks võib nimetatud antiseptilisse
vedelikku lisada mingit eeterlikku õli (aniisi, loorberi, roosiõli, bergamott-õli ((apelsinipuu
viljadest))). Peale soonte antiseptilise vedelikuga täitmist on laibast vaja eraldada soolestik,
kui mädanemisbakterite peamine allikas, aga kõikidesse keha avadesse (nina, kõrvad jne.)
toppida formaliini ja eeterliku õliga immutatud vatti. Nimetatud laiba soonkonna
formaliiniga, eriti koos sulemmaga, täitmine hoiab kauaks ära keha lagunemise, kuid ei
peata liigkuivamise protsessi, milline aja jooksul ilmneb keha pinnal. Seepärast, soovides
kauaks ajaks säilitada ka keha välist ilmet, tehakse soontesse viidavad antiseptilised ained
lahused peaaegu poolest mahust glütseriini, mis hoiab tagasi kuivamist, lisamise teel. Peale
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selle, kui laip oli enne selle soontesse formaliini viimist juba palsameeritud, võib seda
immutada glütseriiniga või Мельникова-Разведенкова glütseriini-äädiknaatriumi seguga
(peale eelnevat ettevalmistamist) täidetud vannis keha leotamise teel. Viimast meetodit
kasutati professor V.I. Vorobjovi ((В.И. Воробьев)) poolt V.I. Lenini keha
palsameerimisel.
А.Абрикосов.
Б.С.Э. с.573-575 1926. Москва.
Muumia –

Mõistlik uskMõjutamine
Mõõdukas
mitmeparteisüsteem Mägi
Mägi (Montagne)
Mängude teooria
Märjamaa (p)uhtaks!
Märtsikonstitutsioon

Paljudel rahvastel varasel religioosse arenemise staadiumitel nõudis ettekujutus
hauatagusest elust peale surma keha säilitamist, nii nagu peeti hinge säilimist ilma kehata
võimatuks. Siit tuleb laiba säilitamise ja selle lagunemise ning hävimise ärahoidmise püüd.
Sellel põhineski palsameerimine, või mumifitseerimine, st. keha muutmine lagunemise
kindlaks. Mumifitseerimise kõrge tase saavutati vanas Egiptuses, kus see oli erakordselt
laialt levinud. Egiptuse palsameerimine erineb täielikult kaasaegsest palsameerimisest.
Põhiliseks palsameerimise viisiks oli laiba soolvees hoidmine, kusjuures kehast eemaldati
eelnevalt sisikond ja aju, aga peale sooldumist täideti keha rind ja kõht, aga ka pealuu hästi
lõhnavate ainetega, nii mineraalsete kui taimsetega. Seejärel hõõruti kogu surnukeha
lõhnaõlidega ja mähiti sisse õhukeste vaikudega immutatud sidemetega. Sidemetega mähiti
tavaliselt mitme kihiliselt, takistades niiviisi õhu ligipääsu laibale ja see kuivas aegamisi
ära. Vanim meie päevuni säilinud egiptuse muumia kuulub Merepra I, VI dünastia
kuningale umbes 2500 a. e. Kristust (hoitakse Kairos). Keskmise kuningriigi aegadel
saavutas palsameerimise kunst kõrge täiuslikkuse tasemele, nõnda, et on säilinud peaaegu
kõigi vaaraode muumiad. Egiptuse muumiate arv on väga suur, sest mumifitseeriti ka kõigi
rikaste egiptlaste laibad ja kõigis muuseumides on nende eksemplarid. Säilinud on ka
palsameerimise rituaal (papüürused Vulanis ja Luvris). Egiptuses palsameeriti mitte ainult
inimeste surnukehi, vaid ka pühade loomade laipu: pulle-Apsiseid, kasse, krokodille,
iibsiseid jne. Peruus, Mehhikos ja Kanaari saartel leiti samuti muumiaid, millised olid
mumifitseeritud teisiti – siin laipu ei soolatud, vaid suitsetati läbi.
Kirjandus: Bugde W., The Mummy, shapters on Egyptian funeral archaeology,
Cambridge, 1893; Dawson, Making a mummy, „Journal of Egiptian arheology“. L. 1927.
XIII.
Nõukogude entsüklopeedia (punane) 1938.a. lk.593.
- Rational faith- Mõju, mis põhineb käsutäitja usul sellesse, et mõjutajal on olemas vastav
kogemus. Juhi teadmisi võetakse kui usaldatavat informatsiooni.
- Influence- Mingi inimese selline käitumine, mis muudab tema suhtes teiste inimeste
suhteid ja tundeid.
Parteisüsteem, mille tunnusjooneks on 3-6 suurema partei olemasolu ja mille mõõdukus
väljendub nende parteide ideoloogilise distantsi lühiduses; esineb näiteks Saksamaal ja
Skandinaavias.
Konvendi revolutsioonilis-demokraatlik tiib Prantsuse XVIII sajandi kodanliku
revolutsiooni perioodil. Esindajaid nimetati „montanjaarideks“ (pr. lk. „montaigne“ –mägi).
- Game theory- Modelleerimise meetod, mida kasutatakse otsuse mõju hindamiseks
konkurentidele.
– loosung mis asus Orgita ja Märjamaa vahel. (Uhtas oli kohalik prügila, mis suleti).(Siin
toodud kuju autor on vist Märjamaa kooli õpilane või õpetaja. 2003.a.)
– 4 III 1849.a. Austrias oktruajeeritud ühikriikliku ilmega põhiseadus, mis kehtis kuni 31.
XII 1851.a.
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Märtsirevolutsioon
Mäss,

Mässukindlustus
Määrus –

Müra
Mürgitamine, kui
kelleltki elu võtmine

1)Märtsis 1848.a. Saksa riikides puhkenud revolutsiooniline liikumine, mis viis liberaalse
kodanluse lühikeseks ajaks võimule. 2)Vene 1917.a. esimene revolutsioon, mis kukutas
tsaari valituse.
jur. Süütegu, mille teokoosseisuks on vägivaldne riigikorra kukutamine, riigi küljest mõne
riigiosa vägivaldne lahutamine (KrS §74-76) või rahvahulga poolt teostatud võimudele
vastuhakkamine või nende sundimine, riigiasutiste oma võimu alla haaramine, vangide
vabastamine, vägivald isiku kallal või võõra vara riisumine või rikkumine (KrS §111 ja
112).
Sõjaväeline m. kaheksa või rohkema kaitseväelase ühine vastuhakk ülemusele või sellele
kallale tungimine. M. on raskeim ja karmilt karistatav distsipliinirikkumine, eriti sõja ajal.
EE. VI 1936. lk 50.
Ök. Kindlustusviis kahjude vastu, mis tekkivad mässude ja rahvarahutuste tagajärjel.
Harilikud kindlustustungimused (tule, veo ja teistel aladel) vastutust mässuohu vastu ei
sisalda.
Jur. Valitsusvõimu poolt antud õigusnorm vastandina seadusele kui seadusandliku võimu
poolt loodud õigusnormile. Valitsusvõimu määruse õiguse aluseks on üldiselt kas vastav
põhiseaduse norm või seadusega antav erivolitus. Määrusi liigitatakse nende sisu järgi
elluviimis-, täiendavaiks, erakorralisteks ja hädakorra-määrusteks.
Elluviimis., e. jõustamismääruste ülesandeks on lähemalt selgitada seaduses peituvat
seadusandja tahet ja näha ette üksikasju seaduse elluviimiseks. Täiendavate määrustega
võib valitsusvõim koraldada seadusandluse poolt normimata või lünklikult normitud alasid.
Erakorraliste määruste andmise aluseks on riigis kehtima pandud erakorraline või
kaitseseisukord, mil nendega harilikult pannakse kehtima erakorralistest oludest ingitud
kitsendused kodanike vabadustes ja põhiõigustes. Hädakorramäärustega tähistatakse
seadusi muutvaid määrusi, mis valitsusvõim annab tungiva riikliku vajaduse korral, kui
vastavate seaduste vastuvõtmine seadusandliku võimu poolt ei ole küllalt kiiresti või üldse
mitte teostatav. Peale selle tunneb Eesti Põhiseadus veel erilist hädakorramäärustega
sarnanevat määruste liiki, nn. seadlusi (Põhiseaduse §81), mida Riigivanemal on õigus anda
eriseadustes ettenähtud alustel kaitsevägedesse puutuvaid küsimustes ja mis võivad muuta
teatavaid, kaitsevägedesse puutuvaid seadusi. Sundmäärused on Eestis määrused, milliste
rikkumise eest seadus näeb ette karistuse. Vastavate seaduste järgi on linna- ja
aleviomavalitsustel õigus teatavail aladel anda sundmäärusi. EE. 1936.a. E.M.
- Noise- See on kõik see, mis muudab informatsiooni vahetusel selle tähendust.
Mürgitamist esines tihti moraalse languse perioodil. Tuntud on jutud Kleopatra
mürkidest. Roomas olid kuulsad Locusta mürgid (XVII,927), mis paistis silma erineva
mõjuga, alates kohesest surmast kuni ohvri idioodiks muutmiseni. Eriti kasutati mürki
keskaegsete Itaalia vabariikide õitsemise ajal. Erilist õudust tekitas Borgias või Borjase
mürgid. Alates XV kuni XVIII saj. Veneetsia Kümne Nõukogu pidas üleval riiklikke
mürgitajaid, kes vabastasid teda poliitilistest vaenlastest. Inglise kuninga Henry VII
minister Leicester kõrvaldas oma konkurente salapärase mürgiga, mis tekitas surmahaiguse,
milline algas aevastamisega („Leicesteri aevastamine“). XVII sajandil oli Neapolis tuntud
oma mürkidega Gulia Tofana, kes müüs oma „Tofana vett“ väikestes pudelites, millistel oli
etikett püha Nikolai kujutisega (vt. Akva Tofana, I, 278), ((milline oli värvitu ja maitsetu
vedelik, mida ohvri toidu või joogi hulka valati. Selle koostis on ka praegusel ajal teada.))
(( arvatakse, et oli umbes 500 ohvrit.)) aga Prantsusmaal markiis Brenvili nime (IV 645).
Uuemal ajal on salapäraste mürkide süüks aetud Neapoli kuninga Ferdinand II (1859.a.)
surm.
Prantsusmaa kriminaalkuritegude statistika järgi on mürgitamise juhtumid
harvemaks jäänud. 1836 – 40.a. oli Prantsusmaal kohtus arutusel keskmiselt 41 mürgituse
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kahtlusega protsessi 50 süüdistatavaga. 1840.a. kukkus see arv järsult 25% ja hiljem
vähenes veelgi. 1881-90.a. tuvastati aastas keskmiselt 9 -10 mürgitamist milles kahtlustati
10-12 inimest. Seda vähenemist seletatakse teaduse eduga, et kuna avastatakse igasugused
salamürgid ja et mürgiste ainete müügi üle on kehtestatud range kontroll.
Prantsuse politsei statistika järgi 1825-80.a. oli 43% mürgitamise sooritatud
ebaselgel põhjusel, 9% kättemaksuks, 5% õnnetu armastuse pärast, 9% omakasu pärast ja
24% emade poolt, kes tahtsid saada lahti oma vastsündinud lapsest.
Kriminaalkoodeksid on alati mürgitamise tõstnud teiste tapmiste viisidest eraldi, kui
eriti raske kuriteo. Rooma õigus nägi mürgitamises (veneficicum) kahe kuriteo liitu –
tapmist ja reetmist, mis eriti oli esile tõstetud keskaegse rooma ümbertöötatud õiguse
doktriinis. Kanooniline õigus, oma vaate järgi pidas mürgi salapärast mõju liiduks kuradiga
ja seadis mürgitamise nõidumise kõrval, mis teostatud puhtalt maagilisel teel – sosistamise,
sõnumise, needmise (incontatio) ja rohtude ning jookidega (veneficium) tapmisega. Vaade
mürgitamisele kui usu vastasele kuriteole, läks üle ilmalikku seadusandlusse, kus see
kinnitus XVI sajandil. Bamberovi seadusandlus aga selle järel Karolina olid esimesteks
koodeksiteks, millistes mürgitamine sai vastava koha tapmiste hulgas ja selle eest mõisteti
surmanuhtlus (mehed rattale ja peale mõnitamist naised uputati).Kvalifitseeritud
surmanuhtlus mürgitamise eest säilis koodeksites kuni eelmise sajandi lõpuni ja isegi
Bavaaria koodeksites 1813.a. Code penal see ei erista juhuslikku mürgitamist
ettekavatsetud mürgitamisest. Teiste sõnadega mürgitamine loetakse ettekavatsetuks, kuigi
tegelikult ettekavatsetud mürgitamine kujutab endast mitte üldist reeglit vaid tavalist
nähtust.
Ja prantsuse kui saksa seaduste järgi loetakse mürgitamiseks kannatanu organismi
mürgi või mingite teiste ainete viimist, millised võivad elu või tervist kahjustada, millised
ei oleks ka antud tegevuse tagajärjed; teiste sõnadega, kallaletung mürgitamise teel seatakse
ühele pulgale mürgitamisega. Muide, saksa kriminalistid (Last) peavad mürgitamist
kallaletungiks, kui viimast sooritamist ei lõpetata või teostatakse selleks kõlbmatute
ainetega. Prantsuse ja saksa kriminaalseadused piiritlevad ja kehtestavad-sätestavad mürgi
peamise tunnuse (Code penal: „aine, mis võib põhjustada surma lühema või pikema aja
kestel, üks kõik millisel viisil seda ka ei tarvitatud või sisse ei viidud“). Igal konkreetsel
juhul tehakse nende tunnuste olemasolu, kui fakti küsimus, kindlaks kuulamisel
vandekohtunike poolt peale ekspertide arvamuse ärakuulamist. See süsteem puudutab
lähedalt süsteemi, milline on võetud vene kehtivasse kriminaalkoodeksisse, millises
rääkides mürgitamisest, üldsegi ei viidata sellele, mida mürgiks lugeda. Kohtumeditsiin ei
ole senini andnud mürgile konkreetset määratlust ja seepärast ka eksperdid ei saa anda
otsustavat vastust, eriti juhtudel, kui antud aine „soovitud“ tulemust ei andnud.
Venemaal, nagu ka Lääne-Euroopas, seati mürgitamine nõiduse ja nõidumisega ühele
pulgale. 1649.a. kriminaalseadus ei sätesta mürgitamise eest kvalifitseeritud surmanuhtlust,
kuid lubab võimaluse, et mürgitamine võib kergelt saada harjumuseks, muutuda
tootmisharuks, mistõttu seab sisse iga kord mürgitamises kahtlustatava piinamise, et kas ta
või keegi teine seda ei sooritanud. Sõjaväe eeskiri toob mürgitamise eest sisse rattale
tõmbamise. 1832.a. Seaduste Kogu ei anna mürgitamisele mitte mingit erilist tähendust ja
mainib seda kui tavalist tapmist. Praegu kehtivate seaduste sõnastajad (§864 ja 1453 5
punkt, 1885.a. va.), leides, et mürgitamine eeldab alati ettekavatsetust ja seda, et seda on
alati kerge teostada, loevad seda eriti ohtlikuks ja peavad mürgitamise teel sooritatud
kuritegu kui tapmise süü eriti raskendavat asjaolu. 1453.a. seaduse tekstist võib välja tuua,
siiski, et ettekavatsetust mürgitamisel ei eeldata, vaid see peab igal üksikul juhul olema
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konstateeritud. Kassatsiooni praktika, edasi, tunnistab, et mürgitamine loetakse sooritatuks
mitte siis, kui mürki anti, vaid siis, kui selle tõttu saabus surm (kassatsioonikohtu otsus
1872.a., Nr. 1439), ja et mürgi andmine, milline ei saavutanud tulemust tänu õigeaegsele
vastumürgi tarvitamisele, tuleb lugeda, kui mürgitamise abil elule kallalekippumist. Sellisel
viisil, vene õiguse järgi loetakse mürgitamist karistust karmistava asjaoluna vaid
ettekavatsetud tapmise puhul. Ettekavatsetud mürgitamise eest mõistetakse karistuseks –
sunnitöö 15-20.a aastaks või tähtajatu ((eluaegne)). Uue kriminaalkoodeksi eelnõu ei
sisalda mitte mingeid spetsiaalseid määrusi mürgitamise kohta. Vt. Tagantsev, Таганцевь
«О преступлениях противь жизни по русскому праву» (т. II СПб., 1871); ajalooline
käsitlus Robine-de Cleri „Vie Contemporaine“ (1894, juuni).
ЭС т. XXII, 1898.
***
Vaata netist mainitud nimesid, enamus on pikemalt käsitletud. KL.
Kuidas oleks, viinaga mürgitamine???
Mütsidepartei
Rootsi erakond, moodustus 1730-ndail aastail võitluseks kübaratepartei vastu.
Mütsidepartei peapüüdeks oli alal hoida rahu Venemaaga, samuti võidelds kübaratepartei
pillava riigivarade tarvitamise vastu. Oma lähedaste suhete tõttu Venemaaga sattus
mütsidepartei halba kuulsusse ja oli 1747.a. juba täiesti laostumas. Kuid 1750.a. lõpupoolel
tõusis vana mütsidepartei asemele nn. noor mütside partei, kes võitles eriti energiliselt
kübaratepartei halva majanduspoliitika vastu, Pääsenud 1765.a. võimule, püüdis
mütsidepartei liig ajärsult teostada oma majandusreforme. Tema vastu sel puhul tekkinud
rahulolematus suurenes veel asjaolu tõttu, et ta oli jällegi sattunud suurde sõltuvusse
Venest. Kübaratepartei ja õue-erakonna ühisel jõul kukutati mütsidepartei valitsu 1769.a.
Kevadel 1772.a. pääses ta uuesti võimule. Kuid s.a. kuningas Gustav III riigipöördega
lõpetati Rootsis vabadusaegne parteide võimutsemine.
H. Kruus.
Müüt Poliitikateaduses osutab müüt Georges Soreli mõistekasutusele ning tähistab ideede ja
hoiakute ebamäärast segu, mille emotsionaalne toime muudab inimgrupi sõjakaks
ühiskondlikuks liikumiseks.
N.I.R.A.
e. Nira, lüh. nimetus P.-A. Ühendriikides 16. VI 1933.a. president F. D. Roosvelt´i
algatusel 2 aastaks kehtima pandud seadusele „The National Industrial Recovery Act“
(Rahvuslik tööstuslik taasülesehituse seadus), mille eesmärgiks on Ühendriikide tööstuse ja
kaubanduse elustamine ning töötuse kaotamine. N.I. R. A. on seaduslikuks aluseks kogu
Roosevelti majanduspoliitikale.
Kasutades „ajude trusti“ tehes pangandusreformi, piirates erakapitali mõju, korraldades
avalikke töid. Samal ajal elustasid kullastandardilt lahkumine ja dollari väärtuse langus
uniooni majanduselu. Nov. 1933.a. astusid USA Nõukogude-Venega diplomaatilisse
läbikäimisse .
Naabri õigus
– seotud maaomandi ja sellele rajatud rajatistega, naabri huvide kaitseks.
Naabriõigus
Jur. 1) Õigussätted naaberkinnisvarade omanikkude vastupidiste huvide
kokkusobitamiseks. Naabriõigus kitsendab kinnisvara omaniku õigusi naabrite kasuks eriti
linnades. Nii peab linnas omanik maja hoidma seisundis, mis pole hädaohtlik naabreile
(BES §982), ei tohi ehitada oma maale tuleohtlikke ehitisi ega liigset suitsu, lärmi ja paha
lõhna tekitavaid tööstusi, samuti ei tohi ta ehitada oma hooneid nii, et naabri hooned kokku
variseksid. Aknad ei tohi olla seinas, mis on naabri krundi piiril, jne. (BES §986-1010 jt.)
2) Narvas kehtiv eriline väljaostuõigus, mis kuulub kinnisvara võõrandamisel
naaberomanikule (BES §1678 jj.)
Naatsaret
Ar. En-Nasirah), linna Galilea lõunaosas,. Tuntud Jeesuse kodulinnana..
Nad on tanud veski taha – „jeter son bonnet par-dessus les moulins“ - sõnasõnaline tõlge pr.
visanud
keelsest väljendist, mis tähendab avaliku arvamuse ignoreerimist.
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Naiserakond, -

naiste poliitiline koondis, mille ülesandeks on naiste õigusliku, sotsiaalse ja majandusliku
olukorra parandamine seadusandlikul teel N-i. hakati asutama Põhja-ameerikas XX s.
alguses, hiljemini on tekkinud neid Euroopaski. 1930.a. asutati Genfis “Equal Right
International”, mille ülesandeks on ühtlustada kogu maailma N-de nõudmisi
Naiste
– sugupoolte võrdsete õiguste saavutamise püüd, lähtudes sellest, et esialgselt olid kõik
emantsipeerumine
indiviidid kõik omavahel võrdsed ja hilisem ebavõrdsus tekkis naiste vägivaldses meestele
allutamises.(t.74,lk.704)
Naiste hääleõigus -1936Naiskodanike õigus riigi- ja omavalitsuste valimistel hääletamise kaudu osa võtta
poliitikast. Ameerikas tõusis naiste hääleõiguse küsimus päevakorrale 1787.a., kusjuures
P.-A Ühendriikide põhiseadus naiste hääleõiguse otsustamise iga üksiku osariigi asjaks.
Esimesena andis naistele hääleõiguse Wyomingi osariik 1869.a., sellele järgnesid teised
osariigid. Väljaspool Euroopat on naiste hääleõigus kehtiv kogukondlikel valimistel a-st
1861 Austraalias. Euroopas koostas esimese naiste hääleõiguse nõude kava Suur e
Prantsuse Revolutsiooni ajal Olympe de Gouges, kes esitas asutavale kogule lisana
Inimeste ja kodaniku õiguste deklaratsioonile nn. naiste hääleõiguste deklaratsiooni. Naiste
hääleõiguste kaitseks astus 1793.a. välja A de Condorcet, nõudes hääleõiguse kindlustamist
kõigile kodanikele, kuid see nõue on Prantsusmaal senini teostamata. Inglismaal nõudis
naistele poliitilisi õigusi Mary Wollstonecraft oma teoses: „A Vindication ogf the Right of
Women“ (1792). 1866.a. nõudis J. St. Mill Inglise parlamendis naistele hääleõigust. Ta
avaldas oma seisukohti raamatus: „The Subjection of Women“ (1869). 1902.a. muutsid
Inglise naised oma taktikat, alustades Emmeline Pankhursti juhatusel võitlust naiste
hääleõiguse eest, mis on tuntud sufrazettide liikumisena. Maailmasõja puhkemise järel
katkestasid sufrazetid oma tegevuse. Esimesed naised, ke sEuroopas 1907.a. omandasid
hääleõiguse , on soomlannad. Praegu on Euroopas naiste hääleõigus kehtiv kõikides
riikides, välja arvatud Prantsusmaa, Šveits, Jugoslaavia ja Bulgaaria. Ungaris on ta kehtiv
piiratud kujul. Eestis anti naistele hääleõigus 1920.a. Põhiseadusega. 1902.a. töötab
Washingtonis Rahvusvahelise Naiste Hääleõiguse Liiga (International Woman Sufrage
Alliance). (Sylvia Pankhurst, Suffragette-Movement, 1931). EE VI 1936 E. L-s.
Nansen Fridtjof
Norra teadlane ja poliitik 10X 1861 -13V 1930…Poliitikuna ja riigitegelasena kerkis
Nansen esile Norra lahkulöömisel Rootsist 1905.a. ja oli 1905-08.a. Norra esimeseks
saadikuks Inglismaal. Maailmasõja ajal ja sellele järgnenud aastatel võttis Nanselt edukalt
osa mitmetest rahvusvahelistest aktsioonidest Rahvasteliidu kaasabil, nagu Euroopa
varustamisest Ameerika toiduainetega, sõjavangide ja põgenike kodumaale toimetamisest,
riikkondluseta jäänud isikute varustamisest nn, Nanseni passidega, Venemaa näljahädaliste
abistamisest, Armeenia küsimuse lahendamisest. Sai 1922.a. Nobeli rahu-auhinna, millele
taani kirjastaja Chr. Erichsen lisas omalt poolt niisama suure summa. Nansen pärandas oma
suure varanduse peamiselt üldkasulikeks otstarveteks…
A.T.
Nanseni pass.
Võõra riigi piires elavaile vene pagulastele antav ja passi asendav tunnistus, mis sai nime
Nanseni nime järgi.
Narodniklus
(vene sõnast - „narod“ – rahvas. 1850.a. Venes tekkinud poliitiline vool, mis 1917.a.
mitmesuguste nimede all tegi läbi rea erijärkusid. Võtnud hiljem revolutsioonilissotsialistliku suuna, esindas n. Vastandina marksismile seisukohta, et Vene rahvas on
suuteline oma külakogukonna obštšina, kaudu siirduma ilma kapitalistliku vaheastmeta
sotsialistlikule maailmakorrale. Narodnikluse ideoloogia viimaseks mõjukamaks kandjaks
oli sotsialistide-revolutsionääride partei. Voolu silmapaistvamad esindajad: A. Hertzen, P.
Lavrov, N. Mihhailovski, V. Pršehhonov, V. Tšernov .
Nativistlikud liikumised Kolmanda Maailma maades sageli esinev ühiskondlike liikumiste tüüp, mis kujutab endast
võõraste või imperialistlike autsaiderite poolt ohustatud grupi kultuurilist enesekaitset;
sageli millenaristlike alatoonidega.
Natsionalism Liikumine, mille eesmärk on kas moodustada potensiaalset rahvusest tegelik rahvus või
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taaselustada rahvus, kelle rahvustunne näib olevat uinunud.
Natsioon
– rahvus, on inimeste ajalooliselt kujunenud püsiv keele, territooriumi, majanduselu ja
ühises kultuuris avalduva psüühilist laadi ühtsus.
Natsism Saksakeelne lühendsõna natsionaalsotsialismist – Kolmanda Riigi liikumisest, ideoloogiast
ja režiimist, mida seostatakse Adolf Hitleri poliitilise karjääriga; totalitarismi üks
paradigmasid.
Naturalisatsioon e.
– välismaalase vastuvõtmine riikkondsusse. Selle eeltingimuseks on harilikult teatava aja
naturaliseerimine (lad) kestel püsivalt elamine vastava riigi territooriumil. N-i. teel Eesti riikkondsuse omandamise
tingimused ja kord on ette nähtud Kodakondsuse seaduses (RT 1922. Nr.136; ja 1934.a.
Nr.93) ning kodakondsusse astumise sooviavaldustelt võetava maksu seaduses (RT 1925
Nr.183/184 ja 1934 Nr. 93). Eesti riikkondlusesse astumiseks N-i teel on tarvilik (teatavate
eranditega), et sellekohase soovi avaldaja elaks püsivalt Eesti territooriumil vähemalt 2a.
enne ja 1a. pärast sooviavalduse esitamist ning, et ta tunneks eesti keelt. Sooviavaldaja
peab olema vähemalt 18.a. vana. Nooremad peavad selleks muretsema eeskostja nõusoleku.
Riikkondsusse astumise sooviavaldused otsustab siseminister. Eesti riikondsusest
vabastatud isikud ja need naissoost isikud, kes on kaotanud Eesti riikkondsuse abiellumise
tõttu välismaalasega, võivad (viimased mehe surma, abielu lahutuse või tühistamise
korral)astuda tagasi Eesti riikkondsusse erilisel kergendatud tingimustel. lk.142 E.M.
Ne bis in idem
– kedagi ei või teist korda kohtu alla anda ega karistada teo eest, milles ta vastavalt
seadusele oli juba mõistetud lõplikult süüdi või õigeks.
Negatiivne koalitsioon Parlamentaarses süsteemis esinev situatsioon, kus üheparteiline vähemusvalitsus elab
usaldamatusehääletused üle vaid seepärast, et üks või mitu teist parteid hoiduvad hääletusel
osalemast; seline sallivus saavutatakse nendele parteidele valitsuspoliitikas kaasarääkimise
õiguse andmise hinnaga.
Negatiivne vabadus - Arusaam, mille kohaselt vabadus on indiviidi tegude ja mõtete kitsenduste puudumine;
negatiivse vabaduse advokaadid pooldavad üldiselt piiratud valitsust, mõnikord ka anarhiat.
Nemo tenetur se ipsum – kedagi ei tohi sundida enda vastu tunnistama.
accusare
Neodarvinism
e. uusdarvinism, biol. Darvinismi uuendatud ja muudetud kujul arendatav suund zoloogias,
tõstab eriti esile Ch. Darvini vaadet looduslikust põimendusest, eitades lamarksismi.
Tähtsamad neodarviniste on A. Weismann, kes eitab isendi elu vältel saadud omaduste
pärilikust, oletades pidevat sidet üksteisele järgnevate põlvkondade vahel iduplasma abil.
(Iduplasma teooria). Muudatused organismis võivad tekkida vaid iduplasma sisemiste
muutuste kaudu (uuspreformism). Kogu organismide-maailma arenemine on seletatav
iduplasma pidevusega ja variaablusega ning loodusliku põimenduse kõikvõimsusega.
Teistest õpetlastest arendavad neodarivnismi H. de Vries oma mutatsiooniteooriaga, G.
Romanes jt. Neodarvinismi vastandvool kannab neolamarkismi nime.
Neolamarkism
e. uusmamarkism, biol. Lamarkismi uuendatud kujul arendav suund, mis tõstab esikohale
õpetuse elutava otsesest mõjust kehaehitusele ja sel kombel saadud omaduste
(somatsioonide) pärilikkusest. Seejuures eeldatakse otstarbekohasust reageerimisel
välismaailmas toimuvaile muutustele (A. Pauly) ja eitatakse juhuse osa otstarbekate
kohastuste tekimisel. Loodusliku põimenduse (Darvinism) ülesandeks jääb vaid
ebaotstarbekohasuste variantide hävitamine. Neolamarkiste on R. France, A. Pauly, A.
Wagner jt. Neolamarkismi vastandvool kannab neodarvinismi nime.
Neomaltusianism
Ök., maltusianismi hilisem aste, asub seisukohal, et tuleb vältida toitevahendite
juurdekasvu ületava rahvastiku arvu suurenemist ja teatava jõukustaseme säilitamisek peab
isegi hoiduma ka seda taset langetavast rahvastiku juurdekasvust. Selle teostamiseks
soovitab n. Th. Malthus „moraalse kainuse“ asemel preventatiivvahendite kasutamist
suguühtel.
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Neomarksism Neosotsialism –

Nepali konst.

Marksismi XX saj versioon, mis püüab taasleida ja rakendada Marxi ideid sellistena, nagu
need olid enne moonutamist kommunistide poolt.
üks 20-30.a. Belgia ja Prantsuse sotsialistliku liikumise sotsiaal-reformismi vool.
Teoreetikuks Anri de Man (1885-1953) – Balti töölispartei liider. Eitades sotsiaalsete
protsesside tingitust majanduslikest tingimustest. Neosotsialism lähtus puhtalt
psühholoogilistest faktoritest. SD poliitika põhiprintsiibiks kuulutatakse – pragmatism. N –
on tugeva riigivõimu poolt. Riik kui võimu neutraalne organ. Eeldati “antikapitalistliku
rinde” loomist, millega võisid liituda kõik kapitalismiga rahulolematud jõud, fasistidele
erandit tegemata. Peale ”sotsiaalse rahu” ja “segamajanduse” põhiprintsiipe on ka
konkreetsemaid nõudmisi (tööaja lühendamine, minimaalpalga kehtestamine,
sotsiaalkindlustuse ja elamuehituse organiseerimine).
Käesolevas §39. tähendab “reglement” eeskirja, mis vastavate muudatuste juures jääb
kehtima ühest istungist teiseni ja Parlamendi ühest koosseisust teiseni, aga “ajutine
reglement” tähendab eeskirja, mis kehtib vaid selle istungjärgu kestel, mil ta on välja antud.
tähistab Parlamenti, mis on moodustatud kooskõlas §18, ja sisaldub Parlamendist §56
1punkti “b” alapunkti määratluse tingimustel;

Parlament
Neuilly rahu

27.XI 1919.a. entente riikide ja Bulgaaria vahel sõlmitud rahu, mille järgi viimane loovutas
Jugoslaaviale Strumitsa ning Tsaribradi ala ja Kreekale Lääne-Traakia (nii et ta Egeuse
(Neuilly-sur-Seine on merest ära lõigati), pidi maksma 2,25 miljardit kuldfranki sõjamakse ning andma
Pariisi eeslinn
Jugoslaaviale, Rumeeniale ja Kreekale kokku umbes 70 tuhat karilooma ja Jugoslaaviale
Boulogne metsast Põhja 250 tuhat tonni kivisütt.
pool, 53 000 elanikku
1931.a.)
Neutraalsus
e. neutraliteet. Rahvusvahelises õiguses.
1)Eriline, erapooletusele rajatud õiguslik seisund, millesse asetub riik teiste,
sõjavahekorras olevate riikide suhtes. N. jõustub kas vastava akti – neutraalseks
kuulutamise – kaudu või sõjast mitteosalemise fakti kaudu. Neutraalne riik kohustub
hoiduma igast otsesest või kaudsest osavõtust sõjavahekorras olevate riikide võitlusest,
nõuab aga seevastu enda ja oma kodanike puutumatust. Neutraalsete riikide õigused ja
kohustused on normitud 1907.a. Haagi 5. konventsioonis.
2)Eriline julgeoleku korraldamise viis rahvusvahelises poliitikas, mille põhjal: a)alatiselt
neutraalseks kuulutatud riik ei või aktiivselt ega passiivselt osa võtta sõjast ega või tema
maa-ala olla sõja tallermaaks, b)kõik teised riigid aga kohustuvad respekteerima säärase
riigi erapooletust. Alaliselt neutraalne riik peab keelduma igast aktist, otsesest või kaudsest,
mis võiks põhjustada konflikti. Neutraalsus võib olla tagatud ka kolmandate riikide poolt,
kas individuaalselt või kollektiivselt. Alaliselt neutraalne riik ei vabane kohustusest kaitsta
oma erapooletust tarbe korral ka sõjalise jõuga. Rahvasteliidu pakt keelab erapooletuks
jäämise sõdades, kus tulevad tarvitusele kollektiivsed sanktsioonid, mille tõttu neutraalsus
muutub viimasel ajal vormilt mittekallaletungi ja julgeoleku tagamise lepinguks.
-Jur. Neutraliteedi rikked on süüteod, mille teokoosseisuks on neutraalsuse säilitamiseks
antud ,määruste rikked. Nad on karistatavad vangimajaga mitte üle 3 aasta (KrS §109). -Sõj. Riigikaitse seisukohalt pole neutraalsusel mingit tähtsust, kui riigi või garantiiriikide
käsutuses puuduvad õigeaegselt küllaldased sõjalised jõud neutraalsuse kaitseks või
kallaletungi ärahoidmiseks; kallaletungijaks võib osutuda isegi garantiiriik, nagu Saksamaa
maailmasõja alguses Belgia suhtes.
-Relvastatud neutraliteediks nimetatakse Vene keisrinna Katarina II algatusel PõhjaAmeerika vabadussõja ajal 1780.a. Euroopa erapooletute riikide poolt omaks võetud
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Nihilism

Nihilistid

Njukestli programm –
1891

põhimõtet, kaitsta erapooletuid kaubalaevu Inglise laevastiku omavoli vastu.
EE. VI 1936 lk.180. N.Ks., K. Sn., J. T-d., H. Sz.
Lad. Sõnast nihil, „ei miski“, teoreetiliste või praktiliste normide ning väärtuste
mittetunnustamine. Teoreetiline nihilism eitab üldse tunnetamise võimalust ja igasuguse tõe
kehtivust (Skeptitsism, Gorgias). Eetiline nihilism ei mingisuguseid üldisi, objektiivseid
väärtusi ning toimimisnorme (vt. Egoism, Stirner, M.)
Poliitiline nihilism ei tunnista kehtivat maailmakorda.
Nihilistliku maailmavaate pooldajad. Vene kirjanduses ja publitsistikas XIX saj. 2 poolel
nimetati nihilistideks skeptikuid, kes ei tunnistanud elus ja ühiskonnas mingeid juhtivaid
põhimõtteid ega autoriteete, eitades ühtlasi kehtivat maailmakorda. Üldiselt levis see
nimetus I. Turgenevi romaani „Isad ja pojad“ järgi, mille peategelane Bazarov nimetab end
ise nihilistiks. Hiljemini tarvitati seda nimetust Vene revolutsiooniliste ja teroristlikute
parteide kohta, eriti ametlikes ringkonnis ja Lääne-Euroopas. Poliitilise kahtlustamise
eesmärgiga püüti mõningate valti-saksa ringkondade poolt rakendada seda nimetust ka eesti
ärkamisaja radikaalse suuna tegelaste, ms. Ka C. R. Jakobsoni kohta.

esitatud inglise liberaalse partei esindaja, Gladstouni poolt 2.okt. 1891.a.
1)Home-rule? (vaata!) Iirimaa jaoks.
2)Riigi lahutamine kirikust Walesis ja Schotlandis.
3)Valimisõiguse reform, mis seisneb valijate registreerimise süsteemi
muutmises, et anda valimisõigus töölistele, kellel puudub paiksus ja samuti mitme hääle
vootumi likvideerimine (üks inimene - üks hääl).
4)Valimiskulutuste ja saadikute palga riigi kanda võtmine.
5)Parlamendivolituste tähtaja lühendamine.
6) Pearaha süsteemi reform.
7)Kangete alkohoolsete jookidega kauplemise seaduste reform.
8)Kohaliku omavalitsuse laiendamine: ringkondlikud ja kihelkondlikud
nõukogud.
9)Egiptuse okupatsiooni lõpetamine.

Noorsooliikumised Norra rahvuspüha
Notaablid
Notar

Noortele rajatud ühiskondlikud liikumised, enamasti eitavad „isade“ühiskonda selle
ebaloomulikkuse, rõhuva olemuse ja korruptsiooni mõttes; sageli ilmneb romantiline
igatsus tuua ühiskond tagasi looduse juurde.
17.05.1814.a. “Laste päev” – Konstitutsiooni püha.
– (pr. Notables) – „väljapaistvad isikud“ , kohaliku elanikkonna esindajad asumaades.
(lad)., jur. – Eestis ringkonnakohtu juurde kuuluv vannutatud ametnik, kelle ülesandeks on
vastutavate isikute palvel ja seaduses kindlaksmääratud tasu eest sooritada kõiksuguseid nn.
notariaalseid toiminguid, mille tõestuseks ta teeb vastavaid kirjendid oma ametlikes,
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Nulla regula sine
exceptione
Nullum crimen, nulla
poena
Nõudluse teooria
-McCelland
Nõukogude-süsteem

Nälg

Nälg -

kohtulikule järelvalvele kuuluvais raamatuis. N-i tegevusalasse kuuluvad: 1)igasuguste
aktide koostamine asjast huvitatud isikute palvel; 2)aktiraamatu kirjendeist väljakirjutiste ja
ärakirjade andmine; 3)igasuguste avaldiste tõestamine, näit. ärakirjade, allkirjade,
dokumentide, avaldamise aja jne. suhtes; protestide (näit. veksli-protestide) toimetamine,
volituste tõestamine, avaldiste kuulutamine ühelt isikult teisele; 4)dokumentide hoiulevõtt
eraisikute käest; 5)pärandvara jagamiskava koostamine kohtu ülesandel. N. määratakse
ametisse kohtuministri poolt ringkonnakohtu poolt esitatud kandidaatide seast, kes on
vastava eksami sooritanud.
EE. VI 1936 .a. lk 275 T. G.
– pole reeglit ilma erandita.
Ei ole kuritegu, ei ole ka süüd.
- McCelelland`s theory of need.- Motivatsiooni mudel, milline kirjeldab inimeste käitumist
läbi kolme vajaduste kategooria: võim, saavutused ja kuuluvus kuhugi.
s-pol. Iseseisvalt teotsevate kollegiaalsete asutiste süsteem, mille alamaste moodustatakse
rahva poolt valitud saadikuist. Viimased valivad endi hulgast saadikuid keskastme
nõukogusse. Keskastme asutised valivad endi hulgast omakorda saadikuid, kellest
moodustuvad kõrgema astme nõukogud.
1)näljatunne, subjektiivne toiduvajadustunne, mida kutsub esile toiduainete puudus
kudedes;
2)nälgumus e. inanitatsioon, näljaseisund, kehaseisund toidu täieliku (absoluutne n.)
või osalise (relatiivne n.) puuduse tagajärjel. Nälgimise korral vältavad kõik kehatalitused
edasi; aine- ja energiavahetus, mis kahaneb võrdlemisi piiratud määral, toimub organismi
enda ainete arvel. Selle tagajärjel väheneb kehakaal, kuid mitte ühesuguselt kõigis elundeis.
Kõigepealt kaovad süsivesikute ja rasva varud; samuti kahanevad tunduvalt ka lihased, mis
ilmestub tugevas kõhnumises. Ka näärmete kaal väheneb; ent elutähtsate elundite – südame
ja aju -kaal kahaneb väga vähe, sest nad varustuvad teistest elunditest vere kaudu
siirduvate toitainetega. Üldse säästuvad valgud viimase võimaluseni, ainult enne surma
algab nende hulgaline kadu. Tugeva toitumusega organism võib nälgida kauemini kui kõhn.
Keskmiselt toitunud organism sureb, kui ta on nälgimisel kaotanud üle 1/3 oma algkaalust.
Mitmesugused loomad võivad taluda täielikku n-a mitmesuguse vältusega: koer u. 50
päeva, kodujänes 20 päeva, tuvi 10 päeva, konn1 a., lutikas 6.a. täiskasvanud inimene 3090 päeva, väike laps esimesel eluaastal mõni päev. A. V. EE. ( 1936.a.?) lk. 315.
Голодь
Nälg ilmutab end alguses toidu vajaduse suurenemises (vt. isu), millise rahuldamise
järel ilmub küllastatuse tunne. Toitumise vajaduse mitterahuldamisel ilmub hundiisu,
milline kestab mõnda aega, viib organismi kurnatuseni. Ainete vahetuse mahtude ja
erinevate keha organite funktsioonide ning kehakaalu muutmise kohta, elu kestes, (vt.
toitumine).
Nälg lokaliseerub algul kõhu alaosas, rindealuses, seejärel tühjuse, kokkutõmmete,
keerutamise tundes, mis haarab kogu kõhu piirkonna ning hiljem, muutub haiglaseks
seisundiks, ebameeldivaks tundeks rinnus ning kurgus. Hiljem lisandub kõigele sellele
peapööritus ja peavalu, nii vaimne kui füüsiline nõrkus. Hiljem ilmneb nälgija sonimine,
kui on täiesti võimalikud kannibalismi õudused. Vaatamata paljudele katsetele nälja tunnet
lokaliseerida ja avastada selle närvi-mehhanism, on see viimane täiesti tundmatu maa. Igal
juhul, kõhu tühjus ei ole nälja tunde põhjuseks, sest kui kõht täita saviga, siis see
näljatunnet ei kaota, kuigi ta ajutiselt seda nõrgendab. Loomadel erinevate närvide
läbilõikamine ei kaotanud neilt söögiisu ja nälja tunde ilmutamiseks oma olemuselt ei ole
isegi peaaju tarvilik. Nagu on tõestatud, organismid millistel puuduvad peaaju kõige
3351

Nälg - Голод
Nälg – kui sotsiaalne
häda.

olulisemad osad st. suur või väikeaju, nõuavad elu ajal toitu ja väljendavad nälga karjete,
keha liigutustega, meenutades selles suhtes täiesti normaalseid vastsündinuid. Seepärast
paistab kõige loomulikum Javorski näljatunde hüpotees, millise võib võtta kokku aju
näljakeskuse, millist toidetakse verega edasiantavate ainetega, ärritusega. И. Тархановь.
Vene ES lk.102 (u. 1900.a.)
Б.С.Э. т. XVII. Lk.448-464 (u.1930.a.?)
Nälg saabub siis, kui esmatarbekaupade kõrged hinnad, eelkõige vilja, mis teevad selle
raskelt kättesadavaks või kättesaamatuks puudust kannatavate elanike klasside hulgas,
kusjuures nende viimaste ring üha laieneb, sellel määral, mil kallis aeg kestab ja hävitab
varasemate aastate säästud. Leiva (vilja) hind sõltub eriti pakkumisest, nõnda nagu
nõudmine vilja järgi on riigis aasta-aastalt ühesugune (oma miinimumi ulatuses), tõustes
vaid elanikkonna kasvu võrra. Puuduliku kaubavahetuse ja heade-odavate ühendusteede
puudumisel tekitab vilja sissevedu puudust kannatavasse piirkonda suuri raskusi ja
pakkumise maht on määratletud tavaliselt kohaliku saagiga. Muuseas, igas paigas
loodusjõudude tulemusel tekkinud (põud, uputus, torm, kahjurite rünnak, taimede haigused
jne) ikaldused korduvad teatud korrapäraste perioodide järgi. Seepärast olid näljahädad
varasematel aegadel Lääne-Euroopas tavalisteks nähtusteks ja tegid valitsustele palju
muret. Juba Antiik maailma riikides Ateenas ja Spartas oli rahva toitlustamise küsimus
esmatähtis. Rooma sõltus Sitsiiliast ja Egiptusest sisseveetavast viljast nõnda teravalt, et
juba üksi vilja-laevade viibimine tekitas nälja. Tollal oli rahva toitmiseks vajaliku vilja
tagamiseks võetavateks meetmeteks eraisikute poolt vilja siseveo soosimine ja selle
väljaveo keelamine riigi otsesel sekkumisel, mis ise müüs vilja madalate hindadega ja
mõnikord jagas seda ka tasuta. Siit tulenes riigi, vilja-varude soetamiseks, magasi aitade
loomise hädavajadus. Peale selle esineb viljale ja jahule kindla hinna määramine.
Keelatakse ära vilja jne kokkuost ning piiratakse sellega kauplemist. Kõik need meetmed
jõudsid ka kristlikku Euroopasse, kus varasel Kesk-ajal esines näljahädasid tihti, nii
ikalduste, kui ka sotsiaalse korraldatamatuse tõttu. Väike- ja suurfeodaalide vahetpidamatu
võitluse ajal ei õnnestunud mitte alati õigeaegselt saaki koristada. Eriti rasked olid 10301032.a. Prantsusmaal, 1280-1282 .a. Tšehhis. Kaasaegsete sõnade järgi vähendas 1125.a.
näljahäda Saksamaa elanikke poole võrra. Näljahäda kaslasteks olid haigused, katk,
röövimised, tapmised ja enesetapud. Asi läks mõnikord lastevanemate poolse laste
söömiseni (1505.a. Ungaris).Tollal oli tavaline ja isegi seadustatud vaeste linnast välja
ajamine, kus nad olid määratud näljasurmale. Prantsusmaal rakendati seda meedet veel
XVII sajandil. Keskajal oli iga 8-10.a. järel üks suure suremusega nälja-aasta. Alles XVII
saj. oli nälg Lääne-Euroopas üpris tavaline nähtus ja see ei olnud ka XVIII. saj mingi
haruldus. 1772.a. suri Saksoonia kaurvürstkonnas 150 tuhat inimest vilja puudusel nälga.
Süüdlasteks peeti vilja-kaupmehi, poepidajaid, pagareid jne. Neid süüdistati kuritahtlikus
rahva vastases vandenõus (kaubanduse ebapiisava arengu tõttu olid viljakaupmeeste
vastuhakud täiesti võimalikud). Prantsusmaal oli viljakaupmeestel keelatud luua ühendusi,
kuid 1699.a. oli see keeld kehtimas vaid salakokkulepete kohta. Vilja-kaubanduse kõige
üksikasjalikum reglementeerimine, milline läks Prantsusmaal kuni vilja ühest provintsist
teise väljaveo keelamiseni, vilja hinda alandada ei suutnud. Neapoli kuningriigis ja Paavsti
ringkonnas XVI saj. määratles valitsus ise vilja hinnad, milliste alustel taluperemehed pidid
oma vilja ülejäägid riigile (magasiaitadele) müüma. Riigiaidad viidi sisse Preisimaal ja
Fridrih Suur pidas nende asutamist asendamatuks rahva toiduvarude loomisel, eriti peale
seda, kui tal nende aitade abil õnnestus 1771.a.ikalduse aastal hoida Preisimaal vilja hinnad
sellisel madalal tasemel, millist naaberriikides ei olnud. Isegi 1817.a. paljudes Saksamaa
piirkondades esines näljahäda. Mõnevõrra vähemal määral oli seda ka 1847.- 1852.a., mil
Saksamaal olid ebasoodsad ilmad. Kui aga kartuli ikaldusele lisandus vilja-ikaldus, siis
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Lõuna-Saksamaa elanikkond ei suutnud näljahädaga ise toime tulla ja vaesus. Häda
põhjuseks pidasid valitsused talude väiksust, milline ei toitnud peret. Vaesunutele anti riigi
poolt Ameerikasse emigreerumise toetust. Nende maalapid läksid riigile, kes müüs need
suuremate taludena maha. Sama lugu juhtus Iirimaal. Iirimaal, kus suured maavaldused
asusid suurmaaomanike valduses, kes ise Iirimaal ei elanud ja kes andsid need rendile.
Rendile võtjad aga, et saada maksimaalset tulu, rentisid maid väikeste kruntidena ja et
rahvas elas tihedalt, siis maa järgi oli suur nõudmine, rent tõusis. Kuna rentnikud olid
sunnitud kasvatama enam tulu andvat kultuuri, milliseks oli kartul, siis 1840.a. Euroopas
levinud kartulihaigus mõjus eriti valusalt Iirimaa elanikele, kes juba enne seda elasid
äärmises viletsuses, tekkis näljahäda, mis tipnes 1847.a. ja viis hauda üle 1 milj inimese.
Inglise valitsus oli siis sunnitud saatma iirlasi massiliselt Ameerikasse ja rahva vähenemisel
suurendati maatükke (lahkunute arvel). Hiljem Lääne-Euroopas enam nälga karta ei olnud
vaja. Ikaldusi esineb, aga neil ei ole enam endisi tagajärgi. See on ülemaailmse kaubanduse
arengu tulemus, millisesse on haaratud uued raudteede võrguga kattuvad riigid (Venemaa,
Ameerika, India). Tänu kaasaegsele transpordivõrgule ja veo suhtelisele odavusele, eriti
meretransport, on võimalik suurte vilja koguste vedu ühest maailma otsast teise. Vili on
muutunud tavalise kaubanduse asjaks ja viljakaupmeste salasepitsused lakkasid olemast
valitsuste ja rahvaste hirmu põhjuseks. Ülemaailmsel vilja turul pakutakse vilja sellistes
kogustes, et mingi streik ei suuda pikaks ajaks ette kutsuda kunstlikku hindade tõusu. Vilja
hinnad ei asu enam endises sõltuvuses riigi viljasaagist. Kohalik suur viljasaak hindu
peaaegu ei alanda ja ikaldus neid eriti ei tõsta. Seda märgati Saksamaal viljarikastel 187275.a. ja 1879-81.a. ikalduse ajal. Hea transpordi teede võrgu tähtsus on eriti ilmekalt
märgitav India puhul. Indias, eriti riisikasvatusrajoonides on iga 10-12 a. järel põud ja
sellest tingitud ikaldus. 1866.a. Ida-Indias hukkus nälja tõttu umbes 7,5 milj inimest.
Samasugune nälg ähvardas ka Bengaliat 1873.- 74.a., mil 15 miljonit inimest asus
hukkumise äärel, kuid see oht likvideeriti kiiresti Briti valitsuse poolt, kes organiseeris
laialdase riigi poolese ja teraviljamüügi, milline jõudis nälja piirkonnas kõikjale. Vaid 26
inimest suri nälja või kurnatuse tõttu. 1876.a. tekkis nälg India lõunaprovintsides, millises
elas ligi 23 milj inimest. Valitsusel endal ei tulnud enam viljamüügiga tegeleda ja see oli
nüüd vaid eraäriks. Valitsus tegeles nüüd ühiskondlike tööde ja toetuste jaotamise
organiseerimisega. Sellest ajast peale kantakse India eelarvesse igal aastal nälja puhuks
1 500 000 naelsterlingit. (Famine relief and insurance). Kui seda fondi otsese nälja puhul
ära ei kasutata, siis kogutud rahadega teostatakse selle häda tulevikus ärahoidmise
meetmeid (teede remont, maade niisutamine, - kuivatamine jne.) Teised Aasia riigid,
millised asuvad maailmakaubandusest eemal, on endiselt tihti nälja küüsis. Pärsias
((Iraanis)) esineb üldine nälg u. iga 30 a. järel. Seal hukkus 1870-72.a. toiduainete puuduse
tõttu vähemalt 1,5 miljonit inimest s.t. 25% kogu elanikkonnast. Hiina Põhjaprovintsides,
kus elas 56 milj inimest, puhkes nälg 1877.a., ohvrite arvuks arvati 4-6 milj (u. 10%
elanikest).
Venemaa ajalugu esitab terve pika rea nälja-aastaid. Esimene sõnum näljast on
1024.a., kui Suzdali maa elanikud rändasid piki Volgat Lõunasse ja „tõid vilja
Bulgaarlastelt“. Prof. Leškov luges kokku, et XI saj algusest kuni XVI sajandi lõpuni oli
igas sajandis 8 ikaldusaastat, millised kordusid iga 13.a. järel ja see kutsus esile suure nälja,
(eriti 1024, 1070, 1092, 1128, 1215, 1230-31, 1279, 1309, 1332, 1422, 1442, 1512, 1553,
1557 ja 1570.a.). Nende põhjused olid samad, mis uuemal ajal: põud, liigvihmane aasta,
varased külmad, rändtirtsud jne.). Hiljem XVII saj osutusid õudsaks näljaks Boris
Godunovi ajal 1601-1602.a., mis kordus juba 1608, 1630 ja 1636.a. Paljudest ikaldustest,
millised tabasid Venemaad Aleksei Mihhailovi poja ajal, oli 1650.a. ikaldus , milline kutsus
Pihkvamaal esile mässu, kuid mis rahustati sõjaväe kasutamiseta maha. Tsaar kutsus kokku
semstvo kogu, mis saatis oma esindajad Pihkvasse. Pihkvalased kummardasid venemaa
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volinike ees ja tsaar andestas neile. XVII, XVIII ja XIX saj. ikalduste hulk üldiselt kasvas.
XVIII saj oli 34 ikaldust ja jooksva aastasaja kestel enne 1854.a. oli neid 35. 1842.a.
valitsus konstateeris, et ikaldus kordub iga 6-7 aasta järel ja kestab kaks aastat järjest.
Jooksva sajandi teisel poolel olid suuremad näljahädad 1873, 1880 ja 1883.a. Aga 189192.a. haaras näljahäda Euroopa Venemaa 16 kubermangu ja Tobolski kubermangu, haarates
u 35 mil. elanikuga piirkonda. Eriti kannatasid Voronezi, Nizegorodi, Kaasani, Samaara,
Tambovi kubermang. Väiksemas ulatuses, kuid mitte kergem näljahäda oli 1892-93.a.
Juba ammustest aegadest peale rahvas püüdis ikalduste aastatel nälga leevendada
surrogaatide kasutamisega. 1121.a. Novgorodis „sõid inimesed pärnade lehti, kase koort,
инии мохь, hobuseliha“. Samuti 1214 – 15.a. ja 1230-31.a. sõid inimesed.... hobuse-, koera
ja kassiliha. Surrogaatide kasutamine oli eriti levinud 1601-02.a. nälja ajal, kui söödi
põhku, heina, koeri, kasse, hiiri jne igasugust jälkust, nagu kirjutas ajaloolane, millist üles
kirjutada ei kõlvanud. Moskvas müüdi inimese liha turgudel pirukate sees. Niznegorodi
kubermangus 1734-35.a.nälja ajal talupojad sõid mädanenud tammekoort või tammetõrusid
? (жолуди) jne. 1822.a. Povenetsi maakonnas Olonetsi kubermangus tarvitasid talumehed
söögiks jahu asemel männi koort ja jahu segati saviga. Seda-sama tehti ka 1891.a., kui
mitmetes kohtades, enne kui pärale jõudis valitsuse abi, peeti maltsa ((söödav umbrohi,
samal ajal, kui enamus umbrohte on mürgised)) suureks maiuspalaks. Isegi
siseministeerium andis erinevate surrogaatide valmistamise retsepte ((Sajandi vanuses
entsüklopeedias on peaaegu iga toiduainet puudutava artikli juures lõik sellest, kuidas antud
ainet saab järgi teha, ehk võltsida. Võltsitakse kõikvõimalikul viisil. Vee lisamisega,
värvimisega, täiteainete lisamisega jne, Välimuselt nagu õige asi, kuid algainetelt miskit
teist päritolu. Eriti usinalt võltsitakse alkohoolseid jooke.)). 1843.a. ta õpetas seda, kuidas
teha leiba veinipärast (винной барды )((?)) või kartuli ja rukkijahu segust. Aga 1840.a.
õpetas peedist jahu valmistamist. Kuid igasuguste surrogaatide kasutamise tulemusel
tekkisid haigused ja suremus suurenes. Nälgi ei haara kunagi üheaegselt kogu Venemaad.
Juba 1819.a. ministrite komitee kirjutas, et Venemaal „selle suuruse tõttu ja kliima ning
pinnase erinevuste tõttu üleüldist nälga ei ole kunagi olnud ega saagi olla, milline ka
ikaldus ei oleks, ikkagi peab mõnedes rajoonides jääma üle kümned miljonid setverikud
((vana vene viljamõõt – 26, 239 liitrit))“, ja seepärast, vilja vaba turu puhul, soodsatel
transpordi oludel ja mõistliku ettenägelikkuse korral ei oleks nälga ega isegi vilja puudust
ei tohiks kuskil olla“. Ajalugu tõestab sellise arvamuse paikapidavust isegi sellel ajal, mil
Venemaa ei olnud nii suur kui praegu. 1230-31.a. „nälg oli kogu Venemaal, peale Kiievi“.
1219.a. „nälg näpistas Venes, kuid Volõnjas oli selline saak, et Vladimir saatis
näljahädalistele suured viljalaarid“ . Analoogilised asjad juhtusid nii 1421.a. ja ka 160102.a. kui mõnedes paikades viljast puudust ei tuntud (Seversi maa). Paljudele
kubermangudele kurval 1821.a., mil hulga mõisnikke teatasid valitsusele, et ei suuda oma
talupoegi toita, Permi kubermangus ei teatud, kuhu vili panna. Volõnia kubermangus
maksis 1830.a. rukki veerandik 25 rubla, Ekaterinoslavis 2 rubla 50 kopikat . Saraatovis
1835.a. maksis rukki-veerandik 4 rubla, Tomskis – 3 rubla, aga Pihkvas – 30 rubla. 1836.a.
viljahinna langus pani valitsuse tõsiselt muretsema- samal ajal aga anti paljudes
kubermangus toidulaenu ning Olonetsi kubermangu ähvardas nälg. Ükskord, 1873.a.
kannatas kogu Volga vasak kallas – Samara-Orenburgi piirkond ja paremal kaldal Saraatovi
kandis oli haruldaselt rikkalik lõikus ja vilja ei olnud isegi madala hinnaga võimalik müüa.
Sarnaselt juhtus 1884.a. Kaasani kubermangus, kui sealne talurahvas sõi surrogaate, siis
volga-kama maadel, samas Kaasani kubermangus mädanes 1720000 tsetverti vilja. Lõpuks,
kurval 1891.a., kui kogu Euroopa Venemaa Ida osas valitses ikaldus, oli viljauputus
väikevenes, Novorossiskis, Edela-Venes, Baltikumis ja Põhja Kaukaasias, et Venemaal tuli
kokku inimese kohta rohkem vilja kui hädavajalikuks peeti (14 puuda vilja, mis = 224 kg
inimese kohta aastas). Kuid rahvamassi ostujõud oli, säästude puudumisel, nii madal, et
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igasugune ikaldus kutsub esile valitsuselt ja era-heategevusorganisatsioonidelt abi palumise
hädavajaduse, selleks et toituda ja et seemnevilja osta-saada-laenata, et ei peaks tapmamüüma-sööma ära tööloomi jne. (Vaata rahva toitlustamine). Vt. Рошерь, «О хлебной
торговле и мерахь противь драговизны» (перевод Корсака, Каз., 1857);О.Н.У.
«Голодовки во Франции при Людовике XIV»(СПб., 1893); Ламанский, «Индия»
(СПб., 1892); Исаевь,»Неурожай и голодь» (СПб.,1892); ст, Весина и Леонтовича (в
Северномь Вестнике» 1892.г.). Остальная литература по истории голода в России
указана в статье Романовича-Славитинского в «Киевскихь Университетскихь
Известияхь» (1892,г. Nr:1).
А.Я.
Sel ajal töötas tsensuur, kelle kohta öeldi, et ta keelaks „Issameie“ ka ära, kui tahaks ja
riisus igalt poolt välja kõik, mis rääkis talurahva viletsast olukorrast Venemaal. Tsensuuri
puudutavast artiklist. Vaata!
Vene ensüklop. Umbes 1900.a.
-looma või inimese igasugusest toidust (terav, või täielik N.) ilmajäämine või kestev
N. või vähe kestev mitteküllaldane toitumine (krooniline või mittetäielik N.)
Täieliku nälgimise (veeta) puhul organism, püüdes asendada puuduvaid toitaineid,
kulutab ainevahetuseks ära oma varud ja koed – eelkõige nahaalustes rakkudes ja mõnedes
organites ladestunud rasvad ja süsivesikud (maksas ja lihastes olev glükogeen), seejärel
hakkavad lagunema ka kudedes leiduvad valgud, kusjuures valkude massiline lagunemine
saabub vahetult enne surma (vastavalt sellele suureneb lämmastiku hulk uriinis). Kaod
jagunevad kudede vahel ära erinevalt – esmajärjekorras kannatavat teisejärgulised organid
(rasvkude, lihased, maks, põrn, maonäärmed jne.), aga sellised nagu süda ja
kesknärvisüsteem, toituvad edasi eelmainitute arvelt ja nõrgenevad viimastena. See
järjestikusus on hästi illustreeritud organite kaalu kaotusega. Nii kaotab rasvkude oma
kaalust 97%, maks 54%, lihased 31% ja süda ning aju vaid 3%. Vähe muutub oma
koostiselt ka veri, mis täieneb lagundatavate organitest eluks vajalike ainete arvelt.
Samaaegselt sellega kaotab organism olulise osa sooladest, põhiliselt luude arvelt. Nende
protsesside tagajärjeks on kiire üldine kõhnumine, kaalu kaotus, siseorganite töö, aga
seejärel – närvisüsteemi ja psüühika (krambid, vaimne segamini minek, sonimine)
korratused, üldine nõrkus ja lõpuks surm, mis saabub tavaliselt siis, kui organismi kaalu
kaotus esialgsest kaalust küündib 40-50%. Seejuures peab märkima, et nagu näitavad
koertega tehtud katsed, et vaid kaalukaotusest näljasurmaks ei piisa – see saabub
tõenäoliselt ainevahetuse sügava puudulikkuse tõttu või siis eluks hädavajalike
soolade ammendumise tõttu. Erinevatel loomadel on võimalikud üpris erinevad nälgimise
pikkused ja need sõltuvad ühest küljest toitumusest enne nälgimist ja nälgimise
tingimustest (veega, või veeta, nõnda nagu nälgimisel ligikaudu 2/3 kehakaalu langusest
läheb vee arvele) aga teisest küljest – ainevahetuse kiirusest organismis. N. n. ainevahetus,
teistel võrdsetel tingimustel, mida suurem, seda väiksemad on looma keha absoluutsed
suurused, siis väikesed loomad hukkuvad suurematest hulga kiiremini, lapsed –
täiskasvanutest kiiremini. Näiteks hiir, 18,5 g. Hukkub 6-7 päeva pärast, küülik 2,4 kg – 26
päeva pärast, koer – 20 kg – 60 päeva pärast. Inimene nälgib surnuks keskmiselt 60-70
päevaga, kuigi on teada erandlikke juhtumeid, mil inimesed nälgisid (veega) ka hulga
kauem. Peab silmas pidama ka seda, et rahus viibiv organism kannatab nälga kauem.
Töötades ainevahetus kiireneb. Vanad inimesed, kelle eluprotsessid toimuvad aeglasemalt
hukuvad noortest hiljem. Täielikku nälgimist täheldatakse paljude loomade juures kui
bioloogilist nähtust, nn. „talveuni“ karud, nahkhiir, siil, kalad, amfiibid, sisalikud meie
kliimas jne. ja kahtviisi hingavad kalad Aafrikas ja Austraalias, kus nad kuivadel
aastaaegadel nälgivad täielikult, samas oluliselt aeglustub nende ainevahetus. Kaamelitel,
pikkadel kõrberännakutel toimub nälgimine tööd rügades, mida lubavad rasvavarud
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küürudes ja eriline soolestiku ehitus, millises teatud aja säilivad veevarud. Täielikku
nälgimist tuleb võrdlemisi harva ette, kui mitte arvestada eksperimentaalset „nn. nälgimise
meistreid“ ja katseloomi.
Hulga olulisem praktilisest küljest on mittetäielik nälgimine, kui inimesed pika aja
jooksul toituvad hulgal, milline ei kata nende poolt kulutatud energiat ja osaline nälgimine,
milline seisneb üksikute normaalse vajaliku toidu (vt. toitumine) hulka kuuluvate
komponentide suhte muutumises. Olulise osalise nälgimise grupi moodustavad nn.
avitaminoosid (vt).Kroonilist mittetäielikku nälgimist esineb massiliselt ikalduste ja sõdade
(Saksamaa imperialistliku sõja ajal) ning erinevate rahva-majanduslike vapustuste ajal.
Organismis toimuvad seejuures üldiselt samasugused muutused, mis täielikul nälgimisel,
kuid need kujunevad välja palju pikema aja jooksul. Sõltuvalt nälgimise tasemest nad
võtavad tõelise „nälja haiguse“ kuju. Selle enimlevinumaks kujuks on nn. „näljapaistetus“,
millist kirjeldati esmakordselt täpsemalt imperialistliku sõja ajal sakslaste aga ka
venelastest autorite poolt. Nagu näitab juba nimetus ise, on selle haiguse kõige
iseloomulikumaks jooneks paistetuste teke (näljapaistetus). See algab tavaliselt jalgadest,
siis laieneb kiiresti edasi suguelunditele, kehale, näkku ja kätele. Üpris varsti ilmuvad
vedelike kogud kehaõõnsustesse. Haiguse varasemas etapis võib rahu ja parandatud
toitmine tuua kaasa selle haigusest tervenemise, kuid hiljem on nad raskelt ravitavad ja eriti
rasketel juhtudel kaovad nad iseenesest, kui surmaeelne nähe. Nende paistetuste
moodustumise mehhanism ei ole veel lõplikult välja selgitatud, kuid arvatavasti on see
seotud nälgiva organismi ainevahetuse muutustega, s.h. lipoidide vahetuses, valkude
osmootilise rõhu riknemises, valkude lagunemisest tekkinud happejääkide kudedes
kogunemisest. Tihti näljapaistetus kombineerub цынгой. Harvem juhtub, et näljapaistetust
ei teki üldse ja esimesele plaanile tuleb järsk üldine kõhnumine, milline alguses on
maskeerunud paistetusega.
Peale paistetuse ja kõhnumise täheldatakse „näljatõvel“ veel: naha järsk kuivamine
ja selle kestendumine, kehatemperatuuri langemine, millist isegi ei suuda nakkushaigus
tõsta, pulsi aeglustumine 40-50 löögini minutis, seedimise häired ja kalduvus
kõhukinnisusele; suurenenud uriini eritus; valud luudes ja lihastes; ärritatus, milline
edaspidi asendub täieliku apaatia ning ümbritsevasse ja enese olukorda ükskõikse
suhtumisega. Neil juhtudel, kui puudub võimalus toitmist parandada, kestab haigus veel
kuu (alates paistetuse tekkimisest) ja lõppeb surmaga. Kuid ka neil juhtumitel, kus nälg ei
vii inimesi „näljatõppe“ ta toob endaga kaasa terve rea raskeid tagajärgi. Näljast kurnatud
organism kaotab teatud määral vastupanuvõime nakkushaiguste suhtes. Sellega seletatakse
näljaaastate epideemiaid (nälja tüüfused), milliste levikut soodustab apaatia, ümbritsevasse
ükskõikne suhtumine, ehk nälgijate mustus, nende hulgas sageneb tuberkuloosi rasketesse
vormidesse aga ka igasuguste mädanike kolletega kattumine ja seenhaigustesse
haigestumine. Pikaajalisel nälgimisel täheldatakse nii meestel kui naistel soo jätkamise
organite funktsioonide häired (sugujõuetus, menstruatsiooni lakkamine, viljatus, iseeneslik
abort). Kestev nälgimine mõjub hävitavalt psüühikale, aga rasketel juhtudel arenevad
välja kõige erinevad psüühikahäired. Ühiskondlike ja perekondlike instinktide täielik
taandareng, inimese-söömine jne. Kergematel juhtudel täheldatakse ülalpool mainitud
ärritatust, või siis vastupidi, rõhutuse tunnet, apaatiat, tähelepanu nõrgenemist, raskendatud
arusaamist ja mõtlemisvõimet. Eriti rängalt peegeldub nälgimine lastel: nälgivate laste
hulgas levivad eriti kergelt igasugused nakkushaigused ja nälja aegadel on nende suremus
massiline. Peale selle, vanemate kestev nälgimine on laste mandumise põhjuseks,
kajastudes hukatuslikult nälgijate järeltulevastel põlvedel. Nende lapsed on väikesed,
nakkushaiguste vastu peaaegu kaitsetud jne. Kõik need pikaajalise nälgimise tagajärjed,
kui need võtavad massilise iseloomu, muudavad oluliselt rahvastiku liikumise pilti,
kutsudes esile sündivuse vähenemise ja ülisuure suremuse kasvu. Enamus suremuse
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kasvust langeb vaeste arvele. N. n. Voroneži kubermangus 1921-22.a. 100 inimese kohta
oli suremus suurmaapidajate hulgas – 2,3%, keskmikel 7,7, väiketalupoegadel - 11,1 ja
maata inimeste hulgas -23,2..
Nälg ja selle tagajärjed tõmbavad endale tähelepanu tavaliselt siis, kui see võtab
erakordse rahvahäda mõõtmed –sõja või ikalduste aegu. ...Edasi teemat puudutava,
põhiliselt nõukogude kirjanduse loetelu. Näljahäda –sotsiaalsest küljest käsitleb mõiste –
nälg.
Vt. Б.С.Э.т. XVII lk 464-468 u. 1930.a.
eriti sellepärast, et tihti inimene ise ei teagi, et ta nälgib. Nii uskumatu, kui ka see ei ole.
Ütleb veel, et sööb hästi!? Kuid oma kogemuse põhjal, tean öelda, et sain sellest ise teada
alles kümme aastat hiljem, kui keegi arst rääkis nälgimisest ja selle tunnustest. Selgus, et
olin jõudnud viimase piirini ja vähe puudus surmast, ise aga sõin siis vähemalt kaks korda
päevas ja omast arust piisavalt, kuigi väga ühekülgset toitu. Seda umbes poole aasta
jooksul, mil päeval koolis (kuu stipendiumi eest sai sööklas ühe prae või poest pudeli viina)
ja öösel vabrikus tööl (vabriku sööklas oli praad üle poole odavam ja ühe töövahetuse eest
sai kuu stipendiumi) käisin. Oli talongide aeg ja elasin 1988/1992. a. Leningradis ja Sankt
Peterburis. Üks kohalik arvas, et praegune aeg oli hullem kui blokaadi aeg, mida ma siis ei
uskunud, kuid blokaadi ajal oli restoranides olnud suurem toidu valik kui praegu, mil
restoranis pakuti miskit head vaid valuuta eest. K. L.
Nälgimine algab peale seda, kui organism ei saa neid toitainete koguseid,
millised on vajalikud ainevahetuse tasakaalustamiseks. Nälgimise põhjused võivad olla
väga erinevad. Peale toiduainete täieliku puudumise või selle liiga väikese koguse või selle
toiteväärtuse puudumise tõttu, võib nälgimine olla tingitud suuõõne ja kõri haigestumisest,
milline raskendab toidu mälumist ja neelamist, neelu ahenemise või halvatusega, soolestiku
ja mao haigestumine, millega kaasneb toitainete omastamise võime vähenemine või
lakkamine või ka töödeldud toidu massi soolestikus edasiliikumise või selles toitainete
imendumise häirete tõttu jne. Kõigil neil juhtudel algab kas täielik või mittetäielik
nälgimine. Täieliku nälgimise puhul organism ei saa üldse toitu või saab ainult vett.
Seejuures elutegevuseks vajaminevaid aineid ei saada mitte toidust, vaid oma kehakudede
põletamise ja sulatamise teel. Kudede põlemine väljendub kehakaalu vähenemises. Elu
ähvardab oht, kui kehakaalu langemine läheneb 40-50%. Igapäevane kaalulangus võib
erinevatel loomadel ja erinevas vanuses olla üpris erinev. Mida väiksem on loom, seda
kiiremini toimuvad ainevahetuse protsessid ja seda suuremad on tema suhtelised kaod ja
seda kiiremini saabub surm. Väike linnuke ei saa toiduta üle 1-2 päeva elada, kusjuures
nende kaalu ööpäevane kaalukaotus on üpris suur. Merisead ja küülikud võivad nälgida 10
päeva ja nende ööpäevane kaalukaotus küünib 4-5% nende kehaalust; koer sureb vaid peale
kuuajalist nälgimist aga inimene võib elu ohtu seadmata nälgida (keelduda toidust) 40-50
päeva (vabatahtlike G. Tanneri, Zuzzi, Tsetti katse alusel) ja kaotada päevas oma kaalust
mitte üle 1%. Noor loom kannatab nälga raskemini kui täiskasvanud loom. Vee tarbimine
soodustab kõigil loomadel täielikul nälgimisel elu kestmist. Nälja tunne on vaevav vaid
esimese kahe päeva jooksul, mil järel saabub apaatia, nõrkus ja passiivsuse periood ja
näljatunne taandub. Vahetult enne surma hakkab keha temperatuur langema, eriti une ajal,
vahest täheldatakse krampe. Keha erinevad osad kaotavad nälgimisel kaalu erinevalt. Mida
tähtsam on eluks vajalik organ, seda vähem ta kaalust kaotab ja seda paremini ta säilitab
oma funktsioonide täitmise, siia kuuluvad aju, süda, silmad. Vastupidiselt, rasvkude, skeleti
lihased ja maks kaotavad kõvasti kaalus, aga rasv võib üldse kaduda. Nende eluks
vähemolulisemate kudede sulamine annab toit-, põletus- ja tähtsaimate organite tegevuseks
vajalikke aineid, millised elavad nälgimisel eelmainitute arvel. Osalisel nälgimisel
organism kas ei saa kätte mingeid üksikuid tavaliselt toidus leiduvaid aineid või kui saabki,
siis ebapiisavas koguses.
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Inimesele on ööpäevas keskmiselt tarvis: 100,0-120,0 g valke, 60-90 g rasvu,
350-600 g süsivesikuid, 15-25 g sooli ja 2500 g vett. Kui ööpäevane toit selliste
kogusteni ei küüni, siis kehakaal hakkab vältimatult langema ja kui ta kaalukaotus
saavutab 40-50%, saabub surm, nagu ka täielikul nälgimisel.
Muidugi, sellisel juhul saabub surm märkimisväärselt hiljem ja koed jõuavad
rohkem moonduda kui täielikul nälgimisel. Tekib hüdreemia (vesiveresus), paistetused,
milliseid seletatakse kapilaarsete veresoonte seinte toitumise häirega, millised lasevad
verest kudedevahelistesse piludesse tavalisest rohkem vedelikku, kui normaalsed
kapilaarid. Toitainetest selle üksikute organismile hädavajalike osade väljajätmine toob
samuti kaasa raskeid toitumishäireid. Toidu asemel vaid soolade vesilahust manustades
(süsiveini-lämmastik nälgimine((?))) saabub surm kiiremini kui vett tarbides täielikul
nälgimisel, nõnda nagu soolad kiirendavad kudede lagunemist (kiirendavad ainevahetust) ja
ööpäevased kaod suurenevad märkimisväärselt. Organismi veest täielikul ilmajätmisel
(сухоядение), loomad loobuvad suurest janust tingitult ka söömisest, nii et saabub täielik
nälgimine, kuid ta püsib elus mõnevõrra kauem, kuna esimeste päevade kaalukaotus
kaetakse hiljem toidust saaduga. Veri muutub paksemaks, organid kaotavad mõne % oma
vee sisaldusest. Organismi sooladest ilmajätmisel (mineraalide nälg) toob kaasa sügavaid
toitainete ümbertöötluse ja omistamise häireid. Soolatu toit mädaneb sooltes kiiresti,
kutsudes esile kõhulahtisust ja surm saabub juba 6-7% kehakaalu langusel (Forster), tuues
kaasa, krampide ja hullumeelsushoogudega enesemürgitamise nähtuse (koerad, kassid).
Eemaldades toidust, kitsedega katsetamisel (Veiske ja Wild), lubja ja fosfori soolad, tekkis
pehmete kudede ja luude atroofia (osteoporoos) milline lõppes surmaga. Eriti tundlikud on
lubja puuduse suhtes linnud. Inimese haigestumine rahhiiti ja osteomalaatsiasse
(luupehmusse) on nähtavasti tihedalt seotud luukoe poolse lubja soolade halva
omistamisega, nagu skorbuut, võib-olla, tekib organismi ühinemisel kaaliumi sooladega.
Kuid, neist kumbagi haigust ei ole saadud vaieldamatult loomkatsetel (Morpurgo,
Kemmerih). Valkudeta toit (valgu nälg) ei hoia inimese ega looma organismi elus ja varem
või hiljem viib selle puudus surmani. Vastupidi, ühtesid valke, rasvadeta ja süsivesikuteta
(süsiniku nälg), võib elu mõne aja jätkuda ja kaal ei lange, kuid valkude portsu olulisel
suurendamisel, näiteks koeral 500 g – 2500 g liha ööpäevas, keha valkude lagunemine
püsib järsult kõrgemal tasemel. Selline režiimi muutus – eranditult lihadieet võib mõne aja
kesta ja isegi kehakaalu suurendada („lämmastiku tasakaal“) - kuid see kutsub varsti esile
vastikustunde toidu vastu, seedimise häireid ja kiiret kehakaalu langust, mis võib kiirest
viia surmani. Valkude kiirendatud lagunemine toimub mõne aja ka siis, kui organismi on
hakatud normaalselt toitma. Seda asjaolu kasutab meditsiin – liha dieedi vahendusel rasvumise ravimisel. Süsivesikud ja rasvad võivad olla toidus teatud tasemel teineteisega
asendatud. Parim nende suhe, normaalsetes tingimustes, oleks 6:1, või 4:1; kui toidus
väheneb rasvade hulk („rasva nälg“), siis tuleb vastavalt suurendada süsivesikute portsu ja
vastupidi, et ööpäeva üldine kalorite kulu tase jääks normaalsesse piiri, s.t. jääks ligikaudu
2500-2700 kilokalori ringi. (V. t. Пашутинь, «Общая и экспериментальная патология»
(2.е изд., СПБ., 1902).Ф. Чистовичь
Nälgus

Б. Е 1900.а. Sellist infot omas rahvas nälgimisest üle saja aasta tagasi. K. L.
Nälgus, organismi seisund, mis tekib toiduainete täieliku või osalise puudumise või
omastamatuse korral; on mõnedele organismide puhkeseisundi puhul (näit. talveuni ja
anabioos) füsioloogiline nähtus, toidu omastamise häirete ja isupuuduse korral haigusnäht.
N –e puhul on eri kudede kaalukadu ebaühtlane: kesknärvisüsteem võib kaotada u. 5%,
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Näljahäda

Objektiivne õigus
Obligatsioon-1900

Obstruktsioon

lihaskude 35% või rohkem, kogu organism (vee tarvitamise korral) kuni 50% oma kaalust.
Täielikku n-t (vett tarvitamata) võib organism taluda ainult mõni päev.
ENE –V . 1975.a. lk. 473.
Näljahäda, näljaaeg, ajajärk, mille kestel nälg ja sellest tingitud haigused on
peamine (harilikust tunduvalt suurema) suremuse põhjus. 19. saj-ni oli n-sid peaaegu
kõikjal. Lääne-Euroopas põhjustas neid keskajal isegi keskmisest väiksem saak. Viimane
suur Euroopa n. oli 1846-49; ainuüksi Iirimaal suri nälga ja tüüfusesse ligi 1 milj. in.
Nüüdisajal tekivad n-d harilikult madala tootmistasemega maades. 1960.a. olid
ohvriterohkemad ikaldustest põhjustatud n-d Hiina RV-s 1960-61 ja Indias 1967 ning
kodusõjast tingitud n. Nigeerias 1968-69. Venemaa n-de kohta on andmeid alates 11.
sajandist. 18. saj oli 34 nälja-aastat, 19.saj. üle 40. Vene SFNV-s oli n. kodusõja ja ikalduse
tagajärjel 1921-22, Leningradis blokaadi ajal 1941-43. Eestis olid esimesed teadaolevad
rasked n-d 1315 ja 1601-02. 1695 -97 a. nn.(tuntud Suure näljana) mil suri u. 70 000 in.
(20% Eesti tolleaegsest rahvastikust). 18 ja 19 saj. I poolel oli Eestis n-sid kesk 7-8 aasta
tagant.
ENE- V kd 1975.a. ? Lk.473 ...
PS Eelmainitu teose peatoimetaja G Naan suri, rahvakeeles väljendudes nälga.( Surma
meditsiinilise põhjuse, milline avaldati ajakirjanduses, üldkokkuvõtet uskudes.) K. L.
– õigusideoloogia, mis määrab kindlaks inimeste õigused ning kohustused.
– obligatsiooniks nimetatakse protsendipabereid, millised on antud välja eraisikute-,
ühiskondlike- või valitsusasutuste poolt. Obligatsioonid kujutavad endast nende asutuste
võlakohustusi. Obligatsioonide väljalaskmise kaudu sooritatakse laenukapitali juurdevool
või võetakse laenu. Obligatsiooni võla või laenu iseloom on nende peamine erinevus
aktsiatest, millised kujutavad endast kapitale, mis pandud ettevõttesse, selle omanike poolt.
Obligatsiooni normaalseks tagatiseks on aktsia- või sissemaksu kapital, mis makstud
aktsiate kaudu või mida alles kavatsetakse aktsionäride või osanike poolt kohustuste järgi
osta. Kuid tegelikkuses, siiski, juhtub tihti, et obligatsioonidest moodustatud kapital, mis
põhineb obligatsioonide väljaandmisel või laenu võtmisel, ületab põhikapitali ja on seega
osaliselt tagatiseta. Erinevate riikide seadusandluses on määratletud obligatsioonide
suuruse-hulga suhtes jne. väljalaskmisele erinevad tingimused. Näiteks, mitte rohkem kui
on põhikapitali või siis vaid nimeliste aktsiate kogusummas, kuid mitte esitaja aktsiate
summas. Aktsiaettevõtetele on bligatsioonide väljalaskmine ja mis sama, sellises vormis
laenude võtmine, suur kiusatus, kui ettevõte võib tuua kogu kapitali kohta (selle päritolust
sõltumatult, s.t. enda varast või laenatud, obligatsioonidel põhinevast), oletame, et 10%,
aga obligatsioonide järgi tuleb maksta välja vaid 5%, siis ülejäänud 5% saadakse võõralt
kapitalilt - justkui kingituseks. Obligatsioonidest moodustuv kapital peab kujutama endast
võlga, mis tuleb välja maksta s.t. kustutada, st. see on tähtajaline laen. Vaid riigi
obligatsioonid võivad olla tähtajatud, sest vaid riiki võib vaadelda kui oma ideelt igavest
institutsiooni. Kuid tegelikkuses, siiski, ka era-tootmisettevõtted omavad tihti laene, mis ei
ole ainult väga aeglaselt kustutatavad, vaid ka progressiivselt kasvavad. Tihti lastakse
obligatsioone välja ka teiste nimede all, kujutades endast varjatud laene. Näiteks nn.
esmaste- või priviligeeritud aktsiate vormis, milliste põhjal makstakse ka tulu pealt, st.
sisuliselt protsenti, samas kui aktsiad peavad tooma vaid tulu või dividenti st. kõikuvat tulu,
mis sõltub ettevõtte käekäigust-edukusest. Vaata veel: obligatsioonide garantiid ja
aktsiakompaniisid.
– (ld. obstructio sulatus, ummistus) (T:42. lk.593)on üks parlamendi vähemuse
võitluse viise enamusega, mis seisneb selles, et opositsioon kõigi oma käepäraste
vahenditega püüab takistada enamuse tegevust. Sellel eesmärgil peetakse opositsionääride
poolt pikki kõnesid, mis venitavad istungeid, lõpmatud täiendused ja parandused, mis
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esitatakse igale enamuse eelnõule, interpellatsioonid (kõnede katkestamised aru pärimiseks
valitsuselt) ja kiired ettepanekud, mis takistavad järjekordsete asjade läbivaatamist, nõutakse
nimelist hääletamist ebaolulistes küsimustes jne. Sundides nii koja enamust aega kulutama
eelnõude arutamisele. Eesmärgiks on valijate hulgas rahulolematuse ja usaldamatuse
tekitamine enamuse sammudesse ja sellega saavutada ühiskonna tähelepanu opositsiooni
kasuks. Esmalt nimetati O-eks Iiri parlamendiliikmeid, kes (Parnelli juhtimisel) püüdsid
sellega kompenseerida oma väiksearvulisust. Televisioon on näidanud jaapanlaste käitumist
parlamendis, kus obstruktsiooni kasutavad saadikud liiguvad saalis füüsiliselt teo kiirusega
(liikumiskiirus ei ole reglemendis määratletud), et aega võita-raisata.
Ohvitser on

Oireachtas
Okolii
Okruzia
Oktobristid

Oktoobrirevolutsioon
Okupatsioon (lad.) –

(pr. officier, “ametnik”, “aukandja”, lad. officium, “amet”), - eestipäraselt pealik, juht,
kaitseväelane, kes on saanud vähemalt rühma juhtimiseks küllaldase ettevalmistuse ja kes
kehtiva seaduse kohaselt on ohvitseriks ülendatud. O-de. ettevalmistus teostub harilikult
sõjakoolides ühenduses praktikaga väeliikides. Eestis valmistatakse O-e. ette O-e.
ettevalmistamise seaduse (RT 1930, Nrr. 71 ja 1933. Nr.43) alusel, teenistuskäik
reguleeritakse O-e teenistuskäigu seadusega (RT 1931.a. Nr: 85; 1934. Nr: 17, 19, 28, 39,
66, 1935. Nr:8) kus on ette nähtud ka ohvitseride liigitamine sõjalise ametialase ja
põhikvalifikatsiooni, teenistusliku seisukorra ja auastmete järgi. Vrd. Auastmestik.
Kaubalaevastikus on ohvitser laeva juhtkonda kuuluv isik. Males sama, mis odamees, ka
üldse suurem malend.
– Iirimaa parlament.
– maakonnad (Bulgaarias).
– kubermang (Bulgaarias).
Poliitiline partei Venemaal, asut 1905.a. oktoobrimanifesti platvormil, oli alul keskerakond
mõõdukasliberaalse suunaga, koosnes peamiselt agraarlastest. 1. riigiduumas toetasid
oktobristid parempoolseid, kadetteide vastu. Äärmiselt kärbitud valimisõiguse tagajärjel
tõusid oktobristid 1907.a. kokkuasunud 3. riigiduumas mõjukaimaks rühmitiseks A.
Gutškovi juhtimisel ja kaldusid järk-järgult paremale poole, toetades ka P. Stolõpini
valitsust. Enne 1917.a. revolutsiooni siirdusid oktobristid opositsiooni. Oktobristide partei
likvideerus ((ti !?)) 1917.a. revolutsiooni tagajärjel.
Enamlaste poolt Venes teostatud riigipööre, toimus Petrogradis 25/26. X 1917.a. (uue
kalendri järgi 7-8 nov. ). Moskvas 30 okt. (12 nov.). Oktoobrirevolutsiooni järel panid
enamlased töörahva nõukogude kaudu kehtima oma võimu.
rahvusvahelises õiguses, ühe riigi maa-ala või selle osa valdusse võtmine ning selles
pidamine sõjalise võimu poolt. O. võib tekkida sõjaoperatsioonide tagajärjel või tulla
tarvitusele õigustatud surveabinõuna varasema lepingu põhjal või ilma selleta
rahvusvahelise objekti puhul (näit. Ruhri O. Versailles lepingu täitmatajätmise pärast).
Okupeeriv sõjaline võim asendab faktiliselt ja ajutiselt okupeeritud maa-alal valitsenud
võimu, säilitades seal enne O-i. kehtinud õigusliku korra ja teostab vaid hädavajalikku
administratsiooni. O-õigus on normitud Haagi 1907.a. konverentsil 4. konventsiooniga
maasõja seadustuste ja kommete kohta. O-ks. nimetatakse ka riiklikku võimu levitamist
seni vallutamata territooriumile, kusjuures O. peab olema effektiivne ja tema õiguspärasuse
tõestamiseks tuleb temast teatada teistele riikidele. EE .VI 1936 lk.363. (Kaasik, N. dots. ).
– (alamsks.) aj. Vana, vanem, näit gildivanem.

Oldermann
Olemuse moonutamise
keeld
Oligarhia
– väheste valitsus.
Omand

– (T:60,lk658) Vene keeles on see mõiste moodustunud kahest sõnast: Esimene
pool tähendab omandamist-omandit( ), teine pool:( ) rikkust ja tähendab enam vähem seda
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Omand (dominium)

Omand (jur) –

Omandiõigus (lad.
dominium) jur.

Omavalitsus

sama , mis esimene pool.(собникь или собинник) – ta oli asja täielik peremees ja valitseja
ning omand võis olla ükskõik mis. Alguses tekkis õigus liikuvale varale ja alles hiljem tekkis
mõiste: õigus kinnisvarale ja see oli juba Roomas seadusega kinnitatud. Võimalik on ka
Kreeka versioon, kus ka varakult paiksele eluviisile üle mindi, kuid arvatavasti hariti maad
seal ühiselt ja need kollektiivid olid ajutised ja seetõttu ei ole sellest teateid eriti säilunud.
Veel alles hiljuti, 18.saj. Sotimaal oli kommunistlik maavaldus(klannid, suguvõsad).
Maaomand võib olla individuaalne, kollektiivne ja feodaalne (erivorm).
on: rooma õiguse järgi – isiku täielik ja erandlik õiguslik voli esemelise asja üle. Vene
õiguse järgi on omand seadusega kaitstud erandlik esemelise asja õiguslik valitsemine, mis
on seadusega korraldatud.(“Vene kodaniku õiguste süsteem” SPb. 1895,I ,II . lk.20)(T:30A,
lk.658)
suurim ja üldisim õigus asja suhtes (omandiõigus). O.-i. ulatus ja kogu korraldus pole olnud
ühtlane kõigi asjade suhtes; tänapäeval on peamine erinevus kinnisasjade (maa, hoonete) ja
vallas-asjade vahel. Nii on kinnis O. enam kitsendatud kui vallas-asjade O.; kinnisasjade
omandamise viisid on erinevad vallas-asjade omandamise viisidest; samuti erineb kummagi
O –i. õiguslik kaitse. O – sse puutuvad seaduse-eeskirjad sisalduvad tsiviilseadustikus. O.
on igale kodanikule kindlustatud E.V. Põhiseadusega. O-i. kaitse rahvusvahelises ulatuses
teostub üldiselt rahvuslikkude seaduste ja kohtute kaudu, erandlikult seaduste ja kohtute
kaudu, erandlikult on ta aga korraldatud üldkokkulepetega tööstusliku O-i. (Pariisi
tööstusliku omandi kaitse konventsioon 1883.a-st.) ja intellektuaalse O-i. suhtes (vrd.
Autoriõigus). Need üldkokkulepped võimaldavad O-i. kohtulikku kaitset kõikides
lepinguosalistes riikides.
– teatavale isikule mingisuguse asja suhtes kuuluv täielik ja erandlik valdamise, kasutamise
ja käsutamise õigus seevõrra, kui-võrra seda ei piira seadus ning kolmandate isikute õigus.
O. võib tekkida esmakordselt, kui teatav isik saab omanikuta asja omanikuks, näit.
kinnipüütud metslooma puhul. Harilikult siirdub O. ühelt isikult teisele mõne õigustehingu
alusel, näit: ostu-müügi lepinguga, testamendiga jne..
(Ingl. Selfgovernment), jur., laiemas mõttes rahva poolt valitavad ja temast sõltuvad riigi
kõrgemad organid (seadusandlikud, kui täidesaatvad); kitsamas mõttes säärane kord, kus
teatavate asjade valitsemist teostavad asjast huvitatud kodanikud kas osaliselt või nende
poolt valitud organite kaudu, nn. kohalik omavalitsus. Omavalitsuste olu kohta esineb
teaduses peamiselt kaks teooriat – ühiskondlik ja riiklik. Esimese järgi on omavalitsus
kogukonnale kuuluv iseseisvus kohalike kogukondlike ülesannete teostamisel, mis
erinevad üldriiklikest ülesandeist. Teise teooria järgi on omavalitsus ainult riigivalitsemise
eriline liik ning kõik ülesanded, mis omavalitsuse ning riigi poolt täidetakse, on riiklikud
ülesanded. Selle teooria järgi eksisteerib omavalitsus vaid seal, kus riiklike ülesannete
teostamine kohapeal toimub avalikõiguslike koondiste kaudu, kelle korraldavad ja
täidesaatvad organid valitakse kohaliku rahva poolt, olles ühtlasi oma võimkonnas
sõltumatud keskvalitsuse mõjust. Lääne-Euroopa kohaliku omavalitsuse organisatsioon
jaguneb kolme põhjalikult erinevasse tüüpi vastavalt sellele, missuguses vahekorras on
kuskil riigis omavalitsus ja valitsusasutused. Neid tüüpe võiks nimetada Prantsuse, Saksa ja
Inglise tüübiks. Inglismaal on esiplaanil omavalitsuse organid, kes on tegelikult
kohapealseks võimuks, kuna valitsusasutised peavad leppima ainult järelvalve osaga.
Seevastu on Prantsusmaal ka kohapealne võim valitsuse organite käes ja omavalitsuste
organid on asendatud nõuandvate organite tasemele. Saksamaal ei tunta valitsuse ja
omavalitsuste organite parallelismi. Mõlemad elemendid sulavad seal koku ühiseks
terviklikuks organisatsiooniks, kuigi valitsuse elemendil on seal ülekaal ja teataval määral
juhtiv osa. Eesti Põhiseaduse järgi §75 teostab linna-, alevi- ja vallaomavalitsuste kaudu
valitsemist riigivõim, kuivõrd selleks pole loodud eriasutusi. Seega tuleb arvata, et
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Põhiseaduse omavalitsuste puutuva peatüki koostamisel on püütud läheneda Inglismaal
valitsevale olukorrale: omavalitsused valitsevad, kuna keskvalitsuse organid teostavad
peamiselt järelvalvet, kuigi organisatsiooniliselt on Eestis peetud silmas rohkem Prantsuse
ja Saksa eeskuju. Põhiseaduses on otseselt ette nähtud linna-, alevi- ja vallaomavalitsused.
Nende korraldust määravad vastavad eriseadused.(Alev.Linn. Vald.). Maaomavalitsuste
(Maakond) tegevuse lõpetas Riigikogu 24. jaanuarist 1924.a. Maakondade ajutise
valitsemise seadusega. (RT. 1934, nr. 5). Sissetulekute saamiseks on riik andnud
omavalitsustele kodanike maksustamise õiguse, määrates seadusega kindlaks, missugused
makse ja kui suures ulatuses võivad omavalitsused kodanikele peale panna. Maksustada
kodanikke võivad Eestis linna-, alevi- ja vallaomavalitsused; sama õigusa on
maaomavalitsustel. Maaomavalitsuste kasuks ettenähtud makse võtavad praegu ajutised
maavalitsused. EE VI 1936 E.M.
Omavalitsuslik
70-80.a. sots.interni kuuluvates parteides väljatöötatav võtmekontseptsioon.
sotsialism –
Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis lähtub O.s. kõigi ühiskonna liikmete koondamise
vajadusest, et võtta osa ühiskonna erinevate eluvaldkondade juhtimiseks tehtavate otsuste
väljatöötamisest ja vastuvõtmisest. Laiendatakse erinevate ühiskonna kogukondade
autonoomiat, detsentraliseerides juhtimise süsteemi ja demokratiseeritakse
planeerimisprotsessi. Kõigil omavalitsusorganite tasemetel teostatakse ametikohtade täitmine
valimiste kaudu ja nende üle teostatakse pidevat ühiskondlikku kontrolli. Riiki ei
likvideerita, kuigi praktiliselt kõik selle sisefunktsioonid antakse omavalitsuste teostusse.
Kapitalismist väljutakse evolutsiooniliselt.
Omavalitsusõigus, jur. riigi poolt kodanikkude kutsekihtidele või muudele avalik-õiguslikesse korporatsioonidesse
–
koondatud rühmitistele antud õigus, vastavate seaduste piires oma asju ise siduvalt
korraldada. Näit. võivad Eesti Põhiseaduse järgi vähemusrahvused oma rahvuskultuurilistes
ja hoolekande huvides autonoomseid asutisi ellu kutsuda. Edasi kasutavad Eestis teatavais
piires O-t. kõik kutsekojad, nagu Põllutöökoda, Kaubandus- tööstuskoda, Majaomanikkude
koda jt. (Rt 1934 Nr:107 ) on ka kirikuil ja usuühinguil omavalitsus siseministri järelvalvel.
Samuti annab riik avalik-õiguslikele asutisile kus see on otstarbekohane, O-e. Näit. on
Tartu Ülikool oma tegevuses autonoomne.
Ombudsman
– õiguskantsleri funktsioonides.
Ombudsman
ehk sõltumatu lepitaja – ametiisik, kelle ülesanne on kodaniku ja riigiametniku konflikti
korral kodaniku kaebuse alusel kontrollida ametniku teguviisi seaduskohasust. (Eestis
täidab lepitaja ülesandeid õiguskantsler).
Ootuse teooria.Expectancy theory - Kontseptsioon, mille kohaselt inimesel olemasolevad aktiivsed
vajadused ei ole tema käitumise motivatsiooni piisavateks tingimusteks mingit eesmärki
saavutada. Seejuures peab inimene lootma, et tema tegevused viivad kindlasti selle
eesmärgi
Operatsiooni-süsteem - Operating system -Organisatsiooni tootmisfunktsiooni üldine süsteem, mis koosneb
kolmest allsüsteemist: ümbertöötlevad allsüsteemid, varustamise allsüsteemid ja plaanikontroll allsüsteemid.
Operatsiooni-viisiline Process layout- Tehtava töö printsiibi alusel tootmisressursside grupeerimine.
planeerimine.Opinio juris gentium – rahvusvaheline õigusteadvus.
Oportunism (lad) –
programmiliste põhimõtete painutamine ja kohastumine muutuvaile olusuheteile vastavalt
mingeile konkreetseile huvidele; olupoliitika paindlus.
Oportunistid
– (ld. Opportunitas – mugavus) – Prantsusmaa poliitiline partei, mis tekkis 1870.a. Selle
loojaks peetakse Gambetta. Gambetta ise aga nimetas oma poliitikat – tulemuste
poliitikaks. „Et püsida võimul, rääkis ta Marselis 7. jaanuaril 1878.a., vabariiklik partei
peab olema ministeeriumi partei. Aasta võimul olekut on viljakam, kui 10 aastat
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kangelaslikus opositsioonis olles“. Neis sõnades öeldu nimel Gambetta loobus oma endisest
radikaalsest programmist, säilitades vaid ühe selle sisulise punkti – valimised nimekirjade
kaupa (scrutiu de liste), millisest ta järgijad hiljem loobusid, kui sama osutus ka nende
vaenlasele, kindral Boulangerile sama mugavaks. Gambetta vaenlased äärmisest
vasakpoolsest leerist sundisid temale peale oportunistliku poliitika, s.t. asjaoludega
kohandumise poliitika. Järkjärgult hakati seda hüüdnime kasutama ka nende suhtes, kes
sellist poliitikat kasutasid. 1890.a. üks oportunistliku partei esindaja, Joseph Reinah,
nimetas oma artiklite kogu: „Politique opportuniste“ (Pariis., 1890), selgitades selle
eessõnas, et ta peab edaspidi oportunismi nimest loobuda, kuna Gambetta, ega ka tema
järglased seda väljendit ei kasuta. Peale Gambettat oportunistlik partei kaldus üha enam
paremale, meelitades enda poole tegelased konservatiivse vabariiklaste hulgast ja liitus
isegi monarhistidega. Tema programm kaotas üha enam ja enam progressiivset iseloomu ja
muutus konservatiivseks kodanlikuks programmiks. Oportunistid olid konstitutsiooni
demokraatlikus vaimus muutmise vastu. Nad olid kiriku riigist eraldamise, igasuguse
tulumaksu ja vabrikuseaduse vastu. Nad pooldasid koloniaalpoliitikat, protektsionismi.
Streikide ajal olid oportunistlikud ministeeriumid alati vabrikantide poolel. Lõpliku tõuke
parempoolseks muutumiseks andis Bourgeois (1895-1896.a.) ministeeriumi, kes liitis kõik
radikaalsed ja ülejäänud mõõdukad ja konservatiivsed elemendid. Muide, just siis hakkas
nimetus „oportunism“ vähehaaval kasutusest kaduma. Gambetta valitsuse aegadest (1881)
võim, lühikeste vaheaegadega, (Floquet ja Bourgeois valitsused) oli pidevalt erineva
varjundiga oportunistide valitsuse käes. Nende hulka kuulusid vabariigi presidendid Carnot,
Perier ja Faure. Peale Gambetta veel G. Ferry, Waldeck-Rousseau, Bjurdo.?
ЭС 1897 43. с.40.
В.В-в.
– lad.Oppositio – vastandamine). See sõna tähendab:
esiteks – vastutegutsemist. mingile valdavale jõule;
teiseks – seda gruppi või neid inimeste gruppe, kes sellist võitlust teostavad.
Opositsiooni objektiks võivad olla ühiskonnas valitsevad usu, filosoofia, poliitilised,
kirjanduslikud ja igasugused teised ideed, räägitakse isegi opositsioonist aktsiaseltsides ja
muudes ühingutes. Kõige rohkem tarvitatakse seda sõna, kui riigiõiguse terminit.
Igasuguses riigis eksisteerivad elemendid, kes ei ole rahul võimul oleva valitsuse tegevuse
suunaga ja need elemendid moodustavadki valitsuse suhtes opositsiooni. Despootlikes
riikides on opositsioon keelatud: igasugust selle ilmingut jälitatakse ja karistatakse vähem
või rohkem karmilt ning siis see väljendub varjatud rahulolematuses ja tavaliselt vähem või
rohkem süstemaatilises valitsuste korralduste täitmise takistamises, mõnikord ka
vastuhakkudes. Sellist nähtus vahel opositsiooniks ei nimetatagi, kuid seda rakendab selle
suhtes Гастонь Буасье, raamatus: “L´opposition sous les Cesars” (vene keeles SPb.
1896.a.).
Kaasaegsetes konstitutsioonilistes riikides on antud opositsioonile kindel piirkond,
millises ta võib vabalt tegutseda ja isegi riigivõimu kaitse all. Temale on antud vabadus
vabalt kritiseerida valitsuse ettevõtmisi ajakirjanduses, koosolekutel, rahvakogunemistel
jne., kuid samas on igasuguse seaduse rikkumine, igasugune võimudele vastutegevus, mis
väljub seaduses näidatud piirid, karistatavad. Sellisel viisil legaliseeritud opositsioon võttis
täiesti uued vormid. Selle keskuseks on nüüd:
Esiteks – parlamendid.
Teiseks – ajakirjandus.
Kõik parlamendi liikmed, kes tegutsevad valitsuse poliitika vastu on opositsionäärid, selle
sõna kõige levinumas mõttes. Kogu perioodiliselt ilmuv ajakirjandus, milline vähem või
rohkem kritiseerib valitsuse tegevust – nimetatakse opositsiooniliseks ajakirjanduseks.
Kaasajal Lääne-Euroopa riikides leviva veendumuse järgi ei ole selline opositsioon üldiselt
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kahjulik, vaid hädavajalik rahumeelse, terve progressi hädavajalik tingimus, kuigi see võib
mõnikord pidurdada ka kõige paremaid algatusi, diskrediteerida enam progressiivseid või
heatahtlikke valitsusi. Sellegi poolest on enamik juhtudel võimul asuvad parteid
eksisteeriva opositsiooni suhtes äärmiselt vaenulikult meelestatud ning mõnikord isegi
rikuvad konstitutsiooni, et seda nõrgendada. Euroopa uusimas ajaloos ei ole harvad
ajakirjanduse organite ja opositsionääride kohtuliku- ning administratiivse jälitamise
juhtumid täiesti ebapiisavatel (eksisteerivate seaduste vaatepunktist) ja tihti ka valefaktide
(kärarikkad kohtuprotsessid: kodanik Armini protsess Saksamaal, kindral Boulanger
Prantsusmaal, Omladini –Austrias jne.) alusel. Selliste nähtuste hulka võib kanda mõningad
Habeas Corpus Act tühistamise juhud Iirimaal. Üldse, on opositsiooni olukord erinevates
riikides üpris erinev: ühtedes riikides (Saksamaa) seda vaid sallitakse ja sedagi vastu
tahtmist; teistes suhtutakse sellesse suure sümpaatiaga (Prantsusmaa); lõpuks, Inglismaal ja
mitte ainult temas, on opositsioon muutunud riigiõiguse hädavajalikuks instituudiks. Seal ta
on kutsutud: valitsusele tehtavate järelpärimiste kaudu pidevalt juhtimise asjades osalema,
osalema trooni kõne vastuaadressi arutelul jne., ta annab valitsusele võimaluse tegutseda
seaduse piires ja valitsus oleks sattunud üpris ebamugavasse olukorda, kui Saadikutekoja
valimisel oleksid valitud olnud eranditult tema pooldajad ning kui ta jääks kojas
opositsioonita. Seepärast Inglismaal räägitakse mitte ainult „Tema Majesteedi Valitsusest“
vaid ka samal alusel „Tema Majesteedi Opositsioonist“ (Sellist mõistet kasutatakse harva
teistes riikides. Saksamaal Sotsiaaldemokraadid enese lõbustamiseks räägivad „Tema
Kõrguse Kõige alamlikumast opositsioonist“, soovides sellega rõhutada vabamõtlejate
mõõdukat opositsiooni iseloomu). Täpsemalt opositsiooni asend ja iseloom erineb
märkimisväärselt sõltuvalt sellest, kas riigis on esinduslik- või parlamentaarne kord.
Esindusliku korraga riikides (näit. Saksamaal) opositsioon ei looda sellele, et ta muutub
valitsuseks. Seepärast võtab ta tegevus enam printsipiaalse, enam radikaalse ja seega ka
enam abstraktse ning vähem praktilise iseloomu. Vastupidiselt sellele, on parlamentaarsetes
riikides (enam tüüpiline on Inglismaa), opositsioonil õigus väljendada rahulolematust
ministeeriumi suhtes, kui tema poolt on enamus, ning ministeerium peab minema erru ja
riigipea (kuningas või vabariigi president) pöördub siis opositsiooni juhi poole, tehes
temale uue valitsuse moodustamise ettepaneku ning sellisel viisil saab opositsioonist
valitsus ning eilsest valitsusest opositsioon, ehk nagu tavaliselt öeldakse, läheb
opositsiooni. On loomulik, et sellistes riikides valituse ja opositsiooni vaheline võitlus
võtab enam praktilise, asjaliku ning mõnikord ka tühiasjadesse tungiva iseloomu.
Opositsioon kasutab igat võimalust, et valitsust kukutada, kuid samas ei unustata seda,
kartes vastutust, milline talle võimule saades lasub, hoiduvad liiga suurte lubaduste
andmisest.
Ühtedes riikides koosneb opositsioon tavaliselt ühest, kahest või paljudest
parteidest. Nii on Inglismaal peaaegu kogu XIX saj kestel väljapaistvat rolli mänginud kaks
parteid: konservatiivne ja liberaalne, kes vaheldumisi olid opositsioonis, vaid viimase kahe
aastakümne kestel on hakanud mängima Iiri partei, kes on vaheldumisi kord liberaalide
kord konservatiivide valitsusega opositsioonis. Prantsusmaal ja Saksamaal on opositsioon
erisugustest isegi diametraalselt vastandlikest parteidest, seejuures Prantsusmaal, nagu
parlamentaarses riigis, need parteid moodustavad omavahel valitsuse kukutamiseks
koalisatsiooni, mis aga Saksamaal on võimatu. Tavaliselt on opositsiooniparteid
liberaalsed, radikaalsed või sotsialistlikud, ning tihti ka konservatiivsed ja reaktsioonilised
parteid. Nii asuvad Prantsusmaal monarhistid koos radikaalide ja sotsialistidega
opositsioonis. Opositsioon eksisteerib mitte ainult parlamendis, vaid ka duumades,
krahvkondade nõukogudes, provintsi seimides ja teistes kohalike omavalitsuste organites.
В.В-в.
ЭС 43. 1897 с 38-39
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– (ld. Oppositio vastuasetamine)(T:43.lk.38-39) vastuseis. 1)Võitlus mingi valitseva
jõu vastu. 2)Mingit gruppi inimesi, mis sellist võitlust peavad. Objektiks võib olla riik,
filosoofia, religioon ja igasugune muu idee. Üldiselt on see aga riigiõiguse termin.
Despootlikes riikides opositsiooni ei lubata, selle ilmnenud katseid jälitatakse ja süüdlasi
karistatakse. Tänapäevastes konstitutsioonilistes riikides näevad põhiseadused ette
opositsioonile oma teatud valdkonnad, mille piires nad võivad tegutseda riigi võimu kaitse
all. Kõiki parlamendi liikmeid, kes tegutsevad ministeeriumite vastu nimetatakse
opositsionäärideks. Igasugust perioodliist trükitoodangut, milles kriitiliselt (vaenulikult)
käsitletakse valitsuse poliitikat – nim. opositsiooniliseks. Suhtumine opositsiooni on igas
riigis erinev: Saksamaal seda kuidagi sallitakse. Prantsusmaal suhtutakse austusega.
Inglismaal aga on opositsioonist saanud riigiõiguse hädavajalik instrument ja seal öeldakse:
“Tema Kõrguse Opositsioon.” Inglismaal võib opositsioon, enamuse nõusolekul, valitsuse
erru saata ja siis teeb kuninganna opositsioonile ülesande endast uus valitsus moodustada.
Sellistes riikides on opositsioon praktilisem ja võitluses ei luba endale liialdusi, sest
võimalikul võimule tulekul tuleb ju neid lubadusi täitma hakata. Inglismaal on kaks põhilist
parteid: liberaalne ja konservatiivne, mis vahetevahel on võimul ja siis opositsioonis. Näiteks
Prantsusmaal on palju parteisid ja igal on oma opositsioon. Mõnikord moodustatakse
koalitsioone(liit, vabatahtlik ühinemine) valitsuse kukutamiseks. Tavaliselt on opositsioon
liberaalne, radikaalne või sotsialistlik partei. Aga Prantsusmaal ka monarhistid koos
sotsialistide ja radikaalidega.

Optsioon (lad) jur.

– taassiirdumine endisse riikkondsusse, territoriaalse ülevõimu muutmise või vahetumise
korral loovutatud maaalal asuvail isikuil oma endise riikkondsuse säilitamise tingimusel, et
nad ettenähtud tähtaegadeks oma varanduslikke vahekordi sel maaalal likvideerides sealt
lahkuksid. Eesti-Vene rahulepingu ja muudes uute riikide seisundit kinnitavais lepinguis
omab O. isesugust kuju. Kõik uue riigi pinnalt pärit olevad (domitsiilipõhimõte) või uue
riigi rahvusse kuuluvad (rahvuslik põhimõte) isikud, kes kuulusid endise emamaa
riikkondsusse, on õigustatud astuma uue riigi riikkondsusse, teatavaks tähtpäevaks
likvideerides oma sidemed endise emamaaga. Opteerumise klauslid leiduvad meil EestiVene rahulepingus ja Eesti-Läti piirilepingus. – Ok. Ühele lepingupoolele antav vaba
valiku õigus lepingus ettenähtava toimingu sooritamiseks või mitte, kus juures vastaspoolel
see vaba valik puudub. O. on tavaliselt tähtajaline ja tagatistega kindlustatud. lk. 398.
Ordinaarne
– tavaline, korraline, harilik.
Orgaaniline-koolkond- Riigi orgaanilisest teooriast on vajalik välja tuua orgaaniline ühiskonna teooria. Viimane
sotsioloogias-1898.a. tekkis sotsioloogias, kui positiivses ühiskonnateaduses, mis ütles lahti igasugustest
metafüüsilistest ideedest, samas kui orgaaniline riigiteooria, vastupidi, paistab silma oma
metafüüsilise iseloomuga.
Teiseks, sotsioloogia peab silmas ühiskonda, käsitledes seda mõistet avaramalt kui riigi
mõistet. Orgaanilises teoorias ilmneb, lõpuks, täiesti uus organismi mõistmine, milline on
töötatud välja bioloogiateaduse poolt alles viimasel ajal ja mis on endisele riigi
orgaanilisele teooriale täiesti võõras.
Orgaanilise suuna esindajad sotsioloogias suures enamuses ignoreerivad oma eelkäijaid
riigiõpetuse valdkonnas. Uue suuna loojaks oli Auguste Comte ((1798-1857)), kelle juures
me esmakordselt kohtame ideesid sellest, et ühiskonda tuleb käsitleda kui omalaadset
organismi.
Kõik „kehad“ meid ümbritsevas maailmas ta jaotas surnuteks ja organiseerituteks, arvates
viimaste hulka mitte ainult individuaalsed organismid, vaid ka ühiskonnad. Ta on,
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seejuures, esiisaks püüdele anda sotsioloogiale bioloogiline alus. Käesoleva arengu sai see
idee vaid XIX saj teises pooles, kui bioloogias kinnistus vaade organismile kui omalaadsele
ühiskonnale, milline koosneb elementaarsetest eluüksustest (bioonid või rakukesed).
Kõige silmapaistvamaks orgaanilise ühiskonna teooria esindajaks on H. Spencer. Ta
tõmbab paralleeli ühiskonna ja organismi vahel, kui ühe ja sama liiki olendite kahe erineva
liigi vahel. Ühiskonna arenemist ta mõistab analoogselt organismi arenemisega, milline
asub integratsiooni ja diferentseerumise protsessis. Väiksemad ühiskondlikud grupid
ühinevad suuremateks, kusjuures nende vaheline side sotsiaalne side üha tugevneb, kuid
see eest need osad muutuvad üha mitmekesisemaks s.t. teineteisest üha erinevaks. Sellest
vaatepunktist lähtudes vaadeldakse arengu kõrgust terviku integratsiooni ja osade
diferentseerituse tasemega. Mida täiuslikum on organism, seda enam on selle osad tervikule
allutatud ja seda enam eksisteerib osade vahelisi erinevusi. Avastanud analoogia organismi
ja ühiskonna ülesehituse juures, Spencer märgib ära kaks olulist erinevuse punkti:
Esiteks, kõik elusorganismi osad moodustavad konkreetse terviku, kusjuures
ühiskonda moodustavad osad moodustavad eraldatute (discrete) terviku ega mitte
konkreetse.
Teiseks, ühiskonnas ei eksisteeri seda, mis vastaks üksiku organismi „tundelisusele“
(vt. Spencer). Peale Spenceri olid silmapaistvateks orgaanilise teooria esindajateks A.
Schäffle ja Lillenfeld, kelle tööd: „Ühiskondliku keha ehitus ja elu“ ja „Mõtted sotsiaalsest
teadusest kui tulevikuteadusest“ puutuvad seitsmekümnendatesse aastatesse.
Ka käesoleval ajal on ühiskonna orgaanilisel teoorial sotsioloogilises kirjanduses palju
järgijaid. Sellisteks on Djurgheim („Ühiskondlikust tööjaotusest“, (1893), Pioze
(„Ühiskondlik elu, moraal ka progress“, 1894), Worms , („Ühiskondlik organism“, 1896.a.)
jne.
Nende kirjanike hulgas eksisteerib bioloogilise analoogia kasutamise viiside suhtes suur
erimeelsus, kuid kõigi nende poolne selle meetodi kasutamine kannatab suuremal või
vähemal määral meelevaldsuse all. Vahel nad esitavad kaalutlusi, millega tuleb
sotsioloogias vaieldamatult arvestada, kuid teistel juhtudel ühiskonna organismiga
samastamisel ei ole vähimatki teaduslikku tähendust.
Näiteks, Worms, arutleb tõsiselt ühiskonna pikkuse, kõrguse ja laiuse mõõtmise küsimuses,
räägib ühiskondlike organismide sugulistest erinevustest, nende eritusorganistest jne.
Orgaaniline ühiskonna teooria langes teiste sotsioloogia suundade esindajate terava kriitika
alla. Vene kirjanduses on selles suhtes põhiteene N. K. Mihhailovskil („Mis on progress?“,
„Organ, jagamatu, ühiskond“, „Mis on õnn“, „Võitlus individuaalsuse eest“ jne.).
Vene sotsioloog asub, peamiselt, inimese individuaalsuse vaatepunktile, kes ei suuda
teaduslikult mõista ühiskonna orgaanilist teooriat. Mitte ühiskonna liikmete
integreerumises ta ei näe progressi, aga indiviidide terviklikkuse järkjärgulises
suurenemises, kusjuures indiviidi organite vaheline tööjaotus peab olema võimalikult suur
ja võimalikult väike indiviidide eneste vahel.
Üpris teravmeelselt kritiseerib orgaanilist ühiskonna ideed Fulle, raamatus: „Kaasaegne
teadus ühiskonnast“ (1880). Ta vastandab selle idee ühiskondliku lepingu ideega, et
mõlemate ideede lepitamise teel jõuda lepingulise organismi mõiste juurde.
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Sammsammult teostatud orgaaniline ühiskonnateooria viib indiviidi samastamisele
ühiskondliku organismi rakukesega, isiksuse ühiskonna organismi teenindavaks organiks
muutmiseks, isiksuse igasuguse loova jõu eitamiseni.
Veel eksisteeris kirjanduses ettekujutus ajaloolise protsessi piiratusest, milline justkui
välistab isiksuse iseseisva loomingulise rolli. XIX saj alguses hakati rääkima keele, õiguse
j.m.s. orgaanilisest arengust. Saksa XIX saj esimese poole metafüüsiline filosoofia oli
samuti inimese erinevate kultuuri ja sotsiaalse elu erinevate külgede käsitlemisel sellest
ideest läbi imbunud.
Orgaanilises ühiskonna teoorias mõistetakse ajaloolist protsessi samuti kui puhtalt
orgaanilist evolutsiooni (e´volution spontanee Comte). Selle vaate järgi areneb ühiskond
justkui iseenesest ja isiksuste ühiskondlik tegevus taandub tagaplaanile.
Sotsiaalse isearenemise idee leidis kritiseerimist Ameerika Sotsioloogi Lester Wardi
((1841-1913)) (vt.) poolt, kes kirjutas raamatu „Dünaamiline sotsioloogia“ (1883), kes
eristab ühiskonnas geneetilisi protsesse, millised on lähedased isikusetule evolutsioonile ja
antropoteleoloogilistele, milliste eksisteerimise tõttu inimene seadis oma tegevusele
eesmärgid. Eitamata tõetera, milline leidub orgaanilises ühiskonna mõistmises, väidavad
orgaanilise teooria kriitikud, et see justkui ignoreeriks isiksuse alget.
Orgaanilise teooria pooldajad, leides teoorias suuri lünki, mööduvad neist erinevate
jõuvõtetega. Enamjaolt ei ole nad suutnud leppida omavahel kokku selles, mida tuleb
mõista ühiskonna all, kui seda võrreldakse organismiga.
Nii näiteks Spenceril valdab selles asjas poliitiline- aga Schäfflel majanduslik vaatepunkt.
Kõige viimasel ajal täheldatakse orgaanilise teooria esindajate juures püüdu seostada
ühiskondliku organismi ideed ühiskonna liikmete vahel toimuvate vastastikuse psüühilise
mõju nähtustega, kuid ka siin nad ei eemaldu orgaanilisest analoogiast, väites, et
individuaalne teadvus puutub kollektiivsesse teadvusse, nagu vaimse elu esmased
elemendid - millised on esitatud üksikute ajurakkudena – suhtuvad individuaalsesse
teadvusse.
Sotsioloogia üldises arengus kuulub orgaanilise suunale, kõrvuti darvinistliku (vt.
Darvinism sotsioloogias), psühholoogilise ja majandus-materialistliku (vt. Sotsioloogia)
suunaga, üpris silmapaistev koht. Selleks, et iseloomustada orgaanilise ühiskonnateooria
kriitikat vt. peale nimetatud tööde veel: Alfred Espinas ((1844-1922)), „Loomade
ühiskondlik elu“ (sissejuhatus); N. Korkunov, „Loengud õiguse üldisest teooriast“; N.
Kareev, „Filosoofia ajaloo põhiküsimused“ ja „Sissejuhatus sotsioloogia õpingutele“.
N.K.
VE E ja B. 1898.a. lk. 99-100.
Orgaaniline koolkond, kodanliku õigusteaduse ja sotsioloogia suundi 19. ja 20 saj
vahetusel. Käsitleb ühiskonda iselaadse organismina ja püüab ühiskonna elu seletada
bioloogia iseärasustega. O. k-a järgi on inimene sotsiaalse organismi rakk, kõik
ühiskonnale iseloomulikud jooned kordavad bioloogiliste organismide omi. Ühiskondlikke
konflikte ja rev. Liikumist käsitletakse sotsiaalse organismi haigusena. Esindajad: H.
Spencer, A. Schäffle (1831-1903), R. Worms (1869-1926).
ENE 5 1973 lk. 521.
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NB! Nimed kontrollimata. KL.
Orgaaniliseks seaduseks- nim. seadust, mis on vastuvõetud hääletamisega vahetult konstitutsiooni ettekirjutuste
alusel ja mis täiendab konstitutsioonilist seadust.
Organisatsiooni
Organization Developm (OD) - Pikaajaline organisatsiooni võimaluste täiustamise
areng.programm erinevate probleemide ja uuendamise võimaluste lahendamiseks, eriti
organisatsiooni juhtimise kultuuri efektiivsuse tõstmise teel. Seejuures kasutatakse
aktiivselt teoreetilisi ja tehnoloogilisi uuendusi, käitumisteaduse rakenduslike saavutusi,
operatsioonide teooriat jne.
Organisatsiooni
Leadership, organizational- Võime mõjutada üksikuid isikuid ja gruppe, õhutades neid
juhtimine
töötama organisatsiooni eesmärkide saavutamise nimel.
Organisatsiooni liider
Organisatsiooni
loomine
Organisatsiooni
ülesehitamine
(vt. Administreerimine).

- Organizational leader- Inimene, kes teostab efektiivselt formaalset ning mitteformaalset
juhtimist.
Organizing - Organisatsiooni struktuuri loomise protsess., milline annab selle kaastöölistele
koostöö võimaluse terve organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.
Departmentation.- Organisatsiooni struktuuri formeerimise protsess. Seda võib nimetada ka
administreerimiseks.

Organisatsiooniline
-Organizational darwinism - Kontseptsioon, mille kohaselt peab ellu jääda sooviv
darvinism
organisatsioon kohanema välise keskkonna muutustega.
Organisatsiooniline edu - Success, organizational- .Seatud eesmärgile lähenemine.
Organisatsiooniline
Decision, organizational - Valik, mille teeb ettevõtja organisatsiooniga seotud asendiga
otsus
seoses oma kohustustega täitmiseks, et saavutada organisatsiooni poolt võetud eesmärke.
Organisatsiooniline
- Structure, organizational- Juhtimise ja funktsionaalsete tasemete loogilised suhted, mis
struktuur
on sellisel moel organiseeritud, et kindlustada efektiivne eesmärgi saavutamine.
Organiseeritud
üks rahumeelse kapitalismi sotsialismi “sissekasvamise” kontseptsioon, mis on
kapitalism –
väljatöötatud 20.a. keskel saksa SD R. Gilferdini (1877-1941) poolt. Väideti, et kapitali
kõrge kontsentreerituse staadiumil organiseeritud kapitalism omandab objektiivselt
antikapitalistlikud jooned, nii nagu ületatakse tootmisprotsessi korratus, väheneb
tootmissuhete ebapüsivus ja nõrgenevad majanduslikud kriisid. Nendes tingimustes kaotab
kapitalistliku omandi likvideerimine oma tähtsuse. Viimane peab olema vaid töölisklassi
kontrolli all. Ümberkujunemine on evolutsiooniline.
Organiseeriv liider
Orjus

.- Leadership, organizational - Võime mõjutada organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks
üksikute inimeste ning gruppide tööd.
1)Orja seisund, 2) orjade pidamine, 3) päris – või teoorjuses viibiva isiku poolt mõisniku
heaks kantavad koormised, 4) mingi avalik kohustus (näit. tee-orjus: teede tegemise ja
parandamise kohustus. Aj. Orjade pidamine tekkis juba esiajaloolisel ajal ja ili tugevasti
levinud Vana Idamaa monarhiais. Kreekas omandas orjust suuremat tähtsust alates VII-s-st
e. Kr. Kapitalistliku majanduse tekkimise ajal. Orjad töötasid siin tööstus- ja
kaubandusettevõtteis, mäekaevandustes, laevadel ja templeis või ka majateenijaina,
moodustades sageli rahvastiku enamiku. Orjadeks said peamiselt sõjavangid, enne Soloni
reforme Ateenas ka vabad isikud, kes panditasid endid võlausaldajatele. Õiguslikult oli ori
oam omaniku peaegu täielikus valduses olev ese. Siiski oli, vähemalt Ateenas, keelatud orja
ilma kohtuotsuseta tappa. Roomas arenes orjus eriti alates III s. –e. Kr., seoses suurte
vallutussõdadega. Orjusse määras siin peamiselt vangipõlv ja sündimine mittevabast emast.
Isandal oli orja suhtes täielik omandiõigus (dominica potestas), ori ei olnud õigusvõimeline,
kuid tegelikult tohtis omada varandust (peculium). Keisririigi ajal keelati orjade tapmine ja
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lähemate sugulaste lahutamine müümisel. Orjade seisund paranes eriti kristluse levimisega.
(Libertiin, Manumissio). Keskajal asendus orjus Lääne-Euroopas järkjärgult pärisorjusega
ja teiste pehmemate sõltumusliikidega. Islami leviku aladel omasid orjad kohustuste kõrval
ka teatavaid õigusi, võisid pidada perekonda ja pärandada oma vara. Siiski säilisid Sudaanis
ja Loode-Aafrika barbareskide riikides, kus harastati orjastamist röövi teel, ka karmimad
orjuse vormid. Ameerika istandusmajandeis kujunes XVI s-st peale väga raske orjuse kuju
neegerorjuse näol. Neegerorjade vedu Aafrikasse oli XVI-XVIII s. üks tulutoovaimaid
kaubandusharusid, mis Hispaania asumaade suhtes oli a-st 1713 Inglismaa ainuõiguseks
(Asieento leping). Võitlust orjapidamise vastu alustasid XVIII s. I poolel kveekerid PõhjaAmeerikas. 1775.a. asutati siis 1. abolitsionistide ühing. See liikumine levis ka Inglismaal,
kus 1807.a. orjakauplemine keelati; a-st. 1833 kehtib see keeld terves Briti maailmariigis.
Võitlus orjapidamise vastu kandus 1815.a. rahvusvahelisele pinnale. Orjakauplemisest
loobus Prantsusmaa 1816.a. Hispaania 1817.a., Portugal 1823.a. Brasiilia 1830.a. Orjus
kaotati Prantsuse asumais 1848.a., Põhja –Ameerika Ühendriikides kestva sisekriisi ja
setsessioonisõja järel 1863-65, Brasiilias 1888. Orjapidamise ja orjakauplemise vastu on
sihitud rahvusvahelisi lepinguid, nagu Brüsseli konverentsi generaalakt a.-st. 1890 ja
1926.a. leping. Viimase täpse täitmise järele valvab Rahvasteliit. Eestiski on
orjaksmüümine või andmine, neegritega kauplemine ja laeva kordaseadmine või
varustamine selliseks otstarbeks keelatud (KrS §463). EE. VI 1936.a. P.T; K.V.; K.Sn.; N.
Ks.
Orjusemaa
e. vakumaa, Vene ajal Liivimaal maa, mis oli talurahva kasutuses 1804.a.-ni. ja mis s.a.
ning 1809.a. seaduse alusel eraldati kaardil mõisamaast nn. punase joonega. 1849.a.
talurahvaseadus eraldas orjusemaast kvoodimaa mõisnike vabasse käsutusse, kuna muu
osa nim. talumaast pidi kuuluma talurahva-kogukonna liikmete kasutamisele, rendi alusel
või pärisomandina.
Ortodoksia
– vanade traditsioonide ja seisukohtade tingimusteta järgimine.
Osavõtudemokraatia - Üks hiljutisi demokraatiateooriaid, mis rõhutab kõigi kodanike täieulatusliku poliitilise
osalemise moraalset väärtust; ründab „demokraatliku elitarismi“ kalduvust näha poliitilises
apaatias mõndagi head.
Oskuste ning vilumuste - Skills inventory - Kirjalik arvepidamine tööliste ja teenistujate vilumusest, ning neid
loendus
omavate töötajate arvu väljatoomine.
Ost-müük
(lad. Emtio-venditio) jur. , leping, mille järgi üks kontrahent tõotab kokkulepitud
rahasumma eest anda teise omandiks vastava asja või õiguse (BES §3831). Ostu-müügi
lepingu sõlmimise momendist, olgugi et ostuese pole ostjale veel üle antud, langeb risk asja
hävingu suhtes ostja kanda (BES §3863, periculum est emtoris). Müüja peab müügieseme
andma ostja takistamatusse valdusse pärast ostuhinna tasumist (BES §3872, 3881). Ta
vastutab kahjude eest, mis ostjal tekivad juhul, kui müügiese temalt kellegi kolmanda isiku
taotluse põhjal ära võetakse (Eviktsioon). Ta vastutab ka müügieseme omaduste eest, mida
ostja oli õigustatud eeldama. Vastasel korral võib ostja taotella ostu-müügi tehingu
tühistamist või hinnaalandust.
Ostrakism
(kr. ostrakismos <ostrakon – savinõu kild), aj. Vana-kreeka killukohus, poliitiliselt
kahtlaste kodanike pagendamine salajase rahvahääletuse teel, kusjuures pagendatava nimi
kirjutati savinõu killule.
Ostujõud
Ök., teatava majandi, isiku või kogu rahva (reaaltulust sõltuv) võime osta kaupu, st. esineda
kauba nõudjana turul. Rahva ostujõud on erinevail mail suuresti erinev. Harilikult on ta
agraalmail madalamal kui tööstusmail- Vt. Raha. Kvantiteediteooria.
Otsene koalitsioon Koalitsioonivalitsuse vorm, mis jagab kabinetikohad enam-vähem proportsionaalselt
koalitsiooniparteide hääletuspotensiaaliga parlamendis.
Otsene rahvavalitsus, – riiklik valitsemiskord, kus riigielu juhtimist teostab rahvas vahenditult oma täisealise
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jur.

Otsese mõju
ümbruskond
Otsus.Otsuse vastu võtmise
kriteerium
Otsustamise puuOtsuste vastuvõtmiseks
relevantne (oluline)
informatsioon
Pacta sunt servanda
Padišahh
Paikkondlik sotsialism
Paindlikud
tootmissüsteemid
Pakistani
Konstitutsioon

kodanikkude koguna. O.r-e. puhul täpsustatakse seaduseandmine ja üldpõhimõtteliselt ka
kohtumõistmine rahvakoosolekuil. Täidesaatvat funktsiooni teostavad isikud-ametnikud on
kodanikkudekogu poolt valitavad ja tagandatavad. O.r. on olnud teostatud väga piiratud
rahvaarvuga riikides (näiteks mõne Sveitsi kantonis). Vrd. Esinduslik riik.
.- Direct-Action environment - Väliskeskkond, mille faktorid mõjutavad vahetult
organisatsiooni ja milles see organisatsioon mõjutab vahetult ise neid faktoreid.
Decision - Alternatiivi valik.
.- Decision criteria - Normid, millega võib kokku viia lahenduse alternatiivseid variante.
Decision three - Mingi otsuse vastuvõtmise keeruka protsessi skemaatiline kujutamine.
- Relevant information, for decision making - Andmed, mis on hangitud konkreetse
ülesande lahendamiseks, isik, eesmärk ja ajalõik.
– lepinguid tuleb täita; rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud norm.
– valitseja tiitel 1926.a. ka Afganistaanis.
Sotsialismi variant, mis soovib vältida tsentraliseeritud riiki sellega, et laseb
munipsipaliteetidel või muudel kohalikel tervikutel juhtida vastavas piirkonnas paiknevaid
riigiettevõtteid.
Flexible manufacturing systems (FMS)- Tootmise protsessid, mis paindlikkust kaotamata
realiseerivad kõiki automatiseerimise kõrge taseme väärtusi.
„Parlamendi akt“ tähendab eelnõud, mis on Rahvuskogu poolt vastu võetud ja
Presidendi poolt heaks kiidetud ja sisaldab endas käesoleva Konstitutsiooni alusel, mingit
Presidendi poolt välja antud seadlust;
„Provintsi legislatuuri akt“ tähendab eelnõud, mis on vastu võetud Provintsi kogu
poolt ja Kuberneri või Presidendi poolt heaks kiidetud, ja sisaldab endas, kooskõlas
käesoleva Konstitutsiooniga, igat Kuberneri poolt välja antud seadlust;
„põllumajanduslik tulu“ tähendab põllumajanduslikku tulu, kooskõlas selle
määratlusega, seadusandlikul eesmärgil, mis puudutab tulumaksu;
„paragrahv“ tähendab käesoleva Konstitutsiooni paragrahvi;
termin „laenama“ sisaldab rahasumma saamist, milline makstakse tagasi igaaastaste
maksetega aga termin „laen“ tõlgendatakse vastavalt;
„vakants“ tähendab vakantsi, mis avaneb Rahvuskogus või Provintside kogudes
seoses antud Kogu laialisaatmisega, või mingitel teistel põhjustel;
„kodanik“ või „Pakistani kodanik“ tähendab isikut, kes on Pakistani kodanik
kooskõlas kodakondsuse seadusega;
„punkt“ tähendab paragrahvi punkti, milles kohtab sellist väljendit;
„Föderatsiooni ja Provintsi ühisesse kompetentsi kuuluvate küsimuste Loetelu“
tähendab Föderatsiooni ja Provintsi ühisesse kompetentsi kuuluvate küsimuste loetelu, mis
on toodud ära viiendas Lisas;
„Asutav Kogu“ tähendab Pakistani dominjoni Asutavat Kogu;
„Konstitutsioonipäev“ tähendab päeva, mis on määratud kindlaks Asutava Kogu
poolt §222. 4. punkti alusel;
„korporatsiooni maks“ tähendab igat tulumaksu, kuivõrd seda makstakse
kompaniide poolt ja on maksuks, mille suhtes peetakse kinni järgmistest tingimustest:
a)põllumajanduslikke tulusid selle maksuga ei maksustata;
b)maksude suhtes, millist maksavad kompaniid, mitte ühegi õigusakti alusel, millist
võidakse rakendada selliste maksude suhtes, ei ole lubatud teha mingit dividendidest
väljaarvamist, millist kompaniid peavad eraisikutele välja maksma;
c)mitte mingi seaduse määrusega ei nähta ette, et selliselt makstavad maksusid
võetakse arvesse üksikute isikute kogu tulu tulumaksustamisel, kes saavad selliseid
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dividende, või tulumaksu arvestamisel, millist selliste isikute poolt makstakse või milline
kuulub neile isikutele tagastamisele;
„kohus“ ei sisalda Rahvuskogu, või Provintsi kogu, või mingit sellise Kogu
komiteed;
„võlg“ sisaldab endas igasugust vastutust mingi kohustuse üle maksta igaaastaste
maksetega välja põhisummat ja igasugust vastutust mingi garantii eest, ja terminit
„võlakohustused“ tuleb tõlgendada sellega kooskõlas;
„valija“ tähendab isikut, kelle nimi on kantud valimiste nimekirja, mis on koostatud
kooskõlas käesoleva Konstitutsiooniga;
„kinnisvara pärandamise lõiv“ tähendab lõivu, mis on määratud kindlaks
põhimaksumuselt või viitega põhimaksumusele, mis on kindlaks määratud selliste
reeglitega, millised võivad olla ettekirjutatud Parlamendi akti või Parlamendi akti alusel
selle igasuguselt varalt, mis läheb üle surma tagajärjel, või näidatud akti määruste alusel on
tunnistatud sellisel moel üleminevaks, võetava lõivu suhtes;
„eksisteeriv seadus“ tähendab iga seadust, seadlust, käsku, kohaliku võimu
kohustavat määrust, reeglit, ettekirjutust või teadaannet, millised omasid vahetult enne
Konstitutsioonipäeva seaduslikku jõudu kogu Pakistani või selle territooriumi osas;
„Föderaalkohus“ tähendab Föderaalkohut, mis on asutatud 1935.a.India valitsemise
Akti alusel ja mis funktsioneeris sellisena vahetult kuni Konstitutsioonipäevani;
„Föderatsiooni kompetentsi kuuluvate küsimuste Loetelu“ tähendab föderatsiooni
kompetentsi kuuluvate küsimuste loetelu, mis on toodud ära viiendas Loetelus;
„Föderatsioon“ tähendab Pakistani Islamivabariiki;
„Kindral-kuberner“ tähendab Pakistani dominjoni Kindralkuberneri;
„garantii“ sisaldab igasugust kohustust, mis on võetud enne Konstitutsioonipäeva,
mingite maksete teostamise suhtes, kui mingi ettevõtte sissetulekud ei küüni
kindlaksmääratud summani;
„kohtuasja lahendamine“ sisaldab hagi, apellatsiooni menetlemist või avaldust, või
mingit asja või küsimust, mis asub läbivaatamisel üldiste õigusasjade kohtus;
„osa“ tähendab käesoleva Konstitutsiooni osa;
„pension“ tähendab igasugust kindlaksmääratud või kindlaksmääramata
sissemaksetega pensioni, mis kuulub igale isikule väljamaksmisele, või seoses kellegi
isikuga, ja sisaldab eruohvitseridele väljamaksmisele kuuluvat pensionit, väljamaksmisele
kuuluvat autasu toetust ja väljamaksmisele kuuluvat summat või summasid
kindlustusfondist koos protsentidega või ilma nendeta või siis igasuguste lisadega;
„Provintsi kompetentsi kuuluvate küsimuste loetelu“ tähendab küsimuste loetelu,
mis puutuvad Provintsi kompetentsi, viiendat Lisa;
„avalik notifiktsioon“ tähendab Föderatsiooni suhtes notifiktsiooni, mis on
avaldatud „Gazet of Pakistan“ aga mingi Provintsi suhtes notifiktsioon, mis on avaldatud
selle Provintsi „Ametlikus Teatajas“;
„tasu“ tähendab töötasu, ülalpidamist ja pensioni;
„Lisa“ tähendab Konstitutsiooni lisa;
„nimekirjadesse kantud Kastid“ tähendavad kaste, mis on kantud nimekirjadesse,
millised on määratud kindlaks §204 paragrahvi määrustega;
„väärtpaberid“ sisaldavad aktsiaid;
„Pakistani teenistus“ tähendab igasugust teenistust või ametikohta, mis on seotud
Föderatsiooni või mingi Provintsi asjadega ja sisaldab igasugust kaitsevägedes teenimist
aga ka igasugust teist teenistust, milline on Parlamendi aktiga või Provintsi legislatuuri
aktiga kuulutatud Pakistani teenistuseks; kuid see ei sisalda teenistust Presidendina,
Kubernerina, Rahvuskogu või Provintsi kogu Spiikrina või Asespiikrina, föderaal- või
provintsi valitsuse ministrina või aseministrina või Provintsi valitsuse Parlamendi
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sekretärina, Ülemkohtu või kõrgema kohtu kohtunikuna, või Kontrollööri või
Peaaudiitorina; väljend „Pakistani teenistus“ tuleb tõlgendada sellele vastavalt;
„Erilised territooriumid“ tähendavad Lääne-Pakistani Provintsi territooriume,
millised vahetult enne 1955.a. Lääne–Pakistani moodustamise Akti elluviimist olid:
a)Belutšsitani, Pandžabi ja Loode-Piiriprovintsis hõimude territooriumid;
b)vürstiriigid Amb, Tsitral, Dir ja Svat;
„alapunkt“ tähendab punkti alapunkti, milles leidub selline väljend;
„maksustamine“ sisaldab mingi maksu, või taksi kehtestamist, nii üldist kui ka kohalikku
või spetsiaalset, ja termin „maks“ peab olema tõlgendatud sellele vastavalt;
„tulumaks“ sisaldab endas maksu, mis on ülitulu maksuks või ettevõtte tulumaksuks.
(lad. pactum), kokkulepe, leping, rahvusvahelises õiguses pühalik ja tähtis leping, näit.
Rahvasteliidu p., Briand-Kellog´i p. jt.
Tabel.. Ülevaade mõningate riikide ja maade tööliste palgaindeksitest, keskmisest
aastatulust ja
rahvavarandusest ühe elaniku kohta.

Riigid ja
maad
Ühendriigid
Kanada
Austraalia
Inglismaa
Holland
Šveits
Taani
Rootsi
Saksamaa
Itaalia
Poola
Venemaa
Eesti

Palk e. töötasu
Palk,

Töölise
palgamäära
üldindeksid
toidunormi
maksumusel
1930.a. *
197
168
152
100
89
112**
115**
77
51
68
45**

Keskmine aastatulu
iga el kohta EEK-des
1927/28.a.
2767
2248
1802
1393
1408
1309
1017
984
957
407
282
289
359***

Rahvavarandust keskm.
Iga el. kohta EEK-des
1921.a.
10667
9244
8622
6489
3644
6765
5867
2845
2045
1760***

(* Aluseks on võetud Inglismaa, kus töölise tööpalga ostujõud = 100.
Indeksid on koostanud Rahvusvahelise Tööbüroo (B.I.T.).
(**märgitud indeksid esitavad tegelikku teenist., teised (märkimata) on koostatud
palganormide põhjal.
(*** E. Kandi arvestused 1927.a. kohta.
– eristatakse brutopalka e. kogupalka, mis on tegelikult väljateenitud töötasu enne maksude
maksmist, ja netopalka, mis jääb maksudest üle ja mille töötaja kätte saab.
s.-pol., töövõtjale tööandja poolt töölepingu alusel rahas või loonusesemeis makstav
töötasu. Eestis on tööstuses, kaevanduses ja veonduses keelatud maksta palka
loonusesemeis, kupongides või väärtpaberites. Töölepingus peab palk olema alati
fikseeritud. Palga maksmiseks on seadustes ette nähtud tähtajad, millistest
mittekinnipidamine on töövõtjale töölepingu otsese tühistamise põhjuseks. Tööõiguslikule
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töövõtjale peab makstama palka mitte harvemini kui 1 kord kuus enam kui ühekuise
kestusega töölepingu korral ja mitte harvemini kui 2 korda kuus määramata ajaks sõlmitud
töölepingu korral. Ei ole lepingus palga maksmise tähtaeg ette nähtud, siis makstakse tasu
pärast töö lõppu. Kui tööandja laseb mööduda seatud palgamaksu tähtaja, arvestatakse
palgalt 1/6 % päevas. Kindlaks tähtajaks palgatud tööõiguslikule töövõtjale palka ei ole
mingil juhul lubatud vähendada. Määramata ajaks palgatud töövõtjate palka on võimalik
vähendada 2 nädala möödudes päevast, mil palga vähemdamise kavatsus teatavaks tehti.
Tööõiguslikkude töövõtjate palgast võib igakordsel maksmisel maha arvata rohkemalt 1/3
vallaliselt ja rohkemalt ¼ abielus või lastega leskedelt ettemakstud tööraha ja võlgu antud
toidu- ning tarbeainete arvel. Keelatud on teha palgast mahaarvamisi arstiabi, töökodade
valgustamise ja käitise tööriistade tarvitamise kulude katteks. Tööõiguslike töövõtjate
elatusmiinimum palgana on kaitstud avaliku õiguse normidega. Seetõttu ei saa töövõtja ka
ise oma saamatajäänud palka täiel määral pantida, vaid ainult seaduses ettenähtud osas.
Palga panditamine on võimalik vallalistel rohkemalt 1/3 ja abielus inimestelt või lastega
leskedel rohkemalt ¼ palga-osas. Palga kinnipidamine on võimalik ainult seaduses
ettenähtud erandjuhtumitel. Tööstuslikes, kaevanduslikes ja veonduslikes käitistes
teotsevate töövõtjate palga kinnipidamine ei ole mingil põhjusel lubatud- Tehtud võlga saab
siin töövõtjalt sisse nõuda ainult tsiviilkohtu korras. Palga arestimist võlausaldajate nõudel
moodsas tööõiguses üldiselt ei tunta, kuigi üksikud riigid lubavad osalist palga arestimist.
Eestis toimub palga arestimine sundtäite korras avalike maksude, lõivude ja viivitusrahade
sissenõudmisel. Kohtuliku täitelehe esitamisel saab palgast igakordsel maksmisel sundtäite
esemena kinni pidada 1/3 vallalistelt ja ¼ abielulistelt või lastega leskedelt. Riigiteenijate
palgad Eestis on normitud Riigiteenijate tasude seadusega (RT 1935, nr. 31). Suuruse järgi
jagunevad need 30 astmesse, mis moodustavad üldise palgaredeli. Vt. Ök. Töötasu.
EE. VI. 1936. lk.524-525. A.-T; E. M.
Palsameerimine- kaasaegses mõttes- võte, mida kasutatakse laiba konsenveerimiseks, et
hoida ära selle mädanemine ja lagunemine. Palsameerimine peab rahuldama kahte
tingimust:
1)tõrjuda vereringest välja kogu veri (üpris kiirelt roiskuv) ja asendada see
mingisuguse konserveeriva (st. veetustava) või desinfitseeriva vedelikuga;
2)täita tühimikud, põhiliselt kõhukoobas ja rinnakorv, kõdunemist peatava seguga.
Esimese eesmärgi täitmiseks- une- või reiearterisse (või mõlemitesse) tehtud lõike
kaudu pumbatakse teatud rõhu all mingi konserveeriv lahus. Seda pumbatakse seni, kui
veeni lõigetest väljub vere asemel täiesti puhtaks jääv lahus. Viimase koostis võib olla üpris
erinev. Suuremalt osalt nad sisaldavad erineva kontsentratsiooniga arseenhapet ja sulemat
(sublimaati). Veetustamiseks lisatakse lahusele maarjast ((maarjajääd)), keedusoola,
salpeetrit jne. Mõned kasutavad kanget piirituselahust (1:3) karbolhappega. Sel eesmärgil
kasutatakse ka Виккерсгеймерова жидкост (vt). Väga levinud on formaliini kasutamine,
millist kasutatakse erinevates konservatsioonitasemetel kui konserveerivat vedelikku, või
siis lisatakse teistele sissepumbatavatesse lahustesse. Kosmeetilisel eesmärgil ((ilusama
jume saamiseks)) lisatakse sissepumbatavasse lahusesse väheke värvi, milline annab laiba
nahale roosaka varjundi.
Teise eesmärgi täitmiseks siseorganid asetatakse mõneks tunniks kangesse
piirituslahusesse karbolhappe või sublimaadiga, seejärel need asetatakse kõhukoopasse
(rinnakorvi), mis on eelnevalt täidetud puruks tambitud puusöega, mis segatud aromaatsete
ja palsameerivate (millest tulenebki sõna palsameerimine) rohtudega tagasi, mürrivaik ((kr.
myrra, teatavate Aafrika ja Lõuna-Araabia puude healõhnaline kummivaik)), maarjast,
asfalti (maavaik) jne. Lõpuks mähitakse kogu laip sidemetesse, mis on immutatud ühe
ülalpool nimetatud lahusega. Üksikud sideme ringid määritakse kokku nimetatud
vaikudega. Mõnedes riikides (näit Austria) on palsameerimine laiba veol, mis kestab üle 48
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tunni, seaduse järgi kohustuslik.
Palsameerimist vanal ajal vaata muumia alt.
ЭС- гранат 4.т с. 565-567 1929.а.
Palsameerimine – laipade lagunemise ärahoidmise meetod. Kitsas mõttes see meetod
seisneb antud eesmärkidel palsameerivate ainete kasutamises, kuid avaramas tähenduses
mõeldakse palsameerimise all samuti meetodeid, millistel laiba pehmeid osi kaitstakse
kõdunemise eest nende immutamisega nn. mädanemisvastaste ainetega või kuivatamise
teel. Paljudel vanadel rahvastel, nagu assüürlastel, sküütidel, pärslastel, eriti egiptlastel, oli
laipade palsameerimise komme. Egiptuse muumiate valmistamise viis on kirjeldatud
Herodoti (Геродоть)(II, 86-88) Диодоромь Сицилийскимь (I., 91) poolt. Herodot
kirjeldab kolme palsameerimise meetodit.
Kõige kallim, mis maksab talent hõbedat (umbes 41 naela hõbedat)(( = 16,4 kg
Ag)), seisnes surnukeha peast, spetsiaalsete süstalde abil, nina kaudu aju eemaldamises ja
kolju õõnsuse söövitava vedelikuga uhtumises. Peale seda tehti terava kiviga keha küljele
sisselõige, mille kaudu võeti rinna ja kõhuõõnsustest siseelundid (v.a. süda ja neerud) välja.
Keha sisemus pesti palmiviinaga ja hõõruti üle lõhnaainetega. Lõpuks täideti surnukeha
mürriga, kassiaga ((Cassia acutifolia)) ja teiste aromaatsete asjadega ning asetati
seitsmekümneks päevaks salpeetrisse. Peale nimetatud päevade möödumist surnukeha
pestakse puhtaks ja mähitakse korralikult linastesse mähistesse ja antakse omakestele üle,
kes asetasid selle puust kasti ja mille nad asetasid vertikaalses asendis hauakambrisse.
Kõhu lahtilõikajaid nn. Paraschistes, kiusati rahva poolt taga kui surnu rüvetajaid.
Sisikonna väljavõtmisega ja palsameerimisega ei tegelenud preestrid ise, vaid inimesed, kes
olid rahva hulgas väga austatud ja neid nimetati taksireidideks. Surnukeha mähkisid
sidemesse kalahiidid.
Teisel palsameerimise viisil, mis maksis kakskümmend miini ((u. 8 kg Ag)), kehale
ei tehtud mingit sisselõiget ja surnu siseelundeid välja ei võetud, kuid surnukeha kõht
täideti seedriõliga ja keha kasteti salpeetrisse. Kindlaksmääratud aja pärast eemaldati
surnukehast õli ja koos sellega ka eraldusid siseelundid. Peale seda anti surnukeha üle
omakestele.
Kolmas, kõige odavam palsameerimise viis, millist kasutasid eranditult vaesed,
seisnes selles, et siseorganid pesti aleksandrilehtede ((sennalehed)) ja kassia lehtede
tõmmisega läbi, misjärel asetati surnukeha teatud ajaks salpeetrisse.
Porfeus (De abstin. IV, 10) räägib, et jõukate inimeste siseorganid asetati eraldi
anumase ja visati jõkke. Sedasama räägib Plutarh (Sept.Jar.Conv.c. 16). Muide, peale
eelmainitud kolme Herodoti poolt kirjeldatud palsameerimismeetodi eksisteeris veel teisigi
meetodeid. Vt. Rouyer, Notice sur les embauments des anciens Egyptiens ja Pettigrew,
History of Egiptian Mummies.
Egiptuse meetod, muidugi, ei suutnud keha lagunemisest täiesti ära hoida. Keha
orgaanilise osa järkjärgulist lagunemist võib ära hoida vaid sel juhul, kui muudetakse nende
keemilised omadused, keha kuivatatakse ja seda kaitstakse õhu mõju eest. Kehade
kuivatamist kasutasid huantsod ja mõned Lõuna-ameerika rahvad. Käesoleval ajal
surnukehade pehmete osade säilitamiseks kasutatakse selliseid aineid, millised kääritavad
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lihas ja veres asuvad albumiinid, nagu: kreosoot, puuäädikas, sublimaat, arseen jne.
Vaikude ja palsamite kasutamine on kasulik sel määral, mil need takistavad surnukeha
lagunemist õhu ja parasiitide tegevuse tõttu. Sel eesmärgil kasutatakse tärpentiniõli ja muid
sarnaseid aineid. Anatoomilistel eesmärkidel prepareeritakse surnukehi teisiti, kui neil
juhtudel, mil soovitakse surnukeha säilitada lühemat aega, et seda eksponeerida või kuhugi
kaugele transportida. Anatoomilistel eesmärkidel surnukeha säilitamiseks kaetakse keha
kõik osad lakiga või guttabertsiga ja töödeldakse veini piiritusega. Hannal soovitab
veresoonkonda süstida väävelhappe või хлористого глинозема. Sukets kasutab
sissepritsimiseks suure eduga tsinkkloriidi lahust, teised soovitavad kroomhappe lahust,
väävelhaput naatriumi või tinakloriidi. Anatoomiliste preparaatide säilitamiseks pr.
Brunettor, Padue ´s soovitab järgmist viisi: alguses uhutakse veresooned veega läbi, siis
alkohol ja eeter ja lõpuks tanniini lahus. Nõnda töödeldud preparaat kuivatatakse erilisel
viisil.
Р.Э.С. т.3., с.173-174. 1900.г.

Palsameerimine – surnukehade lagunemise ja kõdunemise ärahoidmise viis. Selleks
töödeldakse laiba pehmeid osi mädanemist ärahoidvate või nn. antiseptiliste ainetega.
Sarnane palsameerimise viis oli tuntud juba assüürlastel, midjanidel((?)), pärslastel, kuid
erilise täiuslikkuse töötasid välja vanad egiptlased, kellel kõik inimeste surnukehad ja isegi
paljude loomade korjused balsameeriti. Egiptlaste palsameerimise meetodit kirjeldas
Diodor, kuid tema kirjelduses on jäetud palju selgusetuks. Kuid igal juhul peab oletama, et
egiptlastel oli olemas mitmeid laipade palsameerimise meetodeid. Kõige täiuslikuma
meetodi puhul tühjendati pealuu ja see täideti aromaatsete ainetega, eemaldati kogu
siseelundkond, see immutati aromaatsete ainetega ja keha õõnsused täideti lõhnavate
vaikudega või maavaiguga. Seejärel, leotati kogu surnukeha naatroni soolades ((seebikivi))
ja lõpuks mähiti õhku mitteläbilaskvasse ja aromatiseeritud kangasse. See, et egiptlaste
surnukehade palsameerimine ei hoidnud keha lagunemist ära, seda võib märgata muumiate
lihtsal ülevaatusel. Kõik keha pehmed osad on oma ehituselt täiesti muutunud ja isegi
nende välised vormid on vaevu säilinud. Üldiselt, egiptlased saavutasid vaid mädanemise,
kudede kestva muutumise ja lagunemise ärahoidmise osalt antiseptiliste ainete
kasutamisega ning osalt õhu ligipääsemise takistamise teel ja lõpuks, osalt laiba kuivamist
tagavate tingimustega.
Kaasajal kasutatakse palsameerimist vaid äärmiselt harvadel juhtudel. Lihtsaim viis,
mille puhul aga kaotavad vormi pehmed osad, kasutati juba paljude iidsete rahvast juures ja
Lõuna Ameerikas ja milline seisnes laipade kuivatamises ja millist kasutatakse ka praegu
väga kuivades hauakambrites hoidmise teel, mil kehad ise mumifitseeruvad. Kunstlikul
palsameerimisel töödeldakse laipu ainetega, millised neelavad niiskust ja mis kalgendavad
valgud, näiteks kreosot, puuäädikas, mõned soolad, eriti sulelmat (sublimaati), arseeni ja
teisi mineraalaineid. Neid manustada on kõige parem veresoonkonda pumbates.
Sagedamini, kui mujal praktiseeritakse surnukehade säilitamiseks palsameerimist
Inglismaal. Seal kasutatakse paljudes haiglates nn. Garstini vedeliku ( glütseriin, arseen,
karboolhape lahuse) sisepumpamist ja igale laibale kulutatakse 6 pinti (umbes 3 kruusi)
vedelikku. Teistes inglise haiglates võetakse 3 pinti glütseriini, milles enne oli lahustatud 2
naela arseenhapet ja seejärel 2 gallonit puhast glütseriini, misjärel surnukeha mähitakse
kangasse, mis on immutatud karboolhappega. Lõpuks, mõnedes haiglates kasutatakse nn.
Stirlingi vedelikku, mis koosneb kreosotist, puupiiritusest ja sublimaadist. Keha pinnad
pestakse karboolhappega ja lõpuks täidetakse õõnsused värske, puruks tambitud puusöega.
Palsameerimisel vaikude ja aromaatsete ainete kasutamine, peale meeldiva lõhna
andmise, on peamiselt mõeldud kahjurite tõrjeks. Anatoomikutes kasutatakse sel eesmärgil
3591

täpetiinõli või muid palsameerivaid vedelikke. Isegi, kui lugeda palsameerimise meetodeid
surnukehade surnukambris hoidmiseks kõige paremateks, siis igal juhul ei sobi neid
kasutada seal, kus laipu säilitatakse anatoomilisteks uuringuteks ja pikemat aega (aju). Siin
ei ole vaja saavutada mitte ainult absoluutset laiba vastupidavust, kuivõrd keha lagunemise
ärahoidmist ja keha vormid peavad seejuures säilima (näiteks kohtu-meditsiinilistel
eesmärkidel). Viina-piiritusega töötlemine ja selles säilitamine on anatoomide juures üks
tuntumatest konserveerimise viisidest, kuid selle meetodi pikaajalise kasutamise mõjul
laiba koed muutuvad ja kaotavad oma värvi. Gannal näitas, et veresoonkonda pumbatud
glinosemi soolad annavad sellise glinosemi ühendi kehaga, mil loomulik turgor ,
kumerused ja kõikide kehaosade vormid jäävad kauaks ajaks muutumatuteks ja need on
kaua aega kõdunematud. Ganna poolt tavaliselt kasutatavad soolad: väävel- ja soolhapu
glinoseem. Ganna meetodist veel paremaks kõdunemist ärahoidvaks meetodiks, mis
soovitatud Sucquet´i poolt, veresoonkonna täitmine pumba abil, kloortsingi lahusega (poisi
laip, mille veresooned on kloor-tsingi lahusega juba palju aastaid tagasi täidetud kadunud
prof V. Gruberi poolt, on senini võimalik vaadata täiesti hästi säilinuna S-Peterburi sõjameditsiini akadeemia juures asuvas anatoomia muuseumis. Viimasel ajal kasutatakse sel
eesmärgil eelistatult Wieckersheimer´i vedelikku Cp. Gannal, „Histoire des
embaumements“ (Pariis, 1841).
Mis puutub vene palsameerimise küsimusega ja selle praktikas rakendamisega
tegelevatesse arstidesse, siis palju vaeva on sellele asjale pühendanud dr. D.I. Võvodtsev,
kes kirjutas sel teemal üpris põhjaliku monograafia ja esitas oma laipade palsameerimise
meetodi. See töö oli esimest korda avaldatud autori poolt 1870.a. ja see meetod leidis
praktikas laia rakenduse. Käesoleval ajal, tänu doktor Võbodtsevile ja tema lähimatele
õpilastele, on see meetod saanud vene meditsiiniteaduses üldiselt kasutatavaks, et me ei pea
liiaks vaeva selgitada sellest meetodist mõningaid üksikasju neile, kes sellega spetsiaalselt
ei tegele. Me kirjeldame järjekorras: palsameerimise aparaati, hädavajalikke instrumente ja
protseduuri ennast, juhindudes seejuures autori enda kirjeldusest. Doktor Võvotsevi
aparaat, mida ta nimetab injektoriks, koosneb silindrilisest klaasanumast, mille kõrguseks
on 17 cm ja läbimõõduks 11 cm., mahtuvusega 4 naela vett. Purk on injekteeritava vedeliku
mahutiks. See on hermeetiliselt suletud vaskkaanega, mis on samuti vaskvarrastega aluse
külge kinnitatud. Kaane külge on joodetud: kraaniga vasklehter, et vedelikku juurde valada,
peenem kraaniga toru õhu väljalaskmiseks, kui vedelikku lisatakse ja kolviga surupump,
millisel on surveklapp on varustatud spiraalvedruga. Mööda pumba statiivi kulgeb
klaastoru mis ulatub klaasnõu põhja, mille kaudu vedelikku suunatakse kautsukvooolikuga
statiivi juures ühendatud täisnurga all painutatud klaastorru, mis omakorda on ühendatud
kautšukvoolikuga horisontaalselt asetseva vasktoruga. Viimasega on ühendatud kraan ja
manomeeter, mis näitab vedeliku survet. Vasktoru otsa ühendatud kautšuktoru otsa
ühendatakse T-kujuline toru, mis viiakse arterisse.
Aparaadi kasutamise alguses on sellel kõik kraanid avatud. Seejärel täidetakse lehtri
kaudu mahuti sissepumbatava vedelikuga, kusjuures õhk väljub eelnimetatud toru kaudu.
Seejärel kõik kraanid suletakse ja hakatakse anumasse pumbaga õhku pumpama. Selle õhu
survel voolab vedelik torru, suundub selle horisontaalses haru manomeetrisse, näidates
vedeliku survet ja teine osa vedelikust jookseb kautšukvoolikusse ja sealt T- kujulise otsiku
kaudu arterisse.
Võvovtsev peab kõige paremaks laipade palsameerimise vedelikuks järgmise
koostisega lahust: Thymol 5,0 gr., Alcohol 4,5, Glycerini 2160,0 Aq destillat. 1080,0 gr.
Kõhnade või õrnade subjektide jaoks soovitatakse järgmise koostisega lahust:Thymol. 5,0.,
Alcohol 45,0., Glycerini Aq. Destillaat 1620 gr.
Laiba avamiseta palsameerimisel peab sisestava vedeliku kogus olema peaaegu
võrdne surnukeha kaalust poolega. Kui aga keha avatakse, siis sissepumbatava vedeliku
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hulk kasvab kordades, kuna palju vedelikku voolab maha ja seda võetakse nii palju kui
tarvis. Peale kirjeldatud Võvdsevi palsameerimismeetodi puhul kasutatava vedeliku
sissepumpamise aparaadi on tarvis veel selliseid instrumente, nagu skalpellid, käärid,
pintsetid, konksud (harikikud ja kaksikkonksud), erisuurused T- kujulised ja lihtsad
kanüülid (tosina jagu), haavaniit, peenikesed torud, käsnad, hüdroskoopiline vatt. Lisaks on
tarvis ämbreid, kausse, linasid ja käterätte. Laud, millisel palsameerimist teostatakse,
asendatakse eramajades tavaliselt laudade ja pinkidega. Kuid sellega seotud ebamugavuste
vältimiseks Võvodtsev kasutas kokkupandavat lauda, mis tehtud Pariisis Lefori laua
eeskujul.
Palsameerimist aga teostatakse järgmisel viisil: kateetriga lastakse välja uriin ja
väljauhtmisega tühjendatakse soolestiku sisu. Kahe sisselõikega kaelal avatakse mõlemad
ühised unearterid ja neile vastavad veenid. Iga arteri ja veeni alt tõmmatakse läbi kaks
(nende vaheline kaugus peab olema umbes 2 cm) veresoone sulgemise niiti. Seejärel
tehakse kõigile nimetatud soontele vähemalt 1cm pikkused pikkilõiked. Igasse lõikesse
viiakse T-kujuline toru, millise horisontaalsed harud kinnitatakse veresoonte sulgemise
niitidega (ld. ligatura). Seejärel asutakse pea-unearterite kaudu vedeliku sissepumpamist.
Kui vedelik ei tungi alumistesse jäsemetesse, siis tehakse ühendused reiearterisse. Peale
vedeliku sissepumpamist arterid ja veenid seotakse mainitud niitidega kinni. Sellised olid
kehaõõnsuste avamiseta tehtava palsameerimise üldised juhised.
Keha avamisega läbiviidaval palsameerimisel tuleb vältida suurte arterite ja veenide
läbilõikamist. Kõik rinna- ja kõhuõõne organid võetakse välja. Alles jäävad hingetoru,
söögitoru, soole (ja naistel piimasoone)ots seotakse tugevalt kinni. Massiivsetele organitele
tehakse pikilõiked. Õõnsad aga lõigatakse kogu pikkuses lahti, puhastatakse ja pannakse
mõneks tunniks piirituse ja glütseriini (mõlemaid võrdselt) lahusesse, laibal seotakse kõik
läbi lõigatud veresooned kinni ja alles siis tehakse pea, ülakeha ja alakeha arterite kaudu
sissepumpamine. Enne pea arteritesse pumpamist seotakse kael kautšuksidemega (nii nagu
tehakse Esmarhi veretustamise meetodil). Arteritesse viiakse torud otse. Kõik need
ühendatakse aparaadiga, nagu ka veenid ja hakatakse vedelikku pumpama. Kolju ja aju
jäävad avamata.
Välismaine kirjandus: 1)prantsuse: Sue, „Anthropotomie, ou l´art d´injecter, de
dissequer, démbaumer etc.“ (Pariis., 1875); Marchal, „Question de lémbaumement“ (Pariis
1843); Dupré, Gannal et Sucquet, „Rapport sur divers modes démbaumement“(Pariis
1847); P. Couil, „Etudes historiques et compratives sur les embaumements“ (Pariis 1856);
I. P. Socquet, „De lémbaumement shez les anciens et chez les modernes“ (Pariis 1872);
Laskowsky, „Proce´de de conservation des cadaveres et des preparations anatomiques“
(Genf, 1878).
2)Saksa: Sieber, „Ueber aegyptische Mumien“ (Viin, 1820); Thomson und Bauer, „Ueber
das Gewebe in den aegyptischen Mumien“ (Liebigś Annalen“, t.69); Magnus, „Das
Einbalsamiren der Leichen in alter und neuer Zeit: ein Beitrag zur Geschichte der Medicin“
(Braunsveig, 1839); Burow, „Ueber die conservirung von Leichen“ („Deutsche
Klinik“,lk.73, 1860); Wickersheimer, „Konservirungs-Flüssigkeit“); „Berliner Klinisch.
Wochenscrift“ Nr.44, 1879).
3)Inglise: Thomas Greenhill “The art of embalming“ (1705); Mackenzie, „An account of a
new method of embalming and perserving subjekts for dissection“ (Edinburg medical
Journal, 1828); Thomas-Joseph Pettingrew, „Hystory of Egyptian mumies (London, 1834);
G. Carrick, „On Dr. Wywodzoff´s method og embalming the dead“ (Edinburg, 1870).
4)Русская: Спасский, Описание способа бальзамирования Копса (Военномедицинский журналь, ч. XXVI, №. 1, 1835.г.); Бушь, Руководство к преподованию
хируртии о бальзамировании» (1837 г.); «О бальзамировании мертвыхь тель»; «Другь
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здравия», №76, (1840);Хань, «Бальзамирование» (прибавление к библиотеке
медицинскихь наукь, 1858 г.); Буяльский, «Бальзамирование» (Медицинский
вестникь, кн. 6, № 28, 1866 г.); Лямбль, «Отчеть о новомь способе приготовления
анатомическихь препаратовь, изобретенный проф. Брунетта» (Протоколы эаседаний
совета Харковского университета, Приложение к №1. стр. 111, 1868); Выводцев, «О
простом и общедоступномь способе бальзамирования без вскрытия полостей»
(Военно-медицинский журналь» часть CVII, 1870); его-же, « О бальзамирование
вообще и о новейшемь способе бальзамирования труповь, без вскрытия полостей,
посредствомь салициловой кислоты и тимола» (Военно-медицинский журналь» часть
CXXV, 1876); его-же, «Бальзамирование и способы сохранения анатомическихь
препаратовь и труповь животныхь» (Спб., 1881 г.); И.В. Струве, О сщхранений
органич. Веществ по способу Викерстеймера» (Императ. Кавказ. Медиц. Общество,
протоколы 1879 г.)и пр.
ЭС., Т. II a c. 843-845., С. Петербург 1891. г
Pandimaja,

Pandiõigus

Pandora –

Paneuroopa

Pangandus

e. laenukassa, ök., era- või avalik krediidiasutus, mille peaülesandeks on vaesematele
rahvakihtidele asipandi tagatisel krediidi (nn. pantlaenu andmine). Pandimaja
kõrvalülesandeid on asjade säilitamine ja komisjonimüügile võtmine. Eestis on ainult kaks
pandimaja (1936.a.) - Tallinna linna pandimaja (asut 1912.a.; antud pantlaenude
kogusumma 1933.a. 969 000 kr) ja Tartu linna laenukassa ja müügisaal (asut. 1922; antud
pantlaenude kogusumma 1933/34 a. 403 000 kr.). Vaatamata sellele, et pandimaja
laenukasvik on u. 2 korda kõrgem pankade omast, näitab pandimajade tegevus Eestis
pidevat tõusutendentsi.
Jur., subjektiivses mõttes asjaõigus võõrale asjale, mille järgi krediitor (pandipidaja) on
õigustatud saama rahuldust oma taotlusele selle asja väärtusest; objektiivses mõttes nende
õigusnormide kogum, mis korraldavad pantija ning pandipidaja vastastikuseid suhteid ja
õigusi pandieseme peale. Seadus eristab pandiõigust kinnisasjade (Hüpoteek) ning
vallasasjade suhtes. Pandiõiguse tekkimiseks vallasasja suhtes (käsipant) on nõutav, et
omanik annab asja üle krediitorile ning et seejuures nende vastastikuse kokkuleppe kohaselt
oleks asi pandiks krediitorile (pandileping). Kui krediitorile on antud õigus panti kasutada,
on tegemist kasutuspandiga. Juhul, kui kohustus, mille kindlustuseks pant on antud, kas
täielikult või osaliselt jääb täitmata, on pandipidaja õigustatud panti müüma.
Hesiodosé jutustuse järgi noor ja võluv naisolend, kelle Zeus saatis ühes igasuguseid
pahesid sisaldava tõrrega inimeste sekka selle eest, et Prometheus oli neile röövinud tule. P.
Võttis kaane tõrrelt, millest lendasid välja kõik pahed ((nt. Kurjus. Nälg. Vihkamine.
Haigus. Kättemaksuhimu. Hullus jne...)), kuna paigale jäi ainult petlik lootus.
e. Euroopa Ühendriigid, eriliseks poliitiliseks ja majanduslikuks ühikuks liidetud Euroopa
Ühendriigid, mille loomist taotleb vastav liikumine. Paneuroopa idee tekkis juba ammu,
kuid eriliseks liikumiseks kujunes see alles R. v. Coudenhove-Kalergi püsiva propaganda
järel. Tema algatusel tekkise 1923.a. vastav organisatsioon, mis peab oma kongresse igal
aastal ja millel on rakukesi igas riigis. Ametlikult on Euroopa ühendamise idee võetud
päevakorda Rahvasteliidus, Prantsusmaa algatusel memorandumiga 1. maist 1930.a.
Euroopa unioni teostamisvõimaluste uurimiseks on Rahvasteliit loonud komitee, mis senini
on tegutsenud suhteliselt väheste tagajärgedega peamiselt majanduslikul alal.
Ök., pankadesse (Pank) puutuvate majanduslikkude, majandusõiguslike kui ka –tehnilise
teabe, põhimõtete, korralduste ja seadiste kogumõiste. Vana-ajal tunti pangatehinguid juba
Babüloonias. Egiptuse ja Rooma pank oli kujundatud nähtavasti Kreeka eeskujudel. Rooma
nn. agentarii võtsid lühi- ja pikatärminilisi deposiite (Hoiusäri), andsid tagatisi võõraste
kohustuste eest ning tegid võõrrahadega lombard- ja hüpoteeklaene, teostasid hoiuste alusel
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makseid kolmandale isikule jm. Keskajal esinesid peamiselt vana-ajal kujunenud pankade
vormid. Juhtivat osa etendas mündivahetus, sest pidevalt löödi uusi münte ja lasti käibele
võltsitud, vähendatud kaalu või väärismetalli sisaldusega münte, mis nõudis nende
vastuvõtul nende alalist kontrollimist. Itaalia linnades arenesid rahavahetajad aja jooksul
pärispankuriteks (bancherii), s.t., nad võtsid raha vastu ka säilitamiseks (deposiitidena) ja
maksejõudluseks. Tekkis žiiroliiklus (Žiiro). Viimaste tähtsuse ja seal sageli esinevate
kuritarvituste tõttu arenes üha enam makseliiklust reguleeriv seadusandlus, mis viis
žiiroliikluse riigistamiseni. Esimene avalik žiiropank (Banco di Rialto) asutati 1587.a.
Veneetsias, teine (Banco Giro) sealsamas 1619.a., viimane püsis kuni 1816.a. Itaalia
eeskujul tekkis žiiropanku mujalgi Euroopas. Amsterdamis 1609.a., Hamburgis 1619.a.,
Nürnbergis 1621.a. XVIII saj. algas panganduse uus areng, milles juhtivat osa etendasid
Madalmaad ja eriti Inglismaa. Tšeki ja pangatähe arengu tõttu omandas hoiusäri üha
suurema tähtsuse, tekkis pankade omavaheliste nõuete tasastamine e. nn. clearing. Suure
tähtsusega oli 1694.a. Inglise Panga ja 1695.a. Šoti panga asutamine. Viimased erinesid
linnalistest žiiropankadest selle poolest, et need asutati a/s-dena, kui ka selles suhtes, et nad
tohtisid anda ja võtta krediiti igal kujul. Nende kätes kujunes täiuslikuks pangatähtede
emissioon. Seetõttu saavutasid nad suure mõju kogu rahvamajanduses. Euroopa mandril
tekkis varsti samuti tähepanku: J. Law algatusel Prantsusmaal 1716.a., siis Taanis, Norras,
Rootsis ja mujal. Peaaegu kõikjal esines seejuures pangatähtede emissiooni väärtarvitamisi,
mille tulemuseks olid suured majanduslikud vapustused. Mitmed pangad muutusid riikliku
paberraha väljaandmise asutusteks. XIX saj., eriti selle teisel poolel, arenes pangandus
jõudsalt. Seniste arvukate kogemuste põhjal rajati uusi pangajuhtimise põhimõtteid, mille
kohaselt kujundati ka pangatähtede-emissioon rahvamajanduslikult kasulikuks vahendiks.
Tšekiliiklus ja pankadevaheline arvetetasastus omandasid erakordse ulatuse. Selle kõrval
tekkis täiesti uusi pangaharusid: efektide-tehing (vt. Efektid), mis olid tuntud juba XVII ja
XVIII saj. kujunes XIX saj. iseseisvaks panganduse haruks. Arenenud liiklemise majandus,
kontsentratsioon majanduses, krediidi üha suurenev kasutamine olid olulisi eeldusi
emissioonitehingu ja efektidekaubanduse (Börs) tõusuks. Erilist tähtsust omas 1852.a.
Pariisis asutatud Credit mobilier , mille eeskujul asutati hiljem Saksamaal palju
emissioonipanku. Nende, enamuses spekulatsiooniseltside, kõrval arenesid samuti
hüpoteegipangad ja pantkirjade väljaandmine, mis osalt toetasid majade ehitamist, osalt
põllumajandust. XIX saj. kujunesid eriti välja aktsia-hüpoteegipangad. Nüüdisajal on
pangad saanud rahvamajanduse südameks, kuhu voolavad kapitalid, et sealt
rahvamajandusse tagasi voolata ja sellesse toitvalt mõjuda. Ühtlasi on pangad väga tähtsad
kogu makseliikluses sisse- ja välismaailmaga, samuti maksebilansi reguleerimisel ja
kriisiaegadest üleaitamisel. Nad võimaldavad kapitali- ja rahasäästu, samuti vaesemailegi
rahvakihtidele krediidi ja säästu abil paremale majanduslikule järjele jõudmist. Pankade
varjuküljed peituvad peamiselt nende spekulatsioonitehinguis (efektide-, uus- ja
ümberasutamistehinguis). Siin esinevad pangad sageli plutokraatlikkude elementide
keskustena ning on börsispekulatsiooni ja ažiotaaži (Agio-spekulatsioon) toetajaiks. Nad
soodustavad kahtlaste ettevõtete rajamist, toovad kahtlasi väärtpabereid publiku sekka
müügile jm. Eriti hädaohtlikuks on pangad kujunenud moodsas panganduses üha rohkem
leviva kontsentratsiooni tõttu. Nüüdisajal on umbes 4/5 Põhja-Ameerika Ühendriikide ning
Kesk- ja Lääne-Euroopa pangakapitalist kontsentreerunud. Kontsentratsiooni põhjuseks on
ühelt poolt küll kulude sääst, ent teiselt poolt krediidituru vallutamise püüd. Seetõttu
kõneldakse tänapäeval kapitalistlikuski maailmas üha enam pankade riigistamisest. Et
panga põhiülesanne on krediidivahendus, siis etendab siin usaldusmoment väga suurt osa.
Laiade hulkade usalduse kuritarvitamise vältimiseks ja osalt ka rahvamajanduse üldhuvides
on riigivõim peaaegu kõikjal hakanud seadusandlikul teel hakanud korraldama pangandust.
Eriti mitmekülgselt on pangandusseadusandlus arenenud Ameerika Ühendriikides. Eesti
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panganduse kohta vaata Eesti, rahandus, E. Pank, E. Maapank, Pikalaenu Pank, E.
Hüpoteegipank, E. Maakrediidiselts, Krediidiasutis. Linnapangad, Krediidipank E/S.,
Aktsiapank, Ühispangad, Börs, Pandimaja, Finantskapital.
Tähtsamate maade pankadest on USA pangandus arenenud hoopis teistel alustel kui
Euroopa pangandus. Tähepankadeks olid siin alul nn. osariikide-pangad (States Banks), kes
said osariigilt teatavaks ajaks kontsessiooni pangatähtede emiteerimiseks. Viimaseile
lisandusi (National Banks), kes said kaudselt pangatähtede-monopoli seetõttu, et osariikide
pankade tähtede emissioon maksustati 10% maksuga. Mainitud pankade tähtede-emissiooni
katteks nõuti osariikide väärtpabereid, mis nõue ei taganud rahanduse küllaldast elastsust.
Euroopa panganduses tähtsat osa etendanud käsiveksel USA-s tarvitusel ei olnud. Seevastu
oli deposiidinidus ja tšekiliiklus hästi arenenud. Alles Federal Reserve System arenemisega
1913 loodi Euroopa keskpankade taoline tähepankade organisatsioon. Tänapäeval esinevad
USA-s järgmised tähtsamad pankaderühmad: 1)Natsionaal- (8000) ja liidu-reservpangad);
2) osariikide pangad, tegelikult riigi kontsessionäärid, alluvad valjule riiklikule
seadusandlusele ja kontrollile; neid on u. 18 000; 3)erapankurid, keda on umbes 3000,
tähtsaim neist J. P. Morgani hiigelpank, mis omab rahvusvaheliselt suurt tähtsust; 4) nn.
Loan and Trust Companies, USA omapäraseim pangavorm. Nende peaülesandeks on
varanduste (peamiselt mitmesuguste väärtpaberite) valitsemine. Nad alluvad samuti rangele
riiklikule kontrollile (Holding Company); 5)säästukassad a/s-de ja ühistute näol;
6)põllumajandusliku krediidi pangad, asut 1916.a. erilise seaduse alusel. Nad on väga
otstarbekalt organiseeritud. Inglise panganduses on toimunud tõhus ning laialdane
tööjaotus, kusjuures pankade keskuseks on Inglise Pank, kes võtab vastu teiste pankade
reservid ning on kogu maa rahareservuaariks. Inglise pangale lähemal asuvad nn. deposiite. hoiupangad (Joint Stock Banks = aktsiapangad; Aktsiapank). Viis neist nn. big five,
omavad ¾ kogu Inglise deposiitidest. Deposiitpangad ei tegele mingisuguste
spekulatsioonidega ega emisioonidegagi. Hoiuste omanikel on nende vastu seetõttu suur
usaldus. Erapankurid on vanade kullasseppade-rahavahetajate järglased. Nende pankkäitis
sarnaneb deposiitpankade omaga. Nn. Foreign Bankers and Merchants („Välispankurid ja –
kaupmehed“) on peaaegu kõik välismaise, peamiselt Saksa päritoluga. Nad majandavad
peamiselt omakapitaliga, teostavad ülemerelise ekspordi-impordi krediidivahendlust,
välisvekslite ostu-müüki, mahutavad väliskapitali Inglise krediiditurule jne. N. n. Foreign
and Colonial Banks („Välis- ja koloniaalpangad“) on pangad, mille keskus asetseb
Londonis ja filiaalid Inglismaa või teiste riikide koloonias või vastupidi ning mis töötavad
Inglise kapitaliga. Peale selle leidub rida Euroopa mandri emissiooni- ja efektide-pankade
taolisi asutusi (nn. Finance Companies, Promoters, Financial Syndicates), mis aga
Inglismaa arusaamise järgi ei kuulu pankade hulka. Saksa pankade keskuseks on Saksa
Riigipank koos nelja eratähepangaga. Nende tegevus on seadusandluse kaudu piiratud
peam. lühitärminiliste krediiditehingutega. Oma arvel sooritatavad efektidetehinguid on
neil väga piiratud. Põllumajandust ja linnamaaomanikke varustavad krediidiga
hüpoteegipangad, nn. Landschaften, Stadtschaften, Rentenbank-Kreditanstalt, ühistegelikud
Raiffeisenkassen, kesklaenukassad (Zentealdarlehnskassen) jt. Tööstus-kaubandus- e. nn.
krediidipangad varustavad krediidiga peam. kaubandust ja tööstust ja omavad suurt tähtsust
Saksa majanduselus. Siia kuuluvad ka nn. „D“ pangad. Peale selle on Saksamaal rida
spetsiaalpanku, näit. tekstiilitööstuse, kivisöekaubanduse, ülemere- jt. pangad. Inglise ja
Saksamaa pangad on teineteisest suuresti erinevad: Inglismaal on deposiitpangad eraldatud
efektide e. nn. spekulatsioonipankadest, Saksamaal aga sooritab üks ja sama pank nii
deposiiditehinguid, emissiooni kui ka efektide-spekulatsiooni. Prantsuse pank asetseb
iseloomult Inglise ja Saksa pankade vahel. N. n. Banques d´affaires sooritavad ettevõtte
asutamise ja emissioonitehinguid käsikäes kontokorrenttehinguga. Deposiitpangad
(Etablissements de credit e. Banques de depots et de credit) sooritavad peamiselt deposiidi-
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Pangapoliitika

Pangatäht

Pank

Pankrott

ja diskontotehinguid ning omavad ulatuslikku filiaalidevõrku. Nagu Saksamaal, nii on
Prantsusmaalgi provintsipangad liitunud, kaitseks suurpankade vastu, erilisse
keskorganisatsiooni Societe Centrale des Banques de Province (Vt. Prantsuse Pank) Pank,
Pangapoliitika. (W. Thomson, Dictionary of Banking, 1932; M.Palyi u. P. Quittner,
Handvörterbuch d. Bankwesens, 1933.).
Ök., majanduspoliitika osa, mis jaguneb kahte, lähtekohtadelt oluliselt erinevatesse
osadesse.
1)Käitismajanduslik pangapoliitika on
põhimõtete ja korralduste kogum ja nende rakendus panga kui majanduskäitise eesmärgi
saavutamiseks. Mis jaguneb omakorda kahte ossa: a)pangakäitise sisepoliitikaks, mis
käsitleb panga siseelu korraldamise põhimõtteid ja võtteid; b) ta välispoliitikaks, mis
käsitleb põhimõtteid ja võtteid panga suhtlemisel enda klientidega ja teiste
majanduskäitistega.
2)Riikliku e. rahvamajandusliku pangapoliitika moodustavad põhimõtted ja
korraldused, millega riigivõim püüab kokkukõlastada pankkäitiste tegevust
rahvamajanduse üldhuvidega.
(pr. Billet de banque), ök., rahataoline ning raha funktsioone täitev krediididokument, mida
tänapäeval emiteerivad peam. erilised emissioonipangad. Pangatähe oluliseks tunnuseks on,
et ta omanik võib nõuda ta ümbervahetamist vääringuraha vastu ja et ta ei ole sunduslik
maksevahend. Kui mainitud omadused ära langevad, siis pangatäht muutub paberrahaks.
Tänapäeval omavad pangatähed enamikus maades paberraha iseloomu. Pangatähtede
emissioon on tänapäeval peaaegu kõikjal seadusandlikult korraldatud (vt.
Emissiooniõigus), kusjuures nõutakse, et emiteeritud pangatähed peavad olema kaetud
täiesti (harva) või osalt (enamasti) metallrahaga või muude väärtustega.
ök., algselt (it. Banca e. banco) laud, millel kullasepaf ja rahavahetajad säilitasid oam
rahalaekaid; tänapäeval majand, mille peamiseks rahvamajanduslikuks ülesandeks on:
1)krediidi- ja 1)maksevahendlus ning 3) kapitalide valitsemine; teiste sõnadega –
rahakapitalide kogumine, säilitamine, valitsemine ning raha- ja krediidipakkujaile ning –
nõudjaile abiksolek. Panga mäotismajanduslikuks eesmärgiks on tänapäeval peamiselt
kasum. Arvukate jaotamisaluste kohaselt on pankade liike väga palju. Neist tähtsamad on
järgmised: 1)omaniku järgi: era-, ühis- ja avalikud (riigi ja omavalitsuse) pangad;
2)majandusalade järgi: kaubamdus-tööstus- ja põllumajandus- e. maapangad;
3)tegevusalade ulatuse järgi:kohalikud, rahvuslikud ja rahvusvahelised pangad;
4)krediiditärmini pikkuse järgi: lühi- ja pikalaenupangad; 5)pangatehingute iseloomu järgi:
deposiit- e. hoiupangad ja spekulatsioonipangad, emissioonipangad e. tähepangad; 6)käitise
juriidilise vormi järgi: üksiku eraisiku pangad, aktsiapangad jne. Pangatehingud on
järgmised. 1)Aktiivtehingud (milledes pank esineb krediidi andjana); neist tähtsamad on
diskonto, lombard, report, (aktiivne) kontokorrent, aktsiate (ent mitte pangatähtede)
emissioon- aktsept ja rembours-tehingud. 2)Passivtehingud (milles pank esineb
krediidivõtjana); neist tähtsamad on deposiit- e. hoiustehing (hoiusummade vastuvõtt),
pangatähtede ja pantkirjade emissioon. 3)Indifferentsed tehingud (milles pank ei esine
krediidi andjana ega võtjana, vaid sooritab teatavaid operatsioone oma kliendi huvides);
siia kuuluvad mitmesugused makseõiendus (inkasso) ja komisjonitehingud, väärtuste
säilitamine pangaseifides ja nende valitsemine, mündivahetus, krediitkirjade
väljakirjutamine, effektitehingud, astu-müügi vahendus jt. E. Pm.
(it.) jur. maksejõuetus. Süütegu, mille teokoosseisuks on maksejõuetuks tunnistatud
võlgniku poolt, ühistute ning seltside maksejõuetuks tunnistamise puhul aga nende juhataja
poolt toime pandud tahtlik varanduse varjamine või vähendamine, kui see on toimunud
eesmärgiga pääseda võlgade tasumisest. Kaubanduslikust maksejõuetuks tunnistatud isikud
resp. Ühistute ning seltside juhatajaid karistatakse ka kergemeelse äriasjade ajamise või
pillamise eest, kui see on olnud maksejõuetuse või maksmise lõpetamise põhjuseks.
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Panamerikanism

„kõikameeriklus“, reaktsiooniline poliitiline teooria kõigi Am. mandri riikide
majanduslikust ning kultuurilisest ühtsusest.

Pagermanism
„kõiksakslus“, sks. Kodanluse ja junkrute poolt XIX s. esilenihutatud marurahvuslik
õpetus, hiljem sks. imperialistide püüdlus kehtestada sakslaste ülemvõimu teiste rahvaste
üle.
Panslavism
Ideoloogiline ja poliitiline liikumine, mis taotleb slaavi rahvaste solidaarset koostööd
vaimse kultuuri alal ja slaavlaste tihedat poliitilist lähenemist resp. Nende liitumist üheks
föderatiivseks või ühikriigiks.
Panslavism tekkis ulatuslikuma liikumisena 1820-ndail a-il tšehhidel, kus P. J.
Šafarik oma slaavi muinasaega valgustavate uurimustega õhutas slaavluse rahvuslikku
ühisteadvust ja luuletaja J. Kollar valdas meeli oma mõtlustega slaavlaste mineviku ja
tuleviku üle. Need ideed levisid alates 1830- ndaist aastatest ka Venes, leides pooldajaid
eriti slavofiilide ringkondades. Siin jagunes liikumine mitmesse voolu. Ühed propageerisid
üldist slaavi keelt, teised slaavlaste föderatiivset organiseerimist, kolmandad olid valmis
ohverdama üksikud rahvusi slaavluse võimalikult tiheda ühtluse nimel. Vene panslavismi
tähtsaim teoreetik on N. Danilevski. Seda liikumist toetasid eriti Moskva rajooni
suurtöösturid, kes nägid ürgse külalogukonna säilitamises madalat töötasu võimaldavat
tegurit ja õigustasid protektsionistlikku tollipoliitikat panslavismi ideestikust laenatud
argumentidega. Slaavlaste ühispüüete arutamiseks korraldati mitmeid kongresse, nagu
Prahas 1848 (selle hajutas Austria valitsus) ja Moskvas etnograafilise näituse puhul 1867.a.
Alates Aleksander II ajast kasutasid Vene valitsusringkonnas panslavismi oma
imperialistliku ekspansioonipoliitika õigustusvahendina, näit. Lähis-Idas Türgi vastu. XX
saj. alguses Vene liberaalseis kihtides kujunenud neoslavism omas edumeelset ilmet, suhtus
Balkani ja Austria-Ungari slaavlastesse mitte-üleolevalt, nõustudes nende võimalikult suure
sõltumatusega ja otsis sidemeid ka poolakatega, kelle suhtes Vene vanem panslavism oli
olnud eitaval seisukohal.
Enamluse võidulepääs Venes ja Poola, Tšehhoslovakkia ning Jugoslaavia riigi
tekkimine on poliitiliselt panslavismilt võtnud ta endised alused.
EE II., 1936.a. lk. 551. P. T., H. Kr.
***
Panslavism – reaktsiooniline poliitiline vool, mis püüdis slaavi riikide ühendamist
Venemaa valitsuse alla ja mis püüdis sel eesmärkidel kasutada ära slaavlaste püüet
vabastada end türgi ja austria-ungari ikke alt.
18. saj. ja 19 saj alguses oli märgata Lääne- ja Lõuna-Euroopa slaavlaste hulgas, kes
kuulusid paljurahvuslikesse riikidesse, nagu Türgi ja Austria-Ungari, püüd kultuurilisele
lähenemisele ja ühendamisele.Türgi ja austria ikke vastases vabadussõjas arvestasid slaavi
rahvad vene rahva abile ning toetusele. Need püüded olid rea Venemaa liberaalsete ja
reaktsiooniliste tegelaste hulgas tõlgendatud selles mõttes, et slaavi rahvad, vabanedes
Türgi ja Austria-Ungari ikkest, peavad ühinema vene isevalitsuse võimu alla. Nii 18301840.a. V.P. Pogodin (М.П. Погодин) tegi ettepaneku lahendada slaavi küsimust slaavlaste
riikliku Venemaaga ühendamise teel. N.I. Kosmomarov (Н.И. Космомаров) esines slaavi
föderatiivse monarhia, eesotsas vene tsaariga, loomise poolt. Tingimustes, kus vene tsarism
surus Euroopas maha revolutsioonilist liikumist (Poolas 1830-1831.a. ja 1848-1849.a.
Austrias ja Ungaris ülestõusu mahasurumine) ja mängis „Euroopa zandarmi“ rolli, milles
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ilmnes panslavismi reaktsiooniline sisu.
Panslavismi programmi formuleeris Venemaal enamdetailsemalt ja täpselt R.S.
Aksakov (К.С.Аксаков), kes kirjutas Krimmi 1853-1856.a. sõja ajal artikli
„Idaküsimuses“ ( по «Восточному вопросу»). Seda programmi arendas hiljem
I.S.Aksakov (И.С. Аксаков). Panslavismi agarateks edendajateks olid slavofiilid
(Славянофилы) ((Slavofiilid - natsionalistliku voolu esindajad ühiskondlikus liikumises
Venemaal XIX s. keskel. Vs. 1961)), kes organiseerisid 1867.a. „slaavi kongressi“
(«славянский сьезд»). Uusima panslavismi teorteetikutena esinesid V. I. Lamanski ja N. J.
Danilevski (В.И. Ламанский, Н. Я. Данилевский), kes püüdsid oma raamatus “Venemaa
ja Euroopa” («Россия и Европа» изд. 1871) anda panslavismile ajaloolis-filosoofilise
põhjendamise.Lomanski ja Danilevski teoreetilised ülesehitused kandsid eredalt
reaktsioonilist, mõisnike meelset iseloomu. Panslavismi ideesid formuleeris ka slovak L.
Šturm (Л.Штурм) oma raamatus „Slaavlus ja tuleviku maailm“ «Славянство и мир
будущего» , mis oli kirjutatud 1850.a-el ja mis avaldati vene keeles «Чтениях в обществе
истории и древностей российских» 1867, кн. 1). Lõuna slaavlaste jures oli panslavismi
propageerijaks A. Orešnikovits, (А. Орешникович) kes on serbia keelse raamatu
«Славянская затруга» (Белград, 1871) autor.
Venemaal panslavistid, esitades tsaari Venemaa juhtimisel monarhistliku
föderatsiooni loomise idee. Arvasid, et slaavi rahvaste ühendamine peab viima nende
venestumisele ja vene keele valdamisele kultuuri ning poliitika vallas.
Poola panslavistid esitasid slaavi ühendatud osariikide idee, kuid ilma Venemaata
ja vaid Poola juhtimisel.
Tervikuna lahendasid panslavistid vabanemise ja slaavlaste ühendamist rahvuslikult
positsioonilt. Panslavism Venemaal, olles tsaari poliitika tööriistaks, sai 1900.a. kadettide
ametlikuks ideoloogiaks (см. Ленин В.И. , Соч., 4 изд., т. 21, стр. 288).
Kodanlik ajalooteadus luges panslavistideks kõik slaavi maade progressiivsed
ühiskondlikud tegelased, kes esinesid slaavi rahvaste kultuurilise lähenemise poolt.
Tegelikkuses XVIII s. lõpus ja XIX saj I poolel erines slaavi rahvaste kultuuri lähenemise
ja koostöö püüd täielikult panslavismi ideest. Midagi ühist ei ole panslavismiga
dekabristide Обшества соединё нных славян. Vastupidiselt panslavismile, vene
ühiskonna eesrindlikud elemendid, eesotsas revolutsiooniliste demograatidega, esitasid
slaavi rahvaste demokraatliku solidaarsuse idee. Panslavism ei saanud Venemaal, ega ka
teistes slaavi maades kuigivõrd laialdast levikut ja see kohtas revolutsioonilisdemokraatlike ringkondade (А.И. Герцен, Н. Г. Чернышевский).
Slaavi küsimuse lahendamine võis minna vaid revolutsioonilise ja rahvavabastusliku
liikumise liini pidi, täpsemalt vene revolutsiooni arenguga, milline, F. E. väljendust mööda,
tähendaks “ Ida Euroopa väikeste slaavi rahvaste ärkamine panslavistlikust
soovunelmast”( „пробуждение мелких славянских народностей Восточной Европы от
грез панславизма») (Маркс К. И Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 410).
Б.С.Э. т.32, 1951 стр.8
***
Panslavism – kõikslavlus, 1830.a.-il Venemaal kujunenud reaktsiooniline poliitiline suund,
mille taotluseks oli kõigi slaavi rahvaste ühendamine tsaristliku vene võimu alla.
Vs. 1961
Pant

Jur. , võõras varaese, mis vastutab krediitorile ta taotluse rahuldamise eest; käsipant (lad.
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Pignus), säärane pant-ese, mis on antud krediitorile üle. Kinnisasja pantimisel asja ennast
krediitorile üle ei anta, kuid pandiõigus kantakse kinnisturaamatusse hüpoteegina. Pant
vastutab nii peavõla kui ka protsentide , tagatistrahvi jne eest.
Pantkiri
e. pantleht, ök. , pikatärminiline võlakohustus, obligatsioon, mis on väljastatud pikalaenukrediidiasutuse poolt ning on tagatud kinnisvaraga (Immobiil) Tallinna börsil (1932.a.
peale noteeritavatest pantkirjadest on tähtsamad: E. Hüpoteegipangaga, Pikalaenu Panga, E.
Maapanga ja E. Maakrediidiseltsi pantkirjad. Vt. Hüpoteek.
Papism
– suund katoliku kirikus, mis taotles paavsti ülimat mõjuvõimu ja mis fikseeris Vatikani
kirikukogul (1868-1870) paavsti eksimatuse dogma, hoolimata katoliikliku haritlaskonna
vastuseisust.
Par in parem imparium – võrdne ei oma võimu võrdse üle.
non habet
Paragraph
– lõik
Paralleelsed volitused. Concurrent authority - Administratiivsete volituste vorm, mil personalil on õigus panna
veto samarealise (sama taseme) juhtkonna otsusele.
Parempoolsus Poliitilise spektri segment, mis soosib sotsiaalset ebavõrdsust, traditsionalismi ning riigi ja
üldse võimude austamist.
Pariisi kokkulepped
enamiku NATO liikmesriikide (USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Kanada, Belgia,
1954,
Hollandi, Luksemburgi) ning SFV vahel pärast Euroopa Kaitseühenduse loomise nurjumist
(aug. 1954) Pariisis 23. X 1954 sõlmitud kokkulepped. P. k-tega, millesse lülitati 1952.a.
Bonni lepingu põhisätted, vormistati sõjaline liit SFV-ga; SFV-s kaotati okupatsioonirežiim
ja tühistati tema suveräänsuse põhilised kitsendused (ms. sai SFV õiguse luua 12 diviisi
suurune armee). Eriprotokolliga võeti SFV NATO liikmeks, ühtlasi sanktsioneeriti
välismaiste vägede viibimine SFV territooriumil. Brüsseli Pakt otsustati reorganiseerida
NATO-sse kuuluvaks, Lääne-Euroopa Liiduks; sellesse astusid ka SFV ja Itaalia. P.K-d
soodustasid Saksamaa lõhestatust ja SFV militariseerimist. Et P.k-d olid vastuolus
Potsdami konverentsi otsustega ning 1942.a. Nõukogude-Inglise ja 1944.a. Nõuk.Prantsuse lepinguga, annulleeris NSV Liit mais 1955 viimatinimetatud lepingud.
Pariisi rahu:
1) 10. II 1763 sõlmitud rahu lõpetas Seitsmeaastase sõja (1756-1763). Prantsusmaa
loovutas Inglismaale Kanada, Louisiana idaosa, mitu Lääne-India saart ja oma valdused
Indias (v.a. 5 linna) Hispaania loovutas Inglismaale Florida, mille eest sai seni
Prantsusmaale kuulunud Louisiana lääneosa.
2) 30. V 1814 sõlmiti Prantsusmaa ja VI koalitsiooni (Austria, Preisimaa,
Suurbritannia ja Venemaa) vahel rahu, millega hiljem ühinesid Rootsi, Hispaania ja
Portugal. Rahutingimused olid Prantsusmaale soodsad: ta säilis 1. I 1792.a. piirides ning sai
tagasi osa Napoleoni sõdades kaotatud asumaid (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana,
valdused Indias). Taastati Hollandi, Sveitsi ning enamiku Saksa ja Itaalia riikide iseseisvus.
3)20. XI 1815 sõlmiti Prantsusmaa ja VII koalitsiooni (Austria, Preisimaa,
Suurbritannia ja Venemaa) vahel rahu; Prantsusmaa säilis 1790.a. piirides (v.a. mõned
piirkonnad).
4)Pariisi kongressil 30III 1856.a. ühelt poolt Venemaa, teiselt poolt Suurbritannia,
Prantsusmaa, Sardiinia ja Türgi vahel, Austria ja Preisimaa osavõtul sõlmitud rahu lõpetas
Krimmi sõja (1853-56). Venemaa ja Türgi tagastasid teineteisele vallutatud alad. Suurriigid
kohustusid mitte sekkuma Türgi siseasjadesse; tühistati Venemaa protektsioon Doonau
vürstiriikide (Moldova ja Valahhia) üle. Venemaa pidi loovutama Doonau suudme ja osa
selle ümbruskonna Lõuna-Bessaraabia alasid. Must meri neutraliseeriti, Bosporus ja
Dardanellid suleti sõjalaevadele. Venemaa kohustus mitte kindlustama Ahvenamaa saari P.
r. nõrgestas Venemaa seisundit Euroopas ja Lähis-Idas ning tähistas Prantsusmaa,
Suurbritannia ja Preisimaa mõjuvõimu kasvu.
5)10. XII 1898.a. sõlmitud rahu lõpetas Hispaania-Ameerika sõja.
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(ENE VI 1974 lk. 41.)
Pariisi rahukonverents,

. peetud konverents, mil 27 ametlikult esindatud riiki leppisid omavahel kokku maailmasõjas võidetuile, eeskätt

Pariisis 1919.a

Saksamaale esitatavate rahutingimuste suhtes. Konverents avati 18.I 1919.a. Versailles´. Seda juhatas Prantsuse
peaminister G. Clemenceau. Üldistungeid, millest võtsid osa kõik delegaadid, peeti 7, neist üks salajane. Prantsusmaa
nõudel toimusid otsustavad vaidlused peam. suurriikide esindajate kinnistel koosolekuil – nn. kümne-nõukogus,
millest osa võtsid P. -A Ühendriigid, Prantsusmaa, Inglismaa, Itaalia ja Jaapani riigipead resp. peaministrid ja
välisministrid, märtsist juunini 1919 teotsenud nn. nelja-nõukogus (The Big Four – W. Wilson, G. Clemenceau, D.
Lloyd, V. E. Orlando) ja 58 erikomisjonis, kus töötasid mitu tuhat asjatundjat eri aladelt. Kümne-nõukogu pidas 72,
nelja-nõukogu 145 ja erikomisjonid 1646 istungit. Tähtsamad põhiküsimused lahendati peam. nelja-nõukogus. P.-A.
Ühendriikide presidendil W. Wilson´il, kes soovis rahu aluseks võtta rahvaste lepitust taotlevad 14 punkti
(Maailmasõda vg. 765), tuli ägedasti võidelda imperialistliku ideoloogia alusel seisvate riigimeestega, Wilson pidas
entente´i –riikide vahel maailmasõja ajal sõlmitud salalepinguid sõja eesmärkide kohta tühistatuteks oma 14 punkti
läbi, aga hirmust anarhia ja kommunismi levimise eest hoidus ta küsimusi liiga teravasti asetamast ja taotles esijoones
Rahvasteliidu põhikirja võtmist rahulepingusse. Aprilli alguses 1919.a. saavutatud kompromissis loobus Prantsusmaa
oma nõudeist Saari ala omandamise suhtes ja pehmendas oma tingimusi reparatsioonimaksude küsimuses. Itaalia
esindajad lahkusid 24. IV 1919.a. konverentsilt, sest Wilson oli keeldunud Fiumet Itaaliale andmast. Kui küsimus
lahendati Fiume muutmisega Rahvasteliidu kaitse all seisvaks vabariigiks, pöördusid nad 5. mail tagasi. Teatavasti
põrkas Wilson kokku ka Jaapani esindajatega, kes nõudsid Jaapanile Šantungi poolsaart. 30. aprillil saavutatud
kompromissiga sai Jaapan Šantungi tingimusel, et selle hiljemini Hiinale tagasi annab. Vastu Inglismaa soovi
Saksamaa asumaade jaotamise kohta viis Wilson läbi neist eriliste mandaatkodade moodustamise. Ka võeti Wilsoni
pooltnõutava Rahvasteliidu põhikava 28. apr. üldistungil ühel häälel vastu. Teistes küsimustes jäid entente´i-riigid
võitjaks, lahendades need sageli 14 punktile otse vastukäivas imperialistlikus vaimus. 7. mail esitati rahulepingu kava
Saksa delegatsioonile Versailles´ kirjalike märkuste tegemiseks. Saksa delegatsiooni juht U. v. Brockdorff-Rentzau
protestis väite vastu, et Saksamaa on ainus süüdlane maailmasõja puhkemises. Saksamaa poolt esitati 15 erinooti ja
kokkuvõtlik vastuettepanek, mida arvestati vaid vähesel määral (näit. Ülem-Sileesia rahvahääletuse küsimuses). 22.
juunil otsustas Weimari rahvuskogu 16. juunil tingimatuks vastuvõtuks esitatud rahulepingu kava mõne
reservatsiooniga (näiteks sõjasüü küsimuses) aktsepteerida.
28. VI 1919.a. kirjutasid Saksa riigiministrid J. Bell ja H. Müller Versailles` peegelsaalis lepingule alla. See
jõustus ratifitseerimise järele entente´i-riikide poolt 10 I 1920.
Austriaga sõlmiti10.IX 1919 St. Germain´i rahu,
Bulgaariaga 27. XI 1919 Neuilly rahu,
Ungariga 4. VI 1920 Trianon rahu,
Türgiga 10 VIII 1920 Séveres´i rahu.
EE. VI 1936.a. 577-578 vg.

Pariisi
rahukonverentsid:

18. I 1919 – 21. I 1920 (vaheaegadega) toimunud rahvusv. Konverentsi kutsusid kokku I
maailmasõja võitnud Antanti riigid rahulepingute koostamiseks. Osa võttis 27 Saksamaaga
ja ta liitlastega sõjaseisukorras olnud või diplomaatilised suhted katkestanud riiki:
Suurbritannia (koos 4 dominiooni ja Indiaga), Prantsusmaa, USA, Itaalia, Jaapan, Belgia,
Boliivia, Brasiilia, Ekuador, Guatemala, Haiiti, Hedzas, Hiina, Honduras, Kreeka, Kuuba.

3691

Libeeria, Nikaraagua, Panama, Peruu, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia-HorvaatiaSloveenia kuningriik, Siiam, Tšehhoslovakkia ja Uruguai. Saksamaa ja ta liitlased lubati P.
r.-le alles pärast rahulepingute projektide valmimist. Nõuk. Venemaad, mille valitsust
Antanti riigid ei tunnistanud, konverentsile ei kutsutud. Tähtsamad küsimused otsustati
Suurbritannia, Prantsusmaa ja USA delegatsiooni juhtide D. Lloyd-George, G. Clemenceau
ja W. Wilsoni salajastel läbirääkimistel. Seejuures ilmnesid suurriikide teravad vastuolud.
Euroopas hegemooniat taotlev Prantsusmaa püüdis nõrgestada Saksamaad ja luua oma
juhtimisel uut riikide blokki. Suurbritannia taotles Saksamaa asumaade hõivamist ja
ülemvõimu Lähis-Idas, kuid vältimaks Prantsusmaa tugevnemist ei pooldanud ta Saksamaa
liigset nõrgestamist. USA, kes taotles ülemaailmset hegemooniat, püüdis olla vahendaja. P.
r-l koostati Versailles´ rahuleping Saksamaaga (kirjutati alla 28. VI 1919.a.), SaintGermaini rahuleping Austriaga (10. IX 1919, Neuilly rahuleping Bulgaariaga (27. XI
1919), Trianoni rahuleping Ungariga (4. VI 1920) ja Severs´i rahuleping Türgiga (10. VIII
1920). Võeti vastu Rahvasteliidu loomise otsus ja kiideti heaks tema põhikiri. P. r-l
ettevalmistatud rahulepingud moodustasid koos Washingtoni konverentsi (1921-22)
kokkulepetega nn. Versailles´ Washingtoni süsteemi.
1) 29. VII – 15. X 1946 toimusid rahvusv. Konverentsil arutati II maailmasõjas
võitnud riikide ja fašistliku Saksamaa Euroopa-liitlaste (Itaalia, Rumeenia, Ungari,
Bulgaaria, Soome) vaheliste rahulepingute projekte. Osa võttis 21 riiki: NSV Liit,
USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hiina ning kõik Saksamaa ja ta liitlaste vastu
otseselt võidelnud riigid (Austraalia, Belgia, Brasiilia, Etioopia, Holland, India,
Jugoslaavia, Kanada, Kreeka, Lõuna-Aafrika Liit, Norra, Poola, Tšehhoslovakkia,
Ukraina NSV, Uus-Meremaa ja Valgevene NSV.). Teised asjast huvitatud riigid
(Albaania, Austria, Egiptus, Iraak, Iraan, Kuuba, Mehhiko) võisid esitada
konverentsile oma valitsuste seisukohad. Arutluste aluseks olid suurriikide
välisministrite nõukogu Londoni (sept. okt. 1945) ja Pariisi (apr. juuli 1946) istungil
ning NSV Liidu, USA ja Suurbritannia välisministri Moskva nõupidamisel (dets.
1945) ettevalmistatud rahulepingute projektid. P. r-l, mis toimus rahvusv. pinevuse
suurenemise ajal ((kas mitte seesama seda ei pingestanudki???)), avaldusid
vastuolud NSV Liidu Pollit. joone ning USA, Suurbritannia jt. lääneriikide
seisukohtade vahel; kokkulepet ei saavutatud Trieste ja mõningates reparatsioone
puudutavates küsimustes. NSV Liit tõrjus kõik katsed legaliseerida rahulepingute
kaudu võimalus sekkuda rahvadem. Korra kehtestanud Rumeenia Bulgaaria ja
Ungari siseasjadesse. Vastuoludest hoolimata nõustus P. r. enamiku välisministrite
esitatud projektidega. Kooskõlastamata jäänud küsimused lahendati välisministrite
nõukogu New Yorgi istungil (nov. dets. 1946), millele järgnes veebr. 1947 Pariisi
rahulepingute allakirjutamine.
Pariisi rahulepingud.
10. II 1947.a.

ENE VI 1974 lk. 41.
allakirjutatud ja 15. IX 1947.a. jõustunud rahulepingud II maailmasjas võitnud
riikide ja fašistliku Saksamaa Euroopa-liitlaste (Itaalia, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari ja
Soome) vahel. Lepingute projektid koostas* Potsdami konverentsi otsuste alusel NSV
Liidu, USA ja Suurbritannia välisministrite nõukogu ning nad arutati läbi Pariisi
rahukonverentsil 1946.a. Liitlastest kirjutasid kõigile rahulepinguile alla NSV Liit,
Suurbritannia, Austraalia, India, Lõuna-Aafrika Liit, Tšehhoslovakkia, Ukraina NSV, UusMeremaa ja Valgevene NSV. Peale nende kirjutasid rahulepinguile Itaaliaga alla USA,
Prantsusmaa, Hiina, Belgia, Brasiilia, Etioopia, Holland, Jugoslaavia, Kanada, Kreeka ja
Poola., rahulepinguile Rumeeniaga USA ja Kanada, Bulgaariaga USA, Jugoslaavia ja
Kreeka, Ungariga USA, Jugoslaavia, Kanada ja Kreeka ning Soomega Kanada.
Rahulepingutes sisalduva territooriume käsitleva osa kohaselt kaotas Itaalia kõik asumaad,
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tunnustas Albaania ja Etioopia iseseisvust, loovutas Jugoslaaviale Istra, Fiume (Rijeka), osa
Krajinast jt. alasid ning Kreekale Dodekaneesid. Itaalia pidi nõustuma 4 piiriparandusega
Prantsusmaa kasuks ning Triesti vabaterr-i moodustamisega. Rumeenia sai Ungarilt tagasi
Transilvaania, piir NSV Liiduga taastati vastavalt Nõukogude-Rumeenia 28. VI 1940.a.
lepingule ja Tšehhoslovakkiaga vastavalt 29. VI 1945.a. lepingule. Bulgaaria jäi 1. I 1941
ning Ungari 1. I 1938 kehtinud piiridesse (v.a. väike parandus Tšehhoslovakkia kasuks).
Soome piiri aluseks oli NSV Liiduga 12 III 1940.a. sõlmitud rahuleping; ta loovutas uuesti
Petsamo (Petsenga) ning andis NSV Liidule mereväebaasi rajamiseks rendile Porkkala.
Poliit. Osas nägid P. r-d ette dem. vabaduste kehtestamise, fašistlike jt. reaktsiooniliste orgde keelustamise ning sõjaroimarite karistamise. Sõjalisel alal määrati kindlaks Itaalia,
Rumeenia, Ungari, Bulgaaria ja Soome maa-, mere- ja õhujõudude maksimaalsuurus ning
piirati nende relvastust. Liitlaste okupatsiooniväed tuli 90 päeva jooksul välja viia; NSV
Liit sai seejuures õiguse jätta oma väed Rumeeniasse ja Ungarisse, et pidada ühendust
Nõuk. Okupatsioonitsooniga Austrias. Sõjakahjude hüvitamiseks pidi Itaalia tasuma 360
milj $ (kõik NSV Liidule), Bulgaaria 70 milj $, Ungari 300 miljonit $ (sellest NSV Liidule
200 milj $) ja Soome 300 milj $ (kõik NSV Liidule).((NSVL = 970 milj $ ))
ENE VI 1974 lk. 41.
***
C. Northcote Parkinsoni poolt populariseeritud seisukoht, et „töö paisub seni, kuni täidab
tema jaoks varutud aja“; see „seadus“ seletab, miks bürokraatiad on suuremad ja väiksema
efektiivsusega, kui see meile meeldiks.
– konstitutsiooniliste monarhiaga riikides (Inglismaa, Holland, Norra jne.) parlamendi
vastus monarhi troonikõnele, mis tehtud või või etteloetud valitsuse esindaja poolt
parlamendi istungjärgu alguses. P. a. sisaldab hinnangut valitsuse teostatud poliitikale ja
selle poolt planeeritud ettevõtmistele, aga ka kodade soove.
Valitsemise seadusandlikud organid; nimetus tuleneb prantsuse tegusõnast parler –
„rääkima“ - , mida parlamendid muidugi teevadki.

Parlamendireservatsioo
n
Parlamendivalimised Parlamendi liikmete valimised. Et rahvaesinduse põhimõte nõuab esindaja valimist
esindatava poolt, siis on üldpõhimõttena kõik parlamendid valitavad. Teatavaid erandeid on
tehtud seni senatite suhtes. Mitmesuguste võimalikkude valimissüsteemide kasutamisel on
demokraatlikes riikides üldpõhimõttena nõutav, et parlament oleks valitav üldise,
ühetaolise, otsese ja salajase valimisõiguse alusel. Valimisõigus on üldine, kui hääleõigus
kuulub kõigile teatava vanusepiirini jõudnud vaimselt terveile kodanikele erilise seisusliku,
varandusliku või haridusliku tsensuse ja soo peale vaatamata. Hääleõigust kitsendatakse
aga siingi teatavat liiki isikuile. Need põhimõtted on kohaldatavad nii aktiivse kui ka
passiivse valimisõiguse puhul. Ühetaolisuse põhimõtte nõuab, et iga kodaniku häälel oleks
võrdne kaal valimistulemuste arvutamisel. Otsene mitteühetaolisus esineb nn. pluraalse
valimissüsteemi puhul, kus osale kodanikele kuulub igale 1 hääl, teisele osale igale 2 häält
jne. Kaudselt tikutakse ühetaolisuse põhimõtet, kui näit. iga sotsiaalne klass valib
ühetaolise valimisõiguse alusel kindlaksmääratud arvu parlamendiliikmeid, kuid igas
klassid on ühe parlamendi liikme valimiseks nõutav erisugune arv hääli. Samuti kaob
ühetaolisus siis, kui näiteks iga valimisringkond valib ühe parlamendiliikme, kuid
sealjuures ei ole valimisringkonnad hääleõiguslike kodanike arvult võrdsed. Valimised on
otsesed, kui valija annab oma hääle vahenditult valitavale, vastandina kaudseile valimistele,
kui kodanik valib erilised valijad (nn. valijamehed) ja need valivad parlamendiliikmed või
kui valimine toimub mitmeastmeliselt (näit .Nõukogude-Venemaal). Salajaselt toimub
valimine, kui hääletamisel jääb kolmandaile isikuile teadmatuks, missugusele isikule või
isikute rühmale hääl on antud. Olenevalt sellest,. Kas valija saab hääletada ainult ühele
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kandidaadile või kandidaatide nimekirjale, eraldatakse isiku- ehk. individuaalseid ja
nimekirjalisi valimisi. Saab valija esitatud kandidaatide nimekirjast kandidaate valida oma
soovi kohaselt või on valijale jäetud võimalus teha kandidaatide nimekirjas ümberpaigutusi
või koguni oma poolt uusi kandidaate juurde lisada, siis on tegu liikuvate või vabade
nimekirjadega, vastandina valimistele kinniste nimekirjade järgi, kus hääle saab anda ainult
nimekirjale esitatud kujul. Erilise segakombinatsioonina esineb ms. nn. kolmikute süsteem,
kus hääletaja võib hääle anda kandidaatide kolmikute valimisnimekirjades esitatud kujul,
või teha kandidaatides muudatusi või koostada omalt poolt uus kolmik, või anda hääl ainult
ühele kandidaadile. Valija määrata on jäetud siin ka kandidaatide järjekord. Valimiste
tegelikuks teostamiseks jagatakse riigi maa-ala tavaliselt valimisringkondadeks ja
ringkonnad valimisjaoskondadeks, mis on ühtlasi hääletusjaoskondadeks.
Valimistulemused arvutatakse kas iga ringkonna kohta eraldi või kogu riigi kui terviku
kohta korraga, olenevalt sellest, millise põhimõtte alusel valimisi teostatakse. Valimine,
eriti salajane, toimub valimissedelite äraandmisega. Valimissedelite sisu oleneb
kasutatavast valimissüsteemist, s.o. sedel võib sisaldada ühte või rohkem kandidaadi nime
või tervet kandidaatide nimekirja. Valimiste teostumisel tuleb eraldada üldvalimisi
järelvalimistest. Üldvalimised on korralised valimised, mis teostatakse vastavalt ühes või
teises riigis seatud korrale kas kogu parlamendi või selle kindla osa valimiseks.
Järelvalimised korraldatakse parlamendi legilatuuriperioodi kestel vabanenud
parlamendiliikmete kohtade täitmiseks. Valimiste lõppemisel kontrollitakse valimisi nende
tegeliku käigu seaduspärasuse seisukohalt. Seda teostavad kas erapooletu kohus või mõni
eriline komisjon. Tunnistatakse valimised seaduspäraseks, siis kuulutatakse välja ka
valimiste tulemused, sellest ajast peale kehtivad tavaliselt ka uuesti valitud
parlamendiliikmete volitused. Vt. Valimissüsteemid. EE. VI 1936 lk.586. A. Mg.
(ingl. Parliament, pr. Parlament). 1)Rahvaesinduskogu, millele kuulub riigi seadusandliku
võimu teostamine. Parlamendi kui riigiorgani osatähtsust on ajaloo kestel erinevalt
hinnatud, sõltuvalt neist ülesannetest, millel teostamine on parlamendile kuulunud ja
olenevalt neist võimupiiridest, milles parlamendil on tulnud oma ülesandeid teostada.
Riikliku keskorgani tähtsuse saavutas parlament konstitutsioonilise riigi tekkimisega, kui
seadusandluse ja täidesaatva võimu funktsioonide teostamine jaotati riigi eri organite vahel.
Maksimaalset tähtsust omab parlament parlamentaarse valitsemiskorra puhul.
Parlamentarism saavutas oma hiilgeaja XX saj I. veerandil, mil ta hakkas kehtima enamikes
kultuurriikides. Konstitutsioonilises ja parlamentaarses riigis kuulub seadusandluse
teostamine üldpõhimõtteliselt parlamendile. Täidesaatva võimu juhina omab riigipea
parlamendi poolt vastuvõetud seaduste suhtes suspentiivse veto õigust. Vetoosaliseks
saanud seaduse on riigipea tavaliselt kohustatud üldama, kui parlament sama seaduse uuesti
vastu võtab. Ühtegi seadust ei saa väljata parlamendist mööda minnes. Parlamendi
olulisemate õiguste hulka kuulub riigi eelarve vastuvõtmine. Seda õigust kasutatakse
surveabinõuna täidesaatva võimu suhtes eriti mitteparlamentaarse valitsemiskorraga
riikides. Parlamentaarse valitsemiskorraga riikides kuulub parlamendile ka kontroll
täidesaatva võimu organite teotsemise üle. Parlament moodustab siin keskuse, mille ümber
on kontsentreeritud teised riigi kõrgemad organid. Parlamenti tuntakse kaasajal ühe ja
kahekojalisena. Prevaleerib kahekoja-süsteem. Kojad erinevad nende komplekteerimise
mooduses, volituste kestvuses ja pädevuses. Üht koda nimetatakse tavaliselt senatiks ja teist
saadikutekojaks. Igapäevases kõnekeelses on kasutama hakatud ka ülem- (senati) ja
alamkoja (saadikutekoja) nimetust, peamiselt Inglismaa suhtes. Saadikutekoda valitakse
demokraatlikes riikides otse, üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel (Vt.
Parlamendivalimised). Senati komplekteerimisel on kasutatavad väga mitmesugused
moodused. Valitavuse korral võib üldisema põhimõttena märkida vanusepiiri tõstmist
passiivse valimisõiguse puhul. Kasutatakse ka kaudseid valimisi. Monarhistlikes riikides
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nimetatakse osa senaatoreid üldiselt riigipea poolt. Ühendriikides koosneb senat tavaliselt
liigeriikide esindajatest. Kahekoja-süsteemi puhul omab seadusandluses olulisemat tähtsust
saadikutekoda, eriti finantsasjade suhtes, samuti täidesaatva võimu organite tegevuse
kontrollimisel. Senat täidab seadusandluses kontrolliva organi ülesandeid, kusjuures
saadikutekoja poolt vastu võetud seaduse tagasilükkamine senati poolt omab
suspendeerivat tähendust. Senati ja saadikutekoja vastastikune suhe reguleeritakse tavaliselt
põhiseadusega. Parlamendi volituste kestust nimetatakse legislatuuriperioodiks. Tavaliselt
on senati legislatuuriperiood pikem kui saadikutekojal. Parlamendi istungjärgud jagunevad
korralisteks ja erakorralisteks. Korralised istungjärgud toimuvad põhiseaduse poolt
ettenähtud aegadel. Erakorralisteks istungjärkudeks kutsutakse parlament kokku korraliste
istungjärkude vaheaegadel ja põhiseaduse poolt määratud korras. Erakorralistel
istungjärkudel on parlamendi tegevus teatava määrani kitsendatud. Parlament töötab
tavaliselt tema enda poolt kehtima pandud kodukorra alusel. Et parlamendi liikmete suhtes
on üldiselt tunnustatud immuniteedi põhimõte, siis kuulub parlamendile ka teatav kontroll
oma liikmete tegevuse suhtes. Sisekorra suhtes alluvad parlamendi liikmed parlamendi
distsipliinile. Parlamendi kui riigiorgani osatähtsus on tunduvalt vähenenud nüüdisaja nn.
autoritaarsetes riikides, kus on suures osas loobutud konstitutsioonilise riigi põhimõtetest
(Mõeldakse 1935.a.). Parlamendi laialisaatmine on parlamendi volituste lõpetamine enne
tema legislatuuriperioodi lõppu riigipea poolt. Parlamendi laialisaatmist kasutatakse
peamiselt juhtudel, kui parlament avaldab valitsusele umbusaldust, kuna riigipeal on
olulised põhjused uskuda, et valijate enamik pooldab valitsuse seisukohti. Säärasel juhul ei
lahku valitsus ametist, vaid riigipea kuulutab välja uued parlamendivalimised ja valitsuse
edasine saatus oleneb uuest parlamendist. Laialisaatmisele kuulub tavaliselt saadikutekoda,
mõnes riigis aga ka senat Samuti saadetakse parlament mõnikord laiali juhtudel, kui
riigielus tulevad otsustamisele riigile eriti tähtsad küsimused ja enne nende otsustamist
tahetakse lasta rahval oma seisukohad avaldada uue parlamendi valimise kaudu.
Parlamendi laialisaatmist kasutatakse ka siis, kui on olulised põhjused uskuda, et
parlamendi ja rahva enamiku seisukohad on vastukäivad või kui parlament on muutunud
töövõimetuks. Parlamendi laialisaatmisel kuulutatakse välja uued parlamendivalimised, mis
teostatakse põhiseaduses ettenähtud ajavahemikul. Laialisaadetud parlamendi liikmete
volitused lõpevad tavaliselt alles uuesti valitud parlamendi liikmete volituste algamisega,
kuid laialisaadetud parlament oma edasistes teotsemisvõimalustes sõltub täidesaatva võimu
juhist. Parlamendi laialisaatmise aluseks olev põhimõte ei luba parlamenti laiali saata samal
põhjusel üle ühe korra järjestikku, mis seisukoht on mõnes põhiseaduses fikseeritud.
2)Parlamentideks kutsuti Prantsusmaal anciens regime ajal kõrgemaid kohtuasutusi, kes
teostasid ka mõningaid administratiivseid ülesandeid….EE VI 1936. lk. 586-588.
1)Rahvaesinduskogu, millele kuulub riigi seadusandliku võimu teostamine. P-i kui
riigiorgani osatähtsust on ajaloo kestel erinevalt hinnatud, sõltuvalt neist ülesandeist, mille
teostamine on kuulunud parlamendile, ja olenevalt neist võimupiiridest, milles p-l. on
tulnud oma ülesandeid teostada. Riikliku keskorgani tähtsuse saavutas P. konstitutsioonilise
riigi tekkimisega, kui seadusandluse ja täidesaatva võimu funktsioonide teostamine jaotati
riigi eri organite vahel. Maksimaalset tähtsust omab P. parlamentaarse valimiskorra puhul.
Parlamentarism ( ) saavutas oma hiilgeaja XXs. I veerandil, mil ta hakkas kehtima
enamikus kultuuririikides. Konstitutsioonilises ja parlamentaarses riigis kuulub
seadusandluse teostamine üldpõhimõtteliselt parlamendile. Täidesaatva võimu juhina omab
riigipea P-i. poolt vastu võetud seaduste suhtes suspensiivse veto õigust. Veto osaliseks
saanud seaduse on riigipea tavaliselt kohustatud üldama, kui parlament sama seaduse uuesti
vastu võtab. Ühtegi seadust ei saada väljata parlamendist mööda minnes. Parlamendi
olulisemate õiguste hulka kuulub riigi eelarve vastuvõtmine; seda õigust kasutatakse
surveabinõuna täidesaatva võimu suhtes eriti mitteparlamentaarse valitsemiskorraga
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riikides. Parlamentaarse valitsemiskorraga riikides kuulub parlamendile ka kontroll
täidesaatva võimu organite teotsemise üle. Parlament moodustab siin keskuse, mille ümber
on kontsentreeritud teised riigi kõrgemad organid. Parlamenti tuntakse kaasajal ühe-ja
kahekojalisena; prevaleerib kahekojasüsteem. Kojad erinevad nende komplekteerimise
mooduses, volituste kestuses ja pädevuses. Üht koda nimetatakse tavaliselt senatiks ja teist
saadikutekojaks. Igapäevases kõnekeeles on
kasutama hakatud ka ülem-(Senati) ja alamkoja (saadikutekoja) nimetust, peam. Inglismaa
suhtes. Saadikutekoda valitakse demokraatlikes riikides otsese, üldise ja ühetaolise
hääleõiguse alusel (Parlamendivalimised). Senati komplektimisel on kasutatavad väga
mitmesugused moodused. Valitavuse korral võib üldisema põhimõttena märkida
vanusepiiri tõstmist passiivse valimisõiguse puhul; kasutatakse ka kaudseid valimisi.
Monarhistlikes riikides nimetatakse osa senaatoreid üldiselt riigipea poolt. Ühendriikides
koosneb senat tavaliselt liigeriikide esindajaist. Kahekoja-süsteemi puhul omab
seadusandluses olulisemat tähtsust saadikutekoda, eriti finantsasjade suhtes, samuti
täidesaatva võimu organite tegevuse kontrollimisel. Senat täidab seadusandluses kontrolliva
organi ülesandeid, kusjuures saadikutekoja poolt vastuvõetud seaduse tagasilükkamine
senati poolt suspendeerivat (peatav; edasilükkav) tähendust. Senati ja saadikutekoja
vastastikune suhe reguleeritakse tavaliselt põhiseadusega. Parlamendi volituste kestust
nimetatakse legislatuuriperioodiks. Tavaliselt on senati legislatuuriperiood pikem kui
saadikutekojal. Parlamendi istungjärgud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks.
Korralised istungjärgud toimuvad põhiseaduse poolt ettenähtud aegadel; erakorralisteks
istungjärkudeks kutsutakse parlament kokku korraliste istungjärkude vaheaegadel ja
põhiseaduses määratud korras. Erakorralistel istungjärkudel on parlamendi tegevus teatava
määrani kitsendatud. Parlament töötab tavaliselt tema enda poolt kehtestatud kodukorra
alusel. Et parlamendi liikmete suhtes on üldiselt tunnustatud immuniteedi põhimõte, siis
kuulub parlamendile ka teatav kontroll oma liikmete tegevuse suhtes. Sisekorra suhtes
alluvad parlamendi liikmed parlamendi distsipliinile. Parlamendi, kui riigiorgani osatähtsus
on tunduvalt vähenenud nüüdisaja autoritaarsetes riikides, kus on suures osas loobutud
konstitutsioonilise riigi põhimõtteist. Parlamendi laialisaatmine on parlamendi volituste
lõpetamine enne tema legislatuuriperioodi lõppu riigipea poolt. Parlamendi laialisaatmist
kasutatakse peamiselt juhtudel, kui parlament avaldab valitsusele umbusaldust, kui riigipeal
on olulised põhjused uskuda, et valijate enamik pooldab valitsuse seisukohti. Säärasel
korral ei lahku valitsus ametist, vaid riigipea kuulutab välja uued parlamendivalimised ja
valitsuse edasine saatus oleneb uuest parlamendist. Laialisaatmisele kuulub tavaliselt
saadikutekoda, mõnedes riikides ka senat. Samuti saadetakse parlament mõnikord laiali
juhtudel, kui riigielus tulevad otsustamisele riigile eriti tähtsad küsimused ja enne nende
otsustamist tahetakse lasta rahval oma seisukohad avaldada uue parlamendi valimiste
kaudu. Parlamendi laialisaatmist kasutatakse ka siis, kui on olulised põhjused uskuda, et
parlamendi ja rahva enamiku seisukohad on vastukäivad või kui parlament on muutunud
töövõimetuks. Parlamendi laialisaatmisel kuulutatakse välja uued parlamendivalimised, mis
teostatakse põhiseaduses ettenähtud ajavahemikul. Laiali saadetud parlamendi liikmete
volitused lõpevad tavaliselt alles uuesti valitud parlamendi liikmete volituste algamisega,
kuid laiali saadetud parlament oma edasises teotsemisvõimalustes sõltub täidesaatva võimu
juhist. Parlamendi laialisaatmise aluseks olev põhimõte ei luba parlamenti laiali saata samal
põhjusel üle ühe korra järjestikku, mis seisukoht on ka mõnes põhiseaduses fikseeritud.
Vrd. Parlamentarism. 2) Parlamentideks kutsuti Prantsusmaal ancien regime´i ( ) ajal
kõrgeimaid kohtuasutusi, kes teotasid ka mõningaid administratiivseid ülesandeid.
Parlamendid pidasid end üheks kehamiks; nimelt arvati provintside parlamente Pariisi
osakondadeks. Viimane etendas ka tähtsat poliitilist osa oma õiguse tõttu, uute seaduste
kandmisel oma registreisse vastuväidetega (remontrances) esineda; mõnikord keeldus ta

3741

Parlamentarism

Parlamentarism Paronüüm
Partei

isegi sellisest registreerimisest, nii et kuningail tuli vastupanu murdmiseks tarvitada Lit de
justice´i ( ). Et parlamentide liikmete kohad olid ostetavad, siis kujunes parlamentide
tegelasteks kaunis sõltumatu seisundiga ning iseteadev mantliaadel ( ); Parlamendid kaotati
asutava kogu otsusega 1790.a. A. Mg.; P.T.
Jur. , riikliku valitsemiskorra süsteem, milles parlament, olles otsustav seadusandlik organ,
teostab ka kõrgemat kontrolli täidesaatva võimu organite üle. Kontrollimine toimub sel teel,
et ministritekabinet ja üksikministrid on oma tegutsemises parlamendi ees poliitiliselt
vastutavad. Valitsus või tema üksikliige saab ametis püsida ainult seni, kuni tal on
parlamendi enamiku usaldus ja toetus. Avaldab parlament valitsusele või tema
üksikliikmetele umbusaldust, siis peab viimane ametist lahkuma ja riigipea on kohustatud
lahkumispalve vastu võtma. Säärasel korral on tegu valitsuse- või ministritekriisiga.
Parlamentarismi puhtakujulisel rakendamisel lahkub valitsus ametist terves koosseisus,
tunnistades end solidaarseks oma üksikliikme tegevusega. Seejuures alluvad valitsuse
liikmed teataval määral peaministri kontrollile. Kriis lahendamiseks pöördub tavaliselt
riigipea ühe parlamendiliikme poole uue valitsuse moodustamise ettepanekuga. Õnnestub
viimasel uue valitsuse koostamine, siis esitab ta uue valitsuse riigipeale ametisse
nimetamiseks, kusjuures valitsuse koostaja jääb uude valitsusse peaministrina. Peaministri
kandidaadi isiku valimises on riigipeal vabad käed. Tegelik olukord sunnib aga riigipead
siin arvestama parlamendi meeleolu. Et kindlustada valitsusele parlamendi enamiku toetust,
valib riigipea peaministri kandidaadiks parlamendis enamiku moodustava rühma juhtivama
liikme, kes koostab valitsuse harilikult oma erakonna liikmetest. Ei ole ühelgi rühmal
parlamendis enamust, siis puudub võimalus valitsuse moodustamiseks ühe rühma
liikmetest ja valitsuse moodustamiseks ning valitsusele vajaliku toetuse kindlustamiseks
koaleeruvad mitmed erakonnad. Säärasel korral on tegu koalisatsiooniministeeriumi e. –
valitsusega. Tegelikult on parlamendi poolt kontrollitav ja juhitav ka riigipea tegevus
ministrite kontrasignatuuri kaudu. Parlamendil on õigus aru pärida valitsuselt ja igalt
üksikult ministrilt. Need on kohustatud arupärimistele vastama. Viimane lõpeb
üleminekuformeli vastuvõtmisega, mis võib olla lihtne või motiveeritud. Motiveeritud
üleminekuformel sisaldab tavaliselt umbusalduse avaldamist valitusele. Lõpeb arupärimine
üleminekuformeliga, milles ei avaldu parlamendi seisukoht küllalt selgena, siis on
valitsusel või tema üksikliikmel õigus tõstatada usalduseküsimus, millele parlament peab
vastama selgel kujul. Usalduseküsimust võib valitsus või tema üksikliige tõusetada alati,
kui ta kahtleb parlamendi enamiku toetuses (nn. kabinetiküsimus). Eesti 1933.a.
Põhiseaduses ei ole parlamentarismi põhimõte puhtakujuliselt läbi viidud. Riigivanema
aktide eest kannavad poliitilist vastutust kaasallakirjutajad ministrid või peaminister. Et aga
mitmed väga olulised riigivanema otsused ei vaja kehtimiseks peaministri või asjaomase
ministri kaasallkirja ja et riigivanemale on antud laiapiiriline seadusandlik võim ja ka
võimalus riigikogu tegevuse kitsendavaks reguleerimiseks, siis võib parlamentarismi
põhimõtte rakendamine muutuda sõltuvaks riigivanema tahtest, siiski nõuab Põhiseadus, et
valitsusel ja tema üksikliikmeil peab olema riigikogu usaldus. Vt. veel Kabinet,
Kontrasignatuur, Parlament, Peaminister . EE VI 1936. lk.588-589. Mägi A.
Kõrvuti presidentalismiga konstitutsioonilise režiimi üks põhivariante; selles
valitsemissüsteemis riigipea ja valitsusjuht (peaminister) on eri isikud ning valitsus
(peaminister, kabinet, muud ministrid) vastutab usaldushääletuse kaudu parlamendi ees.
- isanimi.
e. erakond – ühte poliitilist ideoloogiat pooldavate inimeste organisatsioon, mille
põhieesmärk on oma huvide realiseerimine riigivõimu kasutades.
(sks. Partei, pr. parti, ld. pars – osa, erakond, teatava ühiskondliku klassi aktiivsem osa, mis
on ühendatud poliitiliseks organisatsioonks, mille eesmärgiks on juhtida ühiskondlikku ja
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riikliku elu teatava omaksvõetud tegevuskava alusel; kapitalistlikes maades on mitmeid
kodanlikke ja väikekodanlikke p-sid, kes üksikute antagonistlike klasside ja rühmituste
huve kajastades on vaenulikud töölisklassi vastu. Hoopis erinev on tõeline töölisklassi
kommunistlik p.
Parteid -Assotsiatsioon, mis moodustatakse mõjutama riigi poliitika sisu ja teostamist mõne
ideoloogiliste printsiipide ja/või huvide kogumi kasuks kas otsese võimuteostamise või
valimistes osalemise kaudu.
Parteide allakäigu tees - 1970.a. levinud ettekujutus, et poliitilised parteid – eriti läänemaades – minetavad kiiresti
oma traditsioonilise rolli valijaskonna struktureerijana ja poliitika kujundajana.
Parteikongress Kommunistlikes parteides esindajate kõige laiem üleriigiline kokkutulek; enamikus riikides
partei tippjuhtide taotluste kuulekas kinnitaja („kummitempel“).
Parteisüsteem Parteide suhteline paigutus vabade ja konkureerimist tagavate valimistega riigis;
võimalikud variandid on kaheparteisüsteem, mõõdukas mitmeparteisüsteem ja äärmuslik
mitmeparteisüsteem.
Partikularism
– (poliitikas) (ld. particularis osa) – riigi üksikute osade (piirkondade) poliitiline tendents
iseseisvusele. See on iseloomulik sellistele riigi osadele, mis lähi-minevikus omasid
iseseisvust ja püüavad säilitada oma ajaloolisi traditsioone (vene kirjanduses kasutatakse
terminit – separatism oma üldise konservatiivsuse tõttu).
Partikularism (lad.)
– mõne osariigi või riigiosa (provintsi, maakonna jne.) püüe saavutada üldriiklikus
organisatsioonis võimalikult sõltumatut seisundit. P. oli eriti arenenud Saksamaal, nimelt
Saksa-Rooma Keisririigi aegadel. Vt. Regionalism, Föderalism.
Partokraatia
-ühe partei ainuvõim (vt. Totalitarism)
Piiratud valitsemine – demokraatlik e. põhiseaduslik valitsemine; termin rõhutab seaduste
ja poliitiliste traditsioonidega asetatud piiranguid valitsemisinstitutsioonide tegevusele.
(Vastandiks piiramatu, õigusvastane e. diktaatorlik valitsemine).
Pass
– (pr. passport) üks kahtlaste isikute jälitamise vahenditest, riikliku julgeoleku tagamiseks.
Teine versioon: terminile - (passe – läbipääsuluba ja port –sadam) – luba sadamast
lahkumiseks. Hiljem – kindlaks määratud vormiga dokument isiku tuvastamiseks.
Passiivne vastupanu e. s.pol., tööandja vastu sihitud töövõtjate võitlusvahendid oma tööolude ja palgatingimuste
itaalia streik
parandamiseks. Töövõtjad ei lahku p. v. puhul töölt, vaid teotsevad oma töökohtadel korraja viisipäraselt, kuid ebatavaliselt aeglases tempos, täites siiski erilise hoolikuse ja
täpsusega iga tööeeskirja. Sellise käitumise tõttu kuhjub töövõtjate ette liiga palju tegemata
tööd, töötamine ei anna tulemusi, uusi tööjõude juurde võtta aga ei ole võimalik. Neil
asjaoludel peetakse p. v. avalikust streigist kardetavamaks, sest tema vastu on väga raske
võidelda. Eestis ei ole p. v. keelatud.
EE. VI 1936. 608 v. g.
Pasta sunt servanda
– rahvusvaheliste lepingute täitmise kohustus ( riik ei või enesele võetud kohustest
ühepoolselt loobuda).
Pasta sunt servanda
- rahvusvahelise kohustuse ülimuslikkusest, põhimõte.
Patrooni-kliendi suhted Ülema (patrooni) ja alluva (kliendi) vahetussuhted, kus esimene kaitseb ja abistab viimast
vastutasuks lojaalsuse, lugupidamise ning isiklike ja poliitiliste teenuste eest.
Patsifitsm.
1)Püüdlus lahendada riikidevahelisi vaidlusküsimusi mittesõjalises korras seks
otstarbeks loodavate kohtute, vahekohtute või lepitusasutiste kaudu. Taotleb nn.
ofensiivsete e. rünnaksõdade keeldu ning ründava riigi vastu karmide survevahendite
kasutamist.
2)Ühiskondlik-poliitiline maailmavaade, mille eesmärgiks on püüda ühiselu vorme nii
ümber korraldada, et niihästi rünnaksõjad kui ka nn. defensiivsed e. kaitsesõjad ei saaks
enam tekkida. Selline p. taotleb eeskätt kaitseväe kui riigi välispoliitilise organi kaotamist.
Patsifistlikud tendentsid esinesid juba keskajal kat. Kirikus, kes püüdis sõda piirata

3761

Peaminister e.
ministerpresident –

Peanõukogu –
Peasekretär –
Pedagoogiline

ja pehmendada (Maarahu) ja uuel ajal eriti kveekereil. XVIII saj. alguses esitas Euroopa
riikideliidu loomise kava abbe´ de Saint-Pierre, kuna selle sajandi lõpul I. Kant põhjendas
rahvaste solidaarsuse ideed töös „Zum ewigen Frieden“ (1795). Napoleoni sõdade järel
püüdsid valitsejad kindlustada rahu Püha liidu kaudu, mis toetus kristlik-konservatiivseile
põhimõtteile. Samal ajal arenes p. seoses liberalismi ja demokratismi ideedega. Esimesed
rahuühingud tekkisid alates a-st 1816 Inglismaal ja P. -A Ühendriiges. A-st 1848 on peetud
rahvusvahelisi rahukonverentse (Burrit, E) XIX s. 2. poolel hoogustus p. ka Prantsusmaal,
Šveitsis ja 1880.a. eriti Skandinaavia riikides, avalduses paljude vastavate ühingute
tegevuses. 1891.a. asutas Berta v. Suttner Austria rahuühingu, 1892 A. Fried Saksa
rahuseltsi. 1888.a. rajati Parlamentidevaheline Liit, kelle juhtivaid tegelasi on Chr. Lange.
1891.a. kutsuti ellu kõigi maailma rahuühingute keskus – rahvusvaheline rahubüroo
(Bernis, a-st 1919 Genfis), kelles on juhtivalt teotsenud E´. Ducommun. A-st. 1901 on
jagatud Nobel´i rahuauhindu. Suurte aineliste toetustega on p-i soodustanud A. Carnegie.
Vanem p. taunis sõda peamiselt kõlbelisest seisukohast. Seda suunda on esindanud L.
Tolstoi, FR. W. Foerster ja mitmesugused kristlikud asutused eri mais. Viimasel ajal on
esikohale tõusnud praktilisema ilmega suund, mis püüab sõda pehmendada ja järkjärgult
kõrvaldada mitmesuguste vahenditega. Selle tähtsamaid saavutusi on Genfi konventsioon
a-st 1864, Haagi konverentside otsused, Haagi Rahvusvaheline Vahekohus, Rahvasteliit,
Kellog´i pakt ja desarmeerimise konverentsid. P-i on propageerinud ka mitmed
väljapaistvad kirjanikud, nagu V. Hugo, L. Andrejev, H. Barbusse, R. Rolland, E. M.
Remarque jt. P-i idee levitamisest on intensiivselt osa võtnud ka organiseeritud naised, kes
seda on propageerinud vastavate kirjutuste ja kongresside kaudu. 1854.a. avaldas
esmakordselt rootsi naiskirjanik Fredrika Bremer naiste üleskutse – asutada maailarahu-liit.
Suuri teeneid rahuaate levimisel omab saksa naiskirjanik Berta v. Suttner oma romaaniga
„Die Waffen nieder“ (2k., 1889). Nüüdisajal teotseb p-i idee propageerimise alal
Rahvusvaheline Naiste Rahu ja Vabaduse Liiga (asut. 1915.a.) ning 1928.a. asut Emade ja
Naisõpetajate Rahvusvaheline Rahuühing.
EE. VI 1936.a. lk.618-619. A.-T. K.; P.T.; V.P.-G. (Kliimann, A.-T. prof.;Tarvel, P.prof.;
Poska-Grünthal, Veera, õigusteadl.)
jur. ministritekolleegiumi juht. Parlamentaarse riigi valitsemiskorras kuulub P-le. tavaliselt
ministritekabineti tegevuse juhtimine, üksikministrite tegevuse ühtlustamine ja kitsama- või
laiemapiirdelise kontrolli teostamise õigus üksikministrite suhtes; tal on õigus viimaseilt
aru pärida ja neid riigipeale ametist vabastamiseks esitada. P-l. puudub aga tavaliselt õigus
sisuliselt vahele segada üksikministrite tegevusse. Parlamentarismi puhtakujulisel
teostamisel omab P. otsustavat tähtsust riigipoliitika rajajoonte määramisel ja selle poliitika
teostamisel. Riigi üldpoliitiliselt tähtsamad riigipea aktid vajavad selleks, et olla kehtivad,
P-i. kaasallkirja. P-i. ametist lahkumisel lahkuvad temaga koos kõik ministrid;
üksikministri ametist lahkumisel esitab P. riigipeale uue ministrikandidaadi ametisse
kinnitamiseks. Mitteparlamentaarse valitsemiskorraga riikides on P. tavaliselt samasugune
valitsuseliige nagu kõik teisedki ministrid; ta on ainult esimene endataoliste seas. Eesti
1933.a. Põhiseaduse järgi kuulub P-le. õigus asendada ka riigivanemat, kui viimase amet on
vaba või kui riigivanem ei saa oma ülesandeid täita haiguse või muude takistuste tõttu;
riigivanema asendajana kuulub P-le. olulisem osa riigivanemale Põhiseadusega antud
õigusist

1)ministeeriumi kõrgem ametnik, kellele harilikult allub min.-i. keskasutise kantselei;
2)suuremail organisatsioonidel, eriti poliitilistel parteidel ja rahvusvahelistel ühingutel ning
asutistel asjaajamise ja kirjatoimetuse juhataja.
Kasvatusteaduse osadistsipliin, uurib kasvatuse sotsioloogilisi funktsioone, kasvatuse
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ühiskondlikku korraldust ja kasvatusasutuste vahekorda teiste sotsiaalsete teguritega (nagu
riik, kirik, perekond).
Peerid
– (pr. Pairs, ingl. peers <ld. pares = võrdsed) – Inglismaal kõrgaadli liikmed nn. lordid, kes
alates XIV s. moodustavad ülemkoja.
Peeso
(hs. Peso) – Hispaania mündiühik = 4 peseetat.
Peetrituli
– kirikukalendris peetripäev 29. juuli (Apostel Peetruse), mille eelõhtul tehakse peetrituld
nagu jaanilaupäevalgi. (Venemaal).
Peiping
„Põhja rahu“ e. Peking, „põhjapoolne pealinn“, Hiina pealinn.
Penitentsiaarne süsteem – (lad. poenitentia) – vanglates kasutav „kahetsemist“ saavutada püüdev režiim.
Pension
– Inglismaa opositsiooni liidrile?
Per diem
- [(lähtudes päevapalgast)]
Per legem terrae
– maa (riigi) seaduste järgi.
Perekondade Ühing
Salaühing, mis asutati 1835.a. ja mis nimetati 1837.a. ümber „Aastaaegade Ühinguks“.
Selle asutajaks oli kommunist-utopist L.-A Blanqui (1805-1881), kelle elust pool kulges
vanglais. Hiljem oli ta silmapaistev tegelane Pariisi Kommuunis.
Persona grata
– soovitav isik; isik, kelle nimetamiseks diplomaatilise esinduse juhiks on asukohariigi
poolt antud nõusolek.
Persona non grata
– mittesoovitav isik, pärast p.n.g. kuulutamist antakse diplomaadile teatud konkreetne aeg
12, 24, 48, 72 tundi maalt lahkumiseks.
Perustuslaki
– Põhiseadus
Peteri printsiip L.J.Peteri sõnul on inimestel bürokraatlikes organisatsioonides kalduvus „tõusta oma
ebakompetentsuse tasandile“;, et inimesi edutatakse tavaliselt vanemluse ja alamal töökohal
ilmutatud kompetentsuse alusel, siis edutatakse nad lõpuks töökohale, mis ületab nende
võimed.
Pettus-1900
– teise isiku, omakasupüüdlikel eesmärkidel, teadlikult eksiarvamusele viimine.
See koosneb asjade seisukorrast või tegelikust kujutavate faktide moonutamise teel
valeteabe andmisest. Pettuse puhul, juriidilist tehingut sõlmiv pool väljendab selle akti, mis
talle pakuti, sooritamise soovi ja sellega tahte, kui tehinguks hädavajaliku tingimuse
olemasolu. Kuid vaieldamatu on ka see, et kui pool teaks asja tegelikku seisu, ei oleks ta
tehingu sõlmimiseks andnud oma nõusolekut. Pettuse vahendusel sõlmitud tehing,
vaatamata petetud poole tegelikele kavatsustele, annab seega teisele kontragendile
ebamoraalsel viisil kasu saamise võimaluse. Ühel ja teisel alusel ka rooma õigus ja
kaasaegsed seadusandlused ei tunnista pettuse kasutamise kaudu sooritatud tehingu
tegelikkust. Juriste huvitab see küsimus vaid sellest küljest, kas pettuse kaudu sooritatud
tehingut pidada tühiseks või ainult kehtetuks ning kas selle tühistamine toimib sel juhul, kui
ese on antud üle kolmandale isikule. Rooma õigus tunnistas tehingu kehtetuks antud
kontragendi käes ja actio de dolo või exceptio doli hävitaks selle mõju, kuid sellele
vastupidiselt, mis leidis aset sundusel, kajastus kolmanda isikuga sõlmitud tehingu kasude
hävimisel.((?KL.))
Prantsuse õigus tunnistab tehingu kehtivusetuks algusest peale ja järelikult,
sõltumatult sellest, kes sellest kasu saab – kas petetu ise või keegi kolmas, kes ei ole
pettuses süüdi.
Saksamaa kriminaalkoodeks kuulutab tehingu kehtetuks, kuid annab võimaluse
selle vaidlustamiseks ja ka siis kui see on antud üle kolmandale isikule. Viimane määrus,
mis võetud vastu tehingu konstruktsiooni lihtsuse huvides, rikub, siiski, tsiviilkäibe huve.
Kolmandad isikud, kes ei ole süüdi lepingu pahedes, ei pea vastutama tehingu puuduste
eest, millistest neil ei olnud võimalik teada.
Vene õigus ei anna üldisi määrusi pettuse mõjust juriidiliste tehingute jõule, kuid
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aga kõrvutada §701 т.Х ч.1., mis sätestavad, et „ tahe ja nõusolek peavad olema vabad“ ja
§1518, mis tunnistab kehtetuks asjade ostu-müügi, millised ei sisalda väljaräägitud
kvaliteete, - viivad ka meil õiguse sellisele reeglile, et „pettus õõnestab petetud poole vaba
tahet ja annab talle lepingu tühistamise nõudmise õiguse“ (касс. Реш. 90.г. №9).
Senati selgitusel „lepingupoolte vaba tahe rikutakse mitte ainult pettusega, kui
kriminaalkuriteoga, kui ka eksitusse viimine, et sõlmida ebakasulik tehing, nii valeväidete
esitamisega, kui ka tõe varjamisega“ (1883, № 78, ja 1890 a. № 9). Selline selgitus vastab
kaasaegsetele tsiviil-õigusliku õigusteaduse printsiipidele. Vt veel juriidiliste tehingute
kehtivus (XI, 326).
Regelsberger, „Pandecten“ (I, §146, 1893.a.va.);
Анненковь, «Система русскаго гражданского права» (I, 390 сл., СПб., 1894).
Vaata veel: Moшенничество
В.Н.
Pietism
Piinamine

Piir-iga , -

Piiramisseisukord –

Piiratud kasvu
strateegia
Piirivalve, -

– protestantismis tekkinud usuline liikumine, mis sai XVII sajandil alguse Madalmaades
ning levis sealt Saksamaale, Šveitsi, Baltimaile ja Inglismaale. Pietismis eeldatakse
murrangulist pöördumist ilmalikust elust ja pannakse rõhku fanaatilisele vagadusele.
e. tortuur, vanasti kriminaalkohtupidamise korra poolt ette nähtud abinõu, millega sunniti
kahtlustatavat isikut oma süü üles tunnistama. Piinamise lubatavuse ja kohaldatavuse piirid
olid seadustes ette nähtud. Piinamiseks kasutati näit. kehaliikmete venitamist ja
väljaväänamist, paljastatud keha piitsutamist, kruvide tarvitamist kehaliikmete
kokkupigistamisel, põletamist jne. Eestis esines piinamist orduaja lõpust alates. Piinamine
kaotati Rootsi ajal Eestimaal 1686.a. ja Liivimaal 1699.a. Piinamine oli uuesti kohaldatav
Vene ajal ja see kaotati lõplikult 1801.a.
EE VI 1936 lk.759.
kõrgeim vanadus, milleni riigiteenija võib olla riigiteenistuses. Riigiteenistuse seaduse §39.
(RT 1935, Nr…25) järgi lõpeb riigiteenija ametivahekord 65-aastase vanuse, notarite
suhtes aga 70.a. vanuse kättejõudmisel. Riigikohtunikkude ja Kohtukoja liikmete P. on
70.a., teistel kohtunikkudel 65.a. Ohvitseride ja üleajateenijate piir-ea kohta kehtivad
erinormid.
mõnes riigis (näit. Prantsusmaal) avaliku korra kaitsemise otstarbel väljakuulutatav
erakordne seisund. Selle iseloomustavaks tunnuseks on administratiivvõimu (osalt ka
kohtuvõimu) üleminek sõjaväevalitsusele, kellele antakse võimu teostamiseks erakordsed
volitused. Vene keisririigi seadusandlus tundis p-na sõjakindluses väljakuulutatud
erakordset seisundit, mis andis kindluse komandandile kodanikkude suhtes erakordsed
volitused.
EE.VI 1936 lk 761.
- . Limited-growth stratery.- Strateegiline alternatiiv, mida iseloomustatakse eesmärkidega,
millised on kehtestatud varasemate saavutuste tasemel, arvestades inflatsiooniga. Enamasti
kasutatakse seda hästi arenenud tootmisharudes, millised asuvad suhteliselt staatilises
väliskeskkonnas.
relvastatud ja eritunnustega kaitseväelist vormirõivastust kandev ametkond Eestis,
ülesandega tõkestada seadusevastast piiri läbimist, esemete sisse-ja väljavedu, avastada ja
jälitada salakaubavedu ning tollivarjamise süütegusid. Piirimärke korras hoida, piirikaitsest
osa võtta jm. Nov. 1918 loodi Eestis rahaministrile alluv kaitseliidu P-e. peavalitsus;
jaan.1919.a. muudeti P. Ülemjuhatajale alluvaks sõjaliseks organisatsiooniks nimetusega
Rannavalve- ,side-ja päästejaamade valitsus, mille ülesandeks oli valvata piiri mere ja
Peipsi rannal. 1919.a. lõpul moodustati P-e. valitsus ja loodi 8 piirikütipataljoni, kes
valvasid kogu piiri; apr. 1920 likvideeriti P-e. valitsus ja pataljonid anti merejõudude
juhataja ning diviisiülemate alla; peatselt aga likvideeriti piirivalve pataljonid ja P-t. teostas
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Piirivalvur –
Piirkasulikkus

Piirkasulikkus,

kaitsevägi septembrini 1922.a., mil asutati siseministrile alluv P-e valitsus, mida juhib
valitsuse ülem ühes peastaabiga. P-e. jaguneb jaoskondadeks, rajoonideks, kordoniteks, ja
postideks ja on komplekteeritud peamiselt ohvitseridest ja üleajateenijatest. (Tõrvand, J.
kindral-major).
relvastatud ja vormirõivas isik, kes piirivalve kordonites ja postidel teostab piirivalvet.
Õieti piirkasu e. marginaalkasu, ök., tänapäeva majandusteoorias keskset ning põhilist
tähtsust omav mõiste, mis on tuletatud inimese tarvete ja nende tarvete rahuldamise
vahendite erilisel vaatlemisel. Nimelt käsitletakse inimese üksikut (näiteks toidu) tarvet kui
paljude tungivusastmete kogumit ja selle tarbe rahuldamiseks inimese käsutuses oleva
teatava üksiku hüvitise (näiteks leiva) kogust kui paljude osakoguste kogumit. Mida
suurem on viimaste hulk (arv), seda väiksemaks jääb selle tarbe tungivus, mida võib
rahuldada selle hüvise viimsete (sel inimesel veel kasutada olevate) osakogustega ja seda
väiksemad on seetõttu (selle inimese subjektiivsel hinnangul) kasud, mida omavad
mainitud viimsed osakogused selle inimese vastava tarbe rahuldamise suhtes.
Piirkasulikkuse õpetuse järgi määrab inimese teatava tarbe katteks tema käsutada oleva
hüvise kui terviku väärtuse see kasu, mida omab selle hüvise viimane osakogus vastava
inimese subjektiivsel hinnangul tema vastava tarbe teatava tungivusastme rahuldamisel.
Seda eelmainitud viimse osakoguse kasu nimetataksegi piirkasulikkuseks. Piirkasulikkuse
mõiste aluseks on juba J. Bentham´il märgatav, kuid eriti H.H. Gossen´i polt sõnastatud
seadus. Enamik tänapäeva majandusteoreetikuist on võtnud piirkasulikkuse oma
õpetuse aluseks ja lähtekohaks. Nn. piirkasu-koolkond on tänapäeva majandusteaduses
tähtsaim ja tunnustatuim. Oma piirkasulikkusele rajatud väärtusteooria põhjal on ta
arendanud teoreetilise süsteemi, mis püüab ühiklikult lähtekohalt väljudes selgitada kõiki
tänapäeva liiklus-majanduselu põhinähtusi: hinna, töötasu, ettevõtjakasumi, põhimikurendi
ja kasviku. Et piirkasulikkus põhineb inimese subjektiivsel psüühilisel hinnangul, siis
nimetatakse piirkasu-koolkonda ka subjektiivseks e. psühholoogiliseks ja ta
väärtusteooriat subjektiivseks. Piirkasulikkuse õpetuse rajasid ja rakendasid majanduselu
nähtuste teoreetiliseks selgituseks, arvatavasti sõltumatult H.H. Grossen´ist ja üksteisestki,
peaegu ühtaegu K. Menger, W. St. Jevons ja L. Walras. Vrd. Austria koolkond.
EE VI 1936 lk. 763-764.
E. Pm.
õigemini piirkasu e. marginaalkasu, ök., tänapäeva majandusteoorias keskset ning põhilist
tähtsust omav mõiste, mis on tuletatud inimese tarvete ja nende tarvete rahuldamise
vahendite erilisel vaatlemisel …
EE. VI 1936 lk. 763-764.

Pilar von Pilchau, AdolfParun, baltisaksa poliitik, 1851-1925.a. õppis Tartus ja Halle ülikoolis. Pidas a-st 1874
Audru mõisa. Olnud mitmetes kohalikes ametites. Pilar von Pilchau täitis 1906 -08 .a.
Liivimaa resideeriva maanõuniku kohuseid. Oli 1908-18 Liivimaa maamarssaliks ja ühtlasi
1912.a. Vene riiginõukogu liige mõisnikkonna valimisel. 1918.a. toimis ta Riias märtsis
kokkuastunud Balti ühendatud maanõukogu esimehena ja selle järel Saksa riigi osana
mõeldud Balti osariigi ajutise valitsuse juhina. Pilar von Pilchau oli oma aja energilisemaid
ja mõjukamaid Balti aadli juhte.
Pilatus Pontius
Juudamaal teotsenud Rooma prokuraator, kelle ametiajal (26-36 p. Kr.) ja loal toimus
Jeesuse ristilöömine. Pärastise kristliku traditsiooni huvist Pilatuse isiku vastu tunnistavad
ms. II s-st pärinevad nn. Pilatuse aktid – aruanne, mille Pilatus olevat saatnud keisrile
Jeesuse hukkamise üle.
Piliidid, inglise poliitiline rühmitis, tekkis vabakaubanduse toetajaks muutunud R Peel´i ( )
pooldajaist, kes 1846.a. lõid lahku konservatiivide proteksionistlikust enamikust. P-d.
lähenesid järk-järgult liberaalidele ja sulasid 1860.a. paiku nendega ühte.
3801

Pillaja
Pinge (stress)
Pirata est hostis
humanigeneris
Pirata non mutat
dominium
Plaanide hindamise ja
läbivaatamise meetod –
PERT
Planeerimine
Planeerimine
fikseeritud objektile
Planeerimise ja
kontrolli allsüsteem
Platonism,

Jur., isik, kes eesmärgita ning tulude ja kulude vahekorda arvestamata pillab oma vara, kes
sellepärast ringkonnakohtu määrusega on tunnistatud võimetuks ise oma vara valitsema ja
kelle vara on hoolekande all (BES §506-511).
-Stress - Olukord juhtimisel, mida iseloomustab kõrgendatud psühholoogiline või
füsioloogiline pingestatus.
– piraadid on kogu inimkonna vaenlased.
– piraadid ei muuda võimu ega omandiõigust.
- Project evaluation and review technique - PERT - Projektidega töö juhtimise süsteem,
mille peamiseks eesmärgiks on tootmisgraafikutest ja kindlaksmääratud tähtaegadest
kinnipidamise tagamine. Süsteem arvestab sündmuste kestvusega ebamäärasusega.
- Planning - Eesmärkide ja lahenduste saavutamiseks tehtav valiku protsess.
- Fixed position layout - .Süsteem, mida kasutatakse põhiliselt projektide teostamiseks.
Sellel juhul on tööobjekt liikumatu, aga tootmisressursid tuuakse töökohale vastavalt
tekkinud vajadusele.
- Planning and control subsystem.- Allüksus, mis saab informatsiooni tootmise allsüsteemi
seisukorrast ning lõpetamata toodangust. Komplekse informatsiooni alusel, mis on saadud
nii sise-, kui väliskeskkonnast, võtab planeerimise ja kontrolli allsüsteem vastu otsuseid
perspektiivsetest eesmärkidest ja funktsioonidest.
Platon ´i – maailma- ning eluvaade, mis avaldub tema ideedeõpetuses. Juba antiikajast peale arendasid p-i edasi akadeemikud, siis uusplatonism,
keskajal iseäranis Clemens Aleksandria ´st, Origenes, Augustinus, Bernhard ja Thierry Chartres ´ist, J. F. Bonaventura jt. Renessansi ajal uuendas
p-i platooniline akadeemia Firenses, asut. M. Fivcino poolt (1459.a.) ja XVII ja XVIII s. Cambridge´i koolkond. Ka nüüdisaja filosoofiale on p-l suur
mõju.

Platooniline –

(kr) Platon ´ist lähtuv, Platon ´i õpetuse pärane, ideaalne, puhas. – P. armastus, vastastikusel hingesugulusel põhinev, meelastest tungidest vaba
armastus.

Plebistsiit

–

(ld.plebiscitum rahva otsus)Rooma riigis nimetati nii määrust, mis plebeide
korporatsiooni poolt häälteenamuse saanud (heakskiidetud), ilma patriitside
osavõtuta, olid iseenesest vaid plebeidele kohustuslikud, mitte kogu rahva jaoks
(poppulus).Kaitses oma kihi huve.

–

Plebistsiit - Pleibitsiit (lad) –

Moodne plebistsiit – kui riigiõiguse instituut, on seadusandlik määrus, mis võetud
vastu või on tagasi lükatud üldrahvalikul hääletusel. See plebistsiit (Prantsusmaal, Itaalias)
on sarnane referendumiga (Sveits). Itaalias kasutati plebistsiiti tavaliselt riigi territooriumile
mingi territooriumi liitmise või eraldamise küsimuses. Rahvusvahelise õiguse sfääris kasutati
plebistsiiti esmakordselt Prantsuse revolutsiooni perioodil kui: Avinjoni elanikele anti
võimalus avaldada oma arvamust (1791.a) Prantsusmaaga liitumise poolt või vastu. (Kasutati
avalikku hääletust ja muid mõjutusvahendeid ja survet). Kõik plebistsiidid, milles tõstetati
territooriumi võõrandamine, võib jaotada kahte gruppi:
1)Kui riik, mis enda külge territooriumi liidab on täiesti kindel võidus, või ei ole
sellest eriti huvitatud (Siis plebistsiidil tagatakse vaba tahte väljendamise vabadus) ja
2)Kui riik ei ole kindel plebistsiidi edus, kuid on liitmisest eriti huvitatud, siis
avaldatakse asjade käigu mõjutamiseks aktiivselt survet hääletajatele, muutes plebistsiidi
komöödiaks ja farsiks.
Otsene pöördumine rahva poole poliitika või liidrite kinnitamiseks hääletamise teel;
paradoksaalselt seostatakse plebistsiiti pigem diktaturi kui konstitutsionalismiga.
1)Vanas-Roomas plebeide rahvakoosoleku (concilium plebis) otsus, mis alul omas jõudu
ainult plebeide kohta, kuid alates a-st. 286 e. Kr. omandas üldseaduse jõu. 2)Prantsusmaal
Napoleon I ja III ajal üldise valimisõiguse alusel toimunud rahvahääletus mõne rahvale
otsustamiseks esitatud küsimuse (näit. keisririigi sisseseadmise) kohta.
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Pluraalne täidesaatev
võim Pluralis modestiae
Pluralism

Pluralism Plurallistlik partei Pluralne ühiskond Plutokratia

Polariseerumine Poliitika

Poliitika

Vastupidiselt presidentalismi või parlamentarismiga, kus poliitika kujundamisel tavaliselt
domineerib üks liider, on antud juhul tegemist võimu jagamise ehk kollegiaalsusega; parim
näide on tänapäeva Šveits.
Lgv. Majesteedi mitmus, riigipea või asutuse usuordu, juhi poolt avalikes pöördumistes
enese kohta tarvitatav mitmusevorm: Meie, Rootsi kuningas.
1)mitmekesisus, paljusus, mis võib iseloomustada ühiskonna sotsiaalset ehitust,
parteistumist, vaimukultuuri; demokraatliku ühiskonna iseloomulik tunnus; 2)USA
poliitikateaduste koolkond, mille kohaselt pole nüüdisdemokraatias enam ühte kindlat
võimueliiti, vaid võim jagatakse huvigruppide vahel läbirääkimiste ja kokkulepete alusel.
Filos., metafüüsika õpetus, mille järgi olemine, tegelikkus, koosneb paljudest, relatiivselt
iseseisvatest ühikuist, vastandina singularismile ning monismile, mille järgi paljus on
näivus- Pluralismi pooldavad materialism (atomism jt. ) kui ka spiritualism (G.W. Leibnitz
oam monadoloogias, J. Fr. Herbart jt.) samuti W. James.
Teooria, mille järgi poliitise protsessi olemus seisneb ülimalt arvukate huvigruppide
konfliktis, kompromissis ja kokkumängus.
Niisugune ainupartei, mis loobub mobiliseerimisest ja ideoloogiast traditsiooniliste liidrite
ja huvigruppide juhtide laia koalitsiooni moodustamise kasuks.
Ühiskonnatüüp, mida iseloomustab usulistel või etnilistel „blokkidel“ või kogukondadel
püsiv silmatorkav poliitiline lõhestatus.
– (rikkus + võim) – riigi valitsemise vorm, mil võim kuulub rikkamale klassile. Seda
kasutatakse juba ammu, tänapäeval kasutatakse halvustavas mõttes. Õigem kasutada nende
riikide puhul, kus on kõrge varanduslik tsens (Itaalia, Belgia 1893.a., osalt ka Inglismaa).
See toimib siis kui varakad klassid ei oma formaalseid eeliseid, mis seadusega
garanteeritud ja rahalise kindlustatuse abil püüavad mõjutada valimisi ja ka riigi elu üldse.
Siit ka rahakas oligarhia.
Poliitiliste jõudude kalduvus koonduda poliitilise spektri äärmisse vasakusse ja paremasse
punkti ning sedaviisi tekitada ebastabiilsust või isegi kodutülisid.
1)Üks sotsiaalteadustest.
2)Reaalsete faktide kogum ja selle kasutamine.
3)Poliitika tegemise oskus.
Aristotelese jaoks oli poliitika teadus riigist. Blungilile oli see teaduseks, mis käsitles
“eelistavalt riigi elu vooge ja muutusi,” aga üldse riigi elu teooria ja selle muutused,
vastukaaluks õigusteadusele, kui riigiseisundit käsitlevale teooriale:
P –suhe õigusse, kui dünaamikal staatikasse.(Frebel, Eser,...).
P – kaasaegses mõttes võetakse kokku, kui teadust, mis uurib riigi eesmärke
ja selle teostamiseks vajalikke vahendeid. Isegi ühes riigis ei ole rahval ühist eesmärki, sest
riik koosneb erinevatest inimestest, ühiskondlikest gruppidest, millest igaüks järgib oma
eesmärki ja huvisid. Nende omavaheline mõju määrab riigi elu kulu.
P – sõltub ja lähtub riigi siseelust.
P – kui teadus, sisaldab eelkõige õpetust riigis tegutsevatest jõududest,
milleks on riigi suhtes poliitilised parteid. Poliitikas on selgelt eraldatavad kaks
põhisuunda: “Reaalsete huvide poliitika” ja “Ideaalidele pühenduv”(printsipiaalne)
poliitika, kuid mida ikkagi tavaliselt koos kasutatakse. Esimene püüdleb vahetu huvi
teostamisele (Inglismaa), teine - üldiste õiguse ja õigluse printsiipide võidukäigule.
P – jaotatakse: - välispoliitikaks
- sisepoliitikaks
I – tegeleb rahvusvahelise õigusega.
II – sisepoliitikaga (rahandus, kaubandus, õigus, sotsiaalküsimus,
kirik, jne.) (B.E. 1898.a. T:47. lk. 302).
1)Riigi valitsemise kunst, riigielu korraldamisele ja juhtimisele suunatud tegevus; jaguneb
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avalikõiguslike organisatsioonide iseloomu ja nende tähtsuse seisukohalt kommunaal-,
sisse- ja välispoliitikaks, tegeleb riigivõimu korrastusega, s.t. riigi põhikorra kohastamisega
konkreetseile elunõuetele ja õigusnormide loomise, teostamise ning rakendamisega
(seadusandlus, valitsemine) siseriiklikul ja riikidevaheliste suhete alal. Poliitika tegelikeks
teostajateks on eelkätt riigi kõrgeimate organite juhtivad isikud, kelle tahtest otsustavalt
sõltuvad riikliku sisse- ja välispoliitika iseloom ja suund. Viimast mõjustavad ka poliitilised
parteid, kutsehuvilised jt. rühmitused ajakirjanduse ja mitmesuguste teiste vahendite kaudu.
Seevastu ei tegele tavaliselt praktilise poliitikaga riigiametnikud, kes vaid teostavad neile
antud ülesandeid ettemääratud põhimõtteil ja alustel.
2)Üldise ja avaliku iseloomuga (mitte kitsalt-riiklike) küsimuste ja nähtuste kohta
seisukohavõtmine ja nendega tegelemine. Selles mõttes kõneldakse kirikupoliitikast,
karskuspoliitikast, kultuuripoliitikast, rahupoliitikast (vt. Patsifism), majanduspoliitikast,
koloniaalpoliitikast jne..
3)Teoreetiline poliitika, ehk poliitikateadus, uurib teaduspäraselt neid seisukohti, mida
tuleb arvestada riigielust välja kasvanud tarvete rahuldamiseks ja riiklike ülesannete
teostamiseks, sobivate meetodite ja vahendite valikul, selgitab, missuguseid põhiülesandeid
võib üldse riigivõimule seada ja mis aladele on kohane riigi teotsemist laiendada. Et
praktilise poliitika edukas rakendamine eeldab vastavate küsimuste laiapiirilist teoreetilist
tundmist ja teiste maade sellekohaste kogemuste arvestamist, on poliitikateaduse tähtsus
viimaseil aastatel üha tõusnud.
EE VI 1936. lk. 861. A. Mg.; P.T.
Poliitika aabits
Jurjev. 1898.a. A. Grenzstein. (Poliitika kirjavara. Nr.1) lk.9
Poliitika.Policy - Üldised orientiirid, mis kergendavad tegevusel ja otsuste tegemisel eesmärke
saavutada.
Poliitiline aritmeetika - J. Graunti poolt rajatud ja W. Petty 1679.a. ilmunud teose “Political Arithmetic”. järgi
nimetatud statistikakoolkond, mis püüdis ühiskondlikes massinähtusis avastada
kasuaalsõltumusi ja seaduspärasusi arvestuste, peamiselt tõenäosusteooria abil.
Poliitiline demokraatia
dem.sots. kontseptsiooni põhiline koostisosa. P.d. - eeldab parteide paljusust,
–
opositsioonile tegevusvabadust, võimalust mitmele parteile võimu teostamises osalemiseks
ja nende valimiste tulemuste kaudu võimult vahetumist. (Mingis vormis diktatuur,
ainuparteilisus on kohatud).
Koostisosadeks – inimõigused, trükivabadus, ametühingute liikumise vabadus ja
iseseisvus ja õigusriigi eksisteerimine. SD lähtuvad sellest, et demokraatlik sotsialism saab
olla teostatud vaid sellises ühiskonnas, kus on eksisteerivad harmooniliselt kõik demokraatia
vormid – poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed.
Poliitiline hoiak
Poliitiline kultuur
Poliitiline kultuur Poliitiline p. On
(Erakond)

– indiviidi sisemine valmisolek käituda teatud viisil mingi poliitikaobjekti (erakonna) või –
sündmuse (valimiste) suhtes.
– poliitika ja riigivõimuga seotud teadmiste, oskuste ja käitumismallide kompleks (vt.
kodanikukultuur).
Antud maa üldise kultuuri kõik need aspektid, mis mõjutavad tema poliitilisi protsesse;
kõnealusel ideede, hoiakute ja ideoloogiate mosaiigil on tugev mõju selle suhtes, mis laadi
režiim antud riigis valitseb.
organiseeritud, ühise riigipoliitilise ideaaliga kodanikkude eraõiguslikult teotsev kestva
ilmega rühmitis, mille eesmärgiks on juhtida ja korraldada ühiskondlikku elu.
Poliitilist e.-a. tuleb eristada klassist ja kutserühmitustest. Poliitilise E. kui ideeline
koondis võib hõlmata kodanikke mitmest klassist ja kutserühmast. Säärased E-d. tekivad
paratamatult, niipea, kui kodanikkond hakkab osa võtma riigi juhtimisest. Juba vana-aja
Kreeka vabariigid tundsid aristokraatide ja demokraatide E-i., Rooma Vabariik – patriitside
ja plebeide E-i. Uue aja Inglismaa torysid ja whige. Praegusaja Inglismaal on 3 suurt E-a.:
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vanameelsed, vabameelsed ja tööerakond, Põhja-Ameerika Ühendriikides – vabariiklased
ja demokraadid. Konstitutsioonilise riigikorra arenemisega käib käsikäes poliitiliste E-de.
arenemine. Noortes riikides kannavad need sageli kutserühmade iseloomu:
üldriigipoliitiline ideaal pole veel selgunud, selle aset täidavad ühised kutserühma
(käsitöölised, põllumeeste, majaomanikkude) huvid, mida samastatakse üldriiklikkude
huvidega. Seepärast tekivad ka sagedad etteheited säärastele rühmitistele üldhuvide
puudumise pärast. Ainult üksikküsimuste lahendamiseks liitunud E-d. moodustavad E-de.
bloki. Kestvamaks ühistööks võimu vallutanud E-d. moodustavad E-de. koalitsiooni.
Koaleerunud E-de. vastu võimu pärast võitlevad E-d. on opositsiooni E-d. E-a. teotsemist
juhtivate poliitiliste põhimõtete kogum on E-a. poliitiline programm. (Vt. Erakonnad
Eestis, Eesti ajalugu).
Poliitiline partei –

Poliitiline politsei
Poliitiline süsteem
Poliitiline tasakaal

(lad. pars – osa) – riigi konstitutsioonilise õiguse osa. Sellise nimega tähistatakse enamvähem olulist inimeste gruppi, kes omavad ühiseid poliitilisi ideaale, püüavad viia läbi
samu reforme ja on organiseerunud oma ideaalide kaitsmiseks ning teostamiseks. On:
radikaalsed, liberaalsed, konservatiivsed ja absolutistlikud parteid. Riikides, kus ei ole
lõppenud võitlus erinevate valitsusvormide kehtestamise eest, või vormid vahetuvad tihti,
grupeeruvad parteid ühe või teise režiimi toetuseks: (vabariiklased – monarhistid). Kuid,
“Klerikaalne partei” – püüdleb kiriku ülemvõimule (vahest leiab see sobivamaks tegutseda
kulisside tagant). Need parteid võtavad vastu laiaulatuslikud poliitilised programmid ja on
sisuliselt täiesti ilmalikud aga oma eksisteerimise tingimuste tõttu väga erinäolised
tendentside poolest:(Austrias on nad reaktsioonilised, Saksamaal liberaalsed ja
demokraatlikumad). Segarahvastikuga, sealjuures ebavõrdse etnograafilise koosseisuga
(Austria-Ungari) riikides nõuavad reforme. (Kui neile järgi anda, siis valitsevad rikkad
unustavad oma lubadused vaestele (oma radikaalse mineviku). Nii on juhtunud tsehhidel ja
väikevenelastel (teisiti ukrainafiilidega) Galiitsias. Vaid siis, kui partei loobub oma
rahvuslikust värvingust ja nõudes mitte ülemvõimu vaid võrdset asendit, kuid erandlikult
oma rahvale kõigi rahvuste võrdõiguslikust – ainult siis partei ei reeda oma põhiprintsiipe.
Mõnikord võib ka rahvusliku värvinguga parteil edu olla (Iirimaa RP). Rahvuste võrdsuse
tingimustes rahvuslikel parteidel kohta (alust) ei ole (Šveits, USA). Mõnikord parteid
liituvad, et võidelda ühise asja eest või vastu (tavaliselt ajutiselt). Inglismaal:” Whig” ja
“Tory” (liberaalid ja konservatiivid), teised liituvad kas esimese või teisega, sest
valimissüsteem ei soodusta parteide paljusust ja üksikuna on vähe võimalusi eduks. Kuna
Saksamaal, seevastu on teine valimissüsteem, mis soodustab parteide paljusust. Näiteks on
seal kolm konservatiivset parteid: Konservatiivne Partei, Imperiaalne Partei, Antisemiitiline
Partei), kolm liberaalset parteid, üks sotsiaaldemokraatlik ja üks klerikaalne partei.
Sotsiaal-demokraatlikud parteid on organiseeritud alt üles ja seda mõjutab rahva meeleolu,
kuid mitte järsult. Kuid ta tegutseb organisatoorselt ülevalt alla, selles on kindel
liikmemaks ja isiku roll suur, millest palju isiklikke sisetülisid ning ebapüsivust tegevuses.
(B,E. SPb. 1897. T: XXIV. lk.888 – 891)
– Eestis enne 27.11.1925.a. kaitsepolitsei, politsei eriliik, mille ülesandeks on võitlemine
poliitilise kuritegevuse vastu. Selle ametnikud on p. p. komissarid, abikomissarid, vanemad
assistendid, assistendid, vanemad agendid ja agendid.
– erakondade, võimu- ja valitsemisasutuste kompleks, mille raames ja poliitiliste normide
alusel toimub poliitika väljatöötamine.
– (T:51,lk.60)printsiip, mille põhjal suurriigid püüavad mitte lubada ühtedel või
teistel sellist tugevnemist, mis oleks teistele ohtlik. 1848.a. revolutsiooniline liikumine,
hiljem, Itaalia ja Saksamaa liitumine tõid rahvusvahelistes suhetes esile uued printsiibid ja
eelistatult rahvusluse ning poliitiline tasakaalu printsiip on Euroopas rikutud, arvatavasti
jäävalt.
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Poliitiline teadus –1989
(FES II va. lk.491. M- 1989.a.)poliitikat, poliitilisi suhteid, poliitilisi süsteeme jne.
uuriv teadusliku tegevuse valdkond. Põhiobjekt – poliitiline võim, mida realiseeritakse
poliitilistes süsteemides ja teistes poliitiliste suhete vormides. Poliitilise teaduse peamisteks
osadeks on: 1)Poliitika teooria, mis kujutab endast sissejuhatust poliitilisse teadusse ja on
pühendatud poliitika ja poliitiliste suhete filosoofilis-metoodilistele alustele; 2)Poliitiliste
süsteemide ja nende elementide: riik, partei, poliitiline kord – teooriad. 3)Rahvusvaheliste
suhete teooria, mille objekti moodustavad: rahvusvaheliste suhete süsteemid, sõjavägede
olemused, rahvusliku ja välispoliitika probleemid, üleüldise rahu kindlustamise teed, erinev
poliitilise korraga riikide rahuliku kooseksisteerimise küsimused, uue poliitilise mõtlemise
formeerimine ja uue majandusliku korra rajamine; 4)Sotsiaal-poliitiliste protsesside
juhtimise teooria, poliitilise juhtimise vormid ja meetodid ja riigi vahetu juhtimine
riigipoolselt parteiliste, kultuuriliste ja teiste org. kaudu, kõigi sotsiaalsete instituutide
tegevuse efektiivsuse tõstmise teed. 5)Poliitiline ideoloogia ja poliitiline teadus, mis uurib
poliitilise teaduse arengu ajalugu ning ideoloogia roll ja funktsioneerimine poliitilise võimu
süsteemis. Lääne politoloogia on poliitilise süsteemi funktsioneerimiseks. Vajalikuks
osutusid juhtimise tehnoloogiate ja meetodite väljatöötamised, samuti ühiskondliku teadvuse
mõjutamine, riigi sise- ja välispoliitika sihtide väljatöötamine ning optimaalsete vahendite
leidmine nende sihtide saavutamiseks.
Poliitiline vabadus

– (T: 57.lk. 174) 1)Rahva, suguharu, riigi sõltumatus võõrast võimust.2)Rahva osa
osavõtu vabadus riigi elust (valimised, referendumid, plebistsiidid). 3)Munitsipaalsest ja
kohalikust (omavalitsuslik) elust osavõtu vabadus peavad kuuluma poliitiliste õiguste hulka.

Poliitiline vormel -

Gaetano Mosca järgi üldine ideedekogum, mis legimitimiseerib valitseva klassi võimu nii
tema enda kui ka valitsevate klasside silmis.
Poliitiline ökonoomia -majandusteaduste haru, mis lähtub majanduse arengu seaduspärasusi mõtestades
ühiskonna ajaloolise arenguastmetest.
-Teadusharu, millega Inglismaal, P.-A. Ühendriikides, Prantsusmaal ja mujal mõeldakse
peam. rahvamajandusteadust; Saksamaal aga esineb p.ö, peam. kolme majandusteaduse
eriharu – teoreetilise rahvamajandusteaduse e. natsionaal- e. sotsiaalökonoomia,
rahvamajandus-poliitika e. praktilise rahvamajandusteaduse ja finantsteaduse –
kogumõistena. Vt. Majanduspoliitika.
Poliitilised süüteod – jur. süütegude ebasüstemaatiline liik, mis tavaliselt hõlmab süütegusid kõrgema riigivõimu
vastu, riigireetmist, valimisvastaseid süütegusid, süütegusid välisriigi ja avaliku korra
vastu.(KrS §74-121)
Poliitilised ühingud, jur.– poliitilisi eesmärke taotlevad ühingud. Ühingute ja nende liitude seadus (RT 1926. Nr.37)
mõistab Eestis poliitiliste ühingutena erakondi. Sama seaduse nõudel peab kõigil Ü-l.
olema põhikiri ja juhatus. Sisekaitse ülema sundmäärusega 5.III 1935 (RT 1935 Nr: 21 ) on
Pü-te. tegevus seisma pandud.
Poliitilisi emigrante
Poluarhia
Pomestie

Poolori

NSVL toetas vaid neid poliitilisi emigrante kes olid „emigreerunud“ kommunistliku partei
ülesandel. (Välismaa org poolt saadetud.) (K. L.)
(kr.)Mitmevõim või valitsus. Vastand: monarhia.
(vn) Venes maaliik, mis vastandina aadli pärusomandile – votšinale – anti palkmaalastele
(vn. „sluzilõje ljudi“, aj. teenistusaadel Venemaal, peam. Moskva ajastul. Palkmaalased
said tsiviil-., eriti aga väeteenistuses olemise eest palgaks ja tarviliku varustuse
muretsemiseks maad) ajutiseks tarvitamiseks riigiteenistuse eest.
s-pol. Inimene, kel on kohuseks kuulata oma peremehe kontrollimatuid käske, õigused aga
piirduvad vaid õigusega ise end rentida ja müüa. Eneserentimise korral muutub poolori
orjaks, kuid ainult renditähtajani. Enese müümise korral muutub poolori lõplikult orjaks.
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Poolorjus esines osaliselt vanas Babüloonias, ka Kreekas põllumajanduses, eriti aga kõikjal
tolleaegses merenduslikus kaubanduses vaheastmena üleminekul orjusest vabade
kodanikkude seisundisse. Poolorjus oli olemas aga ka ühtaegu ja rööbiti orjusega. EE. VI
1936.
Poolthäälte enamusega – EV Põhiseaduse termin
Poomine
Surmanuhtluse täidesaatmise viis hingamisteede sulgemisega köie abil, mille tagajärjel
inimene lämbub, ühtlasi katkeb vereringe ajudes ja järgneb momentaalne mõistuse kaotus.
Keskajal oli poomine tuntud peamislt Lääne-euroopas, kus seda peeti häbistaivamaks
hukkamisviisiks. Uuemal ajal kohaldati poomist peamiselt Venemaal (a-ni 1917),
Inglismaal ja Austria-Ungaris. Eestis oli poomine alates XIII saj ette nähtud varguse
karistusena, eeskätt meestele, kuna naiste hukkamine toimus elusalt matmise teel.
Poomiseks kasutati enamasti võllast (kaht sammast nendele asetatud põikpalgiga),
harvemini puid. Ka praegu Eestis kehtivas KrS-s on ette nähtud eriti raskete kuritegude
puhul poomine, mida aga surmamõistetu võib asendada mürgistamisega. EE VI 1936.a.
lk.903.
Poosen
Poznan
Populism
– erakonna tegutsemisstiil: rahva poolehoiu püüdmine massidele meelepäraste lubaduste ja
demagoogia abiga.
Porfiir
– (kreeka k.) (algselt purpurset värvi saadavat igljanka molluski nimetus) – pikk sametist
purpurset värvi mantii (varukateta mantel, erineva tegumoega, näiteks Nikolai II kroonimist
Moskvas 1893.a. on kujutatud „Eesti iseseisvuse sünd“ lk.35 illustratsioonil, mis kahjuks
ei ole värviline, kuid mantel peaks olema valdavalt purpurset värvi. Mainitud
illustratsioonil on mantel kaunistatud veel mingi looma (mink) sabadega ja suurt Vene
riigivappi kujutavate väljaõmblustega. KL.) tavaliselt hermeliini nahkse kraega, - võimu
sümbol, monarhi kroonimise tseremoonial ja teistel õukonna pidulikel aktidel paraadlik
riietamine. Prantsusmaal valmistati kuninga mantii taevasinisest sametist ja see oli
kaunistatud hõbedast väljaõmmeldud liiliatega. (SVE 1955.a. K 34 223. lk.).
Pornograatia
(kr.) kõlvatute naiste valitsus, eriti paavstluse langusajastul X sajandil.
Port Artur
Jaapani k. Ryojun, Jaapani valduses olev sadam ja kindlus Kuantungi poolsaarel Kollases
meres, 29 000 elanikku 1930.a. Port Artur oli 1898-1905 renditud Venemaale, kes asutas
sinna sõjasadama. Vene-Jaapani sõjas piirati Port Artur veebruaris 1904.a. jaapanlaste poolt
merelt ja mandrilt sisse; 1905.a. jaanuaris oli kindlus sunnitud alla andma.
Porter-Lawleri mudel. Porter-Lawleri model - Motivatsiooni situatsiooni teooria, mis ühendab ootuste teooria ja
õigluse teooria elemente. Ta sisaldab viit suuruste muutujat: pingutusi, ootusi,
tulemuslikkust, hüvitust ja rahuldust.
Portugal -1936
Republica Portuguesa, vabariik Euroopa äärmisel edelaserval, Pürenee poolsaare
Läänerannikul, 88 683 ruutkilomeetrit ja 6,4 milj elan. (1936.a.) Riigikord. Vabariigi
põhiseadus kehtib 1933.a. Riigi kõrgemate organitena esinevad president ja ühekojane
parlament. President valitakse 7- aastaks otsesel hääletamisel, perekonnapeade poolt.
Parlament valitakse otsesel hääletamisel 4 aastaks. Presidendi abilisena toimib vabariigi
valitsus eranõukogu nime all. Parlamendi kõrval teotseb nõuandva asutisena
korporatsioonide esinduse põhimõttel koostatav eriline koda....
1. ülikool rajati 1290.a. Lissabonis.
1820. a. Revolutsiooni järel töötasid cortesed välja radikaalse põhiseaduse. Kodumaale
naasenud Johann VI kinnitas viimase 1821.a., aga asendas selle 1824.a. tagurlikumaga.
1822.a. lõi Brasiilia Portugalist lahku. Pedro IV loovutas 1826.a. Portugali oma tütrele
Maria II de Gloriale, kelle valitsus algas tõeliselt alles 1834.a. Johann VI poja Migueli
võimuhaaramise katse likvideerimise järel, mil restaureeriti Pedro IV poolt antud mõõdukas
1826.a.põhiseadus. Maria II poegade Pedro V ja Ludvigi valitsemise ajal vapustasid tiiki
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Portugali trepp
Positiivne vabadus Positiivne õigus
Positiivne õigus, jur.
Positivism

Postindustriaalne
ühiskond
Postmodernism
Postulaat

Potaator
Pouvoir constituant –

ägedad sisevõitlused konservatiivide ja 1822.a. põhiseaduse kehtima panekut taotlevate
liberaalide vahel. XIX s. lõpus püüdis Portugal saavutada maaühendust oma Aafrika
asumaade Angoola ja Mosambigi vahel, kuid see katse nurjus peamiselt Inglismaa
vastuseisu tõttu. Kuningas Karli ajal hoogustus raskete maksude ja eeskätt õukonna
pillamisest ebatervete rahandusolude tagajärjel vabariiklik liikumine, mida peaminister J.
Franko püüdis pidurdada diktaatorlike võtetega. 1. II 1908.a. langes Karl ühes
troonipärijaga Ludvig Philippiga atendaadi ohvriks. Tema järglane Manuel II kukutati
troonilt okt. 1910.a. puhkenud revolutsiooniga ja Portugal muutus vabariigiks. Nüüd
järgnes rida reforme: vaimulikud ordud suleti, kloostrite varandused riigistati aug. 1911.a.
pandi kehtima rahvuskogu poolt väljatöötatud põhiseadus. Alul olid võimul radikaalid,
kelle juht A- da Costa viis märtsis 1916.a. Portugali maailmasõtta Entente riikide poolel.
1917.a. lõpul tõusid konservatiivid uuesti võimule, aga siseolud püsisid endiselt
ebastabiilsetena. Versailles rahu järgi saavutas Portugal väikese osa Saksa Ida-Aafrikast.
1926.a. tõusis kindral A. O. De. Fr. Carmona sõjalise mässu teel peaministriks ja samal
aastal presidendiks. Ta on valitsenud diktaatorlikult, kindlustanud rahu ning korda ja eriti
reforminud pea- ja rahandusminister A de O. Salazar kaudu riigi rahandust. EE VI 1936.
– Kivist vanaaegne trepp, mida mööda orjad laskusid ookeani äärde, kus neid laaditi
galeeridele. Sierra Leone portugali koloniaalajast 1462.a.
Poliitiliste vabaduste üks põhikontseptsioone; käsitab vabadust kui mingi moraalse või
vaimse seisundi, s.o. millegi positiivse saavutamist indiviidi poolt.
– selleks volitatud isikute poolt kunstlikult loodud õigusnormid, kus püütakse saavutada
seda, et õiguslahendid oleksid head ja õiglased (kus hea ei tähenda õiglust).
– riigis kehtiv õigus; vastand – loodusõigus.
õigusfilosoofiline mõttesuund, mis annab õiguse sisu otsustamise inimese meelevalda
(vandemehed) ega esita seejuures mingeid õiguskriteeriume.
Filos., filosoofiline vool, mis , hüljates trantsendaalse olemise tunnetust, lähtub
tegelikest (positiivseist) välise ning sisemise kogemuse kaudu antud tõsiasjust. Realistlik
positivism piirdub ainult nähtustega, tunnistades nende taga asuva olemise tunnetamatuks.
Idealistlik positivism eitab aga igasugust olemist nähtuste taga (radikaalne fenomenalism).
Sensualistlik positivism tuletab kogu tunnetust meelelistest tajumisest ja peab mõtlemisele
omaseks ainult tajude korraldamist ning sidumist. Tihti ei arvestata positivism seda, et
objektiivne tegelikkus, reaalsus tunnetatakse kategooriate kaudu, mis ise pole antud
kogemuses. Positivism kui tööhüpotees omab suurt tähtsust loodusteadustes, käsitledes
tegelikust ruumilis-ajalise kogemusena, mida saab väljendada kvantitatiivselt, ning jättes
metafüüsika jälgida asjade kvalitatiivset külge, nende sisu. Positivismi rajaja on A. Comte,
end selle eod esinevad juba inglise empirismis, eriti D. Humel. Positivismi esindajad on J.
St. Mill, H. Spencer, L. Feuerbach, R. Avenarius, E. Mach, K. E. Dühring, Th. H. Huxley,
T. G. Masaryk, H. Vaihinger jt. EE. VI 1936 W.F.
e. teenindusühiskond – kõrgeltarenenud tööstusühiskond, mida iseloomustavad
kõrgtehnoloogia massiline kasutamine, oma eripärane sotsiaalne struktuur ja
väärtushinnangud.
– nüüdisfilosoofia vool, mille kohaselt iseloomustab tänapäeva inimühiskonda väärtuste
suhtelisus, kultuuriline pessimism ja nihilism.
Lad., nõue, oletus, mis pole valjult formaalselt tõestatav, mida aga peab kehtivaks
tunnistama, et antud tõsiasjade ühtlust selgitada. Teaduse põhipostulaadid tekivad tunnetuse
tarbest kõikjal saavutada ühtlaselt korraldatud seoseid. I. Kantil on kolm empiirilise
mõtlemise postulaati, mis määravad võimalikkust, tegelikkust ning paratamatust. Vt.
Aksioom, Hüpotees.
Lad., joodik, alkohoolik.
põhiseadusliku võimu kandja (rahvas kui enesemääramise subjekt).
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Pragmatism

kr., filosoofiline vool, mis rakendab ellu filosoofiat, kogu teadmust ning mõtlemist, nähes
neis ainult abivahendit eluvõitluses (seepärast nim. ka instrumentalismiks). Pragmatism
hindab mõtlemisvahendeid (mõisted, otsustusi ning teooriaid) nende toimumisväärtuste
(power to work) ja praktilise viljakuse järgi. Pragmatismi järgi seisab tõde teostamises, s.t.
selles, mis tõstab elu ning oma praktilise saavutisega osutub elukõlvuliseks. Rõhutades
tahte ning otstarbe tähtsust tunnetamises, ei arvesta pragmatism aga puht-teoreetiliste
tõdede üldkehtivust, mida ta tihti vaikivalt eeldab. Pragmatismi algmeid leidub juba antiikja uue aja filosoofias. Tema looja on Sh. S. Pierce (1839-1914), arendajad aga W. James, J.
Dewey ja F. Sc. Schiller. Pragmatismile seisavad lähedal Fr. Nietzsche, E. Mach, H.
Vaihinger, G. Simmel jt. EE VI 1936.a.
Pragmatism (kr.)
– filosoofiline vool, mis f-at, kogu teadmust ning mõtlemist rakendab ellu, nähes neis ainult
ainult abivahendit eluvõitluses (seepärast nim. ka instrumentalismiks). P. hindab
mõtlemisvahendeid (mõisteid, otsustusi, oletusi ning teooriaid) nende toimimisväärtuste
(power to work) ja praktilise viljakuse järgi. P-i. järgi seisab tõde teostamises, st. selles, mis
tõstab elu ning oma praktiliste saavutistega osutub elukõlvuliseks. rõhutades tahte ning
otstarbe tähtsust tunnetamises, ei arvesta P. aga puht-teoreetiliste tõdede üldkehtivuses,
mida tihti vaikivalt eeldab. Pragmatismi algmeid leidub juba antiika- ja uue aja
filosoofiates; tema looja on Ch. S. Prince (1839-1914), arendajad aga W. James, J. Dewey
ja F. Sc. Sciller. P-le seisavad lähedal Fr. Nitzsche , E. Mach, H. Vaihinger, G. Simmel jt.
Praha kompaktaadid
e. Böömi kompaktaadid, Baseli kirikukogu nõusolekul hussiitide mõõdukamate suunale –
kalikstiinide – 30 XI 1433.a. tehtud mööndused, millega võimaldati neile viina jagamist
armulaual, vaba jutlustamist kohalikus keeles ja paheliste vaimulike karistamist ilmaliku
võimu poolt. Praha kompaktaadid märgitsevad esmakordselt sekti tunnistamist katoliku
kiriku poolt. EE. VI 1936.a.
Praha rahu
1)Sõlmiti 30- aastase sõja ajal 30.V 1635.a. keiser Ferdinand II ja Saksimaa vahel üldiselt
Augsburgi usurahu tingimustel. Saksi sai Ülem- ja Alam-Lausitzi, loobus liidust Rootsiga
ja nõustus sellega, et Saksas oleks ainult üks riigisõjavägi keisri juhtimisel.
2)Sõlmiti Saksa sõja järel 23. VIII 1866.a. Preisimaa ja Austria vahel. Austria kaotas
Veneetsia Itaaliale, maksis Preisile 20 milj taalrit sõjakulu ja andis nõusoleku loodava
Põhja-Saksa liidu tunnustamiseks. Šlesvigi-Holstein siirdus Preisile, kusjuures Šlesvigi
põhjapoolsed osad pidid ühendatama Taaniga juhul, kui nad rahvahääletusel avaldaksid
sellist soovi.
Prantsuse revolutsiooni – Bastille vallutamine 14 juulil 1789.a. oli emigratsiooni mineku alguse signaaliks.
aegsed emigrandid
Õukonnale lähedased isikud, kes kasutasid kõiki vana korra eeliseid, põgenesid
Prantsusmaalt esimestena, jättes kuninga saatuse hoolde. Nende eesotsas oli kuninga
noorem vend, krahv Artua, kes põgenes Prantsusmaalr 17 juulil 1789.a., teda järgisid
printsid Konde, Konti, Lambesk, Polinjak ja paljud teised. Põgenenud argpükslikult
välismaale, hakkasid emigrandid Euroopat Prantsusmaa vastu üles ässitama, viidates
sellele, et nende poolr teostatud riigipööre ähvardab kogu Euroopat igasuguste ohtudega.
Nad palusid Reini kuurvürstidelt ja teistelt saksa valitsejatelt oma isamaa vastast
relvastatud abi, muutudes seeläbi tema ja ta kuninga suhtes reeturiteks, ning ässitades
hirmsalt moodi revolutsioonilise partei kuninga vastu üles, nii et viimane tundis end
pidevalt olevat välismaise sekkumise ja kallaletungi ohu all. Mida laiemaks revolutsioon
arenes, seda tugevamaks emigratsioon muutus.Emigrantide peamiseks kogunemispunktiks
oli Koblents. Paljud sättisid end prints Conde teeistusse. Kui 19. juunil 1870.a. oli
kuulutatud välja seisuste võrdsus, hakkas aadelkond emigreeruma tervete hulkadena.
Äärmuslik partei nõudis emigreerumise eest rangeid karistusi.Merlen (Dyest) koostas
sellise seaduse kava, Barnav, Lamet, Djupore, ja teised toetasid teda, kuid selle vastu tõusis
energiliselt Mirabo ja 28 veebruaril 1791.a. lükati eelnõu tagasi. Peale Mirabo surma võeti
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emigrantide, kes koostasid välismaal uue korra vastaste meetmete võtmise küsimus uuesti
üles. 10. juunil võttis Rahvuskogu vastu otsuse, et kõik ohvitserid peavad andma ausõna, et
ei osale rahva, kuninga ja konstitutsiooni vastastest vanedenõudes, ja kohustas prints Conde
kodumaale naasema. 1. augustil Rahvuskogu andis välja dekreedi, mis ähvardas emigrante,
kui nad kuu aja jooksul kodumaale ei tule, maksustada kolm korda suurema maksuga kui
ülejäänud kodanikke, kuid 14 septembri amnestia paralüseeris selle ähvarduse. Emigrandid
protesteerisid Rahvuskogu otsuste vastu ja tõestasid Euroopas, et kuningas asub vangis
ning ta ei ole otsustes vaba. Prantsusmaal paljud arvasid, et kuningas on oma rahva vastaste
emigrantidega salasidemetes. Alates 27. novembrist 1790.a. hakkasid emigreeruma
vaimulikud, milline suurenes peale 29 novembri 1791.a. dekreeti, mis oli suunatud
truuduse tõotuse andmisest keeldunud vaimulike vastu. Emigrantide intriigid ja tülid
diskrediteerisid neid saksa valitsejate õukondades, aga nende vahetpidamatud protestid
kõige vastu, mida Prantsusmaal tehti, kutsusid esile nende ja ka Ludovik XVI vastase viha.
Prantsuse ajakirjandus laimas ja häbimärgistas emigrante halastamatult. Brissoe nõudis
seadusandlikult Kogult otsustavaid meetmeid. 9. novembril 1791.a. oli otsustatud, et kõik
väljaspool Prantsusmaad elavad prantslased kuulutataks isamaa vastasest vandenõust
osalisteks ja kui nad 1. jaanuariks 1792.a. tagasi ei tule, peavad olema jälitatud ja
karistatud. Prantsuse printsid ja emigrantide teenistuses olevad isikud, kui nad määratud
tähtajaks kodumaale ei tule langevad karistuse alla. Emigratsiooni jäänute vara kuulub
konfiskeerimisele. Ljudovik XVI pani seadusele oma „veto“. Seda peeti tõestuseks tema
seotusest emigrantidega ja 1. jaanuaril 1792.a. anti välja dekreet, mis kuulutas reeturiteks
kuninga mõlemad vennad ja prints Conde. Sel ajal rahva meeleolust aru saamata,
emigrandid sundisid hertsog Braunswegil peale õnnetu Koblensi manifesti välja andmise
mõtte. Peale 10 augusti 1792.a. sündmusi oli emigrantide perekondadel keelatud elukohast
ärasõit, kirjutati üles nende vara ja nende hobused ning muulad võeti sõjaväe käsutusse. 30.
augustil oli antud välja dekreet, millise järgi kõigi vandenõulaste vara pandi sekvestri alla.
2. septembril nähti ette kogu sekvestri alla pandud emigrantide varade müük, mis ka
teostati, kusjuures nende mõisad müüdi ära tühiste hindadega. Riigikassa kaotas selle
müügiga enam kui 6 miljardit franki. 9. septembril anti välja seadlus sellest, vanemad
peavad andma aru selle eest, miks nende lapsed kodust ära on ja kus nad on ja kui nad on
emigratsioonis, siis panna iga ärasõitnu kohta sinna elama ühe vabariigi sõjaväe sõduri, aga
alates 12 septembrist – isegi kaks sõdurit koos varustusega, enda arvel. 9. oktoobril
kuulutas Rahvukonvent, et paneb kogu vastutuse emigrantide poolt tekitatud
rahvusvahelise õiguse rikkumiste riikide peale, mis selliseid põgenikke enda pinnal
sallivad. 23. oktoobril mõisteti emigrandid igavesse pagendusse. Novembris 1792.a.
Preisime loobus emigrantide toetamisest, Austrias salliti neid vaid väga rangete nõudmiste
tingimustes. Mõnedes kohtades nad muutusid miivõrd vihatuks, et asetati vaestega ühele
pulgale. 28. märtsi seadus 1793.a. kuulutas nad Prantsusmaa jaoks kodanikuna surnuteks
((kaotasid kodanikuõigused)). 18. aprilli 1795.a. konvent otsustas emigrantide mõisad
müüa loterii kaudu, s.t. panna loterii võitudeks. Tal oli vaid õigus emigrandi
poskriptsiooni nimekirjadest kustutamiseks ((Proskriptsioon - nn. mustad nimekirjad
isikutest, kes kuulusid hukkamisele ja nende vara. konfiskeerimisele (Rooma, I sajand eKr)
...)). 28. aprillil emigrantide sugulaste kasvavas liinis eraldatav pärandi osa tuli kindlaks
määrata ja anda vabariigile. 1- mail oli otsustatud omavoliliselt emigratsioonist tagasi
tulnud asumisele saata. Suvel 1795.a. võtsid emigrandid osa šuanide ja vandeitside –
ebaeduka – Kiberoni desandist. Erakordselt karmid emigrantide vastased meetmed leidsid
vastuseisu isegi konvendi liikmete hulgas, mis sai selgeks paljudele emigrantidele, kes
ruttasid isamaale tagasi pöörduma. Nende aitajaks ja kaitsjaks oli M-me de Staël. 13. juunil
1795.a. tühistati dekreet, mis keelas emigrantide naistel ja tütardel oma mõisaid müüa ja
minna välismaalastele mehele. 30. juulil, Donu ettepanekul, oli otsustatud, et emigrandid
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pidid olema igaveseks pagulusse tõrjutud ja riigi vara ostjad pidid astuma täisõigustesse. 18
augusti dekreediga kästi emigrantidel kolme päeva jookusl Pariisist lahkuda. Hiljem, 30.
augustil, dekreet tühistati emigrantide poskriptsiooni nimekirjadest kustutamine ja 21.
septembri seadlus jättis emigrantide vanemad ilma nende õigusest täita ühiskondlikke
ametikohti. 25. oktoobri amnestia emigrante ei puudutanud. Direktooriumi kehtestamisel
tulid paljud emigrandid kodumaale tagasi ja seadsid raskusteta sisse suhted uue valitsusega,
kellest alates 17. veebruarist 1796.a. sõltus nende proskriptsiooni nimekirjadest
kustutamine. Direktoorium, muide, pidas end aegajalt emigrantide suhtes vaenulikult ülal.
Reaktsiooni tugevnemisel nende olukord muutus paremaks, nende vastu suunatud seadusi
leevendati või tühistati täiesti: nii tühistati 28. mail 1797.a. nende Pariisist välja saatmise
seadus. 27 juulil – 25- okt. 1795 (amnestia alt välja jätmine); 17. augustil 1797.a. vabastati
sekvestri alt emigrantide vanemate vara. Peale 18 fruktidoora (4. septembril 1797.a.)
muutus emigrantide olukord jälle hullemaks: ükski nende sugulane ei omanud
valimiskogudes hääle andmiseks õigust; kõik tagasi tulnud ja proskriptsiooni nimekirjadest
maha kustutamata emigrandid pidid viivitamatult Prantsusmaalt lahkuma; paljud
vangistatutest saadeti Kayenne´sse ((Kayenne, administratiivne keskus Prantsuse Guianas,
Lõuna-Ameerikas. 18 saj. lõpus sai sellest poliitvangide asumisele saatmise koht. Sunnitöö
ja kliima kutsusid esile vangide massilise suremise, mistõttu kutsuti seda „kuivaks
giljotiiniks“. Peale Pariisi Kommuuni lüüasaamist 1871.a. saadeti viimaseid sinna
asumisele. Nii sattusid sinna nii kuningriiklased, kui ka vabariiklased.KL.)). Olid ka
emigrantide hukkamised, Sel ajal välismaal elavate emigrantide elu ei olnud kerge, neid
vaevu taluti, aegajalt tõrjuti mujale ja suhtuti neisse vaenulikult ning hoolimatult.
Prantsusmaal anti nende vastu jälle uusi karme seadusi: 29. novembril 1797.a. kõik
„endised aadlikud“ jäeti ilma prantsuse kodakondsusest; jõustati uuesti seadus, millise
alusel sai emigrandist teatamise eest autasu (5 juuli 1798); 11 juulil lubas direktoorium
teostada majades läbiotsimisi, et leida kohti, kus end emigrandid varjasid. Mõned
viimastest olid selle teostamise käigus tapetud. Eriti julm oli 12 juuni 1799.a. pantvangide
seadus. Kui Bonapare sai esimeseks konsuliks, siis ta tühistas selle viimase seaduse kohe.
Kale juures 9. detsembril 1799.a. lüüasaamise üle elanud lasti vabadusse, kuid nad pidid
kohe Prantsusmaalt lahkuma. 13. detsembri 1799.a. konstitutsioon sätestas, et emigrandid
ei tohi kunagi kodumaale tagasi pöörduda ja et nende vara kuulub riigile. 25 detsembril
taastati emigrantide sugulaste kodanikuõigused. 4. märtsil 1800.a. anti välja emigrantide
nimekiri. Corpus Conde, mis koosned emigrantidest, sulas 1. maiks 1801.a. täiesti kokku.
Esimene konsul hakkas vähehaaval emigrantidele lähenema. Emigrandid hakkasid siis
suurte gruppidena koju tulema, kuid nende kodaniku surma seadus kehtis edasi, nende
metsad jäid riigi omandusse, nende mõisate ostjad olid täielikeks omanikeks kuulutatud.
26. aprillil 1802.a. kuulutati emigrantidele, mõningate eranditega, amnestia. Nad said tagasi
veel müümata mõisad. Napoleon, hakates keisriks, püüdis igat viisi kaasata oma õukonda
vana aristokraatiat. Peale restauratsiooni lootsid emigrandid oma maid, mis olid riigile
läinud, tagasi saada. Tihti aitasid neid selles vaimulikud, loobudes neile uutele omanikele,
kes keeldusid mõisate esmastele omanikele tagasi andmast, armulaua andmisest. Karl X
viis kodadest läbi 27 aprilli 1825.a. seaduse, millise järgi kõik, kes kaotasid revolutsiooni
ajal oma maad, määrati hüvitus 3% rendise näol, kokku 1 miljardi frangi ulatuses. Peale
1830.a. revolutsiooni võeti veel välja jaotamata rent riigile tagasi (5. jaanuaril 1831.a.).
Kirjandus: „Le commissionaire de la ligue dóutre-Rhia“ (1792); „Noms, quailites et
dernier domicile des personnes dont les biens ont ete portes sur la liste d émigres“ (1792);
„Liste generale des emigres“ (1794); F. De Montrol, „Histoire de I émigration (Paris,
1825); A. de. Saint-Gervais, „Histoire des emigres francais“ (1828); H. Forneron, „Historie
generale des emigres“ (1884, uus väljaanne 1890); E. Daudet, „Historie de I ´emigration“
(1886-89); A. Lebon, „L´Angleterre et I ´emigration francaise“ (1882).
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Prantsuse-Vene Liit

Prantsusmaa ajalugu,
Suur Prantsuse
revolutsioon. - 1936

ЭС БЭ 80. 1904 730-732
Vastukaaluks kolmikliidule 1891-94 Prantsusmaa ja Venemaa vahel sõlmitud liit, algatati
Bismarcki liitudesüsteemi tagajärjel isoleeeritud Prantsusmaa poolt, kes kasutas SaksaVene suhete jahenemist Rückversicherungsvertragi lõppemise järel ja Venemaa tarvet
välislaenude suhtes. Alates a-st. 1887.a. tegi Venemaa oma raudteevõrgu ehitamiseks ja
suurtööstuse arendamiseks Prantsuse rahaturul suuri laene (kuni 1906.a. 7,9 miljardit
franki), mille tõttu mõlema maa vahel kujunesid tihedad majanduslikud sidemed. Toetudes
sellele alustas Prantsuse valitsus, peam. Ch. L. De. S. de. Freycinet kaudu, poliitilist
lähenemist Venele. Keiser Aleksander III ja välisminister N. v. Giers otsutasid alul asja
vastu suurt umbusklikkust ja tagasihoidlikkust. Sõbralikumat meeleolu maade vahel
õhutasid sõjalaevastikkude vastastikused külaskäigud (juunis 1891.a. Kroonlinnas, okt.
1893.a. Toulonis). 21. VIII 1891.a. sõlmiti välisministrite poolt allakirjutatud üldine
diplomaatiline kokkulepe, milles pooled kohustusid taotlema oma tegevuse
kokkukõlastamist kõigis üldist rahu otsustavais küsimusis. Aug. 1892.a. sõlmitud ja alles
27. XII 1893.a. ja 4. I 1894.a. nootide vahetamise teel kinnitatud salajase sõjalise
konventsiooni järgi kohustusid asjaosalised toetama teineteist kõigi jõududega juhul, kui
üht neist ründaks Saksamaa (või mõni teine kolmikliidu riik Saksamaa toetusel), ja pidama
rahu ajal omavahelist kontakti kindralstaapide kaudu. See konventsioon pidi kehtima
niisama kaua kui kolmikliit. Prantsuse-Vene Liit oli alul defensiivse iseloomuga liit, mis
tugevdas olulisel määral seni isoleeritud Prantsusmaa seisundit ja kindlustas Venemaa
seljataguse Kaug-Ida ekspansiooni puhuks. 9. VIII 1899 muudeti aga Th. Delcasse
algatusel nootide vahetuse teel liidu eesmärki, milleks siitpeale pidi olema ka tasakaalu
säilitamine Euroopa riikide vahel. Selle ebamäärase mõiste rakendamisega võimaldus
kasutada liitu tarbe korral ka ofensiivseiks üritusteks. XX saj alguseks kujunes PrantsuseVene Liit üheks Entente süsteemi osaks. EE1936.a.P.T.
Teostati põhjapanevad reformid Prantsusmaa poliitilises ja sotsiaalses korras. Püüti alul
konstitutsioonilise monarhi, 1892.a-st Vabariigi näol, realiseerida rahva suveräänsuse
ideed, rajati kodanlikule ühetaolisusele toetuv uus seisustevaba ühiskondlik kord, vabastati
talupojad feodaalkoormisist, avati tsunftide kaotamisega vabam tee suurkapitalismi
arenemisele jne. Kõige olulisemaks muranguks osutus varanduse ja omandi laiaulatuslik
ümberpaigutus end, eesõigustatud seisuselt kodanluse ja talupoegade kätte kirikult ja
aadlikelt-emigrantidelt riigistatud maade, nn. rahvusvaranduse edasimüümise teel. Sellest
hiigelreformist põlvneb nüüdne Prantsusmaa ühiskond ta talupoeglike ja väikekodanlike
kihi tunduva ülekaaluga. Peagi omandas revolutsioon universaalse iseloomu, avades uue
lehekülje kogu Euroopa ajaloolises arenemises. Võitluses vana korra alusel seisvate riikide
koalisatsiooniga (Revolutsioonisõjad) kuulutasdi prantslased endid kõigi rahvaste liitlasteks
ja toetasid nende väljaastumisi kohalikkude ainuvalitsejate vastu. Ägedate parteivõitluste
keerises ei suutnud poliitiline vabadus Prantsusmaal siiski stabiliseeruda, vaid asendus
1799.a. militaristliku absolutismiga Napoleon I konsulaadi, a-st 1804.a. aga keisririigi näol.
Uus kord taastas siserahu, kindlustas uued sotsiaalsed vahekorrad agara seadusandlusega
(Code civil( kodaniku võrdsuse põhimõtte alusel, lõi uue valjult tsentraliseeritud
administratiivse süsteemi ja saavutas kokkuleppe kat. Kirikuga 1801.a. sõlmitud
konkordaadi kaudu. Välispoliitikas märgitseb Napoleon I aeg Prantsusmaa kuulsusrikast
hegemooniat Euroopas. Napoleoni sõjad olid alul Prantsusmaale erakordselt edukad, luues
talle väljapaistva võimuseisundi Euroopa mandril, kus paisati põhjalikult segi senised
riikide suhted. Siiski ei suutnud Napoleon jagu saada Prantsusmaa peamisest vastasest,
Inglismaast, ega mitmel pool (Püreneede poolsaarel, Tireelis, Preisis) Prantsusmaa
universalistliku survepoliitika vastu vallandunud rahvuslikust vabadusliikumisest. Õnnetu
sõjakäigu järel Venemaale 1812.a. varises ta võim võitluses koalitsiooniriikidega 1814.a.
kokku. Prantsusmaa suruti Pariisi rahuga 1790.a. piiresse. Liitlaste abil Prantsusmaal
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troonile tõusnud Louis XVIII andis 1814.a. Charte´i kaudu maale mõõduka dualistliku
põhiseaduse, mille järgi kuningas jagas oma võimu kõrgtsensuselise valimisõiguse alusel
valitud saadikutekojaga ja kuninga poolt nim. peeridekojaga. Sel nn. restauratsiooniajal
säilis siiski Suures revolutsioonis kujunenud uus ühiskondlik kord. 100- päevale järgnenud
valge terrori tõkestamiseks hajutas Louis XVIII 1816 ultrarojalistliku chambre introuvable
´i ja valitses kuni 1820 mõõdukate peaministrite A.E. D. Richelieu ja E. Decazes´i kaudu.
Ch. F. Berry tapmise järel 1820.a. tõusis võimule ultra´te juht J. Villele. Charles X pooldas
veelgi reaktsioonilisemat suunda, viies läbi emigrantide maade eest tasu maksmise seaduse
ja teisigi reaktsioonilisi akte. Aug. 1829.a. asendas ta mõõdukaid reforme taotleva J. B.
Martignaci tagurliku J. de. Polighac´iga, kes alustas Alzeeria vallutamist ja ajendas oma
reaktsiooniliste üritustega juulirevolutsiooni puhkemise (27. VII 1830.a.). Pariisi rahvastiku
edukas barrikaadivõitlus sundis Biurbon´ide dünastia lahkuma. Võimulepääsenud
suurkodanlus teostas mõned muudatused põhiseaduses: kuulutas välja rahva suveräänsuse
põhimõtte, alandas veidi valimistsensust ja laiendas seadusandlikke kodade õigusi. Troon
siirdus Orleans´i liini esindajale, Louis Philippe´ile, kes kutsus end prantslaste kuningaks ja
võttis riigivärvidena tarvitusele Bourbon´ide poolt hüljatud, revolutsioonilise algupäraga
trikoloori. Nüüd algaval juulimonarhia ajal teostus valitsemine mõõdukamaks muutunud
äritseva suurkodanllluse huvides. Kõik legitimistide, bonapartistide ja vabariiklaste poolt
korraldatud sagedad mässukatsed nurjusid, ajendades vaid erakordsete võimuvahendite
tarvituselevõtu. Peaministrid C. Perier ja Fr. P. G. Guizot ajasid juste milieu poliitikat, mis
kindlustasid endile enamuse seadusandlikes kodades korruptiivsete võtetega. Valitsevate
kihtide korruptsiooni põhjustatud üldine rahulolematus avaldus ms. rea omapäraste (E.
Cabet, L. Blanc´i jt.) sotsialistlikkude süsteemide tekkimises. Eriti teravaks läks valitsuse ja
maa vahekord selle järel, kui kojad lükkasid tagasi kõik katsed olevat valimissüsteemi
demokratiseerida. Valimisreformi heaks korraldatud radikaalsed banketid süvendasid
opositsioonilist meeleolu, millest kasvas välja veebruarirevolutsioon (23-24 II 1848). Jälle
saavutas Pariisisi rahvastik barrikaadivõitlustes võidu. Orleans´i dünastia kõrvaldati troonilt
ja võim siirdus ajutisele valitsusele, kuhu kodalike liberaalide ja radikaalide (D. Fr. J.
Arago, A. De. Lamartine´i jt.) kõrval kuulusid ka kaks sotsialisti (L. Blanc, A. Albert).
Töölisklassi nõuete rahuldamiseks taotlesid viimased mitmeid sotsiaalseid reforme, mida
aga ei pooldanud ajutise valitsuse enamik. Ka üldise valimisõiguse alusel valitud ja mais
1848.a. kokkuastunud rahvuskogu osutus Pariisi töölimassidest tunduvalt
konservatiivsemaks. Konflikt arenes veriseks juurnirevolutsiooniks 22. – 26. VI 1848, mil
kindral L. E. Cavaighac rahustas Pariisi ägedate barrikaadivõitluste järel. Tõrjudes
töölikonna poliitiliselt areenilt kõrvale ja sisendades kodanlikes kihtides igatsuse tugeva
riigivõimu järele, andsid juunipäevad raske hoobi demokraatliku vabariigi ideele.
Rahvuskogu poolt 4. XI 1848.a. vastuvõetud põhiseadusega siirdus seadusandlik võim
üldise valimisõiguse põhjal valitud legislatiivile ja täidesaatev võim samuti rahva poolt
valitud presidendile. Viimane valitses sõjajõudude üle ja ei olnud ministrite määramisel
seotud legislatiivi tahtega. Administratsiooni, kohtu ja sõjaväe korrladuses ei võetud ette
mingeid olulisi muudatusi. Detsembris 1848.a. peetud presidendivalimistel sai suure
enamuse bonapartistide kandidaat Louis Napoleon. Tema poolt hääletasid ka legitimistid ja
orleansid, peale selle kõik kihid, kes ei pooldanud suurkodanluse võimutsemist. Talupojad,
väikekodanlus ja osa töölisi. Mais 1849.a. valitus legislatiivis olid kolmeks rühmaks
jagunenud monarhistid ühes kleriaalidega, täielikus enamuses. Radikaalide juhi A.A.
Ledru-Rollin´i algatatud mässukatse (13. VI 1849.a.) nurjumise järel võttis II vabariigis
reaktsioon üha enam hoogu.Fr. A.P. Falloux kooliseadus kindlustas kat. Kirikule suure
mõju haridusasjus. President sattus aga varsti vastuollu legislatiiviga, kes ms. oli piiranud
valimisõigust, teostas 2 XII 1851.a. riigipöörde, saatis legislatiivi laiali ja surus 3. -4. XII
Pariisi rahvastiku mässukatse sõjalise jõuga maha. Jaan. 1852.a. pani ta kehtima 1799.a.
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põhiseadusega sarnaneva konstitutsiooni ja laskis enda 2. XII 1852.a. pleibitsiidiga valida
prantslaste keisriks. Uus keisririik tõstis oma aktiivse välispoliitikaga Prantsusmaa
juhtivaks Euroopa suurvõimuks (Napoleon III), ei suutnud aga absolutistliku ja klerikaalse
sisepoliitilise suuna tõttu ära hoida vabariikliku opositsiooni järjekindlat kasvu. Ka mitmed
välispoliitilised ebaõnnestumised 1860.a.-te lõpul vapustasid keisririigi prestiizi.
Opositsiooni survel muudeti rahvahääletamisel mais 1870.a. olevat põhiseadust
liberaalemas suunas. Ent see mööndus tuli juba liiga hilja. Juulis 1870.a. puhkenud SaksaPrantsuse sõja alguses langes Napoleon III Sedan´is vangi, mille järel 4. IX 1870.a.
kuulutati Pariisis välja III Vabariik.
Hoolimata energilisest vastupanust sakslastele (Gambette, L.) said uuele vabariigile
osaks rasked kaotused. Saksa vägede poolt piiratud Pariis kapituleerus 28. I. 1871.a. Selle
järel sõlmitud vaherahu ajal valiti veebr. 1871.a. rahvuskogu, kes pidas oma istungeid alul
Bordeaux´s siis Versailles ja määras täidesaatva võimu peaks A. Thiers. Frankfurti rahuga
10. V 1871.a. kaotas Prantsusmaa Elsassi ja Lotringi ning pidi maksma suure
kontributsiooni. Märtsis Pariisis puhkenud radikaalne mässuliikumine (Pariisi kommuun)
summutati valitsusvägede poolt ägedate võitluste järel. Aug. 1871.a. valis monarhistliku
enamikuga rahvuskogu Thiers´i 3.a-ks presidendiks. Viimane viis Saksamaale
kontributsiooni tasumise kiires korras läbi, mille järel Prantsusmaa idaosad vabanesid
Saksa okupatsioonivägedest ja teostas üldise väeteenistuse. Mais 1873.a. asendati ta P. M.
De Mac-Machon´iga, kes valitses monarhistlik klerikaalses vaimus ja taotles monarhia
restaureerimist.. August 1873.a. legitimistide ja orleanistide vahel saavutatud kokkuleppe
järgi pidi Prantsusmaa troon siirduma Chambord´i krahvile, kuid see üritus nurjus viimase
keeldumise tõttu, tunnistada trikoloori Prantsuse riigi värvideks. Nüüd läks rahvuskogus
väikese enamusega läbi otsus, seada riigipeaks 7- aastaks valitav president. Sellega muutus
Prantsusmaa lõplikult vabariigiks. 1875.a. põhiseaduse järgi teostas seadusandlikku võimu
saadikutekojast ja senatist koosnev rahvaesindus, kelle otsuste suhtes president omas
suspensiivse veto õigust. Esimestel sadikutekoja valimistel veebr. 1876.a. saavutasid juba
vabariiklased enamuse. Sellega konflikti sattunud, hajutas Mac-Mahon mais 1877.a. mais
saadikutekoja, aga järgnevail vaimistel võitsid vabariiklased Gambetta energilisel juhatusel
uuesti. Mac-Mahon oli nüüd sunnitud järele andma ja kutsus ametisse A. J. St. Dufaure´i
vabariikliku valitsuse. Sellega oli parlamentarism Prantsusmaal lõplikult võidule pääsenud.
Kui Mac-Mahon jaan. 1879.a. ameti maha pani, valiti ta jäglaseks vabariiklane J. Grevy.
Siitpeale asus Prantsusmaa poliitilises eluse esikohal mõõdukalt liberaalne vabariiklik
suund, nn. oportunistid, kelle juhiks oli Gambetta kõrval vabariikliku vasemiku juhtiv
tegelane J. Fr. C. Ferry. Nüüd piirati kat kiriku mõju haridusküsimustes ja rajati 1882.a.
riiklik ilmalik rahvakool. Välispoliitika alal arendati hoogsalt koloniaalpoliitilist
ekspansiooni. Tuneesia võeti Prantsusmaa protektoriaadi alla 1881, Kongo aladel laiendati
energilise P.S. de. Brazza kaudu Prantsusmaa mõju, Indo-Hiinas tehti suured valdused
Prantsusmaa kaitsealusteks maadeks jne. Et see kulukas koloniaalpoliitika viis Prantsusmaa
eemale saksavaenulisest revansiideest ega andnud talupoegadele ja väikekodanlaste
kihtidele erilisi paremusi, kukutas radikaalide juht G. Clemenceau klerikaalide toetusel
märtsis 1885..a Ferry valitsuse. Oktoobris 1885.a. kaotasid oportunistid senise enamuse
saadikutekojas ja sattusid sõltumusse radikaalidest. Viiamste survel pagendas Ch. L. de. S.
de. Freycinet valitsus juunis 1886.a. Orleans´i ja Bonaparte´i dünastia pead ja lähemad
pärijad Prantsusmaalt ja tagandas teised printsid ametist. Kui sõjaminister G.E. J. M.
Boulanger hakkas õhutama revansi ideed ja teostas sõjaväereformi Saksamaale vaenulikus
suunas, läks Saksa-Prantsuse vahekord õige teravaks. Siiski võitis rahusõbralik suund.
Boulanger kaotas mais 1887.a ministrikoha ja saadeti ,ärtsis 1888.a. erru. Valitud
saadikutekotta, alustas ta ägedat natsionalistlikku opositsiooni ja taotles monarhistide
toetusel kehtiva põhiseaduse muutmist. Apr. 1889.a. tõsteti Boulanger´i vastu kohtulik
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süüdistus riigireetmise pärast. Kui viimane põgenes välismaale, vaibus tema poolt alustatud
liikumine varsti. Raskesti vapustasid III vabariiki ka Panama-skandaaliga seotud
sündmused. Seevastu moodustas Prantsuse-Vene Liidu sõlmine 1891-94 tähtsa
välispolitilise saavutuse. Sõjaministrina reoorganiseeris Freycinet Prantsusmaa sõjaväe,
viies ms. sisse 1889.a. läbi 3-aastase väeteenistuse. 1890.a. jätkas välisminister A.A. G.
Hanotaux jälle jõulist koloniaalpoliitikat, laiendades koloniaalvaldusi. Lääne-Aafrikas ja
alistades Madagaskari 1898 puhkenud terav tüli Inglismaaga Ida-Sudaani pärast (Fašoda)
lahenes koloniaalkokkuleppega 21. III 1899.a.. 1894.a. algas „Dreyfus´i afääriga“
konservatiivsete ja natsionalistlike elementide uus rünnak liberaalse parlamentarismi vastu.
Tekkinud võitluses jagunes terve rahvas kahte omavahel vaenulikku leeri. Mõõdukad
liberaalid ühinesid radikaalidega vabariiklikuks blokiks, et kaitsta vabariiki reaktsionistliku
hädaohu vastu. Selle võitluse keskel saavutasid radikaalid poliitilises elus juhtiva koha.
P.M. Waldeck-Rousseau valitsuses (juuni st 1899-1902.a.) olid radikaalid ja sotsialist A.E.
Millerand juhtival kohal. Nähes kat. Kirikus hädaohtlikku reaktsioonilist jõudu piirati juulis
1901 tugevasti vaimulikkude ühingute tegevusvabadust. Sama suunda jätkas E. Combes´i
valitsus, kes sulges ordude koolid ja kloostrid ning kõrvaldas (kooliseadusega nov. 1903 ja
juulis 1904.a.) koolidest usuõpetuse. Juulis 1904 katkestati diplomaatilised suhted paavst
Pius X-ndaga. M. Rouvier valitsus teostas dets. 1905.a. riigi ja kiriku täieliku lahutuse,
asetades kiriku ning kogudused üldise seltsideseaduse alusel teotsevate kultuseühingute
seisundisse. Märtsis 1905.a. pöörduti tagasi kaheaastasele sõjaväeteenistusele.
Välisminister Th. Delcasse oli apr. 1904.a. likvideeritud koloniaaltülid Inglismaaga, entente
kaudu ja alustanud Marokos nn. rahulikku penetratsiooni. Selle tagajärjel tekkis väga pinev
vahekord Saksamaaga, kes sundis juunis 1905.a. Delcasse ametist lahkuma (Maroko
kriisid.).Algeciras konverentsil 1906.a. saavutas Prantsusmaa siiski teiste suurriikide
toetusel Marokos eesõigusatatud seisundi. Clemenceau valitsuses 1906-09 viis
haridusminister A. Briand kiriku ja riigi lahutamise reformi lõpule, pehmendades
mõnevõrra esialgseid teravusi. Ka kutsuti nüüd ellu eriline tööministeerium ja teostati
sotsalistliku rühma (see oli saadikutekojas a-st. 1893) survel mõned reformid töökaitse ja
sotsiaalkindlustuse alal. Radikaalsotsialistide poolt nõutud progressiivset tulumaksu ei
suutnud rahaminister J. Caillaux senati vastuseisu tõttu siiski ellu viia. Clemenceau ja tema
järglane Briand surusid sündikalistlikkude ametühingute poolt organiseertud streigid
karmilt maha. 2. Maroko kriisi lahendas peaminister J. Caillaux nov. 1911.a. Saksamaaga
sõlmitud kokkuleppe teel. Kartus Saksamaa võimu tõusu ees põhjustas Maroko kriiside
järel aktiivsemat välispoliitikat nõudva natsionalistliku liikumise. Selle jõuliseks juhiks oli
R. Poinicare, kes jaan 1912.a. moodustas nn. suure ministeeriumi ja kõvendas Prantsusmaa
sidemeid Inglis- ning Venemaaga. Jaan. 1913.a. tõusis Poinicare vabariigi presidendi
kohale. Tema suunda jäkas J. L. Barthou, kes juulis 1913.a. pöördus uuesti tagasi 3-aastase
väeteenistuse juurde, hoolimata Caillaux ja sotsialistide juhi J. Jaures´i vastuseisust. G.
Doumergue´i radikaalne kabinett pidi Vaenemaa survel jääma väeteenistuse kestuse
tõstmise juurde.
Juunis 1914.a. võimule tulnud R. Viviani radikaalse valitsuse ajal puhkes lahti
maailmasõda, mis sundis kõiki parteisid leppima püha ühinemise (union sacree) näol.
Valitsust täiendati aug. 1914.a. Briand´i, Delcasse´iga ja Millerand´iga paremalt ja M.B.
Guesde´iga vasemalt poolt.. Sõjas tuli Prantsusmaal rängalt kannatada, sest läänerinde
ägedad võitlused toimusid suurelt osalt tema territooriumil. Dardanellide operatsiooni
nurjumisel asendus Viviani valitsus okt. 1915.a. Briand´i omaga. Kõrgemad väejuhid
sattusid sõja ajal mitmel korral teravasse vastuollu saadikutekojaga. Kevadel 1917.a.
puhkesid sõjaväes hädaohtlikud mässud. Samuti arenes rahvastikus Caillaux toetatud
liikumine kokkulepperahu kasuks. Selle vastu võitles nov. 1917.a. peaministriks saanud
Clemenceau brutaalse energiaga. Sõja lõpul 1919.a. kokkuastunud Pariisi rahukonverentsi
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juhatajana takistas Clemenceau W. Wilson´it mitmeti tema rahukava teostamist. Versailles
rahuga sai Prantsusmaa Elsass-Loringi tagasi ja omandas 15.a.aastaks teatavad
kasutusõigused Saari ala suhtes. Ka anti talle Rahvasteliidu mandaat-aladena mõned
valdused Süürias ja Aafrikas. Saksamaa poolt tasustavaist reparatsioonimaksudest pidi suur
osa minema Prantsusmaale. Maailmasõjale järgnevail aastail olid natsionalistlikud
elemendid alguses juhtival kohal ja viisid sept. 1920.a. Millerand´i oma esindajana
presidendiks. Sõjas saadud raskete majanduslikkude kahjude katmiseks püüdsid
natsionalistlikud valitsused, eriti Poincare oma (jaan. 1922.a. juunini 1924) Saksast
saadavaid reparatsioonikohjustusi sure karmusega kätte hankida. Et Saksamaale vastavas
suunas survet avaldada, okupeeris Poincare jaan. 1923.a. Belgia toetusel Ruhr´i ala.
Seetõttu halvenes Prantsusmaa vahekord Inglismaaga, kes seda aktsiooni ei pooldanud. P.A. Ühendriikide survel pidi Poincare lõpuks nõustuma reparatsiooniküsimuse esialgse
lahendamisega Dawes kava alusel. Jaanauaris 1924.a. tunnustas paavst, kellega
Prantsusmaa oli juba 1921.a. uuesti alustanud diplomaatilist läbikäimist, lõpuks kirikui ja
riigi lahutamise seadusi. Selle tagajärjeks oli Prantsusmaal aga uus antiklerikalismi tõus.
Kui mais 1924 peetud saadikutekoja valimistel radikaale ja sotsialiste ühendav
vasempoolne kartell saavutas hiilgava võidu, sunniti Poincare ja isegi president Millerand
ametist lahkuma ja valiti uueks presidendiks Doumergue. Pea- ja välisminister E. Herriot
lähendas Prantsusmaa uuesti Inglismaale, viis läbi Dawes´i kava lõpliku vastuvõtmise,
alustas okt. 1924 diplomaatilist läbikäimist Nõukogude-Venega ja kaotas veebr. 1925
Prantsusmaa saadikutekoha Vatikanis. Kui Herriot valitsus apr. 1925.a. langes peamiselt
rahanduskriiside raskuste tõttu, järges temale rida lühiajalisi kabinette P. Painleve ja Briand
´i juhatusel, kuid ükski neist ei suutnud teostada riigirahanduse tervendamist. Välispoliitika
alal saavutas Briand Locarno lepingu sõlmimise teel okt. 1925.a. normaalsema vahekorra
Saksamaaga. Juulis 1926.a. lagunes vasampoolsete kartell radikaalide ja sotsalistide
vastuolude tõttu rahandusküsimustes. Kõigi kodanikke rühmitisi ühendava rahvusliku
uniooni kandidaadina tõusis Poincare juuli 1926 pea- ning rahandusministriks. Tal õnnestus
parlamendile tugeva surve avaldamisega teostada vajalik rahareform ja stabiliseerida juulis
1928.a. frank. Samal ajal võttis sõjaminister Painleve ette ulatuslikke ümberkorraldusi
Pariisis sõjaväelises organisatsioonis. Selle järel, kui radikaalsotsialistide lahkumisega
valitsusest rahvuslik unioon hakkas lagunema, loobus Poincare juulis 1929.a. tervislikel
põhjustel valitsusest. Temale järgnev Briand´i valitsus nõustus Haagi konverentsil aug.
1929.a. Reini alade evakueerimisega ja mõjutas sellega Young´i kava suhtes
kokkuleppimist. A. Tardieu valitsus, kus A. Briand oli välisministriks, evakueeris 1930.a.
suvel Reini alad ja jätkas ja jätkas sisepoliitikas Poinicare mõõdukat suunda. P. Laval
taotles peaministrina 1931-32 eriti sõjavõlgade küsimuse lahendamist, ei saavutanud aga
P.-A. Ühendriikide vastuseisu tõttu tagajärgi. Kui mais 1932 peetud saadikutekoja
valimistel vasempoolsed said erakordselt suure võidu, tõusis Herriot, jälle peaministrika
peaegu puhtalt radikaalsotsialistlikus kabinetis. Ta saavutas mõnevõrra edu Genfi
desarmeerimiskonverentsil, samuti Lausanne´i reparatsioonidekonverentsil ja sõlmis 29.XI
1932 Venemaaga mittekallalatungipakti, langes aga dets. 1932, selle järel kui
saadikutekoda oli nõudnud Ameerika sõjavõlgade tasumise edasilükkamist. Järgnevad J.
Paul-Boncourt´i, E. Daladier ja A. Sarraut´ valitsus taotlesid peamiselt majanduskriisiga
seotud raskuste ületamist. Juunis ja juulis peetud Londoni maailmamajandus-konverents
lõppes siiski ilma positiivsete tulemusteta. Desarmeerimiskonverentsil sattus Prantsusmaa
okt. 1933.a. teravasse vastuollu Saksamaaga, kellele ta ei tahtnud lubada täielikku pariteeti
relvastuse alal enne, kui on loodud rahvusvahelised tagatised Prantsusmaa julgeolekuks.
Nov. 1933.a. moodustatud C. Chautemps´i radikaalsotsialistlik vähemuskabinett langes
jaan. 1934.a. seoses suurpettur Stavisky rahandusskandaaliga. Selle tagajärjel puhkesid 6. II
1934 Pariisis massidemonstratsioonid, mis arenesid rahutute elementide õhutusel otseseks

3951

Pratinjdhi Sabha
Preambul
Preecipe –
Preetor
Preetori õigus
Preliminaarne –
Presbüterlased –
President

mässuks barrikaadide ehitamisega jne. katse rünnata saadikutekoda aeti siiski sõjajõudude
poolt nurja. Raske sisekriisi ületamiseks moodustati 9. II 1934.a. G. Doumergue´i
rahvusliku ühinemise valitsus, milles välisminister Barthou ajas energilist välispoliitikat
kuni enda surmani atendaadi tagajärjel 8 X 1934.a. Püüdes tõsta valitsuse autoriteeti
erakordsete volituste nõudmisega sattus Doumergue vastuollu saadikutekojaga ja pidi 8. XI
1934.a. lahkuma,. Temale järgnes P. E. Flandin´i kodurahukabinett, kus välisministriks oli
P. Laval. Saari küsimuse pärast tekkinud pinevus Saksamaaga lahenes selle järel, kui see
ala jaan. 1935.a. siirdus rahvahääletuse tagajärjel Saksamaale tagasi. Laval, kes juunis
1935.a. tõusis ka peaministriks, saavutas 1935.a. alguses kokkuleppe Itaaliaga, kuid lähenes
selle järel, kui Itaalia võttis leppimatu seisundi Abessiinia suhtes ja alustas okt. 1935.a
sõjategevust, lähenes suuremal määral Inglismaale. Prantsuse siserahu on viimasel ajal
häirinud ka mõned fasistliku värvinguga liikumised. EE.VI 1936 A.T. A.Mg. A.E.P.T.
– Esindajatekoda Nepalis
– põhiseaduse faktiüldistus
a)ta on sätete üldistus, väärtuste ja põhimõtete üldistused;
b)ideeline vundament, mida kasutatakse tõlgendamisel ja rakendamisel.
käsu nimetus.
(lad.) – Vana- Rooma riigi riigiametnik, peamiselt õigusemõistmise alal jne.
– (lad. jus praetorium) p.ediktidega kehtestatud üldkohustuslike õigusnormide kogum.
esialgne, sissejuhatav (Tšiili K .1955.§72.16.punkt).

(lad.) – esimees, (vene keeles tähistatakse koosolekute juhatuste, kohtute, ühingute
juhatajat).
- parlamendi väitluste juhatajat ning valitud riigipead.
Pikaajaline praktika on välja töötanud traditsioonilised tavad, mis reguleerivad riigi
presidendi ja igasuguse koosoleku presidendi võimu. President – avab ja lõpetab
koosolekud, annab soovijatele sõnaõigust, teeb märkusi, võtab ära sõnaõigust, kui
kaldutakse teemast kõrvale, rikutakse head tava (solvatakse jne.); Ta võib avada koosoleku
avakõnega ja lõpetada lõppsõnavõtuga, võib teha kokkuvõtteid võõrastest arvamustest, kuid
ülimat erapooletust säilitades; väitlustes võib ta ainult siis osaleda, kui annab oma volitused
ajutiselt asepresidendile.
Presidentalism Konstitutsioonilise režiimi üks põhivorme, mis ühendab riigipea ja valitsusjuhi
funktsioonid ühte ametisse, samuti iseloomustab presidentalismi valitsuse täidesaatva ja
seadusandliku haru range lahusus.
Presidentsiaal - süsteem demokraatliku riigi valitsemisvorm, milles seadusandluse ja täidesaatva võimu
,funktsioonide teostamine on jaotatud riigi eriorganite vahel ja nende organite tegevus on
tasakaalustatud. Täidesaatva võimu teostamine kuulub rahva poolt tähtajaliselt valitsevale
riigipeale-presidendile, kes on parlamendist sõltumatu, kuid kellel puudub võimalus
aktiivselt osa võtta riigi seadusandlusest. Presidendi abilistena ja ta juhtimisel töötavad
tema poolt ametisse kutsutavad ja ainult tema ees poliitiliselt vastutavad ministrid.
Seadusandlust teostab kodanikkude poolt tähtajaliselt valitav ja oma tegevuses ning
volituste kestuses presidendist sõltumatu parlament. Parlamendi poolt vastuvõetud seaduste
suhtes võib president omada ainult suspensiivse veto õigust. Presidentsiaalsüsteem esineb
P.-A. Ühendriikides ja Ameerika riikides.
Presumptsioon –
(ld.) – eeldus, (vastupidise mitte tõestatud olles)(mainitud Ekuadori K).
Pretoriaanlus
(ld. praetorium, Vana-Roomas keisrite ihukaitseväelased...kes etendasid tähtsat osa
paleepööretes) - Viitab ühiskonnale, mis nõrga legitiimsuse, poliitika julmuse ning rikaste
ja vaeste vahelise tohutu kuristiku tõttu on eriti aldis sõjaväelistele riigipööretele ja
sõjaväerežiimidele.
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Prima facie
Primaarsektor
Primus inter pares
Printsiip

Prioriteet e. prioorsus

Pristav
Privaatne
Privy Council

Pro bono publico
Pro domo sua
Pro et contra –
Produtsent
Programm
Programm (kr.)

– esimesel pilgul; esmamulje.
– vt. majanduse põhisektorid.
– esimene võrdsete seas.
(lad.) algus, algupära, põhimõte, põhilause. Metafüüsiliselt on prinsiip see, millest tekib
olev või mis osutub kõikide asjade aluseks (reaal- e. olemisprinsiip); tunnetusteoreetiliselt –
see, millele paratamatult toetub kogu mõtlemine ning tunnetamine (mõtlemis- e.
tunnetusprintsiip.); eetiliselt – kogu toimimise kõrgeim juhtnöör e. norm (praktiline
printsiip).
(lad) – e. esimus, jur. eelisõigus, mis tekib teatavale isikule oma õiguse varemaaegse
teostamisega või oma õiguse kõrgema seisukoha tõttu. Näit. Kinnisasjade varemini kantud
pantkiri on eelisõigustatud hiljemini sissekantute ees.
(vn.), kohtutäitur; tsaariaegsel Venemaal politseikomissar.
(lad) – era-, eraviisiline, eraomanduslik.
Ingl. „salanõukogu“, keskajal tekkinud riiginõukogu Inglismaal, koosnes kuninga poolt
kutsutud aukandjaist. Ta võttis aluil täies koosseisus, alates XVII s. keskpaigast peamiselt
oma väljapaistvate liikmete näol osa riigiasjade arutamisest ja kaotas temast välja
kasvanud minitrite kabineti arenguga oma tähtsuse. Nüüdisajal koosneb P.C. u. 350
liikmest ja astub kokku ainult uue kuninga troonile tulekul. EE. VI 1936.
– ühiskonna hüvanguks, üldiseks kasuks.
– enese kaitseks (õigustamiseks).
poolt ja vastu.
Saint-Simoni klassifitseerimise järgi nn. logelejad, s.o. aadlikud , vaimulikud ja pankurid
ning produtsentid (tootjad – töölised , käsitöölised, talupojad ja vabrikandid (ettevõtjad)).
Eeskava, poliitilise partei , mingi asutuse, ajalehe, valitsuse juhtoivate põhimõtete kogum
või tegevuskava.
– eeskava; poliitilise partei, mingi asutise, ajalehe, valitsuse jne. juhtivate põhimõtete
kogum või tegevuskava.

Programm-muusika

Pillimuusika, mis selgitava teksti (nn. programmi) abil sissejuhatanuna püüab muusikaliste
vahenditega (helimaalingu, teadlikult valitud rütmiliste ja meloodiliste motiivide e,. nn.
helisümbolitega) kuulajas esile manada ja edasi arendada assotsiatiivset sidet mingi
programmis antud välissündmuse (näiteks, tormi, lahingu, külapulma) või ka puhtpoeetilise
mõttekäigu vahel. Seega ei ole teose muusikalis-elamuslik sisu vaba, nagu absoluutses
muusikas, vaid sõltuv mittemuusilalistest kujutlustest. Esindajateks on H. Berlioz, Fr. Lizt,
B. Smetana, R. Strauss, A. Cl. Debussy jne.
Programmeeritud otsus - Decision, programmed - Valik, mille juurde viib tee läbi konkreetse järjestusega etappide
või tegevuste. Sel juhul on võimalike alternatiivide arv, nagu reegliks, piiratud.
Progress
– inimkonna järkjärguline kultuuri ja sotsiaalse elu täiustumine. Levinud on neli
teaduslikku vaadet:
1)Kont, 2)Darvin , 3)Spenser, 4)Marx.
1)Kont – vaimne progress (“Maailmavaate loomuliku evolutsiooni kolme faasi teooria,”
sama vaadet jagab Berkley, kes eitab aga igasugust moraalset progressi
2)Darvinistid seletavad ajaloolist progressi analoogiliselt orgaaniliste
vormide evolutsiooniga.
3)Spenser – analoogia põhjal, üksik individi arenguga.
4)Marxi – andis alguse majanduslikule materialismile, mis seletab progressi
materiaalsete väärtuste tootmise arenguga.
Progress Ettekujutus, et mingi tähtis väärtus (vabadus, õiglus, õnn jt.) või väärtuste kogum suureneb
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enam-vähem püsivalt kogu ajaloo kestel. See Läänest pärit mõiste alahindab muid tähtsaid
ideid, näiteks revolutsiooni.
Progressistid
Lad., mõne edumeelse poliitilise partei nimetus mitmel maal, 1)Hispaanias liberaalide
vasempoolne suund. 2)Prantsusmaal vabariikliku paremiku üks rühmitis.
3)A.Ühendriikides vabariikliku partei edumeelne tiib.4)Saksamaal –Eduerakond.
Progressistid (lad.)
– mõne edumeelse poliitilise partei nimetus mitmel maal: 1)Hispaanias liberaalide
vasempoolne suund; 2)Prantsusmaal vabariikliku paremiku üks rühmitis; 3) P. – A.
ühendriikides vabariikliku partei edumeelne tiib; 4) Saksamaal – Eduerakond.
Projekt organisatsioon .- Project organization - Ajutine organisatsiooniline struktuur, mis on formeeritud mingi
konkreetsel ja täpselt määratletud eesmärgil
Projekti
Project organization - Ajutine struktuur, mis on moodustatud mingi konkreetselt
realiseerimiseks loodud kindlaksmääratud eesmärgil.
organisatsioon.Projekti sündmus
.- Project activity - Igasugune projekti element, mis nõuab teatud aega täitmiseks, mille
puudumine võib pidada kinni teiste sündmuste alguse. Sündmused ei sisalda tingimata
ülesandeid, mis puutuvad tööde täitmisse.
Projektipärane
.- Project conversion system - Konversiooni protsessi tüüp, mil iga toode või teenus on
konversiooni süsteem unikaalsed oma olemuselt, kasutatavuselt ja funktsioonilt.
Proklamatsioon
– (ld. proclamatio hõige, hüüd), üleskutse, väljakuulutus, avalik teadaanne, täävitus.
Proklamatsioon –
väljakuulutus, lendleht, täävitus, avalik (pidulik) teadaanne
Proklamatsioon – e.
proklaam (lad) – üleskutse, täävitus, pidulik teadaanne.
Proktor
Prokura
Prokuraator

– (ld. Procurator) korravalveametnik ingl. ülikoolis;
ld. Pro cura – prokuristi volitused
– (procurator) – vanas Roomas üldiselt juhataja nimi, näiteks vara, omandi valitseja jne.
selles mõttes peaaegu võrdtähenduslik sõnaga vilicus või calculator. Sellised prokuraatorid
olid usaldusisikud dominus´a, kes ajasid tema nimel teistega asju, juhtisid põllutöid jne,
töid. Prokuraatoriteks olid kas vabad inimesed või lemmikorjad. Viimasel juhul võis
valduse müümisel prokuraator uuele omanikule üle minna. Prokuraatori tähtsust Rooma
õiguses vaata ülalpool.
Prokuraatori, kui riigiametniku ametikoht, loodi Augusti konstitutsiooni
sissetoomisel. Princeps ((„esimene kodanik“, keisriamet)), kes seisis administratsiooni
eesotsas, jaotas erinevad riigiteenistuse kohustused oma ametnike vahel ära, keda kutsuti
prefektideks (praefecti) ja prokuraatorite (procuratores Caesaris) vahel. Need olid
esindusliku võimuga imperaatori isiklikud teenrid, kellele oli pandud spetsiaalsed
teenistuskohustused (ministeria principalus). Esialgselt nad nimetati orjade võiks vabaks
lastute hulgast ja nad olid imperaatori enda juures sekretäride (a libellis) ja laekurite (a
rationibus) ametikohtadel. Järkjärgult keiserliku võimu laienemisega, said prokuraatorite
kohustused üha suurema riikliku tähtsuse. Prokuraatori ametikoht muutus kõrgeks
ametikohaks. Tähtsamad prokuraatorite ametikohad anti ratsaväelastele (Adriani
ajajärgust), vähem olulised ametikohad täideti samuti ratsanike ja ka vabaks lastud
orjadega. Sellest ajast peale muutus prokuratuur üheks alaliseks ratsaniku karjääri astmeks,
kuna senaatoritele oli see amet keelatud. Prokuratuurile järgnes prefektuur – ratsaväelase
teenistuse tippunistus. Algselt nad valitsesid keisri vara ja tema rahaasju. Prokuratuuri
tähendus suurenes, kui Klaudius käskis lugeda kehtivaks kõiki prokuraatorite korraldusi,
kellele läksid varsti üle ka kohtu kompetents, kuivõrd see oli seotud rahaasjadega.
Prokuraatorid olid keisri ees vastutavad isikud, kes pidid igal üksikul juhtumil andma talle
au oma kõigist tegudest. Ta ei saanud müüa keiserlikku vara, ega seda üle anda, ta oli vaid
juhataja, kuigi ta tegevus etteantud piirides oli võrdsustatud keisri enese teoga.
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Prokuraator
Prokuraator.

Prokuraatoreid oli mitu järku. Enamus neist puutusid rahandusasjade juhtimisse
(prokuratores fisci). Ametnikud, kes ajasid rahaasju Roomas kogusid ka makse ning neid
nimetati procuratores summarum (sc. Rationum) ja olid tavaliselt vabaks lastute hulgast.
Hiljem me kohtame nimetust praefectius fisci, praetor fisicalis, rationalis summaer ei,
disponsaetor, vilicus summarum. Linna rahandusasju juhtis procurator a rationibus
(Klaudiuse ajast). Teine klass prokuraatoreid puutus keiserlikesse provintsidesse. Viimaste
prokuraator, sarnaselt senati provintside kvestoritele, juhatasid rahandusasju (fiscus
provincialis). Sõjaväe suhtes eksisteeris spetsiaalne procurator castrensis, kes juhatas
intentatuuri ja töötasu maksmist. Peale selle spetsiaalne ametnik juhatas raha müntimist –
procurator monetae. Rahaasjade parandamiseks maksude kogumist teostati samuti
prokuraatorite kaudu. Siia puutusid maksud vaibevaralt (bona caduca), süüdi mõistetute
vara (bona damnatorum), 5% pärandimaksust ja orjade vabaks laskmise maksust (vicesima
manumissionum ja hereditatis) ja 1% maks kõikidele kaupadele. Makse koguvad
prokuraatorid olid laiali üle kogu Rooma keisririigi, kõikjal, kus riigikassale makse koguti.
Keiserlikud valdused )patrimonium ja res privatae) oli samuti prokuraatorite poolt juhitud.
Spetsiaalsed prokuraatorid juhatasid raamatukogusid, majandusasju, vaatemänge jne. Peale
provintside prokuraatorite, kes puutusid keisri raha- ja varaasjadesse olid veel procuratores
Caesaris pro legato, kes juhtisid vähemtähtsaid piirkondi, mis puutusid keiserlike
provintside järku (Kappodokia, Judea, Ponti Pilat oli pr. Caesaris pro legato). Need
prokuraatorid asusid keisri lähima asevalitseja (legatus pro praetore) kontrolli all. Nii oli
Ponti Pilat allutatud Süüria asevalitsejale. Teistest provintsidest, milliseid aegajalt juhiti
prokuraatorite poolt on tuntud, Alpi, Recia, Norik, Frakia, Mauretaania. Prokuraatori
ametikoht anti tähtajatult ja neile maksti riigikassast palka. Nii olid procuratores trecenarii,
ducenarii, centenarii. St. kes said 300 000, 200 000 ja 100 000 cectertsi. Rooma
prokuraator sai rohkem palka kui provintside prokuraator. Prokuratuuris eksisteerisid teatud
hierarhilised astmed, kuigi ametis ülendamine toimus-sõltus princepsi suvast. Vt.
Mommsen, „Römisches Staatsrecht“ (Pariis, 1887); Marquardt, „Römische
Staatsverwaltung“ (V); Liebenam, „Beiträge zur Verwaltungsgeschichte des römischen
Kaiserreichs“ (I , 1886, Jena) ja „Die Laufbahn der Procuratores bis auf die Zeit
Diocletians“; Hirschfeld, „Untersuchungen auf dem Gebiete der Römischen
Verwaltungsgeschichte“ (I, B., 1876); Виллемсь, „Римское государственное право» (
П.,1890).
ЭС 43 1897 с 394-395.
Н.О.
***
- volinik, asendaja
- Rooma õigus võttis kahese asetäitja vormi (esinduse) juriidiliste aktide teostamise
protsessis: kognitoori ja prokuratuuri. Kognitoriks nimetati kohtu asemikku, kes nimetati
protsessi pidama (ei ole teada, kas protsessima lubati kognitur vanas protsessis per legis
actiones; vat . Rooma tsiviilprotsess) poole asemel, kes ei saa kohtusse ilmuda raske
haiguse, kõrge ea või mõnel teisel põhjusel. Kognitori nimetamist teostati piduliku
esinemisega, mis teostati poolte kohalviibimisel ja selles teatati oma otsusest anda
protsessimine kognitorile üle. Näit „quod ego a te fundum peto, in eam rem L. Titium tibi
cognitorem do“. Kognitor tegutses protsessil enda nimel (kondemnatsioon kirjutati tema
nimele; vt. Rooma tsiviilprotsess), kuid ta ei saanud sellega volitaja õigusi. Protsessi
lõppemisel kantakse selle tulemused üle spetsiaalse aktiga volitajale ja see viimane astus
uuesti oma suhetesse vastasega (erinevalt esindamisest selle sõna otseses mõttes).
Prokuraator oli uut tüüpi asemik kohtus, kes nimetati selleks vaba, usaldaja
nõusolekul, õigusliku aktiga, ilma vastaspoole osaluseta. Väljend „procurator“ viitab, et
instituudi eesmärgid olid sarnased sellele, mil toodi sisse hoolekanne (cura, vt.). VI saj oli
tavaks nimetada enese asemele, vajadusel asju ajada või lepinguid sõlmida oma äraolekul
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Prokuratuur
Prokuratuur
((prokurör))

või mingitel teistel põhjustel, prokuraator, kellele anti üldised volitused (millest ka P.
omnimum rerum absentis); hiljem hakati nimetama prokuraatoreid üksikute asjade
ajamiseks (P. unius rei). Sarnaseid juhte oli nii tihti, et sünnitasid spetsiaalse prukuraatorite
kutse. Peale protsesside pidamise said prokuraatorid õiguse ajada ka teisi asju ning sõlmida
juriidilisi tehinguid. Prokuraator ei tegutsenud mitte ainult oma nimel, vaid sai ka kõik oma
tegevuse tulemused endale ja kahjud kandis oma arvele. Nii, prokuraatori nimetamine oli
usaldaja asjaks ja prokuraator ilma vastaspoole teadmata, kuid usaldaja juriidiliselt ei
kaotanud oma õigusi vastaspoole suhtes ja viimane enese kindlustamiseks, astudes ajama
asju prokuraatoriga, pidi võtma prokuraatorilt spetsiaalse lubaduse ja tagatise selle eest, et
tal ei tule enam teha tegemist prokuraatori volitajaga samas asjas, kui vaid prokuraatori
hilisem hagi hakkas kustutama volitaja õigusi. Prokuraator kohustas oma tegevuse tulemusi
andma volitajale; need ei läinud temale ipso jure, nii erilise kohtuaktiga, nagu kognituril.
Prokuratuuri sisseseadmisel koostatud kokkuleppe põhjal volitaja võis keelduda oma
õigusest prokuraatori tegevuse tulemustele (näiteks müüa oma hagi) ja siis prokuraator
tegutses juba oma huvides (P. in rem suam), jättes kogu oma kasu ja tulemused endale.
Tänu viimasele võimalusele, prokuratuur in rem suam muutus kohustuste tsessi
vormiks.??? (Vt. samuti Singulaarne järgivus), kuid ei saanud muutuda otsese esindatuse
vormiks, mil esindaja tegutseb volitaja nimel, mitte isiklikult. Preetori edikt määratles
isikud, kes ei saa olla kognitoriteks ja prokuraatoriteks (informeritud, naised ja sõdurid
peale prokuratuuri in rem suam ja oma lähedaste ning polgu huvide kaitseks, ja isikud kes
ei saanud protsessida kognitorite ja prokuraatorite abil. Justisnuse ajaks jäi prokuratuur
ainsaks asenduse vormiks, kuna kognituur kadus käibelt.Vt. Eisele, „Cognitur und
Procuratur“(1881); Baron, „Gesch .des. Röm. Rechts“; (I); Муромцевь,“Гражд. Право
древняго Рима» (М., 1883, §137).
В.Н.
ЭС 43 1897 с 395.
esindab õigusmõistmisel rahvast ja selle põhiliseks eesmärgiks on Konstitutsiooni ja
seaduste täitmise tagamine. (Kuuba K 1940 §188.)
(prokuröri järelevalve)((Mis on prokuratuur?)) ((Artiklis on prokuratuur ja prokurör üpris
samatähenduslik, arvestades muidugi konteksti. KL.)) ministere public,
Staatsanwaltschaft). – N. V. Muravjovi määratluse järgi on prokuratuur alaline riiklik
valitseva iseloomuga institutsioon, mis koosneb hierarhilisest süsteemist ainuisikuliselt
tegutsevatest ametiisikutest, kes oma teenistuskohustuste järgi, neile määratud kohtu
piirkonnas, peavad jälgima seadustest kinnipidamise üle, olema avalike huvide esindajad ja
valitsuse organid.
Sõna prokuratuur tuleb ld. Procurare – hooldada, juhatada, korraldada. Vanas
prantsuse keeles asjaajaja-advokaat, volinik, teise isiku asjade korraldajat nimetati
procureur. Prokuratuuri kodumaaks loetakse Prantsusmaad, kus prokuratuur tekkis
kuningavõimu vajadustest ning huvidest. Juba XIII saj. erinevate kohtute juures asus
rohkearvuline asjaajajate-advokaatide (procurateurs) klass, kes õppisid tundma seadusi ja
paistsid silma erilise pika riietusega (hommes de robe longue). Nendest inimeste klassi
parimate hulgast valis kuningas endale usaldusmehed, kellest juba räägitakse XIII sajandi
teise poole ajalooürikutes. Nad jaotati kuninglikeks prokurörideks, kes tegelesid protsessi
kirjaliku osaga ja kuninglikeks advokaatideks, suuliselt kohtu ees kaitsjateks. Nii esimeste
kui teistele omistati samuti nimetus gens du roi. Seni kui kuningas oli vaid doomenite
omanikuks ja oma vasallide suverääniks, oli ta prokurör lihtsaks kuninga usaldusmeheks,
kuid kuningavõimu arenemisel ja laienemisel hakkasid kuningavõimu erahuvid langema
kokku kuningriigi üldiste huvidega ja seepärast esimeste esindaja – kuninglik prokurörmuutus ka teise organiks. Jälitades kuritegusid ja taastades seaduslikku korda. Prokurör
kaitses selle samaga õigusi ja täitis kuningavõimu kohustusi. Alates XIV sajandist
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kuninglikud prokurörid ja advokaadid muutusid tõelisteks ametnikeks kes kuulusid
magistraatuuri koosseisu. Selles mõttes tuleb lugeda Prantsusmaa prokuratuurile alust
panevaks Philip IV Ilus, ni nagu tema juurse (1302.a.) oli esmakordselt seadusega
määratletud kuninglike prokuröride asend kohtutes. Seejärel prokuratuuri areng toimus
peatumatult, vaatamata maal eksisteerivate tavaliste juristide vastutegutsemisele (näiteks
kantsler Lopital pidas „kuninga inimeste“ ametikohta Prantsusmaale mittevajalikuks). Enne
XVII saj. kujunes prokuratuurist lõplikult välja võimas riigi institutsioon, mis oli avara
tegevushaardega kohtu ja nende otsuste täidesaatmise juhtimisel. Prokuratuuri
organisatsioon enne-revolutsioonilisel Prantsusmaal lõppes Louis XIV kriminaalordonansiga 1670.a.
Prokuratuuri ülemaks oli kantsler (Chancelier de France), ta korraldas asju
parlamentide ja alamate kohtute vahel, moodustades eraldi teineteisega mitteseotud
korporatsioone. Igas parlamendis oli peaprokurör koos mitme pea-advokaadi ning
subsituudiga ((asetäitjatega)).Alama järgu kohtutes – kuninglik prokurör, kuninglike
advokaatide ja nende asetäitjatega. Iga üksiku prokuratuuri (parquet) eesotsas asus selle
prokurör. Kõik parlamendi ringkonna prokurörid allusid peaprokurörile, kui kuninga
peamisele esindajale. Kuid see allumine oli pigem au seisukohalt (superiorite d´honneur)
kui reaalne. Prokurörid ajasid asju kirjalikult ja neil olid kohtuadministratiivsed
kohustused, advokaadid „pledeerisid“, st. esinesid kohtu ees avalikult suuliste kõnedega
ning järeldustega. Nõnda nagu juba XV sajandil valitses kriminaalprotsessis kirjalik
menetlus ja saladus, siis kriminaalasjadega tegelesid eranditult prokurörid ja nende juhiste
järgi nende asetäitjad. Kuninga advokaadid osalesid vaid tsiviilasjade lahendamisel, kus
nad olid täiesti sõltumatud oma arvamuste ja järelduste tegemisel. Prokuratuur oli kohtust
ja kohtunikest täiesti eraldatud ja sõltumatu, et ainiti ei eristanud seda magistraatuuri
liikmete üldisest allumisest aukoha järgi (preseance) parlamendi esimese presidendile
((esimehele)). Prokuratuuri liikmed kirjutasid ja rääkisid kuninga nimel. Esitamisel
kuningale nad in corpore laskusid tema ees põlvele ja laususid: Sire, ce sont vos gens.
Prokuröride ametijärgu liikmed said töötasu asjadest, mida nad ajasid, protsessivate poolte
poolt, kohtu poolt määratud, makstavatest kohtulõivudest. Prokuratuuri ametikohad,
erandiks esimese ja teise pea-advokaadi, olid müüdavad, kusjuures üks kord kuninga poolt
müüdud ametikoht loeti ostja pärandatavaks omandiks. Selline kord, koos teiste kahjulike
ning vähemõistlike külgedega, lõi prokuratuuri ametijärkude faktilise muutumatuse, mis
garanteeris neile isikliku sõltumatuse. Kui Frants „I“ vihastas pea-advokaat de Rjuse peale,
soovides teda asenda, siis Andre de Mem, kellele oli seda ametikohta pakuti, ütles
kuningale, kaitstes Rjused: „Valitseja, ta on trooni advokaat, oma kohustuste, mitte Teie
meeleolude teener“. Pea-advokaat Omer Talon oma pidulikus kõnes, oma seltsimeeste
nimel pöördus Louis XIV poole selliste sõnadega: Kuninga auks me peame olema vabad
inimesed, mitte orjad. Trooni väärtust mõõdetakse nende kvaliteediga, kes seda teenivad“.
Tollase prokuratuuri tegevus jaotati kohtulikuks ja administratiiv-poliitiliseks.
Tsiviilasjades kaitses prokuratuur vahetult trooni huve, hiljem aga ka nende omi kelle
juriidilise esindamise võttis riik, väljendatud kuningas, enda peale. Siia puutusid kiriku,
erinevate ilmalike ja vaimulike korporatsioonide asjad ning terve rida abitute inimeste,
näiteks alaealised, nõrgamõistuslikud, teadmata kadunud jne huve. See leidis omale
väljenduse peaprokurör Servani ütluses: „Meie oleme pandud ametisse mitte õnnelikele
inimestele, vaid rõhutute jaoks“.
Kriminaalasjades oli prokuratuuri tegevus vähem olulisem: kuna valitses
juurdlusprotsess, kui kuritegude represaalid olid koondunud uurijate ning kohtunike kätte,
siis prokuröride roll laienes vaid juurdluse algatamises osalemises, kohtuotsuse täitmise
korraldustes ja protsessi erinevates faasides kirjelike järelduste tegemistes. Prokuratuurile
kuulus järelevalve kohtunike tegevuse üle. Ta oli kohtu ja kuningavõimu vahendaja ja
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kuulutas esimesele teise nimel uusi seadusi ning valitsuse korraldusi. Pariisi parlamendi
peaprokuröril ja peaadvokaatidel oli vaba pääs kuninga ja tema isiklike ettekannete juurde.
Prokurörid võisid esitada parlamendile arutamiseks igasuguseid omavoli, vägivalla,
seaduste rikkumise ilminguid ja nõuda selle, aga ka kohtupraktika korrastamise suhtes,
üldiste reguleerivate meetmete võtmist.
Revolutsioonide ajajärgul Prantsusmaa vana prokuratuur kadus iseenesest, kui
muudeti vana korra kohtuasutused. 1790-1792.a. seadused, viies sisse uut suulisel,
võistluslikkusel ja glastnostil põhinevat protsessi, kehtestasid kohtutes prokuratuuri
kuninglike komissaride näol, kes nimetati kuninga poolt eluks ajaks ja keda peeti seaduse
valvuriteks. Kohtu ees süüdistuse toetamine oli pandud erilistele valitavatele avalikele
süüdistajatele (accusateurs publics).
Vabariigi väljakuulutamisel kuninglikud komissarid muutusid „rahvuslikeks“, kelle
kohustusteks terrori ajal olid antud üle avalikele süüdistajatele. Terrori lõppemisel taastati
revolutsiooni esimeste aastate kohtupidamise kord, jaotades prokuratuurid avalikeks
süüdistajateks ja täitevvõimu komissarideks, hiljem vabariigi komissarideks. Hiljem
prokuratuuri kahesus kadus. Kriminaaljuurdlus ja kohtualuste kohtu ees süüdistamine pandi
valitsuse komissaridele, keda edaspidi nimetati esimeseks konsuliks. Lõplikult formeerus
kaasaegne Prantsusmaa prokuratuur esimese keisririigi ajajärgul.
Peamised Prantsusmaa kehtiva seadusandluse määrused prokuratuurist leiduvad
kriminaalasjade kohtumenetluse koodeksis (code d´instruction criminelle) 1808.a. ja 20
aprilli 1810.a. kohtukorralduse seaduses (lo isur L´organisation judiciaire).
Kassatsioonikohtus oli peaprokurör ja kuus pea-advokaati. Igas apellatsioonikohtus peaprokurör koos peaadvokaatidega, koos substituutidega, vastavalt kohtute arvule. Igas 1.
instantsi kohtus on vabariigi prokurör koos asetäitjatega, kelle arv on määratletud kohtu
järguga. Prokuratuuri liikmetele on antud kohtuametniku staatus (magistraat). Nende
ametisse astumisel nõutakse neilt samu tsensusi, milliseid nõutakse mingilt teiselt kohtu
ametisse pürgivalt isikult. Teenistus prokuratuuris on kokkusobimatu mingi teise ametikoha
või kutsega, välistamata isegi õigust õpetada õigust mõnes kõrgemas õppeasutuses. Kõigi
prokuratuuri ametnike järgud nimetatakse ametisse, justiitsministri esilduse alusel,
vabariigi presidendi poolt. Peaprokuröri ametisse nimetamist arutatakse eelnevalt Ministrite
Nõukogus. Alamaid prokuratuuri ametnike esitavad ministrile ametisse nimetamiseks mitte
ainult peaprokurörid vaid ka kodade esimesed esimehed, kusjuures valitakse kolme esitatud
kandidaadi hulgast. Prokuratuuri ametnikele on kohtus esinemiseks antud eriline ajalooline
kostüüm, milline koosneb villasest laiade varrukatega mantist (togue, robe) või mustast
siidist „simarrist“ ning mustast ümmargusest mütsist (toque), villasest või sametist,
auastme järku näitavast kardpaelast. Pidulikel istungitel ja avalikel tseremooniatel esinevad
peaprokurörid punases mantis hermeliini nahast voodriga. Teenistusasjade ajamisel
väljaspool kohut, näiteks läbiotsimistel, ülevaatustel jne. prokuratuuri ametnikud võtavad
tavalisele riietusele peale siidvöö, valge või tulipunase, kuldsete tuttidega. Prokuröri
ametisse astujad annavad vandetõotuse.
Prokuröride ülemaks on justiitsminister, kuigi viimasel mingeid prokuröride volitusi
ei ole. Kassatsioonikohtu peaprokurör, kes tegutseb kõrgemas distsiplinaarkohtus võib
teostada ainult üldist järelvalvet apellatsioonikohtute peaprokuröride üle.
Apellatsioonikohtu peaprokurör on kõigi prokuröride volituste allikas ja nende täitmise juht
ja oma ringkonna prokuröride otsene juht. Kõik prokuröri kohustused on temale ka
spetsiaalset peale pandud. Teised prokuröride ametiastmeid tunnistatakse kui justkui tema
asetäitjaid (substituts) ja tegutsevad tema nimel. Nad jaotatakse:
1)peaadvokaatideks, kes on jaotatud apellatsioonikohtute osakondade vahel, et
osaleda kohtuistungitel,
2)substituutideks, et ajada prokuröri asjaajamist.
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Vabariigi prokuröri I- astme kohtu juures loetakse samuti peaprokuröri substituutoriks, kuid
tegutseb mitte tema delegeerimise, vaid volituste jõul, mis on temale seadusega pandud.
Substituutorite hulgast vaid tema üksi nimetab tegutsema kohtukotta ja teistele teeb
ülesandeks kohtupolitsei juhtimise. Prokuratuuri ühtsuse põhimõtte jõul võib selle ühtesid
liikmeid teistega asendada protsessi igasuguses seisundis. Prokuratuur on ehitatud üles
kohtust sõltumatuse printsiibil. Kohus, märganud prokuröri ebaõigeid tegevusi, võib kohus
võib sellest tema ülemustele teatada ning ei või talle otse ega kaudselt hukkamõistu või
umbusaldust avaldada. Sel samal alusel jurisprudents ei luba prokuratuuri ametimeeste üle
mingit täidesaatva võimu, kes istungit juhatab (nn. police d´audience). Jurisprudents eristab
prokuröri tegevust kui seaduse ja ühiskondlike huvide esindajat, tema kui valitsuse agenti
tegevuste järgi. Vastuvaidlematult allutatud ülemustele selles viimases valdkonnas,
prokuröri tunnistatakse esimeseks sõltumatuks magistraatuuri liikmeks, kes on kohustatud
juhinduma vaid seadusest ning südametunnistusest. Prokuratuuri ametnikud ei ole
asendamatud, kuid neid vallandatakse, viiakse üle valitsuse ettenägemisel. Prokuröri
kohustusi tavalistes politsei kohtutes täidavad politseikomissarid või meerid ning nende
abid, prokuratuuri järelevalve all. Igasuguses protsessis, nii kriminaal- kui tsiviil,
prokuratuur tegutseb kas kui partie principale, st. kui tõeline pool, mis aktiivselt viib läbi ja
kaitseb oma kavatsusi, või kui ainult partie jointe, st. kui riiklik juriskonsult, kes esitab
kohtu ees oma järeldustes avaliku huvi. Mõlematel juhtudel on tegevuse printsiip üks ja
sama – kaitstes seadust ja avalikke huve. Kogu erinevus seisneb vaid tegevuse vormis ja
viisis.
Kriminaalasjades tegutseb prokuratuur alati kui partie principale, taotledes
kättemaksu kuriteo sooritamise eest. Selles tema tegevuses eristatakse kaks peamist
momenti: kohtupolitsei (police judiciaire) ja kriminaalkuritegu (action publique).
Kohtupolitsei mõiste hõlmab endas,
Esiteks, kriminaalprotsessi ettevalmistavat tegevust, mis suunatud kuriteo avastamisele ja
süüdlaste tagaotsimisele,
Teiseks, isikute kogumit kes sellega tegelevad.
Nendesse puutuvad:
1)vabariigi prokurör,
2)uurijad ja rahukohtunikud,
3)politseikomissarid, sandarmi ametnikud, meerid ja nende asetäitjad ning ka rida erinevate
administratiivsete ametkondade isikuid. Vabariigi prokuröri Koda (parquet) on keskus,
kuhu koondatakse kõik kohtupolitsei juurdlused. Ta juhib neid juurdlusi, algatab neid,
kogub tulemusi ja hindab neid, kusjuures kriminaaljuurdluse algatamise hädavajadusel, ta
kutsub kas otse paranduslikku kohtusse või mitmete asjade puhul kohtualusena sellesse
kohtusse ja kõigis asjades, mis on vandemeeste kohtu kohtualluvuses, saadavad uurijatele
juurdluse teostamise nõudmise. Kui kurjategija on tabatud kuriteopaigal, võib vabariigi
prokurör ise asuda juurdlustoimingute lõpuleviimist teostama ning kahtlustavaid
arreteerima asuda. Kriminaaljuurdluse suhtes prokuratuurile kuulub, mõningate eranditega,
süüdistuse monopol. Tal on õigus kriminaaljuurdlusest loobuda, isegi kuriteo seaduslike
tunnuste olemasolul, kui leiab selle ühiskondlikes huvides olevat ebasobiva või sihitu.
Keskmise arvuga kuni 10% kõigist prokuratuurini jõudnud kriminaalasjadest jäävad tema
poolt sel alusel kohtuliku juurdluseta. Kuid juba algatatud juurdlus ei sõltu enam
prokuratuuri omavolist ja tal ei ole õigust seda tagasi võtta, ega oma äranägemise järgi
peatada isegi siis kui on näha, et süüdistus on põhjendamatu, ta saab sellest teatada vaid
kohtunikule või kohtule. Prokuratuuri suhtumine uurijasse on samuti kahene: ta kui
kohtupolitsei organ, on viimane allutatud peaprokuröri järelvalvele ja allub vabariigi
prokurörile, kelle ettepanekuta, erandiks flagrant delit juhtum, ei saa olla alustatud üksi
juurdlus. Prokuratuuri edasine osalemine eeluurimises on piiratud uurijale ettepanekute ja
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nõudmiste esitamisega, millised on viimasele kohustuslikud vaid sedavõrd, kuivõrd need
on seaduslikud ja veenvad. Uurija määrused viiakse prokuratuuri poolt täide, kusjuures
mittenõustumise juhtumil, vabariigi prokurör ööpäeva jooksul, aga peaprokurör kümne
päeva jooksul, võivad esitada süüdistavasse kotta protesti. Edasine lõpliku juurdluse suund
määratletakse uurija määrusega, kui ei järgne prokuröri protesti alusel tühistamist.
Prantsuse prokuratuuri hulgas on üpris levinud asjade korrektsioon, milline seisneb
ettekavatsetult kohtualluvuse kunstlikkus muutmises, uurija ja süüdistava koja nõusolekul,
ignoreerides või tunnistades tõestamatuteks süüd suurendavad ning kõrgemat kohtualluvust
tingivad asjaolud.
Süüdistusakt koostatakse prokuratuuris vaid asjade suhtes, mis kuuluvad
läbivaatamisele assisidel, peale seda, kui oli tehtud süüdistuskoja vastav kohtu alla andmise
määrus. Peale asja kohtusse laekumist kuulub prokuratuuri kohute hulka suure osa kohtuks
ettevalmistamise korralduste andmine. Kohtuliku juurdluse ajal on prokurör üheaegselt
süüdistaja ja seaduse organ. Temale kuulub tunnistajate ja süüaluse otsese ülekuulamise
õigus. Kui prokurör tunnistab tunnistaja ütlused valedeks, siis, tema ettepanekul, kohtu
esimees võib samas anda korralduse sellise tunnistaja arreteerimiseks, kuni temale
langenud valetunnistuse andmise süüdistuse juurdluse läbiviimiseni. Süüdistavad kõned,
mis esitatud prantsuse prokuröride poolt vandemeeste kohtus, paistavad tihti silma kirgliku
esinemise ja mõõdutundetute liialdustega. Kohtuotsuste suhtes võib prokuratuur esitada
apellatsiooni- ja kassatsiooniproteste. Peaprokurörile kuulub protestimise õigus kõigi
süüdistava koja kohtu alla andmise või asja lõpetamise määruste vastu. Prokuratuuri, kui
seaduse organi poolne protest võib saada süüdistatavale kahjuks või kasuks. Õigeks
mõistvate otsuste vastu võivad prokuratuurid esitada proteste ööpäeva jooksul vaid
„seaduse huvides, kahjustamata õigeksmõistetut“. Kassatsioonikohtu peaprokurör võib,
olemata ajaliselt piiramata, anda sellesse kohtusse läbivaatamiseks ebaseaduslikud
kohtuotsused.
Tsiviilasjades on prantsuse prokuratuur riigi juristkonsulendiks ja Portalise väljendi järgi,
“kõikide kaitsetute kaitsja“. Ta tegutseb kas partie jointe, esitades kohtule järeldusi asja
sisulise külje ning intsidentide kohta menetluses või partie principale, kui võistlev pool.
Esimesel juhtumil, enamikus tsiviilasjades on prokuratuuri järelduste tegemine
fakultatiivne, sõltudes mitte ainult prokuratuurist vaid ka kohtust. Need on kohustuslikud
asjades, millised puudutavad ühiskondlikku korda, kogukondi, doomeneid, ühiskondlikke
asutusi, vaeste kasuks tehtud testamente ja kinke, perekonnaseisude akte, alaealiste
hoolekannet, teadmatult kadunute, vaimuhaigete aga ka abieluasjade, enesetaandamiste ja
kohtualluvuse küsimustes. Prokuratuuri tegevuse olemus ja piirid partie principalena - on
prantsuse õiguse üpris vaieldav küsimus. Kaasaegne jurisprudents tõlgendab, et prokuratuur
võib hageda ja kosta igasuguses asjas, millised puudutavad ühiskondlikku korda, milline on
määratletud kui „õiguste kogum, milliste kasutamine ei sõltu eraisikute volist“.
Üpris avar ja eripärane on samuti prantsuse prokuratuuri kohtu-administratiivne
tegevus. Tema tegevuse üle teostatakse kontrolli justiitsministeeriumile esitatavate
kaebuste, kohtute või selle esimeeste kaudu kes osalevad isiklikult kõigil kohtukohtade
istungitel ja osalemisel distsiplinaarses ja kohtu ametkonda kuuluvate isikute
teenistuskohuste rikkumise eest kohtulikul juurdlusel. Prokuratuuri liikmetele, kõrvuti
kohtute esimeestega, kuulub õigus olla esitatud kohtute vakantsi täitma. Prokuratuuri
spetsiaalse, osalt justkui ülemusliku jälgimise all asuvad kohtu abiametnikud, kes kannavad
nimetust officiers ministeriels, aga nimelt abi-advokaadid (avoues), kohtupristav (huissiers)
ja sekretärid (geffiers). Prokuratuur jälgib üldiselt advokatuuri tegevust distsiplinaarsest
küljest. Ta võib teha esildise advokaadi hooletuse või sobimatu käitumise kohta esitada
läbivaatamiseks advokaatide nõukogule, kelle distsiplinaarne otsused võivad olla
peaprokuröri poolt protestitud 10 päeva jooksul apellatsioonikohtu üldkoosolekul.
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Prokuratuur võib kohtuistungil teha kohtule ettepaneku, väljumata kohtumisruumist
(sans desemparer), otsustada karistada advokaati, kes rikkus kohtu ees oma ametikohustusi.
Sellist õigust kasutati eriti tihti teise keisririigi aegu, kus mõnikord seda juristide poolt
heaks ei kiidetud. Igal vandekohtunikega istungjärgul prokuratuur esitab ministeeriumile
raporti – „moraalne aruanne vandekohtunike kohtus süüdistuste esitamise tulemustest“
(comte rendu moral des resultants obtenus devant le jury).
Prokuratuur tegeleb ka kohtustatistikaga, osaleb „kohtu abi“ (assistance judiciaire)
instituudis, kogub ja kontrollib teateid süüdimõistmiste kohta. Prokuratuurist käivad läbi
kõik armuandmise palved ja armu andmise, karistuste kergendamise ning süüdimõistetute
rehabiliteerimise otsused. Ta osaleb ekstraditsioonis ((välisriigile selle riigi seadusi
rikkunud isiku väljaandmine)) ja ametkondlike huvide ristumisel.
Ta teostab samuti järelvalvet vanglate üle. Prokuratuuri peab olema teatatud ka iga
keskharidust andva õppeasutuse asutamise puhul, kusjuures talle on antud õigus esitada
„akadeemilise nõukogule“ oma vastuväiteid projekteeriva kooli vastu, „ühiskondliku
moraali ja õpilaste tervise kaitseks“.
29. juuli 1889.a. seaduse järgi peab enne ajakirja või ajalehe asutamisele eelnema
kirjalik avaldus prokuratuurile, kus on näidatud ära väljaande pealkiri, välja andmise
sagedus, selle juhataja ja trükkali nimi, ning kus see trükitakse. Samuti peab väljaandja
saatma iga numbri ilmumisel ühe eksemplari prokuratuuri kotta, kui väljaandmise kohas
selline olemas on.
Saksamaal on prokuratuuri instituut võetud üle Prantsusmaalt. Koos Napoleoni
vallutustega, kehtestati prantsuse kohtumenetlus ja koos sellega ka prokuratuur Preisimaa,
Hesseni ja Bavaaria Reini äärsetes provintsides. Seal elanikud ja juristid omistasid kergelt
uue asutuse, mis omas ühiskondliku poolehoiu ning usalduse. Prokuratuur seati kõikjal
sisse Austriaas ja Saksamaal 1848-50.a. reformide ajal koos uute kriminaalprotsessi
vormidega. Seejuures ta oli rohkem või vähem lähedane prantsuse prokuratuuriga. Saksa
juristid hakkasid seda kritiseerima, millise tulemuseks, seoses inglise õiguse tundmisega,
järgnesid hilisemad prokuratuuri puudutavad seadused (Staatsanwaltschaft) Austrias ja
Saksamaal.
Kaasaegne Austria prokuratuur tegutseb 23. mai 1873.a. kriminaalkohtu põhikirja
alusel. Justiitsministri üldjuhtimise all asuvad kohtute juures asuvad prokurörid: I - instantsi
– Staatsanwälte, II – instantsi – Oberstaatsanwälte ja kassatsioonikohtu juures –
peaprokurör (General-Prokurator). Iga neist prokuratuuri ametitest omab abid, keda
nimetatakse I ja II instantsis „asetäitjateks“ (Stellvertreter), aga kassatsioonikohtus –
peaadvokaadid.
Prokuröri ametikoha saamiseks peab vastama samadele tingimustele, millistele
peavad vastama kohtu ametnikud. Nimetamine toimub konkursi korras, kuid millest võib
minister kandidaadi vabastada. Prokuratuur on kohtutest täiesti sõltumatu, kuid
kohtuistungitel on ta allutatud kohtu esimehe täidesaatvale võimule. Prokuratuuri
korralduses on peetud rangelt kinni alluvuse ja ühtsuse printsiibist. Viimane väljendub
piiramatus asendamise õiguses (Substitution) ja üleandmises või volituste (Devolution)
üleandmist ühelt liikmelt teisele. Prokuratuuri liikmed on asendatavad ja alluvad oma
ülemuste distsiplinaarvõimu all.
Austria prokuratuuri originaalseks jooneks on selle juures asutatud,
(Bezirksgerichte) juures meie rahukohtutele vastavaid alamaid jaoskonna prokuratuure.
Jaoskonna prokuratuuril ei ole kindlaksmääratud alalist koosseisu ja see moodustatakse
erinevast seisusest isikutest, kes on ajutiselt komandeeritud selle prokuratuuri valdkonna

4051

teenistust täitma. Seda kohustust täidavad kas prokuratuuri ametnikud aga ka
administratiiv- või politseiametnikud, või ka spetsiaalsed prokuratuuri organid,
Staatsanwaltschaftliche Functionäre, mis määratud II instantsi kohtu prokuröri poolt,
kooskõlas ringkonna (Landeschef) kõrgema ülemuse nõusolekuga. Kui prokuröri ei leia
sobivat isikut, siis ta kuulutab ajakirjanduse kaudu soovijatele välja vastava konkursi.
Jaoskonna prokuratuuri ametnikud annavad vandetõotuse ja asuvad I ja II instantsi kohtute
prokuröride distsiplinaarse võimu all. Praktikute kinnituse järgi jaoskonna prokurörid
tegutsevad õieti ja edukalt ning nende tegevuses ei jää kohalike elanike hulgas võõraks.
Austria prokuratuuri tegevus piirdub kriminaaljälitusega süüdistavas protsessis.
Tsiviilasjade ega ka kohtu administratsiooniga ta ei tegele. Ta on kohustatud oma
ametkohuste järgi jälitama kõiki ilmsiks tulnud avalikke kuritegusid. Ta osaleb samuti
kohtuotsuste täide viimises. Prokuratuur ei pea kedagi iga hinna eest süüdistama, ta peab
püüdma tõde leida. Seejuures ta peab, oma kompetentsi piires, kaitsma riiklikke huve,
millise puhul ta juhindub mitte ainult seaduslikkuse printsiibist (Legalitätsprincip), kuid ka
sobilikkuse piires (Opportunitätsprincip), st. peab teostama kriminaaljuurdlust sedavõrd,
kui see ei ole vastuolus riiklikele huvidele. Prokuratuur korraldab iseseisvalt juurdlust ja
võib igal protsessi hetkel, enne küsimuse vandemeeste kohtule esitamist, loobuda
süüdistusest, kusjuures see loobumine on kohustuslik nii uurijale kui kohtule. Kui see
loobumine leidis aset enne süüdistava kohtu alla andmist, siis kõik prokuratuuri õigused
lähevad üle kannatanule (Privatbetheiligter), kes võib enda peale võtta edasise süüdistamise
(prokurör ei kaota, muide, õigust seejärel liituda asjaga, kui ta leiab selle vajaliku olevat);
kui aga prokuratuuri loobumine järgnes kohtus, siis viimane kuulutab viivitamatult välja
õigeks mõistva kohtuotsuse.
Prokuratuur juhib ülekuulamist ja annab sellele üldise suuna. Eeluurimise
teostamise hädavajalikust, milline on tõestatud, on Austria põhikirja järgi,
kriminaaljuurdluse algatamise aktiks, seotud sõltuvusse prokuratuuri arvamusega, erandiks
vandekohtunike kohtus arutatavad asjad, ning samuti ära olevate süüdistatavate puhul.
Juurdluse ja kohtu enese teostamise protsessis on prokurör pandud süüdistava poole
asendisse, tegutsedes süüdistatava ja tema kaitsjate kõrval. Prokurör võib kaevata I instantsi
kohtu nõupidamiste kotta kõigi uurijate tegevuste üle, aga seejärel ka 2 instantsi kohtule.
Prokurörile on antud seaduse kaitsmiseks kaevata edasi kassatsioonikohtusse.
Prokuratuurile pannakse sõjaseisukorra ajal erilised kohustused kohtus ajakirjanduse
ning vähemtähtsate üleastumise suhtes ja lihtmenetlusel. Kohtu ees fiskaalsete nõudmiste
kaitseks on Austrias asutatud 1851.a. eraldi finantsprokuratuur.
Saksamaa kaasaegse prokuratuuri üldised aluse ja tegevuse kohta sisalduvad
saksamaa keisririigile välja antud 1877.a. seadustes, kuid prokuratuuri teenistuse kõigi
üksikute ja eraldi tingimused on sätestatud üksikute riikide seadusandluses. Üldreegli järele
peab igas kohtukohas olema ka prokuratuur, kuid prokuratuur võib olla loodud ka mitme
kohtu peale, millist võimalust ka väiksed riigid, raha kokkuhoidu silmas pidades,
kasutavad.
Prokuratuuri kohuste täitmiseks on ametis:
1)kõrgema keisririigi kohtu juures Leipzigis – keiserlik ülem-prokurör (OberReichsanwalt) ja mõned prokurörid (Reichsanwälte), tema asetäitjatena;
2)I ja II instantsi kohtute juures - üks või mitu prokuröri (Staats või Kronanwälte), kellest
üks on ülemaks ja teised tema asetäitjad või kolleegid;
3)jaoskonna kohtute juures (Amtsgericht) ja seffenite kohtus – üks või mitu jaoskonna
prokuröri (Amtsanwälte). Prokuratuuris teenimise tingimused on üldised samad mis
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kohtuteenistuses. Mõnedes riikides (Saksoonia, Braunschweig, Bürtemburg jne.), et
prokuröride kohustusi võivad täita kohtuametnikud. Keiserliku prokuratuuri ametnikud
nimetatakse keisri poolt Liidunõukogu esildise alusel ja nad on allutatud de jure ainult
keiserlikule kantslerile, aga faktiliselt – tema kohtuvõimu organile, keiserlikule
kohtuvalitsusele. Prokuratuuri ametnikud I ja II instantsis nimetatakse kohalike valitsuste
poolt, justiitsministri esildise alusel, kes on ka igas riigis prokuratuuri peaks. Prokuratuuri
liikmed on asendatavad ja on seotud omavahel ainsa ning range distsipliiniga, keda võib
kõrgemat alluvuse korras, alati asendada ühe või teise oma ametkonna isikuga. Saksamaa
prokuratuur on kohtutest sõltumatu ja tema üle ei saa kohtunik ega kohus järelvalvet
teostada. Üldise politsei ja kriminaaljälituse ametnikud on prokuratuuri abistavad organid ja
sellena peavad täitma tema korraldusi.
Saksa prokuratuuri peamiseks tegevuse asjaks on kriminaaljälitus, millise
funktsioon tsiviil- ja kohtu-administratiivsetes asjades on teisejärgulise tähtsusega.
Prokuratuur peab tooma selgust asjaoludesse, millised mitte ainult ei paranda vaid ka
mõistavad süüdistatava õigeks, kuid tal on õigus protestida nii süüdistatavale soodsaid kui
ka tema vastu olevaid kohtulikke määratlusi. Prokuratuuri tegevust juhitakse seaduslikkuse
printsiibi aluselt (Legalitätsprincip). Kannatanule antakse õigus asja kaevata edasi II
instantsi kohtusse kui prokuratuur keeldub juurdluse alustamisest. Kuna juba algatatud
juurdlust ei saa prokuratuuri poolt tagasi võtta kui see on antud kohtu menetlusse (erandiks
jaoskonnakohtus olevad väheolulised asjad).
Kriminaalasja menetlemise protsessile eelneva protsessi (st. tunnistuste võtmise
ajal) käigus on prokuratuuril juhtiv roll, ta võib võtta ise või politsei kaudu, igasuguseid
jälitusmeetmeid, erandiks läbiotsimised, võetusi ja tõkke meetmeid, peale juhtudel, mil
„tekib viivitamisega seotud oht“. Eeluurimise algatamised sõltuvad prokuröri ettepanekust.
Ta võib esitada uurijale ettepanekuid, vaidlustada tema tegevusi ja vaidlustada uurimisakte
protsessi igasuguses järgus. Määrused prokuratuuri õigustest asja kohtuliku arutamise
juures on üpris sarnased meie õiguse määrustega. Ta viib täide kohtuotsuseid ja temale on
pandud ka vanglate juhtimise kohustused.
Inglismaal, arvestades seal erandlikult valitseva erasüüdistuse esitamise puudusi,
juba käesoleva sajandi 30.aastatel oli ajakirjanduses ning parlamendis arutelu riikliku
süüdistaja institutsiooni asutamiseks. Sellele oli kaua vastu Inglismaale omapärane
konservatiivne vaim ja eelarvamused prantsuse tüüpi prokuratuuri, millisest kumas läbi
poliitiline toon, Avalike süüdistajate institutsioon seati sisse 3 juulil 1879.a. seadusega
(Prosecution of offeuces Act), millise järgi see instituut, Peaattorei juhtimise all, asuvad
avalik-õigusliku jälituse direktorist (director of public prosecution) ja tema abilistest
(assistants), mitte rohkem kui 6, kes on jaotatud territoriaalsete ringkondade vahel. Selle
ametikoha täitmiseks peab omama advokaadi ametinimetust kõrgemas kohtus ja vähemalt
10 aastast kohtupraktikat direktorile ja 7 aastat tema abilistele. Direktor nimetatakse
siseasjade riigisekretäri poolt* (*Inglismaal ei ole spetsiaalset justiitsministeeriumit ja
kõrgem kohtu juhtimine on jaotatud siseministeeriumi ja lord-kantsleri vahel.), tähtajatult
(1888.a. pandi direktori kohustused riigikassa sollistorile). Direktori abilised nimetatakse
kuni 7. aastaks, kuid seda võib pikendada. Need avaliku süüdistuse esindajad ei oma selle
monopoli ja nende tegevus on abistav ning teisejärguline erasüüdistuste puhul. Nad ei ole
millegagi seotud süüdistuse vaba esitamisega, milline ei ole üles ehitatud seaduslikkusel,
vaid hoopis sobilikkuse printsiibi kõige laiemal rakendamisel. Direktori kohustuste hulka
kuulub kriminaaljuurdluse algatamine kõigis kriminaalkohtutes asjades, millised on ära
näidatud seaduse juurde antud instruktsioonides või on spetsiaalselt viidatud Peaattorei
poolt ja samuti juhtida juurdlust kõigi ameti- ja eraisikute abil. Erasüüdistajad on endiselt
täieõiguslikud kriminaaljuurdluse organid, kes tegutsevad koos direktoriga, kui ta pidas
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vajalikuks asjasse sekkuda. Viimasel ajal on direktorile pandud spetsiaalne tegelemine
kuritegelike pankrottide ning valimistel teostatud kuritarvitustega. 1881.a. seadusega,
sõltuvalt tema kirjalikust nõusolekust, on antud ka juurdluse alustamine
ajakirjandusvabaduse kasutamisega seotud kuritegude suhtes. Seaduse juurde antud
instruktsioonid eelnõud koostatakse pea-attorrei poolt, Lord-kantsleri ja siseasjade
riigisekretäri heakskiidul ja see esitatakse parlamendile, kus neid arutatakse mõlemas kojas
vähemalt 4 päeva, millise järel nad võivad olla kinnitatud ja ellu viidud.
Šotimaal eksisteerib riiklike süüdistajate instituut juba XVI sajandist. Selle eesotsas
asub Lord-advokaat, kes on inglise ministeeriumi liige, kes esindab parlamendis Šotimaa
huve. Kriminaaljuurdluse vahetuks teostamiseks on tema juures pea-solisstor ja 4 asetäitjat
(advocate deputed), kellest üks tegutseb šoti kõrgema kohtu juures, aga kolm on
territoriaalsete ringkondade kohtu juures. Kõik nad nimetatakse lord-advokaadi poolt
advokaatide hulgast. Igas kohtus on procurator fiscal, kes on nimetatud eluaegselt
advokaatide hulgast ja kes ei saa palka vaid honorare üksikute asjade eest. Temal lebab
kuritegude jälitamise kohustus, võtta vastu era- ja ametiisikute kaebusi ja ettekandeid,
algatada kriminaaljuurdlust, koguda tõendeid ja toetada kohtu ees süüdistust. Kui
eeluurimine on lõppenud, saadab prokurator selle ühele lord-advokaadi abilisele, kes
otsustab kohtu alla andmise küsimuse ja saadab asja prokuratorile.
Samamoodi on organiseeritud ka riiklike süüdistajate (crown sollicitors) instituut
Iirimaal. Üpris sarnaseid jooni omab prokuratuur ka Põhja Ameerikas, kuid selle
erinevusega, et tema ülesande hulka kuulub mitte ainult avalik juurdlus, kuid teatud määral
ka kohtu ees ühiskondlike huvide kaitsmine. Kõrgemas liidukohtus asub pea-attorei, aga
alamates temale alluvad ringkonna attoreid (district attoreys). Nad nimetatakse ametisse
presidendi ja senati nõusolekul. Pea-attornei juhatab ringkonna prokuröre protsesside
asjade ajamiseks, millistel on ühiskondlik või valitsuse huvi. Üksikutes osariikides asuvad
oma sõltumatud prokurörid (state attorneys), kes on nimetatud kas kohaliku seadusandliku
kogu või kohtu poolt või siis olid valitud rahva poolt tavaliselt kuni kaheks aastaks.
Venemaal oli prokuratuuri loojaks Peeter Suur. Enne peetri-aegset Venet ei olnud
spetsiaalseid avaliku juurdluse organeid. Ei olnud ka seaduse täitmise üle järelvalve ideed.
Viies sisse oma reforme, Peeter kõikjal kohtas kuritarvitusi ja vastutegevust. Ilmnes tungiv
vajadus organi järgi, mis jälgiks uute asutuste üle ja kontrolliks neid. Selliseks organiks oli
esialgu fiskalid (vt.), mis asutati 2. märtsi 1711.a. ukaasiga, kuid nende tegevus oli
ebarahuldav. 1715.a. oli senatisse ((kohtukoda)) nimetatud krahv Zotov „pea-revidendiks“
või „ukaaside järelvaataja“, et jälgida nende täitmise üle. 1720.a. see kohustus oli pandud
senati ülem-sekretärile, kes omas siis Peetri usaldust, Šuin. Peale viimase surma, 1721.a.
asutati senati üle kontrolli teostamiseks vahelduv kaardiväe staabiohvitseride
korrapidamine, kes, enne kui teha korralagedusest või seadusetusest senatis, ettekanne
Valitsejale, pidid kolm korda senaatorile-rikkujale tuletama meelde, et ta täidaks oma
kohustust aga kui ta punnis vastu või käitus ülbelt, võisid ohvitserid ta arreteerida ning viia
kindlusse. 12. jaanuari 1722.a.oli kästud see, et „senati juures pidi olema peaprokurör ja
ülem-prokurör, nõnda igas prokuröri kolleegiumis, millised peab tegema ettekandeid
peaprokurörile“. Hilisemate korraldustega asutati prokurörid ka provintsides, õuekohtutes
ja ka püha sinodi prokurör. Esimesteks peaprokurörideks ja ülem-prokurörideks oli
Jaguzinski ja Skornjakov-Pisarev. Prokuröride tegevus seisnes põhiliselt laialdases
kontrollis, mida teostati Valitseja nimel. Peprokuröri suhtes Peeter väljendas sõnades:
„ nende auaste on kui meil“; muid teisi prokuröride auastmed tunnistati „peaprokuröri
silmaks“.
Prokuröri järelevalve koosnes:
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1)jälgimisest selle sõna otseses mõttes,
2)meeldetuletuse või hoiatuse tegemises,
3)“protestimisest ja ettekande tegemisest järelevalve kõrgemale organile“
Järelevalve teostamist nimetati ise terminiga „instigovat“. Prokuröride tegevuses süüdistav
element puudus. Nad jälgisid kriminaalasjade üle sama moodi nagu teisedki. Neile oli
pandud hoolitsemine arreteeritute ning riigikassa huvide eest. Prokuratuuri ametnike
kuritegude eest mõisteti kohut senatis, pea- ja ülemprokurör vastutasid otse Valitseja ees.
Peetri järeltulijate ajal kaotati prokuratuuri järelvalve kaks korda ning taastati viimaks
keisrinna Elizaveta, Petrovna, ajal. Ekaterina poolt kubermangudes asutatud prokuratuuri
järelevalve organ koosnes 3 inimeselisest grupist: prokurör ja tema juures kaks alamadvokaati, riigiasjade ning kriminaalasjade. Sellised grupid asutati kõigi kohtukodade
juurde: Peamine kubermangu valitsuste juures kriminaal- ja tsiviilkohtukoja juures,
teisejärgulised – kõrgemas maaomavalitsuste kohtus, kubermangu magistraadi ja kõrgema
arvete õiendamise ??? kohtu juures. Peamise grupi ametikohti nimetati kubermangulisteks.
Kubermangu peaprokuröriks oli kubermangu prokurör, kes allus vahetult pea-prokurörile.
Kubermangu prokurörile allusid kõik kubermangu prokurörid ja abi-advokaadid. Keiser
Paul I valitsemise ajal, kõrgemate semstvo, kõrgemate arvete õiendamise ja kubermangu
magistraatide kohtute sulgemise järel kaotati ka nende juures olevad prokuröride
ametikohad. Alles jäid vaid kubermangu prokurörid, kes nimetatud kohtukohtadega otseselt
seotud ei olnud. Samal ajal kaotati kubermangu abi-advokaadid. 8. septembri 1802.a.
Manifestiga muudeti peaprokurör justiitsministriks ja temast sai otsene ja ainus kogu
prokuratuuri hierarhiline ülemus. Et aga kaitsta prokuratuuri kubermangu administratiivse
võimu eest, 1805.a. senat selgitas, et kuberneridel ei ole õigust prokuröridele, kui vaid
ministrile otse alluvatele, ordereid ega ettekirjutusi teha. Esimesele justiitsministrile,
Derzavinile, oli antud prokuratuuri järelevalve teostamiseks Kõigekõrgem ringkiri-käsk
(22 september 1802.a.).
Seaduste Kogu järgi olid prokurörid ja abi-advokaadid määratud „kohtuasjade üle
otsese järelevalve teostajateks“ senatis, kubermangu- ja maakondade kohtu-kodades *.
(*Prokuröri järelvalvet puudutavaid määrused, koos seletustega võib leida erinevates
Seaduste Kogu köidetes, kuid põhiliselt (Учережд. Госуд.) 2. ч. Т 1. , (Общ. Губ. Учр).
ч.1 т.2 . , ч 2. т. X Зак. О суд и вз. Гражд.) и в ч. 2 т.XV (Зак. О суд. По дел. О прест.
И прост.). Senatis, mis asub üksikute ametkondade juures, nad spetsialiseerusid asjade
liigi järgi. Kubermangudes ja maakondades aga jälgisid seaduste õige rakendamise üle
kõigis kohtukodades, nii kriminaal- kui administratiivsetes, ning jälgisid riigikassa huvisid
silmas pidades. Jälgisid suletud uste taga peetavaid kriminaalasjade arutamist ja hoolitsesid
abitute inimeste huvide eest (vahi all olevate isikute, kurt-tummade, alaealiste).
Kubermangu prokuröri aitasid abi-advokaadid, aga maakondades asendasid teda temale
alluvad maakonna abi-advokaadid. Prokuröri ja abi-advokaatide tegevus seisnes erinevate
asutuste istungitel viibimises, oma järelduste tegemine asjades ja kõikide kohtukodade
päevikute ning nende otsuse läbivaatamine, millistel nad ise kohal ei viibinud, tehes neisse
märkuse“ lugesin“, või isegi viibisid neil, olenevalt sellest, kas leidsid need olevat
seaduslikud või mitte. Kõigist märgatud kuritarvitustest ja korrarikkumistest peab
kubermangu prokurör teatama viivitamatult kubermangu ülemustele aga mõningatel
juhtudel ka justiitsministrile, kellele ta saatis kiirteated ja asja puutuvad ettekanded,
milliseid nimetati protestideks. Tal oli õigus oma äranägemise järgi nõuda kohtukodade
originaaldokumente ja ta võib viibida kõigil kohtukodade istungitel, kuid otsuse tegemise
ajaks ta peab otsustamise ruumist väljuma.
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20. novembri 1864.a. kohtupõhikirjade koostajad pidasid Seaduste Kogus silmas
prokuratuuri organiseerimisel selle poolset järelvalvet. Võtsid arvesse saksa ja prantsuse
kohtupraktika kriitika ning saksa 1848.a.reformikatsed. Samuti võeti eeskuju inglise
kriminaaljälitusest ja süüdistuse protsessis. Kõigist neist instituutidest nad soovisid võtta
parimat, mis oli kontrollitud katsega ja seejuures, võimalust mööda, mis ei olnud mitte
ainult kooskõlas meie elu tingimustega vaid ka mis ei olnud vastuolus peale Peeter Suurt
kehtinud vene õiguse traditsioonidega.
Prokuratuuri võim, kohtupõhikirjade järgi, moodustab kohtuametkonna osa ja nad
on asutatud kohtukohtades, kuid on kohtuvõimust eraldatud ning omab spetsiaalset
organisatsiooni. Selle eesotsas asub justiitsminister, kui peaprokurör, mis on riikliku
süüdistuse organ kõrgemas kriminaalkohtus ja prokuratuuri võimu esindaja senatis. Iga
senati saadiku ja selle üldkoosoleku juures asuvad ülem-prokurörid koos abilistega.
Prokuröri kohustusi ühisistungil täidab kassatsioonikohtu ametkonna üldkoosoleku ülemprokurör. Erilise nõupidamise juures võib justiitsministri poolt olla määratud keegi
prokuratuuri liige. Kohtukoja juures esindab prokuratuuri kohtukoja prokurör ja tema
abilised, ringkonna kohtutes – ringkonnakohtu prokurör ja tema abilised, kellest üks asub
kohtu alalises asupaigas, teine käib maakonna kohturingkonna kohtutes. Rahu- ja
maakonnakohtu istungitel täidab prokuröri kohustusi üks ringkonnakohtu prokuröri
abilistest, kubermangu kohtukojas – ringkonna kohtu prokurör või tema asetäitja.
Prokuröre on 1/10 kõigist kohtunikest ja umbes ½ üldkohtute arvust. Ühe prokuröri
tööpiirkonnaks on 65 ruutversta ((ruutkilomeetrit)) koos 118 tuhande elanikuga ((näiteks
Tartu)). Tingimused, millised on kohtu teenistusse astumiseks hädavajalikud kehtivad ka
prokuratuuri teenistusse astumisel (Põhikirja.§ 200 ja 201.). Hariduse tsensuse poolest on
see võrdsustatud trooni kohtu ametiisikutega (202.). Vajalik staaz kohtu või advokaadi
ameti praktika mõttes: 4 aastat ringkonna prokuröri abile, 6-aastat ringkonnakohtu
prokurärile ja kohtukoja prokuröri abile, 8 aastat kohtukoja prokuröri- ja ülem prokuröri
abilisele ja 12 aastatülem-prokurörile.
Prokuröri teenistuslik asend määratletakse hierarhilise alluvuse, sõltumatuse ja
prokuratuuri võimu ühtsuse printsiibi järgi. Peaprokurörile alluvad vahetult Senati ja
kohtukodade ülem-prokurörid. Viimastele alluvad ringkonnakohtute prokurörid, kes
kuuluvad vastava koja kohturingkonda. Abid asuvad nende prokuröride ja ülemprokuröride alluvuses, kelle juures nad on ja kelle juhtimise all nad tegutsevad.
Prokuröride alluvus väljendub:
1)teenistusse võtmise ja sellest vallandamise korras. Ringkonnakohtute prokuröride abilised
määratletakse justiitsministri poolt kohtukoja prokuröri esildise alusel, ringkonnakohtute
prokurörid ja ülem-prokurörid, kohtukoja prokurörid – Kõige-kõrgema võimuga
justiitsministri esildise alusel. Kohtukodade prokurörid, kassatsioonikohtu ametkonna
ülem-prokurörid, senati ja selle üldkoosoleku prokurörid Kõigekõrgemate ukaasidega,
samuti justiitsministri esildise alusel. Prokuröride ametist vallandamine sõltub sellest
võimust, kes nad ametisse nimetas, aga nende ümberpaigutamine võimust, kellele kuulub
vabanenud ametikohtade täitmise õigus. Prokuröride üle asendamatuse õigus ei laiene.
2)alamate ametijärkude teenistussuhetes kõrgemate prokuratuuri ametnikesse. Puhkusele
lubamine kuni 4 kuuks, peale kohtu töö vaheaegade, otsustatakse temast vahetult kõrgemal
asuva prokuröri poolt. Järelvalvet prokuröri tegevuse üle teostab temast vahetult kõrgemal
asuv prokurör. Prokuröridele antakse autasusid nende vahetute ülemuste esildise alusel.
Suhtlemisel annavad ülemad alluvatele ettekirjutusi ja saavad neilt esildisi.
3)Kõrgemate prokuröride korralduste kohuslikkuses alamatele prokuratuuri ametnike
suhtes, väljaspool kohtuotsuste sfääri, viimaste alluvus kohtuvõimude organite ees.
Prokuröride sõltumatus ilmneb eelkõige selles, et alamad prokuratuuri ametnikud
tegutsevad vaid oma veendumuste ja eksisteerivate seaduste alusel:
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1)asjade käigu, aga sealhulgas ka süüdistusaktide suhtes, kirjalike järelduste
koostamisel,
2)mingite kohtukohtade istungitel suulise järelduste tegemisel, seal hulgas ka
süüdistuskõne esitamisel või ka kui tehakse kohtule süüdistuse tagasi võtmise avaldus,
3)kohtuotsuste ja määruste protestimise suhtes, millised ei ole kooskõlas
prokurörliku järelvalve järeldustega.
Prokuratuuri sõltumatus väljendub selles, et ”nii kohtukoht, ega selle esimehed ei
saa prokuröride tegevust arutada, kuid nad teatavad prokuröride valedest või
ebaseaduslikest tegudest oma järelvalve liini pidi, vastavalt kuuluvusele, justiitsministrile”.
(§252).
Prokuratuuri ühtsuse aluse jõul kuulub prokuratuuri võim tervikult prokuratuuri
organisatsioonile, nii et iga selle liige tegutseb mitte enda nimel, vaid kogu prokuratuuri
nimel. Siit tuleneb:
1)iga prokuratuuri järelvalvet teostava isiku, vahet tekitamata prokuröril või tema
abidel, kõikide funktsioonide teostamiseks, millised on antud kohtu prokurörile, millise
juures ta asub;
2)Prokuröride asendatavus. Prokuröri äraolek ei katkesta kohtuistungit, kui keegi
prokuratuuri järelvalve isik asendas end samas kohtus prokuröri kohuseid täitva võiva
isikuga. Iga prokurör igas asjas, mis on menetluses tsiviil- või kriminaalkohtus, võib
asendada oma seltsimeest, võttes vastutuse asjas enda peale. Kui ringkonna kohtu prokurör
otsustas asja katkestada, kuid kohtukoda andis süüdistatava kohtu alla, siis koja prokurör
võib teha süüdistuse esitamise kellegile teisele, temale alluvale prokuratuuri liikmele, või
siis, olenevalt eriti tähtsatest asjaoludest, võtta see kohustus enda peale. Samamoodi
kõrgemad prokuratuuri ametiisikud võivad asendada neile alluvaid ka edasikaebamise
protsessis.
3)Prokuratuuri jagamatus, millise jõul neist selle ühe liikme protsessuaalsed
avaldused omavad jõudu ka teiste suhtes. Protesti õigus kuulub prokuratuuril vaid nende
asjade suhtes, milliste suhtes prokuratuuri järelvalveisikute nõudmised, kohalolekul, ei
olnud rahuldatud.
Prokuratuuri ametiisikud on sama moodi, kui kohtunikud – kolmeselt vastutavad:
kriminaal-, distsiplinar- kui tsiviilkorras.
Kõik prokuratuuri töötajad antakse kohtu alla I ühinenud kohaloleku ja
kassatsiooniametkondade, märuse alusel, mitte teisiti kui justiitsministri ettepanekul. N. V.
Muravjovi arvates, peab kohtu alla andmist mõistma prokuratuuri ametnike vastase
juurdluse alustamist. Prokuratuuri ametniku distsiplinaarne karistamine toimub
justiitsministri äranägemisel, kuid eelnevalt nõudes neilt seletused. Ministril on täielik
distsiplinaarvõim vaid ringkonnakohtute prokuröride abide suhtes, ringkonnakohtude ja
kohtukodade prokuröride, viimaste abiliste ja ülem-prokuröride on tal hoiatamise, märkuse
või noomituse, aga ülem-prokuröridele vaid hoiatuse tegemise õigus. Kooskõlas (270 ст.
учр. суд.уст.). prokurörliku järelvalve isikute suhtes võib olla algatatud samuti
distsiplinaarne menetlus, sellist liiki asja menetletakse ringkonnakohtu prokuröri juures ja
alamate ametnike suhtes nende abide juures – kohtukodades, aga kõrgemate prokuratuuri
ametnike suhtes – senati kõrgema distsiplinaarse juuresviibimise juures. Prokuratuuri
liikme tsiviilvastutus lasub selliste valede või omakasulike teenistuslike tegude eest, mille
tõttu said eraisikud kahju. Viimastel on õigus nõuda välja oma kahjud spetsiaalse
tsiviilkohtumenetluse korras (ст. 1331-1336 уст. гражд. Суд.).
Prokuratuuri esemelise tegevuse suhtes kohtu põhikirjad nende esialgses sõnastuses
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piirasid prokuröri tegevust kohtu ametkonna asjades, aga nimelt tsiviil-, kriminaal- ja kohtu
juhtimises. Järgnevad seadused laiendasid prokuröride tegevust ka paljudele
mittekohtulikele ja puhtalt administratiivse iseloomuga ametkondadele.
Prokuratuuri tegevus jaguneb vormide järgi kirjalikuks (ettepanekud, süüdistusaktid,
juurdluse lõpetamise järeldused, protestid, kantselei kirjavahetus) ja suuliseks
(süüdistuskõned ja järelduste tegemine).
Prokuratuuride tegevus jaguneb sisu järgi – seadusekaitseliseks ja süüdistavaks.
Kohtukohtades on prokuratuuril seadusekaitseline funktsioon:
1)tsiviilkohtutes, kus ta esineb eranditult kui seaduse organ, esitades järelduse, peale
protsessijate protsessi, riigijuhtimise, maaomavalitsuste, linna- ja maa ühingutes, alaealiste
suhtes, teadmata äraolijate, kurttummade ning vaimuhaigete puhul, kohtualluvuse
küsimustes, vaidlused võltsingute suhtes ning üldse juhtudel, mil ilmnevad asjaolud,
millised kuuluvad kriminaalkohtu kompetentsi, kohtunike taandamise küsimustes,
abieluasjades ja sünni seaduslikkuse, vaesusõiguse tõendite väljaandmine, ametiisikute
poolt tehtud kahju suhtes hüvituse maksmise suhtes (343-347 уст. гр. суд.). Rahukohtute
istungitel teeb prokuratuur järelduse samuti asjade suhtes, millistes on hagejate või
kostjatena raudteed.
2)kriminaalasjade kohtutes prokurör tegutseb seaduse organiga, kõigis asjades,
milliseid teostatakse avalik-õiguslikus korras eeluurimisel, kohtuprotsessi ajal, kui on tarvis
järeldusi süüdioleku kohta, kohale mitte ilmunud vandekohtunike, tunnistajate ja ekspertide
karistamise küsimuses, kohtunike ja tunnistajate taandamise, istungil uste sulgemise jne.
ning kriminaalasjade uuesti algatamisel. Kassatsiooni protsessil teeb prokuratuur järeldusi
ja esineb erandlikult seaduse organina. Samasugune on prokuratuuri iseloom ja tegevus
rahukohtute ja maakonna istungitel ning kubermangu kohalolekutel.
3)kohtuvalitsuses, kus prokuratuur võtab osa seaduse jõul või justiitsministri
ülesandel. Esimesel alusel prokuratuuri ametnikud võivad osaleda kõigi kohtukohtade
istungitel. Nende poolt märgatud kohtu või kohtuametkonna ametnike hooletusest, teatavad
kohtu esimehele, esitavad kohtule või justiitsministrile, algatavad oma ettepanekutega
distsiplinaarmenetlused kohtuametkonna mittekohtunike ametijärgus olevate ametnike
vastu, annavad järeldusi distsiplinaarasju menetlevates kohtukohtades. Lõpuks nende
ettepanekul kohtuuurijad paigutatakse ühest jaoskonnast teise. Justiitsministri ülesandel nad
võtavad seaduslikke meetmeid kohtukohtades sisekorra ja asjaajamise eeskirjade rikkumise
kohta. Prokuratuuri erilise hoolekande all on arestantidesse puutuvad asjad. Kõik
kohtuametkonna institutsioonid ja ametiisikud peavad teatama temale kõigi aresti all
olevate isikute asjade seisundist, mille järgi arreteerituid peetakse kinni üle 4 kuu ja
põhjustest, mis nende asja lahendamist viivitavad. Prokuröri järelevalve alla antakse samuti
koopiad kõigist arreteerimiste korraldustest, mis antud välja riigis korra ja ühiskondliku
rahu kaitsmise seaduse alusel meetmete võtmiseks. Prokurör, veendunud, et kedagi
peetakse vahi all ilma selleks volitatud kohtade ja isikute määruseta, peab tema
viivitamatult vabastama. Prokuratuuri seadusekaitselise tegevuse sfääri kuulub selle
täidesaatev-kohtulik tegevus. Kõik kohtuotsuste täitmise korraldused, millised väljuvad
kohtu vahetu tegevuse sfäärist, kuuluvad prokuratuuri järelvalvekohustuste hulka. Selle
kaudu tõstatatakse kohtule lahendamiseks kõik täidesaatmisel tekkinud probleemid või
kahtlused. Prokuratuur on kutsutud ka seadusandlike küsimuste, millised on praktika käigus
tekkinud, algatamisele, kusjuures ta käitub alluvuse vahekorda arvestades.
Mittekohtulike kohtade suhtes väljendub prokuratuuri seadustkaitsev funktsioon:
a)politsei ja teiste, õigusmõistmist abistama pidavate institutsioonide õhutamine oma
kohustuste täitmisele ning süüdlaste vastutusele võtmisele.
b)osalemist valitsuse ja ühiskondliku juhtimise erinevates osades. Prokuratuuri ametnikud
jälgivad kinnipidamisasutuste üle ja omavad neisse takistamatut sissepääsu, on

4121

asepresidendid ja direktorid kohalikes hooldusasutustes või vanglate ühingutes, aga kus
neid ei ole, osalevad, hääleõigusega kubermangu ja maakondade kinnipidamiskohtade
komiteedes. Võtavad vastu ja vaatavad läbi ning saadavad, vastavalt kuuluvusele,
arestantide poolt kirjutatud pabereid, istuvad administratiivsetes kubermang kohalolekutes,
kubermangu linnade ja omavalitsusasjade kohalolekutes, eriliste linnasjade kohalolekutes,
kubermangu taluasjade kohalolekutes, sõjaväeteenistuse kohustuse täitmise kohalolekutes,
viina ja vabrikuasjade ning spetsiaalsetes kohalolekutes, kus tunnistatakse vaimuhaigeks
isikuid, osalevad vandekohtunike järjekordseid ja perioodilisi nimekirju koostavates
komisjonides; omavad õigust nõuda erilist esindatust komisjonide, mis moodustatakse
laenukassade revideerimiseks, juurde, ning selle raamatuid etteteatamiseta revideerida.
Meie prokuratuuri peamiseks tegevussfääriks on riikliku süüdistuse huvide
esindamine. See prokuratuuri süüdistustegevus väljendub eelkõige ülekuulamise juhtimises,
kriminaalasja algatamises ja eeluurimise üle järelevalve teostamine. Sel eesmärgil on talle
allutatud ülekuulamist teostav politsei. Prokuratuur jälgib samuti zandarmite poolt riiklike
kuritegude suhtes teostatavate ülekuulamiste üle. Kriminaalasja algatamise õigus kuulub
prokuratuurile vaid asjades, milliseid jälitatakse avalikus korras ja mis ei ole prokuratuuri
monopol, teostades seda koos era ja erinevate ametiisikutega. Kuid kui prokuratuuri poolt
on juurdlus algatatud ettepaneku tegemisel või juurdluse läbiviimisega või kohtusse
süüdistusakti esitamisega, siis asi peab olema otsustatud kohtuotsusega, sõltumatult
prokuratuuri arvamusest asja edasisest suunast. Prokuratuur toetab süüdistust kõigis avalikõiguslikku iseloomuga asjades, milliseid menetletakse üldiste asjade kohtukohtades. Ta
formuleerib enda äranägemisel, kohtukoja järelevalve all, süüdistusakti, esitab selle
vastavasse kriminaalasjade kohtusse ja kaitseb seda kohtu ees, kasutades kriminaalasjas
poole õigusi. Tal on õigus esitada protest kohtu määratluse ja kohtuotsuste, nii lõplike kui
ka mittelõplike, suhtes. Seejuures prokuratuur ei ole piiratud vaid süüdistuse huvidega. Ta
võib kohtuotsuseid protestida nii süüdistatava kahjuks, kui ka kasuks, võib loobuda tema
süüdistamisest kohtus ja peab üldse suunama kõik pingutused asja materiaalse tõe
väljaselgitamisele. Erinevalt Prantsuse õigusest, meie seadusandlus ei tunne prokuratuuri
õigust esitada proteste seaduse huvides, sõltumatult antud asja huvidest. Senati ülemprokurörist vaata Senat. Sinodi ülem-prokurörist vt. Sinod;
Üksikasjalik välismaise ja vene kirjanduse loetelu vaata: Н. В. Муравьева.,
«Прокурорский надсорь в его устроистве и деятельности» (1889), В.К. Случевского,
«Учебникь русского угол. Процесса» (последнее издание), И.Я. Фойницкого, «Курсь
уголовнаго судопроизводства» (1896). См. Тагже рядь статей в «Юридическомь
Вестнике» (1892, т. ) и Н.В. Муравьевь, «Основныя начала внутренняго устройства
прокурорскаго надзора».
С. Абрамовичь-Барановский.
Prokuratuur sõjaväes

ЭС 43. 1897 ст.395-405.
– on organiseeritud neis riikides, millistes on võetud tarvitusele sõjaväeline kaasaegne
uurimis-võistluslikku protsess. Preisimaal, Austrias ja Würtenbergis on säilitanud kuni
senini sõjakohtutes inkvisitsiooniline protsess, sõjavae ülemuste juures, kes kasutasid kohtu
kokkukutsumise õigust, koosnevad audiitoritest, kes on nimetatud kõrgema juriidilise
haridusega isikute hulgast. Audiitorid täidavad ettekandjate ja asjaajajate kohustusi
sõjakohtutes, mis moodustatud teenistuses viibivatest ohvitseridest.
Inglismaal, kus sõjakohtu protsess põhineb süüdistaval alusel, sõjaväe prokuratuuri
ei ole ja süüdistajateks on sõjakohtus ülemused ja kannatanud. Ülemates sõjakohtute
istungitel juhib asjade käiku kohtuadvokaadid (deputy judge advocates), kes on allutatud
peaadvokaadile.
Prantsusmaal on iga sõja- ja revisjonikohtu juures valitsuse komissar (commissaire
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du gouvernment), kes täidab prokuröri kohustusi. Koos ettekandjaga ja sekretäriga
komissar kuulub kohtu alalise büroo (parquet) ja on allutatud täiesti sellele ülemusele, kelle
juures kohus on asutatud. Komissarid nimetatakse sõjaministri poolt kindlaks määramata
ajaks tegevteenistuses või siis reservis olevatest staabiohvitseridest, kaptenitest ja
sõjaväeametnikest, valitsuse komissaride abid (substituts), kes nimetatakse
sõjaväeringkondade vägede ülemate poolt üheks aastaks noorematest tegevteenistuses
olevatest ohvitseridest. Nii nagu prantsuse kohtuprotsessi eeskirjade järgi süüdistaja peab
olema äärmisel juhul samas aukraadis süüdistatavaga, siis kõrgemates auastmetes olevate
isikute asjade arutamiseks nimetatakse kohtusse spetsiaalsed valitsuse komisarid vastavas
aukraadis isikutest. Sõja ajal liidetakse ettekandja ja komisari kohustused ühes isikus.
Itaalias on süüdistusorgani võimuks sõjaväe peaadvokaat (avvocato generale
militare) – ülemkohtus on sõjaväe advokaadid (av- fiscali militari) – territoriaalsetes
kohtutes.
Belgias - peaprokurör alalises kohtus ja sõjaväe audiitorid – territoriaalsetes
kohtutes.
Sveitsi – audiitorid kohtute juures, millised organiseeritakse vaid sõja ajal.
Bavaarias – ülem-prokurör (Oberstaattsanwält) kõrgema kohtu juures ja prokurörid
(Staatsanwälte) sõjaväe ringkonnakohtutes. Kõik loetletud sõjaväe prokuratuuri ametnikud
nimetatakse isikute hulgast, kel on kõrgem juriidiline haridus ja on edukalt teinud läbi asja
praktilise teostamise katse.
Venemaal enne sõja-kohtureformi 1867.a. oli sõjaväe ülemuste juures, kellel oli
õigus kohut kokku kutsuda, audiitorid, kes täitsid kohtutes ettekandjate ja asjaajajate
kohustusi. Sõjaväeprokuratuuri eesotsa on pandud sõjaväe peaprokurör, kes allub vahetult
sõjaministrile. Temale alluvad kõik sõjaväe prokuratuuri järelevalve auastmed ja sõjakohtu
peavalitsuse ülema õigustes olevana, alluvad talle sõjakohtu ametkonna kogu isikkoosseis.
Sõjaväe peaprokurör, koos oma kahe abilisega täidab prokuröri kohustusi sõjaväe
ülemkohtus ja sõjaministri loal esitab sõjaväe ülemkohtule läbivaatamisele sõjaväe
ametkonnas esitatud seadusandlikud eelnõud. Iga sõjaväeringkonna kohtus asub sõjaväe
prokurör, koos mitme abiga. Ajutiste sõjakohtute asutamisel komandeeritakse prokuröri
kohustusi täitma üks sõjaväe prokuröri abidest. Kohalikule tegevteenistuses olevatele
ülematele sõjaväeprokuratuuri ametnikud ei ole allutatud. Sõjaväe prokuröride abid
nimetatakse ohvitseride hulgast, kes on lõpetanud sõjaväe juriidilise akadeemia kursuse,
kes on peale aastast praktikat viidud üle sõjaväe kohtu ametkonda ja kes on teatud aja
teeninud sõjaväe kohtu liikme kandidaatidena. Sõjaväe prokurörid valitakse sõjaväe
prokuröri abide või sõjaväekohtunike hulgast. Sõjaväe peaprokurör nimetatakse ametisse
sõjaministri esildise alusel, Kõigekõrgema seadlusega, aga kõik teised sõjaväe peaprokuröri
esildise alusel, Kõigekõrgema käskudega sõjaväe ametkonnast. Enne sõjaväe-kohtu
põhikirja ümbervaatamist 1889.a. lubati sõjaväeprokurörideks ja nende abideks nimetada
isikuid sõjaväe ametkonna tsiviilametnikke, kuid alates 1883.a. täidetakse sõjaväe
prokuratuuri ametikohad erandlikult ohvitseridega. Erinevalt tavaliste kohtute
prokuröridest, sõjaväe prokuratuuri järelevalvele ei ole antud õigust algatada
kriminaaljuurdlust sõjaväelaste vastu. Eeluurimise teostamise menetlemise jälgimisel ei ole
sõjaväeprokuratuuril õigust kedagi uurijale süüdistatavana esitada, kuid ta võib avastatud
kuriteost teatada vastavale ülemusele ja kui viimane sellele raportile edasist käiku ei anna,
peab kõigest sellest ette kandma vahetule kõrgemale ülemusele ja sõjaväe peaprokurörile.
Süüdistatavate vastaste meetmete võtmise õigus on antud samuti sõjaväe ülemustele ja
sõjaväeprokurör võib teha sõjaväe uurijale võetud tõkkemeetmete muutmises vaid
tsiviilametkonna isikute suhtes. Eeluurimise lõppemisel vaadatakse see läbi sõjaväe
prokuröri poolt samade eeskirjade järgi, nagu tavalises protsessis. Seitsme päevase tähtja
jooksul peab sõjaväeprokurör esitama uurimismenetluse koos oma kokkuvõttega ja asja
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edasise käigu kohta sellele ülemusele, kellest sõltub süüdistatava kohtu alla andmine. Kui
sõjaväe ülemus annab süüdistatava kohu alla, kuigi see oli sõjaväeprokuröri arvamuse
vastu, siis prokurör peab andma asja koos süüdistusaktiga sõjaväe ringkonna kohtusse ja
sõjaväe ülemus peab viitama vaid põhjustele, milliste tõttu ta pidas hädavajalikuks
süüdistavat, prokuröri arvamuse vastaselt, kohtu alla anda. Sõjaväe prokuröril on õigus
mitte alluda sõjaväe ülemuse nõudmisele asja kohtusse andmiseks, kui sõjaväe ülemus
nõuab, et kohtusse esitataks süüdistusakt selles, mis ei ole sõjaväe ringkonnakohtule
kohtualluv, või annab edasi süüdistuse vaid asja puutuva juurdluse alusel, millise suhtes
peab olema teostatud eeluurimine. Sellisel juhul peab sõjaväeprokurör teatama sõjaväe
ülemusele tema poolt antud käsu tühistamise hädavajadusest, kuid sellest äraütlemisel –
pöörduma esildisega vahetult kõrgema ülemuse poole asja seadusliku suuna kohta.
Kui sõjaväeprokurör leiab, et süüdistatav peab olema antud üle sõjaväe
ringkonnakohtule, kuid sõjaväe ülemus tunnistab, et teda kohtu alla ei tuleks anda, siis asi
antakse lahendada alluvuskorras kõrgematele ülemustele (diviisi ülemale, korpuse
komandörile, ringkonna komandörile) ja kui keegi nõustub prokuröri arvamusega – siis asi
antakse kohtusse koos süüdistusaktiga, kuid kui sellega nõus ei olda, siis asi antakse edasi
sõjaväe peaprokurörile, kes annab selle läbivaatamiseks sõjaväe ülemkohtusse.
Eeluurimise materjalid, millised peavad olema laekunud sõjaministrile, aga samuti
uurimismaterjalid isikute suhtes, millised antakse üle Kõigekõrgema võimu kohtule või
kõrgema sõjakohtu otsuse alusel, vaadeldakse nende lõpetamisel läbi mitte sõjaväe
prokuröride poolt, vaid sõjaväe peaprokuröri poolt. Eeluurimine, millise suhtes peab
otsustama sõjaminister, aga samuti juurdlused isikute suhtes, kes antakse kohtu alla
Kõigekõrgema võimuga või sõjaväe peakohtu määrusega, vaadatakse läbi nende lõpus
mitte sõjaväe prokuröride poolt vaid sõjaväe peaprokuröri poolt. Sõjaväe prokuratuuri
õigused ja kohustused süüdlase paljastamise järelevalveks kohtus on määratletud
sõjaväekohtu põhikirjaga täiesti kooskõlas kriminaalkohtumenetluse põhikirjaga. Asjade
menetlemisel, mis on polgu kohtu kohtualluvuses, sõjaväe prokuratuur osa ei võta ja ta
annab vaid oma järelduse asja edasise suunamise puhul juhtumil, mil polgu kohus peab
ennast mitte kompetentseks või kui kohus hakkab kahtlema kohtualuse vaimses seisundis.
Peale selle 1884.a. on sõjaministri ringkirjaga pandud sõjaväeprokuratuurile ülesandeks
jälgida polkude kohtutes asjade õige lahendamise üle. Selleks saadetakse polgu kohtutes
kuritegusid puutuvad asjad, millised toovad seadusega kaasa kuriteod, milliseid karistatakse
distsiplinaarpataljonidesse saatmise, aga samuti asjad, millistes on kohtualused õigeks
mõistetud, kuna neile teos süüd ei leitud, viivitamatult, peale kohtuotsuse seaduslikku
jõustumist, saadetakse sõjaväe ülemuste poolt sõjaväe prokurörile. Kui asja menetlemises
leitakse sisulisi rikkumisi vormis või tavades või karistusseaduse ebaõiget rakendamist, siis
sõjaväe prokurör pöördub ametilt kõrgema ülema poole, tehes polgu kohtu otsuse
tühistamise või muutmise esildise, kusjuures need esildised vaatab läbi sõjaväe ülemkohus.
Teised polgu kohtutes läbi vaadatud asjad saadetakse iga aasta lõpus sõjaväe prokuratuuri
kontrolli, millest vaadatakse läbi kõik asjad, mis on vaadatud läbi polgu kohtute poolt
mingi kahekuise perioodi jooksul, sõjaväeringkonna ülema nimetamise järgi. 1890.a. on
sõjaministri poolt kinnitatud „sõjaväeprokuratuuri järelevalve instruktsioon“, millisega
jaotatakse sõjaväe prokuratuuri ametimeeste tegevus ametikohtade järgi ning asjaajamise
kord sõjaväe prokuratuuri kantseleides (Käsk nr. 258. sõjaväe ametkonnas 1890.a.).
С. Лыкошинь.
ЭС 43 1897 ст. 405-407.
– asutused, millised on nähtud ette riigi huvide kaitsmiseks. Riigikassa kohtulikku kaitse
spetsiaalsetele asutustele keskendamine, milline on ühine kõigi administratsiooni
ametkondadele, kujutab endast suurt kasu, võrreldes iga üksiku ametkonna juures olevate
juriskonsultide ülalpidamisega, kes lähevad riigikassale palju rohkem maksma kui ühe
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keskse Prokuratuuri ülalpidamine ja selle abil võib asutada riigikassa esindusi ka teistes
suuremates linnades. Eraldi ametkonna jurist-konsuleendid, asudes vahetult antud asutuse
alluvuses, ei saa omada hädavajalikku iseseisvust, et hinnata kohtuasju täiesti erapooletult.
Asjade suhtelise vähesuse tõttu jurist-konsulnet ei saa omistada sellist kogemust, millist
võib omistada finants-prokuratuuris, mis on oma kätte koondanud suure arvu kõige
eripärasemaid kohtuasju.
Austrias tegutseb rahandusprokuratuur (Finanprozcuratur), mis on asutatud
rahandusministeeriumi juures 1851.a. Igas Austria 14. provintsis eksisteerib eraldi
finantsprokuratuur, millel on iga provintsi keskuses oma esindus, erandi moodustavad aga
Moravia ja Sileesia, kus on eriline finantsprokuratuur ja mis asub Brjunnis. Kraakovis asub
eriline rahandusprokuratuuri osakond, mis kuulub Galiitsia prokuratuuri hulka. Olles
provintside asutused, puudub prokuratuuril keskasutus, kuid seda asendab osalt AlamAustria rahandusprokuratuur, milline juhatab Alam-Austria provintsiaalsete asutuste, kui ka
keskasutuste kohtulikku kaitset ja mis asub Viinis.
Iga prokuratuuri eesotsas asub finantsprokurör (Finanzorocurator); nii prokurör kui
ülejäänud prokuratuuri ametnikud ei saa mitte mingit hüvitust nendest summadest, millised
mõistetakse riigikassa kasuks, asjade ajamise eest. Peale selle on samal ajal neil täiesti ära
keelatud tegeleda eraisikute ülesandel nende asjades. Finantsprokuratuuri esindatus on
kohustuslik kõigi riigivalitsuste juures, millistel ei ole õigust volitada eraisikuid oma
huvisid kohtulikult kaitsma. Finantsprokuratuur on kohtus riigikassa volitatud esindajaks,
kuid lepitustehingu võib sõlmida vaod selle riigivalitsuse ametkonna loal, millist kohtuasi
puudutab. Peale riigikassa suhtes ja kassa hagide järgsete asjade on finantsprokuratuur
riigikassa kaitse iseloomuga asjade esindaja, näiteks vaibevara suhtes, aga teatud juhtudel
ka maksude, andamite, tollide ja lõivude väljanõudmise vaieldamatutes asjades. Sellele on
pandus kohtus vara kaitsmine, milline kuulub erilistele asutustele, millised ei ole vahetult
valitsuse alluvuses või millised kasutavad osalt riigikassast antavaid vahendeid ja kiriku
vara kaitse, milline ei asu valitsuse vahetu kontrolli all. Peale kohtuliku kaitse, on
finantsprokuratuur kohustatud, selleks vastava asutuse poolt esitatud nõudmise alusel,
esitada temale järeldused neis küsimustes, mis puudutavad riigikassa vara ja osutada neile
igasugust koostööd igasuguste seda vara puudutavate tehingute sooritamisel.
Finantsprokuratuuri ülalpidamise kulud moodustavad umbes 350 000 kuldnat, aga esitatud
hagide hind, milliste alusel see saabub, kõigub 1,5 -2 miljonit kuldnat aastas.
Itaalias, alates 1875.a. eksisteerivad suuremates linnades 12 üksikut prokuratuuri.
Iga üksiku rahandusprokuratuuri ringkond haarab mitut provintsi. Iga finantsprokuratuuri
eesotsas on finantsprokurör (avocato erariale), aga iga üksiku prokuratuuri eesotsas – pea
finants prokurör (avocato generale erariale) koos abiga. Peaprokuröril asub Roomas ja ta
juhatab seal ka kohalikku Rooma prokuratuuri. Peale ametikohajärgse töötasu saavad
finantsprokuratuuri töötajad preemiat summadest, milliseid on nõutud riigikassa kasuks
kohtukulude katteks, erandiks kiriku fondi kaitse asjad (fondo del culto), milliste puhul
prokurörid nimetatud preemiat ei saa. Samal ajal on prokuratuuri ametnikel keelatud
tegeleda kohtuasjadega eraisikute ülesandel.
Prokuratuur asub, eraldi asutusena, millise ülemaks on finantsasjade peaprokurör,
rahandusministeeriumi ametkonna juures. Neis linnades, kus finantsprokuratuuri ei asu,
täidetakse selle kohustusi spetsiaalselt nimetatud advokaatide poolt, prokuratuuri
järelevalve all. Selleks koostatakse igas prokuratuuris riigikassa advokaatide (delegati
erariali) nimekiri, millistele pannakse finantsprokuratuuri kohustused. Finantsprokuratuuri
kohustuseks on eelkõige riigi juhatuste (administrazioni dello stato) kohtulik kaitse, aga
peale selle ka kiriku fondi kaitse. Finantsprokuratuur on riigikassa juhatuse esindaja kõigis
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kohtuasjades, peale asjade, milliseid teostatakse rahukohtute poolt, kus riigi juhtimise
asutuste kaitse võib olla pandud ühele antud asutuse riigikassa ametnikule.
Finantsprokuratuuri esindus on kohustuslik nende riigi juhtimise asutuste puhul, kellel ei
ole õigust volitada kohtulikku kaitset kõrvalisele isikule, erandiks sellised juhtumid, mil
vastava ametkonna minister, finantsministri nõusolekul, peab enam sobivaks panna asja
kaitsma sõltumatu advokaat. Peale kohtuliku kaitse peab finantsprokuratuur riigi juhtimise
asutuse nõudmisel, esitama neile järeldusi kõigis küsimustes, millised puutuvad riigivara ja
osutama abi riigivaraga tehingute sooritamisel.
Itaalia 9 finantsprokuratuuri aruande järgi 1883.a. oli konsultatiivsete asjade arv
kuni 43182, kohtuasju oli kuni 13582, millistest vahetult aeti finantsprokuratuuri poolt
5646, aga riigikassa advokaatide poolt – 7936. Kohtuasjadest lõpetati 7778 asja, nende
hulgas 23% asju, mis lõppesid riigikassa kahjuks. Finantsprokuratuuri ülalpidamine läheb
riigikassale maksma 819 600 franki, kohtukuludest maksti välja 148 844 franki. Riigi
advokaate oli 600, kellele maksti 667 111 franki.
Poola Tsaaririigis loodi rahandusprokuratuur 1816.a. Tänu sagedastele muutustele
Poole riigiehituses, aga samuti segastele aegadele ning võimu ebapüsivusele, olid riigikassa
varaliste huvide rikkumised üpris sagedased. Peale selle, poliitilise korra muutmisel
hävinesid hulga kohalikke ja keskseid juhatusi, millistel oli mõju riigi ja ühiskondlike
varadele, mille tõttu olid dokumendid riigivaradele laiali hajutatud mitmete juhatuste
arhiivide vahel ja osa dokumente oli läinud kaotsi. Seda silmas pidades, selle asevalitseja
otsuse alusel, et anda riigikassale võimalus nõuda välja vastavad vahendid kohtuliku kaitse
teel, 27. veebruaril 1816.a. kohtumenetlus asjades, mis puudutasid riigi või ühiskondlikku
vara, oli ajutiselt peatatud. See peatamine kestis kuni 1. jaanuarini 1818.a. Edasiseks
sammuks sellel eesmärgil oli prokuratuuri asutamine. Seaduse järgi (22 oktoobri – 29
september 1816.a.) prokuratuur kui kollegiaalne asutus, on valitsuse igasuguse
ühiskondliku omandi peamiseks kohtuliku kaitse volinikuks, milline seisab valitsuse kaitse
all. Prokuratuuri koosseisu kuuluvad kahe kategooria isikud: ühed määratlevad
kollegiaalselt suuna, milline tuleb anda prokuratuurile usaldatud asjale kohtuliku kaitse
teel. Teised on täitevorganiteks, st. teostavad kohtu ees kohalolekul välja töötatud kaitse
aluseid. Esimene isikute kategooria koosneb esimehest ja 8 nõunikust, kantselei ametnikest
ja 6 asessorist-aplikandist (kandidaadid kohtulikele ametikohtadele). Prokuratuuri
täitevorganiteks on kaitsjad ja nende asemel ametisse astuvad – arvult – 16 inimest, üks iga
esimese instantsi kohtu juures, ülejäänud asuvad Varssavis. Peale kohustuse esindada
riigikassat kohtus, anti prokuratuurile valitsuse komisjonide juures jurist-konsulandi roll
kõigis juriidilistes küsimustes, millised puudutavad riigi ja ühiskondlikku omandit. Peale
seda oli prokuratuurile pandud riigimõisate piiritlemise menetlemine ja ühiskondlikele
varadele hüpoteegi seadmine. Asude valitsuste komisjonide kõrgema juhtimise all – iga
tema ametkonna asjas – prokuratuur peab kõik nende ettekirjutused täitma. Tal ei ole õigust
ilma ülevalt poolt antud loa ja vastava volituseta esitada hagisid, sõlmida rahukohtu
leppeid, lõpetada protsessimist või jätta ilma apelleerimiseta kehtima riigikassale
mittekasulikke otsuseid. Prokuratuurile tehti ülesandeks asutada üks peaarhiiv, et asendada
kohtadel kaotatud üksikud arhiivid erinevate juriidiliste kohalolekukohtade juures. Et
tagada suuremat riigikassa huvide kohtulikku kaitset, anti prokuratuurile õigus nõuda
kohtult kolmekordset poole aastalist pikendust igasuguse tema poolt menetletava asja
lahendamiseks. Esimese instantsi kohtute prokuröridele kirjutati ette järelduste tegemine
prokuratuuri poolt esitatud nõuete suhtes. Sel määral, mis kaotati Poola Tsaaririigi valitsuse
komisjonid ja need asendati kubermangude keskvalitsustega, osutus prokuratuur olevat
allutatud ühele valitsuse justiitskomisjonile, milline eksisteeris juba enne Tsaaririigis läbi
viidud kohtureformi. 30 juuni 1876.a. seadus, millisega kaotati justiitskomisjon, pandi selle
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kohustused, prokuratuuri suhtes ajutiselt kaheks aastaks, Varssavi kohtukoja prokurörile.
Muide, mõningane sõltuvus oli säilinud ka finantsministeeriumi suhtes, nii nagu
prokuratuuri ülalpidamiseks vajalikud summad assigneeritakse mitte justiitsministeeriumi
kaudu, vaid rahandusministeeriumi üldistest kantseleikulude eelarvest. Prokuratuuri
kohustused on sätestatud ст. 1612 и 1613 уст. Гражд. Суд. Hagide ja kostete esitamine
riigi- ja linnavalitsuste, haiglate, jumalakodade, vaimulike- ning muude asutuste, millised
asuvad valitsusasutuste juures, pannakse kubermanguvalitsustele, riigikodadele,
kubermangude ja linnanõukogude ühiskondliku järelevalveasutuste ja teiste kohalike
valitsuste juhatustele, aga nende puudumisel on iga kohaliku ametkonna ülemuste
kohustuseks. Nimetatud liik asjad menetletakse prokuratuuri kaudu. Juhatused ja asutused,
millised kaitsevad riigivarade või ühiskondlikke huvidega seotud asju, hagevad ja kostavad
kohtus prokuratuuri isikus. Varssavi kohtukoja erilise kohaloleku koosseisus kahjude ja
väljaminekute asjade läbivaatamiseks, millised tekkisid riigi ametiisikute korralduste
tagajärjel, kutsutakse riigivarade juhi asemel Poola Tsaaririiki esindav prokurör (§1617).
Poola Tsaaririigi prokuratuuri 80. aastase olemasolu kestel tõstatati mitu korda selle, kui
asutuse, mis ei too oodatavat tulu, kaotamise küsimus. Nõnda, et prokuratuur ei asendanud
kõiki valitsusasutuste juures asuvaid juriidilisi osakondi ja ametikohti, vaid vastupidiselt,
nende ametikohtade arv suurenes. Lisaks peetakse selle puudusteks veel: prokuratuuri poolt
kohtus asjade aeglane menetlemine, kohtus ei ole selle esindajad piisavalt initsiatiivsed ega
energilised, nende suuline esinemine on hall ja paistab silma see, et neil enestel puudub
riigikassa poolt esitatud asja olemusest arusaam. Märgitud prokuratuuri puudusi seletatakse
sellega, et ta on jäetud täiesti ilma nõuandva asutuse tähendusest ja täidab eranditult
valitsevate asutuste ettekirjutusi, kes ise on kohtuasjades täiesti ebakompetentsed. Sel
põhjusel prokuratuur viib üpris palju alusetuid asju kõigist kohtuinstantsidest läbi, kaotades
lõppude lõppuks ikkagi ja suurendades selle läbi riigikassast vastaspoolele makstavaid
menetluskulud maksimaalseks. Edasi, äärmiselt ebasoodsalt peegeldub asja edus kaitsjate
tegevuse äärmine reglementeeritus. Kaitsja ei või algatada kohtus ühtegi asja, saamata
selleks spetsiaalset instruktsiooni, mis on prokuratuuri liikme poolt ette valmistatud, kui
kaitse plaan, nii ka iga asja suhtes. Kaitsja ei või kohtus võtta ette mingit tegevust või
esitada instruktsioonis ära toomata väiteid, seepärast kaitsja, esitades vastaspoolele uusi
põhjendusi, peab ja on kohustatud pöörduma prokuratuuri poole, et saada luba vastavaks
kaitse plaani ja viiside muutmiseks või siis jätma ümber lükkamata vastaspoole väited.
Selline kaitsjate tegevuste reglementeerimine halvab neid täiesti juurelt igasuguse
iseseisvuse ja energia, millisteta on mõeldamatu kohtuliku kaitse edu.
Kirjandus: Н. Турь, «О финансовой прокуратуре в Австрии и Италии» (СПб.,
1886); Н. Рейнке, «Прокуратур в Царстве Польском» («Журн. Гражд. И Угол. Права»,
1881, № 6); ст. Барковского, в «Журн. Министерства Юстиции» (1896, №1).
Prokurist

ЭС 43 1898 392-394.
***
– ld. Procurare – hoolitsema. Äri täisvolinik, ärijuht, prokuura (volitus) alusel toimija. Ta
volitused ei ole seaduse järgi piiratud. Prokuristi nimetamine ei ole mingite formaalsustega
seotud, kuid sellest peab avalikult teatama ning registreerima kaubandusregistris. Saksa
kaubandusseaduse järgi võib prokurist teostada igasuguseid kohtulikke ja kohtuväliseid
operatsioone, millised on seotud kaubandusettevõtte juhtimisega, erandiks võõrandamised
ja kinnisvara pantimine. Piirangud, millised on kehtestatud prokuristidele tema usaldajate
poolt kolmandate isikute suhtes, jõudu ei oma. Prokuristid kirjutavad allafirma nimel,
asetades oma nime ette sõnad per procura (lühendatult p. pr. Või pr. Pa.). Prokuristi
volitused lakkavad kaubamaja omaniku poolsel prokuura tühistamisel, millist on lubatud
teha igal ajal, samuti prokuristi surma puhul, kuid mitte usaldaja surma puhul. Prokuura
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kaotamine peab olema avaldatud ja kantud kaubandusregistrisse. Vastasel juhul vaidlustes
kolmandate isikutega kaupmees võib ainult siis viidata prokuratuuri kaotamisele, kui ta
tõestab, et see oli kolmandale isikule vaieldava tehingu sõlmimisel teada. Teisest küljest,
kolmas isik, täites kaubandusregistris prokuura kaotamise seaduse nõudeid, võib tõestada,
et vaieldava tehingu sõlmimisel ta sellest ei teadnud ega saanud teada saada. Prokurist võib
teistele isikutele anda välja volitusi, täielikke ja spetsiaalseid, kuid ilma oma volitaja
nõusolekuta ta ei saa teist isikut prokuurasse üle tuua. Principali nõusolekuta ei saa
prokurist teostada mingeid kaubandusoperatsioone, ei enda arvel ega ka kolmandate isikute
arvel. Prokuura võib olla antud mitmele isikule üheaegselt. Prokuurat puudutavad määrused
ei laiene väikekaupmeeste üle (XVII, 57). Vene seadusandluses prokuristi institutsiooni ei
tunta, kuid kaubandusmaailmas on prokurist suurtes kaubamajades ja sellest teatatakse nii
kliente kui firmasid, kellega nad on omavahel kaubandussuhetes.
ЭС 43 1897 с 407.
***
Proletariaadi diktatuur Valitsusvorm, mil riigivõimu ainsaks teostajaks on proletariaat. Proletariaadi diktatuuri
vajalikkusest üleminekul sotsialistlikule korrale hakkas esimesena rõhutama Fr. N. Babeuf,
kuna lähemalt seda õpetust arendanud marksism. Proletariaadi diktatuuri taoline riigivorm
esineb Nõukogude-Venes. Seda Ungaris teostada nurjus 1919.a..
Proletariaat (lad)
– Vana-Rooma ühiskondliku klassina. (Proletarii.) Marksismi teooria järgi klass, kes varade
tootmisvahendite mitteomamise tõttu elatub palgatööst ja klassivõitluses burzuaasiaga
taotleb sotsialistliku (kommunistliku) maailmakorda. Sellises kehtivale maailmakorrale
vaenuliku klassi mõttes hõlmab P. proletaroidide nimetuse all ka väikekodanlust,
kaltsakproletariaati, n.n. akadeemilist P. jm. Teaduslikult täpsemas mõttes tähistab
töölisklassi, kes kestvalt, isegi pärilikult, elatub tööpalgast ning omab majandusliku
eksistentsi ebastabiilsust ja erilisest töölismentaliteedist tingitud klassiteadvust. LääneEuroopa tööstusriikides tekkis P. käsitöösellidest, maatustunud väiketalupoegadest ja
elanikkude juurdekasvust alates XVIII saj. II poolest. XX saj. moodustub P. neis riikides
suurima, kuid kodanlusest madalamalt väärtustatud ühiskondliku klassi. Käsikäes oma
arvulise kasvamise ja majandusliku seisundi paranemisega arendas P. oma klassihuvide
kaitseks tugeva ametühingute võrgu, millega rööbiti demokraatlikes riikides tavaliselt
esines proletaarsete erakondade võimas tõus ja sotsiaalkindlustuse teostamisel ka
haigekassade jt. selliste asutiste kiire areng. P. –i . kodanlikustumine seoses uueks
väikekodanlikuks nim. funktsionääridekihi tõusuga on viimaseil aastakümneil pidurdumas
P. –i. arvulist tõusu ja mõnes riigis isegi vähendanud P.- di %. elanikkonnas. Mõnevõrra
erinev on P. - i. areng põllumajanduslikes riikides, kus põllunduses tegev P. ei ole senini
täiesti ühiselt teotsenud tööstus-kaubandusliku P.-ga. ega eraldumine väikekodanlusest
mitte nii järsk, kui tööstusmaades. Viimasel ajal kujunenud diktatuuririikides on P. –i.
erakondlikud organisatsioonid hävitatud ja ametühingute ning sotsiaalkindlustuse asutised
riigistatud. Nõukogude-Vene erinevas klassikorras moodustab P. – i. kommunistide ja
funktsionääride kihile järgneva madalama ühiskondliku klassi.
ProletariaatMarksistlikus teoorias linna töölisklass, kelle kapitalistlikust ekspluateerimisest tingitud
viletsus sunnib teda lõpuks kapitalistlikku süsteemi kukutama.
Proletariaat
e. palgatöölised – kapitalistliku ühiskonna põhiklasse, juriidiliselt vaba, kuid omandi ja
kapitali puudumise tõttu kodanlusest majanduslikult sõltuv.
***
(proletarii)

– rooma tsentuuria ? süsteemis kodanike klass, kes seisid varandusliku tsensuse järgi V
klassi kodanikest allpool s.t. need, kellel oli vara vähem kui 10 000 assi ((ld.as., vana
rooma vaskmünt, mis kaalus algselt 1 nael (libra) vaske; tasapisi assi kalu vähendati kuni
1/24 naela. Münte vermiti 1, 2, 3, 4, 5, ja 10 assilise nominaalväärtusega, aga ka ½, 1/4.,
1/6 ja 1/12 assi. Keiserriigi ajal vermiti neid münte 1, 2, ja 4 assilistena.)).(Teise süsteemi
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järgi vähem kui 1500 assi). Neid nimetati sellistena sellepärast, et nende tähendus riigis
väljendus vaid laste omamises (proletarius sõnast proles – järeltulijad, lapsed). Teine nende
tähistamine oli capite censi, s.t. kodanike nimekirjadesse võtmisel tähistati neid kui
eraõigusliku iseseisvust omavaid (caput). Algselt olid proletaarlased sõjaväeteenistusest ja
maksude maksmisest vabastatud, hiljem nad, vajaduse puhul võeti sõjaväkke, põhiliselt
mereväkke. Nende sõjaväeteenistusse võtmisel kehtis tsensus, 4000 assi. Alates 281.a. kuni
1500.assi, aga kui tsensorid hakkasid tribuudiga koormama ka proletaarlasi, siis vara
miinimumiks, et maksu võtta, loeti 375 assi. Maria aegadest peale aga koostati sõjavägi
tavaliselt vaeste inimeste klassist. Sõjaväeteenistusse astumisel proletaarlasele anti riigi
poolt relvad (kilp ja mõõk).Proletariaadi osaluus riigielus oli üpris piiratud: nad
moodustasid hääletamise teel komiitsides vaid ühe tsentuurio 193-st. ((Vt. EE.8.1995.a.lk.
454)), mis oli Servius Tulliuse poolt loodud.
Uuel ajal sõna proletariaat ilmub välja esimese prantsuse revolutsiooni ajajärgul ja
tähistab varatute inimeste kogumit, kes elavad „peost suhu“, st paistavad silma
elatusvahendite vähesusega. Lõplikult kujunes mõiste proletariaat „proletaarlasteks“ välja
sotsiaal-demokraatlike parteide moodustamisega Lääne-Euroopas, kelle eesmärgiks on
proletaarlaste ühendamine, st. kogu töölisklassi, kes elavad oma tööjõu müümisest ja kellel
ei ole oma käsutuses muid tootmisvahendeid. Selles viimases mõttes räägitakse samuti
vaimsest proletarjaadist. Vt. Pauperism. Töölisküsimus. Sotsiaal-Demokraatia.
ЭС 49. 1898.г. с.408.

Н. О.

***
- Vana-Rooma ühiskondliku klassina – proletarii e. vaesed riigimaksudest kodanikud, kes
tulid arvesse riigile ainult laste (proles) sünnitajatena või maksualuste kodanike lastena.)Marksismi teooria järgi klass, kes varade tootmisvahendite mitteomamise tõttu elatub
tööpalgast ja klassivõitluses buržuaasiaga taotleb sotsialistlikku (kommunistlikku)
maailmakorda. Sellises kehtivale maailmakorrale vaenuliku klassi mõttes hõlmab
proletariaat proletaroidide nimetuse all ka väikekodanlust , kaltsakproletariaati, nn.
akadeemilist proletariaati jm. Teaduslikult täpsemas mõttes tähendab proletariaat
töölisklassi, kes kestvalt, isegi pärilikult, elatub tööpalgast ning omab majandusliku
eksistentsi ebastabiilsusest ja erilisest töölismentaliteedist tingitud klassiteadvust. LääneEuroopa tööstusriikides tekkis proletariaat käsitöösellidest, maatustund väiketalupoegadest
ja elanike juurdekasvust alates XVIII saj 2. poolest. XX saj moodustub proletariaat neis
riikides suurima, kuid kodanlusest madalamalt väärtustatud ühiskondliku klassi. Käsikäes
oma arvulise kasvamise ja majandusliku seisundi paranemisega arendas proletariaat oma
klassihuvide kaitseks tugeva ametühingute võrgu, millega rööbiti demokraatlikes riikides
tavaliselt esines proletaarsete erakondade võimas tõus ja sotsiaalkindlustuse teostamisel ja
haigekassade jt. selliste asutiste kiire areng. Proletariaadi kodanlikusutmine, seoses uueks
väikekodanluseks nim. funktsionääridekihi tõusuga on viimaseil aastakümneil pidurdamas
proletariaadi arvulist tõusu ja mõnes riigis isegi vähenenud proletariaadi % elanikkonnas.
Mõnevõrra erinev on proletariaadi areng põllumajanduslikes riikides, kus põllumajanduses
tegelev proletariaat ei ole senini täiesti ühiselt tegutsenud tööstus-kaubandusliku
proletariaadiga ega eraldumine väikekodanlusest ei ole mitte nii järsk kui tööstusriikides.
Viimasel ajal kujunenud diktatuuririikides on proletariaadi erakondlikud organisatsioonid
hävitatud ja ametühingute ning sotsiaalkindlustuste asutused riigistatud. Nõukogude-Vene
erinevas klassikorras moodustab proletariaat kommunistidele ja funktsionääridekihile
järgneva madalama ühiskondliku klassi.
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EE VI 1936 lk1030-1031. J. M.
Proletarii (lad.)
Prolongatsiooniäri

Promiskuiteet
Promt-tehing
Promulgatsioon
Propaganda
Propaganda Proportsionaalne
esindatus Proportsionaalne
valimissüsteem jur.

Proprio nomine
Prorogatio
Prorogatsioon

– Vana –Roomas vaesed ja seetõttu riigimaksudest vabastatud kodanikud, kes tulid arvesse
riigile ainult laste sünnitajaina või maksualuste kodanikkude lastena.
Õigemini prolongatsioonitehing, ök., börsi tärmintehingute liik. Kui kaubahinnad börsil ei
kujune spekulandi ootuste kohaselt, siis võimaluse korral lükkab spekulant tärminiks
sõlmitud tehingu täitmise edasi teatavale uuele tärminile, lootuses „paremale tulevikule“.
Kui töäitetärmini edasilükkajaks on haussier, siis nimetatakse prolongatsisoonitehingut,
reporttehinguks, e. –äriks (vt. Report), kui baissier , siis deporttehinguks e. –äriks. (vt.
Deport , Börss, Baisse, Hausse.).
s-pol. Mitmel rahval nende arenemise algastmeil esinenud abieluvorm, mille puhul mitmel
mehel võis olla ühiselt mitu naist. Vt. Abielu. Polüandria. Polügüünia. Polügaamia.
Ök., kaubandustehing, mille järgi müüja kohustub kaupa ostjale muretsema või ostja temalt
ostma teatava tärmini jooksul või lõpul. Promt-tehingu nimetust tarvitatakse sageli ka
lokotehingu mõttes.
Jur. , riigipea käsk asuda seadusandliku asutise poolt vastu võetud seaduse rakendamisele.
Promulgatsiooni on seaduse üülitamise esimene etapp, millele järgneb seaduse teksti
avaldamine selleks määratud ametlikus trükises.
– ideoloogia põhiseisukohtade lihtsustatud tutvustamine avalikkusele toetajaskonna
laiendamise eesmärgil.
Igasugune teadlikult organiseeritud katse manipuleerida inimeste arvamust; kasutada
võidakse tähelepanu köitvaid sümboleid, ülelihtsustamist ja väidete väsimatut kordamist.
Valimissüsteem, mis püüab tagada, et partei osatähtsus parlamendis vastaks tema poolt
hääletanute osatähtsuse valijaskonnas; selle tulemuse saavutamiseks kasutab
mitmemandaadilisi või üleriigilisi valimisringkondi.
– mingikollegiaalse organi (harilikult parlamendi) valimismoodus, mille järgi igal
valimistel esinev rühmitis saab valitavasse kogusse esindajad vastavalt sellele rühmitisele
antud häälte arvule. P.v. ülesandeks on, vastandina majoritaarsele valimissüsteemile ( ),
kindlustada valimistel (esineva rühmitise) vähemusse jäävate rühmate esindajaile
sissepääsu parlamenti. Et parlamendi liikmete arv on piiratud, siis on vajalik, et vastav
valimistel esinev rühmitis saaks hääli vähemalt teatava minimaalse arvu, mida nimetatakse
valimisjagajaks. Iga rühmitise esindajate arvu parlamendis määrab kindlaks arv, mis
saadakse vastavale rühmitisele antud häälte üldarvu jagamisega valimisjagajatega. Kui
rühmitiste esindajate arvu kindlaksmääramisel arvesse võetakse ainult täisarvud, siis jäävad
parlamendis alati mõned kohad vabaks. Nende täitmiseks kasutatakse mitmesuguseid
moodusi. P.v.-i rakendamisel tekivad tunduvad raskused, kui P.v.-i tahetakse siduda
üksikisiku valimise põhimõttega; siis võib juhtuda, et mõnele kandidaadile antud häälte arv
on mitu korda suurem valimisjagajast, mille tagajärjel valitud esindajate arvuline suhe ei
vasta enam vastavaile rühmitistele antud häälte arvulisele suhtele. Analoogiline näide võib
korduda ka nimekirjalistel valimistel, kui nimekirjas esinevate kandidaatide arv on piiratud,
olles ühtlasi väiksem, kui üks või teine rühmitis võiks temale antavate häälte järgi vastavas
valimisringkonnas esindajaid saada. Selle ebakõla vältimiseks kasutatakse häälte
ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele või ühelt kandidaatide grupilt teisele sama rühmitise
piirides. Et valimiste tulemused vastaksid P.v-i põhimõttele, tuleb esindajate arvud arvutada
valimistel antud häälte üldkokkuvõtte alusel, mitte aga üksikute valimisringkondade järgi.
A.Mg.(Mägi, A;mag. EE lk 1038-1039).
– enese nimel (isiklikult).
– tähtajalise lepingu pikendamine.
– (ld. prorogatio) edasilükkamine, eriti parlamendi istungi edasilükkamine monarhi v. riigi
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Proselütism
Prostitutsioon –

presidendi poolt.
– tuline juurdetulnukate püüdmine, sõge andumus uuele õpetusele.
Juba vanad roomlased määratlesid P. kui oma keha igale soovijale tema sugulise
instinkti rahuldamise eesmärgil ajutiseks kasutamiseks võimaldamist, aga prostituutideks
(avalikeks tüdrukuteks) – naisi, kes tegelevad oma keha müügi kui tootmisviisiga. Sarnane
väljend, eristades P. kõlvatusest (kombelõtvusest, liiderlikkusest), sündsusetusest ja
abieluvälisest, kuigi ajutisest sidemest, olles mõistetud sellisena peaaegu täielikult kõigi
kaasaegsete uurijate poolt. Mõningad moralistid, kes ei arvesta elanikkonna füsioloogilisteega ka olmetingimustega, nimetavad P. kõik abieluvälised suguühted, ükskõik, millisel
põhjusel need ka ei toimuks. Üldine kombelõtvus, liiderlikus olid tuntud juba piiblis
kirjeldatud aegadel. Eriti kuulsad olid selle poolest Teliopolise linn Egiptuses, Sodom ja
Komorra Babüloonias jne., kus kõlblusetus esines koos P.
Religioosne P., nimetatakse tihti religioossel alusel eksisteerivaks kõlblusetuseks,
millise juured ulatuvad kaugesse minevikku, Nii näiteks, Babüloonias saadeti noored
tüdrukud Milita kirikusse ja nad ohverdasid seal oma neitsilikkuse, vaimulike kujul
esinevale jumalale. Fiaakia tüdrukud pühendasid oma süütuse Astarte nim. jumalale.
Sarnane P. õitses paganausu ajal ja on säilinud ka tänapäeval vähekultuursete rahvaste
juures ning seda võib kohata isegi Venemaal mõningate sektide kestel. Seda ei saa liigitada
P. alla sõna kitsamas mõttes, nõnda nagu külalislahke või patriarhaalne P, mis pärit
ammustest aegadest, kui külalislahkus nõudis peremehelt külalisele mitte ainult vee, eesli,
orja või orjatari, vaid ka naise ja tütre andmist. Kuid keskajal need patriarhaalsed tavad
võtsid kõige nurjatuma kauplemise iseloomu. Uuemal ajal oli perekondlik P. eriti arenenud
Austrias, Marie-Theresa valitsemise ajal ja Paavsti endistes ilmalikes valdustes. Käesoleval
ajal on see levinud Londonis ja Itaalias. Venemaal on külalislaheke kõlblusetus säilinud
Kaukaasias (oseetide keskel), Põhjas, Siberis, kus selles põhiliseks eesmärgiks on
omakasupüüdlikkus. Venemaa Põhjaosas, peremees, andes üürile korteri, tihti pakub ka
oma üürnikule ka abikaasat ja tütart, suurendades selle võrra korteriüüri. Üürnike
vahetumisel läheb naine üle järgmisele mehele jne. Siberis, eriti kiirteede ääres, mida
mööda kullakaevanduste töölised kodukohtadesse sõidavad, pakuvad ööbimispaiku omavad
peremehed igale öömaja otsijale naist või tütart. Kuid kui nimetatud vorme ei loe P., siis
ikkagi on tarvis märkida, et oma kaasaegses, üldlevinud kujul ta eksisteeris juba ammusel
ajal juutide keskel. Piibel mainib erinevaid zona, zara, nakria, kedescha jne. tantsivaid ja
pilli mängivaid, sarnaselt kaasaegsetele bajadeeridele araablaste, pärslaste ja hindude
juures. Alguses olid nendeks välismaalannad ja vangid, kes jalutasid mööda tänavaid ja
kõlvatute žestidega meelitasid enda juurde külastajaid, kuid hiljem otse Jeruusalemi kiriku
kõrval asusid hurtsikud, millistes juudi tüdrukud andusid raha eest P. Mooses võitles P.
Prostituute jälitati, vangistati ja neile mõistetri karistuseks suur rahatrahv (32000
madionokit), kuid kõik see ei andnud soovitud tulemusi. Kreekas, vaatamata seal
tüdrukutele antavale rangele kasvatusele ja naiste piiratud eluviisile, P. kui ilmne ja ka kui
salajane nähtus, eksisteeris samuti ammustest aegadest peale. Seal asus selle areng tihedas
seoses antiikmaailma elu ülesehitusega. Rangelt kinnises ateena perekondades, kus naine
oli vaid ülemteenija ja oli, Demosfen (384-322 ema. ateena oraator, poliitik) väitel „vaid
laste sünnitaja ja kodu kaitsja rollis“, andmata neist ammustest aegadest tulisele kreeklaste
iseloomule esteetilist rahuldust, tekkis seal üpris omapärasel kujul esinev kurtisaanlus
(hetäärid jne.) Hetääre, kõrgeim järk, kasvatati spetsiaalsetes õppeasutustes, kus nad said
hiilgava hariduse, õppisid võimlemist, tantse, muusikat, luulet, ilukõnet ja isegi poliitikat
ning valmistusid ette oma tulevase rolli täitmiseks. Nende hulgast arenesid välja muusikud,
poetessid (Safo), lauljad, kunstnikud, filosoofid jne. Tuntumad koolid olid Abidosas,
Lesposes, Miletas, Korinos jne. Ajalugu on talletanud sellised nimed nagu Aspasia (u. 470
ema. Hariduse, vaimukuse ja ilu poolest kuulus kreeka naine, keda süüdistati Periklese
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poliitiliste vaenlaste poolt kõlblusetus käitumises ja jumalate mitteaustamises ja mil ta
abikaasa esines kaitsekõnega, nii et Aspasia õigeks mõisteti), Periklese abikaasa, Lais,
Phryne, Thais ((Vt. Anatole France „Thais“ ER. Tallinn1969)) …. …. , Praxiteles Venuse
modell …, …… ((Vahepeal palju nimesid)) Hetääride seltskonda, kes jagasid mitte ainult
oma armukeste eraelu asju, vaid ka poliitilisi vaateid, otsisid ka õpetatud isikud, nagu ka
Sokrates, kes ilmus Feodossiasse filosoofilisi küsimusi arutama. Hetääride kõrval olid ka
pollakid, alama järgu prostituudid, kelle ametit reguleeris Solon. Ta ostis välismaalt
märkimisväärse hulga orjatare ja asutas „direkterionid“ s.t. avalikud majad, Pires, kuhu
kogunes palju madruseid, sõdureid ja välismaalasi. Pollakkidel oli keelatud asuda Ateena
mõnda teise piirkonda ja osaleda koos ausate naiste ning hetääridega erinevatel pidustustel
ja nad ei võinud kirikuid külastada. Nende lastel ei olnud kodanikuõigusi. Eriti laialt levis
P. vanas Roomas ja juba 180. a. e. Kristuse sündi pidid ediilid seda reglementeerima. Iga
naine, kes soovis P. tegeleda, registreeriti ja ta sai litsentsi „licentia stupri“, mis tähendas
tema kui tsiviilisiku surma. Ta kaotas pärimisõiguse, hooldusõiguse, kohtus vande ja
tunnistuste andmise õiguse. Roomas ja teistes linnas oli palju lõbumaju (lupanaarid).
Pompei väljakaevamistel tuli välja palju sarnaseid asutusi. Neist iga asustas maja peremehe
(leno) poolt ostetud orjatar, keda ekspluateeriti kuni ta muutus sel otstarbel kasutamiseks
kõlbmatuks, mis järel ta müüdi kellegi teisele edasi. Roomas asusid lupanaarid alguses
linnamüüri lähedal, kuid moraali langedes asutati neid üha enam ja enam linna keskusele
lähemale, kuni jõudsid keisrite ja isegi Avinjonis Paavstide losside kõrvale. Kaligula
paigutas prostituudid isegi oma lossi, spetsiaalsesse ruumi ja eraldi, et võtta külalisi vastu.
Keisrite ajal langes moraal nõnda, et isegi senaatorite naised ja tütred ilmusid edilide
juurde, et võtta välja licentia stupri. Messalina oli ise selle näiteks, olles igapäevaseks
lupanaaride külastajaks, kus anduti ohjeldamatule kõlvatusele. Lõpuks pidi Tiberius andma
välja seaduse, mis keelas ratsanike ( 1.järgu rikaste) naistel ja tütardel otsese
prostitutsiooniga tegelemise. Registreeritud prostituudid jäeti ilma kodanikuõigustest, nad
pidid kandma kollast kleiti, punaseid jalanõusid, nad ei tohtinud kanda ehteid ja kui nad
läksid öistele orgiatele, siis pidid ehteid kandma spetsiaalses karbis, et nendega siis end
kohapeal ehtida. Kuid ka nende piirangute puhul võttis kõlvatus suure ulatuse ja valitses
tõkestamatult kõigis saunades, joogikohtades, juuksuritöökodades ja isegi leivapoodides.
Keskajal õitses P. peaaegu samamoodi kui keiserlikkus Roomas, kusjuures P oli
ühelt poolt vaimulike ja vaimuliku võimu poolt soositud, kui see oli nende tuluallikaks ja
teiselt poolt nende põlu all. Eriti suure tõuke kõlvatusele anti ristisõdadega. Rischards,
Philip-Augusti arst, kaebas, et Pariis kihab koertest ja prostituutidest. Korralikkuse
eeskujudeks peeti isikuid, kellel oli vaid mõni armuke. Tihti asus lõbumaja otse koolimaja
teisel korrusel. Kõlvatusega paistsid eriti silma aadelkond ja vaimulikud. Hispaanlased
nimetasid süüfilist – Curiale, s.t. õukonna haiguseks. Prantsusmaal kutsus rahvas sallivuse
maju abbatsideks ja nende peremehi abbatissideks. (( igasugused nimed ja tundmatud
sõnad tuleb kontrollida. K. L. )) . Mis aga puudutab vaimulikkonda, siis saksamaal
talupojad nõudsid oma vaimulikelt, et nad soetaksid omale armukesed, et ise ei peaks oma
naiste ja tütarde pärast muretsema. Kui Nürbergis 1526.a. klooster suleti, siis osa nunnadest
läksid tööle lõbumajadesse. Inglismaal Henry III mainis vaimulikke kui veneroloogiliste
haiguste peamisi levitajaid. 1381.a. Londoni meer Walvort rentis endale Wintsechteri
peapiiskopilt kõik viimase maale ehitatud lõbumajad. Nordlingen nõudis oma vaimulikelt
vaid seda, et nad ei tervet ööd lõbumajades ei veedaks. Paljudes Saksamaa linnades läks P
saadav tulu vaimulikele ja isegi munitsipaliteetidele. Nende pidajaid loeti nende teenistuses
olevateks ja nad tõotasid linna au ja tulu suurendada. Tihti avati aukülalistele oma arvel
lõbumaju. Kui keiser Sigismund 1414.a. suure saatjaskonnaga Berni saabus, siis magistraat
andis välja korralduse, millise järgi kõik avalikud majad pidid ta õukonda rõõmsalt ja tasuta
vastu võtma ja pärast keiser tänas neid selle eest ametlikult. Kuningate linnakülastustel
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võtsid neid teiste saadikute kõrval ka vastu prostituutide saadikud. Viimaste olukord
aegajalt muutus. Nii, näiteks, Prantsusmaal prostitutsiooni erakordselt lai levik kutsus juba
IX saj nende vastaseid rangeid repressioone, kuid juba Philipp-Augusti (1180-1223.a.) ajal
tunnistati P talutavaks. Pariisis moodustasid prostituudid spetsiaalse tsunfti ja asusid püha
Magdalena kaitse all. Oli seatud sisse eriline ametikoht – roi des ribauds (rex ribaldorum),
millise õiguspädevuse alla nad olid allutatud. Saksamaal nad olid tihti allutatud timukale,
ega võinud oma kvartalist väljuda ja olid kohustatud riietuma punasesse või kandma punast
peapaela. Elanikud võisid oma naisi ja tütreid pantida lõbumajadele. Kuid teisest küljest
olid prostituudid halastamatult tagakiusatavad. Ljudovik püha, tulles Pühalt maalt tagasi,
andis 1254.a. prostitutsiooni keelamise edikti. Igasugune teolt tabatud naist karistati,
saadeti riigist välja, aga neile korteri üürinud isikuid karistati suure rahatrahviga. Uue
seaduse tulemusel hajus prostitutsioon linna ümbritsevatesse küladesse ja levitas kõlvatust
talurahva keskel kuid linnas kasvas kõlblusvastaste kuritegude arv sellise hulgani, et see
seadus tuli 2 aasta pärast tema käsul tühistada ja lubas asutada kindlaks määratud
kvartalites sallivusmajad. Henry III (Valua) andis välja veelgi karmimaid seadusi. Tema
marssal Strotsi, et saada prostitutsioonist lahti, käskis Lyares uputada 800 prostituuti. Kuid
vaatamata kõigele sellele jäid sallivusmajad Pariisis alles. Inglismaal Henry VIII kuulutas
1545.a. pasunate puhumise saatel avalike naiste väljaajamises ja kõigi sallivusmajade
sulgemisest. Edasises prostitutsiooni ajaloos tuleb märkida ära julmad tagakiusamised,
millistele ohvriks P Austrias sattusid, Maria Theresa valitsemise ajal. Siis ei jälitatud mitte
ainult prostituute, vaid ka konkubiine ja igasuguseid abieluväliseid armusuhteid, viimaste
eest trahvides või pannes aresti alla. Vabaabielunaisi karistati kehaliselt, neid saadeti
asumisele, piitsutati ja kui ta kedagi veel mingisesse haigusse nakatas, siis piinati veel
teistel viisidel. Kohtuotsuseid tegid esimese astme kohtud ja need viidi viivitamatult täide.
Naine riietati kuni alussärgini lahti ja talutati paljajalu kirikusse, kus ta topiti kaelani kotti,
mis seoti lõua alt kinni. Seejärel timukas pügas maha juuksed ja täiesti paljas peanahk
määriti tökatiga ning tuhaga kokku ja ta pandi pühapäevase jumalateenistuse ajaks
rahvarämpsu narrida. Peale jumalateenistust seoti ta alasti pingi külge ning timukas peksis
teda vitstega, misjärel puru pekstud prostituut visati vankrile ja veeti linnast välja. Sarnast
protseduuri rakendati Austrias kuni käesoleva sajandi 20. aastateni. Kui kõlvatusele
kihutasid isa või mehed siis süüdlased hukati. 1751.a. kuni 1769.a. prostituute küüditati
Banari, Temesvari. Neid saadeti kindluste keldritesse, parandusmajadesse ja vanglatesse.
Samasuguste tegude eest karistati ka mehi. Kõik avalikud majad ja salaurkad suleti, 1774.a.
keelati naistel töötada kõrtsides ja trahterites. Tervise parandamiseks loodi spetsiaalne
„karskuse komisjon“, milline jälitas igasugusel viisil armukesi ja prostituute. Kuid kõik
need meetmed viisid täiesti vastupidisele tulemusele. Tänavaprostitutsioon asendus
naisteenijatega, kes oli võetud spetsiaalselt riivatuste tegemiseks ja kelle kuulsus meelitas
ligi välismaalasi. Prostituutide arv kasvas 14 000 inimeseni ja süüfilis levis eriti suures
ulatuses. Paavsti valdustes võideldi prostitutsiooniga mitmeid sajandeid, mis viis selle
levimisele perekondades ja kohtumismajade tekkimisele, prostitutsioonile kodudes ja
tänavatel. Prostituudid ei põlanud ära püha Peetri katedraali trepiastmeid. Käesoleva
aastasaja kestel, sallivuse üleüldisel suurenemisel ja P. olemuse ja selle põhjuste paremal
mõistmisel, repressiivsed meetmed lõdvenesid ja need asendati järelvalvega. Vaid 1845.a.
keelati Berliinis ära organiseeritud kõlvatus, kõik avalikud majad suleti ja avalikud naised
küüditati Berliinist kodukanti või Preisimaa piiride taha. Millise otseseks tulemuseks oli
veneerilistesse haigustesse haigestumise ja leviku ala suurenemine, misjärel 1871.a. lubati
nn. üksikisikuline prostitutsioon. Samasuguse katse tegi Bavaaria 1861.a.. Ametlikult oli P.
keelatud, mis tõi kaasa veneeriliste haiguste plahvatusliku leviku.
Mis puudutab Venemaad, siis välismaalaste arvates oli kõlvatus, kuigi
organiseerimatu, laialt levinud juba enne Peetri aegu. 1649.a. ilmusid selle jälitamise
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seadlused. 1698.a. seadluses nähti ette kurjategijate ja prostituutide üle range järelevalve
teostamine. Peterburis olid juba 1718.a. salajased lõbumajad. 1728.a. nähti ette
sellevastased ranged meetmed. 1736.a. senat nentis, et paljudes avatud majades
„vabamõtlejad peavad asjata naisi ja tüdrukuid, mis on üpris vastuolus kristliku vagameelse
seadusega“ ja seepärast käskis neid üle kuulata „kas need mitte jooksikud ei ole ja visata
need koos oma kassidega välja“ jooksikud saata voevoodkonna kantseleisse. Keisrinna
Elizaveta Petrovi t. valitsemise ajal seati sisse luksuslikud lõbumajad, käskis „piirduda
liigsed naised ja tüdrukud, välismaalased, samuti ka venelased, välja otsida, kinni võtta ja
viia politsei peajaoskonda“. 1763.a. pidades silmas sõjaväes levima hakanud veneerilisi
haigusi, pidi haigestunud sõdurid üle kuulatama, et leida haigusi levitanud naised, need tuli
läbi vaadata ja neist haigestunud võtta ravile. Peale ravi saata Nertsinski vaid selliseid
„ kelle alatused ja ulaelu on täpselt välja selgitatud ja on kõlvatustes kahtlustatavad“.
1782.a. kõlbluse koodeksi määruste järgi oli keelatud „oma või üüritud maja avada päeval
või ööl igasuguste kõlvatuste tegemiseks“ ja „teenida oma kõlvatusega ülalpidamist“.
Vabaarmastust karistati parandusmajaga. Peale selle nimetati Peterburis vabadele majadele
spetsiaalsed kohad. Vaid 1843.a. kuulutati prostitutsioon Peterburis sallitavaks. Seati sisse
arstlik-politseiline komitee, milline jälitas müüdavaid naisi, muutes P. ameti, andes neile
tunnistused ja suunates haiged Kalinini haiglasse. Samasugune komitee asutati 1844.a. ka
Moskvas, seejärel järkjärgult Varssavis, Kaasanis, Odessas, Minskis ja mõnedes teistes
linnades. Teistes suuremates ja väiksemates linnades keskendati P. üle järelevalve üldise
politsei kätte ja tunnistuste andmine linnaarstidele. Enamik juhtudel on järelevalve
ebatäielik ja tihti täiesti fiktiivne. Selle tõttu on P. leviku kohta andmed äärmiselt
ebatäpsed. Nii näiteks on Statistika keskkomitee andmete järgi 1 augustil 1889.a. Venemaal
loetud kokku 1210 lõbumaja 7840 naisega ja üksikisikutena 9768 prostituuti. See arv on
tegelikkusega võrreldes tühine. Sama aasta puhul, meditsiiniametkonna andmetel oli
lõbumajade arvuks 2,5 tuhat ja ilmselt prostitueerivaid isikuid enam kui 30 000. Kuid ka
see arv on tegelikust väiksem, veelgi enam, et paljud isikud, et hoiduda kõrvale politsei
järelvalvest, varjavad end teiste elukutsete taga. Nii, näiteks, Peterburis 1894.a. oli
Meditsiinilis-politseilisele komiteele teada 365 korteri-perenaist, kes elatasid end üürnike,
kes elasid täpselt samasugustes tingimustes, nagu lõbumajades elatakse, kõlvatusest.
Üksikasjalikult ja eredalt valgustas P. olukorda Venemaal 1897.a. alguses toimunud ja
siseministeeriumi poolt organiseeritud süüfilise vastu võitlemise meetmete võtmise
konverents. Kogutud andmete põhjal selgus, et viisaastaku jooksul (1889-93.a.) –
lõbumajade arv tõusid 1262 (1889.a.), salaurkaid kuni 1232 (1890), prostituutide maju
15365 (1891), üksikprostituute – 20287 (1891). Prostitutsioonis kahtlustatuna kinni peetuid
14258 (1893). Kuid ka need arvud on alla tegelikke. Ei ole peaaegu ühtegi linna, millise
kohta ei ole laekunud andmeid salaprostitutsiooni kohta (Stjurmer), aga dr. Vedenin viitas
organiseerimatu prostitutsiooni tekkele ka väljaspool linnu. Tema uuringute järgi see
areneb asulates ja külades kui seal maaelu tingimused oluliselt muutuvad. Raudteede
ehitamine, kaubanduse- ja tööstuse areng, vabrikute tehaste ehitamine, sõjaväeüksuste
majutamine, isegi ajutine rahvaarvu suurenemine, milline rikub tavalisi patriarhaalseid
elukombeid, loob nõudmise prostitutsiooni järele, millele järgneb mitte ainult kohalike
naiste, vaid ka juurdetulnud naiste pakkumine. Kõlvatus areneb eriti maavarade leiukohtade
või kalatööstuse piirkondades, suhkrupeedi- või tubakakasvatuse rajoonides, kus mehed ja
naised mitte ainult ei tööta vaid ka magavad ühistes ruumides.
Tehakse vahet üksik- ja avalikes majades, millist peavad selleks peremeeste poolt
palgatud prostituudid. Avalike majade kõrval, sallivuse majad (maisons tolerance),
esinevad veel nn. salaurkad, kohtumiste majad (maisons de passe või de rendez-vous).
Seejuures esimestena mõeldakse politseilt saadud loa alusel avatud kortereid, milliste
pidajad, külastajate nõudmisel, hangivad neile järelevalve aluseid prostituute, kes elavad
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erakorterites või ka samas. Kohtumiste majas majapidajad, politsei loal, lubavad neisse
mehi koos nendega saabuvate naistega, kes ei ole majapidajale ega ka komiteele teada.
Mõnedes linnades kontrolli all olevad prostituudid, vastavalt järelevalve iseloomule,
liigitatakse ilmseteks ja salajasteks. Esimestelt võetakse dokumendid ära ja antakse välja
kehtestatud tõendid (kollane pilet), millist nad igapäevaelus siis kasutavad. Teised on
allutatud salajase järelevalve alla ja nende kutse jääb ka nende kõige lähedasematele
isikutele saladuseks. Peterburis on selliste salaprostituutide hulgas õpetajaid, poemüüjaid,
tähtsate isikute perekondades elavad tüdrukud, aga samuti üliõppilased, kes peale õpingute
lõppu viimasest tegevusest loobuvad (Stjurmer).
Suur oht, millist P endast kujutab sotsiaalses ja eriti sanitaarses suhtes on juba
ammu tõmmanud kõigi tsiviliseeritud rahvaste valitsuste tähelepanu, erandiks Inglismaa ja
osalt ka Šveits, kus vähem või rohkem eksisteerib selle range reglementeerimine
Saksamaal, alates 1871.a. on lõbumajad keelatud ja lubatud on vaid üksikisikute P.
Kooskõlas 1891.a. reglemendiga, on järelevalve P. pandud politseile. Naine, keda
kahtlustatakse kõlblusetusega kauplemisel, peetakse kinni ja allutatakse arstlikule
läbivaatusele. Teistkordsel l samal põhjusel teostatud aresti puhul koostatakse protokoll
(Warunungs-Protocoll), koos hoiatuse tegemisega, et uuel kinnipidamisel ta antakse arstlikpolitseilise järelevalve alla. Juhtumil, mil ta nimekirja võetakse, allutatakse prostituut
nädalas kaks korda toimuvale kontrollile ja peab alluma kõigis reglemendis sätestatud
eeskirjadele. Avalike majade ärakeelamisega anti suur tõuge salajaste avalike majade
loomisele. Politseil tuleb jälgida 2000 salaurka, 838 naisteenindajatega kõrtsi ja 232 muu
asutuse tegevust, millistes varjab end salajane Prostitutsioon. Selline süsteem ei meeldi
kellelegi ja parlamenti esitatakse pidevalt avalike majade avamise lubasid taotlevaid
petitsioone. Bremenis (Bremeni süsteem) eksisteerib miski keskmine: kõik prostituudid
peavad elama ühes tänavas, millise teine ots on kinni müüritud, ja majaomanike ning
politsei vastastikusel kokkuleppel siia teisi isikuid elama ei lubata. Leipzigis lubatakse
korteriperemeestel pidada korteris mitut naist. Austrias, kuigi on lubatud vaid üksikisikute
prostitutsioon, eksiseerivad ka sallitavad ((väljakannatatavad)) majad. Naine, kes on kantud
nimekirja, allkirjastab Verpflichtungsprotokoll, st. teatud eeskirjade täitmise kohustuse,
milliste rikkumise eest väga karmilt karistatakse ja peab nädalas kaks korda arstlikus
kontrollis käima. Ungaris on lubatud nii esimene kui teine P. süsteem. Belgias, kuigi
eksisteerib üldine reglement, on igal kogukonnal õigus anda välja omi reglemente.
Brüsselis on 1887.a. alates P. üle teostatava sanitaarkontrolli korraldamine linnavalitsuse
kohustuste hulgas. Nimekirjadesse võetakse ka naiste isikliku sooviavalduse alusel või siis
Linnapea ja ((linna)) Vanematenõukogu otsuse alusel. Maisous de passe ((kohtumiste
majad, vist nn. tunnihotellid)) on keelatud. Karistab vaid kohus. Hollandis reglementeerib
P. iga linn ise. Amsterdamis ja Utrechtis ei eksisteeri mingit reglementeerimist ja
prostitutsioon on täiesti vaba. Haagis kantakse naisi nimekirjadesse vaid kohtuotsuse alusel.
Norras ei ole samuti prostitutsiooni. Šveitsis ametlikult sallitavat P. ei esine, kuid faktiliselt
ta eksisteerib ja on isegi reglementeeritud. Genfis teostatakse 1880.a. järelvalvet
samamoodi kui Pariisis. Prantsusmaal, kus prostitutsioon oli kuulutatud 1793.a. täiesti
vabaks, eksisteerib aga juba 1796.a. üpris range reglement. Pariisis tegeleb järelvalvega
politseiprefektuur, millises tegeleb sellega Dispensaire de salubrite, mis koosneb arstlikustja administratiivsest jaoskonnast. Hulk arste vaatavad läbi üksikisikuid ja sallivusmajade
asunikke, naisi, kes on arreteeritud süüdistusega (filles du depot), salaprostituute
(clandestines, insoumises), keda otsivad 40 agent-komissari. Järelvalvele allutatakse
vabatahtlikult või politseiprefekti korraldusel. Peaaegu samasugusel kujul eksisteerib range
reglementeerimine Hispaanias ja Portugalis. Inglismaal alates Henry VIII aegadest on P.
keelatud, kuid sellegipoolest ta, eriti Londonis, on võtnud erandlikult laia ulatuse. 1864.a.,
pidades silmas veneroloogiliste haiguste puhangut maa- ja mereväes, andis parlament välja
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Contagions diseases preventation Acts, milline reglementeeris prostitutsiooni ja tõi sisse
selle üle teostatava järelevalve 12 suuremas maa- ja mereväe asupaigas. Selle seaduse
jõudu laiendati hiljem veel teistele Inglismaa, India, Malta, Gibraltari ja Kapi kolooniate
garnisonide piirkondadele. Nende seaduste vastu tõstsid protesti abolitsionistid (mingi
seaduse tühistamise pooldajad), mis viis selleni, et 1883.a. kaotati P. kohustuslik läbivaatus
ja 1886 ja 1888.a. tühistati 1864.a. Akt lõplikult. Kuni tänase päevani kestab Inglismaal äge
võitlus reglementeerimise pooldajate ja abolitsionistide vahel, millises osalesid mitte ainult
kõik silmapaistvad riigimehed, vaimulikud, arstid aga ka prostituudid ise, kes pöördusid
parlamenti nende üle kontrolli teostamise taastamise petitsiooniga. Venemaal on P.
seadusega keelatud. Nii on keiser Nikolai I ajal §155. T. XIV. ….. 1890.a., keelab endale
elatist teenida enda või teiste ((seksuaalsete)) vajaduste rahuldamise teel. Sel alusel
riiginõukogu ütles juba 1863.a., et tootmisalaks muudetud kõlblusetust tunnistavat
seadusandlust ebaseaduslikuks ja eitas selle igasugust normaalset eksisteerimist, ei saa
kuuluda, enesega ilmsesse vastuollu sattumata, mitte mingitel kaalutlustel
reglementeerimisele ja organiseerimisele. Kuid faktiliselt P. mitte ainult ei eksisteeri, vaid
ka see on reglementeeritud kooskõlas rohkearvuliste eeskirjade ja määrustega, millised on
kinnitatud administratiivkorras. Järelevalve on organiseeritud äärmiselt erinevalt ja
enamjaolt P. eksisteerib nominaalselt ja vaid üpris vähestes linnades peetakse olukorda
enam-vähem rahuldavaks. Aga üldiselt eksisteerib 3 järelevalve vormi:
1)arstlik-politseiliste komiteede kaudu. Need kujutavad endast politsei eraldi
jaoskonna organit, milline teostab tervikuna P ülest järelvalvet. Üldpolitsei täidab vaid
komitee, milline kujutab endast nõuandvat kollegiaalset kogu kohaliku politsei ülema
juhatamisel, korraldusi, lahendades kõiki jooksvaid küsimusi. Komiteele on nähtud ette
spetsiaalsed ametikohad ja rahalised summad. Selle tegevusring on määratletud spetsiaalse
instruktsiooniga. Sellised asutused eksisteerivad Peterburis, Kaasanis, Riias, Varssavis ja
mõnes teises linnas.
2)Moskvas, Minskis, Permis ja Bobruiskis asub kontroll P üle linna ühiskondlikul
juhatusel. Kaluugas, Jaroslavlis, Orenburgis ja Kroonlinnas – spetsiaalsetel komisjonidel.
3)üksikutes keisririigi linnades asub P üle järelevalve teostamine tervikuna politsei
käes, kuigi siin-seal eksisteerivad nõuandvad asutused, milliste tähendus on puhtalt
fiktiivne. Siseministri 1851.a. väljaantud ringkirjaga tehti kuberneridele viivitamatult täita
tulevaks ülesandeks avalike naiste õigete ja täpsete nimekirjade koostamise
organiseerimine ning nende iganädalase arstliku ülevaatuse ja haigestunute haiglasse tasuta
ravile saatmise korraldamise. Täpselt samuti peab saatma arstlikule läbivaatusele kõik
mõlemast soost alama klassi isikud, kes on politsei poolt komblusvastastes süütegudes
süüdistatuna kinni peetud. Kuid nagu kuni tänase päevani ei ole antud nende ülesannete
täitmiseks rahalisi vahendeid, siis kõikjal linnades lokkab salajane, järelevalvetu P. Vaid
väike osa avalikest naistest, kes on politseile tuntud ja elavad vähestes sallivuse majades,
peavad raskustega vastu salaprostituutide konkurentsile. Kuid, kui rääkides ilmsest
prostitutsioonist, peab nentima, et kuni käesoleva ajani käib spetsialistide hulgas vaidlus
avalike majade või üksikute süsteemi sallitavuse suhtes. Avalike majade kaitsjad viitavad
üksiküritajate üle kontrolli teostamise raskusele ja nende provokatsioonilisele klientide
hankimise taktikale.
Prostitutsioon, kujutades endast suurt sotsiaalset ja moraalset pahet, olles üheks
ohtlikumaiks sanitaarfaktoriks, on samal ajal kõigi ebameeldivate ühiskondlike suhete
eredaks väljendajaks. Vaatamata sellega äärmiselt halastamatule ja sajanditepikkusele
võitlusele ei ole seda kusagil õnnestunud likvideerida. Paljud autoriteedid loevad seda isegi
kõrvaldamatuks. Tuntud on prof. Tarnovi sõnad: „hävitage proletariaat, saatke sõjavägi
laiali, tehke haridus kõikidele kättesaadavaks võimalikult lühikese aja jooksul, lubage
kõigil soovijatel abielluda, garanteerige neile rahulik perekonnaelu ja veenge kõiki
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moraalselt, ausalt, kristlikult elama ja siis … ja ka siis jääb prostitutsioon ikkagi alles“, sest
selle põhiliseks põhjuseks, paljude teadlaste arvates, on mandumise tagajärjel tekkinud
kaasasündinud pahelisus. Selle tõestuseks prof P. N. Tarnov toob prostituutide
antropoloogiliste ja bioloogiliste mõõtmiste tulemused, millised näitavad, et nende kolp on
väiksem kui põllutöölistel ja veelgi väiksem kui vaimset tööd tegevatel naistel. Nägu aga
on neil suurem, kui teiste kategooriate naistel. Kolba näo mõõtude ületamine näitab tüübi
vähetäiuslikkusele. Peale selle on neil leitud palju teisi füüsilisi väärarenguid, milliste tõttu
tuleb prostituute lugeda puudulikult arenenuteks ja vigasteks olenditeks. Kuid heitmata
kõrvale kaasasündinud põhjuseid, ei või tunnistamata jätta, et ikka enamik prostituute
tegelevad oma ametiga puhtalt sotsiaalsetel põhjustel, millistest esimesel kohal on puudus,
ahvatlus, ühiskonna moraali langus, vaimse arengu mahajäämus. Igasugune üksikute
kohakeste üksikute perekondade majanduslik vapustus suurendab prostituutide ridasid. On
täheldatud sõja, ikalduse, tööstuskriiside otsest mõju prostitutsioonile. Sageli muutuvad
prostituutideks töö kaotanud koduteenijad ja vabrikutest vallandatud naised. Alguses nad
on seda ajutiselt, kuni uue töökoha leidmiseni, kuid, kui neid on peibutatud palju parema
tasuga, hulga kergema töö eest, siis saavad neist lõpuks alalised kutselised prostituudid.
Peibutatakse eelkõige rohkearvulistes väikestes maistööjõudu tarvitatavates ettevõtetes.
Tihti asuvad P teele neid varem enne peibutanud isikute poolt saatuse tuulte kätte maha
jäetud tüdrukud. Olles perekonnast välja tõugatud, leidmata sobivat tegevust, tööd, nad
satuvad ainsa kättesaadava ameti P juurde. Kui juba selleks on saadud, siis on sellest raske
loobuda ja seda suudavad üksikud. Rohkearvulised katsed neid ausale tööle pöörata, nii
nagu näitavad kõikvõimalike rohkearvuliste heategevusasutuste aruanded, on andnud
viletsaid tulemusi. Kõik need filantroopilised asutused kaebavad oma tegevuse vähest
tulemuslikkust. Päästa suudetakse vaid väheseid, põhiliselt neid, kellele vanus või haigused
teevad kõlvatusega äri ajamise võimatuks. Kõigis neis suhtes on tüdrukutele suureks ohuks
suured linnad ja üldse vallalise nooruse kogunemise kohad, millistes tekib nõudmine
prostitutsiooni järele. Samas tõukab neid sellele teele halastamatu ekspluateerimine, milline
rõhub mitte ainult naisi vaid ka lapsi. Kuigi seadus karistab karmilt vanemaid ja hooldajaid
noorte kõlvatusele tõukamise eest, sellegi poolest kohtab seda linnades igal pool. Eriti
kuulus selle poolest on London ja Rooma. Paljude vene arstide tähelepanekute järgi on eriti
kurb olukord alamate kihtide orvustunud alaealiste hulgas. Omamata vara ei leia ta ka
hooldajaid. Selliste seisukord laseb neid lapsi kergelt kõlvatusele meelitada. Tavaliselt
asuvad nad lapsena teenijaks või õpilaseks mõnda töökotta. Olles vägistatud peremehe,
selle laste või mõne teenija poolt õige varajases eas 9-10-12.aastaselt, muutub selline orb
peaaegu alati kutseliseks P. Paljudes linnades on prostituutide koosseisu kohta kogutud
üpris üksikasjalik statistika. Nii näiteks vene arvude järgi, kuni 70% olid alla 25 aastased,
kusjuures nende hulgas esines ka 12 ja 10. aastaseid tüdrukuid. Peterburis andis suurima %
talutüdrukud (47,6%), kodanlased (30,1%), ametnike perest on 1,2% üldarvust ja aadlike
hulgast vaid 0,8%. Dubrovski statistika järgi on tüdrukuid 83,7%, abielunaisi 6,0%, leski
4,1%, lahutatuid 2,9%. Tähelepanuväärne on see, et vene prostituutide üldarvust oli vaid
3,6% isa ja ema, 3,3% -isa, 5,7% ema, 87,4% - olid aga täiesti orvud. Mis aga puudutab
ametile eelnevat aega-tööd, siis Dubrovski järgi, olid 45% teenijate hulgast. Oboznenko
Peterburi puudutavate andmete põhjal oli prostituutide seltskond äärmiselt mitmekesine.
Enamik oli olnud teenija, vabrikutööline, pesunaine, kuid olid ka põetajad ja halastajaõed,
guvernandid, näitlejad, lapsehoidjad, õpetajannad, koorilauljad jne. Samasugusele
eelnevate ametite mitmekesisusele viitavad teised, nii kodu- kui välismaised aruanded.
Sattunud prostituudiks, muutuvad nad kergelt oma peremehe poolse ränga ekspluateerimise
ohvriks, jäävad nad ilma oma volist, neid loovutatakse või müüakse teistele peremeestele
edasi teistesse linnadesse ja riikidesse. Leidub hulga fakte, et on olemas rahvusvaheline,
teistesse riikidesse, elavate inimestega organiseeritud kauplemine. Vaid haigus, vanadus,
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tööks kõlbmatus laseb peremeeste ikkest vabaneda. Prostitutsiooni, kui ühiskondliku pahe
tähendus, on tingitud sellest, et olles üheks inimväärikusele kõige alandavaks tegevusalaks,
ta demoraliseerib mitte ainult prostituute, vaid ka kõiki temaga kokku puutuvaid isikuid ja
on perekonda lagundava mõjuga. Näiv kerge ja tulus teenistus, väliselt lõbus elu ja
meelelahutus peibutab noori, kogemusteta tüdrukuid ja tõukavad neid samuti sellele samale
teele. Mis aga puudutab P. sanitaarses mõttes, siis selle oht kujutab endast veneeriliste
haiguste laia levikut üldse ja puudutab eriti süüfilist. Rohkearvuline ja üksikasjalik
statistika ja jälgimine näitab, et peaaegu iga selle ametiga tegelev naine nakatub vältimatult
esimese kahe-kolme aasta kestel ja nakatab ka teisi. Ka kõige tähelepanelikum ja tihedam
juba nakatunud P. arstlik järelvaatus ei garanteeri selle edasise leviku lõppemist, kuna
silmaga nähtamatud osakesed viivad nakkust edasi. Kuna aga põhiliseks P kontingendiks
on suurte linnade, vabrikute, kaubandus ja tööstuskeskuste vallaline noorsugu, kes
nakatatuna toovad haiguse koju ja loovad nn. “olmesüüfilise“, mis ei ole suguliselt levinud.
Nii võib üks haige prostituut nakatada sadu inimesi, kellest paljud levitavad seda
mittesugulisel teel. Nii on P puhas kvalitatiivne tähendus, mitte hulgaline. Selle asjaolu
jätavad prostitutsiooni reglementeerimise vastased tähele panemata, rääkides, et üldises
massis on süfiliitikuid vähe. Kuid sagedase kontrolliga avastatakse haigus ennem, kui see
levida jõuab ja esimeste tunnuste ilmnedes haige isoleeritakse ajutiselt. Kuid sellise
politseilise kontrolli suhteliselt väike mõju ja agentide vead on paljusid pannud
reglementeerimise kasulikkuses kahtlema, milline väljendus abolitsionistide liidu loomises.
Riigi poolse P. reglementeerimisse sekkumise vastane agiteerimine ülalpool nimetatud billi
- 1864.a. Contagious diseases prevention Acts, 1866, 1868 ja 1869.a. seaduse vastu, millise
kohaselt, kui politsei teatab rahukohtunikule kõlvatusega tegelevas naisest, siis ta võib
käskida ta allutada kuni ühe aasta kestel arstlikule kontrollile. Selle akti vastu esinesid
Londoni “prostituutide pöördumise“ ühingu liikmed. See liikumine sai erilise hoo tänu
pastor Butleri abikaasa Josephine ((Nimi kontrollida?!)) erakordsele energiale ja
kindlameelsusele, kelle ettevõtmisel asutati Federation britannique continentale et generale,
mis seisis otseses seoses teiste riikide ühingute, liitude, liigade ja asutustega, millised üht
või teistmoodi pooldasid P. vabadust. Föderatsiooni liikmed, neegrite orjusest vabastamise
eest võitlejate eeskujul ja auks, võtsid enesele abolitsionistide nime, s.t. olid prostituutide
seaduse ja ühiskonna orjuse alt vabastamise pooldajad, et nad vabastataks administratsiooni
„häbistava õigusetuse ikke alt“ ning et neil lastaks vabalt tegutseda. Inglismaalt levis
liikumine Itaaliasse, Sveitsi, Saksamaale, Belgiasse, Prantsusmaale, Ameerikasse ja imbus
osaliselt ka isegi Venemaale. 1877.a. toimus Genfis liikumise esimene kongress, millisel
asutati iseseisvad hügieeni, moraali, poliitilise ökonoomia, heategevuse ja seadusandluse
sektsioonid. Juba esimene kongress kuulutas välja rea lauseid, millistest on enim
iseloomulikumad järgmised:
P- on loodusseaduste ja hügieeni seaduste peamine rikkumine, selle organiseerimine
on vastuolus seadustega, millised karistavad kõlvatusele õhutamist. Seadus ei tohi rikkuda
igale naisele kuuluvat enese üle otsustamise õigust.
Igasugune P – reglementeerimine mitte ainult ei vähenda süüfilise levikut, vaid
vastupidi, soodustab selle nuhtluse levikut, õhutab ühiskonda kõlvatusele, suurendab
ebaseaduslikult sündinute %, arendab ebaseaduslikku prostitutsiooni.
Kohustuslik arstlik läbivaatus kontrollitud naiste tervise suhtes on enesepetlik
garantii. Selle, reglementeerimise korras, naiste või meeste arstliku sundusliku läbivaatuse
teostamise on kisendavaks inimõiguste rikkumiseks, milline solvab tsivilisatsiooni kõrgeid
eesmärke ja on ekslik hügieeni tagamise seisukohalt.
Lõbumajad on moraalse taseme alanemise põhjustajateks, ohtlikuks autuse
õhutamise kooliks. Naised, keda lõbumajades peetakse on seal vägisi ja jõuga kinni
peetavad ning on tõelised orjatarid oma perenaise-mehe ikke all, kes omatahtsi valitseb
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nende keha ja tahte üle.
Riik peab loobuma prostituutide hügieenilistel- ja assenisatsiooni eesmärkidel
jälitamisest. Veel enam, et siin ei ole jutt välisest ohust, nagu tavaliste epideemiate puhul,
vaid selline, millisega kokkupuutumisega inimene riskib vabatahtlikult, teades sellisest
ohust.
Riik peab keelama ära igasuguse prostitutsiooni organiseerimise ja igasuguse
proksenetismi kõikides selle vormides ja seostes.
Peale Genfi kongressi toimusid veel samasugused Genuas, Haagis ja teistes
linnades. Erandiks Inglismaa, ei saavutanud abolitsionistid mingit praktilist tulemust.
Itaalias Krispi esimene valitsus tühistas reglementeerimise, kuid see kehtestati varsti uuesti.
Abolitsionistide ebaedu põhjused peituvad nende argumentide äärmises nõrkuses ja
faktiliste arv-andmete ilmses moonutamises. Nii, näiteks, kõik inglise sõjaväearstide
aruanded näitavad, et peale järelevalve kehtestamist toimus Inglise sõjaväes järsk
suguhaiguste vähenemine, kuid abolitsionistide töödes muudeti need arvud tundmatuseni.
Samuti nagu arvud meeste kohta, kes pöördusid suguhaigustega arstide poole nn vaba
prostitutsiooni puhul, samas kui järsult vähenesid arvud suguhaiguste puhul arsti poole
pöörduvate naiste hulga kohta. Seda fakti märgati mitte ainult Inglismaal vaid ka Itaalias.
Abolitsionistid moonutavad täielikult neid arve, heites kõrvale need, millised ei ole neile
kasulikud (kergete haiguste juhtude ja süüfilise algkuju juhtude välja jätmine) ja juhindusid
vaid teise astme süüfilise arvust, kusjuures just nimelt nende poolt kõrvale heidetud arvud
on tõeliseks ohtliku nakkuse ulatuse määraks. Samamoodi väheõiglaseks võib tunnistada
abolitsionistide väidet, et prostitutsiooni reglementeeriv riik seda selle-samaga õnnistab.
Riik ei saa keelata kõlblusetust, aga vaid takistada selle avalikke ilminguid, et kellegi
kõlblusetust ei saaks kellegi tootmisala. Kuid igasugune naine, kes otsustas oma kehaga äri
teha, muutes sellise kauplemise oma elukutseks, annab sellesama aktiga riigile õiguse
jälgida selle üle, et ta ei tekitaks teistele materiaalset ja moraalset kahju. Igaüks tunnistab
ju, et riigil on õigus jälgida selle üle, et vabrikud ja tehased oleksid rajatud ja töötaksid
nõnda, et nad oleksid hügieenilised, et nad ei rikuks pinnast, vett, õhku. On loomulik, et
tema kohustuste hulka kuulub sanitaarses mõttes ohtliku Prostitutsiooni tööstuse
kahjutustamine. Isegi kui ta nimetatud eesmärki ei ole saavutanud, on P. reglementeerimine
äärmiselt soovitav seepärast, et juba oma mitterahuldaval kujul ta ainult vaid mõningal
määral garanteerib õnnetute naiste ja prostituutide isiksuse ja huvide kaitse. Londoni ja
teiste suurte Inglismaa linnade kogemus näitab, et mitte kusagil ei eksisteeri sellist isiksuse
julma mõnitamist, sellist õigusetust, prostituutide kõige võikamat ekspluateerimist, kui just
seal, kus prostitutsiooni üle järelevalve puudub. Londonis toimetatakse kõlblusetutel
eesmärkidel lastega kauplemist täiesti avalikult, samal ajal, kui mujal seda tehakse salaja ja
range karistuse hirmu all. Vaba prostitutsiooni kohtades toimetatakse kõike avalikult, sest
puudub kõlblusetust reguleeriv organ.
Kasutatud, st. tõlgitud Ensükl. Sõnastik Broc. Efron. 1898.a. 50. kd. Lk.479-486
Энциклопедическии словаръ Ф.А. Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб-1898., Т 50 с. 479-486.
Vt. Kirjandus. “Parent-Duchatelet“, „De la prostitution dans la ville de Paris“
(1857); Jeannel, „De la prostitution dans les grandes villes“ (1874); Lecour, „La
prostitution a Paris et Londres“ (Pariis 1882); Dufour, „Historie de la prostitution“ (1852);
Martineau, „Prostitution clandestine“ (1885); ((Edasi venekeelne kirjandus, mis jääb
laiskuse tõttu toomata, kuid vaevalt keegi viitsib neid esimesigi välja otsida ja ega teisigi
kergemini kätte ei saa. K. L.)).
Prostitutsioon (lad.) ., s.pol, naiste kutsepärane elatumine andumisest meestele. Vastupidi
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esineb ka meesp., samalaadilise nähtusena. P. on niisama vana kui inimesekultuur ise. Juba
Piiblis on kõnet prostituutidest e. lõbunaistest. P. levis vanast Babülooniast kiiresti
Foiniikiasse, Küprosele, Egiptusse ja Pärsiasse, omandades kohati nn. püha p-i ilme
(Hieroduulid). Kreekas moodustasid prostituudid eriseaduse alusel oma iseseisva
korporatsiooni. Eriti rohkesti esines prostituute Roomas keisrite ajastul ja ka renessansiajal.
Keskajal oli prostituutide tegevus reglementeeritud vastavate määrustega ja nad
moodustavad mõnel pool eri tsunfti. Ajaloos on mitmed kõrgema haridusega ja hea
kasvatusega prostituudid etendanud silmapaistvat osa. Et p. osutub rahvaste ja riikide elus
raskeks paheks, eeskätt suguhaiguste levitamise pärast, siis on p-i vastu püütud võidelda
mitmesugusel viisil. Kogemused on näidanud, et selle kohastest püüdeist hoolimata ei ole
võimalik p-i vägivaldselt hävitada või survega piirata (vrd. Abolitsionism). Seepärast
suhtutakse tänapäev p-i kui sallitavasse ühiskondlikku pahesse, mis tõttu riigivõim seda
lubab, näit. lõbumajades e. bordellides ja sellekohast järelvalvet korraldab
(Kombluspolitsei). Eestis võivad prostituudid äritseda ainult neis kortereis, mis on
sellekohaselt seadistatud ja Tervishoiu- ja hoolekandevalitsuses registreeritud.
Korteriomanik on kohustatud prostituudiga käituma nagu tavalise üürnikuga. P-s
kahtlustatavailt võib politsei nõuda tervisetunnistust ja lähemaid teateid tema isiku, elukoha
ja kutse kohta. Vastavate kaebuste alusel seatakse kahtlaste järele valve. Kui agendi
kogutud ja kaebajate andmed ei peaks vastama tõele, teatatakse agendi ja kaebajate nimed
kahtlustatavale. Prostituudid on kohustatud käima arstlikul järelvaatusel omavalitsuse
tervishoiuosakonna arsti poolt määratud ajal ja kohas. 1929.a. oli Eestis registreeritud 807
prostituuti. P-i peamiseks põhjuseks on iseloomunõrkus, isiku arenematus, sotsiaalne
olukord (majanduslik kitsikus), ühiskonna madal moraalne tase jne. P-i vastu aitavad
võidelda magdaleenumid.
EE. VI 1936. lk. 1041. A.-T.K.;A.V. (Kliimann A.-T , prof., Valdes, A. prof.)

Protektoraat

Kapitalistlikes riikides peavad prostitutsiooniga võitlust progressiivsed elemendid, naiste,
noorsoo ja teadlaste demokraatlikud organisatsioonid. Nendest on tähtsaim
Rahvusvaheline abolitsionistide föderatsioon (FAI), milline eksisteerib 19. saj. 70.aastatest
ja mis seadis endale ülesandeks prostitutsiooniga võitlemise kohustusliku prostituutide
arvelevõtmise tühistamiseks, prostitutsiooni kahjulikkuse selgitamisega, prostituutidele
varjupaikade organiseerimise ja töö otsimisega. Abolitsionistid annavad Pariisis välja
ajakirja „Revue abolitionniste“, milline paljastab „kommertslikku“ reglementeeritud
prostitutsiooni kui organiseeritud äri. Pariisis eksisteerib veel „Rahvusvaheline inimestega
kauplemise lõpetamise büroo“, mis organiseeriti 1899.a. Rahvusvahelistest aktidest,
millised on suunatud P võitlemisele võib viidata 1949.a. inimestega kauplemise ja
prostituutide ekspluateerimise keelamise konventsioonile, mis on kiidetud heaks ÜRO
Peaassamblee poolt 2. detsembril 1949.a. See konventsioon asendas kõik varem
eksisteerinud naiste ja lastega kauplemise konventsioonid (1904-21 ja 1933.a.). Kuid senini
see ei ole veel kõikides riikides ratifitseeritud. … Käsitleva kirjanduse loetelu lk101
SVE 1955. 35 kd. lk100-101.
(lad.) jur., kaitsendus, laiemas mõttes kahe riigi vaheline suhe, milles üks tavaliselt tugev
riik kohustub kaitsma teist tavaliselt nõrka riiki (nn. kaitsendkonda), eriti tema iseseisvust
ja maa-ala puutumatust. Kitsamas mõttes aga niisugune tugeva ja nõrga riigi vaheline
lepingusuhe, milles viimane kaotab osa oma sõltumatusest kas sel teel, et tugev riik,
vastutasuks kaitsekohustustele, võtab endale õiguse kontrollida nõrga riigi välispoliitikat
või koguni ise seda teostada. Et niisugust võimupiiramist tarvitasid Euroopa riigid
peamiselt arenematute Aafrika ja Aasia riikide suhtes, nimetatakse protektoraati kitsamas
mõttes sageli ka koloniaalpoliitikaks.
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Protektsionism

Protestipartei

Protokoll

Protseduurid
Protsentarvutus

Protsentpaberid
Proudhonism –

e. prohibitiivsüsteem e. kaitsesüsteem, ök., majanduspoliitiline süsteem, mille eesmärgiks
on kodumaise majanduse kaitsmine välisvõistluse vastu kas teatavate kaupade sisse- ja
väljaveo täieliku või osalise keelu või mitmelaadsete teiste vahenditega. Tänapäeval eriti
kaitsetollide ja kontigentide varal. Kõrgeima arenemisastme saavutas protektsionism
merkantismi ajastul. Tänapäeval rakendatakse protektsionismi peamiselt rahvusliku
majanduse (vt. Rahvuslik majandussüsteem) huves. Protektsionismi vastandiks on
vabakaubandus. Vt. Kaubanduspoliitika. Majandus. Füsiokratism. Majandusli vabadus.
– ühendus, mille liikmed ei kujuta täpselt ette, mille eest nad võitlevad või mida tahavad,
kuid teavad kindlasti seda, mille vastu nad on. (Näiteks Eestis vabadussõdalased, keda oli
ligi 40 000, mida oli rohkem kui kõik teised Eesti parteid kokku.)
Hannes Walter „Looming“ jaan 1990.a.lk. 107.
Jur. Lauakiri, kirjalik dokument, mis kirjeldab teatava, avaliku tähtsusega toimingu või
menetluse käiku ning seal vastavate isikute poolt antud seletusi. Protokoll koostatakse
vastava ametniku poolt ja kinnitatakse selleks võimustatud isikute allkirjadega.
Diplomaatiline ürik. Sageli ka vormiline kokkulepe.
- Procedure- Ettekirjutused, mis puutuvad kohustuslikke tegevusi teatud konkreetsetes
olukordades.
Mat., üldiselt protsendi mõistet sisaldav arvutus, kitsamas mõttes (õieti protsendiarvutus)
arvutus intresside leidmiseks tulutoovalt paigutatud kapitalilt. Lühiajaliste
rahaoperatsioonide korral (vältusega alla 1.a.) loetakse intresse (I) võrdeliseks kapitaliga
(K), intressimääraga (p % aastas) ja ajaga (t). Säärasele protsentarvutusele vastab nn.
lihtprotsendi valem
p×t
I= K×----100
Pikemaajaliste rahaoperatsioonide korral liidetakse intressid teatava ajavahemiku (tavaliselt
ühe aasta) tagant kapitaliga ja nad võtavad osa kapitali edaspidisest kasvamisest. Kapitali
lõppväärtus leitakse sel korral liitprotsendi valemi järgi.
Õieti kasvikpaberid, ök., kindlakasvulised väärtpaberid, näit obligatsioonid, pantkirjad,
mitmesugused sisse- ja välislaenupaberid jt. Protsentpaberite vastandiks on nn.
dividendpaberid (vt. Dividendid), mis ei anna kindlat kasvikut, näit. aktsiad, osatähed jt.
üks 19. saj teisel poolel väikekodanliku sotsialismi levinud vool, mis põhineb P-J
Proudhoni vaadetel.
Proudhon peegeldas väikekodanluse kahest olukorda ja kaheseid tendentse
Prantsusmaal veel toimuva tööstusliku pöörde tingimustes: ühelt poolt – selle protest
ekspluateerimise ja suurkapitali ning kodanliku riigi ikke vastu, teisalt aga – tema püüd
säilitada oma väikeomandit ja tema hirm kapitalismi ((Kapitalism = Tootmis- ja
vahetusvahendite eraomandusega majandussüsteem, kus enamik toodangust müüakse
„turul“; nimetatud ka „turumajanduseks“ või „vaba“ ehk „eraettevõtluse“ süsteemiks.))
revolutsioonilise kukutamise ja sotsialismi ((Sotsialism = Majandussüsteem, mille
iseloomulikuks jooneks on tootmis- ja vahetusvahendite ühiskondlik omandus vastupidiselt
eraomandusele kapitalismis; sotsialismi eri tüübid erinevad tsentraliseerituse ja plaanimise
astmelt.)) võidu perspektiivi ees. Prudhonismi teoreetilised teesid kujutavad endast
erinevate saksa ja prantsuse filosoofia idealistlike süsteemide eklektilist segu. Proudhon ja
tema järgijad pidasid ajaloo liikumapanevaks jõuks abstraktseid õigluse ja vabaduse
ideesid. Äärmiselt vulgariseerinud Hegeli idealistlikku dialektikat, Phoudhon vaatles
vastuolude ühtsust kui „halbade“ ja „heade“ nähtuste mehaanilist summat, millised nagu
tuleks tasakaalustada ja omavahel lepitada. Proudhonismile on iseloomulik nähtustele
metafüüsiline, ajaloovastane lähenemisviis. Proudhon ja tema järgijad võtsid kauba
tootmist ja vahetamist kui igavesi, muutumatuid ühiskonna aluseid. Proudhonistide vaadete
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järgi on kapitalismi ja selle põhivastuolude aluseks eraomandi kontsentratsioon,
väiketootjate laostamine ja ekspropeerimine suurkapitali poolt (liigkasu-võttliku krediidi
vahendusel, mis toimub raha, kulla ja kaupade mitteekvivalentse vahetuse abil). Seepärast
peab kõigi kapitalismi vastuolude lahendamine läbi viidama justkui ringluse ja krediidi
reformimise kaudu. Sellele vastavalt esitas Proudhon utoopilisi „õiglase“, „rahatu“
vahetuse ja „tasuta krediidi“ organiseerimise plaane. Kõigi nende Proudhonistide
reaktsiooniliste projektide objektiivne mõte seisnes kodanlike tootmis- ja ühiskonnasuhete
reformitud ((Reform = Arusaam, et sotsiaalseid muutusi paremusele võib saavutada
rahumeelsel, enam-vähem järkjärgulisel moel; seostub ideoloogiate ja poliitiliste
parteidega, mis paiknevad poliitilise spektri keskosas.)) kujul kindlustamises. Selle tõttu
marksismi klassikud paigutasid Proudhonismi samuti kodanliku sotsialismi eriliikide hulka.
„Hävitamata kapitalismi ja selle alust – kauba tootmist, vaid puhastada seda alust
kuritarvitustest, juurdekasvust jne., hävitamata vahetust ja vahetusväärtust, vaid vastupidi,
„konstitueerida“ see, teha see üleüldiseks, absoluutseks, „õiglaseks“, kaotades selle
kõikumine, kriisid, kuritarvitused – vaat need on Proudhon ideed“, - kirjutas V. I. Lenin
(Koguteosed., 4. va. Kd. 20, lk. 17).
Proudhonism oli suunatud revolutsioonilise ((Revolutsioon = Eeldab riigis kehtiva
(sotsiaalse, majandusliku või poliitilise) ebavõrdsuse mudeli tõsist kriisi ja kätkeb endas
ideoloogilist ja eliidi poolt juhitud katset säärast mudelit muuta jõu ja vägivalla abil.))
töölisliikumise vastu, mis püüdles kapitalistliku korra kukutamisele ja jutustas
reaktsioonilisemat (( Reaktsioon = Soov status quo kinni külmutada või isegi naasta
väidetavasse kuldajastusse minevikus.)) ühte proletariaadi ja kodanluse klassiks
„ühtesulamise“ utoopiat. Proudhonistid püüdsid tõestada, et proletariaadi ekspluateerimine
on vaid kodanluse „kuritarvitus“, et seda „kuritarvitust“ on justkui võimalik likvideerida
tasuta krediidi andmise ja „mutuelismiga“ (vt. mutuelistes = vastastikuline, vastastikulisus,
tulukooslus) – ühiskonna kõigi liikmete vaheliste vastastikku kasulike sidemete
organiseerimine. Tuues töö ja kapitali vahele „harmoonia“, proudhonistid olid streikide,
ametühingute, töölisklassi majandusliku ja poliitilise võitluse vastu. Rõhudes
individuaaltootmise „iseseisvuse“ säilitamisele, olid proudhonistid igasuguste
tootmiskooperatiivide vastu ja vaid 19. saj. 60-el aastatel, suurtööstuse kasvu arvestades,
olid sunnitud oma projektidesse võtma töötajate tootmisassotsiatsioonide loomise, piirates
nende eksisteerimist suurtööstusega.
Proudhonistide poolt idealiseeritud turu-stiihia vormid said proudhonistlike
anarhistlike ideede ülesehituse aluseks (Vt. Anarhism). Proudhonism vaatles riiki kui
peamist klassivastuolude teravnemise allikat. Sellise vaate seaduspäraseks järelduseks oli
proudhonismi vaenulik suhtumine poliitilise demokraatia kui riigivormi vastu, mille puhul
proletariaadi ka kodanluse klassivõitlus esineb avalikul kujul. Jutustades eitavat suhtumist
riiki ja poliitilisse võitlusesse, Proudhon tõi välja utoopilisi rahumeelseid, „riigi
likvideerimise“ projekte, selle asendamisel üksikute isikute, kogukondade ja
tootmisgruppide vaheliste „lepinguliste suhetega“, pidades sisuliselt silmas riigivõimu
muutmist tootja-omaniku kaubatootmise kaitse ja kindlustamise vahendiks. Teise keisririigi
ajal Proudhon pidi avalikult tunnistama oma „anarhia“ teostamatust ja selle asendama nn.
föderatiivse printsiibiga – reaktsioonilise kaasaegse tsentraliseeritud riigi väikesteks
autonoomsetesse oblastitesse tükeldamise ideega.
Sel ajal, kui 1848.a. revolutsioonilised sündmused andsid enamus utopistlikele ja
väikekodanliku sotsialismi vooludele surmahoobi, Proudhonismi reaktsiooniline sisu,
milline oli varjatud pseudorevolutsioonilise fraseoloogiaga, mis kärarikkalt piitsutas
kriitikaga kapitalismi, kodanlikku riiki ja katoliiklikku kirikut, sai teatud leviku
Prantsusmaal ja mõnedes teistes, valdavalt väikekodanlastest elanikkonnaga ja
väikekodanliku kihiga töölisklassis, riikides.
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Prantsusmaal, I Internatsionaali sektsioonid, osutusid esialgu proudonistide Toleni,
Friburi, Limuseni, jt. juhtimise all olevaks. Proudhonistid püüdsid rahvusvahelisele
töölisliikumisele sundida peale „mutulismi“ programmi ja esinesid I Internatsionaali 186569.a. konverentsidel ja kongressidel oma ideede ja projektide jutlustamisega.
Proudhonistide leppimatute vastastena esinesid marksistid. Marxistide võitlus
proudhismiga läks lahti juba 1847.a. K. Marxi poolt, tema töös „Filosoofia viletsus“(Vt.).
K. Marxi ja F. Engelsi ning nende poolehoidjate otsustav võitlus proudhonismiga lõppes
marksismi täieliku võiduga proudhonismi üle I Internatsionaalis. Prantsusmaal eneses
töölisliikumise eesrindlikud elemendid, klassivõitluse teravnemise määral vabanesid
järkjärgult proudhonismi oportunistlikest ideedest. I Internatsionaali Prantsusmaa
sektsioonide juhatus läks üle nn. vasak-proudhonistidele, kes pooldasid tootmisvahendite
ühiskonnastamist ja proletariaadi revolutsioonilist klassivõitlust. Neist paljudest said
1871.a. Pariisi Kommuuni aktiivsed osalised ja juhtivad tegelased (L. E. Varlen, O.
Vermorel jt.). Kommuuni revolutsiooniline katse avas lõpuni proudhonismi vaadete, mis
põhinevad olulisel määral M. A. Bakunini prudonistlikel vaadetel, pahelisuse ja kahju.
„Proudhonistlik teooria – kirjutas F. Engels, 1891.a. – mis oli Marxi raamatu poolt täiesti
välja juuritud, kadus vaieldamatult horisondilt sellest ajast peale, kui Pariisi kommuun
langes. Kuid see on veel suureks arsenaliks, millest Lääne-Euroopa radikaalne kodanlus ja
pseudosotsialistid ammutavad tööliste uinutamiseks fraase“ (Marx K. ja Engels F.,
Kogumik kd.16., 2 osa, lk. 97). Hiljem võtsid proudunistlikud teooriad üle anarhosündikalistid (vt.) Rida proudhonistide ideesid läks üle „radikaal-sotsialismi“, „solidarismi“
ja sarnaste klasside koostööd jutustavate kodanlike teooriate ja programmide arsenali. 19.
saj lõpus II Internatsionaali oportunistid püüdsid proudhonismi väikekodanlikku
reformaatorlust taasäratada, maskeerides seda marksismiga. Iseloomustades nende katsete
enam peenemaid vorme, mis seotud K. Kautski püüdlustega vastandada kaasaegsele
imperialismile ja agressiivsele kapitalismile väikekodanlase „rahumeelse“ ja „terve“
kapitalismi utoopiaga. V. I. Lenin kirjutas esimese maailmasõja aastatel: „See uus
proudhonism on vana proudhonism uuel alusel ja uues vormis.“ (Lenin, V. I., Imperialismi
käsitlevad vihikud, 1939, lk. 83).
Kapitalismi üldkriisi perioodil kasutatakse Proudhonistide reaktsioonilisi ideesid
laialt nii paljude fašismi „teoreetikute“, kui parempoolsete sotsialistide poolt.

Provokaator

Provokatsioon
Provostom
Pso factoi
Publitsist
Putsolaan

Kirjandus: Lisan, kui viitsin, sest selle artikli all on toodud vaid tema vastaste
kirjatööd.
VSE 35 1955.a. lk.191.
N.E.Sastenker.
(lad.), provokatsiooniga tegelev isik, ässitaja, äraandja, eriti isik, kes kuuludes mõne
poliitilise voolu pooldajate hulka, teeskleb samal ajal oma poolehoidu vastaspoolele ja
ässitab selle voolu pooldajaid väärtegudele, et seda voolu lasta paista avaliku arvamise ees
halvas valguses või õigustada surveabinõude tarvitamiselevõtmist tema vastu. Kitsamas
mõttes on provokaator salapolitsei käsilane, kelle ülesandeks on võita poliitiliselt kahtlaste
ringide usaldust ja sel teel teada saada nende mõtteid ja kavatsusi ning ahvatlevad neid
teatavale tegevusele (nn. agent provocateur).
Poliitilises mõttes teatava meelsusega isikute või rühmitiste tegevus, mis on teadlikult
suunatud selleks, et sundida vastaspoolt teataval viisil reageerima. Vrd. Teotamine.
– fakti enese tõttu (seaduse kohaselt)
Päevaküsimuste käsitleja trükiseis avaliku arvamuse mõjutamise eesmärgiga, näit.
ajakirjnik.
- ränihapperikkas savimuld, kasutatakse lubja-või tsemendisegule veekindluse andmiseks.
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Põhiseadus, jur. –

normide kogum, millega määratakse riigi kõrgemad organid, nende kohustused ja pädevus,
komplekteerimiskord ja vastastikune suhe ning põhimõtteliselt ka üksikindiviidi ja
riigivõimu vastastikuse suhte alused. Nüüdisaja riigiõiguses mõistetakse P- ga
konstitutsioonilisi norme, s.o. sääraseid kõrgeima-astmelisi norme, so. sääraseid kõrgeimaastmelisi norme, mis jäädes ise harilikus seadusandlikus korras väljatud normide poolt
puutumata, reguleerivad kõikide alama-astmeliste normide loomise korda ja määravad
kindlaks nende normide rakendamise põhialused. Konstitutsioonilised normid võivad
sisalduda kõik ühes seadusandlikus aktis, p-s, e. konstitutsioonis, ent P. võib koosneda ka
mitmest seadusandlikust aktist (näit. Prantsusmaal) ja võib isegi suuremas või vähemas
ulatuses olla kujunenud tavaõigusena (näit. Inglismaal). kirjutatud P-e. puhul on nende
muutmine võrreldes hariliku seadusega harilikult raskem ning teostub tavaliselt
seadusandlusest erinevas korras. Et P-e. sisu on tihti mõjustanud mitmesugused ajaloolised
tegurid, siis on ka P-d. oma sisu ja käsitluse ulatuselt üksteisest erinevad ja P-e. teoreetiline
mõiste ei vasta tihti teatava konkreetse riigi offitsiaalse P-e. sisule. Vrd. Eesti Põhiseadus.
A. Mägi;

Põhiseaduslikud tavad
Põhivajadused Primary needs -Tavaliselt on nendeks kaasasündinud vajadused, sarnane on ka ellujäämise
vajadus.
Põhiväärtused (dem.
– vabadus, õiglus, solidaarsus. (+ võrdsus ja vendlus). 80.a. rahu säilitamine,
sots.)
majanduslik julgeolek. Põhiväärtused on kõigis SD pikaajalistes dokumentides kinnitatud,
alates Sotsialistliku Internatsionaali (1951) “Printsiipide deklaratsioonist”.
Põhiõigused
Põhiõigused (abc)

- funktsioonilt tõrje- ja sooritusõigused.
a)lihtsa seadusreservatsiooniga põhiõigused
b)kvalifitseeritud seadusreservatsiooniga põhiõigused
c)ilma seadusreservatsioonideta põhiõigused
Põhjamaa koloss
Venemaa (kasutati varem prantsusmaal)
Põhjus-tagajärg, mudel - Modeling causal.- Vaadeldava ning teiste faktorite sõltuvuse statistilise analüüsi
tulemuste põhjal tuleviku ettearvamise viis.
Põlg
e. põlustamine (sks. Acht), õigusühisusest väljaheitmine karistusena mingi roima või kohtu
ette mitteilmumise eest. Väljaheidetu kaotas varasemal keskajal kõik kodanlikud õigused,
muutudes lindpriiks, keda igaüks võis karistamatult surmata. Hiliskeskajal oli põlg
mõnevõrra pehmemal kujul tarvitusel peamiselt Saksa-Rooam riigis maarahu rikkujate
kohta. Eriti suurt tähtsust omas riigipõlg, mille tagajärjed kehtisid kogu riigi piirides ja
mida võis välja kuulutada vaid keiser; selle alla langesid näit. Heinrich Lõvi, M. Luther. Ast 1706 ei ole riigipõlgu enam tegelikult rakendatud.
PõllumajandusAgr., õpetus, mis käsitleb tootmisvahendite väärtuse määramist põllumajanduses.
hindamisõpetus
Tähtsamad väärtused seejuures on ostuväärtus (turuhind pluss veokulu talundini),
müügiväärtus (turuhind miinus veokulu turuni), valmistamis- e. produtseerimiseväärtus –
valmistamisel tehtud kulude summa, puhassaagiväärtus – puhassaak kapitaliseerituna panga
hoiusumma protsendiga, vääristamis- e. töötlemisväärtus – tooraine väärtus vääristatud aine
hinna järgi (näit. heina väärtus piima hinna järgi).
Pärandamise õigus
((= pärimise õigus. KL.)) juriidiliste eeskirjade süsteem, mis määratlevad isikutele varade
(päranduse) ülemineku korra ja tingimused peale nende valdaja surma, millised on
määratletud pärandamise seadusega, testamendiga (vt.) või pärandamise lepinguga.
See kujutab endast tsiviilõiguse hädavajalikku koostisosa, kinnitades kaasaegset õigust
varade eraomandile, mis on vabad riiklikust vahelesegamisest. Kaasaegse pärandamise
õiguse organisatsiooni jõul, surnud isiku vara ei välju eratsiviilkäibest, minnes üle kogu
oma tervikuna selle isiku pärijatele, mitte riigile; viimane tuleb areenile vaid erandlikel
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juhtudel, kui isikul ei ole eraisikuid, kellele seadus avab pääsu pärandi juurde. Seda
kaasaegse pärandamise õiguse põhiprinsiipi rikkuda tähendaks seda, et tuleks oluliselt
ümber muuta kogu kaasaegne omandi valdamise kord.
Mida enam piirataks eraisikutest pärijate ringi, seda suurem mass varasid muutuks
riigi või ühiskondlikuks omandiks – aga see sunniks riiki lõplikult muutuma kodaniku
ühiskonna välisest kaitsjast ja hoidjast riigi kultuurseks peremeheks. Vaat miks kaasaegse
majandusliku ja juriidilise korra kaitsjad on pärandamise õiguse, selle kaasaegses vormis,
tulised apologeedid, kes mitte ainult ei luba selle piiramist, vaid nõuavad ka selle
printsiipide avardamist.
Seepärast siis, teisest küljest, on kaasaegse sotsialismi põhiprintsiipide hulgas
pärandamise õiguse piiramise nõue, aga edasi, selle täielik ümberkujundamine.
Selle pärandamise õiguse peamiseks tähenduseks on selle normide kindlus
ühiskondlikus teadvuses, vaatamata sellele, et nende normide lähteprintsiibid ei oma
kaasajal mitte mingit tõsist teoreetilist õigustust.
Pärandamise õigus, võttes sõltumatult tema peamisest tähendusest, nimetatakse
täiesti õiglaselt “ideelagedaks“ õiguseks. See on ülesehitatud kahele vastandlikule ja
sisuliselt teineteist välistavale printsiipidele: pärandamine seaduse järgi ja pärandamine
testamendi järgi; neist ühe printsiibi õigustamine viib teise eitamisele.
Juriidilis-filosoofilise mõtte ajalugu on täis nende lepitamise katseid, kuid nad ei ole
andnud rahuldavat tulemust.
Hugo Grotsus ((Ka Huigh de Groot (10. IV 1583-28.VIII 1645), hollandi
õigusteadlane, diplomaat ja ajaloolane, õigusteaduse loodusõigusliku koolkonn rajajaid.
Tegutses advokaadina Haagis, sai 1607 üldfiskaaliks ja 1613.a. raepensionäriks
Ritterdamis. Vabariiklasena ja arminiaanide juhina mõisteti Grotius 1619.a. eluks ajaks
vangi, kuid põgenes 1621.a. Pariisi. Kutsuti Rootsi õukonna teenistusse, oli 1634-44 Rootsi
saadik Pariisis. Gotius oli mitmekülgne teadlane (ligi 90 teost õigusteaduse, filosoogia ja
ajaloo alalt). Nüüdisaegse rahvusvahelise õiguse looja, süstematiseeris selle oma peateoses
„De jure belli ac pacis“ („Sõja ja rahu õigusest“, (1625). Grotius pani aluse õpetusele
neutraliteedist, õiglasest sõjast jm., püstitas traktaadis „Mare liberum“ („Vaba meri“,
(1609) merede vaba kasutamise põhimõtte. ENE 2. 1970 lk. 460-461.)), näiteks, tuletas
kogu pärandamise õiguse testamendist, aga selle viimase – kaasaegsete suhete korra
alusest: omandist.
Kui juba on seatud sisse omand, siis selle võõrandamine tuleneb sellest loomuliku
seaduse järgi – aga võõrandamises seisnebki testament. Mis aga puutub pärandamisse
seaduse järgi, siis Grotiuse teooria järgi, ei ole see miski muu, kui vaikiv testament surnu
eeldatava tahte järgi: kui omandiõigusest tuleneb õigus korraldada omandit ka peale surma,
siis on ebatõenäoline, et inimene, kes suri testamenti jätmata, oleks soovinud jätta vara
esimesele, kes selle omandab. Sellel juhtumil on tarvis uurida, milline oleks olnud tema
oletatav tahe. Kui on kahtlus, siis oletatakse alati, et inimene soovis seda, mis on õiglane
ning aus. Siit vara lastele üleandmine, isegi ilma mingi tsiiviilseaduseta: eeldatakse, et
vanemad tahtsid neist sündinutele anda mitte ainult hädavajalikud äraelamisvahendid, vaid
ka kõik selle, mis aitab kaasa meeldivale ning ausale elule, võimalikult suuremas koguses,
eriti siis, kui nad ise enam vara kasutada ei suuda. Laste puudumisel, on tarvis uurida
heateo loomulikku korda. Sellel põhineb sugulastele pärandamine, nende läheduse järgi
surnule. Rääkimata juba puhtalt juriidilistest vastuväidetest, milliseid tegi Grotiusele
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Puffendorf (Пуффендорфомъ),
Grotiuse teooria õiglusepäraseks tunnistamiseks tulnuks eeldada, et ajaloolises
arengus eelnes testament seaduse järgsele pärandamisele. Kaasaegsed ajaloo uuringud
tõestavad, siiski, täiesti vastupidist.
Sellega kaotavad tähtsuse kõik teised teooriad, millised püüavad, püsides Grotiuse
arutluste lähtepunktis, parandada selle argumenteeritust.
Hegeli õpetuse järgi põhineb seaduse järgi pärandamine isa ja perekonna liikmete
vahelistes loomulikes sidemetes. Perekond kujutab endast veel ka alalise varaga edasi
eksisteerivat isikut, millele on selle igal liikmel oma õigus. Perekonna isale kuulub vaid
korraldamine. Tema surmaga seoses alluvad perekonna liikmed astuvad juba neile
kuuluvasse pärandamise õigusse. Selles põhinebki pärandamise olemus. Suguluse astme
eemaldumisel see õigus nõrgeneb ja muutub vähem määratletuks, millise tulemusel tuuakse
esile isiklik alge – oma vara sõprade kasuks korraldamise õigus - sellel põhinebki
testament.
Siin asendub moraalne alge omavoliga: seepärast ei saa, perekonna
pärandamisõigusega vastuolus olev testament omada jõudu (Tsitserini (Чичерина)
sõnastus). Kuid ka sellel arutlusel leiab oma õigustuse vaid perekonna lähimate liikmete,
mitte pärandaja perekonnaga seose kaotanud veresugulaste, pärandamise õigus. Seejuures,
kaasaegne pärandamisõigus loeb pärandamise laienemist ka neile sugulastele kogu
pärandamise õiguse organisatsiooni aluseks. Püüd põhjendada pärandamise õigus
“põlvkondade loomulikul seoses”, inimisiksuse surematusel ja viimase jätkumisel
veresugulaste kaudu või siis pärandaja surematu “tahte” kujul, mis on pärijale kohustuslik
jne., seisavad seoses müstiliste vaadetega või on ajalooga otseses vastuolus.
Lõpuks, teooriad, mis näevad pärandamise õiguses vaid riigi loomingut, mis on
kutsutud ellu sihipärasuse motiivil, ei seleta, milles nimelt seisneb eksisteeriva sihipärasus,
ega mitte muu pärandamise organisatsioon.
Neist ühe selle vaate peamise esindajate poolt eitatakse isegi laste pärimise
loomulikkust peale vanemaid.
“Loodusseadus, räägib Montesque, näeb isadele ette laste ülalpidamise, kuid see ei
sunni neid tegema lapsi pärijateks. Varade jaotamine, jaotamist reguleerivad seadused,
pärandamine peale seda, kes sai oma osa – kõik see võinuks olla kehtestatud vaid
ühiskonna poolt, järelikult poliitiliste- ning tsiviilseadustega”.
Kaasaegse pärandamise korra vastased toovad pärandamise seaduste alusel
pärijateks loetavatele isikutele pärandi andmise sihipärasuse vastu rea argumente.
Mill, tunnistades, üldiselt, laste “ümberlükkamatu pärandamise õigus”, pidades
silmas kaasaegses ühiskonnas vanematel lasuvat hoolekandmist laste ülalpidamise ning
kasvatamise eest, kahtleb, siiski, selles, “et isa, millisel viisil ta hankis või pärandas oma
omandi, võiks anda selle lastele vaid sellepärast, et nad on tema lapsed, ja sellisel viisil teha
neid rikkaks, ilma et neil oleks olnud mingit töötamise hädavajadust”. Enamik juhtudel,
tema arvates, mitte ainult ühiskonna, vaid ka üksikute isikute huvid saavad paremini
järgitud, kui lapsed saavad mitte suure , vaid mõõduka pärandi. Vanemate kohustused on
vältimatult seotud selle faktiga, et nad andsid lastele elu.
Lapsevanem on ühiskonna ees kohustatud tegema oma lapsest hea ja väärika
ühiskonna liikme. Ta peab andma, niivõrd, kui see temast sõltub, andma oma lastele sellise
kasvatuse, sellised teadmised ja vahendid, milliste abil nad võinuks, alustada elu, omades
vajalikke oskusi, et edukalt oma tööga korraldada elu.
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Lastele kuulub selline õigus, kuid Mill ei mööna seda, et nad võiksid nõuda enamat.
Sellel alusel peab Mill hädavajalikuks kehtestada lastele sellised pärandamise
õiguse piirid, millised tagaksid neile hädavajaliku eksistentsi – andma neile ebaseaduslikult
sündinud lastele osaks saava tavalise osa. Ta tunnistab, et lapsed, kes on kasvatatud
vanemate elu ajal luksuses ning rikkuses, omavad pärimise õigust pärandi suurele osale, kui
hulga tagasihoidlikumates tingimustes kasvatatud lapsed. Kuid ka see asend, tema
vaatepunktist, ei ole tingimusetu.
Inglise tava anda päranduse suurem osa vanimale pojale, välistades nooremad,
tõestab, et laste kasvatamisel ei ole pärandi jagamisel otsustavat mõju. Suur enamus
kirjanikest, siiski, jätavad laste pärandiõiguse puutumatuks ja on pärandamise õiguse
kõrvalliinide sugulastele lainedamise vastu. Kaasaegses nn. “sugulusliidu” seisundis ei ole
mitte ühtki vabandavat kaalutlust, milline räägiks kõrvalliinide sugulastele pärandamise
poolt. Kui lastevanemad on kohustatud oma lapsi ülal pidama ning kasvatama, ning samuti
hoolitsema nende iseseisva elu esimeste sammude eest, siis selliseid kohustusi ei lasu
vennal venna suhtes: ja see ja teine saavad ülalpidamist isalt.
Kui “laste heaks töötamist” peetaks kiiduväärseks, siis venna heaks töötada ja vara
koguda oleks kangelaslikkus, mitte kellegile kohustuslik.
Mida siis öelda, seejärel, teiste kõrvalliini sugulaste kohta, kellega on pärandaja tihti
täielikult kaotanud igasuguse sideme, keda ta võibolla isegi ei ole kunagi näinud ja kellega
ta pole kungi ühtki sõna vahetanud? … Vanasti teatud piiridega ümbritsetud sugulusliit,
millisele laienes pärandamise õigus, moodustas ühe terviku, mis oli seotud omavahel
vastastikuste õiguste ning kohustustega: kättemaksu õigus, väljaostmise tasu saamise õigus,
usuline ühtsus, hiljem aga – kaitse- ja hoolekande kohustused. Nüüd aga täidab suguvõsa
funktsioonide aset kogukond või riik, esimesed on aga täielikult kadunud. Külgliini
sugulased, erandiks vennad ning õed, mõningate seadusandluste järgi, ei ole seotud
elatisraha (alimentide) maksmise kohustusega isegi siis, kui tal puuduvad täielikult
elatusvahendid või kellegi neist alaealisuse tõttu. Jan ii, ka sellised sugulased saavad
juhuslikult pärandi, peale seda, isegi siis, kui nad, võib olla, keeldusid pärandajale abi
andmisest. Külgmised pärijad, saksa väljendi järgi on alati “lachende Erben” (rõõmustavad
pärijad).
Riik on kohustatud oma juriidilistes normides arvestama ühiskonnas eksisteeriva
indiviidide moraalse ning majandusliku seosega. Kuid seda sidet hoidma, kui see kaotas
oma tähenduse ühiskondlikus teadvuses, aga veelgi enam, kutsuda seda kunstliku
hoolekandega esile, ta ei ole kuigivõrd kohustatud.
Testamendi järgi pärandamise õiguse sihipärasus kutsub samuti esile rea poolt- ning
vastuväiteid. Testament, räägivad tema vastased, rikkastab samavõrd ebaõiglaselt
pärandajale kõrvalist isikut nagu seadus ebaõiglaselt rikastab kõrvalliini sugulase. See võib
olla õigustatud kui vara osa vaba korraldamine isikute kasuks, miskipärast pärandajale
lähedastele, sarnaselt sellele, nii nagu võib olla õigustatud laste pärandamise õigus teatud
osas, mis on hädavajalik nende eksistentsi jätkamiseks, kuid piiritu testamendi vabadus,
mis läheb kuni kogu varast lahtiütlemiseni, kui suur see ka ei oleks, ühe isiku kasuks, viib
kaasaegse õigluse peamise aluse, rikastumisele ilma igasuguse töö ja teeneta, suhtes
kisendavale ülekohtule. Miski ei aita kaasa sellisel määral varandusliku ebavõrdsuse ja
kapitali kasvu tekkimisele, kui kogu pärandaja elu jooksul kogutud ja temale endale
päranduse teel saadud vara ühele isikule, tema valikul, pärandamine. Kuivõrd soovitav on
kapitalismiga võitlus, soovitav seepärast, äärmisel juhul vara testamendi teel üleandmise
õiguse piiramine teatud määraga, sõltumatult nn. “kohustuslikust osast” (vt. allpool)
otsestele pärijatele. Mis puutub testamendi seotust pärandiga, siis seda seost peetakse
näivaks.
Kui üksikule isikule antakse õigus korraldada varanduse saatust peale oma surma,
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mis on seotud omandi vaba valitsemise õigusega, siis tuleks tunnistada, et testamendis
võiks sätestada igasuguseid tingimusi. Kuid tegelikkuses, siiski, on seadusega see
substitutsiooni ((substitutsioon ld., substitution, allapanek, asemelepanek, ühe isiku
asendamine teisega; jur. Asepärija määramine juhtumiks, kui esialgne pärija ei soovi v.
mingil põhjusel ei saa pärandit vastu võtta. Vs.1961)) õigus piiratud, ei lubata testamentides
selliseid nõudmisi kehtestada, mis oleksid vastuolus ühiskondliku arenguga, ja üldse
allutavad eraisiku tahte erinevatele ettekirjutustele.
Teisest küljest, lääne kirjanduses on paljud kirjanikud toonud ära, moraalseid ja
majanduslikke, tõsiseid testamendi tegemise õiguse vabaduse piiramise vastaseid
kaalutlusi. Rääkimata sellest, et varasid jaotatakse suguvõsa omadeks ja juurde soetatuteks,
milline on Läänes oma aja ära elanud, elab ära ka meil ja piirangud kohustusliku osana ei
saavuta oma eesmärki, milliste saavutamiseks nad sisse toodi.
Kohustuslik osa seisab seoses perekonna omandi ideega, millisest ei saa praegu
enam juttu olla, kui täiskasvanud lapsed eemalduvad isast, asutavad iseseisva majapidamise
ja elavad tihti jõukamalt, kui isa ja ema. Kas siis ei ole seepärast õiglane ja mõistlik, kui
poeg miljonär hakkab vaidlustama välja oma kohustuslikku osa isikult, kellele see on jäetud
isa poolt hoole eest, millist, võib olla, poeg ei osutanud. Isiklikud seosed on perekondlikest
ja sugulaslikest tihti tihedamad. Majanduslikust vaatepunktist, hädavajalik pärandamine
seaduslikele pärijatele teostud osas, vastupidiselt testamendi tegija soovile, aitab kaasa
varade tükeldamisele, milline mõjub hukutavalt väikemajapidamistele, kuid tihti hukutab
ka suurettevõtted, millised võib valitseda vaid ühtsel meelel, kartmata iga hetk, pärijate
poole erimeelsuse tõttu, ähvardavat tükeldamist. Mõningad majanduse liigid hukuvad
kohustusliku pärandamise tõttu (näiteks metsamajandus, kus väikesteks osadeks
tükeldamine ei ole arukas). Ta takistab perekonna peal jaotada oma vara laste vahel nende
võimete ning jõudude jägi, anda ühele maa, kolida teine välja, anda kolmandale vabrik jne.
Mõned juristid ja majandusteadlased viitavad ka moraalsetele majandusega seotud
kahjudele.
Vanemliku võimu autoriteedi langemine, milline ei toetu pärandist ilma jäätmise
õigusele, perekondlike traditsioonide laostumine, mis on seotud ebapüsivusega ja
valdamise ebaterviklikkusega, lõpuks ka püüd järeltulija põlvkonna kunstlikule
vähendamisele, mis on eriti märgatav prantsuse talupoegade juures.
Testamendi tegemise vabaduse piiramise kasuks räägib vaid üks argument –
võimalus säilitada, majanduslikke aga vahest lihtsalt ka perekonnapea kapriisi tõttu
(armukese või mõne teise isiku, kes on pärandaja allutanud oma tahtele, kasuks
loovutamine), jättes leivatükita lähedased sugulased või abikaasa. Kuid see näitab vaid
selliste määruste vajadusele, et testamendis, mis annab vara kõrvalistele isikutele, oleks
tagatud lastele ja teistele sugulastele, kes asuvad pärandaja ülalpidamisel, kõlbla
ülalpidamise, seni kuni nad seda vajavad ja alaealiste kasvatamiseks. Sellisel kujul oligi
tehtud kohustusliku osa reformi ettepanek.
Pärandamise õiguse ajalugu.
Pärandamise õiguse ajalugu on veel üksikasjades lõpuni lahti seletamata, kuid see
näitab, siiski, ilmselgelt, et kaasaegne pärandamise organiseerimine on nähtus, mis ei ole
kaugeltki kõikidele rahvastele ühtne ja ei ole erinevatel kultuuri arengu astmetel isegi ühe
rahva keskel ühesugune.
“Pärilik põlvkondade seos”, kui pärandamise loomulik alus on hilisem nähtus.
Varasem pärandamine on patriaarhaalse perekonna liikmete pärandamine, kes on seotud
perekonnavõimu ühtsuse ning varade ühtse valdamisega. Selline oli ka rooma, saksa ja
vene esialgse pärandamise kord ajaloo varasematel ajajärkudel. Ta välistab külgliini
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sugulased, kes ei ole seotud pärandaja perekondliku võimu ühtsusega.
Vana rooma õiguse järgi surnu vahetud järglased, tema vara vastuvõtjad, olid tema
perekondliku võimu all asuvad lapsed, kelle hulka arvestati ka abikaasa. Nad olid pärijateks
ipso jure – sui et necessarii haeredes, kes said pärijateks ilma mingi aktita (vt. Cretio
hereditatis)(( Siin ja edaspidi, kui ei ole teisiti öeldud, on viidatud mõnele teisele mõistele,
siis on kasutatud vene vana ensüklopeedilist sõnaraamatut Brockhaus-Efron
sajandivahetuse väljaannet. XVI, 732., ЭСЭБ u. 1890.a. KL)). Otseste pärijate puudumisel
muutus surnu vara peremeheta varaks, e. omanikuta varaks, millise võis omistada selle
esimene soovija. Hiljem hakkab pärand minema üle külgmistele sugulastele – agnaatidele
ja ülejäänud sugulastele (määrus XII tabelis: Si intestate moritur, cui suus heres nec escit,
adgnatus proximus familiam habento); kuid ka selle puhul säilus selle vara igasuguse
kõrvalise isiku poolt ülevõtmise võimalus, õigusega saada pärandus ühe aastase (usucapio
pro herede) aegumistähtaja möödumisel. Vana saksa õiguse järgi oli esialgsete pärijate ring,
nähtavasti, mõnevõrra rooma omast avaram: peale laste, Тацита tunnistamise järgi, pärisid
ka vennad, onud ja vennalapsed, kuid pärimise aluseks oli sama, mis Roomas – mitte
vereside, vaid kooselu ühes majapidamises ja ühe perekondliku võimu all.
Barbaarite seaduste ajajärgul, suure perekondliku kogukonna lagunemise tõttu,
ilmuvad pärijatena vaid lapsed. Nende puudumise juhtumil loetakse vara vaibevaraks ja see
läheb kas esimesele selle omistajale, sarnaselt Rooma õigusele (millise järgi mõnedes
kohtades pärib vaibevara lähim naaber või naabrid, kelledel oli kõige mugavam vara omale
haarata), või siis kogukonnale (Kõikide naabrite pärandamise õigus)), või riigikassale,
kuningale. Saksa ürikutes on säilinud seadusandlik määrus (эдиктъ Хилъперика),
millisega oli ettekirjutatud, et maa said peale laste päranduseks mittenaabrid, vaid surnu
vennad. Alles VIII saj. alates sai veresugulus pärandamisel tähtsamaks, pärandamisest vara
ühtluse ja vara esimese enesele haaraja õiguse põhjal. Seda vaatepunkti viiakse läbi suure
veenvusega rea uurijate poolt ja ka vene pärandamise õiguse suhtes Цитовичъ, Демченко,
Владимирский-Будановъ).
Ven Tõde eristab pärandamise korda ühest küljest smerdide ((у смердовъ,
haisukottide, lihtrahva ? KL)) juures ja teisest bojaaridejuures (ст. 103 и 104 кармаз. сп.);
kui ka nii esimesel, kui teisel juhtumil kutsutakse pärandamise juurde vaid perekond kõige
kitsamas mõttes. Lihtrahva puhul läheb vara üle poegadele, tütred pärandit ei saa. Poegade
puudumisel läheb pärand vürstile. Bojaaride puhul, poegade puudumisel saavad pärandi ka
tütred. Külgliini pidi sugulastele pärandamisest ei ole siis juttugi. Millest oli siis tingitud
laiemale pärijate ringile üleminek hilisemal ajal on senini lahendamata küsimus. Kas oli see
tingitud mitme perekonna kooselust (vennad koos lastega) peale pärandaja surma ja nende
poolse vara pärimise õiguse säilimisega, või enam üldisema põhjusega – perekonna, kui
poliitilise liidu lagunemisega ja selle asumisel areneva riigi kaitse alla, moraalnemajanduslikuks liiduks, kus vereside ja sugulustunded astuvad esiplanile – seda peavad
näitama uuemad uuringud. Kui vereside muutub pärandamise aluseks, siis esialgu ei
kutsuta kogu veresugulaste ringi pärandi juurde. Roomas, XII tabeli väljaandmise ajajärgul,
agnaatide ja sugulaste puhul ei leidnud rakendust nn. successio graduum, s.t. pärandi
vastuvõtmine järkude järgi: lähedase agnaadi puudumisel, tema järeltulijad ja teisi agnaate
pärandi juurde ei kutsutud (in legitimis hereditatibus successio non est) ja astus jõusse vana
iga soovija poolne vara omale haaramise õigus. Kui aga arenes vereõiguse järgi pärimise
süsteem, koos järkudeks jaotamisega, oli vara pärandamise õiguse kaudu üleminek piiratud
7- järguga, vastavalt tegelike perekondlike sidemete ning sugulastunnete seosega. Alles
Justinianus (Юстинианъ) ((Justinianus I, 483-565, bütsantsi keiser 527-565. , tema
valitsemise ajal koostati koodeks: Corpus juris civilis)) avardas pärandi juurde kutsutavate
ringi kõigile suguluse järkudele ja liinidele.
Saksa pärandamise õigus, nagu juba ülalpool oli ära märgitud, oli külgliinide
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pärandi juurde kutsumine seotud riigivõimu vastava hoiakuga. Sellest ajast peale see
järkjärgult tugevnes, kuigi selles säilusid jäljed vanadest ettekujutusest. Saksoonia
Kohtupeegli ((Саксонского Зерцала)) ajast oli suguluse põhjal vahe tegemine peamiseks
ühe perekondliku grupi juurde määratlemise aluseks ja suure veresuguluse puhul see kaob.
Üleüldisesse kasutusse tuleb suguluse arvestamine läheduse järgu ja suguluse liini põhjal
(võrdlus sellisest järgust nagu inimese kehaosade omavaheline suhe ja hiljem, kanooniline
– puude harude vahel). Siiski, keskaja õigusallikatest me piiritut pärandi juurde kutsumist
eest ei leia.
Suguluse järgud, millistest edasi pärandamise õigusest rääkides enam ei minda, on
üpris erinevad ja algavad 3. ning lähevad 7. järguni. Eripärased on samuti suguluse
arvestamise viisid (rooma, saksa, kanooniline). Suurem osa uusimaid ((1890.a.!)) saksa
seadusandlusi tunnistab pärandamise õigust sugulaste suhtes järkusid piiramata; vaid
mõned piiravad seda 10 järguga (rooma arvestuse järgi).
Austria pärandamise õigus tunnistab sugulaste poolset pärandamist, kes on äärmisel
juhul pärit viiendast otseselt pärandajast sugulasest põlvnevast sugulasest.
Prantsuse pärandamise õigus piirab pärandamist 12 järguga, цюрихское
pärandamise õigus vaid põlvedele, kes pärit vana-vanaisast.
Vene, moskva perioodi pärandamise õigus ei tunne samuti sugulaste piiramatut
pärandamise õigust. Kohturaamatute (Судебникамъ) järgi oli pärandamine lubatud vaid
lähimale suguharule, millise nime all mõeldi tavaliselt vennad ja nende alanevad põlved.
1562.a. seadlus määratleb lähedase suguluse mõiste nende suguluse järkudega,
milliste puhul on omavaheline abielu keelatud (kuigi räägitakse vaid lihastest vendadest ja
kaksikvendadest ja lihase venna pojast). See seadus jätkab: „suguluselt lähimaks ei ole... ka
see valitseja pärusmõis“ ((?)).
1572.a. seadus määratleb veelgi täpsemalt pärijate ringi külgmises suguluses.
Esitades küsimuse: „millisele põlvele anda pärijatele pärusmõisad?“, ta vastab: „see
pärusmõis ((вотчина)) lihastele vendadele ja lastele ja lastelastele (vendade poolsetele)...
aga edasi pärusmõisa lastelastele kes ei ole päritolult kauged; see pärusmõis, mis on
valitseja poolt liisuga tõmbamise teel valitud“ s.t. pärandamise õigus ei läinud kaugemale 4
järgust.
1650.a. seadus sätestas: „aga kui selles soos kedagi lähemast sugulusest ei ole..., siis
anda sama suguvõsa kaugematele sugulastele“; kuid juba 1676.a. seadusea määratleti
suguluse järgud täpsemalt, milliseni võib küündida kaugemate sugulaste pärimise õigus:
„onu ja onupojad teises, kolmandas ja neljandas põlves“. Alles XVIII saj., peale ainupärija
pärimise õiguse seadluse tühistamist, seatakse Venemaal sisse kõikide sugulaste piiramatu
pärandamise õigus.
Testamendi ajalugu ei ilmuta märke ühest kindlaks määratud ideest, millisele, kui
loomulikule õigustusele, see oleks võinud olla rajatud. Esialgse õigusliku arengu ajajärgul,
nähtavasti, ei tuntud üldsegi vaba testamenti. Sakslaste suhtes seda kinnitab Тацитъ.
Rooma XII tabeli määrus: uti legassit super pencunia tutelave suae rei ita jus esto“
lähendab praegu täiesti õieti Vene Tõe määrustele: „aga see, kes arukalt jaotab maja oma
lastele sellel alusel, nagu oleks seda teinud nende hulgas elades, siis kõigile lastele, aga
enda osa andnud siis oma tahtmise jägi“ (ст. 105 карамз. сп.). Teiste sõnadega, esialgne
rooma, nagu ka vene testament olid vaid vara isa poolses laste vahel jaotamiseks, ega mitte
neist mööda minekuks: oli lubatud isegi äralõigete või kinkide tegemine ühtedele või
teistele isikutele (Roomas – legaatidele) või asutustele (kirikule – Saksamaal ja Venemaal).
Kõik see aga ei ole sarnane kaasaegsele testamendile. Teistel esialgsetel testamendi
vormidel on samamoodi üpris vähe sarnasust kaasaegsele testamendile.
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Neist ühed testamendid – on samastatavad lapsendamisega (усыновлениемъ) –
luues tõelise pärija asemel kunstlikult uue pärija, tehes kõrvalisest isikust perekonna
liikme. Selline oligi Roomas, Saksamaal ja Venemaal esialgselt testament koos
lapsendamisega. Sarnasena on ta veel praegugi vene tavapärases pärandamise õiguses.
Teine testamendi liik, milline on eriti ilmekalt väljendunud Roomas, kujutab endast
kogu perekonna müüki, koos selle varaga, kõrvalisele isikule. Seda tehti mantsipatsiooni
((mantsipatsioon – ld. mancipatio, rooma õiguses vormiline võõrandamistehing tunnistajate
juuresolekul)) vormis. Pärija – ostja kandis nimetust familiae emtor. Hilisemal perioodil
testament per aes et libram (vt. Манципация) on vaid näiv, formaalne müük. Kuid varem,
võib olla, oli selline testament perekonna teisele iskule tegelikuks müügiks, millise
motiivideks võisid kergelt olla võlakohustused. Vaibevara müük avalik-õigusliku ametniku
kaudu oli tuntud ka saksa pärandamise õiguses.
Testamendi tegemise vabadusest peab ammusest ajast tänini kinni Inglismaa. Kuid
see on seal seepärast jõus, et juba algusest peale sai testamendist perekonna liikmete
vahelise varaliste suhete regulaator ja lõi sellise maavaldamise vormi, milline mängis siis ja
ka praegu suurt poliitilist ning majanduslikku rolli (vt. Имения заповедныя, XIII, 35).
Koos patriarhaalse perekonna lagunemisega Roomas, aga Läänes – ka eriliste mõjutuste
tõttu (kirik), saab testament hulga suurema tähtsuse, kuid senini see ei ole olnud täiesti
vaba. Nii nagu see lakkab perekonna ja sellega seotud riigi huve teenimast, võtab viimane
viivitamatult meetmeid, et piirata testamenditegijate omavoli.
Roomas testamentide kuritarvitamised juba vabariigi eksisteerimise keskel kutsusid
esile nn. formaalsete piirangute süsteemi: testamentide koostajatel keelati testamendiga
oma otsestest sugulastest mööda minna: „oma pärijad“ peavad olema või olema pärijateks
nimetatud, või siis jäetud pärandusest ilma, kusjuures pojad peavad olema nimetatud
nimeliselt, aga ülejäänud võisid olla jäetud pärandusest ilma inter ceteros. Poegadest
möödaminek muutis testamendi kehtetuks. Teistest pärijatest möödaminek andis neile
poole päranduse pärimise teel saamise õiguse, kui aga pärijaks oli nimetatud kõrvaline isik,
aga kõrvuti nimetatud „omadega“, siis osale, mis on võrdne teiste testamendis nimetatud
meeste osaga. Sellised eeskirjad leidsid aset ka määramise või kaasaarvatud posthumus
((postuumne ld. postumus, posthumus, surmajärgne, pärast isa surma sündinud (lapse
kohta)) suhtes. Preetorlik pärandamise õigus laiendas oma eeskirjade mõju kõigi laste ja
lastelaste üle (tsiviil pärandamise õigus puudutas vaid pärandaja agnaadi võimu all asuvate
kohta, „oma pärijad“). Möödamineku tulemuseks oli, pretoorliku õiguse järgi, möödutule
pärandatava valdusse andmine vastuoksa testamendile (bonorum possessio contra tabulas;
vt. Преторский эдиктъ и Римское П.). Kõrvuti formaalsete piirangutega, peamiselt nende
ebapiisavuse tõttu, arendatakse ka materiaalseid.
Roomlased, sarnaselt kreeklastele, pidasid isikuid, kes jätsid oma pärijad
pärandusest kõrvaliste kasuks ilma, terve mõistuse kaotanuks. Möödamindutele, pidades
silmas seda, anti hagi esitamise õigus sellise „kohustuse vastase“ testamendi (querela
inofficiosi testamenti).kehtivusetuks tunnistamise suhtes. Selleks et kaitsta oma testamendi
kehtivust, pidi pärandaja jätma otsestele pärijatele teatud kohustusliku või seadusliku osa
(pars legitima), millise suurus, millist rakendati quarta Falcidia (vt. XVI, 847), oli võrdne
veerandikuga sellest, millisele iga otsestest pärijatest, ilma testamendita, oleks õigust
omanud. Selle veerandiku igasugune kohustustega koormamine oli kehtetu. Kohustuslikule
osale oli õigus alanevatele ja ülenevatele, päris vendadel ja õdedel ja isapoolsed
veresugulastest vennad ja õed, viimased, muide, vaid sel juhtumil, kui testamendis oli
pärijatena nimetatud personae turpes. Justinianuse õiguse järgi vara pärandamisesest
äraütlemine, milline oli kohustuslikust osast väiksem, tõi kaasa õiguse selle
suurendamiseks kuni nõutud määrani, või isegi suuremale osale: kuni kolmandikuni
seaduslikust pärandi osast, kui see moodustas pärandist vähemalt veerandi. 115 novelliga
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olid ((ld.novella (lex) uus seadus, jur. Seniseid seadusi muutev v. täiendav seadus))
testamendi formaalsed ja materiaalsed piirangud ühendatud üheks instituudiks. Tõusvad –
oma alanejate, kes omasid pärandamise õigust, alanevate –tõusvad, kellel oli samuti nende
suhtes pärandamise õigus, pidid olema nimetatud pärijateks vähemalt minimaalse
kohustusliku osa määral. Pärandist täielik ilmajätmine oli võimalik vaid täpselt loetletud
juhtudel. Kohustuslikust osast väiksema pärandi jätmine viis hagi esitamiseni ja tõi kaasa
pärandi lisa. Oluliseks peeti, et otsene pärija sai teatud summa pärandit, kuid millises
kvaliteedis – kas pärija või legataari (ld. sõnast legatum, testamendi korraldis, annak,
pärandijätja tahteavaldusega mõnele kõrvalisele isikule, mittepärijale (legataarile) jäetud
rahasumma või ese,Vs) poolt nimetatud – see oli ükspuha.
Vanas Saksamaa pärandamise õiguses oli testament kehtiv vaid sel juhtumil, kui
selle suhtes väljendasid oma nõusoleku lähimad sugulased; laste eksisteerimine või nende
sündimine peale testamendi tegemist muutis viimase kehtetuks. Sugulaste nõusolekuta võis
vara anda üle vaid kellegile veresugulastest pärijale. Hiljem tunnistati korralduse tegemise
vabadust vaid enda poolt muretsetud vara, eelkõige vallasvara suhtes, pärandvara aga
pärandati endise korra järgi. Vähehaaval kehtestatakse normid, millised määratlevad laste
ja lähimate sugulaste osad üldse, millised peavad tingimatult olema neile testamendiga
eraldatud, seda selles hirmus, et testament ei muutuks kehtetuks. Isikute ring, kes on
volitatud neid osasid saama ja nende suurus on täpselt määratletud, kuid seda siiski vaid
rooma pärandamise õiguse retseptsiooni ((retseptsioon, vastuvõtmine, teisel maal v. ajal
tekkinud seaduse tarvituselevõtt)) perioodil, kui saksa keisririigi suuremas osas rakendati
rooma määrusi kohustuslikust osast, kuid seda mõningate muudatustega. Need määrused
kuuluvad ka praegu kaasaegsesse saksa pärandamise õigusse. Sellele lisaks on võetud vastu
ka uus ülesaksamaaline seadus.
Prantsusmaal, kirjutatud õiguse vallas, on kõige varasematest aegadest rakendatavad
rooma pärandamise õiguse kohustusliku osa sätestavad määrused, millised on siin tihti ära
segatud Quarta Falcidia ´ga ja millist nimetatakse Falcide. Vaid mõnedes kohtades
eksisteerisid kuni XVIII saj lõpuni vaba testamendi tegemiseks soodsad normid
(Монпелъе, Тулуза, Лиможъ). Teatud juhtudel on lubatud alanevad sugulased jätta
pärandist täiesti ilma (muuseas – kui sõlmitakse abielu ilma vanemate nõusolekuta). Kuid
vastupidiselt, pärandist alusetult täielik ilmajätmine võis tuua kaasa kohtu poolt testamendi
kehtetuks kuulutamise. Tavaõiguse valdkondades töötatakse välja rooma korrast erinev
vaba testamendi tegemist piirav kord. Perekonna huvides määratletakse vara osad, millist
testamendi tegija ei saa kõrvalistele isikutele pärandada, aga mittekohustuslik osa, millist
rakendatakse iga pärija õigust suhtes.
Normandias osa, millist võib vabalt testamendiga korraldada (quotite disponible),
võrdus kolmandikuga päritud ja elu ajal ise soetatud kinnisvarast, kui testamendi tegijal ei
olnud lapsi ja kolmandik vallasvarast, kui olid lapsed. Kõik muu oli pärijate kohustuslik
osa (reserve des heritiers). Teistes provintsides lubati vallasvara ja enda poolt soetatud
vara vabalt testamendiga pärandada, kuid oli keelatud, tervikuna või teatud määral teha
testamendiga korraldust päranduseks saadud kinnisvara suhtes. Reserve all mõeldi
alanevaid ja külgnevaid sugulasi. Teine piirang seisnes selles, et vaba osa või korraldada
vaid kõrvalise isiku kasuks, ega mitte selleks, et suurendada kellegi otsestest sugulase (nn.
egalite parfaite) osa. Pärandist ilmajätmist varem ei lubatud üldse, kuid vähehaaval hakkab
see rooma pärimise seaduse mõju all ellu juurduma ja seda lubati rooma õigusega lubatud
juhtudel ja lisaks veel enda uuendus: abielu sõlminine ilma vanemate nõusolekuta. Selle
viiamase kustutab uuesti Code civil. Alates XVI saj. imbuvad tava pärandamise õigusse ka
rooma kohustusliku osa normid, mis üksikutes provintsides nii või teisiti kombineerudes
segunevad prantsuse vanade tavadega. Code civil, reguleerides testamendi tavaõiguse järgi
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pärandamise määruste kujundamist, tõi rooma õiguse vaimus.sisse mõningaid muudatusi.
Venemaal ei ole testamendi vabaduse piiramise küsimused veel lõpuni välja
selgitatud. Kuni XVII sajandi keskpaigani ei kohta, isegi päritud kinnisvara suhtes,
seaduslikku keeldu testamendi teel pärandamiseks, kuid see ei tähenda seda, et sellised
korraldused olid võimalikud. Meieni jõudnud iidse Rusi vaimulikud testamendid määravad
tavaliselt pärijateks omakseid. Kui aga XVII saj. ilmuvad võõrsil sündinutelt pärandiks
saadud varade ülevõtmise katsed, antakse kohe välja seda keelav ukaas (1679.a. ukaas).
Ostetud varasid ((st. mitte pärandina saadud)), nähtavasti, võis testamendiga vabalt
pärandada. Ja kuni tänini ei saa meil pärandina saadud varasid testamendiga, üldreeglina,
otsestest pärijatest mööda minnes, pärandada. Aga elu ajal ise soetatud varade testamendiga
pärandamine ei ole mingite piirangute all.
Pärandamise õiguse vaadete ajaloolise arengu suur püsivus on märgatav ka
pärandamise välisel organiseerimisel, mis on vahetult seotud üldise tsiviilkäibe huvidega.
Pärandist olid alati huvitatud mitte ainult surnu lapsed, tema sugulased ja naabrid, vaid ka
tema krediitorid. Esialgne pärandamise õigus, arvatavasti, ei tundnud muud vastutust
kohustuste suhtes, peale isikliku. Seepärast pärijad ei olnud üldsegi kohustatud maksma
võlgu (peale laste, kes olid tavaliselt orjastatud koos isaga). Kuid, selline kord ei
eksisteerinud kaua. Krediitorid leidsid kunstliku vahendi, et sundida pärijaid surnu võlgu
maksma: nad panid surnu laiba aresti alla, ega lubanud seda enne maha matta, kui tema
võlad olid ära makstud (Vt. Выкупъ, (väljaostmine)). Vähehaaval seatakse sisse võlgade
maksmise kohustuse eeskirjad nende suhtes, kes pärandi vastu võtsid. Külgneva liini
pärijatelt hakkas rooma pärandamise õigus nõudma formaalset pärandi vastuvõtmist
(cretio), koos võlgade maksmise kohustusega. Saksa ja vene pärimisõguses kujuneb
vastutus surnu võlgade maksmise kohustuse suhtes välja vähem täpsemalt ja vähema
järjepidevusega, kuid lõppude-lõpuks see ikkagi sisse seatakse. Aja jooksul hakkavad
krediitorite huvid juba niivõrd valdavad olema, et luuakse spetsiaalne pärandamise õiguse
mõiste, kui surnu õiguste ja kohustuste universalne ülevõtmine. Rooma õiguses leiab see
mõiste täpsema väljenduse.
Kogu päranditompu, mis jääb surnust maha, vaadeldakse kui ühte tervikut ja see oli
tsiviilkäibes surnud isiku esindaja. Surmaga asise isiku suhted komandate isikutega ei
lakka, nad jäävad eksisteerima, olles kaasatud pärandi mõistele (hereditas jacens), või
pärija isiksusega, kes käibes on vaid pärandijätja esindaja.
„Rooma pärandamine – räägib Zom (Зомъ) – ei ole ainult üksikute õiguste või
võlgade (singulaarne suktsessioon, ((jur. seisund, kus üks õigusjärglane (suktsessor)
asendab teist vastavas õigusvahekorras,; õiguste ja kohustuste kandumine ühelt riigilt
teisele maade üleandmisel)) pärandamine, ega ühtse vara (universaalne suktsessioon selle
sõna avaramas mõistes) pärandamine; vaid on eelkõige ja peamiselt pärandijätja varalisjuriidilise isiksuse pärandamine. Pärija, era pärandamise õiguse suhtes omab samasugust
tähendust, nagu ta oleks justkui pärandijätja.
Pärandijätja, ei ole era pärandamise õiguse suhtes surnud, ta elab edasi pärija isikus.
Rooma era pärandamise õigus muutis era-õigusliku isiksuse omaniku-võlgmiku
surematuks“. Kuigi hilisem rooma pärandamise õigus pehmendas selle konstruktsiooni
ranggust (vt. Инвентаръ), siiski see säilitas oma põhimõtte ja ta oli retsepeeritud LääneEuroopa riikide seadusandluste poolt.
Pärandamise õiguse kaasaegne organiseerimine põhineb tervikuna ülalpool mainitud
ajaloolistel alustel. Pärandamine – räägivad selle õiguse pooldajad – tekkis varem, kui seda
õigustav või ümberlükkav teooria. Ta oli alati perekonna ja omandi toeks. Omanik, kes ei
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saa vara seaduse või testamendi alusel edasi anda, muutub selle ajutiseks valdajaks ja
kaotab selle eest hoolitsemise stiimuli. Perekonna elu muutub nõrgemaks, kui isa jäetakse
ilma laste heaks töötamise võimalusest, aga lastes ei teki selle tehtud töö eest tänutunnet.
Kogemus näitab, et eluaegsed valdajad on suuremas osas halvad peremehed, nagu
ka riik, kellele läheks surnute omand üle juhul kui pärandamise õigus kaotatakse või seda
piiratakse ulatuslikult.
Uurides kirjandust, mis on pühendatud pärandamise õiguse reformimisele, leidsid
ülesaksamaalise tsiviilkoodeksi koostajad, et ajalooliselt välja kujunenud pärandamise
õiguse ümberkujundamise küsimus ei ole veel piisavalt selge ja teed, millist mööda peaks
minema, ei ole veel määratletud.
Seaduse järgi pärandamisel jäid nad seepärast ustavaks veresuguluse põhimõttele ja
läksid selle toetamises veelgi kaugemale, kui teised Lääne riikide koodeksid, laiendades
pärandamise õiguse kõigile sugulastele, piiramata liine ja astmeid, sel põhjendusel, et
pärandamise korra määratlemisel teist baasi, kui vereside, käesoleval ajal ei eksisteeri ja nii
nagu kogu suguvõsa, tegemata vahet astmetel, soontes voolab üks ja sama veri, siis ei ole
põhjust jätta pärandist ühtesid, teiste kasuks, ilma. Tunnistades puudusi kaasaegse
pärandamise vabaduse organisatsioonis, ülesaksamaalise seaduse koostajad ei söendanud
kuulutada välja täielikku testamendi tegemise vabadust, ega luua piirangute süsteemi
muudel alustel, kui ajaloolistel. Üldiselt, Läänes ja ka Venemaal kehtiva pärandamise
õiguse alusteks on järgmised printsiibid.
I. Seaduse järgi pärandamise kord, olles kõikjal rajatud veresugulusele, kui üldisel
ja printsipiaalsel alusel, on oma üksikasjades erinevates seadusandlustes erinev. Erinevust
määratletakse peamiselt suguluse arvestamise viiside, aga samuti mõningate spetsiaalsete
tavalisest korrast taandumiste järgi, milliseid on lubatud ühtedel või teistel kaalutlustel või
mis on püsima jäänud vana korra ajalooliste jäänukitena.
Rooma õigus tunneb arvestust astmete järgi, s.t. pärandusejätjast (vt. Родство)
loetud sündide arvu järgi. See süsteem on paljude seadusandluste aluseks, millised on
retseptsiooni korras võtnud üle roomlaste vaatenurga, muuseas ka baltikumi õiguses. Mitte
kusagil, siiski, ei ole see viidud ellu järjepidevalt ja selle kuju muutub nii liinide arvestuse
juures, või muudel seikade tõttu. Selliseid momente oli eriti palju rooma pretoori
pärandamise süsteemi puhul. Novella 118, saades hilisema ja retseptsiooni korras rooma
pärandamise õiguse peamiseks allikaks, lubab järgmised neli pärijate klassi:
1)alanevad ja lapsendatud;
2)tõusvad (elavatest lähimad), lihased vennad ja õed, aga samuti nende lapsed
esindamise õiguse järgi (vt. по праву представления);
3)poolvennad ja õed ning nende lapsed, pärandamise õiguse järgi;
4)ülejäänud sugulased, sugulusastme läheduse järgi.
Rooma õiguse astmete süsteemi rakendatakse sellisel viisil puhtal kujul vaid neljanda
grupi suhtes. Selle süsteemiga liitus rida saksa osariikide seadusandlusi, ühtede või teiste
erinevustega.
Prantsuse õiguse järgi järgnevad alanevatena isa ja ema (neljandikuga), kõrvuti
vendade ja õdedega. Nende puudumisel pärivad kaugemad tõusvad sugulased astme
läheduse järgi. Kui sel juhul eksisteerivad mõlema liini tõusvad sugulased, siis nad pärivad
poole kaupa: Kui üks, siis ta pärib poole, teine osa läheb külgliini sugulastele. Lõpuks
järgnevad külgnevad sugulased kuni 12 astmeni, jaotudes liini pidi, omamata esindamise
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õigust.
Saksa uue pärandamises seaduse koostajad otsustasid kaotada Saksamaal
eksisteeriva pärandamise õiguse kirjususe ja jõudsid otsusele, et pärandamise
organiseerimisel on tarvis juhinduda peamiselt puhtalt välisest printsiibist – lihtsast
seadusest. Seepärast nad tunnistavad ainsaks ja õigeks sugulusliini pidi pärandamise korda,
ilma mingite kujumuutusteta ja liini peale pärimisõiguse andmisega. Alaneva liini puhul
kutsutakse pärimise juurde isa ja ema, esindusõiguse alusel, koos nende alanejatega. Isa ja
ema puudumisel pärandavad vanaisa ja vanaema, alanejate esindamisõiguse järgi. Sellele
liinile järgneb kaugemad liinid, samasuguse päritavuse korraga, kusjuures lähim aste
välistab kaugema. Ära toodud pärandamise kord muutub kõigis Lääne seadusandlustes veel
abikaasade poolse teineteisele pärimisõigusega (vt. ( Lesk) Вдова, V, 676, и Женщина в
гражд. праве, XI, 884).
Vene pärandamise õigus (seaduse järgi) määratletakse sünni järjekorra järgi liinide
põhjal, vaid sellise kujumuutusega, et meil tõusvad sugulased ei päri, vaid nad kasutavad
teist õigust (vt. allpool). Peale selle, eksisteerib piirang, mis seotud varade jaotusega
pärandatuteks ja enese poolt elu jooksul soetatuteks: külgliinidel isa suguvõsa pärandvara ja
tema elu ajal soetatud varad lähevad meil isa suguvõsa pidi, ema suguvõsa saab vaid ema
suguvõsa varasid.
Sedasama pärandamise korda reguleeritakse järgmisel viisil
Kõigepealt kutsutakse pärandi juurde alanejad. Nende puudumisel kutsutakse liinid,
külgliinid järgnevas korras: esmalt esimene kõrvalliin, seejärel teine, kolmas jne. Iga liini
lähim aste välistab järgmise (poeg ei ole elus oleva isa puhul pärija), kuid esindamise
õigusega (surnud poja lapsed pärivad osa, milline oleks kuulunud nende isale). Pärandit
jaotatakse peade järgi, aga isikutele, kes seda saavad esindaja pärimisõiguse alusel –
alguses põlve järgi, siis aga peade järgi. Üksikasjades ekisteerivad mõningad iseärasused,
mis on seotud vene pärandamise õiguse arengu ajalooliste tingimustega.
Aga nimelt:
1)alanevas liinis. Mitme ühe astme pärija puhul, kutsutakse nad kõik pärandi juurde, kuid
mitte võrdsel määral: tütred saavad vaid seadusliku (указную) osa, suuruses 1/8
vallasvarast ja 1/14 kinnisvarast. Kui tütardele nende seaduslikku vara osa jagades jäi igale
meessoost pärijale tütardele jaotatust väiksem osa, siis vara jaotati nende vahel võrdselt (vt.
Женщина в обл. Гражд. П., XI, 885). Poegade puudumisel saavad tütred kogu pärandi ja
jagavad selle võrdselt, kui neil ei ole pojast järeltulijat.
2)Külgliinides on pärimisel naised täiesti välistatud, kui on olemas võrdses astmes mehed:
„külgliinides õed, kui on olemas lihased vennad ja nende mõlemast soost järglased, ei oma
pärandile pärimisõigust“ (ст. 1135, т. X , ч. 1). Emapoolsed, ega isapoolsed vennad lihaste
vendadega koos ei päri. Esimesed pärivad siis, kui lihaseid vendi või nende järeltulijaid ei
ole ja välistavad sel juhtumil teise ja järgmise külgliini. Emapoolsed ja isapoolsed tütred
pärivad, kui ei ole ema- ja isapoolseid vendi, samuti välistadest pärandi juurest järgmised
külgliinid (vt. Единокровные и единоутробные братъя и сестры, X, 557).
3)Tõusvad sugulased, saavad pärandi asemel vaid neile lastetute laste poolt jäetud vara
eluaegse valdamise õiguse. Peale selle naaseb neile tagasi vara, millise neilt surnud lapsed
said kui kingituse (1141 и 1142 ст.,X т.). See eeskiri tuli Seaduste Kogusse kui ajutine,
pidades silmas eelnevas seadusandluses tõusvate sugulaste pärandamise õiguses esinevat
ebaselgust. Ajaloos seda, põhimõtteliselt, meil tunnustati, kuid erinevalt lahendati küsimus
selles, peale millist liini läks pärand üle tõusvatele sugulastele. Kehtiva seaduse ebaõiglus
oli pidevalt tunnetatav ja mitu korda kerkis üles selle muutmise mõte, kuid selle muutmine
lükati edasi kuni uue tsiviilkoodeksi väljaandmiseni. Sugulaste puudusel, nii lääne, kui ka
vene õiguse järgi, läks vara üle riigile või teistele pretendentidele (vt. Vaibevara.
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Выморочное имущество, VII, 524).
II. Kaasaegsed testamendiga pärandamise vabaduse piirangud Euroopa kontinendil,
kooskõlas ülalpool mainitud ajaloolise arenguga, seisnevad järgneevas.
Pärandaja võib teha korralduse vaid oma vara kindlaksmääratud osa suhtes:
- saksa seadusandluste järgi – mitte üle selle teatud osa, mis oleks tulnud anda vahetutele
sugulastele, kellest mindi testamendiga mööda.
- Prantsuse seadusandluse järgi – mitte üle teatud osa ülejäänud varast, sõltumata
pärijate osadest.
Enamus saksa seadusandlusi, kaasa arvatud ülesaksamaaline seadusandlus, näevad
kohustusliku osa õiguses (erinevalt rooma pärandamise õigusesst) vaid pärimise õigust
alles jääva vara teatud rahalisele maksumusele ja mitte varale enesele. Kohustusliku osa
nõudmine on isikliku rahalise hagi esitamine pärijale, kes on vaid krediitor, mitte
kohustusliku osa õigustatud kaaspärija.
Prantsuse pärimise õigus näeb pärandamise õiguse kohustuslikus osas kaaspärandit,
s.t. õigust pärijast jäänud vara osale.
Saksa seadusandlused lubavad teatud juhtudel, seaduse jõul või pärandijätja tahte
alusel, otseste pärijate kohustuslikust osast ilmajätmist.
Prantsuse seadused käesoleval ajal ei luba seda üldse.
Pärandamise õigust kohustuslikule osale omavad tõusvad, alanevad sugulased ja abikaasad
(ülesaksamaaline seadus) või tõusvad ja alanevad (austria ja prantuse pärimisseadused).
Pärandi kohustuslikku osa määratletakse erinevalt:
Preisi pärandamise seaduse järgi ühe või kahe lapse puhul 1/3 aga 3 või 4 lapse puhul ½
aga 5 ja enama lapse puhul 2/3 varast.
Prantsusmaa pärandamise seaduse järgi ühe lapse puhul 1/2, kahe lapse 2/3, kolme ja
enama lapse puhul ¾ varast.
Austria pärandamise seadus ja ülesaksamaaline pärandamise seadus kehtestavad teatud
suuruse – poole vara väärtusest, sõltumatult laste arvust.
Vene õigus, nagu juba ülalpool öeldud, tunneb vaid piiranguid päritud vara suhtes
(родовыми имениями), kuid see ei käi enda poolt elu jooksul soetatud vara kohta.
III. Pärandamise lepingud, kui pärandamise alused on vene pärandamise õigusele
täiesti tundmatud Need on enim arenenud ja levinud Saksamaal, kus, siiski, enamjaolt
osariikide ((liidumaade)) seadusandlustes, kus neid lubati vaid teatud isikute kasuks teha.
Prantsuse pärandamise õigus lubab pärandi lepinguid vaid abielu tingimuste määratlemisel,
kuid mitte ainult mõlemate abikaasade kasuks, vaid ka kolmandate isikute heaks. Saksa
pärandamise õiguse põhimõtete järgi on need lepingud organiseeritud ka baltikumi
pärandamise õiguses, kuid Poolas on see rajatud prantsuse põhimõtetele. Nende päritolu on
vaieldav. Rooma õigus ei tundnud seda üldse. Saksamaal see ilmus keskaja lõpul ja jäi
kehtima ka peale rooma õiguse retseptsiooni, vaatamata romanistide vastuseisule, kuid
tänu kanoonilise pärandamise õiguse hoolekandele ning mõnede tavade tõttu, millised
eksisteerisid kõrgemas aadelkonnas (Родонаследственные оюзы). Kaasaegses
kirjanduses leiavad nad eest terve rea olulisi vastuväiteid. Lepingutega taotletavad
üldeesmärgid on saavutatavad kergelt ka testamentide abil. Kuid nende eripäraks on –
mõlema kontragendi nõusolekuta on tehtud kokkulepped rikkumatud (Lepingud, milliste
järgi kaks isikut nimetavad teineteist pärijateks, kui need võib ühe poole soovil tühistada,
siis nimetatakse neid vastastikusteks testamentideks ja need erinevad pärandamise
lepingust. См. Сводъ гражд. узак. Губ. Прибалтийскихъ, ст. 2409-2420), - see on
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vasturääkiv kaasaegse testamendi põhiideele, kui pärandijätja viimase tahte väljendaja ja
kitsendab kogu elu mõlemate kontragentide majanduslikku vabadust, allutades neid
kehtestatud normile, sõltumatult hiljem tekkida võivatest majanduslikest muutustest. Kord
juba tehtud testamendi tühistamise võimaluse eesmärgiks on sarnaste juhuste eest
pärandijätja kaitsmine. Saksa uue seaduse koostajad suhtusid väga skeptiliselt pärandamise
lepingute instituuti ja ei kaotanud neid vaid seetõttu, et ei pidanud endil sellist õigust
olevat, et kaotada elust rohkem või vähem kehtestunud instituute.
Eristatakse kolme liiki pärandamise lepinguid:
1)pärija nimetamise leping (omandatud, positiivne leping, nii nagu seda vahest
nimetatakse);
2)legaatide sisseseadmise leping;
3)teatud isikute kasuks pärandist ilma jätmise leping.
Neist esimese lepingu järgi üks kontragent teise suhtes või mitu kontragenti
teineteise suhtes annavad pärandile pärandamise õiguse, mis avaneb neile peale nende
surma. Tehing teatab volitatud isikule mitte ainult kohustuslikku õigust – viia testament
ellu, teha äraütlemine kontragendi kasuks – aga otse päritav pärandamise õigus, s.t.
tegutseb samamoodi kui testament. Legaadi nimetamise lepingu järgi või loobumisel antud
isiku kasuks antakse õigus mitte terve pärandi suhtes, vaid selle mingile osale või
päranduse osale või siis mingile üksikule asjale. Mõlemad lepingu liigid alluvad, ellu
viimise suhtes, neile samadele nõudmistele, millised on tehtud testamendi kohta (näiteks,
seda ei saa sõlmida esindaja kaudu), ja kõigile piirangutele, millised on kehtestatud
viimase suhtes (näiteks kohustusliku osa suhtes). Mõlemad lepingud võivad luua õiguse
mitte ainult kontragentidele, vaid ka kõrvalisele iskule. Viimasel juhtumil on lepingud
tühistavad kolmanda isiku nõusolekuta, vaid kontragentide tahte järgi. Pärandamise
õigusest ilma jätmise leping seisneb selles, et üks kontragentidest loobub pärandi, milline
kuuluks temale peale teise surma, saamise õigusest. Loobumine hõlmab nii pärandijätja
poolt päranduse teel saadud vara aga ka loobuja kohustuslikku osa, kui viimasele kuulub
vara vabalt korraldamise õigus. Pärandijätja jätab sellega endale vabaduse vara testamendi
kaudu korraldamiseks. Kui sellist korraldust ei tehtud, siis järgneb seaduse järgne
pärandamine teistele pärijatele, peale pärandist loobuja. Kui loobumise eest on kokku
lepitud hüvitus, siis viimast vaadeldakse mitte kui pärimise õigust, vaid kui tasu kohustuse
eest ja seepärast see ei kuulu mingite maksudega, lõivudega või kohustuste eest
koormamisele. Õigustest ja kohustustest, mis kerkivad pärandamisest ja teistest
eeskirjadest, millised määratlevad vara pärandusejätjalt pärijale ülemineku, vahet tegemata
pärimise alustest,
vt. Преемство универсалъное и сингулярное, Вызов наследниковъ, Принятие
наслъедства, Охранение наслъедства, Утверждение в П. Наследования, Разделъ
насдедства, Споръ о наследстве, Отказы, Фидеикомиссы.
Литература. (Pärandamise õigus. Право наследственное.)
Чичеринъ, «Собственностъ и государство» ( I, гл. V);
Brater, „Die Reform des Erbrechts“ (1848);
Brinz, „Allgemeiner-Staatswörterbuch“ (III, 403);
Marlo, „System der Weltökonomie“ (II, 851, ..);
Roscher, „Nationalökonomie“ (1877, §85, ...);
Schäffle, „System der mensch. Wirtschaft“ (II);
Umpfenbach, „Des Volkes Erbe“;
Baron, „Angriffe auf das Erbrecht“ (Berlin, 1877);
Scheel, „Erbschaftssteuern u. Erbrechtsreform“ (1877);
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Eschenbach, „Erbrechtsreform und Erbschaftsteuern“ (1891);
Gans, „Das Erbrecht in weltgeschichtl. Entwickelung“ (Berlin, 1824);
Lassalle, „System der erworb. Rechte“ (II);
Unger, „Das Oesterreichische Erbrecht systematisch dargestellt“;
Köppen, „Lehrbuch des heutigen römischen Erbrechts“;
Schröder, „Lehrb. Der deutsch Rechtsgeschichte“;
Stobbe, „Handbuch des deutsch. Privatrecht“(V);
Миллъ, «Основания политической экономии» (кн. 2, гл. 2);
Leroy-Beaulieu, „Traite theorique et pratique d´economie politique“ (1, 591..., Paris 1896);
Демченко, «Сущестио наследства и призвание к наследованию по русскому П.» (К.,
1877);
Цитовичъ, «Исходные моменты в истории русскаго П. Наследования» (Харък., 1870);
Беляевъ, «О наследстве без завещания по древне-русскимъ законамъ» (М., 1858);
Николъский, «О началахъ наследования по древне-русскому П. « (М., 1859);
Кавелинъ, «Взглядъ на историческое развитие русскаго порядка законного
наследования» (Современникъ», 1860, кн. 2);
Кавелинъ, «Очеркъ юридическихъ отношений, возникающихъ из наследования
имущества»;
Победоносцевъ, «Курсъ гражданского П.» (III);
„Die Rechtsverfolgung im internationaler Verkehr“, herausg. V. Leske und Lövenfeld
(„Darstellung ... der Erbschaftsregulierung... in europäischen und ausser-europäischen
Staaten“. II köide sisaldab artikli vene, baltimereäärsete provintside ja Poola pärandamise
õigusest, mis on koostatud Derpti professori Engelmani ja Erdmani ja Hausbrandti
((Энгелъманомъ и Эрдманомъ и г. Гаусбрандтомъ)) poolt.).
Kirjandus testamendi tegemise vabaduse piiramise kohta:
Köppen, „Geschichte des heutigen römischen Erbrechts“ (Jena, 1862);
Зомъ, «Институции римского П.» (§ 100, M., 1888);
Боголеповъ, «Формалъныя ограничения свободы завещаний» (М., 1881);
Stobbe, „Handbuch des deutsch. Privatrechts“ (V, Berlin, 1885, §§301 ja 305);
Violet, „Histoire du droit civil francais“ (859, Paris, 1893);
Miaskowski, „Das Erbrecht und die Eigenthumsvertheilnng im deutschen Reiche“ (222 ..,
Leipzig, 1882);
Lew Play, „La reforme sociale en France“ (7 va., 1887);
Boissonade, „Histoire de la reserve hereditaire“ (Paris, 1873);
G. Albert, „La liberte de tester“ (ib., 1895);
„Motive zu dem Entwurfe eines bürg. Gesetzbuches für das deutsche Reich“(V);
Азаревичъ, «Свобода и органю дух. Завещаний» («Журн. Граж. И Уг. Права», 1889,
№8);
Загоровский, «К вопросу о законной наследственной долеъ» (Журн. Мин. Юст.»
1896, № 5 и 6).
В. Нечаевъ.
ЭС БЭ 49. 1898 стр. 899 -908
***
NB! Venemaa 1906.a. põhiseaduse II osa on pühendatud tsaari perekonna liikmetele vara ja
hüvituste pärimise korra käsitlemisele. (Seda ma ei ole veel tõlkinud.KL). Vene keeles
peaks selle netist leidma. Venemaalt otsides peaks ta kindlasti leidma.
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Päästekomitee, jur. –

Püha Liit

Püha Rooma Riik
Püha Tool
Püha Tool –
Pühamees
Püsivkulud

Pyrrhos

- riigielu kriitilistel silmapilkudel, mil on tarvilik kiire ja otsustav teotsemine, moodustatav
mõneliikmeline komitee, kelle kätte antakse kogu võim riigis. Näit: Prantsusmaal 179394.a. teotsenud rahvapäästekomitee(). Eesti Maanõukogu (Ajutine Maanõukogu)
vanematekogu ja juhatuse ühisel koosolekul 19.II 1918.a. valitud kolmeliikmeline komitee,
kelle kätte anti kõik riiklik võim Eestis kuni normaal-olukorra loomiseni )(E.Ajal) P.
koosseisu kuulusid K.Päts, J. Vilms ja K.Konik (). Päästekomitee ülesandeks jäi Eesti
iseseisvuse manifesti (Manifest kõigile Eestimaa rahvastele 24.II 1918) tegelik
väljakuulutamine, manifestiga määratud ülesannete teostamine ja 19.veebruari koosolekul
(mil määrati kindlaks ka manifesti tekst) omaksvõetud seisukohtade elluviimine. Eesti
iseseisvuse manifesti avaldamine ja iseseisvavabariigi väljakuulutamine toimus Tallinnas
24.II . Manifestis määratud ülesannete tegelikke rakendamist määrasid P. , et Eesti
iseseisvaks vabariigiks kuulutamisega on riigi valitsemise kõrgeim võim Eestis antud
Päästekomiteele., ja käskis kõiki üldise valimisõiguse alusel valitud maa-, linna- ja
vallaomavalitsusasutisi asuda oma katkestatud tegevuse jätkamisele. Päevakäsuga Nr: 5
määras Päästekomitee ametisse Ajutise Valitsuse (). See jäi vormiliselt teotsema 12.nov-ni
1918.a., mil Maanõukogu ametisse seadis uue Ajutise Valitsuse. Tegelikult said
Päästekomiteed ja tema poolt määratud organid vabalt teotseda ainult Saksa
okupatsioonivägede Tallinna jõudmiseni 1918.a. 25.veebruari pärastlõunal. E.M; A.Mg.;
Euroopa monarhide liit. Asutati peale Napoleoni purustamist Vene tsaari Aleksander I
algatusel 26 IX 1815 Pariisis. Asutamisaktile kirjutasid alla Aleksander I, Austria keiser
Franz I ja Preisi kuningas Friedrich Wilhelm III. Peatselt ühinesid Püha Liiduga kõik
Euroopa mandriosa monarhid, peale Rooma paavsti ja Türgi sultani. Suurbritannia ei
kuulunud vormiliselt Püha Liitu, kuid ta toetas paljudes küsimustes selle poliitikat. Püha
Liidu eesmärgiks oli võitlus revolutsioonilise liikumise ja rahvusvahelise
vabadusliikumisega ning Viini kongressi otsuste täitmise tagamine.Püha Liidu kongressidel
Aachenis 1818, Tropphaus (Opava) ja Laibachis (Ljubljana) 1820-1821 ning Veronas 1822
oli oluline osa Austria kantsleril K. Metternichil ja Vene tsaaril Aleksander I-l. Püha Liidu
otsuse põhjal surusid Austria väed maha revolutsiooni Napolis (1820- 1821) ja Piemontes
(1821) ning Prantsuse väed Hispaanias (1820-1823). Vastuolud Püha Liidu ja Suurbritannia
vahel, seoses Hispaania kolooniate iseseisvussõjaga (1810- 1826) ning Venemaa ja Austria
vahel kreeklaste vabadusvõitluse ajal (1821- 1829) nõrgestasid Püha Liitu .
Juulirevolutsiooni võit Prantsusmaal (1830.a.), Belgia lahkulöömine Hollandist ja Poola
ülestõus (1830 -1831) põhjustasid Püha Liidu lagunemise. Katsed seda taastada nurjusid.
ENE VI 1974 lk. 340.
Saksamaa X saj kuni Napoleoni poolt vallutamiseni.
katoliku kiriku esindus.
bogoslov
(ingl. Fixed costs, sks. Fixe Kosten) ök., kulud , mis on peaaegu või täiesti sõltumatud
käitise tegevusastme muutumisest. Püsikulud omavad tänapäeva kapitalistlikus majanduses,
eriti tööstuses, otsustavat ning üha suurenevat tähtsust. Püsikulude illikviidsuse (vrd.,
likviidsus) ja üha suureneva osatähtsuse tõttu muutub nn. vaba võistlus (vrd. Majanduslik
vabadus, Füsiokratism, Klassikaline koolkond, Liberalism, Majandusteadus) majanduselus
võimatuks. See põhjustab ühelt poolt kapitali kontsentratsiooni ja sunnib teiselt poolt
riigivõimu üha enam reguleerima majanduselu kontsentreerunud kapitali vastases suunas.
Niiviisi põhjustavad püsivkulud tänapäeval peaaegu kõikjal majanduselu paratamatu
arengu liberalistlik-kapitalistlikult majanduskorralt riiklikult reguleeritava kava-majanduse
suunas. Vrd. Finantskapital.
Epeirose kuningas, kuulus väejuht 318-272, sõdis tihti ja langes ise ka sõjas. Peale lahingut
Ausculumi (Apuulias) olevat öelnud: „Veel üks säärane võit ja meie oleme kadunud“ ; siit
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Qua supra
Quamidu se bene
gesserint
Quebec
Quo warranto
Quowarranto
Råd
Radikaalid

Radikalism

Raha

ütlus „Pyrrose võit“.
– nagu eespool öeldud (märgitud).
– kuni kohtunik käitub hästi.
Indiaani k. „jõekitsus“ , linn, peamiselt prantslastest elanikkond.
– kohtukäsk, mis on seotud ühe või teise administratiivorgani tegevuse seaduslikkuse
kontrolliga;
– Danehofi kõrvale loodud kuninga lähikondlastest koosnev nõuandev kogu Taanis.
Demokraatliku, enamasti vabariikliku suunaga vasempoolsed liberaalsed parteid eri
riikides.
1)Argentiinas. Radikaalne kodanlik partei asutati 1880.a. lõpul, võitles konservatiivsete
suurmaaomanikkude vastu, tõusis 1916.a. H. Irigoyeni presidendiks saamiseks võimule,
jagunes 1920.a. personalistideka s.o. kindlaiks Irigoyeni pooldajaiks, ja
antipersonalistideks.
2)Hispaanias – Vabariiklased.
3)Inglismaal. 1830.a. tekkinud radikaalne e. Manchester´i partei võitles R. Cobden´i ja J.
Bright´i juhatusel edukalt vabakaubanduse eest ja liitus 1859.a. liberaalidega; moodustas
siitpeale viimaste vasema tiiva.
4)Prantsusmaal tekkis radikaalne partei III vabariigi alguses G. Clemenceau juhatusel,
eraldudes L. Gambette pooldajaist – oportunistidest. Radikalid esindasid peamiselt maa- ja
linna väikekodanlikke kihte, pidasid endid Suure Prantsuse revolutsiooni demokraatlike
suundade, eriti jakobiinide pärandi jätkajaiks, võitlesid ägedasti katoliikliku kiriku vastu,
nõudsid progressiivset tulumaksu ja riigivõimu aktiivset teostsemist majandusalal.
Välispoliitikas ei pooldanud nad ulatuslikke koloniaalpoliitilisi üritusi, vaid rõhutasid
saksavaenulist revanši ideed. Radikalide vasempoolne suund moodustas aastast 1893.
radikaalsotsialistide rühma, kes 1901.a. ühines radikaalidega radikaalseks ja
radikaalsotsialistlikuks parteiks (parti radical et radical-socialiste).XX. s. alguses omas see
partei, eriti võitluses kat. Kirikuga, suure poliitilise mõju. Aastail enne maailmasõda
esindas ta J. Caillaux juhatusel rahvussõbralikku välispoliitikat. Maailmasõja järel
vähenendud radikaalide mõju tõusis 1924.a. ja 1932.a. valimisvõidu tagajärjel uuesti.
Välispoliitikas on partei, kellest on eraldunud mõned väiksemad rühmad, viimasel ajal
pooldanud leplikku suunda ja võidelnud natsionalismi vastu. Sisepoliitikas on ta E. Herriot
juhatusel energiliselt kaitsenud demokraatlike traditsioone.
5)Serbias 1881.a. asutatud rahvuslik radikaalne partei on N. Pašitci juhatusel olnud Serbia
ja Jugoslaavia juhtivaks erakonnaks kuni enda sulgemiseni 1929.a. Jugoslaavias on ta eriti
esindatud tsentristlikku suunda.
6)Taanis kujunes radikaalne partei reformipartei lõhenemisel selle vasempoolseist osadest
1905.a. K. Th. Zahle juhtimisel. Koaleerudes sots. Dem-dega. Olid radikalid korduvalt
valitsuses. Zahle juhtimisel radikaalne valitsus 1913-20 viis uues 1915.a. jõustunud
põhiseaduses läbi demokraatliku valimisõiguse.
Radikaalne – põhjalik, äärmusse kalduv, käremeelne.
e. käremeelsus, ühiskondlik-poliitiline või filosoofiline mõttevool, taotleb
programmikohase maailmavaate kompromissitut elluviimist, kõrvale kaldumata ühestki
järeldusest, mis loogiliselt tuletuvad ta kesksest ning praktilisest tähtsamast algpõhimõttest.
Vt. Ka liberalismi.
Ök., hüvitis, mis teatavas majanduspiirkonnas, harilikult riigis, esineb üldise vahetus- ja
maksevahendina ning väärtuse mõõdupuuna.
Tekkepõhjused ja funktsioonid. Raha on tekkinud ja arenenud käsikäes
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vahetusliiklemisega. Viimase lihtsaim ning algelisim vorm on nn. otsene naturaal- e.
loonusevahetus, mil hüvise valdajad või omanikud vahetavad omavahel vastastikku otseselt
neid hüviseid, mida üks vajab ning teine omab ja vastupidi. Vahetusliiklemise arenenumaid
vorme on nn. kaudne loonusvahetus, mil hüviste vahetus toimub kolmandate hüvist (ja
enamasti ka isikute) kaudu. Kaudse loonusvahetuse arenedes tekib ühe enam tarve säärase
üldise vahetusvahendi järele, mille eest võiks vahetusliiklemisel anda või saada kõiki teisi
hüviseid. Samuti tekib tarve säärase üldise väärtusemõõdupuu järele, millega oleks
võimalik mõõta ja võrrelda kõikide vahetusliiklemises esinevate erisuguste hüviste
vahetuväärtust, s.o. nende hinda . Raha ongi hüvis, mis teostab ühtaegu eelmainitud kahte
peafunktsiooni – on ühiseks vahetusvahendiks ning väärtusemõõdupuuks. Et arenenud
majanduselu nõuab rahalt vaal kolmanda tähtsa funktsiooni teostamist – olla üldiseks
maksevahendiks mitmelaadsete (näiteks maksuvõla, töötasu jt.) maksete õiendamisel.
Üldise vahetusvahendi ja väärtusemõõdupuu funktsioone võib raha hästi täita ka ilma riigi
või mõne muu avaliku kehami tunnustuseta, aga üldise maksevahendi funktsioone võib
raha täita korralikult vaid juhul, kui ta avalikõigulikult on üldiseks maksevahendiks
tunnistatud. Eelmainitud kolmele peafunktsioonile lisanduvad veel raha
kõrvalfunktsioonid: olla väärtuste säilitus-, ülekande- ja säästmisvahendiks. Eristatakse
järgmisi raha liike. 1)Maksesunduse järgi: a)vääringu- e. kurantraha, mida tuleb makseteks
vastu võtta piiramatul hulgal; b)vahetusraha, mille vastuvõtt makseks on ainult teatava
(rahaseaduses määratud) summani sunduslik; c)fakultatiivne raha, mille vastuvõtt oleneb
täiesti kodaniku isiklikust heaksarvamisest. 2)Ainesväärtuse järgi: a)täisväärtuslik raha,
mille ainesväärtus võrdub ta nimiväärtusega (näiteks kuldmünt); b)alaväärtuslik raha, mille
ainesväärtus on väiksem raha nimiväärtusest (näiteks hõbe-, vask-, pronks-, nikkel- jt.
vahetusmündid); c)ainesväärtusetu raha, mis saab väärtuse riiklikul tunnustusel (näiteks
paberraha). 3)Ainese järgi: a)naturaal- e. loonusraha., milleks on mitmesugused
loodushüvised (näiteks loomad, karusnahad, sool jt.), esineb tänapäeval majanduslikult
arenenumail rahvail väga harva; b) metallraha, mille rahaaineks on mingisugune metall,
eriti kuld ja hõbe; C) paberraha. 4) Sularaha – kõik eelloendatud rahaliigid. 5)Pangaraha –
vekslid, tšekid jm. (Sularahata makseliiklus). 6)Kehtivusala järgi: a)siseraha, b) välisraha.
Raha ainese ajaloost. Vana-aja (ja osalt tänapäevalgi) tarvitasid loodusrahvad raha
ainesena ehteid (näiteks pärle, sulgi, hambaid, sõrmuseid), rõivaid (näiteks karusnahku,
puuvillriiet, vaipu), toiduaineid (näit. datleid, juustu, kakao-ube), loomi jt. Hiljem hakati
rahaainestena tarvitama peamiselt metalle: alguses eriti raudesemeid, siis, majanduselu
arenedes, üha enam hõbedat ja kulda. Alguses tekitas raskusi kulla ja hõbeda igakordne
kaalumine ning proovimine kaupade ostul ja müügil. Ent müntide löömine (arvatavasti VII
saj. e. Kr. alates) kõrvaldas need raskused. Võrdlemisi hilja, nimelt XVIII saj lõpul hakati
paberit kasutama rahaainesena. Rahasüsteem ja vääring. Rahasüsteemiga mõeldakse
sääraste majanduslike põhimõtete süstemaatilist kogumit, mille kohaselt rahandus tuleb
korraldada. Kuskil riigis seaduslikult kehtestatud rahasüsteemi nimetatakse vääringuks e.
valuutaks. Riik määrab siin seadusandlikult vääringu aluseks oleva raha ainese ja
rahasüsteemi üldise iseloomu. Vääringu liike. I. Raha-ainese järgi eristatakse metall- ja
pabervääringut. A. Metallvääring – vääringuraha aineseks on mingisugune väärismetall
(haril. kuld või hõbe); jaguneb omakorda mono- ja bimetallismiks. 1)Monometallismi liike.
A)Kuldvääring – ainult kuld on vääringuraha aineseks; käibel olevad kuldmündid on
piiramata maksejõuga (s.o. neid tuleb makseiks vastu võtta piiramatul arvul); kulla suhtes
kehtib vaba müntimisõigus, s.o. iga kodanik võib oma valduses olevast kullast lasta riigi
rahapajas kuldmünte lüüa; kulla sisse- ja väljavedu üle riigipiiride on vaba; käibel olevaid
panga- ja riigikassatähti võib igal ajal riigikassas kulla või kuldmüntide vastu ümber
vahetada ning kõik teised käibel olevad (hõbe- vask – jt.) mündid on vaid piiratud
maksejõuga vahetusraha. Kuldvääringu liike on nn. kuldtuum- ja deviisidevääring

4521

(nimetatakse ka kuldvaluuta-standardiks), mille puhul kuld on küll vääringuraha
seaduslikuks aineseks, käibel aga ei ole kuldmündid, vaid kulla või kulddeviiside (s.o. kulla
vastu igal ajal vahetatava välisraha) vastu piiramatult vahetatav paberraha (pangatäht). See
peale maailmasõda eriti levinud (ka Eestis 1927.a. rahareformiga kehtimapandud)
vääringusüsteem pole enam puhas kuldvääring, vaid siirdumisaste pabervääringule, sest
keskpankad (Eestis Eesti Panga) valduses või käsutuses olev kuld või kulddeviisid (vt.
deviis) harilikult ei kata käibel olevate pangatähtede (paberraha) väärtust 100% ,vaid ainult
selle teatava, vastavais rahaseadustes ettenähtud (Eestis vähemalt 40%) murdosa
(Kattevara).Kuldtuumvääring esineb tänapäeval sageli nn. kuldkangvääringuna, mille puhul
kattekuld säilitatakse keskpangas mitte müntides, vaid kangides. Kuldvääringu suur levik
ning populaarsus põhineb kulla rahvusvaheliselt tuntud ning (hõbeda ja teiste rahaainestega
võrreldes) võrdlemisi stabiilsel väärtusel (vt. Kuld). Ent tänapäeval on kuldvääringu
vastaste arv siiski kasvamas. B)Hõbevääring, mis oma olemuselt on täiesti analoogiline
kuldvääringuga, on tänapäeval aga väga vähe levinud. 2)Bimetallismi liike: a)bimetallism
kitsamas mõttes Bimetallism; b)paralleel- e. rööbikvääring, milles vääringumetalliks on
kaks metalli (kuld ja hõbe), ilma et nende omavaheline väärtussuhe oleks seadusega
määratud; c)nn. lonkav vääring, milles üks metall (harilikult kuld) on tunnistatud
vääringumetalliks, kuid teisest metallist (harilikult hõbe) mündid on samal ajal samuti
käibel seaduslikkude maksevahenditena. B. Pabervääring. Pabervääringuks – sõna tõelises
mõttes nimetatakse vääringut, milles on piiramatu maksejõuga vääringuraha aineseks kulla,
mõne teise väärismetalli või kulddeviiside vastu vahetamatu ning riigi poolt sundkursiga
varustatud pabertäht (paberraha). Pabervääringu paremusi kuldvääringuga võrreldes on:
väiksemad valmistamiskulud, sõltumatus kullatoodangust, kiire kvantitatiivne
kohastumisvõime majandusliku rahanõude kohaselt. Halvemuseks on: raha siseväärtuse
säilimise raskenemine, sest puuduvad küllalt objektiivsed alused rahvamajandusliku
maksevahendite- tarbe määramiseks. Maksevahendite erakordselt suure nõudmise (näiteks
sõja) puhul kergemini inflatsioonile kaldumine. Eriti raske on pabervääringu puhul raha
välisväärtusi, s.o. vekslikursse stabiilseina säilitada, sest siin puuduvad kullapunktid, mis
kuldvääringu kehtivusel „automaatselt“ reguleerivad kulla ära- või juurdevoolu.
Pabervääringu puhul on vekslikursside suur kõikumine paratamatu, kui kesktähepank (meil
Eesti Pank) ei suuda kohaste vahendite puudusel ajada otstarbekat deviisidepoliitikat
(Currency printsiip). Pabervääringuga laiemas mõttes mõeldakse igasuguseid paberist
maksevahendeid: paberraha, pangatähti, era-, ase- ja hädaraha (boon). II. Seose järgi
rahaainesega eristatakse: a) vaba vääringut – rahaühiku väärtus ei ole seotud rahaainesega
(näiteks kulla või hõbeda väärtusega), näit. pabervääring. B) seotud vääringut – rahaühiku
väärtus on seotud rahaainese (näiteks kulla või hõbedaga) väärtusega (näiteks Eestis 1 kr =
100/248 g puhta kulla väärtusega), näiteks kuld- või hõbevääring –
III . Rahaväärtuse reguleeritavuse järgi on olemas: automaatne vääring – raha väärtus
reguleerub automaatselt raha pakkumise ja nõudmise kaudu (näiteks kuldvääringu puhul
kullapunktide kaudu); b)manipuleeritav vääring – käibel olev rahakogus ning seega raha
väärtus määratletakse riigi või kesk-tähepanga mitmelaadiliste vääringupoliitiliste
võtetega, näit. krediidi- (vt. Krediit), deviisi,- ja diskontopoliitika deflatsiooni, inflatsiooni,
devalvatsiooni, stabiliseerimise, valoriseerimise jt. abil.
Vääringu ajaloost. 1)Metallvääring. Juba vanal-ajal olid kuld ja hõbe Idamail ja VanaKreekas vääringumetallideks. Roomas oli vääringu aluseks vask, hiljem hõbe ja selle järel
kuld. Keskajal valitses vääringumetallina hõbe. Uue aja algul tekkis enamikus Euroopa
maades nn. kahelivääring e. bimetallism. Kui XVIII saj. lõpul kuldmündid hõbeda väärtuse
languse tõttu üha enam käibelt kadusid (Gresham´i seadus), siis lõpetas Inglismaa 1798.a.
hõbeda müntimise ja rajas seaduslikult 1816.a. esimesena Euroopas kuldvääringu. XIX saj.
viimaseil kümnendeil hakati soovitama rahvusvahelist bimetallismi (Ladina Unioon). See
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mõte ei löönud aga läbi. Vahepeal siirdus ikka rohkem riike kuldvääringule: Saksamaa
1871, Rootsi, Norra ja Taani 1872, Holland 1875, Prantsusmaa 1876, Ladina Uniooni
ülejäänud riigid 1878.a., Austria-Ungari 1892, Jaapan 1897, Venemaa 1898, USA 1900.a.
Välja arvatud Hiina, kehtis 1914.a. peaaegu kõikides majanduslikult arenenud maades
kuldvääring. Murrangu tõi maailmasõda, kus sõjakulude tõttu peaaegu kõik sõdivad riigid
siirdusid tegelikult pabervääringule. Maailmasõjale järgnes nn. inflatsiooniperiood. A-il
1922-27 stabiliseeriti peaaegu kõigi tähtsamate riikide vääringud kuldtuumvääringu alusel.
Kuid a-il 1929-35 oli suurim osa kogu maailma riikidest, nende seas ka Inglismaa ja USA,
maailma-majanduskriisi tõttu uuesti sunnitud kullaaluselt lahkuma. 2)Pabervääring.
Esimesi katseid pabervääringuga tehti Prantsusmaal J. Law poolt. Hiljem 1789-94) järgnes
sellele nn. assignaatide emissioon. USA-s tekkis pabervääring iseseisvussõja kestel ja
kehtis hiljem setsessioonisõja ajal ja järel (Greengacks).XIX saj. alguses oli pabervääring
tarvitusel mitmes Euroopa riigis, näiteks Preisis 1806-24, Inglismaal 1797-1824, SaksaPrantsuse sõda tõi Prantsusmaale (a-ks 1872-76) taas pabervääringu. Venemaal püsis
pabervääring XVIII saj lõpust alates 1899.a.-ni, Austrias a-il 1848-92. a. Maailmasõda
tekitas uuesti väga soodsa pinna pabervääringu levikule. 1922-27 siirdus küll enamik riike
kuldvääringule, aga maailma majanduskriisi ajal (1929-35) lahkus suurem osa riike jällegi
kulla aluselt ning kasutab tegelikult, kuigi varjatud kujul, enamikus pabervääringut. Raha
väärtus, raha-teooriad ja vääringupoliitika. Raha funktsioonide korralikuks teostamiseks
peab rahaaines olema vastupidav, kergesti jaotatav, vormitav, veostatav ning võimaldama
koondada võimalikult väikesesse rahakogusesse võimalikult suurt väärtust. Teadlaste
vaated erinevad aga selles, kas rahaaines ise peab omama suurt aine-väärtust (Metallism)
või piisab sellest, et riik, sõltumatult rahaainese väärtusest, määrab rahale seaduslikult
(sundkursiga) ta väärtuse. Nn. metallistid (D. Ricardo, J. St. Mill, A. Wagner) nõuavad, et
rahaaines ise peab omama väärtust, ning eelistavad seetõttu väärtmetalle (eriti kulda)
rahaainesena. Nn. nominalistide (G. Fr. Knapp) arvates ei tarvitse rahal olla mingit
ainesväärtust, sest raha saavat oma väärtuse talle riigi poolt antud nominaalse sundkursi
näol. Selle kõrval on tänapäeva rahateooriates ja vääringupoliitikas veel akuutsem ning
kesksem rahaväärtuse kõikumise, so. raha dünaamilise väärtuse küsimus. Raha väärtus on
kolmesugune: 1)
Nimiväärtus, mis on antud rahale riigi poolt vastava seadusega; 2)siseväärtus e. raha
ostujõud; 3)raha välisväärtus, e. nn. vekslikurss (Vrd. Deviis). Raha nimiväärtust püüavad
eriti selgitada nominalistid. Keerukas on raha siseväärtuse e. raha ostujõu määramise
küsimus. Et raha on esijoones vahetusvahend, siis vastab ta siseväärtus sellele
kaubakogusele, mida on teatava rahasummaga võimalik osta (Kvantiteediteooria). Üldise
hinnataseme ja seega ka raha siseväärtuse määramiseks kasutatakse indeksnumbreid. Raha
välisväärtus määratakse börsidel vekslikursside noteerimisega, nii et nende kõikumine
näitab otseselt raha välisväärtuse muutumist. Riigi Vääringupoliitika peaülesandeis on
majanduselu huvides säilitada raha sisse- ja välisväärtuse stabiilsust. Selle ülesande
lihtsustamiseks ja kergendamiseks määrabki riik ühe ainsa rahaliigi vääringuks ja loob
niiviisi vääringusüsteemi. Et praktiliselt ei ole võimalik ühtaegu säilitada raha sisse- ja
välisväärtuse stabiilsust, tuleb üks neist tõsta esikohale. Viimaseil aastakümneil, enne
maailmasõda valitses peaaegu üldine arvamus, et raha välisväärtuse stabiilsus on tähtsam ta
siseväärtusest. Uusimad ettepanekud (eriti J. M. Keynes´ilt) tõstavad esikohale raha
siseväärtuse. Raha siseväärtuse selgitamisel on mõõtuandev kvantiteediteooria (selle
loojaks on D. Hume, vanemaid esindajaid: D. Ricardo, J. St. Mill jt., tänapäeval – I. Fisher,
G. Cassel jt.) , mis oma uusimal (I. Fisher´ilt) esitatud kujul, mis formuleeritud valemis:
R×Rk=P×H, kus R tähistab käibel olevat rahahulka, Rk – raha käibekiirust, P – turul
pakutavate kaupade hulka ja H – keskmist turuhinda) arvestab rahaväärtuse
määramisealusena ka raha käibekiirust: raha siseväärtus e. ostujõud olevat seda suurem,

4541

Rahu

Rahu
Igavene rahu - 1896

mida suurem on turul pakutav kaubahulk ja mida väiksem on turul tegelikult nõudmisena
esinev rahahulk ja selle käibekiirus, või vastupidi. J. M. Keynes, I. Fisher jt. soovitavad
raha siseväärtuse stabiliseerimiseks luua nn. indeksvääringut, kus raha väärtuse aluseks
oleks üldise hinnaindeksiga (Indeksnumbrid) mõõdetud kaupadeväärtus. Indeksvääringut
peetakse otstarbekohaseks eriti sisevääringuna (siseriigis), kuna välis- e. rahvusvaheliseks
makseliikluseks soovitatakse metalli- (kulla-) aluselist abivääringut- Mõned rahareformijad (näit. S. Gesell jt.) loodavad rahareformiga teostada põhjalikku
majandusreformi, eriti kõrvaldada kasviku. Ükski mainitud uuendusettepanekuist ei poolda
kuldvääringut ta senisel kujul, sest kulla enda ainesväärtuse ja tema kui kauba
vahetusväärtuse (s.t. turuhinna) alatise kõikumise tõttu ei saavat kuldvääring olla
objektiivseks ega stabiilseks väärtusmõõdupuuks, makse, vahetus- ega säästmisvahendiks.
Kuldvääring olevat liiga kulukas. Kulla piiratud kogus ja toodang tõkestavat majanduselu
normaalset arengut. Ka olevat riigil kuldvääringu suhtes palju vähem majanduspoliitilisi
reguleerimisvõimalusi kai ainesväärtusetu vääringuraha puhul. Nn. monetaarse
konjunktuuriteooria (Konjunktuur) pooldajad usuvad, et vääringupoliitiliste võtete abil
olevat võimalik kõrvaldada konjunktuurikõikumisi ja seega stabiliseerida raha siseväärtust.
(Eesti rahandus, II k., veerg 593-598, Eesti Pank.). Etnograafiliselt vaatepunktist kasutasid
Euroopa loodusrahvad metallraha peamiselt ehetena, maksevahendina aga ainult teatavaid
raha liike. Algelisemail kultuuritasemeil täidab raha aset mingi muu standardkaup. Sisse- ja
väliskäibeks on loodusrahvail sageli eri rahaliigid, kusjuures siseriigi raha mõnikord
kõrvaldub käibelt ja muutub vaid rikkuse sümboliks (aarderaha). Näiteks Jap´i saarel on
rikkuse sümboliks mitmepuudased „veskikivid“, Indoneesias pronkskahurid, Hiinas
portselanvaasid jne. Ka paberrahal on eelkäiad vanadel kultuurrahvastel. Näiteks
tahvlikujulised puu-, tina-, savi- ja portselanrahad Hiinas. Folkloor. Rahvatraditsioon
käsitleb raha peamiselt mündina, millele on üle kantud vastava metalli omadused kaitseks
näiteks nõiduse, haiguse, õnnetuse vastu, kuid ka nende esilemanamiseks. Raha
üleloomulikku jõudu on suurendanud mündile löödud märgid, arvud, eriti kuningate,
pühakute jt. kujud, keda raha esindabki. Raha saamises ja kaotamisest on arvutult endeid.
Samuti esineb palju kombeid seoses raha vastuvõtmisega, hoidmisega ja väljaandmisega.
Väga levinud on uskumus nn. tagasitulevast rahast, mis ise sigib omaniku taskusse tagasi.
Ohvriesemena on raha eriti tarvitusel maja. Laeva, kaevu jm ehitamisel, haiguste arstimisel,
kohtuskäimisel jne. Üldine on komme raha annetada lapsele sünnil või ristimisel
(Hambaraha), pulmas noorpaarile ja matusel surnule, kes arvati vajavat raha veel
hauataguseski elus. Sellepärast on vanemal ajal inimesed oma eluajal raha juba ise peitnud
e. „matnud“, samuti on raha peidetud hirmu tõttu varaste ja röövlite eest, eriti sõdade aegu
(Raha-auk). Vaata veel - Jootraha. (B. Moll, Die modernen Geldtheorien u.
Währujngssysteme, 1926; J. M. Keynes, A Treatise on Money, 1930.) EE. VI 1936, veerud
1342-1348. E. Pm,; F. Ls. O.L.
Lad. Pax, rahvusvaheline õigus, regulaarne ja püsiv õigusliku kora kehtimine mingis
rahvuskogumikus. Seda katkestavad erandlikult ainult sõjad ja uuendavad taas
rahulepingud. Viimastega lõpetatakse sõjavahekord kahe või rohkem riigi vahel ja seatakse
jalule normaalne läbirääkimine. Lõplikust rahulepingust eralduvad 1)vaherahuleping,
millega pannakse seisma sõjategevus rahuläbirääkimiste võimaldamiseks ja
soodustamiseks.
2) eelleping, millega ajutiselt fikseeritakse tuleva rahu põhijooni. Vt. Maarahu.
= kui inimkonna ideaal, millise suhtes, sisesuhetes teatud territoriaalsetes üksustes, leidis
oma väljenduse riigi organisatsiooni tekkimises. Rahvaste välise elu suhtes, kuni ristiusu
tekkimisega, me ei leia selle ideaali teostamiseks eeldusi ja selle teostamise katseid, kuid
kohates sellele sugulas-ideaali, vähem täiuslikku ja kahtlemata, vähem teostatava
ülemaailmse monarhia ideaali (vt). Vanad Ida rahvad elasid juba ammusest ajast teokraatia
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või despootia võimu all, millised oli enesesse lukustunud ja ignoreerisid kogu ülejäänud
maailma või siis pidades üksteise vastu halastamatut hävitussõda. Kreeklased ei suutnud
tunnistada igavest rahu juba oma suhtumise pärast barbaritesse alaliste sisetülide tõttu;
Platoni väitel: „sõda on rahvaste loomulik seisund“. Rooma keiserriigis valitsev rahu (Pax
Romana) oli seotud suure hulga rahvaste ja hõimude alistamisega. See põhines rahvuslikul
egoismil ja jõul, kuid selle riigi lagunemine tõestas vaid „ülemaailmse riigi“ idee
teostamatust. Ristiusu poolt välja pakutud üldinimliku moraali kehtestamine, mille poolt
eitati rahvuslikke, kommete ja ühiskondlikke erinevusi, mis andis igavese rahu idee
kehtestamisele kindla printsipiaalse aluse. Vanad ristiinimesed vaatasid sõjale ja
sõjaväeteenistusele laitvalt, nähes inimeselt elu võtmises lõige suuremat pattu. Laktantsius
((?)) arvas, et õigus ja vaen rahvaste vahel on kokkusobimatud ja ei tohi elada usklike
hinges. Austustin tunnistas ristiusu ideaaliks igavest rahu. Kiriku liit keisririigiga tõi tema
õpetusse sõjakuse, kuid igavese rahu idee ei olnud veel kaotatud. Ta oli süüdi Jumaliku
vaherahu kehtestamises (vt. Jumalik rahu) oli aluseks üleriigilisele rahule ja andis alguse
esimesele Rahu sõprade ühingule.
1182.a. prantsuse puusepp Durand ((?)) asutas Igavese Rahu vennaskonna, mis
ühendas varsti inimesi mitmest seisusest. XIII saj doniniiklased ja minoridid jutlustasid
maailma Rahu Itaalias. Kogud, mis olid kutsutud kokku kiriku poolt, on uusimate
diplomaatiliste kongresside ja konverentside pioneerid. Kuid samal ajal, siiski, Lääne kirik
oli Rahu vastu, kiites heaks ketserite ja uskumatute hävitamist. Tähtsaimaks faktoriks Rahu
poolt oli keskaja lõpus ja uue aja alguses rahvusvahelise õiguse sünd. Üha sagedamini
korraldati Kongresse ja konverente üldistes asjades. Grotsius, oma traktaadis „De jure belli
ac pacis“ (1625), ütleb välja „ristiusu maade vahel selliste kogude kokkukutsumiste kasust,
millistel nende vahelisi vaidlusi lahendataks kolmandate, erapooletute riikide poolt, et
poolte vahel Rahu saavutamiseks võetaks nende poolt õiglastel alustel sunnimeetmeid“
mõtte. Prantsuse kuningas Henry IV arvas, et rahvusvaheliste sõdade ärahoidmiseks tuleks
luua üks suur ristiusku vabariik, kusjuures Euroopa riikide valitsuste , esindajatest koonev
seim lahendaks kõik tülid. Prantslane Emeric Cruce's ((1590?-1648)) oma töös „Nouveau
Cynee“, tegi ettepaneku alalise kongressi, kui Rahu säilitamise organi, asutamist . Saja
aasta pärast, dünastiate vaheliste sõdade kestel, abbt Saint-Pierre esitas Utrechti kongressile
oma „Projet de traite conclu pour rendre la paix perpetuelle entre les souverains chretiens“
(Utrecht, 1717)( või 1713.a.). Ta kavatses ühendada kõik Euroopa rigid, välistamata
Venemaad, ühte liitu või liigasse, sarnaselt vanale Saksa keisririigile. Üldine parlament
pidanuks olema liidu riikide suhtes seadusandlikuks- ja kohtuorganiks omades kõigi
liikmesriikide suhtes sunduslikku võimu; vastastikused õigused oleksid aga kehtestatud
üldise põhiseadusega. Sellisel viisil, Saint-Pierre, rahvusvaheline liit muutnuks riiklikuks ja
muutnuks iga rahva eraldi oma siseriiklikust ja riikidevahelisest suveräänsusest ja õigustest
ilma jäetuks. See Saint-Pierre kava leidis ideelt paljude XVIII sajandi eesrindlike mõtlejate
– Leibniza, Volnea, Condroce, J.J. Rousseau, Tjugi, A. Smithi, Herderi ja Lessingi jt.
poolehoiu. Kõik nad pidasid võimalikuks Igavese Rahu kehtestamise, kuid ootasid selle
teostumist mitte erilise poliitilise kombinatsiooni loomise teel, vaid üha kogu tsiviliseeritud
maailma üha enam tugevneva vaimse ühinemise ning majanduslike huvide solidaarsuse
saavutamise teel. XVIII sajandi piiril ilmuvad M. Benthami ja Kanti originaalsed ja
sügavamõttelised igavese rahu projektid . Bentham nägi lõpmatutest sõdadest pääsemise
vahendina Euroopa riikide saadikute alalist kongressi. Kongress pidanuks omama oma
vägesid. Sõdadest lahti saamiseks soovitas Bentham vägede vähendamist ja kolooniate
metropolis võimu alt vabastamist. Kant oli riikide föderatsiooni poolt. Tema peamiseks
väiteks oli: Igavene Rahu ei ole paljas unistus, see on eesmärk, millisele inimkond läheneb,
tõsi, järkjärgult, kuid, oma täiustumise määral üha suureneva kiirusega. Mõistus ei ütle
meile, et igavene Rahu hakkab eksisteerima: see ei näi talle nii, kuid ta räägib, et me oleme

4561

kohustatud nõnda tegutsema, just kui igavene Rahu kunagi saavutatakse.
Esimese Prantsuse Vabariigi poolt välja kuulutatud esimeste poliitiliste ideede
hulgas oli sõja hukkamõistmine, kõigi inimeste ühesuguste õiguste, kohustuste ja huvide
tunnistamine. Varsti, siiski, asendas revolutsioon selle Rahu poliitika vastupidise poliitika
propagandaga. Isegi Napoleon I soovis Euroopas üleeuroopalise föderatsiooni kaudu Rahu
kindlustada, kuid ise, lõppude-lõpuks, pidi tunnistama sellise paljalt jõuga loodud liidu
ebapüsivust. Jätkates dünastia asutaja traditsioone, oli ka Napoleon III mingil ajal
innustatud igavese Rahu ideedest. XVIII ja XIX saj vahetusel igavese Rahu idee imbus
Venemaale. Malinovski tõestas 1803.a., et kõik halb tuleb saadikutest, kes on tarvis
hävitada, aga vürst Platon Zubov (Платонь Зубовь) koostas fantastilise Euroopa
ümberjaotamise projekti, millises Austria kaotati täiesti ära ja kogu Kesk-Euroopa ühendati
Venemaaga. Püha Liidu looja, keiser Aleksander I pidas Euroopa penta-arhia loomisega
silmas Rahule kindlat aluse panekut. Suurriigid väljendasid otsustavalt „mitte taganeda
rahvusvahelise õiguse printsiipide rangest järgimisest“ ja et arutavad üldisi asju
spetsiaalsetel kongressidel. Üksikute riikide huvide kitsus ja kongresside politseiline
iseloom paralüseerisid, siiski, kogu kongresside töö. Üheaegselt nende praktiliste katsetega
suurenes rahvusvahelise ühingu esindatuse alustel organiseerimise teoreetiliste projektide
arv. Nende projektide autorid ei nõua juba eksisteerivate riikide piiride suvalist muutmist ja
seejärel nende vägivaldset säilitamist, ega rahvate sõltumatuse allakugistamist konverentsil
või riiklikus liidus. Kuivõrd see on võimalik, nad pööravad tähelepanu faktilisele ja
elulistele tingimustele, mis ei või lubada riiki siduda end sarnase organisatsiooniga, kuid
lubavad enam vaba riikide ühendamist, allutades neid üldeuroopalisele kongressile ja
rahvusvahelisele kohtule. Nii tõestas Šveitsi teadlane Sartorii, et Rahu ja tsiviliseeritud
rahvaste areng võib olla saavutatud vaid ülemaailmse esindusliku vabariigi asutamise
kaudu. Parie viitas rahvusvahelise komisjoni, mis on moodustatud valitsuste ja üksikute
riikide rahvakogude esindajatest, asutamise võimalusele. Edinburgi prof. Lorimer 1871.a.
tegi ettepaneku asutada Belgias ja Šveitsis igaaastased riikide volitatud esindajate
kongressid, et arutada ja lahendada rahvusvahelisi küsimusi. Tema teise (1877.a.) plaani
järgi peaks rahvusvaheline kongress istuma koos Konstantinoopolis ja koosnema
saadikutekojast ja senatist. Samas peab asuma ka rahvusvaheline kohus. Nendele käsutusse
tuleks anda rahvusvaheline sõjaväeüksus. Riikide esindatusele põhineb ka Bluntschli
(Блюнчли) kava, kuid tema arvates võiksid riigid olla Nõukogule allutatud, millises istuvad
koos valitsejad isiklikult või nende volinikud ja senatile, mis on moodustatud rahva
esindajate saadikutest. Kohtuasjad peavad olema lahendatud rahvusvahelise kohtu poolt.
On olemas isegi üks anonüümne monarhi valitsemise projekt, et seada sisse „Euroopa
tsivilisatsiooni keisririik või sünarhia (синархйи) ühisvõim” . Ta pakub kolme valitud
isikutest moodustatud nõukogu: – rahvuslike kirikute, -riikide ja -rahvuste oma. Eriline on
krahv Lev Tolstoi vaade igavesele Rahule, kes soovib selle aluseks seada kurjale
vägivallaga mitte vastamise ja riikide kaotamise.
Igavese Rahu kasuks käesolev aeg, peale Rahu kongresside katkematu propaganda,
on üha enam levinud veendumus, et poliitilisi vaidlusi saab rahumeelselt reguleerida,
kartmata tulevikus hävingut ja üldist laostumist, millise toob kaasa täiustuv sõjakunst
Euroopa sõjas, on olemas järgmised võimalused:1) levivad majanduslikud vajadused,
loovad suurema solidaarsuse majanduslikus valdkonnas; 2)uus juriidiline alus, mis põhineb
uute riikidel ja mis annavad vähe võimalusi dünastiate ja nende sarnaste pretensioonidele;
3)riikide üha kindlustuv liit („Euroopa kontsert“), milliste täielikku solidaarsust segavad
peamiselt kaks küsimust, mis võivad saada tulevase sõja põhjuseks:Elsass-Lotringi ja eriti
Ida küsimus, selle laiemas mõttes. ((NB! On aasta 1896.a.!))
Kirjandus: Holtzendorff, „Die Idee des ewigen Völkerfriedens“ (1882); Revon, „L
´arbitrage international“(1892)Larrogue, „De la guerre et des armees permanentes“ (2 va.
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1864); Bluntschli, „Die Organisation des europäischen Staatenvereins“ („Ges. Kleine
Schriften“ , 1881, kd. III ja „Gegenwart“, 1878, 6-8-9); Rousseau, „Jugement sur le projet
de paix universelle“ (1761); Bentham, „A plan for an universal and perpetual peace“
(„Princ. Of Intern.Law“, P IV); Kant, „Zum ewigen Frieden“ (1795); Mougins de
Roqueforts, „De la solution juridique des conflits internationaux“ (1889); Малиновский,
«Разуждение о мире и войне» (1803); Sartorius, “Organon des vollkommenen Friedens”
(Zürich, 1873); Lorimer, “Law of Nations”(1884, kd., II);”Mission actuelle des souverains
par l´un d´eux” (Paris, 1882);Pasquale Fiori, “Sul problema internazionale della societa
giuridica degli stati” (1878); Fallati, “Die Genesis d. ges. Staatswissenschaft”, (1844);
Roszkowski, “Ueber das Wesen und d. Organisation der internat. Staatengemeinschaft”
(“Zeitschrift für internat. Privat- und Strafrecht”, 1893); Л. Камаровсктй, «О
политическихь причинахь войны в современной Европе» («Ученыя Записки
Московск. Унив.») ;»Война и мирь» («Русская Библиотека», 1895, № 4);»Главные
моменты идеи Мирьа в истории»(Русская Мысль», 1895, 6) и «Факторы Мирьа в
современной жизни» (там же, 9). ЭС 1896. г. с. 436-438.
Vene ajal ja Eesti iseseisvuse kestel 1. veebruarini 1935 teostsenud 1. astme kohtunik
väiksemate tsiviil- , kriminaal- ja administratiivasjade arutamiseks. Rahukohtunik mõistis
kohut üksikkohtunikuna. 1.II 1935.a. nimetati rahukohtunikud ümber
jaoskonnakohtunikeks. Neile on allutatud tsiviilasjus nõudeasjad kuni 1000 kr. Väärtusega
(välja arvatud vaidlused asjaõiguste kohta kinnisvara suhtes), pärijate pärimisõiguse
konnitamine kuni 1000 kr. Väärtusega pärandite kohta, testamendi kinnitamine ja elatise
nõudmised. Kriminaalasjus alluvad talle KKS §27 loetletud süüteod ja eriseadustes
ettenähtud süüteod, mille eest on ähvardamas raskeima karistusena 2. a vangistust.
Administratiivasjus alluvad talle kaebused valla- ja alevi-volikogude ning –valitsuste,
samuti ka politseikomissaride tegevuse peale.
Prantsusmaal on rahukohtunik esimese astme kohtunik üleastumiste ja väiksemate
tsiviilasjade arutamiseks.
Inglismaal palgata, kuninga nimetatud kohtunik, kes ei tarvitse omada juriidilist haridust.
Tegeleb üksikkohtunikuna ja kollegiaalkohtus (Petty Sessions ja Quarter Sessions).
Üksikkohtunikuna ja Petty Sessions´ites (mille otsustamisvõimelise kolleegiumi
moodustavad juba 2 rahukohtunikku) arutab rahukohtu esimese astmena väiksemaid
tsiviil-, kriminaal- ja administratiivkohtu asju, võtab osa algmenetlusest kriminaalasjus,
annab politseile vahistamise ja otsingute lubasid jne. Täidab kohtadel ka mõningaid
valitsemise ülesandeid. R.R. EE VI 1936.a.
- veneaegne 1864.a. kohtureformiga loodud teise astme kohus, kes arutas edasikaebusi
rahukohtuniku otsuste peale; teotsedes kolmeliikmelises kooseisus ja koosnes jaoskonna
rahukohtunikest.
Reward power- Võim, mis põhineb käsutäitja veendumusel, et mõju avaldaval isikul on
võimalus rahuldada tema aktiivset vajadust või anda temale rahuldust.
teooria, mis ilmus SSDP ajal, mil toimus “deideologiseerimine.” Kooskõlas sellega,
SD liikmete ja elektoriaadi hulgas, mil ilmnes traditsiooniliste töötajate kihtide esindajate
vähenemine valitud organitesse, mil see enam ei esinda palgatööliste spetsiaalseid huvisid, ei
saa seda enam lugeda eranditult töölisliikumise osaks.
Jur., esinduslikus demokraatlikus riigis rahva poolt ametisse seatud, rahva asemel riigielu
korraldamist juhtiv ja riigivõimu funktsioone teostav isik. Rahvaesindajatena teotsevad
kaasaja konstitutsioonilistes riikides parlamendiliikmed (rahvasaadikud) ja vabariikides ka
riigipead. Et ära hoida parlamendi sattumist riigipea mõju alla, on parlamendiliikmed
asetatud eriti kaitstud olukorda: parlamendis avaldatud väljendiste, aga ka harilikult
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väljaspool parlamenti riigipoliitilistes asjades avaldatud mõtete eest on parlamendiliikmed
vastutavad ainult parlamendi ees: Arreteerida saab neid ainult parlamendi loal
(Immuniteet). Oma teotsemises ei ole kaasaja rahvasaadikud seotud imperatiivse
mandaadiga s.o. valijad ei sa kohustada neid kindlaiks ülesandeiks. Vastavalt sellele ei saa
rahvasaadikut tavaliselt ka tagasi kutsuda enne ta volitusaja lõppu. Teiselt poolt säilitab
rahvas kontrolliõiguse tema poolt ametisse seatud esindajate suhtes. Rahvasaadikud on oma
teotsemises rahva ees vastutavad. Kontrolli teostamise võimalustest on tähtsamad
rahvahääletamine ja rahvaalgatamine. Osades riikides tuntakse ka rahvasaadikule
umbusalduse avaldamist rahva poolt (näiteks Eesti Põhiseadus 1933 §32, Saksa Põhiseadus
11. august 1919, art.43). Ulatuslikumat kontrolli teostab rahvas rahvasaadikute valimisel,
kus tal avaneb laiem võimalus arvustada üksikute valitute kui ka tervete rühmitiste varemat
teotsemist. Otsustavat tähtsust omavad siin valimissüsteemid. Üksikutes riikides (näiteks
Nõukogude –Venes ja USA-s) tuntakse ka rahvasaadiku tagasikutsumist enne
legislatuuriperioodi lõppu. Rahvasaadikute kogu laialisaatmise kohta vt. Parlament.
Riigivõimu teostamisel rahvale teotsevad rahvasaadikud rahva poolt eeldavalt neile antud
volituste alusel. Rahvasaadikute poolt sooritatud aktid omistatakse rahvale, kui vastavad
aktid sooritatakse selleks seatud korras ja rahvasaadikutele antud pädevuse piires.
Rahvasaadikute pädevuse ulatuse ja teotsemise korra määravad kaasajal riigi
põhiseaduslikud normid, millede kehtimapanek demokraatlikus riigis otsustavalt sõltub
rahvast. Riigiõigusteaduses on üldtunnustatud seisukoht, mille järgi rahvasaadikud on rahva
poolt valitavad. Eestis teotsevad rahvasaadikutena riigikogu ja riigivanem. EE.VI 1936.
RahvahääletusRahvaküsitlus –
Rahvaloendus

Rahvamajandus

e. rahvastikuloendus e. demograafiline tsensus, statistika, teatava piirkonna (harilikult riigi)
elanike arvu ja koostise kindlaksmääramine teataval ajamomendil. Rahvaloendus peab
olema üldine, s.t. ta esemeks peab olema eranditult riigi kogu rahvastik, s.t. kõik isikud, kes
olid antud kohas rahvaloenduse teostamise momendil. Rahvaloendust kohaldatakse
harilikult rahvaloenduse päeva keskööle, nn. kriitilisele momendile, mis piiristab
rahvaloendusele kuuluvad ja mittekuuluvad nähtused (näiteks enne rahvaloenduspäeva
keskööd sündinud loendatakse, pärast keskööd - mitte). Rahvaloenduse põhiülesandeks on
harilikult üksikisik, elus-isend, kõrvalühikuna võivad esineda korter, maja, majand, jm.
Rahvaloendust teostavad harilikult erilised loendajad. Rahvaloendus peab toimuma kindla
kava järgi, kusjuures on täpselt määratletud loendusel esitatav küsimustik nn.
küsitluslehtedena. Eestis on enne iseseisvusaega korraldatud rahvaloendusi 1881.a. ja
1897.a. iseseisvusajal 28.XII 1922.a. ja 1. III 1934.a., mil andmete kogumiseks esinesid
kolme liiki küsitluslehed: 1)nn. isiklik leht, mis sisaldas 1934.a. rahvaloendusel 16
küsimust loendatava isiku kohta. 2)korterileht – korteriperemehe nimi ja korteri
iseloomustavad erisused. 3) majaümbrik – maja iseloom, mõõtmed, materjal jm. Vrd. Eesti
rahvastik ja asustus. EE. VI 1936 lk.1362
e. sotsiaalmajandus, nn. kollektivistlik-sotsiaalsete, riiklikult organiseeritud ning
mitmelaadse liiklemis-, õigus- jt. suhetega sotsiaalseks tervikuks liitunud rahva majandus,
mis taotleb mingit üksikute rahvaliikmete majanduslikest individuaalhuvest sõltumatut
(üleisendlikku) kõrgemat eesmärki – rahva kui terviku sotsiaalorganismi majanduslikku
hüveolu jm. Vastandina sellele sotsiaalökonoomilisele e. universalistlikkule ja
solidaristlikule vaatele peavad nn. individualistliku vaatekoha esindajad (R. Liefmann jt.)
rahvamajandust teatava riigi piires teotsevate üksikmajandite vahetusmajandusliku
tegevuse ja suhtlemise kogumõisteks. Rahvamajandusel viimases mõttes ei ole mingit
iseseisvat, üleisendlikku eesmärki ega kujuta ta endast mingit organismi, olles vaid
vahetusmajandussuhete mehhaaniline kogum. Rahvamajanduse harud tähtsamate
majandusalade järgi on ürgtootmine (põllu-, karja- ja metsamajandus, kalandus ja jahindus,
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Rahvas
Rahvaseadusandlus

Rahvatulu (RT)

kaevandustööstus), tööndus (käsitöö ja tööstus), kaubandus, liiklemine, rahandus,
krediidindus jt. Vt. Majandus. Majandusteadus. Majanduspoliitika. EEVI1936 E. Pm.
1)loomuliku päritolu, vereühisuse jm. Alusel kujunenud ühiskond. 2) vastava riigi
riikkondsusesse kuuluv isikute kogu (riigirahvas).3)alamad ühiskonnakihid vastandina
valitsevaile klasidele. Vt, Rahvastik.Rahvus. Kodanik.
Rahva otsene osavõtmine riigi seadusandlusest. Rahvaseadusandlus on teostatav otseses kui
ka esinduslikus vabariigis. Otseses vabariigis teostub rahvaseadusandlus hääleõiguslike
kodanike üldkoosolekul, vastavalt säärase riigi seadusandlust reguleerivaile normidele.
Esinduslikus vabariigis toimub rahvaseadusandlus rahvahääletamise e. referendumi ja
rahvaalgatamise teel. Referendum võib olla obligatoorne või fakultatiivne. Obligatoorne on
referendum juhul, kui vastava riigi põhiseaduse järgi teatavat liiki seadusi saab kehtima
panna ainult rahvahääletuse korras. Seda kasutatakse peamiselt riigi elu korraldavate
põhjapanevate seaduste muutmisel või väljaandmisel, eriti aga põhiseaduse muutmisel.
Selline referendum esineb näiteks Šveitsis liidu ja kantoni põhiseaduste ja suurema osa
Põhja.-Ameerika Ühendriikide põhiseaduste muutmisel. Fakultatiivse referendumi puhul
tuleb seaduseelnõu või ka parlamendi poolt vastu võetud seadus panna rahvahääletusele,
kui seda nõutakse vastavalt riigis kehtivale korrale. Kui referendumi nõudmise õigus
kuulub rahvale, on kindlaks määratud teatav minimaalne arv kodanikke, kes võivad
esineda referendumi korraldamise nõudmisega. Referendumi korras loetakse
üldpõhimõttelt seaduseelnõu rahva poolt vastuvõetuks, kui rahvahääletusest osavõtjate
enamik on selle seaduseelnõu poolt. Parlamendi poolt vastu võetud seadus loetakse rahva
poolt tagasilükatuks s.o tühistatuks, kui rahvahääletusest osavõtjate enamik on selle
seaduse vastu. Referendumi tulemuste arvestamiseks võidakse aga kehtima panna ka
kvalifitseeritud häälteenamuse nõue. Referendumiga analoogilise instiituudina on tuntud
nüüdisajal pleibitsiit. Selle puhulesitatakse rahvale eelseisukoha –võtmiseks teatav riigi ellu
puutuv põhjapanev küsimus, mis ei kujuta otsest seaduseelnõu, vaid allub rahvahääletuse
järel veel lähemale seadusandlikule normimisele. Rahvaalgatusega mõistetakse
kindlaksmääratud arvu kodanike õigust nõuda, et teatavasisuline seadus antaks,
senikehtinud seadus tühistataks või algatajate poolt esitatud mõttes muudetaks. Kui
rahvaalgatuse korras esitatud seaduseelnõu parlamendi poolt tagasi lükatakse, läheb
seaduseelnõu rahvahääletamisele. Rahvaseadusandlus on põhimõtteliselt teostatav ka
monarhiais. Neis aga ei saa rahvaalgatuse korras esitada sääraseid seaduseelnõusid, mille
puhul initsiatiiv kuulub ainult monarhile või mille sisu sõltub monarhist.
Rahvaseadusandluse põhimõtted on laiemaulatuslikku rakendamist leidnud pärast
maailmasõda loodud põhiseadustes. Eestis on rahvaseadusandlus Põhiseadusega
tunnustatud, kusjuures referendum on obligatoorne põhiseaduse muutmisel. Vt. Eesti,
riiklik korraldus. EEVI 1936 A. Mg.
– ühiskonna majandusobjektide (indiviidide, ettevõtete, valitsuse) teenitud kogutulu (vt.
SKT).

Rahvavarandus.
Tabel.
Ülevaade mõningate riikide ja maade tööliste palgaindeksitest, keskmisest
aastatulust ja rahvavarandusest ühe elaniku kohta

Riigid ja
maad

Töölise
palgamäära
üldindeksid
toidunormi

Keskmine aastatulu
iga el kohta EEK-des
1927/28.a.

Rahvavarandust keskm.
Iga el. kohta EEK-des
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Ühendriigid
Kanada
Austraalia
Inglismaa
Holland
Šveits
Taani
Rootsi
Saksamaa
Itaalia
Poola
Venemaa
Eesti

Rahvus

maksumusel
1930.a. *
197
168
152
100
89
112**
115**
77
51
68
45**

1921.a.
2767
2248
1802
1393
1408
1309
1017
984
957
407
282
289
359***

10667
9244
8622
6489
3644
6765
5867
2845
2045
1760***

(* Aluseks on võetud Inglismaa, kus töölise tööpalga ostujõud = 100.
Indeksid on koostanud Rahvusvahelise Tööbüroo (B.I.T.).
(**märgitud indeksid esitavad tegelikku teenist., teised (märkimata) on koostatud
palganormide põhjal.
(*** E. Kandi arvestused 1927.a. kohta.
e. natsioon, ühise kultuuri, (kirja)keele, tavade, kommete, teaduse, kunsti, usundi – alusel
kujunenud, sageli ka riiklikult ühendatud ja oma vastavast omapärast teadlik ühiskond,
vastandina rahvale. Rahvuse mõiste arenes XIX s. Lääne-Euroopas rahvusliku ärkamise
aegadel Suure Prantsuse revolutsiooni ja Saksa isealistliku filosoofia mõjutusel. Et rahvuse
komponendid eroinevad oma päritolult ja on eriajastui kehtninud erineval määral, siisi on
ka rahvuse mõistet käsitletud mitmel viisil. Vanimaks ja rahvuse liikemte hulgas
levinumaks tuleb loendatud teguritest pidada kultuuriühisust, kuna rahvusteadvus on
hiljemini kujunenud ja vähem läbi tunginud, sest ta täielikumat arengut on võimaldanud
alles riikide sihikindel rahvuslust taotlev kultuuripoliitika. Sellelt seisukohalt eristatakse
riigirahvust, millega mõistetakse riiklikult ühendatud rahvust või ka riigis enamuses olevat
ja talle nime andvat rahvust. Ja kultuurirahvust, s.t. riiklikult ühendamata rahvust.
Maailmasõjale järgnenud rahvusriikide kujunemise järel esineb kultuurirahvusi 1)nn.
rahvaste riikides (Belgias, Tšehhoslovakkias, Jugoslaavias, Poolas ja mujal= teise järgu
rahvustena (näit. flaamid, horvaadid, slovakid, väike-venelased jne.),
2)vähemusrahvustena, kes teadlikult eralduvad väljaspool riigi piire elavast emarahvusest
(näit. elsaslased). Harvemini esineb neid
3)mitme riigi riikkondsuses elavate rahvustena (näit. väikevenelased Venes, Poolas ja
Tšehhoslovakkias, flaamid Prantsusmaal ja Belgias.). Inglise ja prantsuse keelepruugis
tähendab rahvus – (nationality, nationalite) riikkondsust ja samuti riigirahvust. Jur.
Põhiseaduse (1933.a.)§20 järgi on iga Eesti kodanik vaba oma rahvus emääramises.
Juhtumeil, mil isiklik määramine pole võimalik, toimub see seaduses ettenähtud korras.
Rahvusse kuuluvuse aluse määramise seaduse (RT 1934, nr. 93) jäärgi loetakse kodanikud,
kes ise või kelle isa või isaisa on seisnud vallakogukonna hingekirjas, kuuluvaks eesti
rahvusse seni, kuni ei ole esitatud vastupidiseid tõendusi. Üle 18-aastased vähemusrahvusse
kuuluvad kodanikud võivad oma rahvuseks määrata kas eesti või vanemate või ühe vanema
rahvuse.. Kodanik, kes on määranud oma rahvuseks eesti rahvuse ei saa oma rahvust
muuta. Rahvuse määramise sooviavaldused otsustab siseminister. EEVI1936 J.M.,E.M.
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Rahvus Rahvus-liberaalid.

Grupp inimesi, keda hoiab koos rahvustunne, s.o. teadmine, et nad tõepoolest kuuluvad
ühte rahvussesse. Rahvus erineb riigist (poliitilise korralduse vormist), ta võib esile kerkida
keeleliste, etniliste, usuliste, territoriaalsete ja muude tegurite koosmõjuna.
Rahvus-liberaalid – poliitiline partei Saksamaal, milline 1866.a. eraldus
erimeelsuste pärast indemniteedi (( keskl.d. indemnitas, indemnis, kahjustamata, kahjutasu,
karistamatus, parlamendi aktiga ministrite tagantjärele vabastamine vastutusest, nende
poolt toimepandud konstitutsiooni rikkumiste eest. Näit. Inglismaal. Vs. )) küsimuses,
Preisi progressiivsest parteist. Rahvus-liberaalid on kodanluse huvide kaitsjad, kes püüavad
Saksamaa ühendamise poole- olid tiivustatud Preisimaa võitudest ja seepärast hääletasid
indemniteedi poolt, st. ministrite ja teiste ametiisikute, kes rikkusid 1862-66.a. kestnud
konflikti ajal konstitutsiooni, vastutusest vabastamise poolt. Rahvus-liberaalide programm
ühendas vabakaubandusliku, kodanliku liberalismi saksa rahvuslusega. Rahvus-liberaalid
seadsid oma peamiseks ülesandeks Saksamaa Preisimaa juhtimise all ühendamise ja olid
üldiselt Bismarcki pooldajad, eriti välispoliitikas, kuigi olid tihti vastu valitsuse
sisepoliitikas võetavatele reaktsioonilistele meetmetele. Peale endise progressiivse partei
parema tiiva, meelitas rahvus-liberaalne partei enda ridadesse Preisimaa erinevaid väikesi
mõõdukas-liberaalseid gruppe. Peale Hannoveri liitmist ta ühines mainitud kuningriigi
liberaalidega aga seejärel teiste Saksamaa keisririigiks ühendatud riikide analoogiliste
parteidega. Partei silmapaistvamateks tegelasteks olid Lasker, Tvesten, Forkenbeck, Mikel,
Benningsen. ((Nimed kontrollimata)). 1871.a. Riigipäeva valimistel anti selle poolt
1 176 000 häält (28%), 1874.a.1 542 000 (30%) ja 1877.a. 1 604 000 (30%), nende arvuks
esindusorganis oli siis vastavalt 125, 155, 128 ja see oli Riigipäeva suurim partei.
Ligilähedaselt samasugust tähtsust omas see partei ka saksa riikide maapäevades.
Preisimaal 1873-76.a. oli sellel 182 poolehoidjat. Saanud rahuldatud oma rahvusliku
ühinemise püüdes, hakkasid Rahvusliberaalid, olles valitsev partei, toetasid Bismarcki
mitte ainult välispolis-vaid ka majandus- ja kirikupoliitikas. Kulturkampf (XXIII, 631) oli
olulisel määral nende asjaks. Nende suur tähtsus Saksamaa parlamendielus 1871-1877.a. on
seletatav osalt valimistel valitsuselt saadud toetusega. Bismarcki asumine 1879.a. nii
põllumajanduse kui ka töötleva tööstuse toetamisele, kutsus parteis esile lõhenemise,
milline oli kuni senise ajani vabakaubandusliku tendentsiga. Parteist lahkus
märkimisväärne grupp (Lasker, Forkenbeck, Rikkert), kes moodustasid „Liberaalse Liidu“
või „Secessio“ ((ld. Secessio e. setsesiooni = eraldumine, lahkulöömine)), mis hiljem sulas
(1884.a.) kokku progressiivse (Vt. Vabameelne partei) parteiga. Säilinud Rahvus-liberaalse
partei tuum (Bennigsen-Mikel) kalduvad paremale, muutudes protektsionistideks ja nende
liberaalsus kahvatub. Partei, mis säilitas endise nimetuse, muutus sisuliselt
konservatiivseks. Eriti aktiivselt ta toetas Bismarcki välispoliitikat ja täpsemalt tema
koloniaalpoliitikat ning selle tõttu – militarismi. Ta kaitses erandlikult sotsialistide
vastaseid seadusi, kaudseid makse, Riigipäeva ametiaja pikendamist 3 aastalt -5. aastale.
1887.a. parlamendivalimiste ajal sõlmisid Rahvus-liberaalid tiheda liidu (nn. kartelli)
konservatiivsete ja keiserlike ((monarhistlike)) parteidega. Peale Bismarcki ametist
lahkumist (1890.a.) toetasid Rahvus-liberaalid Kaprivit tema kaubanduspoliitikas, mille
tõttu nad lõid lahku konservatiividest. Partei uus (alates 1879.a.) suund kajastus tema rahva
hulgas leiduvate pooldajate hulga vähenemises. See hulk hakkas vähenema nii Riigipäevas,
kui maapäevades. 1912.a. Riigipäeva valimistel said Rahvus-liberaalid vaid 1 662 000 häält
(13%) ((elanike arv kasvas vahepeal)) ja said 40 mandaati 397-st. ((Riigipäeva kohti tuli
samuti juurde.)). Tänu saksa kodanluse kõrgele intellektuaalsele arengu tasemele, aga
samuti selle materiaalsetele vahenditele, oluline osa saksa kirjandusest ja teadusest
väljendab Rahvus-liberaalide vaateid. Erakordselt iseloomulikeks Rahvus-liberaalidele on
tema pooldajate ajaloolised tööd. Eemaldunud liberalismist praktilises tegevuses, järgib
partei endiselt endisi ideesid ajaloosündmuste hindamisel, sealhulgas ka 1848.a.
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Rahvus-sotsialism

revolutsioon. Rahvus-liberaalide vaimus on töötatud välja Weberi „Maailma ajalugu“.
Samas vaimus kirjutas ka Biderman ja isegi Mommzeni (setsessiooni pooldaja) „Rooma
ajalugu“ – eriti Julius Caesari puudutav peatükk – milline kannab üpris ilmseid rahvuslikliberaalsete vaadete jälgi. Samas suunas töötati välja erinevad õigusvaldkonnad (Lasker,
Gneis, Markvardsen jne.). Partei peamiseks häälekandjaks on „National-Zeitung“ (mis on
asutatud 1848.a. ja „Nationalliberale Blätter“.
Vt. „Politisches Handbuch der N.-Liberalen Partei“ (Berliin 1908);
„Nationalliberale Parlamentarier d. Deutschen Reichtags 1866 – 1909“ (Berliin
1909.a.);
„Programmatische Kundgebungen d. N. Partei 1866-1913“, (Berliin, 1913);
Kalkkoff, „Die N. d. Fraktion des preussischen Abgeordnetenhauses 1866-1913“
(B., 1913);
P. Harms, „Die N. L. Partei“ (B., 1907).
V. V.
Novõi ensoklobitseski slovar T. XXVIII 1898.a.?.
K.L.V. 16.08.09.
- saksa fašismi ideoloogia; kujutab endast kõige reaktsioonilisemat kodanluse ideoloogia
eriliiki kapitalismi üldkriisi perioodist. Juba oma tekkimise hetkest täitis R-s kapitalistide
töölisklassi vastase tööriista rolli, olles marksismi-leninismi revolutsioonilise ideoloogia
vastu. Saksa fašismi partei – natsionaal-sotsialistid (lühendatult NAZI) oli asutatud 7.III
1918.a. Münhenis endise sotsiaaldemokraadi Deksleri poolt „Hea rahu eest võitlemise vaba
tööliskomitee “ nime all. Selle partei šovinistlik ja rahvuslik agitatsioon ei omanud mingit
edu; selle liikmete hulk ei ületanud 7 inimest. 1919.a jaanuaris see komitee kujundas end
Deksleri juhtimisel ümber parteiks, mis ühendas aktiivsed kontrevolutsioonilised elemendid
ja leides toetust töölisliikumise kasvust heidutatud kulakluse ja linna väikekodanluse
hulgas. Selle kontrevolutsioonilise organisatsiooni puhtalt demagoogilistest kaalutlustest
võttis ta 1920.a. omale nimeks „Rahvus-sotsialistlik saksa töölispartei“ („Nationalsotzialistishe Deutsche Arbeiter Partei“). Sellise nime all ta jätkab oma tegevust ka praegu.
Termini „sotsialism“ võtmine fašistliku doktriini ametlikku nimetusse oli fašismi
juhtide püüd sügava demagoogia abil tõmmata enda poole töötavaid masse. 1921.a., peale
vihast sisevõitlust, läks partei juhtkond Hitleri poole üle, kes asus rahanduskapitalistide
ülesandel moodustama kodusõja pidamiseks ettenähtud sõjaväestatud terroristlikke rühmi.
1923.a. võttis Hitler Münhenis ette butsi organiseerimise katse, kuid mis kukkus läbi, sest
seda ei toetatud sel ajal saksa suurkodanluse poolt, kes pidasid seda enneaegseks.
27.veebruaris 1925.a. Hitler taastas partei, ühendas järkjärgult erinevad Lõuna -ja Põhja
Saksamaa fašistlikud organisatsioonid, aktivistid ja poliitilised mõrvarid „musta reihsveri“,
kontrevolutsiooniliste vägede jäänused, mis surusid Baltikumis maha revolutsiooni ja teised
sarnased elemendid,
Fašistlikku parteid rahastati pidevalt algul salaja, hiljem avalikult mõisnike ning
kapitalistide poolt. Partei areng kiirenes majandusliku kriisi perioodil, kui enam
reaktsioonilised finantskapitali elemendid nägid oma võimu alalhoidmiseks ollakse
sunnitud minema üle avalikule fašistlikule diktatuurile. Antikapitalistliku demagoogia ja
šovinismi propaganda teel lõi partei endale sotsiaalse baasi linna väikekodanluse ja
kulakliku talurahva, aga ka deklasseerunud elementide hulgas, kes olid pettunud Weimari
Vabariigi poliitikas ja kes olid viidud meeleheitele Versailles´i maksude raskuse ja kriisi
tõttu. 1933.a.riigipöörde tulemusel, tulid rahvussotsialistid Saksamaal võimule. Sellest ajast
peale nad on valitsev partei. R-s. sai riiklikuks doktriiniks, kõik tema demagoogilised
lubadused kadusid tema programmist. R-s. kujutab endast verist terroristlikku „eriti
reaktsioonilist, eriti šovinistlikku ja imperialistlikku finantskapitali elementide“ diktatuuri.
(XIII Plenum IKKI. Stenografitseski, otset, 1934, str.589).
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Rahvuskogu –
Rahvusküsimus.

R-s. kuulutab kapitalistide ja tööliste, mõisnike ja talupoegade vahelist „koostöö
teooriat“; see „rahva koostöö“ väljendatakse riiklike korporatiivsete sunduslike
organisatsioonide kaudu, milles valitsevad kapitalistid ja mõisnikud ning mida
kontrollitakse ning juhitakse fašistliku riigiaparaadi poolt. Demagoogilise sõnamulinaga
püüavad rahvus-sotsialistid varjata monopolistliku kapitali riigi abil rahvalt haaratud varaga
piiramatut rikastumist, töörahva ekspluateerimist ennenägematul määral, väikeeraettevõtete massilist vaesumist ja vaeseks riisutud talupoegade vägivaldne allutamine
suurele agraar- ja pangakapitalistidele.
R-s. arendab ennekuulmatut šovinistlikku propagandat. Kõikvõimalikud jamslikud
„teooriad“ mis lähtuvad barbaarsest rassilise ebavõrdsuse teooriast, mis lõppkokkuvõttes
võetakse kokku „teoreetilisele“ fašistlike riikide kogu maailmas ettevõetavate vallutuslike
plaanide põhjendamiseks. „Suur-Saksamaa“ loosungi all on teostatud Austria liitmine,
Tšehhoslovakkia jagamine ja selle osa omastamine, valmistatakse ette Elsasi, Klaipeda jne.
vallutamist. Antisemitism, mida R-s. poolt kuulutatakse, süstemaatiliselt läbiviidavad
juutide vastased pogrommid on ennekuulmatud. R-s. on põhiliseks kapitalistliku fašistliku
terrori ideoloogiliseks vahendiks, mis on suunatud töölisklassi, eesrindlike intelligentsi
kihtide vastu, et säilitada kapitalistlik kord. R-s ülistab imperialistlikku sõda, ta püüab
mürgitada juba varajasest noorusest kasvava põlvkonna teadvust sõjaka fašistliku
ideoloogia mürgiga. R-s valmistab ette uut sõda, mille eesmärgiks on tegelike fašismi
peremeeste – suurkapitalistide, finantsoligarhiate rikastumine.
Saksa fašism – peamine imperialistlik agressor. Ta ähvardab rahuarmastavaid
rahvaid ja kõiki kodanliku demokraatia maid ning püüab mobiliseerida kõiki maailma
reaktsioonilisi jõude Nõukogude Liidu vastasesse võitlusse.
V. Florin.
1)asutava kogu nimetus mõnel maal. 2)Prantsusmaa riigikord.
Rahvusküsimus – erinevate rahvaste (rahvuste) rahumeelse kooselu küsimus. Sama
küsimus rakendatuna mingi rahvuse (poola, juudi, gruusia jne.), suhtes on küsimus antud
rahvuse võrdsustamisest poliitilistes ja rahvuslikes õigustes antud riigis valitseva
rahvusega. Nii antiik, kui ka keskajal rahvusküsimust ei tuntud ja see tekkis vaid
kaasaegsete rahvuste moodustamisel (Vt. rahvused), alguses püüdes luua rahvuslike
kirikuid (Vt. Gallikanism , XII, 479; Husiitlus, XV, 324). Riik moodustus uuel ajal rahvaste
moodustumisest sõltumatult, haarates endasse erinevad rahvused ega tunnistanud rahvaste
õigusi. Ei tunnistatud rahvusküsimust Vestfaali rahu alusel moodustatud Euroopas. XVIII
saj valgustatud absolutism, milline tunnistas teatud määral isikuvabadust, ei pidanud
rahvust millekski, isegi selle parimad esindajad, nagu Josef II, püüdsid teadlikult ja isegi
vägivaldsete meetmete abil, mittevalitsevate rahvaste valitsevate rahvaste poolt
assimileerida. Viini 1815.a. kongressi diplomaadid tõmbasid Euroopasse piire, tegutsedes
legitimismi printsiibi täitmise nimel (Vt. Legitimiteet, XXIV, 232), välistades rahvuste
vabaduse printsiipi. Peale Viini kongressi neis riikides, milliste territooriumil elasid
erinevad rahvused tunnistasid valitsused enamjaolt valitseva rahvuse õigusi ja jättes
tunnustamata muude rahvaste õigused. Austria madjarid ja slaavi rahvad olid rõhutud
rahvaste seisundis. Nende keel ei olnud saksa keelega võrdõiguslik. 1860.a. Austria
laiendas rahvuste õigusi, kuid Ungari, saavutas 1867.a. riigi staatuse, olles Austriaga seotud
vaid reaalse liidu sidemetega, hakkas oma territooriumil elavaid slaavi rahvaid rõhuma
vahest ehk rohkemgi, kui kunagi Austria seda teinud oli. Venemaal ei oma mitte ükski
rahvus, peale suurvenelaste, senini rahvuslikke õigusi. Riiklikes õppeasutustes peaaegu
kusagil ei õpetata kohalikes keeltes. Erakoolides seda alguses veel salliti, kuid peale
1914.a. seaduse väljaandmist, ei lubatud seda kuskil. Kohtus, mõningate kohalike
eranditega, valitseb eranditult vene keel. Isikud, kes seda keelt ei tundnud pidid kohtuga
rääkima eranditult tõlgi vahendusel. Analoogilised tingimused valitsevad Preisimaal
poolakate suhtes. Kultuurilis-rahvuslikud kitsendamised on seotud ka poliitiliste õiguste
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kitsendusega (riigiteenistusse võtmise ja valimisõiguste piirang, maa valdamise õiguse
piirang jne.) Näiteks Preisimaal 1908.a. oli võetud vastu poolakatest maaomanikelt maa
sunniviisilise võõrandamise seadus, et sellele sakslased asutada ja nõnda poola alad
saksastada. Eranditult ahistatud olukorras on kaua aega paljudes riikides olnud, kuid
Venemaal asuvad ka käesoleval ajal – juudid.
Rahvusküsimust võib enamvähem lahendatuks lugeda (mitmerahvuselistest
riikidest) vaid Šveitsis ja Belgias, kus rahvustel on täiesti võrdsed õigused koolis, kohtus ja
üldse riigis.
Muuseas, rahvusküsimus oli järjekorda võetud juba prantsuse revolutsiooni poolt. Aga veel
varem tõstatatud Itaalias ja Saksamaal, kus tekkis itaalia ja saksa rahvaste üheks riigiks,
rahvuste alusel st. itaalia rahvusriigi ja saksa rahvusriigi loomise ühendamise liikumine,
millistes itaalia ja saksa rahvad (selle sõna sotsioloogilises mõttes) langenuks kokku itaalia
ja saksa rahvustega (riiklik-õiguslikkus mõttes; vaata; Rahvus). Mõlemad need voolud olid
loodud nende riikide demokraatlike elementide poolt. Nende loosungiks oli: Ühtsuse kaudu
vabadusele! Liikumine oli suunatud nii välismaalaste valduste (Itaalias austeraste vastu),
aga ka oma dünastiate ning nendega seotud klasside vastu. See liikumine, elades üle rea
revolutsioone ja sõdu, lõppes peaaegu täies mahus rahvusliku riigi ideaali võiduga, eriti
Itaalias, kus üheks kuningriigiks ühinesid kõik itaallased (erandiks väga väikesed Austria ja
Prantsusmaa võimu alla jäänud territooriumid.). Saksamaal teostus see püüd väiksemas
mahus, kuna tuli loobuda Austrias elavatest sakslastest, kes Saksamaa Keisririigi kooseisu
ei läinud ( täpselt samuti ka Sveitsi ja Venemaa sakslased, kes, muide, jäid kogu aeg
liikumisest eemale). Teisest küljest läksid Saksamaa Keisririigi hulka, kuigi mitte eriti
märkimisväärsel arvul, sakslastele rahvuslikus suhtes võõrad poolakad, taanlased ja Elsasslotringlased. Kuid, rahvusliku liikumise võit Saksamaal oli pigem väline, formaalne, kui
tegelik. Juhtus see sellepärast, et rahvusriigi moodustamise teostamise võtsid demokraatide
käest üle oma kätesse Preisimaa kuninglik võim ja Bismark, ning nende poolt loodud
rahvusriik ei olnud demokraatlik, ega ka vaba, äärmisel juhul, sel määral, millisena seda
soovisid näha liikumise initsiaatorid. Sellisel viisil sai demokraatlikust rahvusliikumisest
konservatiivne, aadellik-kodanlik liikumine. XIX saj esimesel poolel ka teistes riikides
erinevad rahvused, kes senini olid alla surutud, ärkasid poliitilisse ellu. Austrias nõudsid
endale poliitilisi õigusi madjarid, tsehhid, pärast teised slaavi rahvused. Austrias oli XIX saj
esimesel poolel üheks tugevamaks rahvuslikuks illirism (XIX, 198)((horvaadi kodanluse
ühiskondlik-poliitiline ja kultuuri-liikumine)). Poolakad ei leppinud Poola jaotamisega ja
taotlesid rahvusliku Poola riigi taastamist. Türgis ärkasid kreeklased, rumeenlased,
serblased, hiljem bulgaarlased, armeenlased, egiptlased, veel hiljem, juba XX sajandil,
albaanlased, araablased. Venemaal, peale poolakate, hakkasid endale poliitilisi ja
rahvuslikke õigusi taotlema väikevenelased, grusiinlased, armeenlased, tatarlased ja juudid.
Inglismaal iirlased jne. Soomes, milline asus Venemaast üldises poliitilises sõltuvuses, on
kaks rahvust. Rootslased ja soomlased, neist esimesed valitsevad, kes ei tunnista teise
rahvuslikke õigusi. Vana-soomlaste ja eriti noor-soomlaste loodud demokraatlik liikumine
sundis rootslasi järeleandmistele ja peale 1905.a. on Soome soomlastel rootslastega võrdsed
rahvuslikud õigused. Rahvad, millised elavad teatud territooriumil kompaktselt, näiteks
poolakad, tsehhid, madjarid tõstavad enamalt esile rahvusriigi loomise nõudmise. Teiste
rahvuste seas elavad rahvused püüdlevad äärmisel juhul rahvusliku võrdõiguslikkuse poole,
milline annaks neile võimaluse oma rahva kultuuri arendamiseks. Tavaliselt, eelkõige,
nende keelte kasutamise õigust koolis ja kohtus, rahvuslikku kooli, rahvuslikku kirikut ja
valitseva rahvusega võrdõiguslikkust poliitilistes õigustes. Nõnda nagu suures enamuses
juhtudel seisis rahvusliku liikumise ees demokraatia, mis kannatas kõige enam oma rõhutud
rahva seisundis, siis rahvuslikel liikumistel oli demokraatlik iseloom ja puht-rahvuslikud
nõudmised langesid kokku selliste demokraatlike nõudmistega nagu üleüldine valimisõigus
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ja talurahva elu parandamise meetmete võtmised. Kuid on ka erandeid, mil rahvusliku
liikumise eesotsas seisavad aristokraatlikud elemendid. Kõrvuti rõhutud rahvaste
rahvusliku liikumisega tekkisid ka võimul olevate rahvuste rahvuslikud liikumised, millised
võtsid absoluutselt teise iseloomu. Valitseva rahvuse hulgas ilmnesid need tendentsid
erineval viisil. Eelkõige peaaegu kõigis Euroopa riikides on olemas antisemitism (III, 20), eriline valdavate rahvuse rahvuslik liikumine, mis on suunatud juutide vastu. Edasi, suurel
osal riikidel on rahvuslikud parteid, millised püüavad säilitada valdava rahvuse üleolekut
mittevaldavate rahvuste üle ja püüavad võidelda nende rahvuslike taotluste elluviimise
katsete vastu, jättes need kitsenduste kütketesse. Selliseks parteiks on rahvusliberaalid
Saksamaal. Selline rahvuslik partei tekkis Venemaal varsti peale Riigiduuma loomist (vt.
Paremad parteid); selliste rahvuslike parteide hulka kuuluvad peaaegu kõik Austria saksa
parteid. Täiesti omapärase koha võtab valdavate rahvuste rahvuslike liikumiste kõrval
slavofiilsus (Vt.). Peaaegu igas rahvuslikus liikumises, isegi rõhutud rahvaste hulgas,
põimuvad väärastunud kujul, demokraatlikud püüdlused õiguste võrdsusele valdavate
rahvustega, püüdega allutada endale võõraid rahvaid. Eriti selgelt on see väljendunud
madjarite juures XIX saj esimesel poolel, mistõttu nende vabanemise püüd kutsus teistes
slaavi rahvastes esile antagonismi. Seda kasutas osavalt ära viini valitsus, kes ässitas
horvaadid madjarite vastu üles, et esimeste abil suruda maha teiste (1848-9.a.)
revolutsiooniline liikumine, et seejärel jätta nii esimesed kui teised allasurutuna endisesse
olukorda. Seesama nähtus on märgatav ka teiste rahvuslike liikumiste juures, nõnda nagu
poolakad vene Poolas, püüdes poliitilise ja rahvusliku autonoomia poole, keelduvad
tunnustamast Poolas elavate juutide rahvuslikke õigusi. Sotsiaaldemokraatia tunnistab oma
programmis „kõigi rahvaste õigust enesemääramisele“; kuid tegelikkuses, püüdes kogu
maailma proletariaati ühendada üheks revolutsiooniliseks armeeks, milline ei tunne või ei
tunnista rahvuslike erinevusi, ta suhtus (eriti alguses) tõrjuvalt isegi rõhutud rahvaste
rahvuslikesse liikumistesse. Ta kaldus isegi erinevate rahvuste eksisteerimise fakti suhtuma
kui mineviku jäänukit ja näha selles ülemaailmse sotsialismi ideaali saavutamise teel
pidurit (need ideed on arendatud välja Kautski poolt). Austrias köitis sotsiaaldemokraatia
esmalt põhiliselt saksa töölisi. Sedavõrd, mil see levis teiste rahvaste hulka, hakkasid
viimased tooma esile rahvuslikkuse ideed, kui iseseisvat tunnustatud ja lubatud õigust.
Nende teoreetikuteks oli K. Renner (kirjutas selliste pseodonümide all nagu Sinoptikus ja
Špringer), kes seisis selle eest, et rahvusel on iseseisev eksisteerimise õigus, et see on väga
elujõuline, et rahvuste hävitamine, nende ühte sulatamine, isegi kui see on võimalik, viib
vältimatult inimvaimu vaesumiseni. Püüdes rahvaste lähendamise, sõdade kaotamise poole,
ei tohiks sotsialism püüelda rahvuste hävitamise poole, ta peab neid tunnustama ja olema
iga rahvusriigita rahvuse kultuuri kaitsja. Selle eesmärgi saavutamiseks esitas Renner
rahvaste föderatsiooni idee, milliste jõul riik peab endast kujutama mitte territooriumite,
vaid rahvaste föderatsiooni, millistes igaüks peab omama õigust ajada oma rahvuslikke
kultuuri asju iseseisvalt. See idee, mis oli eriti meelitav kõigile väikestele rahvastele, kuid
mis jäi Renneri poolt lõpuni välja töötamata ja mis kutsus esile palju praktilisi takistusi,
võitis sellegipoolest suure sümpaatia juutide ja teiste Austria rahvaste hulgas. Kui see ei ole
just käesoleval ajal austria sotsiaaldemokraatide hulgas üldtunnistatud, siis igal juhul
jagavad seda vaadet neist väga paljud. Venemaale imbus sotsiaaldemokraatia esmalt oma
saksamaal väljakujunenud vormis, järelikult rahvuslikesse liikumistesse eitava
suhtumisega. Selle kõrval tekkisid Venemaal sotsialistlikud parteid, millised esitasid
kindlaksmääratult ka rahvusküsimuse; sellised, nagu näiteks, juudi Bund ((asutati 1897.a.))
(VIII, 578) ja ((SVE 6. 1951. lk.287.)), Poola sotsialistlik partei, Gruusia sotsialistlik
föderalistlik partei. Kuid, kui 1905.a. vene sotsiaaldemokraatlikesse ringidesse hakkasid
imbuma Renneri ideed, kuid eriti sügavale ajasid nad oma juured juudi ja teistesse
rahvuslikesse sotsialistlikesse parteidesse. Suur 1914-1916.a. Maailmasõda tõestas
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vaieldamatult, et nii sügavad on inimeses tema rahvuslikud püüded, kui elujõuline ka
rahvus ei ole, ikkagi on riigi seosed tugevamad kui rahvuslikud. Poolakad, kes varem
unistasid Poola riigi taastamisest, osutusid sõja ajal olevat erinevates leerides. Serbia ja
Austria-Ungari serblased võitlesid samuti teine-teise vastu. Sõda asetas rahvusküsimuse
täiesti uude vormi, senini (detsember 1915.a.) millise selge kuju ei ole veel välja täiesti
kujunenud.
Vaata vastavat kirjandust.
Herder, „Ideen zur Philosophie der Geschichte“ ( väljaandes „Herders Werke“);
Gobineau, „Essai sur I´inegalite´ de races humaines“ (4. kd., 1853-55);
L. Gumplowicz, „Der Rassenkampf“ (Inspruk, 1883);
L. Gumplowicz, „Das Recht der Nationalitäten in Oesterreich“, (Inspruk, 1879);
F. J. Neumann, „Volk und Nation“ (Leipzig, 1876);
A. Kirchhoff, „Zur Verständigung über die Begriffe Nation und Nationalität“ (Halle, 1905);
… venekeelne kirjandus, lisan hiljem.
V. Vodovozov.
Uus (vene) entsüklopeedia. 1916.a. Nr. 28. lk.108-112.
Rahvuslik Keskerakond Tekkis 1932.a. alguses eesti kodanlike keskrühmade - Eesti Rahvaerakonna, Kristliku
Rahvaerakonna, majandusrüham aj Eesti Tööerakonna ühinemisel. Esines esmakordselt V
Riigikogu valimistel s.a. sai Rahvuslik Keskerakond 22.1% antud häältest.
Rahvuslik
Ök., õpetus, mis seab oma majandussüsteemi keskuseks ning juhtivaks põhimõtteks
majandussüsteem
rahvusidee. Esines osalt juba A. H. Mülleril. Rajati süstemaatilisel kujul Fr. List poolt.
Rahvuse iseseisvuse ja võimu aluseks on selle õpetuse järgi nende majandus. Seepärast
peavad majanduslikult madalal arenemisastmel seisvad rahvad innukalt püüdma kiirendada
oma rahvamajanduse arengut. Seejures peetakse eriti tähtsaks rahvuslikku tööstust, mida
tuleb kaitsta ja arendada võistlusvõimeliseks erilise kaitsetollidesüsteemi abil. Vt.
Majandusteadus.Protektsionism.
Rahvuslik Vabameelne Asutati 1922.a. J. Pitka, H. Rikandi, J. Poopuu ja A. Pacheli poolt. Võttes osa II Riigikogu
Partei
valimistest 1923.a. sai Rahvuslik Vabameelne Partei üle 20 000 hääle, mis moodustas 4,5%
antud häältest. III Riigikogu valimistel 1926.a. ei suutnud partei ühtegi kandidaati läbi viia,
misjärel ta s.a. likvideerus. Erakonna häälekandjana ilmus 1923.-24.a. ajaleht „Eesti“.
Rahvuslik-reformism - – mõnede Ladina-Ameerika reformimeelsete poliitiliste parteide doktriinist. Ta väljendab
keskklassi huve, ning samuti mittemonopoolse kodanluse püüdu leida omale alternatiivset
ühiskonna arengu teed. Põhilisteks joonteks on: antiimperialism, demokraatlike
institutsioonide, segamajanduse (vt.) printsiipide ning töö ja kapitali vahelise klassirahu
pooldamine.
Rahvuslikud töökojad Loodi Prantsusmaal kooskõlas 1848.a. 26. veebruari dekreediga. Kohe esimesil päevil astus
neisse 6000 töölist, kes kriisi tõttu olid sattunud tänavaile. Maikuus tõusis nende arv
100 000-le. Kõigile ei piisanud tööd. Rahvuslikud töökojad kujunesid rev-sots. propaganda
keskusteks, mis erutas äärmiselt Ajutist Valitsust ja kodanlust.((Gustave Flaubert,
„Tundekasvatus“, „Eesti Raamat“ Tallinna, 1972))
Rahvuslus
– elava rahva iseteadvuse väärastumine. “R” – kui “universaalse” ja “oma kalli,
kodumaise” tingimusteta vastaspoolsus “võõrale, välismaisele.”
Rahvuslus
e. natsionalism, poliitiline mõttevool, mis ühiskondlik-riiklike küsimuste otsustamisel
lähtub maa ja rahva rahvuslikest huvidest, pidades kõigis taotlustes esijoones silmas
rahvust kui erilaadset orgaanilist ja vaimset kollektiivi. Rahvuslus nõuab, et kõigil ühiselu
aladel soodustataks riik ainult seda, mis tuleb kasuks rahvusele. Nii majanduselu juhtimises
kui üldkultuurilistes harrastustes, eriti rahvahariduse ja kasvatuse alal nõuab rahvuslus maa
ja rahva omapäraste füüsiliste ja vaimsete jõutagavarade hoogsat arendamist ning kõige
selle rõhutamist, mis tugevdab rahvusliku ühtekuuluvust ja ühise põlvnemise ning
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Rahvuslus – e.
natsionalism

Rahvussotsialistlik
töölispartei 1

veresuguluse teadvust. Vt. Isamaa-armastus. (Patriotism).
(lad), poliitiline mõttevool, mis ühiskondlik-riiklikkude küsimuste otsustamisel lähtub maa
ja rahva rahvuslikest huvidest, pidades kõigis taotlusis esijoones silmas rahvust, kui
erilaadset orgaanilist ja vaimset kollektiivi. R. nõuab, et kõigil ühiselu aladel soodustaks
riik ainult seda, mis tuleb kasuks rahvusele. Nii majanduselu juhtimises kui
üldkultuurilistes harrastusis, eriti rahvahariduse ja kasvatuse alal nõuab rahvuslus maa ja
rahva omapäraste füüsiliste ja vaimsete jõutagavarade hoogsat arendamist ning kõige selle
rõhutamist, mis tugevdab rahvuslikku ühtekuuluvust ja ühise põlvnemise ning veresuguluse
teadvust (vrd. Isamaa-armastus).
- on asutatud 7. III 1918.a. Müncheni luksepa Anton Dreksleri poolt, kes moodustas „Hea
rahu saavutamise Vaba töölisliidu“. Liit jutlustas saksa armee viimase rünnaku, mis ristiti
„rahu pealetungiks“ eelõhtul, ülianneksioonilisi eesmärke. Organisatsiooni tegevusest
võttis osa umbes 40 inimest ja 5. jaanuaril 1919.a. st. päeval, mil see liit muudeti „saksa
töölisparteiks“, oli ta liikmete arv väike. Uus partei võttis Deksleri ja Müncheni
ajakirjaniku Karl Harreri juhtimise all järsult šovinistliku ja antisemiitliku kursi ning
tõmbas sellega omale Müncheni reaktsiooniliste professorite ja teadlaste tähelepanu, kelle
hulgas oli kirjanik Ditrih Ekkart ja majandus-ajakirjanik Gotfrid Feder. Feder tõi parteisse
oma „õpetuse röövivast ja loovast kapitalist“, Ekkert andis „ideoloogilise“ ja poolmüstilise
aluse partei antisemiitlikele loosungitele. Üheaegselt reaktsiooniliste kodanlike
ringkondadega pööras uuele parteile tähelepanu ka Müncheni reihsveer, õieti selle
Müncheni vastuluure osakond, mida juhtis alampolkovnik Rem. Sellise partei
eksisteerimisest kandis talle ette tema agent Adolf Hitler, kelle oli Deksleri ringikesse
toonud Feder. Rem tegi Hitlerile ülesandeks see ring parteiks muuta, milline oleks
võimeline s-d-iat asendama kodanluse agentuuri rollis väikekodanluse ja töölisklassi
hulgas. Remi näpunäidete järgi astusid parteisse massiliselt igasuguste
kontrevolutsiooniliste organisatsioonide liikmed, Remi kaudu hakkas partei ka raha saama,
mis oli kogutud töösturitelt ja pankuritelt. Hitleri tahte vastaselt, kes, oma esinemiskunsti
abil hakkas parteis kiiresti juhtivat rolli mängima, lisas partei oma nimele sõna
„rahvussotsialistlik“. Hitler viitas oma mälestustes, et ta tahtis hoiduda viitamisest
sotsialismile. 24.veebruaril 1920.a. Hitler kuulutas välja oma partei programmi, mille
autoriks oli Feder ja milline kuulutati hiljem (1926.a.) „igaveseks“ s.t. seda ei muudeta ega
parandata kunagi. Programm ise koosnes 25 punktist, millest peamised nõuavad: Versailles
lepingu tühistamist, kõigi sakslastega asustatud piirkondade Saksamaaga liitmist,
Saksamaale kolooniate tagastamist, Saksamaal elavatelt juutidelt saksa kodakondsuse
äravõtmist, „protsendiorjuse“ (s.t. liigkasuvõtlikku kapitali) likvideerimist, kõigi trustidesse
koondunud ettevõtete riigile üleminekut, sõjatööstuse kasude konfiskeerimist, keskklassi
olukorra parandamist (väikepoodnike huvides universaalkaubamajade likvideerimise teel) –
ühe sõnaga, sisaldab fašismi rahvuslikke ja sotsiaalseid demagoogilisi nõudmisi. Teistest
nõudmistest tuleks märkida kohustusliku sõjaväeteenistuse sisseviimise soovi. 1921.a.
juulis valitakse Hitler partei esimeheks, Dreksler, alandatud „auesimeheks“, kaob kiiresti
areenilt. Tähelepanuväärne on see, et sellest ajast peale, eriti Hitleri võimuletulekust, partei
faktilise alusepanija nime mitte kuskil ja kunagi partei dokumentides ja trükistes ei mainita.
Reihsveer teeb Hitlerile ülesandeks moodustada uue sõja ettevalmistamiseks kitsast ringist
suure demagoogilise massipartei, et võtta revanš kaotatud sõjast. Seepärast kogu hitlerliku
partei agitatsioon käib antiversaille lepingu, revanšistliku demagoogia, mis põimunud
kummaliselt vana antisemiitliku ideoloogiaga. Üheks Hitleri lähikondlaseks saab
Rosenberg, partei keskorgani „Felkišer beobahter“(eksisteerib 1921.a.). 1921.a. Remi
initsiatiivil luuakse parteis relvastatud organisatsioon, milline nimetatakse alguses spordi
osakonnaks, kuid mis hiljem võttis praegu eksisteeriva rünnakrühmlaste nimetuse. Hitleri ja
tema lähikondlaste kaitseks ja teiste parteide kogunemiste vägivaldseks laialiajamiseks
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loodud rünnakrühmlastest eraldatakse kaitserühmad. Väikekodanlike masside
rahulolematuse tekitanud inflatsiooni kasv tingis partei laienemise ja see saab
mainimisväärse esindatuse baieri maapäeval ja Riigipäeval, kuid hiljem, peale 1923.a.
Müncheni putsi läbikukkumist elas üle kriisi. Valitsuse suhtelise stabiliseerumise perioodil
keelatakse partei ära, Hitler kirjutab siis kindluses oma raamatu „Minu võitlus“, millest
hiljem saab rahvussotsialistliku liikumise „piibel“ ja elab üle võitluse Ljudendorfiga, kes
mingil ajal oli partei faktiliseks juhiks. 25.veebruaril 1925.a. Hitler kuulutas end
piiramatute õiguste-volitustega „füüreriks“ (juhiks). „Ma juhin liikumist, väitis ta, ja
kannan erandlikku vastutust kõige eest, mis toimub (rahvussotsialistlikus) liikumises“.
Selleks ajaks oli partei, milline mingil ajal oli erandlikult vaid Baieri ja mingil määral ka
Müncheni liikumine (Põhja Saksamaal oli mõjukas „tevtoonliku“ partei liikumine, mis
sulandus seejärel rahvussotsialistlikku), saab ülesaksamaalise iseloomu tänu oma Müncheni
politsei ametniku Friki ning Baieri apteekri Gregiri Strasseri suurele organiseerimisvõimele
aga ka Goebbelsi ((Goebbels Joseph Paul 29.X 1897 – 1.V 1945)). demagoogilisagitatsioonilisele talendile. Gobels ja Strasser kutsuvad esile teise partei suure kriisi, püüdes
jätta Hitlerit ilma diktaatorlikest volitustest, kuid Hitler jääb Goebbels reeturlikkuses
võitjaks ja kes tänutäheks saadetakse juhtima berliini organisatsiooni. Paralleelselt kriisiga
parteis toimub ka rünnakrühmlaste kriis, kuna nende pärast on tülis Rem ja Hitler.
Rünnakrühmlaste juhtimine läheb peale Remi ja Göringit ((Herman Göring 12.I 1893- 15.X
1946)) Pfeffer von Saalomonile (kuid 1931.a see läheb uuesti üle Remile). 1929.a.sõlmib
partei bloki Hugengergiga, s.t. teda tunnistatakse saksa kodanluse ühe suurima
kontrevolutsioonilise partei poolt. Väikekodanlike masside rahulolematus leiab väljenduse
rinnet loovas tiivas, mida juhib uuesti Strassler (tema vend Otto lahkub parteist ja loob
emigratsioonis käesoleval ajal „Mustaks rindeks “ nim. organisatsiooni.). Mõnevõrra hiljem
viivad Berliini mässavad rünnakrühmlased Pfefferi kõrvaldamisele ja rünnakrühmade
juhtimise uuesti Remile. Formaalselt on rünnakrühmlaste ja kaitserühmade „kõrgemaks
juhiks“ Hitler. Hitleri võimuletuleku eelõhtul eemaldatakse juhtimisest Strasser, sest ta
pidas koalisatsioonivalitsuse loomiseks läbirääkimisi Shleiheriga. Suurima kriisi diktatuuri
ajal elas partei üle 30.VI 1934.a., mil tapeti Rem, Ernst, Strassler jne.
Kuni rahvussotsialistide võimuletulekuni oli partei keskkomitee organiseeritud
selliselt, et iga tema osakond vastas mingile ministeeriumile või valitsuse ametkonnale, et
oleks kergem minna „opositsioonist“ valitsusse. Peale võimule saamist vormus partei
keskkomitee parteiladvik valitsuseks, millisesse kuulus umbes 40 isikut. „Keiserliku
valitsuse“ liikmed nimetati Hitleri poolt ametisse. Silmapaistvamad on neist: Hess (Hitleri
asetäitja), Ljutz (rühhakrühmlaste ülem), Göring, Goebbels (propaganda), Darre
(agraarküsimus), Lei (töölisküsimus), Rosenberg (kultuur ja välispoliitika), Amann (partei
väljaanded), Frank (õigusküsimused) jne.. Kõik “keiserlikud juhid“ annavad ustavustõotuse
Hitlerile. Neil on nõunike roll isevalitsuslikus monarhias. Kord aastas (suvel) Nürbergis
toimub partei kongress, millel esineb Hitler ja tema kaastöötajad pidulike ettekannetega.
Kongressile mingit diskussiooni ei ole ja otsuseid vastu ei võeta. See on ühest küljest
rohkem sõjaväe paraadi ja teisest küljest suure laada iseloomuga. Peale partei
võimuletulekut selle liikmete arvu ametlikult ei avaldata, kusjuures parteisse võtmine oli
mõnda aega peatatud ja nüüd on kehtestatud uutele liikmetele kandidaadistaaž. Partei
liikmed, kelle parteipiletis on number alla 100 000, loetakse partei vanadeks liikmeteks.
Peale rahvussotsialistide võimuletulekut anti välja loosung: ”Esimesed sadatuhat partei
liiget ei saa jääda töötuks“. Partei liikmeid on vähe sõjaväes ja välisministeeriumis, eriti
diplomaatide hulgas. Liikmeid on eriti palju politseis ja administratiiv- ametkondades.
Valimistulemused:
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Rahvussotsialistlik töölispartei:
Asutav kogu – 19.I 1919 - ei osalenud.
Riigipäev – 6.VI 1920 – ei osalenud
-.- 4.V1924 – 1,918 milj. – 32 saadikukohta
-.7.XII 1924 – 0,907 milj. – 14
20.V 1928 – 0,810 milj.- 12
14.IX 1930 – 6,572 milj – 107
31.VII 1932 – 13, 732 milj – 230
6.XI 1932 – 11,714 milj. – 196
5.III 1933 – 17,266 milj. – 288

Rahvussotsialistlik
töölispartei -

Rahvussotsialistliku
Saksa Töölispartei
programm.

Rahvussotsialistlik töölispartei Saksamaal 152-155.veerg Väike vene entsüklopeedia.
1936.a. Moskva.
(sks. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), lüh. natsid, jaan 1919. Münchenis
asut Saksa poliitiline partei, sarnaneb oma eesmärkidelt Itaalia fašismiga (vt. EE II 1933.a.
1376-1379. veerg Fašism), rõhutab rahvusliku riigivõimu ideed ja aktiivset välispoliitikat
Versailles rahu revideerimise suunas, taotleb Suur-saksamaa loomist (Austria
liidendamisega jne.), saksa rahvale uue elamisruumi hankimist, eriti saksamaast ida pool
asetsevatel aladel ja Saksamaa sõjalise jõu tõstmist, esindab rassi-ideest lähtudes rõhutatud
antisemitismi ja püüab üles ehitada autoritaarset riiki, mis arendaks sotsiaalseadusandlust ja
kõrvaldaks kapitalismi pahed, eriti pangakapitali suhtes, säilitades seejuures siiski
kapitalistliku majanduskorra, R-de parteimärgiks on haakrist (vt.); nende parteilist
organisatsiooni iseloomustavad alistumine juhile (Füher´ile), kelleks on juulist 1921.a. A.
Hitler (vt.) ja range sisedistsipliin. Partei aktivistlikuks tuumikuks on olnud a-st 1922
loodud rünnakurühmad (Sturmabteilungen, lüh. S. A.), kutsutud nende rõivastuse järgi
pruunsärkideks. R-de juhtivad tegelased on peale Hitleri H.W.Göring, P. J. Goebbels ja A.
Rosenberg (vt.) R-d saavutasid alul Baieris suure pooldajaskonna, aga nende
riigipöördekatse nov. 1923.a. Münchenis ebaõnnestus. Hiljemini arendasid nad ka Kesk- ja
Põhja Saksas ägedat agitatsiooni, eriti maailmasõja võitnud riikidega kokkuleppimise vastu.
Riigipäeva valimistel sept. 1930.a. nad said 107 kohta, juulis 1932.a. 230 kohta, tõustes
seega suurimaks rühmaks. Kui Hitleril märtsis 1933.a. õnnestus saada riigikantsleriks,
alustati kõigi avalikkude jõudude painutamist rahvussotsialismi eesmärkide teenistusse,
milline protsess on suurema või vähema eduga jätkunud praeguseni (Saksamaa ajalugu).Rde partei esineb ka Tšehhoslovakkias.
Eesti Entsüklopeediat VI 1936.s. 1385 veerg.
(Välja antud 24. veebruaril 1920.a.)
1.Meie nõuame rahvaste enesemääramise õiguse põhjal kõikide sakslaste liitmist
ühiseks Suur-Saksamaaks (Gross-Deutschland).
2.Meie nõuame saksa rahva võrdõigustamist teiste rahvastega ja Versailles´ ning St.
Germain´i rahulepingu kaotamist.
3.Meie nõuame maad (asumaid) meie rahva toitlustamiseks ja rahvastiku
juurdekasvu asutamiseks.
4.Riigikodanikuks võib olla ainult see, kes on rahvaliige (Volksdenosse).
Rahvaliikmeks võib olla ainult see, kes on saksa verd, arvestamata usutunnistust. Ükski
juut ei või seepärast olla rahvaliikmeks.
5.Kes ei ole riigikodanik, sellele peab Saksamaal võimaldama elada ainult
külalisena, kelle suhtes kohaldatakse välismaalaste kohta käivat eriseadusandlust.
6.Riigi juhtimisest ja seadusandlikust tööst osavõtuõigus tohib kuuluda ainult
riigikodanikule. Seepärast nõuame, et iga avalik amet, ükskõik, missugust laadi, hoolimata
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sellest kas see asub riigis, osariigis või kohalikus omavalitsuses, peab olema täidetud ainult
riigikodanikega.
Meie võitleme korruptsiooni põhjustava parlamendi kombe vastu, kus kohtadele
määramist teostatakse ainult partei vaatekohtade järgi, arvestamata iseloomu ja võimeid.
7.Meie nõuame, et riik kohustuks esimeses järjekorras hoolitsema riigikodanike
teenistus- ja äraelamisvõimaluste eest. Kui ei ole võimalik toita kogu riigi rahvastikku, siis
peab võõraste rahvaste liikmed (mitteriigikodanikke) riigist välja saatma.
8.Iga uut mittesakslaste sisserändamist tuleb takistada.
Meie nõuame, et kõik mittesakslased, kes 1914.a. 2. augustist saadik on Saksamaale
sisse rännanud, sunnitakse viibimata lahkuma riigi piiridest.
9.Kõik riigikodanikud peavad evima võrdseid õigusi ja kohustusi.
10. Iga riigikodanikku esimeseks kohustuseks peab olema loovalt töötamine kas
vaimselt või kehaliselt. Üksikisik oma tegevuses ei tohi eksida üldsuse huvide vastu, vaid
peab tegutsema üldsuse raamides ja kõikide hüvanguks ja kasuks.
Seepärast nõuame:
11.Tööta ja vaevata sissetulekute kaotamist.
Protsendiorjuse murdmist („Brechung der Zinskenchschaft“).
12.Arvestades hiiglasuuri varanduse- ning vereohvreid, mida nõuab igalt rahvalt
sõda, peab isiklikku rikastumist sõja läbi nimetama kuriteoks rahva vastu.
Meie nõuame seepärast kõikide sõjaprofiitide täielikku võõrandamist
(konfiskeerimist).
13.Meie nõuame kõikide seni juba kapitaliühinguteks muutunud
(vergesellschafteten) käitiste (trustide) riigistamist.
14.Meie nõuame (tööliste) kasust. osasaamist suurkäitistes.
15.Meie nõuame vanaduskindlustuse suurejoonelist väljaarendamist.
16.Meie nõuame terve ja tugeva keskseisuse loomist, tema säilitamist,
suurkaubamajade viivitamata kommunaliseerimist ja nende väikeettevõtjatele väljaüürimist
odavate hindadega, kõikide väikeettevõtjate suuremat arvestamist riigi, osariikide ja
omavalitsuste hangete puhul.
17.Meie nõuame meie rahvuslikkude vajadustega kohandatud maareformi, seaduse
loomist maa tasuta võõrandamiseks üldkasulikeks eesmärkideks, maarendi kaotamist ja
maaga spekuleerimise lõpetamist.
18.Meie nõuame halastamatut võitlust nende vastu, kes oma tegevusega halvavalt ja
kahjustavalt mõjutavad üldhuvisid. Kurjategijad, liigkasuvõtjad, hangeldajad ja muid
rahvavaenlasi tuleb karistada surmanuhtlusega, arvestamata nende usutunnistust ja rassi.
19.Meie nõuame materialistliku maailmakorda teeniva rooma õiguse asendamist
saksa õigusega.
20.Et igale andekale ja usinale sakslasele võimaldada kõrgema hariduse saamist ja
seega juhtivale kohale pääsemist või jõudmist, peab riik hoolt kandma kogu meie
rahvaharidusasjanduse põhjaliku väljaarendamise eest. Kõikide haridusasutuste õppekavad
peab kohandatama tegeliku elu vajadustega. Riigimõtte sisendamist tuleb teostada juba
koos arusaamise algusega kooli kaudu (kodanikuõpetus). Meie nõuame, et vaeste vanemate
vaimselt eriti andekatele lastele antakse haridus riigi kulul, arvestamata vanemate seisust
või elukutset.
21.Riik peab rahvatervise tõstmise eest hoolt kandma ema ja lapse kaitsmisega,
noorsootöökeelu, võimlemis- ja spordikohustuse seadusliku kindlaksmääramisega ja
kehajõu tugevdamise saavutamiseks kõikide noorsoo kehaliku kasvatusega tegelevate
ühingute kõige suurema toetusega.
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Rahvusvaheline
tööõigus,

22.Meie nõuame palgasõduritest väe kaotamist ja rahvaväe loomist.
23.Meie nõuame, seaduslikku võitlust teadliku poliitilise vale ja selle levitamise
vastu ajakirjanduse kaudu. Saksa ajakirjanduse loomise võimaldamiseks nõuame:
a. Kõigi saksa keeles ilmuvate ajalehtede toimetajad ja kaastöölised peavad olema
rahvaliikmed;
b. Mittesaksa ajalehed peavad ilmumise ja väljaandmise loa hankima riigi vastavalt
võimult. Neid ei tohi saksa keeles trükkida.
c. Iga rahanduslik osavõtt saksa ajalehtedest või nende mõjutamine mittesakslaste
kaudu keelatakse seaduse poolt. Karistuseks üleastumiste eest nõuame sellise ajalehekäitise
sulgemist ja sellest osavõtnud mittesakslaste viivitamata väljasaatmist riigist.
Kõik ajalehed, kes eksivad üldhuvide vastu, peavad oma ilmumise lõpetama.
Meie nõuame seaduslikku võitlust kunsti- ja kirjandusesuuna vastu, mis avaldab
demoraliseerivat mõju meie rahvaheaolule ja ürituste sulgemist, mis eksivad eelpool
nimetatud nõudmiste vastu.
24.Meie nõuame kõigile usutunnistuse vabadust riigis, kuid niipalju kui see ei
ähvarda riigi püsimist ega eksi germaani rassi sündsuse- ja moraalitunde vastu.
Erakond kui niisugune asub positiivse kristluse seisukohal ilma end
konfidentsiaalselt sidumata teatud kindla usutunnistusega.
Tema võitleb juudimaterialistliku vaimu vastu meie seas ja väljaspool meid ja on
veendunud selles, et meie rahva kestev tervenemine võib teostuda ainult seestpoolt –
põhimõttel:
Ühiskasu enne omakasu (Gemeinnutz vor Eigennutz).
25.Kõige selle teostamiseks nõuame:
Riigi tugeva keskvõimu loomist.
Poliitilise keskparlamendi tingimusteta autoriteeti üle kogu riigi ja üldiselt üle tema
organisatsioonide.
Seisus- ja kutsekodade moodustamist ja riigi poolt antud raamseaduste läbiviimist
üksikutes osariikides.
*
Et ülaltoodud erakonna – programmi 17. punkt leidis sageli vääralt tõlgitsemist,
andis Hitler 13. aprillil 1928.a. järgmise seletuse.
Et NSDAP seisab eraomandi pinnal, siis järeldub iseenesest, et passus „tasuta
võõrandamine“ käib ainult seaduslikke võimaluste loomise kohta maad, mis on
ebaseaduslikult omandatud või mida ei valitseta rahva heaolu nõuete kohaselt, võõrandada,
kui see osutub tarvilikuks. See on esijoones sihitud „juudi maaspekulatsiooniühingute
vastu“.
*
Kasutatud on: Ed. Laaman, L. Kahkra. Tänapäeva Saksamaa. Peajooni
rahvussotsialistliku «Kolmanda Riigi» arengust, alustest ja sisekorrast. Eesti Kirjanduse
Selts. Tartu 1938. lk.127-130. ka.
- tööõiguse osa, mille normistikud luuaks rahvusvaheliste lepingute ja sobimuste alusel. R.t.
seob kas kõiki kultuurriike või ainult mõnd riikide rühma, sundides korraldama siseõigust
temas antud põhimõtete kohaselt. R.t. loomise tarvet kõigile riikidele ühtlase töökaitse ja
sotsiaalkindlustuse näol tunti ligi sada aastat tagasi, mil J.Ch. L. S. de Siamonil, R. Owen ,
P. Legrand j.t. põhjendasid selle vajadust, lähtudes peamiselt üldmajanduslikest
kaalutlustest. Mitmele riigile võrdset majanduslikku seisundit taotlesid juba enne
maailmasõda peetud konverentsid. Neist esimene (1890.a.Beliinis) ei andnud tulemusi.
Teine (1906 Bernis) saavutas valge fosfori kasutamise keelu tuletikutööstuses ja üldise
naiste öötöö keelu. Kolmas (1913.a.Bernis) tegeles laste ja naiste töökaitsega, ei andnud
aga maailmasõja puhkemise tõttu tulemusi. Maailmasõja ajal töötati ametühingute
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kongressidel välja enam ühtlane kava. 1916.a. juulis Leedsis (liitriikide esindajate poolt),
1917 .a. okt.-s. Berni (keskriigid, nende liitlased ja erapooletud) ja 1917 lõpul Buffalo
(Ameerika) kongressil ning nõuti selle sisseviimist rahulepingu teksti. Kuid rahulepingu 13.
osa peamiselt organisatsioonilist laadi normid, mis praegu moodustavadki R.t-e. põhialuse.
Edaspidised rahvusvahelised töökonverentsid on jätkanud pingutusi ühtlase tööõiguse
loomise sihis. A.T.K.
Rahvusvaheline õigus (pr. droit des gens e. droit international, ingl. International Law, sks. Völkerrecht). 1)See on
on
osa avalikust õigusest, mis käsitleb rahvusvahelise ühiskonna põhikorda ja haldust. Olles
mõeldavaist suurima ühiskonna õiguskorraks asetseb R-õ. astmelt kõrgemal seda ühiskonda
moodustavate allühikute-riikide õiguskordadest (R.õ-e. primaat), alistab need oma
normidele (normatiivide föderalism) ja püüab luua rahvusvahelisele ühiskonnale
iseseisvaid organeid ta põhifunktsioonide – seadusandluse, halduse ja kohtumõistmise –
teostamiseks (konstruktiivne föderalism). Konstruktiivselt on aga rahvusvaheline ühiskond
senini vähe arenenud ja kasutab nende põhifunktsioonide teostamiseks olemasolevaid
riiklikke organeid, varustades neid selleks vastava kompetentsiga. Rahvusvahelist
seadusandlust teostavad riigid oma esindajate kaudu lepingute sõlmimisega selleks
peetavail konverentsidel. Varemail ajul juhuslikult tarvidust mööda kokkuastunud
konverentsid muutusid XIX s. keskpaiku perioodilisteks, esmalt üksikuil kitsail aladel (näit.
perioodilised postikonverentsid), Rahvasteliidu ( ) tekkimisega aga korrapäraselt
kokkuastuvaiks konverentsideks mitmesuguste õigusnormide loomise ülesandega.
Seadusandluse õigus rahvusvahelises ühiskonnas kuulub igale riigile. Seetõttu osutub
võimalikuks partikulaarne õigus, mis kehtib kõikide riikide suhtes. rahvusvahelise halduse
alal on tunnustatud üldiselt põhimõte, et rahvusvaheliste normide rakendajaiks on riigid,
kes kasutavad selleks oma õigussüsteemi ja võimuorganisatsiooni. Erandjuhtudel on selleks
loodud erilised rahvusvahelised organid (näit. jõekomisjonid rahvusvaheliste jõgede
valitsemiseks) või teatava ala (asumaade, eriti mandaatalade) valitsemise on usaldatud
mõnele riigile. Rahvusvaheline kohtumõistmine toimub vahekohtute või Alatise
Rahvusvahelise Kohtu kaudu. Üldjoontes kujutab endast R.Õ. föderatiivsetele
põhimõtetele rajanevat õiguskorda, mille iseloomustavaiks joonteks on keskvalitsuse
väljaarendamatus ning nõrkus ja osaühikute-riikide laialdased ja paiguti ainudomineerivad
võimupiirid. 2)Teaduslik distsipliin, mis käsitleb avaliku õiguse p. I-s esitatud osa. Rajati
teadusena H. Grotiuse ( ) poolt, kes käsitas teda loodusõiguse seisukohalt. Hiljemini tekkis
positivistlik koolkond, mille isaks olid C. van Bynkershoek (1673-1743). Praegu on R.õ.
kujunenud laialdaseks õigusteaduslikuks haruks rikkaliku üldise ja monograafilise
literatuuriga.
P. Pauchille,”Traite de droit international public”. 4kd. 1921-1926;
D. Anzilotti, “Coura de droit international,”1929.a.;
G. Scelle, “Precis de droit des dens,”2kd. 1932-1934.a.;
H.Kelsen, “Das problem d. Souveränität u. die Theorie des
Völkerrechtsgemeinschaft,” 1926.a.;
T.J. Lawrence,”A HANDEBOOK OF PUBLIC INTERNATIONAL Law,” 1925..
A. Piip, “Rahvusvahelise õiguse süsteem,” 1923.a.
N.Ks.
Rakendusvara

Ramadaan

e. rakend, ök. , see rühm varaosiseis, mis vahetult ning ühe tootmisprotsessi vältel ei siirdu
valmistatavasse tootesse (materiaalsesse hüvisesse või jõudlusse), vaid püsivad pkemat
aega tootmisprotsessis ning siirduvad tootesse kaudselt – mahakirjutuse teel (näit. põhimik,
hooned, masinad, seadised, patendid jt.). Rakendusvara on käibevara (vara).
Amortiseerimine.
– püha kuu.
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Rassism -

Õpetus, mille järgi tsivilisatsioonide taseme- ja tüübierinevusi põhjustavad „ülem“ ja
„alamrasside“ erinevused; rassistlikud doktriinid arvatakse üldiselt poliitilise spektri
äärmisesse paremserva.
– riigipea, valitsusjuht või välisminister.

Ratifitseerib suur
kolmik
Ratsionaalne lahendus -Decision, rational - Objektiivse analüüsi tulemustega kinnitatud valik. Ratsionaalne
lahendus, erinevalt arvamusel põhinevast, ei sõltu varem omandatud kogemusest.
Reaktsioon Soov status quo kinni külmutada või isegi naasta väidetavasse kuldajastusse minevikus.
Reeglid
– Rules- .Täpne määratlus sellest , mida tuleb teha mingis konkreetses unikaalses olukorras.
Referendum
– (T:52,lk.627)on riigiõiguse instrument. Mõnedes riikides, kus üksikute poliitiliste üksuste
esindajad oma kogudes võivad otsust vastu võtta vaid siis, kui neil on selleks rangelt
kindlaks määratud volitused. Kaasaegses mõttes on referendum vahetu valijate poole
pöördumise vorm, et lahendada seadusandlik või mõni teine probleem
Reform
– mingis ühiskonna valdkonnas võimude kehtestatud õigusaktide alusel ning valitsuse
planeerimisel ja juhtimisel teostatav muutus.
– arusaam, et sotsiaalseid muutusi paremusele võib saavutada rahumeelsel, enamvähem järkjärgulisel moel; seostub ideoloogiate ja poliitiliste parteidega, mis
paiknevad poliitilise spektri keskosas.
Reform – SD poliitika
SD poliitika põhiline läbiviimise meetod, mille vahendusel peaks kapitalistlik
ühiskond evolutsioneeruma demokraatlikuks sotsialismiks. Sõdadevahelisel perioodil SD
kesk-tee toetajate hulgast panid oma panuse reformidele, et säilitada kapitalismi positsioone
(valikuline riigistamine), aga vasakpoolsed reformidele, mis nõrgendaksid kapitalismi
aluseid (töötajate osalemine majanduse juhtimisel). 50-60.a. SD vaatlesid reformi, kui
“heaoluriigi” kindlustamise hädavajalikku vahendit, mida loeti oluliseks vaheetapiks
liikumisel demokraatlikku sotsialismi. 70-80.a. diskuteeritakse reformide sisu üle ja
diferentseeritakse “süsteemi stabiliseerivateks” ja “süsteemi muutvateks.”
ReformRegionaalne
organisatsiooniline
struktuur
Registrio Official
Regular
Regulatiivsed normid
Regulatiivsus
Rekvireerima
Relef –

Religious
denominetiors
Relv

Relvastatud
Neutraliteedi Liiga
Renegaat

.
- Territorial departmentation- Organisatsiooni piirkondliku struktuuri tüüp, milles
kasutatakse geograafilist ülesehituse printsiipi.
– Ekuadori ametlik väljaanne („Riigi Teataja“ K. L.).
– korraline.
– kehtestatavad õigussubjektidele (õiguselus osalejatele) juriidilised õigused ja kohustused.
– reguleerimise ulatus.
– sunduslikult riigile võtma (Tšiili 1925.a.K §10.9.punkt)
(pr. k. relief, lad.relevo )- (aitan) – vasalli rahaline maks senjoori või vasalli muutmisel
oma senjoorile keskajal Inglismaal ja Prantsusmaal (tavaliselt pärandamise korras). Relefi
makstakse aasta või kahe aasta feodilt (läänilt) saadud tulu suuruses. Relef oli vasalli
suhetes ettenähtud kohustuslik sissemakse. (SVE-36-342.lk).
– religioossed ühendused.
Võitlusvahend, abinõu vastasele kaotuste tekitamiseks, ta mõjutamiseks moraalselt ja
materiaalselt. Külm- ja tulirelvade kõrval kuulub nüüdisajal relvade hulkka mitmesugused
tehnilised leiutised ja keemilised ning bakterioloogilised võitlusvahendid (tank, lennuk,
raadio propagandavahendina, nakkuspisikud jne).
–ld. renegerare –eitama oma veendumusi muutnud ning vastase poolele üle läinud inimene,
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Renteid
Res integra
Res judicata
Reskript
Resolutsioon –
Restutio at integrum
Restutio in intergrum
Revolutsioon

RevolutsioonRevolutsiooniline
situatsioonRigorism

taganeja, salgaja, reetur.
– kroonule makstavate maksude vastuvõtja ja alalhoidja, joogikohtade pidamise patentide,
tempelmarkide müümine jne. (allub kamaraalkojale).
– pretsedenditu juhtum.
– (seadus) on astunud jõusse; otsustatud kohtuasi.
– (ld. rescriptum kirjalik vastus), Rooma keisrite vastus õiguse kohta esitatud küsimustes
eraisikuile v. ametiasutustele; riigipea v. mõne muu kõrgema riigivõimu esindaja korraldus,
otsus v. ka tänukiri (ld resolutio – luba), otsus, mille võtab vastu kongress, komitee, koosolek,... kohtuotsuse
viimane osa.
– esialgse olukorra poole liikumine.
– esialgse olukorra taastamine (restitutsioon).
– ühiskonna arengus toimuv põhjalik pööre, mille tagajärjel tuleb võimule uus
ühiskonnaklass, vahetub valitsemisrežiim ning muutub kogu ühiskondlike suhete
spekter. (Vt. tehnika revolutsioon).
– eeldab riigis kehtiva (sotsiaalse, majandusliku või poliitilise) ebavõrdsuse mudeli
tõsist kriisi ja kätkeb endas ideoloogilist ja eliidi poolt juhitud katset säärast mudelit
muuta jõu ja vägivalla abil.
Kui riik on revolutsiooniks „küps“ ja selle puhkemiseks on vaja vaid mõnda ettevaatamatut
intsidenti, on tegemist revolutsioonilise situatsiooniga; status quo delegitimiseerimisele ja
destabiliseerimisele aitavad kaasa paljud pikaajalised ja keskmise toimega tegurid.
– (lad. Rigor – jäikus) – moraali v.m. põhimõtete ülirange järgimine.

Riigi majanduskäitised Riigile kuuluvad ning riigi haldamisel olevad või vähemalt riiklikule kontrollile alluvad
käitised, mille majandamise pea-eesmärgiks on kas riigile otseselt tulude hankimine või
riigi- ja rahvamajanduse üldhuvide edustamine ning kaitsemine. Riigi majanduskäitised,
mida majandatakse erakapitalistlikel põhimõtteil, s.t. kasumit taotlevalt, nimetatakse ka
riigi ettevõtteiks. Riigi majanduskäitised võivad esineda vastavate erakäitistega vabas
võistluses (Eestis näit. Riigi Põlevkivitööstus, Riigi Metsatööstus jt. monopoliseisundis.
Eestis raudteed, post) telegraaf-telefon, piirituse- ja viinamonopol jt.) Nüüdisajal valitseva
arvamuse järgi on riigi majanduskäitised õigustatud ainult seal, kus eraalgatus puudub, on
puudulik või vastuolus riigi ja rahvamajanduse huvidega või kus riigil tuleb esineda
teerajana erakäitiste ja – kapitali ligimeelitamiseks (vt. riigistamine). Riigi majanduskäitiste
osatähtsus on tänapäeva majanduselus siiski kõikjal suurenemas. Eesti riigi
majanduskäitised võib jagada kolme rühma:
1)Vabadussõja ajal asutatud ning peamiselt Vabadussõjast tingitud, nüüd juba likvideeritud
riigi majanduskäitised (näiteks „Erkat“, „Revalis“ jt,);
2)Eri-põhikirjade alusel praegu teotsevad riigi majanduskäitised:
a)tööstuskäitised: Riigi Põlevkivitööstus, Riigi Turbatööstus, Riigi Metsatööstus, Riigi
Sadamatehas, Riigi Trükikoda, Vangimajade tööstus ja Arsenal;
b)pankkäitised: Eesti Pank, Eesti Maapank, Pikalaenu Pank ja Riigihoiukassa;
c)riigimõisad;
d)Riigi Ringhääling ja Kopli kinnisvaravalitsus (Koplis asuvate riigivaranduste
valitsemiseks ja kasutamiseks, asut. 1934.a.);
3)Riigi eelarve alusel teotsevad eripõhikirjata riigi majanduskäitised: raudteed, posttelegraaf-telefon, piirituse- ja viinamonopol, sadamad ja laod, riigi rahalised loteriid. Riigi
majanduskäitised on mõjuvalt kaasa aidanud Eesti riigi loomisel, ta majanduse
finantseerimisel, põllupidajate võlgade korraldamisel, era- ja ühispankade toetamisel
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kriisidepuhul, suurtööstuse rajamisel, põlevkivi ja turba töötlemisel, hindade
reguleerimisel, tööpuuduse vähendamisel ja mitmel teisel alal. Riigi majanduskäitised tulud
moodustavad viimaseil aastail u. 20% Eesti riigieelarve üldtuludest (nettosummades).
E. Pm. EE.VIII. 1936.
Riigi pärand
Jur. Bona vacantia.
Riigi sotsialism –
sai juba alguses konservatiivse värvingu. Monarhia liit koos teatud seisustega, et suruda
maha kodanluse pealetungi, töötajate nõudmiste rahuldamist sotsiaalsete reformide kaudu
ja samal ajal monarhiat tugevdada.(Robertus, Todt, jne.)
Riigi õuenõukogu
Reichshofrat
Riigi-majandusnõukoguEestis 1919.a. asut (RT. 1919, nr. 67) ja 1935.a. uuendatud (RT., 1935, nr. 15) nõukogu,
mille ülesandeks on anda nõu ja olla abiks Vabariigi Valitsusele ja ta üksikutele liikmetele
rahvamajanduse ning sotsiaalsete olude korraldamisel jka arendamisel. Riigi –
majandusnõukogu koosneb 25 liikmest, kes seatakse ametisse 2 aastaks. 15 neist valitakse
kutse- ja majandusalade järgi, kuna 10 liiget nimetatakse riigivanema poolt
majandusministri ettepanekul.
Riigiduuma
Venemaa Riigikogu
Riigikaitse kõrgeimaks Vabariigi President
juhiks on

Riigikaitse-EE-1933.a.

Balti mere ja Eesti ranniku pärast on teised rahvad ajaloo kestel pidanud pikki ja
veriseid võitlusi; võitlevate poolte vägedele on Eesti territoorium sageli olnud
tegevusväljaks. Ka Eesti vabadussõjas oli Nõukogude-Vene loosungiks uuesti võimule
pääseda Balti rannikul. Rahvusvahelises poliitilises arengus võivad edaspidi kujuneda
olukorrad, kus leiavad aset uued relvastatud kokkupõrked. Eesti seisukohalt on suure
tähtsusega Vene ja Saksa kui suurrahvaste laiutamistung. Arvestades oma geopoliitilist
asendit ja ajaloolisi kogemusi, peab Eesti tõsiselt korraldma enesekaitset omariikluse
säilitamiseks. Tulevane sõda võib kujuneda Eestile heitluseks elu ja surma peale. Sääraseks
heitluseks ei ole kunagi jõude liiga palju, mispärast Eesti ei pea kasutamata jätma ühtegi
võimalust enesekaitse kõvendamiseks ning julgeoleku kindlustamiseks. Enesekaitse
teostamiseks loovad riigid sõjapoliitilisele olukorrale (vt. Sõda) vastavad relvastatud jõud.
Eesti on väike riik ning selle tõttu on tema sõjapoliitiline olukord alati raske. Arvatavate
vastaste sõjalised jõud on ülekaalukad ning võivad mobilisatsiooni korral progressiivselt
kasvada pikema aja jooksul. See nõuab Eesti relvastatud jõudude moodustamisel sõja
algusest peale maksimum-pingutust, s.o. mobilisatsiooni läbiviimist säärases ulatuses, et
olemasolevaid relvi ja võitlusvahendeid saadaks kõige laiemalt ära kasutada tulevase sõja
iseloomu kohaselt. Kogu kaitsekorraldus peab olema sedavõrd võimas, et vastane kergel
käel ei otsustaks sõjalist aktsiooni.
Eesti kaitsejõud korraldamise aluseks on Põhiseaduse ((1933.a.)) §78, mille järgi
kõik kodanikud on kohustatud osa võtma vabariigi kaitsest seaduses ettenähtud alustel ja
korras. Sellega on tagatud Eesti tarvilik maksimaalne pingutus, kui Vabariigi Valitsus
õigeaegselt otsustab mobilisatsiooni küsimuse. Meeskodanike osavõtt riigikaitsest on
üksikasjaliselt registreeritud 1926.a. maksma pandud Kaitseväeteenistuse seadusega (RT
1926, nr. 43); a 1927-28 on seda seadust osaliselt täiendatud ja muudetud.
Põhiseaduse järgi kannab vastutust riigikaitse eest Vabariigi Valitsus. Kaitsejõudude
loomise tehniline töö on kaitseministeeriumi ülesanne. Meeskodanike kaitseväeteenistuse
üldkestvus on 17. – 55. elua-ni, seega 38.aastat, jagunedes teenistuseks:
1)alalises kaitseväes, mille moodustavad: a)sundaega teenivad noored,
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b)vabatahtlikud, c) üleajateenijad ja d) tegelikus teenistuses olevad ohvitserid;
sundteenistus kestab seaduse järgi 12 – 18, tegelikult 10-16 kuud, vastavalt väeliigile;
2)käsutusväes, kuhu arvatakse kodanikud pärast sundteenistuse lõppu; alalises ja
käsutusväes kokku teenivad kodanikud 5. a.;
3)reservväes, kuhu kuuluvad : a)käsutusest vabanenud ja b) mingil põhjusel 45. a.
elueani mitte teeninud kodanikud;
4)maakaitseväes, kuhu kuuluvad: a)reservväest vabanenud (s.o. 45. elueast peale)
kodanikud, b)kodanikud, kes nõrga tervise tõttu on määratud maakaitseväkke. Reserv- ja
maakaitseväelased jagunevad I, II, ja III järku, vastavalt kodanikkude sõjalisele
ettevalmistusele ja tervislikule seisukorrale. Käsutus-, reserv- ja maakaitsevägi
moodustavad üldise tagavaraväe, mille abil luuakse sõjaks tarvilikud jõud mobilisatsiooni
korral. Kesk- ja kõrgema haridusega noored kodanikud peavad sundteenistuse ajal sama
reservohvitseri ettevalmistuse. Kaitseväkke ei arvata sunnitööle mõistetuid; neid
määratakse selle asemel tööteenistuse kaitseväe huvides. Sundteenistus alalises väes on
määratud: a)kodanike sõjalise õppuse ja kasvatuse andmiseks, b) relvastatud jõudude
loomiseks rahuajal piirikaitseks ning sisemise julgeoleku tagamiseks. Reserv- ja
maakaitsevägedele ettenähtud kordamisõppused (vt) peavad hoidma võitlusvõimelisena
kogu tagavaraväe.
Rahuajal jaguneb Eesti kaitsevägi organisatsioonilt järgmiselt.
1)Maajõud: a)jalavägi; 2 jalaväerügementi, 12 üksikut jalaväepataljoni, Tallinna
Vahipataljon; b) suurtükivägi: 5 suurtükiväegrupi; c)ratsavägi: 1 ratsarügement:
d)soomusvägi: 2 soomusrongide rügementi, autotankide rügement (millises tankid,
soomusautod, auto-transport-osad); e)insenervägi: pioneer- ja sidepataljonid.
2)Merejõud: a)merelaevastiku divisjon (sestroyerid „Lennuk“ ja „Vambola“, torpeedopaat
„Sulev“, vahilaevad ja traalerid); b)Peipsi laevastiku divisjon (sõjalaevad „Tartu“ ja
„Ahti“); c)merekindlused, komandantuuridega Äignas, Naissaarel ja Suurupis; d)mereside
ja e) mereväe kalda-asutused – sõjasadam ja baas.
3)Õhujõud: a)lennuvägi – 3 üksikut lennuväedivisjoni, merelennusalk, lennukool,
lennubaas ja töökojad; b) õhukaitse suurtükiväegrupp.
4)Kaitseväe ühendatud õppeasutused, kuhu kuuluvad: a) Kõrgem Sõjakool – kõrgema
haridusega rivijuhtide ning staabiala ohvitseride ettevalmistamiseks; b)Sõjakool – kaadri- ja
reservohvitseride ettevalmistamiseks; c)Allohvitseride Kool – üleajateenijate allohvitseride
ettevalmistamiseks; d)Õppeeskadron – peam. Noorte hobuste ratsastamiseks. Kaitseväe
ühendatud õppeasutuste juures korraldatakse kursusi väeliikide ja erialade kohaselt kaadri
väljaõppe täiendamiseks.
5)Mitmesugused kaitseväe asutised, nagu arsenaal, sadulsepatöökoda, laod, haiglad,
veterinaar-laatsarett jne.
Väeosad ja sutised on paigutatud üle maa, moodustades rea garnisone.
Kohapealseiks kõrgeimaks juhtimis- ning valitsemisinstantsideks on :diviisi juhatused ja
staabid – Rakveres(I), Tartus (II) ja Tallinnas III div): merejõudude juhatus, Kaitseväe
ühendatud õppeasutuste juhatus ja õhukaitse juhatus. Kaitseväe isikkond koosneb rahuajal:
alalisest kaadrist – ohvitserid, üleajateenijad ning mitmesugustel erialadel teenivad
eraisikud ja ajateenistuses olevatest sõduritest. Iga väeosa (asutise) isiklik koosseis,
relvastis ja varustus on kindlaks määratud koosseisudega, mille kinnitab Vabariigi
Valitsus.. Maksvate koosseisude järgi on : ohvitsere 1780, üleajateenijaid 2700, sõdureid
10 200 ja eraisikuid 1100; iga-aastane noorte kontigent (on reguleeritud maailmasõjaaastate sündimuste kohaselt) annab 8 500 meest, edaspidi kuni 10 000.
Noored võetakse teenistusse üldiselt 3 korda aastas (normaalselt veebr., juunis, okt.),
mõnedes väeliikides 2 korda (apr. Okt.). Kodanikkude kaitseväeteensitusega seotud
toimingud on koondatud kaitseväe ringkondade ülemate asutistesse, millised on
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vastavaltmk-dele; Kaitseväe ringkondade piirid ei tarvitse seejuures maakondade piiridega
ühte langeda. Eesti kaitsevägi omab relvastist, nagu kõik väikeriikide tänapäeva sõjaväed.
Kõige uuemat tüüpi relvi jt. võitlusvahendeid ning kaitseabinõusid soetatakse
kaitseministeeriumi eelarve võimaluste kohaselt. See viimane näitab alalist vähenemist ja
moodustab u. 20% riigieelarvest. Mobilisatsiooni korral täiendatakse alalist kaitseväge
tagavaraväest määral, mis on ette nähtud sõjaaegsetes koosseisudes. Koos inimestega
võetakse vajalikul arvul ka hobuseid, liiklemis- ja transportvahendeid. Relvastatud jõudude
hulka kuulub ka kohtu- ja siseministeeriumile alluv piirivalve. Tingitult tänapäeva
poliitilisest olukorrast on eraalgatusel ja vabatahtlikkuse alusel ellu kutsutud „Kaitseliit“
kui riigikaitse ülesannetega organisatsioon, eriti sisemise julgeoleku kindlustamiseks.
Kaitseliidus on ligikaudu 32 000 malevlast ning 70 kaadriohvitseri. Kaitseliidu juures
töötab „Naiskodukaitse“ eesmärgiga aidata Kaitseliidul täita tema ülesandeid. Kaitseliidu
„Noorte Kotkaste“ organisatsioon on määratud kasvatustööks noorsoo keskel. Kaitseväe
teenistusseaduse alusel antakse riigikaitselist õpetust ja kasvtust koolinoorsoole kesk- ja
kutsekoolides. Mobiliseeritud kaitsevägede etteotsa astub sõja korral ülemjuhataja.
Eesti kui väikese riigi riigikaitse tehniline korraldamine peab leidma toetust kogu
rahva vankumata tahtes võidelda lõpuni. Riigi sisepoliitika ülesandeks on seda tahet
kasvatada. Sõjapidamine nõuab autoriteetset, tugevat riigipead ja valitsusvõimu. Ainult siis
on mõeldav kogu rahva jõudude ratsionaalne organiseerimine ja kasutamine. Eesti
välispoliitika ülesandeks riigikaitse alal on hoiduda teravatesse konfliktidesse sattumast
teiste riikidega ning hoolistseda, et sõja korral Eesti ei jääks üksi. Eesti-Läti liit on selles
mõttes konkreetne fakt. Samuti sõbralik koostöö kõikide riikidega, kes aktuaalselt on
huvitatud poliitilisest arengust Ida-Euroopas. Kõrge kultuuriga, monoliitne oma rahvuslikus
koostises, ühiskondlikult vähe killustunud, vastupidav ja terve, külmavereline, hakkaja ning
leidlik eesti rahvas on heaks materjaliks relvastatud jõudude loomisel. Need jõud on kogu
rahvas ning riiklik-ühiskondlik organisatsioon, talitades nii rahu kui sõja ajal põhimõtetel,
mis on vastu võetud Vabariigi Valitsuse poolt 30. XII 1931.a. ja avalduvad
„Lahingueeskirja“ sisejuhatuses, suudavad auga kaitsta Eesti iseseisvust. EE. 1933 II lk v.
624-627. J. T-d. ((Tõrvand, J. kindral-major.)) (Vt. Eesti kaitsevägi)
Sks -Reichskanzler. 1)Saksa keisririigis a-il 1871-1918 keisri poolt nim. ja tema ees
vastutav, suure võimutäiusega varustatud valitsusejuht, kes oli ainsaks riigiministriks,
teostas valitsemist riigisekretäride kaudu ja toimis samal ajal liidunõukogu juhatajana.
2)Saksa vabariigis a-st 1919 juhtiv riigiminister, kes ühes teiste riigiministritega moodustab
riigivalitsuse. Vt. Kantsler.EE-1936-7-kd. Lk-201.
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Riigikassa-võlakirjad- 1)6%-se kasvikuga võlakirjad, mida Vabariigi Valitsusel on õigus (RT 1928 nr. 97) on
1936
õigus välja anda realiseerimiseks sise- kui ka välismaal nimiväärtuses kuni 7 610 000 kr.
Tuletikkude valmistamise ja müügi seaduse (RT 1928, nr. 38) §5 tingimustel. Rriigikassavõlakirjade realiseerimisest saadud summad kasutati eriti Tartu-Petseri raudtee ehitamiseks.
2)Võlakirjad, mida Vabariigi Valitsusel on õigus välja anda kuni 5 milj kr., tärminiga mitte
üle 5 aasta ja kasvikuga mitte üle 6% aastas. Nende võlakirjade realiseerimisest saadud
raha kasutatakse kehtiva seaduse (RT 1929, nr. 29; 1934, nr. 77) aluisel. Vt.
Riigivõlg. Riigikassa-pantkirjad. EE-1936-7-kd-lk-201.

Riigikogu-1936

Jur. Riigi seadusandliku võimu teostav organ Eestis. 1920.a. põhiseaduse alusel omas
Riigikogu kesksemat tähtsust riigi kõrgemate organite seas. Et 1920.a. põhiseadus koostati
rahva suveräänsuse rõhutamise põhimõtteil ja riigivõimu põhifunktsioonide teostamine
taheti koondada tervena rahva kätte, kujunes Riigikogu kui aiunus otsene rahvaesindaja
tegelikult riigi kõrgeimaks organiks. Seadusandliku funktsiooni teostamisel osutus
Riigikogu pädevus isegi laiapiirilisemaks rahva kui põhiseadusega määratud riigi kõrgeima
organi pädevusest (näit. Põhiseaduse §34. mainitud aktid).Riigikogu pädevusse ei kuulunud
ainult põhiseaduse muutmine (Eesti Põhiseadus).Riigikogu allus rahva kontrollile
rahvahääletamise ja rahvaalgatamise korras, mis õigust hariliku seadusandluse suhtes on
rahvas kasutanud aga ainult ühe korra (1923.a. usuõpetuse asjus).
Seadusandluse kõrval kuulus Riigikogule peale Vabariigi Valitsuse ametisseseadmise ja
ta tegevuse kontrollimise sisuliselt ka riigi keskhalduse üldprogrammi ja tegevussuuna
määramine ja rida teisi riigiõiguslikult tähtsaid ülesandeid (vt. Eesti, riiklik
korraldus).1933.a. muudetud põhiseaduse alusel koosneb Riigikogu 50 liikmest (enne
koosnes 100-st) ja valitakse üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel
proportsionaalsuse ja üksikisikulise valimise põhimõtte alusel. Riigikogu volitused
kestavad normaalselt 4.a. Passiivne ja aktiivne valimisõigus on mõlemast soost täisealistel
kodanikel. Riigikogu valimisteks jaguneb Eesti 7 hääletamisringkonda, mis jaotatakse
hääletamisek jaoskondadeks. Riigikogu valimiste üldjuhtimist ja valimiste tulemuste
arvutamist teostab Riigikogu valimiste peakomitee, kes koosneb Riigikogu esimehest kui
juhatajast, Riigikogu juhatuse liikmetest, ühest kohtukoja liikmest ja ühest prokuratuuri
esindajast. Valimiste üldtulemuste arvutamine toimub D´Hondt´i süsteemi alusel
(Valimissüsteemid), kusjuures riik tervikuna kujundab ühe valimisringkonna. Riigikogu
liikmed ei ole seotud mandaatidega. Nad ei kanna mingit vastutust oma poliitiliste
avalduste eest, mis nad on teinud Riigikogus ja selle komisjonides. Riigikogu nõusolekuta
ei või ta liiget vangistada, välja arvatud juhtudel, mil ta tabatakse kuriteolt. Riigikogu
liikmed saavad tasu istungjäärkude kestel. Korralised istungjärgud kestavad iga aasta mitte
kauemini kui 6 kuud. Erakorraliseks istungjärguks kutsutakse Riigikogu kokku riigivanema
või 25 Riigikogu liikme kirjalikul nõudmisel. Riigikogu juhatuse ülesandeks on Riigikogu
tööde korraldamine ja majapidamine. Riigikogu esimees on Riigikogu esindajaks. Ta
juhatab Riigikogu koosolekuid ja hoolitseb korra eest koosolekuil. Riigikogu asjaajamist
teostab Riigikogu kantselei, mille üldjuhtimine kuulub Riigikogu asjadevalitsejale.
Riigikogu rühmaks loetakse Riigikogu liikmete vähemalt 3-liikmelist koondist. Riigikogu
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Riigikohus –

Riigikontroll-1936

vanematekogu koosneb Riigikogu rühmade esindajatest ja Riigikogu esimehest.
Vanematekogu ülesandeks on lahendada kõiki Riigikogu tegevusse puutuvaid küsimusi
kodukorra või Riigikogu otsuste kohaselt.Seaduseelnõude ja esitiste läbivaatamiseks
moodustatakse alatised ja erikomisjonid. Riigikogu koosolekud on otsustusvõimelised, kui
on koos vähemalt pooled liikmed Riigikogu seaduslikust liikmete arvust. Seaduseelnõude
Riigikogule esitamise õigus on riigivanemal, Rigikogu rühmadel ja vähemalt kolmel
Riigikogu liikmel ning ka Riigikogu komisjonidel. Seaduseelnõu tuleb Riigikogus arutusele
harilikult kolmel lugemisel. Vastuvõetud seaduse esitab Riigikogu juhatus riigivanemale
väljakuulutamiseks. Riigikogu pädevusse kuulub ka riigi tulude ja kulude eelarve
kindlaksmääramine, riigi asutuste ja ettevõtete majandusliku tegevuse ja riigi eelarve
täitmise kontrollimine tema poolt ellukutsutavate asutuste kaudu, riigilaenude tegemise
otsustamine, välisriikidega sõlmitud lepingute kinnitamine, sõja ja mobilisatsiooni
kuulutamine, rahu tegemine ja väljakuulutatud kaitseseisukorra kinnitamine. Riigikogu
teostab poliitilist kontrolli Vabariigi Valitsuse ja tema üksikute liikmete suhtes. Tal on
õigus aru pärida Vabariigi Valitsuselt ja avaldada umbusaldust Vabariigi Valitsusele või
selle üksikliikmetele. Riigikogu otsustab riigivanema, peaministri ja ministrite kohtulikule
vastutusele võtmise.Esimese Riigikogu esimene istung oli 1921.a. (Vt. Eesti ajalugu,
Riigikogude koosseisude table. Riigivanem. Vabariigi Valitsus. Riigikogu hoone on
ehitatud Tallinna Toompeal endise ordulossi kohale, kasutades viimase müüristikku,
arhidektide E. Habermanni ja H.V. Johansoni poolt a-il 1920.a. Hoone kujutab endast
põhiplaanis korrapäratut nelinurka, mille keskel on õu. Istungitesaal ulatub läbi kahe
korruse.
EE 1936-7-kd. Lk.203
Jur. Eestis kõrgeim kohus, mis täidab kõrgeima kohtumõistmise ja kohtu juhtimise
funktsioone. Riigikohtu organid on üld- tsiviil-, kriminaal- ja administratiiv-osakonnad.
Samuti toimib Riigikohus ka distliplinaarkohtuna. Tsiviil- ja kriminaalasjus tegeleb
Riigikohus peamiselt kassatsioonikohtuna, lahendades kassatsioonikaebusi ringkonnakohtu
ja kohtukoja otsustele. Administratiivkohtu asjus arutab Riigikohus 1. astmena ka ministrite
ja ministeeriumite alljaotiste juhatajate ...revisjoniastmena – kaebusi ringkonnakohtu ja
jaoskonnakohtu otsustele.Kriminaalasjades ühtlasi peasõjakohtuks ja arutab kaebusi
sõjakohtu otsuste peale. Sisuliselt alluvad kriminaalkohtute osakondele edasikaebused
kohtukoja otsustele. 1. astmena on arutatud alamate kohtute teenistusalalisi süütegusid
Üldkogu mõistab kohut riigivanema, ministrite, riigikohtu kohtukoja ning prokuratuuri
esindajate teenistusalaste süütegude üle Kõrgeima distliplinaarkohtuna arutab ta
Riigikohtunike distliplinaarsüütegusid.Üldkogu, distsiplinaar-, kri´minaale- ja
admistratiivosakonna istungel esitab enne otsuse tegemist prokuratuuri esindaja oma
arvamuse. Riigikohtu koosseisu kuuluvad 14 kohtunikku, kes kinnitatake ametisse
riigivanema poolt. A-il 1920-35 asus Riigikohus Tartus, veebruarist 1935 asub ta Tallinnas
(1936 EE 7 lk203).
Asutus, mis valvab selle järele, et riigieelarve summad läheksid selleks määratud otstarbeks
ja et vastavad asutused kasutaksid neid summasid seaduspäraselt. Eestis on riigikontrolli
ülesandeks kontrollida riigi asutioste ja ettevõtete majanduslikku tegevust, nende kasutada
olevate riigivarade käitlemist, nende eelarvete täitmist ja majapidamise seaduslikkust ning
otstarbekust. Eriseadustes ettenähtud korras kuuluvad riigikontrolli kontrollimisele ka
omavalitsuse, seltskondlikud ja eraasutised ning ettevõtted. Riigikontrolli ametkonna
moodustavad: riigikontrolör, riigikontrollnõukogu, riigikontrolli osakonnad, revideerijad
ametnikud ja riigikontrolli kantselei. Riigikontrolli üldise tegevuse juhtimine kuulub
riigikontrolöörile, kes seatakse ametisse Riigikogu poolt ja kes võtab osa sõnaõigusega
Vabariigi Valitsuse koosolekuist. Kontrollnõukogu koosneb riigikontrollörist kui juhatajast
ja Riigikogu poolt ametisse seatud liikmeist. Riigikontroll jaguneb kaitseväe-, rahandus-,
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Riiginõukogu
Riiginõukogu Riiginõunik
Riigipea

teede- ja tsiviilosakonnaks. Need töötavad peakontrolööride juhatusel ja jagunevad
büroodeks. Sisuliselt teostab riigikontroll oma ülesandeid eelkontrolli, asjalikui kontrolli ja
järelkontrolli teel. Asutiste revideerimisel koostatakse vastav akt, milles tähendatakse kogu
revideerimise käik ja revideerimisel ilmsiks tulnud asjaolud. Ilmnevad revideerimisel
kuritarvituste tunnused, siis informeerib revideerija ametnik sellest oma ülemust ja tarbe
korral ka kohtuvõime ning politseid. A. Mg.
Ök. Riigi krediidivõtud riigi erakordsete väljaminekute katteks, mida riigi erakorraliste
tuludega harilikus eelarvekorras pole võimalik katta. Lühiajalised riigikassapuudujäägid
kaetakse harilikult lühitärminiliste riigilaenudega kesk- või riigipoankadest (Eestis
harilikult Eesti Pank). Pikkaajalisteks kulutusteks, mille katet võib riigi korralistest
kuludest loota, peab riik laenu tegema juhul, kui puuduvad reservid erakordseiks
väljaminekuiks ja ei ole võimalik makse erakordselt tõsta või riigi-majandusosasid müüa.
Riigilaenude liigid on täiesti analoogsed riigivõlgade liikidega.
Eestis mõisad, mis maareformi teostamisel jäeti jagamata või jagati ainult osaliselt,
kusjuures mõisate keskused ühes hoonetega jäid riigile. Riigimõisate valitsemiseks ja
majandamiseks asutati 1922.a. põllutööministeeriumi põllumajandusosakonna juurde
Riigimõisate valitsuse, mis 1932.a. teotseb iseseisva riigi-majanduskäitisena. Riigimõisate
valitsuse majandamisel on 1922.a. alates olnud üldse 44 mõisa, neist 1935.a. oli alles ainult
20. 1933/34.a. eelarveaasta lõpuni on riigimõisad andnud puhkusekasumit kokku ui.
750 000 kr. 01.04. 1934.a. oli riigimõisatesse mahutatud kapitali u. 4. milj kr.
Vt.Riigimõisad (kroonumõisad) Eestis Vene ajal. Maareform.
1)Saksa riigi osariikide esindus (Reichsrat) s-st 1919. Põhiseadust muutmata see likvideeriti
jaanuaris 1934.a.
2)Austrias a-st 1867 on ta alla kuuluvate üksikute maade ühine esindus; koosnes kahest
kojast.
3)Rootsis, Norras ja Taanis koosnes Riiginõukogu (Riksrad) alguses suurnikest, hiljem
üldse aadlikest. Ta abistas kuningat riigivalitsemisel Rootsis tekkis Riiginõukogu 1280.a.
Riiginõukogu tuli kokku vastaval kutsel ja etendas sageli riigivalitsemisel otsustavat osa.
Gustav II Adolf´i ajal kujunes Riiginõukogust alaliseks asutuseks, sades valitsuse
keskuseks. Ta suurem kompetents määrati kindlaks 1634.a. valitsemiskorraldusega.
Kuningas Karl XI kitsendas oluliselt Riiginõukogu võimkonda, säilitades ta peamiselt
kõrgema kohtuasutisena. Ta liikmeid hakati kutsuma kuninglikeks nõunikeks. 1719.a.
valitsemiskorralduse järgi ja järgneval nn. vaba... suurenes Riiginõukogu osa riigi
valitsemisel, kusjuures ta kujunes väga sõltuvaks seisustest. Gustav III poolt 1772.a.
teostatud riigipöörde järel vähenes Riiginõukogu osatähtsus. 1789.a. Riiginõukogu
likvideeriti täielikult.
4)Venemaal asutati Riiginõukogu kindlamal kujul Aleksander I poolt 1810.a. Ta koosnes
keisri poolt määratud liikmetest ja etendas nõuandvat osa seadusandluses. Ühenduses Vene
riigi põhikorra reformiga 1905-06.a. kujunes Riiginõukogu Riigivolikogu kõrval teiseks
kojaks, mille liikmed olid osalt valitavad. A. Mg. H. Kr. EE.VIII.1938
– Riskråd, 24 aadlikust koosnev. Liikmed ei võinud kuuluda Riksdagi.
Funktsioneerib paljudes maades kõrgeima halduskohtuna, mis lahendab jurisdiktsiooniga
või bürokraatia kuritarvitustega seotud vaidlusi.
Rootsis ja Norras riiginõukogu liikme, hiljemini ministri nimetus. Venes Peeter I ajast
peale kuni tsaarivalitsuse lõpuni auaste kodanlikus riigiteenistuses oplevail isikuil.
Riigi sümboolne ja tseremoniaalne juht; võib olla dekoratiivne nagu enamik tänapäeva
monarhhe või ühtlasi valitsusjuht, nagu see leiab aset presidentaalsüsteemides.
Jur., nüüdisajal riigi täidesaatvat võimu teostav või selle teostamist juhtiv kõrgem organ,
kes tavaliselt võtab teataval määral osa ka seadusandliku võimu teostamisest.
Konstitutsioonilises riigis kuulub riigipea kompetentsi riigi keskvalitsuse ametisse
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Riigipööre -

Riigireetmine

kutsumine ja ametist vabastamine. Riigipea nimetab ametisse ja vabastab ametist riigi
kõrgemaid ametnikke, lähetab välisriikidesse saadikuid jt. diplomaatilisi esindajaid, võtab
vastu välisriikide poolt tema juurde akrediteeritud diplomaatilisi esindajaid, ratifitseerib
rahvusvahelisi lepinguid. Talle kuulub armuandmise ja amnesteerimise õigus. Ta
sanktsioneerib ja üllitab parlamendi poolt vastuvõetud seaduse suhtes veto-õigus. Tal on
õigus lõpetada parlamendi istungjärke ja kokku kutsuda parlamenti erakorralisele
istungjärgule. Riigipeale kuulub harilikult ka õigus parlamenti koju saata enne selle
volitusaja lõppu ja välja kuulutada parlamendi uued valimised. Riigipeale kuulub
seadusjõuliste dekreetide väljaandmise õigus. Tunduvalt laiapiirdelisem on olnud riigipea
kompetents ainuvalitsuslikes riikides. Kindlaks määratud tähtajani valitakse riigipea
(president) vabariikides. Riigipead omavad eksterriotoriaalsuse õigust. A. Mg.
Rahvaesinduse nimetus Saksamaal, Rootsis (a-st 1435), Taanis (a-st 1849) ja Ungaris
(alates keskajast). Saksa-Rooma riigis oli riigipäev riigiseisuste kogu, mis esialgu keisri
kutsel tarbe korral kokku tuli selleks igal juhul eraldi määratud kohas. Alates XIII s-st
koosnes ta kuurvürstidestm riigivürstidest, krahvidest, härradest, riigi- ja piiskopilinnadest.
A-st 1489 jagunes ta kuurvürstide-kolleegiumiks, riigivürstide-nõukoguks ja
linnadekolleegiumiks, kes eraldi istungeid pidasid. Asjade otsustamiseks oli nõutav kõigi
kolme kolleegiumi üksmeelne seisukoht. A-st 1663 istus riigipäev vahetpidamatult seisuste
saadikute näol Regensburgis koos ega omanud selle järel enam endist tähtsust. Põhja-Saksa
liidus 1867-1871 ja Saksa keisririigis 1871- 1918 oli riigipäev üldise, otsese ja salajase
valimise alsuel moodustatud üldriiklik rahvaesindus, kus oli esindatud rahvastik tervikuna,
vastandina liidunõukogudele. Saksa vabariigi tekkimise järel uuendati riigipäeva teotsemise
alused ja pädevuse piirid nn. Weimari põhiseadusega. P. T.
Vägivaldne, kuid mitte tingimata verine katse (pr. Coup détat tähendab sõna-sõnalt „lööki
riigi pihta“) haarata poliitiline võim ja laiendada seda ebaseaduslikult. Riigipöördega seoses
toimub harilikult ka riigi valitsemisvormi muutumine. Vägivaldselt toimub riigipööre kas
üldise revolutsiooni kaudu või riigivõimu ülevõtmisega mõne rühmituse poolt relvastatud
jõudude abil. Rahulikult toimub riigipööre, kui kehtiv põhiseaduslik kord muudetakse
illegaalsel teel riigi seadusandlikku võimu teostava või riigi täidesaatva võimu teostamist
juhtiva organi poolt ja kui vastavat muudatust vaikivalt aktsepeeritakse riigi teiste organite
ja rahva poolt. EE-1936-7-kd-lk-211.

e. riigi-äraandmine, jur. riigi välise, rahvusvahelise julgeoleku ja võimuseisundi vastu
sihitud süütegu. Riigireetmise eriliigid on järgmised. 1)Sõjaline riigireetmine: a)vaenuliku
riigi abistamine sõjalises või muudes vaenulikes tegudes (KrS §80 jt.) b)teadvalt
vaenulikku sõjaväkke astumine või sellest mittelahkumine (KrS §81, 97); c) välisriigi
valitsuse ahvatlemine sõjalistele ja muudele vaenulikele tegudele (KrS §82, 97).
2)Diplomaatlik riigireetmine: a)riigi rahvusvaheliste huvide ja välise julgeoleku huvides
saladuses hoitavate dokumentide, andmete, esemete ja vahendite välisriigile teatavaks
tegemine, edasiandmine või nendega tutvumise võimaldamine (KrS §94); c) riigi õigust
välisriigi suhtes tõendavate dokumentide rikkumine, peitmine, haaramine või võltsimine
(KrS §95, p.1) jm. Vt. Poliitilised süüteod. EE.1936. 7.kd.lk.211.
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Riigisekretär

Eestis riigikantselei juhataja kes nimetatakse ametisse riigivanema poolt Vabariigi
Valitsuse ettepanekul. Riigisekretäril on temale alluvate ametkondade juhtimisel samad
õigused, mis üksikministril vastavate eriseaduse alusel. Vabariigi Valitsuse läbivaatamisele
kuulub riigisekretäri ettepanekud tehakse peaministri kaudu. Inglismaal ja P.-Ameerika
Ühendriikides nimetatakse riigisekretäriks valitsusliikmeid. Saksa keisririigis oli
riigikantslerile alluvad üksikute ressooride ... praeguses Saksa vabariigis on riigisekretärile
alluvad kõrgemad ametnikud.

Riigistamine-1936

e. natsionaliseerimine, ehk eraisikute omandiõiguse riigile siirdamine tootmisvahendite s.t.
põhimiku ja kinnisvara suhtes. Nn.põhimiku- e- kinnisvara reformijad nõuavad ainult
põhimiku riigistamist (Maaküsimus). Seejuures ei lülitata välja eraalgatust, sest on
mõeldav, et eraisikud võivad riigiametnikena (kuigi piiratud vabadusega) edasi majandada
ja omavahel võistelda aga riigistatud majanduskäitiste majandustulu siirdatakse riigile, st.t.
kui majanduskäitisi hakkavad juhtima riigiametnikud, siis on tegu riikliku kapitalismiga.
Viimasel juhul ei majanda riik põhimõtteliselt teisiti kui eraettevõtjad. Kui riigivõim haarab
enda kätte kogu majanduselu juhtimise, määrab tootmise suuna ja toodangu koguse ning
jaotuse, siis on tegemist riikliku sotsialismiga. EE-1936-7-lk-212

Riigivanem-1936

Riigivanem-1936 – Eesti riigipea, kes teostab riig kõrgemat valitsemisvõimu rahva
esindajana. Riigivanem on riigi halduse ülemjuht, keskhalduse üldprogrammi ja
tegevussuuna määraja. Riigivanem juhib riigi sise- ja välispoliitikat ja hoolitseb riigi välise
puutumatuse, sisemise julgeoleku ja seaduste täitmise eest. Ta valitakse rahva poolt üldise,
ühetaolise, otsese ja salajase hääletamise kaudu 5 aastaks. Valitav on iga hääleõiguslikk,
vähemalt 40-aastane kodanik, kes on kandidaadiks üles seatud vähemalt 10 hääleõigusliku
kodaniku poolt. Riigivanema pädevuse üldaluseid ja piire määravad 1933.a. muudetud
põhiseaduse vastavad normid. Riigivanem ei kanna poliitilist vastutust ei Riigikogu ega ka
rahva ees. Ta on ametist tagandamatu enne tema volitusteaja lõppu. Riigivanemale teostada
kuuluvate funktsioonide ja temale omistatud võimutäiuse tõttu on tal riigi kõrgemate
organite seas keskne tähtsus. Seadusandluse teostamisel omab riigivanem veto-õigust
Riigikogu poolt vastuvõetud seaduste suhtes ja kuulutab välja Riigikogu poolt ja
rahvahääletamisel vastuvõetud seadusi. Riikliku vajaduse korral üllitab Riigivanem
seaduse-eelnõud dekreedina, millistel on seadusjõud ja mis kehtivad nende muutmiseni
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Riigivara

Riigivormid

Riigivõim

Riigivanema või Riigikogu poolt. Dekreet ei või ainult muuta rahvahääletamise,
rahvaalgatuse, Riigikogu valimise ja Riigivanema valimise seadust. Riigivanemal on õigus
Riigikogu koju saata enne selle legislatuuriperioodi lõppu ja välja kuulutada Riigikogu
uued valimised. Ta võib lõppeda Riigikogu korralise istungjärgu. Ta määrab kindlaks
Riigikogu erakorralise istungjärgu kestuse. Täidesaatva võimu teostamise alal kuulub
Riigivanema pädevusse Vabariigi Valitsuse või selle üksikliikme ametisse kutsumine ja
ametist vabastamine. Viimane toimub kas Riigivanema enda algatusel, peaministri esitusel
või Riigikogu umbusaldusavalduse avalduse põhjal. Peale selle esindab Riigivanem Eesti
riiki, määrab Eesti riigiesindajaid välisriikidesse, nimetab ametisse ja vabastab sellest riigi
kõrgemaid ametnikke, sõlmib Eesti Vabariigi nimel lepinguid välisriikidega, kuulutab välja
kaitseseisukorda kogu riigis või selle üksikutes osades, esitab seaduse-eelnõusid
Riigikogule vastuvõtmiseks, annab välja seaduspäraseid
Määrusi ja annab armu kohtulikult karistatuile. Riigivanem on kaitsevägede kõrgem juht.
Riigivanemal on õigus välja anda eriseadustes ettenähtud alustel ja korras kaitsevägedesse
puutuvaid seadlusi ja määratusi. Riigivanema otsused peavad olema alla kirjutatud peale
riigivanema ka peaministri või asjaomase ministri poolt, välja arvatud need otsused,
millega ta kutsub ametisse või vabastab ametist Vabariigi Valitsuse või selle üksikliikme,
määrab Riigikogu valimised enne selle vaolitusteaja lõppu,. Lõpetab Riigikogu korralise
istungjärgu, määrab kindlaks Riigikogu erakorralise istungjärgu kestuse või kinnitab
ametisse kohtunikke. Riigivanema otsused teostab Vabariigi Valitsus. Kui riigivanem
mõningate takistuste tõttu ei saa temale kuuluvaid ülesandeid täita ülesandeid peaminister
riigivanema asendajana. Tunduvalt väiksem oli riigivanema osatähtsus riigiorganina
1920.a. põhiseaduse alusel. A. Mg. EE VIII 1938 lk.215.
1)Riigile kuuluvate majanduslike hüviste kogum, mis jaguneb 3 rühma:
a)nn. värbav finantsvara, mida riik kasutas majanduslikel põhimõtteil fiskusele tulude
hankimiseks (näit. doomenid, riigi ettevõteted);
b)haldusvara, mille abil ja kaudu riik otseselt teostab oma ülesandeid (näiteks riigiasutuste
hooned ja seadised, ained riigikaitsevahendid, riiklikud teaduse - , kunsti-, tervishoiu- jt.
asutised;
c)nn. avalik riigivara, mis on üldises kasutuses (liiklemisteed, sillad, pargid jne.);
2)Erakordseiks riigi väljaminekuteks (näiteks sõja puhuks) säilitatav raha- või
väärismetallivaru.
Jur. riigi valitsemiskorra vormid või süsteemid, riikliku korrastuse moodused. Olenevalt
sellest, kas riigi kõrgeimaks organiks on üksikisik-monarh või rahvas, nimetatakse riike
monarhiateks ja vabariikideks. Nüüdisajal omab riikide liigituses otsustavat tähtsust riigi
keskhalduse ja seadusandlikkude organite juriidiline suhe ha nende organite kompetents.
Sellele vastavalt eristatakse autonoomseid ja konstitutsioonilisi riike. Esimestes
üldpõhimõttelt teostatud võimude konsentratsiooni põhimõte, teistes võimude lahususe
tasakaalustamise põhimõte. Konstitutsioonilisi riike liigitatakse parlamentaarse,
presidentaalse ja Šveitsi tüüpi valitsemiskorraga riikideks.
Jur. , riigi õigus oma korra sunni abil teotseda. Riigivõim on originaalne, st. ta ei ole riigile
delegeeritud kellegi teise poolt, vaid kuulub riigile selle ühe tunnusena. Riigivõimu
kandjana esineb r... tervikuna, selle võimu rajkendamine ja funktsioonide teostamine
toimub aga organite kaudu. Vanemaa teooria seisukohalt ei ole riigile kohustuslik ükski
norm, mis on antud mõne teise autoriteedi poolt; riik on võimuavaldusis siseriiklikult
piiramatu ja rahvusvahelistes suhtlemises sõltumatu igast võimust. Riigivõimu säärast
omadust nimetatakse riigi suveräänsuseks. Suurem osa riigiteadlasi on suveräänsust
pidanud riigi oluliseks ja spetsiifiliseks tunnuseks. Seoses riigi suveräänsuse õpetusega on
tõusnud aga rida lahendusi vajavaid eri probleeme, millest kesksema tähtsusega on riikide
koondiste, eriti föderatiivse riigi juriidilise kohustavuse probleem. Riigi suveräänsust
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tunnustades pole võimalik juriidiliselt põhjendada rahvusvahelise õiguse normide
kohustuslikkust riigile. Samuti jääb lõplikult lahendamata, kas ja millisel alusel on riik oma
teotsemises piiratud tema enda poolt väljaantud normidega. ((Seadusel ei ole tagasiulatuvat
jõudu.! Sellega. KL.)). Seetõtytu eitab suurem osa nüüdisaja riigiõigusteadlasi suveräänsust
kui riigi olulist tunnust, suutmata siiski anda uut pidepunkti, mis võimaldaks riiki eraldada
teistest samalaadseist ühikuist – mitte-riikidest.
Seepärast ongi nüüdisaegne normatiivne koolkond asunud seisukohale, et riigi erinevus
mitteriiklikest territooriaalseist ühtumeist on kvantitatiivne, mitte aga kvalitatiivne.
Riigivõim esineb selle koolkonna õpetuses puhtakujulise õ´igusvõimuna. Et see suund
juristi käsitlusobjektina tunnustab ainult norme, siis osutab riigivõimu probleemi
lahendamine siingi mitterahuldavaks. Vrd. Riik . A. Mg.
Ök., võlg, mis tehakse riigi poolt riigi erakorraliste väljaminekute katteks. Riigivõlad
jagunevad:
1)haldusõiguslikust seisukohast: a)haldus- ja b)finantsvõlaks;
2)finantstehnilisest seisukohast: a)fundeerimata- ja b)fundeeritud võlgadeks
c)ümbervahetamatuks paberrahaks sundkursiga;
3)võlastaja seisukohast: a)sise- ja b) välisvõlaks;
4)kasvikumakse järgi: a)kasvikuliseks ja kasvikuta võlaks;
5)tagatise järgi: a)obligatsiooniga (vrd. Hüpoteek) või pantkirjaga tagatud võlaks,
b)pandiga tagatud võlaks, c)nn. raamatuvõlaks ilma erilise tagatiseta, kantakse ainult riigi
võlaraamatusse.
Eesti riigivõlgade seis kroonides oli 1935.a. aprillis järgmine:
1)sisevõlg (ühes vahetusrahaga): kokku 15 865 849; sellest: a) 1920.a. võidulaenu piletid
44 198; b) maareformi puhul võõrandatud maade pantkirjad 4 440 381;
c)majandusministeeriumi 4% ja 5% võlakirjad 4 000 000 ; d)majandusministeeriumi 0,5%
ja võlakirjad 650 000; e) riigi vahetusraha ....
2)Välisvõlg: kokku 116 096 070; sellest a) Briti valitsusele toitlusvõlg 4 003 178,
b)varustuse võlg 15 187 726; Briti firmadele The Royal Exchange Assurance´ile 238 550;
c)Vickers Limited ´le 146 800; d) P.-Ameerika Ühendriikide valitsusele sõjavarustuse
võlg ...64 829; e)Eesti Vabariigi 1927.a. panga- ja raha .. 7% välislaen 25 828 490; f)Rootsi
valitsuse klaubakrediit 436 896; g) Rootsi firma Svenska Tändsticks Aktiebolaget ´ile ....
vrd. Riigilaenud. ((Punktiiriga on numbrid- kirjad, mis on koopia defekti tõttu välja jäänud.
KL.)) H. Rs. EE. VIII 1937
e. riigiõigusteadus, jur. teadus, mille aineks on riigi juriidiline õigus. Viimast eristatakse
riigiõpetusest. Riigiõiguse käsitlusobjektiks on riik normidega määrastatud korrastisena,
riigiõpetuse käsitlusobjektiks aga riik sotsiaalse instituudina. Üldine riigiõigus käsitleb riiki
kui õiguslikku eri instituuti, positiivne riigiõigus teatavaidkonkreetseid riigiõiguslikke
instituute positiivseseadusandluse alusel või teatava konkreetse riigiõiguskorda. Riigiõiguse
kui iseseisva teaduse töötulemusi on kestvalt kahjustavalt mõjustanud aine käsitlemisel
kasutatava ühtlase meedodi puudumine. Juriidilise koolkonna (peaesindajad P. Laband, G.
Jellinek) õpetuse mõjul on riigiõiguses rakendatavaks meetodiks juriidiline meetod. Et aga
selle koolkonna esindajad käsitlevad riiki üheaegselt juriidilise isikuna ja sotsiaalse
instituudina, siis on ka selles õpetuses püsima jäänud metodoloogiline pluralism oma
puudustega. Olulist tähtsust omab selles suhtes kaasajal normatiivne koolkond (peaesindaja
s H. Kelsen), kes juristi käsitlusobjektina käsitab riiki ainult kui õiguskorrastist. A. Mg.
EE.1936.7-kd-lk-218.
e. õigusteadus, jur., teadus, mille aineks on riigi juriidiline õigus. Viimasest eristatakse
riigiõpetust kitsas mõttes. Riigiõiguse käsitlusobjektiks on riik normidega määrastatud
korrastisena, riigiõpetuse käsitlusobjektiks aga riik sotsiaalse instituudina. Üldine riigiõigus
käsitleb riiki kui õiguslikku instituuti, positiivne riigiõigus teatavaid konkreetseid
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riigiõiguslikke instituute positiivse seadusandluse alusel või teatava konkreetse riigi
õiguskorda. Riigiõiguse kui iseseisva teaduse töötulemusi on kestvalt kahjustavalt
mõjustanud aine käsitlemisel kasutatava ühtlase meetodi puudumine. Juriidilise koolkonna
(peaesindajad P. Laband, G. Jellinek) õpetuse mõjul on riigiõigus rakendatavaks meetodiks
juriidiline meetod. Et aga selle koolkonna esindajad käsitlevad riiki üheaegselt juriidilise
isikuna ja sotsialse instituudina, siis on ka selles õpetuses püsima jäänud metodoloogiline
pluralism oma puudustega. Olulist tähtsust omab ses suhtes kaasajal normatiivne koolkond
(peaesaindaja H. Kelsen), kes juristi käsitlusobjektina käsitab riiki ainult kui
õiguskorrastist. A.Mg. EE. VIII 1937
Väärismetalist kaunistustega kera, mille külge on kinnitatud rist, mis on krooni,
valitsuskepi kõrval monarhi võimu embleem.
– (T:17, lk.419 – 424) kindlal territooriumil asuv paikse elanikkonnaga organisatsioon, mis
allub ühele ja samale võimule. – võimu- ja valitsemisasutuste süsteem, mis eristub
kodanikuühiskonnast ja erasfäärist (avalik sektor).
-poliitilise organisatsiooni vorm; tänapäeva riiki iseloomustavad bürokraatlik korraldus,
regulararmee ja tõhus maksustamisviis.
-on kogum omavahel seotuid asutusi ja organisatsioone, mis teostavad ühiskonna juhtimist
teatud klassi (klasside) huvides ja suruvad maha klassi vastaseid, ühiskonna side
poliitilise süsteemiga, millele on iseloomulikud võimu funktsioonid.
Riik – territoriaalne ühtum, mis oma õigusliku korra määramisel ja sell korra alusel
teostatavais võimuavaldustes on sõltumatu teiste samalaadsete ühtumite õiguslikust korrast.
Riigi ühtumi kujundavad elemendid on riigi territoorium, -rahvas ja –võim. Õiguslikult
seisukohalt käsitatakse Riiki nüüdisajal enamasti juriidilise isikuna. Seda teooriat on
arendanud ja kaitsnud eriti saksa ja austria riigiõiguslased, eriti G. Jellinek. Riigi teistest
territoriaalseist ühtumeist ja ühiskondlikest koondistest eristatava tunnusena on rõhutatud
riigi erilaadset võimu (Vt. Riigivõim). Selle teooria kohaselt on Riik originaalse võimuga
varustatud korporatsioon. Sealjuures ei ole veel saavutatud ühtlast seisukohta riigi
originaalse võimu mõiste suhtes. Viimase voolu pooldajad käsitavad Riiki mitte ainult
juriidilise isikuna, vaid ka sotsiaalse instituudina. Selle dualistliku käsitlusega seotud
raskuste tõttu on viimasel ajal levimas nn. normatiivse koolkonna (eriti H. Kelseni)
põhimõtted. Normatiivne koolkond näeb Riigis ainult õiguskorda – normide süsteemi.
Vastavalt sellele ei esine selle teooria kohaselt ja riigi territoorium ja –rahvas riigi
konstitutiivsete elementidena, vaid abimõistena riigi kui õiguskorra kehteulatuse
kindlaksmääramisel. Riik teostab oma organite kaudu, kellena toimivad vastava riigi
põhikorra alusel ametisse kutsutavad isikud. Kui nad teotsevad neile antud kompententsi
piirides ja vastavate normidega määratud korras, käsitletakse nende tegevust Riigi omana.
Riigi organid jaotatakse otsesteks ja kaudseteks. - Otsesed organid, nende
põhifunktsioonid ja kompetentsi piirid määratakse Riigi põhikorda normivate e.
konstitutsiooniliste seadustega. Nende organite komplekteerimise moodusest,
vastastikustest suhetest ja kompetentsi piiridest olenebki, millisesse riikide liiki riigivormilt
arvatakse üht või teist Riiki. – Kaudsed organid seatakse ametisse vastavate eriseaduste
alusel. Nende organite ülesandeks on kaasa aidata otsestele organeile
riigivõimufunktsioonide teostamisel ja konkretiseerida otseste organite poolt väljaantud
norme. Nüüdisaja riigi funktsioonid jagunevad seadusandlikeks ja täidesaatvaiks, viimased
omakorda haldus- ja kohtufunktsioonideks. Riigivõimu teostamisele kuuluvate
funktsioonide järgi jagunevad riigiorganid: seadusandlikeks, keskhaldus- ja
kohtuorganiteks.
Riigi territoorium on osa maakera pinnast, mille suhtes siseriiklike ja rahvusvahelise
õiguse normide alusel teostab riigivõimu ainuüksi teatav Riik. Territoorium piiritleb Riigi
territoriaalse ülemvõimu ja vastava Riigi kui omaette õiguskorra ainukehtivuse ruumilist
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ulatust. Et Riigi territoriaalne ülemvõim tähistab Riigi käsutusvõimu isikute suhtes, siis
alluvad iga üksikriigi võimule kõik tema territooriumil viibivad isikud. Erand tehakse
rahvusvahelise õiguse normide alusel üldiselt ainult eksterritoriaalsete isikute suhtes, kes
alluvad oma koduriigi ülemvõimule. Vastavalt territoriaalse ülemvõimu teostamise
ulatuses eristatakse natsionaalset territooriumi e. Riigi-territooriumi kitsamas mõttes,
natsionaal-rahvusvahelist territooriumi ja rahvusvahelist territooriumi. Ainult natsionaalsel
territooriumil teostab üksikriik territoriaalset ülemvõimu oma suva järgi. Sellesse kuuluvad
vastava riigi piirides asuv kindel maa (nn. emamaa), siseveed, asumaad ja kaitsemaad.
Natsionaal-rahvusvahelisel territooriumil on üksikriik võimu teostamisel piiratud kas teiste
Riikide või mõne üksiku riigi võimu teostamise õigusega. Sellesse kuuluvad rannaveed,
rahvusvahelise jõed ja kanalid ja protektoriaadi all oleva riigi territoorium. Rahvusvahelisel
territooriumil teostavad võimu kas kaks või rohkem riiki või kõik riigid üheõiguslikkuse
alusel. Esimesse liiki kuulub nn. partikulaarne rahvusvaheline territoorium (Condominium),
teise liiki – universaalne rahvusvaheline territoorium, millest olulisema osa moodustab
ulgumeri.
Riigi tekkimine. Riik on tekkinud, kui on olemas territoriaalne ühtum, mis oma
võimuavaldustes on sõltumatu teiste olevate riikide õiguslikust korrast. Riigi teke on
originaalne, kui koloniseeritakse maa-ala, mille suhtes puuduvad nõudlused olemasolevate
riikide poolt, või sekundaarne, kui uus Riik tekib mõne olemasoleva Riigi territooriumi osal
või olevate riikide riigivõimule alluval maa-alal. Sekundaarselt võib Riik tekkida kas
olemasoleva Riigi territooriumil mõne selle osa iseseisvaks Riigiks eraldumise teel või
olemasoleva riigi mitmeks uueks riigiks lagunemise teel. Mõlemal puhul võib see toimuda
rahulikul teel, s.o. lepingute või emariigi seadusandliku akti kaudu, või siis võitluses
relvastatud jõudude abil. Võitluse teel tekkiva riigi kujunemine eristatakse nüüdsel ajal,
eriti rahvusvahelise õiguse seisukohalt, nelja järku: ema-riigi vastu võitlev provints
tunnistatakse:
1)sõdivaks pooleks;
2)tekkimas olevaks riigiks või iseseisvaks rahvaks;
3)de fakto iseseisvaks riigiks; ja
4)de jure seisvaks riigiks.
Alles de jure iseseisvaks tunnistamisega loetakse uus Riik täisõiguslikuks riigiks (Vt.
Tunnustamine).
Aj. Sotsioloogias valitseva õpetuse järgi on Riigid tekkinud sõdade ja
rahvasterändamiste aegu võitjate võimu kehtipanekuga võidetute üle. Selle õpetuse
kohaselt on Riigi algsemaiks vormiks Idamaade ja Aafrika neegrite despootiad.
Vallutusteooria korrigeerimiseks on aga õigusega märgatud, et: 1)juba loodusrahvaste
juhtimisel ja vabatahtlikul allumisel baseeruvais ühiskondlikes organisatsioonides esineb
võimusuhe alged, mille järg-järguline areng võib viia riigi tekkimisele. 2)et ka
diferenseerumine ühiskondlike klasside järgi võib moodustada aluse riigi tekkimisele. 3)et
sõjad ja rändamised on vaid riigi tekkimise tagajärjeks. 4)et indiaanlaste (irrokeeside jt.) nn.
suguharude näitel on olemas näited riigi tekkimisest kokkuleppe alusel. EE-1936-7-218219
Riik Государство .
ЭС- БЭ т. IX, 1893 стр. 419 — 424.
Riik – on paikse elanikonna organisatsioon, kes hõivavad teatud territooriumi ja kes
alluvad ühele ja samale võimule.
Platon, Aristoteles ja Cicero (Платонъ, Аристотель, Цицеронъ) selgitasid riigi
päritolu ja olemust inimese suhtleva olemusega. Riik on- räägib aristoteles, ühiselu
loomulik vorm; inimene on oma olemuselt – poliitiline olend. Aristoteles nägi riigis ühiselu
kõrgemat vormi. Cicero laiendas inimliku suhtlemise piirid ja nimetas mõned selle astmed,
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alates perekonnast ja lõpetades inimsooga. Keskaegsed mõtlejad, praktilistel kaalutlustel,
püüdlesid välja selgitada mitte riigi päritolu, vaid selle ühte elementidest, nimelt võimu,
millisele nad omistasid jumaliku päritolu, ( vt. võim). (см. Власть, VI, 647-675).
Teisest küljest, keskajal välja kujunenud feodaalne süsteem, mis oli üles ehitatud
pärusmõisate põhimõttel, andis alused pärusmõisaliku riigi (Patrimonialstaat) teooriale,
milline käsitles riigivõimu, kui maaomandi tekkimise õiguse ilmumist. Uuel ajal
avastatakse riigi tugeva keskvõimu moodustumine ja rahvuslike riikide areng, mis heitsid
kõrvale paavsti trooni kaitse ja keisri valitsemise. Ilmus riigivõimu ning riigi kodanikesse
suhtumise enamkindla põhjenduse vajadus. Uute teooriate lähtepunktiks võeti vaade
inimese individuaalsele olemusele, milline oli otse vastupidine Aristotelese vaadetele. Selle
vaate põhjal inimene, oma olemuselt, ei ole suhtlusaldis olevus. Esialgu elas inimene
loomulikus olukorras (etat de la nature, Naturzustand), milline vastandatakse riiklikule
seisundile. Riik ei ole inimolemuse, vaid tema mõistuse nõue, teadvustades loomuliku
seisundi ebamugavusi, millises inimene oli vaid loomuliku õiguse (см. естественнаго
права) valduses. Riik on seepärast kunstlik moodustis, mis on teatud eesmärkidel
inimtahtel loodud. Kuid nii, nagu loomulikus seisundis mitte ükski inimene ei oma teise üle
võimu, siis riigi loomine võis olla ainult kokkuleppe tulemuseks. Riigi tekkimise
lepinguline teooria on märgatav juba Hugo Grotiuse töödes, kuigi ta, tunnistades inimese
suhtlusaldist olemust (appetitus societatis), näeb selles loomuliku õiguse esimeste
põhimõtete alget.
Lepinguteooria tõeliseks asutajaks on Hobbes ( IX, 4). Tema silmis väljub riik
loomulikust kõik-kõigi vastu igavese võitluse seisundist. Ta seatakse sisse lepingu teel,
millise jõul kõik ütlevad lahti oma õigusest kõigele, andes selle õiguse ühele isikule, kes
valdab kõrgemat võimu. Miltoni ja Sidney töödes, eriti Locki töödes: „Kaks traktaati
valitsusest“, loomulikus seisundis inimene valdab tervet hulka õigusi, millised on tuletatud
inimisiksuse mõistest ja mis grupeeruvad kahe peamise põhimõtte: vabadus ja omand,
ümber. Loomulikus seisundis inimesele ei piisa õigustest,, vaid nende tagamine, milliseid ta
leiab nimelt sel eesmärgil lepingu alusel asutatavas riigis. Inglise mõtlejatele järgnesid
saksa filosoofid ja publitsistid Pufendorf, Thomasius, Wolff (Пуффендорфъ, Томазий,
Вольфъ). Uue töötluse saab lepingu teooria JJ Rousseau (Ж.Ж. Руссо )(см.). Hobbesile
vastupidiselt nägi Rousseau riigikorras mitte loomuliku seisundi lõppemist vaid selle
jätkumist. Riigi asutamiseks kokku tulnud inimesed seavad enesele järgmise
põhiprobleemi: „leida ühinemise vorm, milline kaitseks ja kindlustaks isiksuse ja iga
ühiskonna liikme vara, nõnda et igaüks, ühinedes teistega, alluks vaid iseendale ja jääks
sama vabaks, kui nad enne olid“ (s.t. loomulikus seisundis).
Vabadus on võõrandamatu – selline on Rousseau peamine lause.
Esialgse lepingu jõul mass jaotamatuid moodustab rahva, aga koos sellega selle
üldise tahte, millisele kuulub kõrgem võim (suveräänsus) ja milline, kui tahe, on
võõrandamatu. Riigi tekkimise lepinguline teooria kõigis selle erikujudes, esitab riiki
isetekkeliseks asutiseks, kunstlikuks inimese tahte poolt looduks. Selle vastase
reaktsioonina tekkis riigi orgaanilise tekke teooria, millise lõi Krauze ja mida arendas
Arens. Arens leiab ebapiisavaks inimese suhtlusaldi olemuse fakti konstateerimist; ta peab
hädavajalikuks anda sellele filosoofiline põhjendus. Kaks filosoofilist vastandit, vaim ja
mateeria, seostab Arens ühise allikaga – Jumalaga, ja ühise eesmärgi – Jumala maale
ilmumise. Inimese sihtotstarve seisneb igaveses ühtsuses Jumalaga, millise teostamise
vormid – tõelisus (teadus), kaunidus, usk, moraalsus, õigus – moodustavadki selle jõu,
milline moodustab ühiskonna. Riigi ülesandeks on õiguse teostamine; olles imbunud läbi
ühtsest sihipärasuse algest, on ta organism.
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Kõik need erinevad vaated riigi tekkimisele ei jätnud mõjutamata teaduse ja
poliitilise elu arengut. Suhtlusaldi inimolemuse teooria pani kindla aluse ühiselu kõigi
vormide teaduslikule uuringule, konstateerides loomulike tingimuste vaatepunktist nende
vormide tekkimise ja nende arengu seaduste tundmaõppimise hädavajaduse. Kristlik vaade
võimule, kui reaktsioon antiikriigi vastu, mis terviklikult kugistas alla isiku, selgitas välja,
et eksisteerivad inimliku elu sfäärid, millised asuvad väljaspool riiki ja isegi sellest
kõrgemal. Locki ajast alates sai loomulik õigus riigi, kui asutuse, mis kutsutud inimese
loomulike õiguste kindlustamiseks, tegevuse kriteeriumiks. Enam viljakas oli peamine alge,
milline oli väljendatud kõigi peamiste XVIII sajandi lepingu teooria esindajate poolt, mis
oli tunginuid sügavale ühiskondlikku teadvusse. See alge, minnes järsult vastuollu kogu
vana korraga, seisnes selles, et juhitide suhted riigis juhitavate üle pidid olema ülesehitatud
viimaste teatud isiklike ja varaliste õiguste tunnistamisele, millised on riigi jaoks
puutumatud, ja et need õigused peavad olema võrdsel määral tagatud kõigi kodanike poolt.
Orgaaniline riigi teooria näitas, et riik ei ole inimkäte kunstlik looming, vaid
loomulik, looduse poolt tekitatud nähtus; oma edasisel arengul (reaalsete teadmiste mõjul)
ta selgitas välja ühiselu füüsiliste ja psüholoogiliste elementide vahelise vastastikuse mõju
fakti ühest, ja riigi teisest küljest. Lõpuks, riigi tegevuses selle eesmärgi teostamisel, ta
märkis ära vahetpidamatuse alge, millisega erineb igasuguse organismi elu. Vt. Ühiskond.
Orgaaniline teooria. (см. Обшество, Органическая теория).
Riigi eesmärgi ja sihtotstarbe vaated asuvad teatud suhtes riigi päritolu vaadetega ja
kogu selle erikülgsuse juures, võivad olla võetud kolme kategooria alla.
Riigi sihtotstarvet vaadeldakse kas moraalse seaduse teostamises või üleüldise
hüvangu, või õiguse idee teostamisel. Aristoteles, pidades Riiki ühiselu loomulikuks
vormiks ja „enam õnneliku elu keskkonnaks“ , aga õnnelikku elu samastades voorusliku
eluga, väitis, et Riik kasvatab inimest vooruslikuks. Sarnast vaadet riigi sihtotstarbe suhtes
omab ka Hegel (Гегел, VIII, 224), kellele riik on viimaseks momendiks tahte idee arengus
moraalse valdkonnas. Üheks peamistest heaolu või üldise hüveolu teooria esindajatest oli
H. Tomasi (Хр. Томазий), kes taotles kiriku ja riigi võimu lahutamist; hiljem jutlustasid
seda teadlased, kes asusid majanduse alusel, peamiselt Jeremoe Bentham. „Kirik, räägib
Tomazi, eksisteerib igavese heaolu nimel, riik aga sama Maal“; seepärast peab riik
suunama kõik oma jõud sellele, et alamatel oleks olemas kõik vajalik ja sellega oleks
saavutatud üleüldine heaolu. Sellise riigi piiritu eesmärgi teostamiseks peab ta olema
kindlustatud piiramatute volitustega. Ja tõesti, heaolu teooria viis Saksamaal valgustatud
absolutismi teooriani, olles omakorda, politseiriigi (Polizeistaat) praktika pühitsemine,
milline saavutas XVII-XVIII aastasajal sellise arengutaseme, et politseiriik võttis endale
kõikide inimtegevuse valdkondade juhtimise, sekkus oma alamate religioosesse- ning
majandusellu, nende tootmis- ja kaubandustegevusse, reglementeerib nende eluviisi ja koos
sellega, nagu näitab kogemus, paralüseerib peamised progressi allikad, ja järelikult ka
üldise hüveolu, isikliku ettevõtlikkuse ning ühiskondliku tegevuse.
Heaolu teooriale on diametraalselt vastandlik õigusriigi teooria (Rechtsstaat;
sellele terminile antakse uusimal ajal ka teine tähendus, millisest loe allpool), milline piirab
riigi tegevust vaid õiguse kaitses. Selel teooria ajaloolises arengus on märgata kaht
perioodi. Esialgu see oli see seoses riigi päritolu lepinguteoorias, millise järgi riik
moodustub selleks, et piirata inimese loomulikke õigusi. Kant määratleb riiki, kui „inimeste
hulka, kes elavad ühtsete juriidiliste seaduste all“* (*Seda vaadet loogiliselt arendades
tuleb Kant ülemaailmse riigi mõttele. Koos teiste mõtlejatega, ülemaailmmse riigi teooria
(Weltstaat), kui inimkonna lõppideaali, esitab ka Bluntshli vt, „Всемирная монархия»
(VII, 392). Teistest lepingulise teooria esindajatest ta erineb selle poolest, et ei tunnista
esialgset lepingut faktina, vaid tunnistab seda kui teadusliku hüpoteesi, milline on tarvilik
riigi olemuse seletamiseks.
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Teistsuguse õigusriigi teooria püstitus leidis koha individualismi esindajate
Wilhelm von Humboldt, Jossif Baron Eötvös, Laboulaye (Вильгелмъ Гумбольдтъ,
баронъ Иосифъ Этвешъ, Лабулэ), töödes, kes lähtusid sellest printsiibist, et isiklik
initsiatiiv on ainus progressi allikas ja et ühiskondlik heaolu ei ole miski muu, kui
üksikisikute heaolude summa. Riigi tegevus, selle printsiibi jõul, piirdub igaühe julgeoleku
ja seadusliku vabaduse kaitsmisega ja seejuures peamiselt kohtuliku kaitse vahenditega.
Sellised vaated olid vastureaktsiooniks riigi kõikvõimsuse printsiibile, milline viib
praktikas politseiriigi tekkimisele, isiksuse õiguste täieliku mitteaustamise ja isikute ja
nende vara omavolilise „üldise hüvangu nimel“ (vt. Individualism,) (vt. Индивидуализмъ)
korraldamiseni. Humboldt ise, muideks, andis oma teooriale vaid ideaali iseloomu, milline
on suurte raskustega tegelikku ellu ülekantav. Sellest ajast peale on selgunud veelgi enam
see vaieldamatu fakt, et mitte ainult kaasaegse elu majanduslikud tingimused, selle
kapitalide ja tootmise konsentreerituse juures, ei lubata riigil piirduda õiguse kaitsega, vaid
nõutakse temalt sekkumist ka majanduslikult nõrgemate klasside huvides (Vt. Riiklik
sekkumine) (vt. Государственное вмешательство).
Kõigile, eranditeta, loomuliku õiguse teooriatele, mis on tekkinud alates Hugo
Grotiuse aegadest, on omane üks ühine joon – filosoofiline või, täpsemalt, metafüüsiline
uurimismeetod, milline tuletab kogu olemise mõiste ühest kõrgemast algest, milline
iseendas lepitaks kõik kogu tegeliku maailma eripära - vaimu ja mateeria, lõpliku ja
lõppmatusse, ühesuguse ja mitmekujulisuse jne.
Kantil, näiteks, on riigi ja õiguse kõrgemaks aluseks puhas mõistus, millisesse ei ole
midagi kogemusega antud. Mõistus otse ja vahetult näitab iseenesest, mis peab olema,
kuidas inimene peab tegutsema. Mõistuse põhiline seadus – enesega ühtsus,
vasturääkivuste puudumine – on seejuures õiguse kõrgeimaks printsiibiks. Olemuselt,
siiski, ratsionalistide deduktsiooniga ühines alati mitte vähe lauseid, mis ammutatud
kogemusest. Seoses meetodiga asub ka teine ratsionalistlike teooriate eripära., Nii, nagu
õiguse allikas on olemas mingi kõrgem ühtne alge, siis sellest võib alati olla tuletatud ainult
üks õiguse süsteem, tingimusetult tõeline ja milline peab välistama tegeliku elu poolt
esitatud õiguste erikujulisuse. Kandil see ideaalne õigus oma allika järgi, nimetatakse
mõistuse õiguseks (Vernunftrecht). Sellisel viisil ratsionalistlikud riigi teooriad trakteerivad
mitte seda, mis on, vaid seda, mis peaks olema.
Hegel seab õiguse filosoofia ülesandeks mitte sellise riigi rajamise, milline ta olema
peaks, vaid selle saavutamise, mis on, kuna see, mis on ongi mõistus. Ja ka Hegelil, siiski,
on õiguse filosoofia puhtalt aprioorne (kogemusest sõltumatu); selle ülesanne – vaadata
selle järele, kuidas peamisest mõistest iseenesest, dialektilise protsessi jõul, arenevad kõik
ülejäänud. Jooksva aastasaja esimesel kolmandikul valitses teaduses filosoofiline meetod
jagamatult. Kuid ajalooline koolkond, mis saavutas üleoleku kodaniku õiguste valdkonnas,
ei saanud riigiteadustes jääda tähelepanuta. Uusimal ajal kõik suuremad saksamaa teaduse
esindajad tunnistavad üksmeelselt puhtalt filosoofilise meetodi ebapiisavust ja selle
hädavajalikku tähelepanekutega täiendamist. Puhtalt teaduslikuks meetodiks loetakse
mõlemate võtete ühendamist, ühtset kogemusest ja ideest lähtumist. Selles vaates
vaieldamatult esineb sisemine vasturääkivus: filosoofiline deduktsioon viib olema
kohustatusele, aga jälgimine võib viia vaid olemasoleva tundmiseni, milline mitte alati ei
lange kokku sellega, mis peaks olema. Kui, vaatamata sellele, et saksa mõte hõlmab
riigiteaduste valdkonnas eesrindlikku kohta, sisi see on seletatav sellega, et saksa teadlaste
tööd mitte ainult ei kujuta endast rikkalikku materjalide kogu, vaid ka selle põhjalikku
töötlust riigi kasu ja vajaduste käsitlemise seisukohast vaadeldes. Tavaliselt saksa teadlased
eristavad kolme peamist ja iseseisvat riigiteadust:
1)Riigiõiguse teadus, milline kannab loomuliku õiguse nime (Naturrecht), üldist
riigiõigust (allgemeines Staatsrecht), õiguse filosoofiast (Philosophie des Recht), filosoofia
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teadust õigusest (philosophische Rechtswissenschaft) jne, on filosoofiateadus; selle
ülesanne – ideaalse õiguse süsteemi loomine.
2)Poliitika (Politik), või õpetus riigikunstist (Staats-Kunstlehre), on katsete teadus;
selle ülesandeks on vahendite, mis viivad riigi eesmärgi saavutamisele, väljatöötamine.
3)Üldine riigiõpetus uurib selliseid nähtusi, millised ei käsitlemist kahes eeltoodud
punktis nimetatud teadustes. Siia puutuvad küsimused riigi üldisest olemusest ja tema
tekkimisest. Lõpuks, Krause aegadest, eriti prantsuse sotsialistide mõju all, imbus saksa
teadusesse mõte, et riigi kõrval, eksiteerib ka ühiskond. Mohl tegi ettepaneku moodustada,
paralleelselt riigiteaduste süsteemiga, veel uue, iseseisva ühiskondlike teaduste süsteemi.
Sellise piiritlemise võimatust tunnistas ka Mohl ise. Riik ei saa ilma ühiskonnata
eksisteerida; riik ja ühiskond asuvad vahetpidamatus vastastikuses seoses. Samavõrd
võimatu on täpselt piiritleda riigiõiguse ja poliitika vahelisi piire. Riigiõiguse ja
riigiasutuste süsteem on ise üks riigi eesmärgi saavutamise vahenditest ja seepärast peab
see olema tundma õpitud sihipärasuse vaatepunktist. Ja tegelikult, Mohl, trakteerides oma
filosoofilises riigiõiguses erinevatest riigikorraldusvormidest, kohandab neile kõlbilikkuse
js sihipärasuse., peale seda temale, poliitikas, jääb teha vaid viide filosoofilisele
riigiõigusele. See, mille Asher (Эшеръ) esitab poliitikana, Bluntschli esitab oma „Üldises
riigiõiguses“. Bluntschli veel ei piiritle selle uuringut, mis on, selle selgitamisest, mis peaks
olema; kuid ta on justkui sellise vahettegemise ettekuulutaja . Vana üldise riigiõiguse nime
all ta mõtleb täiesti uut teadust, millise ülesanne ei ole ideaalsete, ühtsete ja igaveste
õigusnormide kehtestamine, vaid ainult kaasaegse inimkonna õigus- teadvuse avamine ja
seletamine ning sellest vaatepunktist riigielu peamiste nähtuste selgitamine. Vaid viimastel
aastatel üldises riigiteaduste massis tuuakse Saksamaal esile järsult allakriipsutatuna
riigiõiguse juriidiline distsipliin (vt. Юридическая дисциплина государственнаго
праыва), millise ülesandeks on riigõiguse dogma väljatöötamine s.t. aluste süsteemi,
millist kasutatakse ka tegelikult elus ja mis määratlevad nii riigi organisatsioni, nii ka selle
tegelikkkuse tingimused ning suhted isiksusesse ja liitudesse.
Korrastatud vaatele riigiõiguse teadusele ja selle ülesandele jõudsid prantsuse ja
inglise teadlased ja seda peamiselt August Comte ja Milli isikus. Lähtepunktiks oli neil
selline lause, et ühiskondliku või riigielu faktid alluvad samuti sellistele alalistele
seadustele, nagu ka füüsilise looduse faktid. Siit järgneb, et Riik, nagu teatud ühiseelu
vorm, võib olla ühe puhta teaduse – sotsioloogia (vt. социологии) )– asjaks. Selle puhta
teaduse ülesanne, vastupidiselt saksa õigusfilosoofide ülesannetele, seisneb mitte
õigusnormide kehtestamises, vaid eksiteerimise seaduste ja sotsiaalsete nähtuste või riigielu
faktide järgnevuse avamiseks. Puhas teadus ei räägi, mis peab olema, vaid seda, mis on ja
kuidas on. Puhta teaduse ja praktika vahel peab olema vahepealne aste, milline kergendab
teaduse lausete kasutamist. See, rakendusteadus, millist peaks nimetama poliitikaks. Ta
asub samasuguses suhtes sotsioloogiasse, millises tehnoloogia asub keemia suhtes. Puhas
teadus määratleb tagajärjed, millised kutsutakse esile teatud nähtustega; siit saab
rakendusteadus juhised selleks, millised eesmärgid võivad nende nähtuste kaudu olla
saavutatud. Praktika, seades eesmärgi, muutub rakenduslikuks poliitikateaduseks vahendite
näitamisel. Mõistetav, et peale seda peab praktika valdama veel suurt hulka selliseid
andmeid, millised ei saa anda mingi teine teadus, ei puhas, ega ka rakenduslik: hädavajalik
on tunda kõike antud tegelikkuse tingimusi, kõiki tema vajadusi ja lõpuks, kõiki need
jõude, millistega ta võib vallata antud eesmärkide saavutamiseks.
Riigivõim, milline kõiges valitseb ja ei allu milleski, on ülemvõim. Nende
kõrgemate õiguste maht, millised antud ajal riigile kuuluvad, määratletakse kultuuri, aja ja
koha tingimustega.
Riik, mis valdab riigivõimu, on lihtne riik. Kuid ajalugu ja kaasaeg esitab meile riigi
näiteid mis astuvad kui liikmed, kõrgemasse tervikusse; see tervik saab nimeks keerukas
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riik (reaalne liit, liitriik, liit, vt. neid märksõnu)(реалная уния, союзное государство,
союзъ г.).
Keerukad riigid peavad silmas, et riikidel, mis selle koosseisu astuvad, ei
omaistaks omale kõrgeimaid õigusi; ta kasutab neid vahenditega oma õiguste teostamiseks
ja võib (põhiseadustega määratletud korras) võtta omale uusi ülemvõimu õigusi. Nendes
kolmes suunas ilmneb keeruka riigi ülemvõim tema koosseisu kuuluvate riikide üle. Riik
mis kuulub keeruka riigi koosseisu (näiteks, osariigid, kantonid, Saksamaa liidumaad), on
teatud suhteis allutatud teisele võimule; seepärast nad ei ole suveräänsed, kuid ikkagi nad
on riigid, ega saa olla võrdsustatud avaliku õiguse liitudega. Viimastest nad erinevad selle
poolest, et :
1)ei kanna kõrgema liidulise riigi ees kohustust tegelikult teostada oma ülemvõimu
õigusi ja kõrgemal riigil ei ole õigust kontrollida selles asjas nende tegevust;
2)nende õigus, teatud piires, on iseseisev võim, mistõttu nad võivad, tungimata
keeruka riigi kompetentsi, luua endale uued ülemvõimu õigused.
Vasallriik on samuti keeruka riigi osa, kuid ta ei osale riigi kõrgema võimu
teostamises, ta on vaid osa keerukast riigist, seejuures nagu varem mainitud riigid, on
Liikmesriik (Gliedstaaten) olemuselt riik.
Riik mis astub liidu liikmeks, mis on asutatud rahvusvahelise lepinguga, jääb
suveräänseks; sarnane liit on rahvusvahelise õiguse (vt. Институтъ международнаго
права), mitte riigiõiguse instituut.
Rahvusvahelised lepingud kohustavad, kuid ei alluta.
Riikide klassifitseerimise kõrval eksisteerib veel valitsemise vormide järgi
klassifitseerimine. Valitsemise vormi all mõeldakse riigi võimu organisatsiooni. Riik, vajab
oma tegevuseks isikuid, kes kehastaksid ja täidaksid tema tahet; sellised isikud või isikute
kogud on riigi organiteks. Ilma organita mis teostaks riigi tahet ta eksisteerida ei saa. Siit
tuleneb, et igas riigis on sellised organid, millised eksisteerivad mitte riigi tahte akti jõul,
ega antud ülesandel, vaid vahetult riigikorra jõul. Sellised organid, võivad olla nimetatud
mitte-vahetuteks organiteks. Nende korraldus ja kompetents esitatakse põhiseadustes,
milliseid Läänes nimetatakse konstiotutsioonideks. Mitte-vahetud organid ise füüsiliselt ei
saa teostada kogu riigi tegevussfääri; seepärast nad teevad teatud ringi riigiasjade ajamise
ülesandeks teistele isikutele ja kolleegiumitele, kes on juba vahetud organid. Riigivõimu
ajaloolise arengu teoorias teda peeti esialgselt kellegi isiku, individuaalse või kollektiivse,
omaduseks ja ainult hiljem enam sügav analüüs viis selle üle riigile.
Juba Aristoteles viitas, et riiklik võim ja riigi tahe võivad olla kehastatud:
ühes isikus (monarhia),
 mitmes isikus (aristokraatia) või
 organiseeritud isikute massil (demokraatia);
Ta ei kehtestanud nende vormide jaotamist õigeteks ja mitteõigeteks (vt. Võim) (vt.
Власть, VI, 674). Riik, millises üks isik kehastab riigi tahet ja kellel on täielik võim riigis
on absolutistlik. Uutes Lääne-Euroopa riikides ei ole kogu riigivõim ja – täius ühes isikus,
vaid mitmes organis (näiteks kuningas ja parlament). Selliseid riike nimetatakse tavaliselt
konstitutsioonilisteks, ükskõik, kas nad moodustavad monarhia (vt. Монархия) või
vabariigi (vt. Республика).
Monarhiaid eristataks eesinduslikeks ja parlamentaarseteks _(vt). Parlamentaarsetes
monarhiates (Inglismaa, Belgia) kuningas moodustab ministeeriumi selle partei liikmete
hulgast, milline antud hetkel sai valimistel ülekaalu; järelikult valitsus on parlamendi
enamuse organ. Seda ei ole esinduslikes monarhiates, näiteks Saksmaal ja Austrias.
Erinevatest demokraatia tüüpidest vt (демократия).
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Riig tegevuses märgitakse üks funktsioon, milline on iseloomulik vaid temale
endale.
See on õiguse kehtestamine. Määratledes üksikute isikute ja liitude tegevuse piirid,
nende vahelistes suhetes ja suhetes riiki, riik selle samaga kehtestab oma tegevuse piirid.
Luues isikuid, ta ise on isik ja tehakse õigussubjektiks (vt. Riigiõigus) (vt.
Государственное право). Teenuste suurus, milliseid Riik võib nõuda üksikutelt isikutelt,
piirid, millistest kinnipidamisel ta võib tungida nende elusfääri, määratletakse nende poolt
kehtestatud õiguskorraga. Riik, milline oma tegevuses järgib õigusega määratletud raame
on õigusriik või täpsemalt, õiguspärane (Rechtsstaat; nõnda nagu Lääne Euroopas peamised
selle õiguse alused esitatakse konstitutsioonides, siis siit termin Verfassungsstaat, milline
tihti kasutab selle asemel terminit Rechtstaat, pidades silmas seda, et viimane Kandi
õpetuses ja individualismi teooriates omab teist tähendust). Õigusriigi olemus (vt. Õigus)
(vt. Право) seisneb enesepiirangus, seaduslikkuses, millise jõul iga riigivõimu akt põhineb
seadusel. Konstateerides, seatud organite kaudu antud õigusnorm, määratledes mingi
normi rakendamise piirid, lahendades vaidlusi õigussuhetes, igal konkreetsel juhtumil
selgitades välja oma karistus- õiguse olemasolu ning mõõtmed, Riik teostab
õigusmõistmist. Peale õiguse kehtestamise ja õigusmõistmise, kogu ülejäänud riigi tegevus
on juhtimine (vt. Bürokraatia, detsentraliseerimine, tsentraliseerimine, omavalitsus, e.
vald).(vt. Бюрократия, Децентрализация, Централизация, Самоуправление).
Juhtimise vormid ei sõltu valitsemise vormist: esineb täiesti tsentraliseeritud
demokraatiaid (Prantsusmaa) ja väga laialt arendatud omavalitsustega demokraatiaid
(Šveits). Juhtimine, kui eesmärkide teostamine, mis on riik endale seadnud ( nende hulka
kuulub ka enesesäilitamine – sõjaline jõud), ei ole omane ühelegi riigile.
Igasugune liit, mis loodud mingite kultuuri eesmärkide teostamiseks, omab oma
juhtimissfääri ning oma organeid.
Igasuguse inimelu sihteesmärgi võib riik muuta oma juhtimisvaldkonnaks; kuid on
mõningad eesmärgid, milliste teostamisest kaasaegne riik keeldub täiesti.
Sellisteks on religioossed, millised on kiriku ülesanded (riigi ka kiriku ajaloolised
suhted olid kõige erinevad; vt. kirik, teokraatia (Церковь, Теократия).
Riikliku juhtimise olemus seisneb kahes hoovas:
1)tal on sunnivõim;
2)et see ei ole mitte ainult riigi õigus vaid ka tema kohustus (nii nagu ka kõik riigi
funktsioonid).
Eesmärkide materiaalne sisu, milliseid riik omale võtab, määratletakse aja ja koha
tingimustega. Kuivõrd juhtimises sisaldub iseseisva otsuse moment, on see korraldus; kuna
juhtimine seisneb saadud käsu täitmises, siis se eon täitmine. Korralduste andmisel omab
juhtimisorgan teatud initsiatiivi, s.t. tegevusvabadust, mis on suunatud riigiasjade
sihipärasele täitmisele.
Seadus ei saa ette näha kõiki võimalikke elu kombinatsioone, mil riigi poolt enesele
võetud ülesanded võivad nõuda riigi juhtimisorganite tegevust. Siit teatud vaba
äranägemise sfäär (administration discretionnaire, freies Ermessen), milline on vältimatu,
kuid see on kõikvõimalikult kitsendatud. Vaba äranägemise piirid määratletakse
võimalikult täpselt; määratletakse erilised organid, mis peavad lahendama neid piire
puudutavad vaidlused (administratiiv-justiitsorganid).
Õiguse kehtestamine, kohus ja juhtimine on kolm riigi funktsiooni.
Siit tuleneb võimude lahususe teooria vt., (теориа разделения властей), milline
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käsitleb juhtimist kui seaduste täitmist vt. seadus. (Законъ).
Ilma kindla seaduse, kohtuotsuse või administeratiivse korralduse eristamiseta, ilma
seadusandluse, kohtu ja administratiivsete organite vaheliste täpsete suhete
kindlaksmääramiseta ei ole võimalik teostada õigusriiki.
Kirjandus:
Редкинъ, «Изъ лекций истории философии права, въ связи съ историей
философии вообще» (Спб., 1889 и сл.);
Блунчли, «История общаго государственнаго права и политики отъ XVI в. по
настоящее время» (Спб., 1874);
Чичеринъ, «История политическихъ учений» (М., 1869-77);
Pollock; „An Introduction to the History of the Science of Politics“ (1890);
Сергеевичъ, «Задачи и методы государственныхъ наукъ» (М., 1871);
Сергеевичъ, «Государство и право въ истории» («Сборникъ государственныхъ
знаний» В. Безобразова, т. VII, Спб., 1879);
Holtzendorff, „Die Principien der Politik“ (2 va. 1879);
Waitz, „Grundzüge der Politik“ (1862);
Gneist, „Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung“
(1869);
Gneist, „Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland“ (2., va.
1879);
Bernatzik, „Republik und Monarchie“ (1892);
Jellinek, „Die Lehre von den Staatenverbindungen“ (1882);
Laband, „Das Staatrecht den deutschen Reichs“ (2., va. 1889);
Sarwey, „Das öffentliche Recht und die Verwaltungrechtspflege“ (1880);
Marquardsen, „Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart in Monographien“
(1883 jne. mitmeköiteline väljaanne, millises kaasaegsete Euroopa ja Ameerika riikide
riigiõigus on läbitöötatud erinevate spetsialistide monograafiates; Venemaa riigiõigus on
läbitöötatud Engelmanni (Энгельманномъ) poolt;
Виллемсъ, «Римское государственное право» (2 вып., Киевъ, 1889 - 90);
Градовский, «Государственное право главнеишихъ европейскихъ державъ» (т.
1., Спб., 1884);
Коркуновъ, «Сравнительный очеркъ государственнаго права иностранныхъ
державъ» (Спб., 1890);
Дюгемель, «Опытъ государственнаго права Российской иьперии» (Спб., 1833);
Андреевский, «Русское государственное право» (т., 1. Спб., 1866);
Градовский, «Начала русскаго государственнаго права» (т. I - III, Спб., 1875 и
сл.);
Романовичъ-Славатинский, «Система русскаго государственнаго права» (тю
1., Киевъ, 1886);
Алексеевъ, «Русское государственное право» (М., 1892);
«Staatslexikon“, herausg. Durch A. Bruder (1891 jne.);
„Handwörterbuch der Staatswissenschaften“, herausg. Von A. Conrad und W.
Lexis (1890 jne);
Stengel, „Wörterbuch des deutschen Verwaltungsrecht“ (1889-90);
M. Block, „Dictionnaire de l´administration francaise“ (3 va. , 1890 jne.);
Mühlbrecht, „Bibliographie für Staats- und Rechtswissenschaften“ (Berlin, 1868.a.)
Vaata veel: Õigus. Sotsioloogia. (Право. Социология.)
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А.Я.
K.L.25.03.16.V.
Riik-orgaanilisesteoorias-1898.a.

– Selle teooria sünd – näiteks van-Kriekeni poolt, kes on monograafia: „Nõndanimetatud
orgaanilisest riigi teooriast“ autor – puutub see ammusesse aega. Ja tõesti, kreeka filosoofia
aegadest kuni meie päevini riigi võrdlemine elusorganismiga ja peamiselt inimesega on
üheks armastatumaiks poliitilise spekulatsiooni teemaks. Juba Platon pani oma poliitilise
filosoofia aluseks riigi indiviidiga samastamisele. Riik, arvab ta, on seda täiuslikum, mida
enam ta on indiviidi sarnane. Gierke õiglase märkuse järgi ei seisne Platoni õpetus riigist
mitte miskis muus, kui indiviidi psüholoogia ja eetika antropoloogilises ülekandes riigile.
Aristotelese puhul esineb täpsemalt samuti riigi (hulga) võrdlemine ühe – paljujalgse,
paljukäelise ja paljusid tundeid omava inimesega. Muistne orgaanilise teooria võtavad üke
keskaja teoreetikud. XII saj kirjanik Solsberi, viidates Plutarchosele, iseloomustab riiki kui
inimese keha sarnast organismi. Vaimulikkond, tema on tema arvates riigi hingeks ja kui
selline, omab võimu kogu keha üle, välistamata isegi riigipead s.t. valitsejat. Riigi kehaga
(civitas est corpus morale et politicum) võrdlemine on kesksel kohal XIV ja XV saj
poliitilises kirjanduses. Uuel ajal kohtab orgaanilise riigi teooria analoogi Hobbesi,
Spinosa, Rouseau ja paljude teiste töödes. Hobbes, näiteks, tõmbab kõikkülgseid paralleele
riigi ja inimese vahel: riik „toitub“; ta „organismis“, sarnaselt verele, tsirkuleerib raha;
riigivõimud on riigi organiteks, kolooniad tema lasteks. Selleks, et väljendada riigile omast
vääramatu jõu ideed, nimetab Hobbes teda piiblist laenatud koletise nimega- Leviataan.
Orgaanilisel analoogial põhinev riigi teooria on sellisel viisil vana, kuid sellegi poolest on
see riigi teooria, sõna otseses mõttes, kaasaegne produkt. Vaieldamatu on see, et
analoogiate ja kohanduste kasutamine, nii rohkearvulised ja teravmeelsed nad ka ei oleks
olnud, ei ole piisavad selleks, et rääkida orgaanilisest riigi teooriast: organiline riigi teooria
idee ei seisne selles, et riik, sarnaneb organismile, vaid selles, et riik on organism. Riiki
organismiks pidav teooria tekkis ja sai tekkida vaid siis, kui organismi mõte selgitati välja
empiirilise ja spekulatiivse mõtte poolt. Seejuures, enne eelmise sajandi lõppu valitses
loomulikes teadustes kui ka filosoofias puht-mehaaniline (atomistlik) maailmavaade,
samastades organismi mehanismiga. Vaid tänu Bichat vitalimi ((elujõu)) teooriale, ühest
küljest ja Kanti ja Schellingi teooriale – teisest küljest – õnnestus inimmõttes organismi
ning mehanismi vahele tõmmata selge eraldusjoon. Sõna „organ“ (organum) ise tähendas
kreeklastel ja roomlastel ei midagi muud, kui inimese poolt mingil eesmärgil kunstlikult
valmistatud vahendit. Aristoteles nimetab organit, sõna nimetatud mõttes hingetuks orjaks
ja orja, vastupidi, hingestatud organiks. Siit tuleneb iseenesest, et Aristorelesele, kui ka
XVII saj kirjanikele, oli organism ja mehanism üks ja sama asi. Hobbesi Leviataan ei ole
miski muu kui suur masin. Äärmise materialistina, ei näinud Hobbes elusolendil ning
automaadil mingit vahet. Loomuliku õiguse teooria, mis valitses XVII ja XVIII sajanditel,
iseloomulikuks jooneks ei olnud orgaaniline, vaid vastupidi, õiguse ja riigi päritolu suhtes
valitses mehaaniline vaade: nii esimest kui teist vaadeldi kui inimarvestuse, inimmõistuse
mõttetöö tulemust. Oma „vestlustes inimeste vahelise ebavõrdsuse päritolu ning aluste
kohta“, Rousseau tõestab, et õigus ja riik olid mõeldud meisterlikult välja rikaste poolt, kes
veenasid oma kaaskodanikke alluma seadustele ning ülemvõimule. Voltaire soovitab
järgmist radikaalset seaduste parandamise viisi:“kui te soovite omale häid seadusi, siis
põletage olemasolevad ära ja kirjutage uued!...“ Loomuliku õiguse teket riigis seletatakse
nn. ühiskondliku lepingu teooriaga. XVIII saj. lõpus me leiame, „Üleüldise riigiõiguse“
Всеобшего государственного права» (1793) autori Schlözeri iseloomuliku käsiteldatava
teooria formuleeringu. „Riik, ütleb ta, on leiutis (der Staat ist eine Erfindung). Inimesed
mõtlesid ta välja oma kasuks, sarnaselt sellele, nagu nad mõtlesid välja tulekindlad
rahakapid. Riigiteaduse parim ülesehituse viis on seda vaadelda kui kunstlikku, eriti
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keerukat, teatud eesmärgil kohandatud masinat.
XIX saj. on uue maailmavaate väljendajaks, millist vastupidiselt XVIII saj.
subjektiivsele ratsionalismile võib nimetada objektiivseks ajalooliseks. Esimene
filosoofiline süsteem, millesse vormus uus, euroopa mõtte objektiivne-ajalooline sätestatus,
kuulub saksa filosoofile Schellingile. Schellingi filosoofiast sai esmakordselt nende ideede
väljendaja, millistest hiljem tekkis alus kahele paralleelsele ja märkimisväärsel tasemel,
kokkulangevale teooriale, mis ilmus juba oma aja ära elanud loomuliku õiguse teooriate:
ajaloolise õiguse teooria ja orgaanilise riigi teooria asemele.
Schellingi filosoofia printsiibiks on objektiivne mõistus, kui absoluutne alge, mis
hõlmab kaht absoluutset potentsi (võimet) – realset ja ideaalset, loodust ja vaimu. Vaim on
nähtamatu olemus, olemus on nähtav vaim. Siit ka „olemuse ja vaimu absoluutne üleolek“.
Absoluutne-ideaalne ja absoluutne-reaalne ei ole ainiti teineteise vastane. Vastupidi, nad on
samased absoluutsele teadmisele. Absoluutne ilmub, kui ühtne ja muutumatu, kahestunud
kujul – looduses ja ajaloos. Ajalugu, on sellesama alge ideaalne väljendus, millise
reaalseks väljenduseks on loodus. Ajalugu, nagu ka loodus, on järkjärguline absoluutsuse
avanemine. Seepärast allub ajalugu, nagu ka loodus, hädavajalikele ja muutumatutele
arenguseadustele. Inimese ajaloos valitseva vaba tahte üle („Die Willkühr ist die Göttin der
Geschichte“), valitseb, nagu Moira kreeklaste jumalate üle, kui kõrgem objektiivne
hädavajadus. Ajalugu ei ole mitte sugugi inimese kirgede ja soovide tulem. Ajalugu on
„suur üleilmse vaimu kajastus, igavene jumaliku mõistuse poeem“. Riik, täiuslik maailm
ajaloos, on samal ajal ideaalne loodus, absoluutse elusaks osaks või organismiks. Ta
eostub, juurdub, ajab välja kasvud, õitseb ja närbub nagu taim. Schellingi arvates oli
eelnevate teooriate peamiseks puuduseks see, et neis püüti mõelda välja sellise riigi
korraldust, milline täidaks teatud eesmärki. Kuid milles nimelt seda eesmärki nähakse – kas
üleüldises heaolus, sotsiaalse instinkti rahuldamises, vabade olendite rahumeelses
kooseksistentsis – on antud suhtes tähtsusetu. Kuid igal juhul vaadeldakse sel juhtumil riiki
kui vahendit, kui miskit tinglikku ja sõltuvat. Muuseas, igasugune tõelise riigi
konstruktsioon, oma olemuselt, peab olema absoluutne. Tal peab olema riigi vormis
absoluutse organismi konstruktsioon. Ajaloolise protsessi peamiseks iseloomujooneks on
hädavajalikkuse ja vabaduse harmoonia. Hädavajalik peab olema vaba – vabadus aga
hädavajalik. Selle harmoonia väliseks organismiks on riik. Teiste sõnadega: riik on
vabaduse objektiivne organism. Selline on Schellingi orgaanilise riigi teooria.
Selle teooria võttis oma filosoofilisse süstemi Krause, mille arendades edasi ja
populariseeris Arens, mis senini mõjutab Saksamaa publitsistlikku kirjandust.
Kaasaegsetest orgaanilise riigi teooria esindajateks on tuntud saksa teadlane Otto Gierke ja
tema õpilane ning järgia Hugo Preuss. Orgaanilise riigi teooria suhtes ilmnev ühekülgse ja
ületähtsustamise tendents, mis on iseloomulik iga uue idee puhul, oli märkimisväärselt
tugevdatud Schellingi filosoofia romantilis-müstilisest iseloomust ja peamiselt looduse ja
vaimu samastamisest, mis oli ta iseloomulik joon. Seepärast lähevad filosoofi lähimad
õpilased-järgijad orgaanilise riigi teoorias neist piiridest kaugemale, millisesse see oli
teooria looja poolt kammitsetud. Sellest vaatepunktist lähtudes on silmapaistvamam
vendade Romerite antropomorfiline riigi teooria, aga samuti nende mõttekaaslase
Bluntschli, kes käsitles riigi makrokosmost inimese mikrokosmose peegeldusena. Romer
tõestas oma poliitiliste parteide teoorias (1846.a.) nende vastavust inimese eale: radikaalsed
parteid – lapseeale, liberaalsed –noorukieale, konservatiivsed – täiseale ja absolutistlikud –
vanuri eale. Hulga kaugemale läheb Bluntschli oma töös „Uuringud riigist ja kirikust“.
Neist esimeses neist, millise pealkirjaks oli „L´etat est l´homme“, Bluntschli arendab mõtet
sellest, et riigi organism ei ole miski muu, kui inimese organismi jäljendus (das Abbild) ja
eriti mehe oma, kuna sootu !? inimene on mõeldamatu. Ta kuuendas ja eriti olulises
uuringus, millise pealkirjaks oli: „XVI inimkeha peamistest organitest“, kurioosset mehe

4961

keha ja riigi võrdlust tehakse väga üksikasjalikult: riigi sisemist juhtimist võrreldakse
mäluga, rahvaharidust – nägemisega, linna – rinnaga, külasid – sentimentaalsustundega,
kriminaalkohut – nabaga, rahvusvahelist juhtimist – suguinstinktiga jne. jne. Selliste
antropomorfiliste teooriate täielik paikapidamatus on ilmselge. Siiski on tarvis märkida, et
van Krikenil ei ole täielikku õigust, vaadeldes Bluntschli teooriat kui orgaanilise riigi
teooria viimast sõna (Höhepunkt der organischen Theorie). Materialistlik, aga seda enam
antropoloogiline ettekujutus ei ole ta orgaanilise riigi teooria olemus, selle sõna tõelises
mõttes. Vastupidi, alates Ahrensist* (*Ahrens, oma ensüklopeedias, väitis vastupidiselt
Schellingile, olles looduse vaimuga samastamise vastu ja järelikult riigi ja õiguse vaimsete
organismide materjaalse kontseptsiooni vastu) vastandab ta orgaanilisest riigi teooria riigi,
kui vaimse organismi, järsult loomulikule looduslikule organismile. Riik, kui organism,
peab omama tunnuseid, mis iseloomustavad organismi liigi mõisteid üldse, kuid mitte
inimorganismi liigi mõistet. Orgaanilise riigi teooria koolkonna arvates on organism,
vastupidiselt mehhanismile, tulenenud mitte inimese teadlikust tahtest, mis suunatud tema
loomisele, vaid inimese tahte ülese looduse ebateadliku jõuga.
Organism leiab eneses, mitte endast väljaspool oma eksistentsi aluse ning põhjuse.
Kõik väline on parimal juhul tingimuseks, kuid mitte tema tekkimise põhjuseks. Organismi
tekkimine on samamoodi selgitamatu, kui mateeria enese teke. Organismil on sisemine,
iseeneslik loomuliku hädavajaliku arengu jõud. Ta areneb sisemise, mitte välisel jõul.
Organismi normaalne funktsioon on tingitud tema organite funktsioonist. Iga organi
funktsioon on omakorda sõltuv nii organite üheks tervikuks ühendumisest kui ka ülejäänud
organite normaalsest funktsioneerimisest. Kõik organismi mõistet iseloomustavad viidatud
tunnused on omased ka riigile.
Riik ei ole leiutis, ega inimese väljamõeldis, vaid „inimkonna loomuliku
hädavajaliku arengu faas“.
Riik on elav ühtsus, erinevalt teda moodustanud osade summast. Riigil on iseseisva
arengu jõud, teiste sõnadega, tema areng põhineb enda ja tema osade sastastikuti
mõjutavast jõust ja järelikult ei ole esile kutsutud nagu masina funktsioneerimine, välisest
tõukest. Lõpuks, riigis, nagu ka teistes organismides, me märkame osade sihipärasust kogu
terviku suhtes.- sihipärasus, milline siiski ei ole inimliku arvestuse ja tahte tulemus. Siit
tulenev järeldus on selge: Riik = organism. Minnes üle orgaanilise riigi teooria kriitilisele
hinnangule, vaatleme alguses selle vaatepunkti tähtsust riigiõiguse seisukohast.
I.Esimesest nimetatud orgaanilise riigi teooria vaatepunktidest on see tähtis
eelkõige, õpetuse eitavast küljest. See on tähtis selle poolest, et see otsustavalt kummutab
mehhanilise vaate riigile, kui inimliku tahte tulemile ja mitte vähem otsustavalt rõhutab
riigi ajaloolise tekke hädavajalikkust ning selle arengu ajaloolist seaduspärasust.
Orgaaniline riigi teooria, vastupidiselt, ei saa esitada riigi olemusest positiivset teadmist.
Orgaanilise riigi teooria vaatepunktist on inimese roll riigi tekkimisel parimal juhul
ämmaemanda roll: inimene „võtab“ riigi looduselt vastu. Kord juba tekkinud, riik, sarnaselt
puuga, areneb ja kasvab „seni kui inimesed magavad“. Tegelikkuses, siiski, ei saa mitte
alati rääkida riigi elu instituutide orgaanilisest päritolust ning olemusest. Isegi need
instituudid, millistel on, teatud määral, orgaaniline iseloom, erinevad sisuliselt looduse
orgaanilistest produktidest. Vaid osa sotsiaalseid nähtusi (olulisemad-keskajal,
vähemolulisemad-kaasaegses riigis) on ettenägematuks rahva ajaloolise arengu
„orgaaniliseks“ tulemuseks. Teine, enam märkimisväärne osa, luuakse lepingute, seaduste
ja teiste õigusloome aktide väljaandmise teel, teatud plaani ning teatud eesmärkidel
inimeste poolt. Rääkida orgaanilisest riigi teooriast selliste nähtuste toimumisel on vaevalt
võimalik. Loomulikud organismid tekivad eranditult tänu ühele või teisele loomulike
jõudude kombinatsioonile. Sellele vastupidiselt on sotsiaalsed organismid alati ja kõikjal

4971

mõtlevate, tundvate ja tegutsevate inimeste teatud vajaduste rahuldamise tulemuseks. Kui
isegi saaks rääkida orgaanilise riigi teooria põhjal mõnede sotsiaalsete institutsioonide
päritolust, siis vaid erandlikult selles mõttes, et need instituudid – vastupidiselt teistele, mis
on loodud vahetult üldise tahte poolt, s.t. tahtega, mis on suunatud ühise eesmärgi
saavutamiseks – on individuaalne, individuaalsete püüdluste ettekavatsematuks tulemuseks,
mis suunatud individuaalsete eesmärkide täitmisele. „Orgaanilise“ ja loomulike ning
sotsiaalsete moodustiste tekkimise vahel eksisteerib samasugune sügav, printsipiaalne
erinevus, nagu on looduse mehaanilisel jõul ning inimtahtel. Niisiis, orgaanilise riigi
teooria on suuremalt osalt rakendamatu sotsiaalsete nähtuste suhtes ja isegi seal, kus seda
saaks rakendada, on see erakordselt pinnapealne ja lühinägelik.Ta ei sa mitte mingil juhul
anda vastust riigi olemuse saladusele.
II.Milline ei oleks orgaanilisel riigi teoorial tähendus üldise riigiõpetuse suhtes, siis
riigiõiguse seisukohalt riigiorganismi mõistet ei ole ega saa ollagi. Orgaanilise riigi teooria,
Jellineki täpse väljenduse järgi, omab meta-juriidilst iseloomu. Riik, kui juriidiline
kategooria, kui õiguslik subjekt, ei ole organism, vaid on isik. Organismi ja isiku mõisted
mitte ainult ei kata teineteist, vaid on isegi teineteisele võõrad. Nad kuuluvad täiesti
erinevatesse maailmadesse: esimene reaalsete nähtuste maailma, teine juriidiliste
abstraktsioonide maailma. Saab olla organism, olemata isik ja vastupidi, olla isik, olemata
organism (juriidilise isiku). Riigi juriidilise, kui igasuguse teise juriidilise konstruktsiooni
ülesandeks üldse, on erinevate riigi ülesehituse poolt loodud tahtesfääride määratlemine ja
piiritlemine. Millist suhet sellisesse ülesandesse, küsib Gerber, võib omada organismi
mõiste? Kui, sellegi poolest, ka praegu me tihti kohtame riigiõiguse teaduses riigi, kui
organismi, kontseptsiooniga, siis see on selgitatav, peamiselt sellega, et kuni tänase päevani
on riigi kui juriidilise abstraktse kategooria isiku mõistmine, avalik-õigusliku doktriiniga
ebapiisavalt omandatud. Juriidilise konstruktsiooni ebarahuldavus, kindlate juriidiliste
arusaamade puudust püütakse maskeerida kõlava, kuid juriidilisest vaatepunktist tühja
sõnaga: „organism“. Siin, nagu ka paljudel teistel juhtudel, õigustavad poeedi sõnad:
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein!*
(*Seal kus napib arusaamist, on alati abiks sõnad.)
(*Тамь, где понятий не хватаеть,
Всегда к услугамь слово есть.)

(Гете, «Фаусть»).

Kirjandus. F.W.I. Schelling, „Worlesungen über die Methode des academischen Studium“
(2. va., 1813;, eriti 10 loeng, kl. 211 jne.);
Ahrens, „Juristiche Encyklopädie“;
Bluntschli, „Studien über Staat und Kirche“;
Bluntschli, „Geschichte der neuren Staatswissenschaft“;
R. Mohl, „Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften“ (t.I., lk.258 jne.);
Alb, van Krieken, „Ueber die sogenannte organische Staatstheorie“;
Lisaks ulatuslik Otto Gierke kriitiline artikkel van Kriekeni töös „Tübingen Zeitschr. Für
die gesammt. Staatsw.“(kd. XXX);
Preuss, „Gemeinde, Staat, Reich“;
G.F.v. Gerber, „Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts“ (3 va. 1880.a.);
Carl Menger, „Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften“;
Н.М. Коркуновь, «История философий права»;
Н.М. Коркуновь, »Лекции по обшей теории права» (4 изд., 1897). Вл. Гессень. (Lk.9699).
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Riikide Liit
(Konföderatsioon)

Riikide liit-

Riikideülene koostöö
Riikkondsus

(saks. Staatenbund) Riikidevaheline liit luuakse mingil kindlal, täpselt määratletud
eesmärgil ja tavaliselt ajutistel ja nad ei moodusta alalist üldist võimuorganit. Riikide liidul
on alaline tegutsev organ, mis koosneb liidu riikide valitsuste esindustest ja tema otsuseid
täidavad riigid eraldi. Sellist organiteks on: - Saksamaal Bundestag, Kongress. Riikide
Liidus on igal riigil oma suveräänne võim oma puutumatuses. Liidulepingu Akt määratleb
tavaliselt kõikidele kohustuslikud sellised otsused, mis vastu võetud lihtsa või
kvalifitseeritud riikide enamuse poolt, kuid selle täitmist ei garanteerita millegagi.
Konföderatsioonil ei ole ühist armeed. Selline ühendus on nõrk ja ajutine, see kas laguneb,
või areneb edasi liiduliseks riigiks.
Avaramas mõttes – kahe või enama riig ühinemisel tekkinud riikide ühendus.
Riikide liit on püsiv või asutatud teatud ajaks või eesmärkide taotlemise ajaks. Teoorias
eristatakse tavaliselt rahvusvahelise õiguse ja riigiõiguse alusel tekkinud riikide koondisi.
Viimasel juhul allub üks riik või alluvad kõik liitunud riigid liitumisel tekkivale koondisele.
Need koondised tekivad tavaliselt seadusandliku akti alusel. Siia kuuluvad föderatsioonid ja
riikide-riigid e. riigiga vasallsuhte kaudu seotud riikide koondised. Rahvusvahelise õiguse
alusel tekib koondis tavaliselt lepingu järgi ja vastav koondis esineb tervikuna ainult
liitumislepingus mainitud juhtudel. Üksikriigid on oma teotsemises piiratud seevõrra,
kuivõrd nad seda määratlenud vastavate ühiste lepingutega. Erisugune oht võib kujuneda
juhul, kui koondunud riigid on üheõiguslikud. Riikide liidu mõiste alla kuulub
konföderatsioon, reaal- ja personaalunioon, prodektoriaat, osaliselt ka Versailles
rahulepinguga loodud mandaatmaad, liidused, entente´d ja liidud e. administratiivunioonid.
Jur., kitsamas mõttes konföderatsioon, laiemas mõttes kahe või enama riigi ühinemisel
tekkinud riikide koondis. Riikide liidul on kas püsiv või asut. ainult teatavaks ajaks või
teatavate eesmärkide taotlemiseks. Teoorias eristatakse tavaliselt rahvusvahelise õiguse ja
riigiõiguse alusel tekkinud riikide koondisi. Viimasel juhul allub üks riik teisele või
alluvad kõik liitunud riigid liitumisel moodustatavale koondisele. Need koondised tekivad
sisuliselt seadusandliku akti alusel. Siia kuuluvad föderatsioonid ja riikide-riigid e. riigiga
vasallsuhte kaudu seotud riikide koondised. Rahvusvahelise õiguse alusel tekib koondis
tavaliselt lepingu järgi ja vastav koondis esineb tervikuna ainult liitumislepingus märgitud
juhtumitel. Üksikriigid on oma teotsemises piiratud seevõrra, kuivõrd nad seda määratakse
vastavate ühiste lepingutega. Erisugune olukord võib kujuneda juhul, kui koondunud riigid
on üheõiguselised. Riikide liidu mõiste alla kuulub konföderatsioon, reaal- ja
personaalunioon, protektoriaat, osaliselt ka Versailes´ lepinguga loodud mandaatmaad,
liidused, entente´d , liidud e. administratiivunioonid.
– EL-s rakendatav koostöövorm, tugineb neile EL õigusaktidele ja otsustele, mis on riikide
õigusnormide suhtes ülimuslikud ning peavad silmas eeskätt Euroopa ühishuve.
– (riigi) alamlus; jur., isiku ja riigi vaheline õiguslik side, millega määratakse isiku
kuuluvus riigina organiseeritud ühiskonda ja isiku alluvus selles ühiskonnas kehtivale
õiguslikule korrale. Primaarsesse riikondsusse kuuluvad vastava seaduse alusel isikud, kes
riigi tekkimise momendil moodustavad riigi kodanikkonna. Sekundaarne riikkondsuse
määramine toimub seadusega, mis fikseerib kodanikkonna isikliku koosseisu muutumised,
riikkondsuse saavutamise ja kaotamise viisid ning korra. Riikkondsus saadakse sünni,
abiellumise ja naturaliseerumise teel. Sündinud laste riikkondlus määratakse kas nende
vanemate järgi veresuguluse alusel või sündimiskoha järgi. Abiellumise teel omandavad
riikkondsuse vaid naised (Abielunaise riikkondsus). Naturalisatsiooni teel võivad
omandada riikkondluse välismaalased. Riikkondsus kaotatakse surma, abiellumise ja
riikkondsusest lahkumisega (Denaturalisatsioon). Riikkondsus määrab isikute seisundi ka
rahvusvahelises ühiskonnas. Ida isik peab olema mingi riigi kodanik e. alam. Riikide
seaduste erinevuste tagajärjel tekivad mitmed anomaalsed nähtused, nagu kahekordne
riikkondsus st. isik on ühel ajal kahe riigi kodanik, või riikkondsusetus, st. isik ei ole ühegi
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Riikkondsus-

Riiklik rahateooria
Riiklik sund
Riiklikud kuriteod.

riigi kodanik, e. nn. apatriid.
e. alamus, ka kodakondsus, jur., isiku ja riigi vaheline õiguslik side, mil määratakse isiku
kuuluvus riigina organiseeritud ühiskonda ja isiku alluvus selles ühiskonnas kehtivale
õiguslikule korrale. Primaarsesse riikkondsusse kuuluvad vastava seaduse alusel isikud, kes
riigi tekkimise momendil moodustavad riigi kodanikkonna. Sekundaarse riikkondsuse
määramine toimub seadusega, mis fikseerib kodanikkonna isikliku koosseisu muutumised,
riikkonduse saavutamise ja kaotamise viisid ja korra. Riikkondsus saavutatakse sündimise,
abiellumise ja naturaliseerimise teel. Sündinud laste riikkondsus määratakse kas nende
vanemate järgi veresuguluse alusel või sündimiskoha järgi. Abiellumise teel omandavad
riikondsuse vaid naised (Abielunaise riikondsus). Naturalitsatsiooni teel võivad omandada
riikondsuse välismaalased. Riikondsus kaotatakse surma, abiellumise ja riikkondsusest
lahkumise (Denaturalisatsioon) teel. Riikkondsus määrab isikute seisundi ka
rahvusvahelises ühiskonnas. Iga isik peab olema mingi riigi kodanik e. alam. Riikide
seaduste erinevuste tagajärjel tekivad mitmed anormaalsed nähtused, nagu kahekordne
riikkondsus (üks isik on ühel ajal kahe riigi kodanik) või riikondsusetus (isik ei ole ühegi
riigi kodanik, on apatriid). N. Ks. 1937
Ök., G. Fr. Knapp´i poolt loodud puhtnominalistlik rahaväärtuseteooria, mille järgi
rahaväärtus ei sõltu raha enese väärtusest, vaid riiklikust tunnustusest.
– õigustmõistvate institutsioonide (kohtu) või järelvalveorganite (täitevameti) tegevus,
millega saavutatakse õigusnormidest kinnipidamine.
Государственныя преступления. ЭС- БЭ , т. IX, 1893 стр.418 — 419
Государственныя преступления. Riiklikud kuriteod. (Staatsverbechern, crimes
contre l´Etat).
Selle mõiste all mõeldakse riigi, kui poliitilise terviku vastaste kuritegelike tegude
kogumit. Kõik kuriteod, on need siis suunatud riigi poolt kaitstud liitude või isegi eraisikute
vastu on riigis kehtestatud korra või riigi poolt kaitstavate huvide rikkumine; selles mõttes
on kõik kuriteod riikliku või avaliku iseloomuga.
Inglismaal väljendatakse kuriteo riiklikkuse iseloom teise vormeli järgi, millise
põhjal on kuriteo asjades hagejaks kuningas või kuninganna. Teistes riikides väljendatakse
seda mõtet nn. avaliku riikliku süüdistuse instituudis. Hulga kitsamas mõttes hõlmavad
riiklikud kuriteod kõik need kuriteod, millise asjaks on avalikud, riiklikud õigused.
Prantsuse õiguses tähistatakse see kõikehõlmav kategooria terminiga „crimes et
delits contre la chose publique“,
Saksamaa õiguses - „Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung“,
Vene õiguses - „juhtimise korra vastased kuriteod ja üleastumised“.
Seda kuritegude kategooriat, omakorda, on hädavajalik eristada neist, millised on
suunatud riigi, kui juriidilise isiku – (fisikus) riigikassa kellel on antud varalised õigused,
huvide ja õiguste suhtes. Neid kuritegusid nimetatakse fiskaalseteks rikkumisteks; siin saab
riik kahju mitte oma poliitilistes funktsioonides, vaid majanduslikes. Juhtimise korra
vastastes kuritegudes suunatakse süüdlase tegevus riigi õiguste või funktsioonide
rikkumisele, mitte selle, kui poliitilise organismi, hävitamisele. Riik ei ole mitte koondnimi,
abstraheeritud isikute kogum, kes moodustavad ühiselu, vaid ka iseseisev tervik, organism.
Selle eksistentsi vastu vastu ongi suunatud riiklikud kuriteod kõige kitsamas mõttes. See
kuritegelike tegude grupp, vastavalt selle huvi tähtsusele, millise vastu nad on suunatud,
säilus kaasaegses kriminaalõiguses põhilause, nii karistatavuse suhtes – avaralt
surmanuhtluse kasutamine, nagu ka kõrvalekaldumises kavatsuse ning ettevalmistamise
karistamatuse printsiibist.
Rooma õiguses väljendus ettekujutus riiklikust kuriteost eelkõige mõistes
„Perduellio“, mis tähistas suguharu (трибы) ühiselu huvide vastast kuritegu, ükskõik, kas
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väljendus see reetmises, rahvuslike austuse esemete solvamises või rahu (tapmises jne.)
rikkumises. Perduellis aeti tihti segi mõistega proditor – reetur, s.t. üldise huvi ja rahu
reetjat.
Saksa õiguses võib miskit sarnast leida mõistes - „rahu rikkumine“ - Friedensbruch.
((Ligipääs keelatud)).
Riikliku võimu kindlustumisega ilmub Rooma õiguses (Sylla aegadest) mõiste
Crimen majestatis, milline on määratletud Ulpianuse (Ульпианомъ) poolt, kui tegu, mis
on suunatud Rooma rahva ja selle julgeoleku vastu. Ta hõlmas välise- (proditio) ja
sisemise- (perduellio) -julgeoleku vastaseid tegusid, kuid laienes varsti rooma rahva
valitseja, aga seejärel keisrite ajajärgul – keisri vastastele tegudele. Selles faasis, crimen
majestetis maht suureneb lõpmatult; selle alla võetakse mitte ainult riiklikud kuriteod kitsas
mõttes, vaid ka juhtimise korra vastased, võimule vastuhakkamise, võimule
kallalekippumise jne. kuriteod. Saksa õiguses mõiste crimen majestatis sai omapärase
värvingu, tänu feodaalsele, pärusmõisate süstemile. Riikliku sise- või välis- julgeoleku
rikkumine võrdsustati kuninga, feodaalse või lääni valdaja huvide rikkumisega, tema isiku
reetmisega, mistõttu kujunes välja mõiste Hochverrath, milline kuni tänapäevani tähistab
saksa kriminaalõiguses riiklike kuritegude kogumit kitsas mõttes (vt. Tema kõrguse
solvamine) (см. Оскорбление величества).
Käesoleval ajal Riiklikud kuriteod võetakse kahe tegude grupi alla:
1)teod, mis suunatud kehtiva valitsemise vormi kukutamisele ja monarhi isiku
vastu, kui riigivõimu keskme vastu ja tema õukonna liikmete vastu;
2)tegudeks, mis suunatud riigi välise julgeoleku ning terviklikkuse vastu.
Esimese gruppi kuuluvaid vaata, Vandenõu, Mäss (см. Заговоръ, Бунтъ ( т.
IV , стр. 934), Востание (т. VI, стр. 917). Teise gruppi puutuvaid vaata – reetmine, см
Измена.
Г.С.
Riiklikud tagatised
Eestis Pikalaenu panga võlakirjade eest vastutamise seaduse (RT 1928. nr 31) ,
Ekspordikrediidi kindlustamiseks riikliku garantii andmise seaduse (RT, 1931, nr. 423) ja
riigi eelarve tasakaalustamise, eramajanduse võimaldamise ning tööpuuduse vastu
võitlemise seaduse (RT. 1932, nr. 92) alusel Vabariigi Valitsuse või majandusministri poolt
antavad tagatised.
Riive
– soomõiste, mis hõlmab iga riikliku takistuse, kahjustamise ja kõrvaldamise. Riive
(kitsendus, sekkumine) –
Rikkus
Ök. Suhe isiku varanduse ja tulu ning elatusmiinimumi kohaste väljaminekute vahel (vt.
Elatuismaksumus, Elatusstandard). Kui isiku varandus ja tulu ületab vastava
elatusmiinimumi suuresti, siis öeldakse, et see isik on rikas, vastandjuhul – vaene.
Tänapäeva kapitalistlikus majanduses on rikkuse lätteiks peamiselt kapitalikasvikuna,
ettevõtjakasumina ja põhimikurendisena saadavad tulud. Rikkuse sotsiaalne tähtsus peitub
rikka majanduslikus ja suurel määral poliitiliseski ülemvõimus vaese üle. Rikaste
kuhjumine teatavail mail on soodustanud seal ka vaimse kultuuri (kunsti, teaduste jne. )
arengut.
Riksdag
– Rootsis oli nelja seisuse esindus 1719.a.. Aadlikud – 2000 perekonna esindajad,
vaimulikke esindasid 50 piiskoppi ja preestrit. Linnade esindajaid – ametnikke ja
kaupmehi – 80-90. Stockholm 10, Göteborg 3 ja teised linnad ühe saadikuga. Neljanda
seisusena maksumaksjate talupoegade esindajad 150 inimest, kellest igaüks esindas 100
talupoega.
Risk
-Risk - Määramatuse tase tulemuste ettearvamises.
Rittmeister
– ratsaväe rittmeistrile vastas jalaväe kapteni auaste.
RKT- rahvamajanduse –e. riigi kogutoodang e. rahvuslik koguprodukt (RKP).
kogutoodang
Rogerwiek
Paldiski alevi endine nimi XVIII saj. 1870.a. on olemas Paldiski –Tallinn raudteeliin.
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Rogerwiek –
Rumalus

1783 – praegune – Paldiski
„Rumaluse“ mõiste kujuneb selle järgi, kust küljest sellele vaadatakse, ehk kes teise
„rumaluse“ üle otsustajaks on. Mõni, kes räägib teiste rumalusest, ei oska lihtsamates
teaduslikes küsimustes, vahest, kolmeni lugeda. Teine, pealt näha lollike, võib oma
igapäevase elutarkusega „targa“ mehe sussid taeva poole pöörata.
Näiteks peeti XIX saj targematest ja kuulsamatest meestest koolipõlves suureks
puupeaks, kelle pähe isegi Nürnbergi trihtriga tarkust sisse valada ei saanud ja kellest ta
koolitaja ning ema arvasid, et ta muuks ei kõlbavat, kui põllumeheks. Tema nimi oli
Alexander Humboldt (14 IX 1769-6.V 1859) – saksa loodus- ja maateadlane, 19. saj
väljapaistvaid õpetlasi, Preisi TA liige (1800). Tegi 1799-1804 reisi L-Ameerikasse
(Orinoco jõgikonda ja Andidesse), Kuubale ja Mehhikosse, selle reisi tulemustest kirjutas
raamatu „Voyage aux regions equinoxiales..“ (30 kd. 1805-34). 1829.a. reisis üle Uraali
Altaini ja Kaspia äärde. Ta võttis kasutusele termini isotermid (1847) ja rajades
meteroloogiajaamade võrgu, pani Humboldt aluse kliima võrdlevale uurimisele. Tegi
kindlaks taimkatte kliimast oleneva vööndilisuse, 1807.a. sõnastas taimegeograafia
põhitõed. Tegeles vulkanoloogiliste, geofüüsikaliste jm. uuringutega. Humboldti
peateoseks on „Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung“ (5 kd.., 1845-62) oli
üldistav kokkuvõttev teos selle aja loodusteadustest.
Kuid alguse juurde tagasi pöördudes, siis mainitud nähtus on ju suhteline, kuna
Alexanderit võrreldi tema vanema venna Wilhemiga kellest sai (Humboldt Wilhem von
22VI 1767 – 8. IV 1835, saksa filosoof, kunstiteoreetik, keeleteadlane ja riigitegelane.
Wilhelm Humboldt oli Preisi saadik Roomas. Asutas 1809.a. Berliini ülikooli. 1819.a. ta
eemaldati ebasoovitava kriitika pärast riigiametitest jne. jne.) „rumal“ vanem vend alles
parimas eas.
Tulevane keemiateaduste isa Justus von Liebig oli koolipõlves nii vilets õppija, et
teda „lolliks Justuseks „ hüüti. Liebig Justus von 12V 1803-18IV 1873.a. prof Giessenis, ast 1852 Münchenis. Töid keemiliste ühendite struktuuri (isomeeria, radikalide teooria) ja
orgaanilise sünteesi alalt (bensoüülaminoetaanhape, triklorometaan, trikloroetanaal, etanaal
jne.). Leiutas nn. Liebigi jahuti, pani aluse mineraalväetiste kasutamisele jne...
Teise, loodusteaduste isa koolitunnistuse peale kirjutasid kooliõpetajad: „tal pole
miskit mõistust“ ja poiss pidi koolist lahkuma ning kingsepa juurde õpipoisiks minema.
Alles arst Rothmann leidis kingsepa õpipoisi talendi üles ja temast sai see, keda tänapäeva
maailm tunneb Linne Karl von 23. V 1707 Rashult, Smaland – 10.I 1778.a. Upsala),
rootsi loodusteadlane ja arst, Rootsi Kuningliku TA asutajaid ja selle esimene president
(1739.a.); a. 1741 Upsala ülik. Prof., a-st 1747 kuninga ihuarst. Karl Linne pälvis
maailmakuulsuse taimede ja loomade süsteemi loomisega, kus rakendas ladinakeelset
teaduslikku terminoloogiat ja binaarset nomenklatuuri. Täpsustas liigi mõistet
morfoloogiliste ja füsioloogiliste tunnuste alusel. Loomariigis eristas imetajate klassi ja
ühendas inimese koos ahvidega selle klassi primaatide (Primates) seltsiks. Linne süsteem
on kunstlik, sest põhineb vähestel morfoloogilistel tunnustel (taimedel õie ehitus) ega
väljenda organismide tegelikke sugulussuhteid…jne jne. avaldas palju teoseid.
Napoleon I – (15VIII 1769 – 5 V 1821) kes sündis vaesunud aadliku perekonnas
oli kooliealise poisikesena „loll kui sokk“, kes pandi, või läks ise sõjakooli ja kelle ees
hiljem värisesid riigid ja rahvad ning kes valitses kogu Euroopat. ENE-s on teda puudutav
artikkel kõikidest teistest Napoleonidest pikim. Kuid temast ei olnud parem õpilane ka
kindral Grant (Grant Ulysses Simpson 27.IV 1822-23.VII 1885.a. USA kindral ja
riigitegelane, vabariiklane. Kodusõjas 1862-63 armeejuhataja, 1864 Põhja vägede
ülemjuhataja. USA presidendina 1869-77 ajas aktiivset välispoliitikat; riigis kasvas tema
võimuloleku ajal suurkodanluse mõju ja levis korruptsioon. (ENE II 1970)). Peale
eelmainitute jagasid eelmainitute koolipõlve raskusi kirjanik Walter Skott, Oliver
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Goldshmith, Robert Burns, Ernst Schulze, Ernst Moritz Arndt, kunstnikud Hogarth,
Thorwaldsen jne.
Lõpetuseks. Kuid kes on tõesti „lollikesed“, pandagu kuhu tahes tegevusse, kuid
taeva pärast mitte põllumeheks. Praegune põllumees peab täiesti tark ja asjatundja mees
olema. ((Majapidaja Nr. 2 1911.a. ja ENE 1970 jne.))
§52.Otsuseid võib vastu võtta salajasel hääletamisel, käetõstmisega või aklamatsiooni
(heakskiiduhüüd) teel.

Rumeenia
Rahvavabariigi Suure
Rahvuskogu otsusest
Rumeenia õigeusu kirik autokefaalne ja ühtne oma organisatsioonilt.
on
Sabhamukh
Saksa Föderaalne
Põhiseaduslik Kohus
Saksa okupatsioon
Eestis 1918.a.

– Spiiker Nepaalis
Okupeerinud 1917 okt. Eesti läänesaarestiku ja 19. II -5. III 1918 Eesti mandri
(Maailmasõda, V, vg. 765 jj.), ((kuni 19. nov. 1918.a.)), panid sakslased kehtima oma
okupatsioonivõimu (Eesti, ajalugu, II, vg, 659). Valitsemise otstarbeks jagati Eesti
mandriosa kahte korpusringkonda. Saaremaast ühes teiste läänesaartega kujundati
erikubermang. Korpusringkonnad jagunesid kreisidesse, üldiselt end. mk-de piiridega.
Peale nende kujundasid 3 suuremat linna (Tallinn, Tartu ja Narva) igaüks oma erilinnakreisi. Järgmiseks administratiivseks allühikuks oli ametkond (Amtsbezirk), mille
piirid ühtisid endiste khk-a omadega. Ametkonnad jagunesid jaoskondadesse (Ortsbezirk).
Kõigi nende administratiivsete ühikute eesotsas seisid Saksa kindralkomando poolt
nimetatud isikud. Uued kohtuasutised teotsesid kõrgemate võimude käsilastena
omavoliliselt. Eestikeelne trükisõna pandi valju tsensuuri alla. Ajalehtedest lubati ilmuda
ainult üksikuil, ms. saksameelsel „Tallinna Päevalehel“ (Vt.). Valju politseilise survega
tõkestati kohaliku rahvastiku poliitilist eneseavaldamist. Koolipoliitikas rõhutati
kaugeleulatuvaid saksastamistendentse. Tartu ülikool korraldati saksakeelseks saksa
rahvusest õppejõududega. Kiriku alal pandi uuesti kehtima end. vene tsaarivalitsuse-aegne
kirikuvalitsuse kord. Siiski katkestati ev. luteriusulistes maakogudustes kirikukonventide
tegevus ning anti koguduse asjade juhtimine täielikult kiriku-eestseisjate kätte.
Okupatsioonivõimud teostasid hoolimatu järjekindlusega maa majanduslikku
ekspluateerimist. Ignoreerides Eesti demokraatlikke asutusi, tunnistasid nad maa ainsaks
seaduslikuks esinduseks kohalikud rüütelkonnad, kes asusid ühiselt sõjaväevõimudega
organiseerima Balti hertsogiriiki. Selleks korraldati kõigepealt Tallinnas ja Riias apr.
1918.a. nn. maakogud (Landesversammlung), kus otsustati lahkulöömine Vene riigist ja
valiti esindajad ühisesse Maanõukogusse (Landesrat). See asus 12. aprillil Riias kokku ja
otsustas paluda Saksa keisrit pidada Eesti- ja Liivimaad kestvalt oma sõjaväelise kaitse all
ja kujundada Eesti-, Liivi- ja Kuramaast edaspidi konstitutsiooniline monarhia,
personaalunioonis Preisi kuningriigiga. Eesti poliitiliste ringkondade poolt korraldatud
vastupanu summutamiseks teostati rohkearvulisi arreteerimisi. Juunis vangistati E. Ajutise
Valitsuse peaminister K. Päts, augustis põllutöö- ja toitlusminister J. Rammot ning E.
Päästekomitee liige K. Konik jt. Kohtuminister Jüri Vilms (Vt.) vangistati sakslaste poolt
Soomes ja lasti ühes oma kaaslastega maha. Okupatsioon varises kokku 1918.a. novembris,
ühenduses sakslaste otsustava lüüasaamisega läänerindel ja Saksa revolutsiooni
puhkemisega. 11 novembril astus E. Ajutine Valitsus jälle avalikult tegutsema, millele
järgnes asutiste ülevõtmine okupatsioonivõimudelt. Lõuna-Eestis toimus
okupatsioonivõimu likvideerimine selle järel, kui 19 novembril oli sõlmitud leping E. Ajut.
Valitsuse ja Saksa peavoliniku A. Winnig´i vahel.
H. Kr.; J. K. ((H. Kruus., prof.; Kõpp, J.,
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prof.))
EE VII 1936 lk.511-512.
KLV300809
Sala
Sala dambong
Salaasjade Komitee
Salanõukogu
Salanõukogu
Salanõunik
Salasrok
Samarealise
programmeerimise
mudel
Sankt Peterburg

– provintsi esimese astme kohus (Kambodža).
– Rootsis diplomaatiliste küsimustega ja sõja ning rahu küsimustega tegelev ametkond,
mis on asutatud 1719.a. Sellesse kuulus 50 aadlikku , 25 vaimulikku ja 25 linlast-kodanlast.
– monarhilise riigi keskvalitsuse haldusasutus, Privy Council, Kõrgm Salanõukogu.
– (Privy Council)
– kõrgema riigiametniku tiitel Vene- ja Saksamaal. Salapitsatihoidja (ingl. Lord Privy
Seal).
– maakonnavalitsus.(Kambodža)
- Model, linear programming.- Konkureerivate vajaduste vaheliste defitsiitsete ressursside
jagamise optimeerimisel kasutatav mudel.

Asutatud tsaar Peeter I poolt 27. V 1703.a. äsja enne seda rootslastelt vallutatud Ingeris.
Kavatsetud esialgu ainult kindlusena, sai ta 1712.a. tsaari otsusel Vene riigi pealinnaks.
Juba 1725.a. oli linnas 75 000 elanikku. Madala ja kohati soise asendi tõttu nõudis linna
väljaehitamine suuri jõupingutusi. Eriti hoolitses ümbruskonna soode kuivatamise eest
keiser Aleksander I, kelle ajal ka kõik saared, millel linn asetseb, ühendati sildadega.
Maailmasõja puhkemise järel nimetati ta ümber Petrogradiks (31.VIII 1914); enamlastel
1948-1923.a. taas Peterburg. Veebruari lõpul 1918.a. siirdus Vene enamlik valitsus
Moskvasse, millega Peterburg kaotas oma senise pealinna seisundi. Pärast Lenini surma
anti linnale nimeks Leningrad (26.I 1924). A.T.; V. V.; H. Kr.
1991.a. sügisel nimetati uuesti Peterburiks.
Sao Tome ja Principe – buts 2003. a. juulis
Schedules –
Lisad.
Seadlus –
Presidendi seadlused.
Seadusandlik ettepanek – Kogu liikmete esitatud kava (Eritrea).
Seaduseelnõu
– täitevvõimu pea esitatud kava (Eritrea).
Seaduseelnõu
– seaduseelnõu arutamine ja hääletamine parlamendis vastavalt seadusega ettenähtud
menetlemine
protseduurile.
Seaduslik võim
- Legitimate power - Mõju, mis põhineb traditsioonil. Täitja usub, et juhil on käskude
andmiseks põline õigus.
Seanad Eireann –
Iirimaa senat.
Segamajandus
– majanduskorraldus, mille puhul eksisteerivad nii riiklikud, munitsipaalsed kui ka
eraettevõtted.
Segamajandus - –
käesoleval ajalarenenud kapitalistlikes maades eksisteeriv majanduskorraldus,
milline säilitatakse, SD arvates, demokraatliku sotsialismi ajal. Sellele on iseloomulik
tootmisvahendite kolme omandivormi säilitamine: era-, riiklik- ja ühiskondlik omand.
Eraomandi moodustavad enamuses kesk- ja väikeettevõtted, kaubandus sfääri ning isegi osa
suurtest tootmisüksustest. Riikliku omandi moodustavad natsionaliseerimise teel koondatud
raske- ning kergetööstus. Ühiskondliku omandi moodustavad munitsipaliteetide ja
kooperatiivide vara. Kõik kolm omandivormi asuvad pidevas konkurentsivõitluses ja peavad
juhinduma kõrgetest rahvuslikest eesmärkidest, et kindlustada majanduse efektiivsuse ja
sotsiaalse õigluse printsiip. Majanduslikeks eesmärkideks on – maksimaalne tööga
kindlustatus, hindade ja töötasude stabiilsus. Segamajanduse demokratiseerimise süsteem
peab olema kooskõlas majandusliku demokraatia süsteemiga.
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Seisuslik grupp Seitse surmapattu –

Sotsiaalse kihi tüüp, mis mingi põhimõtte alusel asetub au ja privilegide hierarhias kõrgele
või madalale; parimaks näiteks on seisused ja kastid.
1) Uhkus. 2)Ahnus. 3)Iharus. 4)Kadedus. 5)Liigsöömine. 6)Viha. 7)Laiskus.
1992.a. SPb polikliiniku ooteruumi seinalt. Seal olid sõnad koos piltidega. Kõik
loetletu puudutab otseselt inimese tervist.

Sekkumine –

Sekkumine
organisatsiooni
arengusse
Sekkumishind
Seks
Sekundaarsektor
Semantika
Semstvokogu
Separaatrahu
Separatism

(intervention) rahvusvaheliste suhete vallas on riigi astumisel rahvusvahelistesse
suhetesse kahe teise riigi poolt, ilma mõlema või ühe neist, nõusolekuta, või sekkumine teise
riigi siseasjadesse.(T:12,lk.686-687)
- OD intervention - See on organisatsiooni arengu programmis üheks ettevõtmise liigiks,
mille teostajaks on selle allüksus või töögrupp.
– minimaalne hind, mille EL igal juhul garanteerib oma põllumeestele toodangu eest,
olenemata selle turuhinnast.
Silmad kiitsid, seltsis viitsid, mõistus magas.
– vt. majanduse põhisektorid.
- Semantics.- Sõnade kasutamise viisi ja nendele antava tähenduse uurimine.
– kubermangude ja maakondade esindusorganid, valiti volinikud 3.aastaks.
– koalisatsiooni olevaist riikidest õhe lepinguosalise poolt sõlmitud rahu.
– eraldumispüüe, näiteks mingi vähemusrahvuse liikumine tervikust eraldumiseks ja
iseseisva rahvusriigi loomiseks.

Shleswig
sic!
Sidekanal

– nii, niimoodi!
(Channel)- Kasutades informatsiooni vahetuses – elektroonilisel teel saatmiseks kõlbliku
kirjaliku, suulise, formaalse, mitteformaalse, informatsiooni edastamise vahend.
Siduv protsess
- Linking process- .Juhtimises on see protsess, mis on hädavajalik planeerimise,
motiveerimise ja organisatsiooni kontrolli teostamiseks. Põhilisteks siduvateks
protsessideks on: otsuse tegemine ja suhtlemine (kommunikatsioon). Juhtkonda võib
samuti vaadelda siduvat protsessina.
Sihtfinantseerimine
– raha eraldamine rahastaja määratud programmi või projekti realiseerimiseks. (e.
sihtotstarbeline eraldis).
Sihtkomitee
-(AD HOC committee)Ajutine grupp, mis on loodud mingi kindla eesmärgi teostamiseks.
Siirdeperiood,
– ühiskonna arengu teatud etapp, mille käigus asendatakse diktaatorlikud võimustruktuurid
siirdeühiskond
ja –suhted demokraatlikega. (Seda perioodi iseloomustab ühiskonna kvalitatiivsete ja
kvantitatiivsete tunnuste kiire muutumine).
Simoonia
– kiriklike ametite omandamine v. jagamine raha eest, esines keskaja kat. Kirikus.
Sin Fein
– meie ise.
Sine die
– ilma tähtajata; (ka) lõplikult
Sinikraed
– Charles W. Millsi termin postindustriaalse ühiskonna tööstustööliste kohta (vt keskklass).
Sisemine hüvitus
- Intrinsic reward -Väärtused, mis on inimese poolt antud töö teostamise protsessile,
näiteks, rahuldatus seatud eesmärkide saavutamisest. Sisemise hüvitusega rahuldatakse
kõrgema taseme vajadusi.
Sisemised muutujad
- Internal variables - Organisatsioonisisene situatsioonifaktor. Põhiliseks sisemisteks
muutujateks on eesmärgid, struktuurid, ülesanded, tehnoloogia ja inimesed.
Sisukad motivatsiooni Content theory of motivation - Motivatsiooni teooria, mis põhineb püüdel leida
teooriad.esmajärjekorras selliseid vajadusi, mis sunnivad inimesi tegutsema. Selliste hulka kuuluvad
Abraham Maslow, Federic Herzberg, David Makkeleland teooriad.
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Situatsiooniline
lähenemine.-

Skeptter
SKT, sisemajanduse
kogutoodang
Skupštšina
Slavofiilsus - 1900

Contingency approach.- Kontseptsioon, mis väidab, et optimaalseks otsuseks on
organisatsiooni enda keskkonna (sisemised muutujad) ja väliskeskkonna (välised muutujad)
faktorite funktsioon. Antud käsitluses on tehtud teatud võtete koosluses ajalooliselt
eelnevate juhtimise koolkondade üksikute aspektide integreerimise katse. Konkreetsetes
situatsioonides juhtimise kontseptsioon võimaldav tagada suuremat efektiivsust
organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. See on tuntud “konkreetse lähenemise” nime
all.
(kr. skeptron) – lühike elevandiluust v. kullast kepp, üks kuningavõimu sümboleid.
– moodustub rahvatulust, amortisatsioonikuludest ja kaudsetest maksudest (vt rahvatulu).
– parlament Serbias, hiljem Jugoslaavias.
Славянофильство - ЭС -БЭ 1900 т. XXX стр. 307 – 314
Slavofiilsus – üks vene XIX sajandi ühiskondliku mõtte suundadest, milline
koosneb järgmistest koostisosadest:
1)Läänest ülevõtmiste vastasest rahvuslikust protestist, milline ei ole lakanud nende
ülevõtmiste tegemise algusest peale;
2)Rahvusliku iseseisvuse filosoofilis-ajaloolisest teooriast, mis on formuleeritud 40
aastate alguses, Ida müstikute ja Shellingi (Шеллинг), Hegeli (Гегель)saksa filosoofiliste
süsteemide abil;
3)Panslavistlikud sümpaatiad, millised ilmnevad just nimetatud teooriates ja
millised olid ette valmistatud sajandite kestel Lääne ja Lõuna slaavlaste rahvusliku
taassünniga ja nende võitlusega poliitilise ning rahvusliku sõltumatuse eest. Slavofiilsus kui
vene ühiskondlikus liikumises, siis viimane element mängib vähest sisulist rolli. Sõna
slavofiilsus ise ei oma mingit ühist sümpaatiatega kaasaegsete slaavlaste suhtes ja läks üle
Šiškovi (Шишков) pärandi suunas, järgides tema „slaavi-vene stiili“ propagandat.
Seejuures olid vahendajateks Aksakovid (Аксаковы). Enam iseloomulik slavofiilsusele on
selle sisulises mõttes mainitud esimese ja teise elemendi ühendamine, s.t. rahvusliku
meelestatuse Schellingi ajaloolis-filosoofilise teooria Ida müstitsismiga. Periood, mil
selline ühendus kehastus omapäraseks religioosseks-filosoofiliseks rahvuslikuks
süsteemiks, võib lugeda slavofiilsuse õitsengu ajaks. Eelnevad ajad, kui selle süsteemi
väljatöötamine alles toimus, moodustab slavofiilsuse ajaloo ettevalmistavaks perioodiks,
aga sellele järgnevat aega selle kihistumise ja rohkem või vähem ebaedukaks slavofiilsuse
teooria praktiliste järelduste uuel teoreetilisel vundamendil põhjendamise perioodiks.
1)Ettevalmistav periood slavofiilsuse ajaloos võib lugeda sellest ajast, kui vanimad
neist tema esindajatest (Homjakov, s. 1804.a., Venevitinov s. 1806.a.) (Хомяковъ,
Веневитиновъ, Иванъ Киреевский и Кошелевъ) kes said ühesuguse patriootilise
karastuse ja väga hea teadusliku ettevalmistuse oma perekondades, kes sõitsid Moskvasse
(20.a. esimesel poolel), aga pärast (Venevitinov, Košelev ja mingil ajal ka Homjakov) SPb
(20.a. Astate II poolel), ja veendunud ühiste sümpaatiate ja anipaatiate kokkulangevuses,
võetakse ühise teoreetilise tööna. Vaatamata šellingistide-õpetajate (Pavlov, Nadezdin,
Davõdov)(Павловъ, Надеждинъ, Давыдовъ) ja vanemate seltsimeeste (eriti Odoevski, s.
1803.a.) (Одоевский) lähimate sõprade ring seisis juba siis iseseisvalt, laskmata ligi isegi
ühtmoodi mõtlejaid, kes ei vastanud neile mõistuse, sotsiaalse või haridusliku tsenduse
poolest (Pogodin, Ševõrjev) (Погодинъ, Шевыревъ) ja tingimusetult võõristades poliitilist
ühiskondlikku suunda, milline valdas tollase nooruse enamust (vt. Kreevski, Homjakov).
1825.a. Moodustasid sõbrad „Tarkusearmastuse ühingu“, milline tegeles filosoofiaga ja mis
suleti kohe peale 14 detsembrit (vt. Venevintinov) (Веневитиновъ). Nikolai I (Николаи)
valitsemise esimestel aastatel nad püüdsid grupeeruda „Moskva Teataja“ juurde, millise
teostamist, siiski, isegi Puškini (Пушкин) toetus ei suutnud aidata publiku arvamust ja
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milline, sõprade tegevusettuse tõttu, muutus faktiliselt Pogodini ajakirjaks. Homjakovi
maailmavaade mängis esmast rolli, aga Iv. Krivetski mõtles järele „selle koha üle, milline
on antud Venemaale rahvaste hulgas, rahvuslusest“ ja mõtles välja „suure töö Venemaale
vajaliku filosoofia vormi“, s.t. märkis ära oma tulevase süsteemi kesksed punktid
(märkmed 1827 ja 1828 Pogodini päevikus). Venevintinovi surm, hiljem sõprade kolimised
ja välisreisid, lõpuks Kirentski (1834.a.) ja Homjakovski (1836) abielu ning sellele
järgnevad külaelu aastad, peatasid suhtluse ja teooria edasise väljatöötamise. Sellel lahus
oleku perioodil Kirevski liitus Optino kõrbe (Оптиной пустыни) startsidega, Paisi
Velitskovski (Паисия Величковского) järgijatega, kes tõi Venemaale Ateenast idakristliku müstikute teoreetikute õpetuse (vt. Гезихасты). Kirevski mõistuses juba valmis
Ida- ja Lääne „filosoofia vormide“ ja religiooni (termin, „tarkusearmastus“ hõlmas nii üht
kui teist) vaheline kontrast, *Ida isade õpetus andis konkreetse sisu: Lääne mõtte vorm
paistis temale skolastikana (abstrakse-formaalse suuna), aga Ida- aga müstika kujul (asjalikkristlik, vaimne-terviklik suund). Sellest antiteesist ta arendas hiljem välja kogu oma
õpetuse rahvusliku iseloomu ja Ida ja Lääne rahvusliku ajaloo iseärasustest (ср. Россия,
XXVIII, 439). Selleks ajaks lõpetasid oma hariduse nooremad slavofiilid, vähem
erandlikud, kui nende vanemad kaasmõtlejad: K. Aksakov (s. 1817), J. Samarin (s. 1818)
(К. Аксаковъ, Ю. Самаринъ), I. Aksakov (s. 1823) (И. Аксаковъ). Kaks esimest
küpsesid täpselt selleks hetkeks, kui intellektuaalne noorus tegeles Hegeliga (Гегелемъ) ;
K. Aksakov oli isegi Stankevitsi ringikese (кружка Станкевича) liige. Heegellus oli uueks
slavofiilsuse teoreetilise arengu fermendiks. Slavofiilsuse doktriini ümbervaatamise
hädavajadus tuli ise päevakorda, kui, 30-te aastate lõpus ja 40-te aastate alguses esinesid
selle vastu sellised ohtlikud vaenlased, nagu Hertzen ja Belinski (Герценъ и Велинский) ja
kui noored slavofiilid ise, olles sõbralikud paljude läänlastega, püüdsid välja selgitada oma
enda asendit nende ja vanade slavofiilide vahel. Lõpmatute vaidluste areeniks sai 40- te
aastate esimesel poolel A.I. Elagini ja Sverbeevevite (А.И. Елагиной и Свербеевыхъ)
salongid. Peamiseks vaidluse asjaks oli filosoofia suhtumine religiooni: Hertzen (Герценъ)
ühelt poolt, Homjakov ja Kirevski teiselt lahendasid selle küsimuse diametraalselt
vastupidises mõttes; Samarin püüdis asuda kesksele seisukohale. Teiseks palavaks
küsimuseks oli rahvusliku iseseisvuse ning Euroopast ülevõtmiste, Venemaast enne ja peale
Peeter I, küsimused. Moodsa heegelluse vastu esitasid slavofiilid siis Schellingi filosoofia
tema viimases „positiivses“ faasis. Kõik need vaidlused omasid niivõrd olulist
ühiskondlikku tähtsust, et pidi möödapääsmatult kaotama oma akadeemilise ning salongi
iseloomu. Belinski artiklid ühest küljest, õppiva noorsoo meelestatus teiselt, teravdasid
poleemika iseloomu ning mis viis uued sõbrad lahku. Lahnemise lähimaks aiendiks olid
Jazõkovi (Языкова) järsud värsid, millised olid suunatud Granovski (Грановскаго) ja
üldse läänlaste vastu. 1844.a. Ühiskondlikud grupid läksid lõplikult tülli ja seisid teineteise
vastas, nagu kaks vaenulikku leeri. Esimeseks Moskva ühingu mõlema leeri suhete
proovikiviks oli Granovski dissertatsiooni ja avalike loengute demonstratiivne edu,
võrreldes Ševõrevi (Шевырева) loengute jaheda vastuvõtuga. Slavofiilide olukorra raskus
seisnes selles, et oma vaadete iseloomu poolest oli see õpetus laiale publikule vähem
mõistetav aga tollastes rasketes tsensuuri tingimustes ei olnud võimalik arendada neid
vaateid sisuliselt ja näidata, mille poolest need erinevad Pogodini ja Šebõrevi vaadetest,
tema ajakirjas „Moskvitjanin“ (vt) (см. Москвитяниномъ). Nagu need, nii ka teised vaated
olid praktikas kokkuvõetavad „õigeusu, isevalitsuse ja rahvusluse“ aluste kaitsega, kuid
teoorias ida ristirahva usutunnistuse vormi all mõtlesid slavofiilid teoorias peaaegu et
mitteusklikke talupoegade vaba kogukonda, riiklikku alusesse suhtusid kui välisesse,
surnud vormi, milline on oluline vaid selles, et ta annab rahvale võimaluse pühendada end
tervikuna „sisemise tõe“ elluviimisele, ja lõpuks, rahvastes nägid mitte administratiivse
mõjutuse objekti, vaid oma sisemise seaduse alusel isearenevat aktiivst jõudu, mille
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eneseääramise vabadus võib olla vägistatud, kuid seda ei saa hävitada. See erinevus,
milline oli laiali publikule tundmatu oli ka ajakirjanduslikus poleemikas ignoreeritud, väga
hästi oli tunda tsensuuri ja enne, kui slavofiilsus sai ajakirjanduses tuntuks, oli ta valitsuse
silmis juba sandistatud. Sellistes ebasoodsates tingimustes – täielikul ükskõiksusel alt poolt,
ümbritsetud vaenulikult ning seatud kasvavasse kahtlustusse ülalt poolt – tuli sellel suunal
arendada oma programmi.
2)Slavofiillusele oli raske ja ebamugav ka 40 -te aastate teine pool, koos järgmise
kümnendiga, mis oli slavofiilsuse teooria täieliku õitsemise periood. Salongis aga seejärel
ka poleemika läänlastega ajakirjades soodustas slavofiilide teooria lõpplikku
formuleerimist. Ajakirjanduses olid peamisteks õpetuse prohvetiteks neil aastatel I.
Kirevski ja Homjakov. Nende õpetuse mõtte järgi „euroopaliku harituse alus, arenedes
kogu Lääne ajaloo kestel, on meie ajal hariduse kõrgete nõudmiste jaoks juba
ebarahuldav“. „Kaasaegse euroopaliku hariduse iseloom on täiesti ühetähenduslik selle
ajajärgu rooma-kreeka harituse iseloomuga, kui arenedes vasturääkivusteni iseeneses, ta
loomuliku hädavajaduse tõttu pidi võtma enesele teise, uue aluse, millise olid säilitanud
omal teised hõimud, millisel ei olnud selle ajani üleilmset-ajaloolist tähtsust“. Selliseks
hõimuks, mis astus üleilmsesse-ajaloolisse keskkonda, on antud juhtumil vene rahvas. Kes
andis neile uue aluse “raske otsida: ta ei hakka ise silma, nii naguseda teeb euroopalik
haritus“ , „kuna Venemaa hariduse põhiline alus ei avanenud tema elus kuni sellise
ilmselguseni, millises avanes Lääne hariduse alus. Krievski otsingud viivad tema
järeldusele, et uus alus, milline viib Venemaa ülemaailmalisajaloolisele arengule, tuleneb
vahetult kogu Ida ja Lääne kultuuri erinevusest; tema vaimuga (mõistlikusega) on läbi
imbunud ka Lääne kirik ning riik, mis on Läänes asutatud vägivallaga, vallutustega. Aga
nii, nagu edasine „riigi areng ei ole miski muu, kui sisemiste aluste avamine, millel see
põhineb“, siis „Euroopa riigid, millised said alguse vägivallaga, pidid arenema pööretega“.
Neis arenes, tänu „ühekülgsele ratsionaalsusele“, mitte ühiskondlik vaim, vaid isikliku
eraldatuse vaim...“. Ühiskondlike vormide all „varjusid alaliselt ainult era parteid, oma
osaliste eesmärkide saavutamiseks, unustades terve riigi elu... Seepärast areng teostus alati
rohkem või vähem tunnetatava pöörde kaudu. Pööre oli igasuguse progressi tingimuseks“.
Venemaa, täiesti vastupidi, ei olnud rooma kultuuri elemendi mõju all:“põline vene
mõistus, asudes vene olu aluseks, kujunes välja ja kasvatati Ida kiriku pühade isade
juhatuse all, kes, „kaldumata sülloloogiliste konstruktsioonide ühekülgsusesse, püsisid
pidevalt selle abstraktse täiuse ja terviklikkuse juures milline moodustab kristliku
tarkusearmastuse tundemärgi“. Meile see haridus tungis „otse algallikatest, kaasaegse
hariduse keskusest, milline asus siis Kuningalinnas, Süürias ja Pühal Mäel: ta mõjutas
„kõiki moraali, ühiselulisi ja juriidilisi mõisteid“, „kõiki klasse ja ühiskona astmeid“, nii
nagu vaimulikkond, peamine selle hariduse levimise vahendaja, moodustus, „vahet
tegemata kõigist rahva klassidest“. Seemned kukkusid seejuures, ettevalmistatud ja
soodsale pinnasele, nii nagu Venemaal ei olnud vallutusi, ega, järelikult, ühiskona järsku
jaotust klassidesse, maad aga sõltumatuteks üksikuteks valdusteks. Ühtne ja sisemiselt
tervik Venemaa ida haritus „juurdus niivõrd sügavalt, et vaatamata sellele, et juba 150
aastat on möödunud sellest ajast, mil kloostrid lakkasid olemast hariduskeskused,
vaatamata sellele, et kogu rahva mõtlev osa oma kasvatusega ja oma arusaamadega kaldus
märkimisväärselt kõrvale endisest olmest, kustutades oma südamest ka sellest mälestuse,
see vene olme, mis on loodud endise hariduse mõistete alusel ja neist läbi imbunud, mis oli
veel terveks jäänud peaegu muutumatult rahva alamates klassides: ta jäi terveks – kuigi
elab neis juba peaegu ebateadlikult, juba ühes tavalises legendis, mis ei ole enam
kujundliku mõtte valitsemisega seotud“. Vene intelligentsi ülesandeks on rahva mõttele
anda selle temale ebapiisava seotuse ning teadlikkuse ja „vaid sellel alusel, ega mitte mingil
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teisel“ luua „teadust, mis põhjendatud algupärastel alustel“, „kunsti, mis õitseb
loomupärasel juurel“. Nende arvamustega astus slavofiilsus esimest korda lugeva publiku
ette esimeses kolmes „Moskvamaalase“ («Москвитянина») raamatus 1845.a., kui ajakirja
toimetamise võttis enda peale I. Krieevski. Selle momendi suur tähtsus on juba siis
näidatud ära Homjakovi poolt. „Meie olukord“, kiriutas ta Samarinile, „selgines paljus. Me
samal ajal oleme kutsutud (politsei poolt, „Отеч. Зап» и «Библиотекою для Чтения») ja
ei ole ka. See on suur ja vaieldamatu kasu: käed on lahti seotud igasuguseks ettevaatlikuks
tegevuseks. Publik, lugedes, hakkab mõistma seda, mida ta nende kommentaarideta ja
kuulujuttudeta ei mõistnud. Värv, või õieti öeldes, mõtete üldine järjekord sai määratletud,
tähelepanu aga äratatud. Praegu tuleb ja peab ütlema välja printsiibid ja mida enam neid
välja öeldakse, seda selgemaks saab, et nad ei ole mitte kellegile ohtlikud, et nad ei ole
miskit uut, mis pandud meie poolt ühiskonnale, kuid kes neid ebateadlikult tunnetavad ... et
nad on konservatismist niivõrd kauged oma eksliku ühekülgsusega, nagu ka
revolutsioonilisusest selle ebamoraalse ja kirgliku enesekindlusega“. Siiski, kolme kuu
pärast Kireev ja temaga koos lähim ring jätsid maha „Moskvamaalase“ ja seda osalt
Pogodini äriliste huvide, osalt seepärast, et nad ei olnud valmis pidama kinni artiklite
kirjutamiseks antud tähtaegadest. Slavofiilid jäid nii ilma alalisest häälekandjast ja
otsustasid selle asendada sarja „Kogumikega“. Alguses 1846.a. ilmus esimene kord
(„Москов. Сборникъ»). Selles astusid esimest korda üles moored slavofiilid, Samarin ja
vennad Aksakovid. Kogumik sai Pogodinilt kiita, muideks, üpris kahemõttelist Homjakovi
suhtes, milles Pogodin märkis diletantlikku mimekülgsust. Teisest küljest ka võimud
pöörasid nüüd slavofiilidele tähelepanu. 1847.a. Elasid slavofiilid esimest korda üle
Moskva läänlaste toetaja, Moskva õpperingkonna kurtaatori vürst Stroganovi (Строганова)
poolse tagakiusamise, kes peatas K. Aksakovi Lomonossovist (Ломоносове) kirjutatud
dissertatsiooni „paljude mõtete ja üpris järskude ning ebaviisakate väljenduste eest, mis
puudutasid Peeter Suurt ning ta poliitilisi ümberkorraldusi“. Slavofiilidele pöörati juba
enam tähelepanu siis, kui samal aastal ilmus teine „Kogumik“ ja algas Samarini ja ajakirja
„Современник» uue toimetuse Homjakovi ja Granovski vaheline poleemika; Homjakov
osutas samuti K. Aksakovi „ettevaatamatusele“ ja „julget avameelsust“. Samal 1847.a.
Avati Kiievis „Украйносдовенское обшество Кирилла и Мефодия» (см. Костомаровъ).
Moskva slavofiilid (nagu, muide, ka tollased läänlased; vt. Belinski (Белинскаго) arvamust
raamatus „Аннековъ и его друзья», стр. 604 — 606) olid otsustavalt selle ühingu vastu;
Homjakov nägi selles üht „eksitust, mahajäämust ja mõtetust“. Sellegi poolest, üks Moskva
ringikese liikmetest, F. V. Tzisov (Ф.В. Чижовъ), välismaalt tulles, arreteeriti ja kuulati
üle III osakonnas. Tema vastused esimesel korral rahustasid võime: vürst Orlov (Орловъ)
teatas Valitsejale, et Tzisov osutus „vaid keeleuurijaks, vene rahvapärandi kaitsjaks,
sarnaselt Moskva teadlastele“; temal lubati jätkata kirjanduslikku tegevust, kuid sel
tingimusel, et esitaks kõik oma teosed zandarmite ülemale ja „jätaks kõrvale kõik
slovenofiilide unistused ning ideed“. Sellele järgnes Rahvahariduse ministeeriumi ringkiri,
mis oli saadetud kõigile ülikoolidele ja milline selgitas „rahva alget valitsuse silmis,
konfidentsaalseks õpetajatega suhtlemist, tsensoritesse ja mõningatesse teaduslike ühingute
liikmetega“, vene ajaloo ja kirjanduse spetsialistidele. Ringkiri jaotas „slaavi küsimuse
meie suhtes kaheks“: üheks, „millist kuritahtlikud võivad kasutada mõistuste üles
kihutamiseks ja ohtlikku, kuritegelikku ja ärritavat propagandat levitada“ ja teiseks, milline
„sisaldab meie uskude pühamut, meie iseseisvust, meie riigi vaimu, valitsuse vaieldamatu
õiguse arenemise piires“. Vürst Stroganov keeldus Moskva ülikoolis ringkirja täitmisest ja
ta vallandati.
1848.a sündmused Austrias mõjutasid tugevalt slavofiilide tegevust. Kirevski
kutsus Pogodini avaldama trükis oma arvamust slaavlaste tuleviku ning Austria Keisririigi
lagunemise kohta. Homjakov samastas „Karl Suure keisririigi ja Grigori paavstiriigi“
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(«империи Карла Велю и павства Григория») languse. „Väli on puhas. Õigeusk
maailmakorras. Sloveenia hõimud maailmas. Suur hetk, mis on ette ennustatud, muid ei ole
meie poolt ette valmistatud. Nüüd on küsimus sellest, kas me suudame seda ära kasutada?“
Ja ta visndas oma tulevase läkituse ideed serblastele: hädavajadusest kaitsta „vähem
rikutute“ slaavlaste liigse kalduvuse eest „esimese rõõmu, esimese vabadusejoovastuse
eest“, milleks on tarvis „ühiskonna ümberkasvatamine, kiskuda ta täiesti lahti poliitilisest
küsimusest ja sundida ta iseendaga tegelema, mõistma oma tühisust, oma egoismi ning
oma nõrkust“. I. Aksakov lootis Veebruarireevolutsioonist kasu eelkõige vene ühiskonnale
enesele. „Nüüd enesese pöördumise asi muutub hulga kergemaks: mitte mingil juhul ei tohi
võtta eeskuju Läänest, kõik ümberringi lõi vankuma ja kõikuma“. F. I. Tjutšev (Ф.И.
Тютчевъ) kirjutas ning saatis Valitsejale meeldetuletuse „Venemaa ja revolutsioonid“
(мемуаръ о «России и революции»), millises võib näha meie Ungari ülestõusu sekkumise
ideelist põhjendamist. Veebruarirevolutsioon, Tjutševi arvates, purustas illusiooni, justkui
Euroopas „õnnestus rahustada revolutsioon konstitutsiooniliste nedustega, ohjata selle
hirmus energia seaduslikkuse vormelitega“. Euroopas valitseb nüüd „ainult kaks tõelist
jõudu, kaks tõelist riiki: Revolutsioon ja Venemaa“. Venemaa on revolutsiooniga
kokkusobitamatu mitte poliitilistel, vaid religioossetel kaalutlustel, nii nagu revolutsioon on
eelkõige antikristlik liikumine. „Võitluse käigust sõltub inimkonna tulevaste sajandite
tulevik“. Selles „jumala vastase ristikäigu“ vastases võitluses peab Venemaa kaitsma
eelkõige madjarite eest Austria slaavlasi. „Millisesse õudsasse segadusse oleksid langenud
need riigid revolutsiooniga võitlemisel, kui seaduslik Monarh, õigeuskllik Ida tsaar, oleks
viivitanud oma ilmumisega?... Kas siis sloveenia hõimud võivad olla hüljatud ainsa võimu
poolt, millist nad oma palvetes kutsuvad?“ Veebruarisündmuste tagajärjed osutusid siiski,
slavofiilidele väga rasketeks. Lähimaks tagajärjeks oli tsensuuri ranguse suurenemine (vt.
Ценсура XXVIII, 634), milline viis selleni, et isegi Pogodinil vilksatas mõte esitada
kõigetruuanamlikum kiri, milline hirmutas ära, muide, Krievski: „praeguste mõtetute Lääne
riigipöörete ajal, kas ikkagi on õige aeg esitada kirjandust puudutavaid palvekirju?... Ei ole
suur häda, kui meie kirjandus on mõneks aastaks vaigistatud. Ta ärkab uuesti ellu. Aga
selle asemel, et esitada praegusel ajal palvekirju – tähendanuks valitsuse seadmist
kirjastajate suhtes vaenulikku või siis umbusaldamise olukorda, mis on hulga halvem... Me
peame soovima vaid seda, et valitsus ei segaks meid mingi kapriisi tõttu sõtta, et ta ei
läheks meie sloveene koos sakslastega maha suruma, et ta ei pahandaks rahvast võltside
kuuldustega vabadusest (I. Krieevski oli sunnismaisuse kaotamise vastu, vastupidiselt
teistele slavofiilidele, kes arutasid seda küsimust eriti tuliselt 1846 ja 1847.a.) ja ei andnuks
välja mitte mingeid uusi seadusi, seni kuni Läänes asjad rahunevad ning selginevad“.
Selline sisepoliitika programm ei oleks seganud, siiski, slavofiilidel valitsuse tugevdatud
tähelepanu ning tsensuuri karmuse alla sattumist. 1849.a. jaanuaris keelati ära Homjakovi
artikkel; aprillise keelati vene aadelkonnal habemete kandmine, suurimaks Aksakovite
kurvastuseks, kes unistas vaid sellest, et valitseja, Euroopa sündmuste muljete mõjul, lubab
pidustustel vene riideid kanda, kui tõsist võitu, vene rahvariiete ilmumine Moskva
kõrgilmalikel maskeraadidel, milliseid ülistas Шевырев. Märtsis pandi vangi Samarin,
kelle ringi liikuvas käsikirjas „Riia kirjad“ )(«Рижския письма»), väljendati vürst
Suvorovi (кн. Суворова), Liivimaa uue ülema, venevastase käitumise suhtes
rahulolematust. Samal kuul arreteeriti I. S. Aksakov oma sugulastele saadetus kirjades,
millised salapolitsei avas, sõnastatud valjude väljenduste eest. Tõsi, valitseja, kes vestles
isiklikult Samariniga ja kes luges I. Aksakovi „vastuseid“, jäi rahule nii selle, kui teisega ja
nad mõlemad lasti varsti vabadusse; kuid kahtlustav suhtumine slavofiilisesse süvenes.
Tagajärjed ilmnesid siis, kui 1852.a. slavofiilid, kasutades ära äsja teenistusest lahkunud I.
Aksakovi puhkust, kavatsesid taastada „Moskva Kogumiku“ («Московскаго Сборника»)
väljaandmise. Selle Kogumiku esimene köide tõmbas slavofiilidele kaela laviini.
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Rahvahariduse minister vürst Ширинский-Шихматовъ oma, selles küsimuses Valitsejale
esitatud ettekandes rääkis, et Krievski oma artiklis „ei hinda vajaliku õiglusega Venemaa
Suure Ümberkujundaja ja ta järeltulevate riigimeeste teeneid“: I. Aksakov väidab, et
„Vanas-Rusis valitses demokraatlik alge“ («въ древней Руси преобладало начало
демократическое») ja üldse kõik autorid, näivalt headel kavatsustel, lasevad läbi palju
ebaselgusi ning vihjeid, milliseid võidakse tõlgendada „alama klassi“ lugejate poolt
„teisest küljest“. Sellega nõustus ka salakomitee, mis asutati 2. aprillil 1848.a., et jälgida
ajakirjade vaimu üle. Tsensor, kes „Kogumiku“ läbi laskis, sai range noomituse, aga
kirjanduslike kogumike, millised asendavad ajakirju, vormi suhtes pöörati erilist
tähelepanu, nagu vahendit, milline võimaldab „samamoodi levitada lugejate vahel üht
peamist ideed, väliselt artiklite nähtava mitmekesisuse juures“ Samal ajal kandis Moskva
kindralkuberner Закревский Valitsejale ette, et „mingist ajast peale moodustati Moskvas
slavofiilide ühing“ ja et „kuigi selle liikmete salajane jälgimine ei paljastanud selle
tegevuse ajal miskit positiivselt kahjulikku, kuid kui ühing, olles mitteheade kavatsustega
inimeste juhtimise all, võib kergelt saada poliitiliselt kahjuliku suuna ja kuna selle liikmed
on kirjastajad, siis ta soovitab tsensuuril pöörata nende teostele erilist tähelepanu“. Sellest
midagi teadmata. Esitas I. Aksakov 1. augustil tsensorile „Kogumiku“ teise osa materjalid.
Ette hoiatatud tsensor avastas esitatud käsikirjades rea kahtlasi kohti ja väljendeid, aga
Dubelt (Дубельть) leidis, et „Moskva slavofiilid ajavad oma kiindumuse vene
ajaloopärandi suhtes segamini selliste alustega, milliseid ei saa eksisteerida monarhistlikus
riigis“ ja et neid, „kui avalikult mitteheade kavatsustega inimesed“, tuleb võtta avaliku
järelvalve alla ja „tuleb keelata neil ära isegi oma teoste trükkimiseks esitamine“. Kuid,
sisiki, otsustati, et tuleb piirduda sellise otsusega, et slavofiilid peavad nüüdsest esitama
oma käsikirjad Tsensuuri peavalitsusse. 1853.a. keelati S. Aksakovil isegi „Küttimise
Kogumiku“ (Охотничий Сборникъ») väljaandmine. Peale seda, slavofiilid pidid
ajakirjanduses vaikima: neile jäi alles ainus vahend – see sama, millist praktiseeriti laialt
neil aastatel nende ja nende vastaste poolt: käsikirjaline kirjandus. Sellel teel levitati
Homjakovi tuntud värsse, mis kirjutatud tema poolt Venemaa Prantsusmaaga ja
Inglismaaga suhete katkestamise puhul:
Вставай, страна моя родная,
За братьевъ. Богъ тебя зоветъ...
Но помни: быть орудиемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело;
Своихъ рабовъ онъ судитъ строго, А на тебя, увы, какъ много
Греховъ ужасныхъ налегло.
Въ судахъ полна неправдой черной.
И игомъ рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И всякой мерзости полна.
Tõuse üles, minu armas maa,
Vendade eest. Jumal kutsub sind...
Kuid pea meeles: olla Jumala relv
Maise olendina on raske;
Oma orjade üle ta mõistab karmilt kohut,Aga sinu üle, paraku, veelgi enam
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Hirmsaid patte kogunes.
Kohtud on täis musta mittetõde.
Ja orjuse ikkega on märgistatud,
Jumalavallatu meelitusega, silmakirjaliku valega,
Ja surnud ning häbistavat laiskust,
Ja täis igasugust jõledust.
Nende ridade suhtes tuli Homjakovil anda seletusi Zakrevskile ( Закревски).
Osavalt korraldas asju Pogodin, kes viis juba alustatud „Ajaloolised kirjad“ (Историческия
письма) Valitseja ette ning sai Kõigekõrgema heakskiidu. Nendes kirjades kritiseeriti
järsult meie välis- ja sisepoliitikat; autor tegi valitsuse vastutavaks vajalikul hetkel inimeste
puudumise eest, nähes selles igasuguse ühiskondliku arvamuse süstemaatilise allasurumise
tagajärge. Kirjutatud ja muideks valjult väljaöeldud oli see, mis oli kõigil hingel, Pogodini
„kirjad“ kärgatasid kui omamoodi kodaniku kangelastegu. Nad olid ühiskondliku meeleolu
tormilise tõusu ettekuulutajaks uue Valitseja valitsemise aja alguseks. Selle tõusuga liitusid
ka slavofiilid. „Kõik kes sel ajal vaikisid, kõik orjasid, kui ainult meie julgesime ohtlikus
olukorras paluda vabadust ja protesteerida ametliku lollitamise vastu, kõik hakasid
tegutsema ja kisavad ja laulavad mõttevabadusest“, kirjutas Homjakov I. Aksakovile. „Kui
me praegu ei esine jõuga, meie moraalne autoriteet (kuigi see on väike, kuid see on
omandatud) kaob hetkega. Nüüd see asi läheb Venemaad vallutama, ühiskonda valdama“.
Homjakov mõistis, muidugi, et see ei ole, sellisele suunale, nagu on slavofiilsus, nõnda
lihtne, ; ta märkis veel, sellel puhul, et neile „Nikolai Pavlovits (Николай Павловичъ) suri
liiga vara“: ühiskond ei ole veel valmis slavofiilsust vastu võtma. Ta tunnistas, siiski, selle
„võimatuks ülesandeks“. Tänu Košelevi (Кошелев) hoolitsusele ja Moskva hoolekandjale
Nasimovile (Назимов), kes soovitasid slavofiile kui „üpris rahumeelseid, kohusetundlikke
perekonnapeasid, mõisnikke, kes üldsegi ei kavatse asjade seaduslikku korda rikkuda“,
võeti tsensuuri keeld nende suhtes maha ja nad said alates 1856.a. loa anda välja ajakirja
„Русская Беседа». Kolm päeva enne surma, kirjutas Granovski sellel puhul: „ma olen
kuni surmani rõõmus, et slavofiilid ajakirja tegid. Seda vaadet on tarvis väljendada lõpuni,
esineda kogu selle iluga. Tuleb tahtmatult heita kõrvale liberaalsed kaunistused... vastavalt
tuleb välja öelda süsteemi viimane sõna – õigeusklik patriarhaalsus, milline ei sobi kokku
mingigi edasiliiikumisega“. I. Aksakov suhtus uude ajakirja skeptiliselt, kirjutades oma
isale: „ Русской Беседы» programm ei meeldinud minule algusest peale ega meeldi ka
praegu. See on kirjutatud nõnda, et, tekitades arusaamatust, põlgab meist ära noore
põlvkonna kaastundmise ja kutsub esile nende, millist ma ei soovi, arhipiiskopide,
munkade, Püha sinodi kaastunde. Ja ka kaastöötajad on sellised: vennad Beljaevid vanaVene raevukad kummardajad, Filippov (Terti)... Kuidas soovite, aga selles seltskonnas on
umbne“. Slavofiilidele lähedane Apollon Grigorjev (Аполлонъ Григорьевъ),
«Moskvalase toimetuse noore toimetuse“ liige, ootas, et „Русская Беседа», «vaevalt, et ei
hakka olema Троицкой Лавры ajakiri“ ja „langeb lühimälus kokku „Маякомъ».
Vaatamata asjalikele artiklitele, „Русская Беседа» ajakirja edu neil aastatel tunda ei
saanud. „Belinski nimi“ kirjutas sel puhul, I. Aksakov, „on tuntud igasugusele vähegi
mõtlevale noorukile, igaühele kes ihkab värsket õhku provintsi elu haisva soo keskel... Kui
teil on vaja ausat doktorit, ausat uurijat, otsige selliseid provintsis Belintski järgijate
hulgast. Slavofiilidest ei ole siin provintsis kuulda ei kippu ega kõppu, aga kui ka on
kuuldud, siis on need selle vastased isikud. Emansipatsiooni, raudteede jne., jne., nõudmine
sulab praegu kogu Venemaal kokku üheks üldiseks häältekõmaks, mis tekkis esialgselt
mitte meist vaid lähtus läänlastelt; ja ma mäletan aega, kui, kahjuks, slavofiilid, kuigi mitte
kõik, olid raudteede ja emansipeerumise vastu; viimasele - vaid seetõttu, et see oli
formuleeritud Lääne ideede mõju tõttu. Näiteks Ekaterina kubermangus ei ole ühtegi
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„Русская Беседа» eksemplari, aga saadakse „Русский Вестникъ» ja teised ajakirjad. Neist
kostub uus suund, milline nõuab haridust, elu, avarust; sellele tuntakse palavalt kaasa“.
Suund hakkas end läbi närima ka teise suhtes, nimelt teoreetilises. Kuulutades
heegelluse Lääne mõtte loogiliseks teostusesk ja tunnistades selle suhtes Schellingi
„positiivse filosoofia“ kriitilisi tulemusi, slavofiilid ei tahtnud teada midagi, mis tuli hiljem:
ei vasakheegellusest, tema poliitiliste rakendustega, ega ka loodusteadustega tegelemisest,
mis elati läbi vene ühiskonna poolt eurooplaste järel, ei olnud mõju vanade slavofiilide
teooriale. Selle suuna peamised esindajad ja loojad hakkasid üksteise järel tseenilt lahkuma.
Vennad Kirovskid surid „Русская Беседа» esimesel väljaandmise aastal, Homjakov
1860.a., K. Aksakov 1861.a. Vanadest slavofiilidest ainult I. Aksakov ja Samarin jäid
Aleksander II ajal slavofiilide selle suuna esindajateks. Mõlemad alustasid oma ideelist
karjääri vanade slavofiilide vastasest protestist, kuid mida aeg edasi, seda enam nad
kaldusid slavofiilsuse ortotoksilisele mõistmisele ja nooremate põlvkondade ees esinesid
nad juba selle vana formuleeringu kaitsjatena. Lisamata slavofiilia teooriale mitte midagi
uut, aitasid mõlemad kaasa selle populariseerimisele, millist soodustas eriti nende
mõlemate suhteliselt suur lähedus tegelikule elule. Samarin mängis silmapaistvat rolli
talurahva vabastamisel; Aksakov sai kuulsaks publitsistiks. Peale selle, esimene tegi
slavofiilsusest praktilised järeldused vene rahvusliku poliitika suhtes äärealadel; milline oli
slavofiilsete arvamuste väljendajaks slaavi küsimustes. Lõpuks, Samarin jätkas Homjakovi
ja Kirevski vaimulikke töid; I. Aksakov, vastupidi, juba algusest peale sallis neist
slavofiilidest jumalikku külge kõige vähem.
3)Alles 40 -te aastate lõpuks kasvanud antud suuna esindajad, „“Moskvamaalase“
(«Москвитянина») noor toimetus“, ei saanud asjadele vaadata slavofiilide pilguga. A.
Grigorjev , tõsi, nimetas end Schellingi järgijaks, kuid sisuliselt ta oli saksa filosoofiast
sama kaugel kui Ida müstitsismist. Seda oma ideed – elu orgaanilisust – millist ta pidas
Schellingult ülevõetuks, võinuks ta samahästi võtta kogu XIX sajandi teaduse ja filosoofia
arengust. Tema algupära aga ka vanade slavofiilide ees kummardamine, eelkõige selle
argieluline allikas, kuid neil oli selleks argielu allikaks küla, aga Griboedovil, tema enese
ütluse järgi „Замоскворечье» , millises „keskendus jonnakalt vana elu“. Püüdes 1856.a.
formuleerida enda ja „vana“ slavofiilide ringi erinevuse, millise ta ajas segamini
Pogodinlikuga, Grigorjev võtab selle erinevuse kokku kahes punktis: „1)Tundes sügavalt
kaasa kogu erihõimulisele slaavlusele, me oleme veendunud ainult erilises suurvene alge
üleolekus teiste üle, järelikult, siin enam erandlik, kui (vanad slavofiilid), - erandlik isegi
kuni mõningase kahtlustamiseni, eriti ljahitski (ляхитскому) ja hohlatski (хохлацкому)
algete suhtes, 2)Veendunud selles, justkui Venemaa tulevik on hoiul ainult rahva klassides,
kes säilitavad usu, moraali, isade keele, klassides, mis ei ole puudutatud tsivilisatsiooni
valedega, me ei võta sellistena eranditult vaid talurahvast; keskklassis, tööstuses,
kaupmeeste hulgas peamiselt, näeme ammuaegne Rus, selle halva ja heaga“. Ostrovski
(Островскаго) komöödiates, Tertia Filipova (Тертия Филиппова) lugudes leidis
Grigorjev tuge oma „põhjani ähmastes uskumustes“; tuntud trahteris „Britannia“ ringike
töötas välja mitte ainult oma teooria, kui oma meeleolu. Nii see kui teine olid jäetud ilma
rangest filosoofilis-jumalikust põhjendusest. Schellingut oli Grigorjevil tarvis vaid
seepärast, et temale viidates ta lootis kõrvaldada vana üleilmse-ajaloolise vaatepunkti
(milline just nimelt, tänu Schellingile, imbuski vene kirjandusse); teda oli vaja kõrvaldadam
et puhastada koht antud rahva reabiliteerimiseks, antud olmet iseeneses, häbenemata
hädavajadust sellest üleilmset-ajaloolist sisu, millisega ta võiks astuda kindlaksmääratud
tunnil, „üleilmsesse-ajaloolisse keskkonda“, mida pidasid hädavajalikuks vanad slavofiilid.
„Schellingi teooria järgi“ kirjutas Grigorjev, „et nii rahvastele kui ka isikutele
tagastatakse nende terve iseseisev tähendus, selleks, et purustada inimkonna abstraktse
vaimu ebajumal, millisel anti iidoli omadused ja ta areng. Iga organism on iseenesest

5131

suletud enesessse hädavajalikkusega, iseenesest omab elamise volitusi temale omaste
seaduste järgi, ega ole kohustatud olema teisele üleminekuvormiks, nii nagu väidab
heegellus“. Sellest iga rahva organismi autonoomiast Grigorjev tuletab seejärel oma
„orgaanilise“ või „pinnase“ kunstilise kriitika peamise reegli.“. Poeet - „on vaid siis elu
õpetaja, kui ta mõistab ja sünnitab elu ideaalide nimel, mis on elule endale omased, ega
tema, poeedi, poolt luuletatud“. Seesama põhiline tendents kõrvaldab slavofiilsusest tema
üleilmse-ajaloolise vaatepunkti ja tõstab esiplaanile antud konkreetse rahvuse – parima
teoreetilise ettevalmistusega ja mis on suurema läbimõeldusega teostatud uues
„slavofiilsuse katekismuses“: N. Danilevski (Н. Данилевский) „Venemaa ja Euroopa“. .
Nagu naturalist, lähtub Danilevski teaduse nõudmistest: ta loeb, täiesti põhjendatult,
kunstlikku üleilmse-ajaloolise grupeeringut, ajaloolisi sündmusi kolmes rubriigis:vana-,
kesk- ja uue aja. Ta soovitab selle asemele ajaloolise protsessi loomulikku rahvaste järgi
klassifitseerimist, millistest igaüks moodustab, koos sugulaslikega, tervikliku, enesesse
suletud organismi. Organismide vastastikust mõju lubab Danielski vaid väga piiratud
tasemel, aga nende struktuuri ühesugusust ta eitab otseselt, pidades rahva organisme
sellisteks muutumatuteks ja liikumatuteks, üksteisega mittemõõdetavate „tüüpidena“,
millisteks peeti taimse ning loomariigi organisme enne Darvinit. Siiski, etnograafilised
organismid vaid siis omandavad seda „tüübi“ ühtsust, kui ühinetakse teatud kultuuri ideel:
teisiti nad jäävad tooreks, surnud massiks, millistel puudub sisemine struktuur, Võttes
sellisel viisil kokku rahvuslikkuse mõiste „kultuurilis-ajaloolise tüübiga“, Danilevski läheb
märkamatult tema poolt hüljatud üleilmse-ajaloolise teaduslikult vaatepunktilt
priviligeeritud rahvaste, teatud üleilmse idee kandjate, vaatepunktile. Kord juba asunud
sellele pinnale, Danievski vähehaaval taastab osade kaupa kogu vana slavofiilse
ülesehituse, millises slaavlus on pikas, eelistatavalt teineteist, asenduvate tsivilisatsioonide
ketis erandlikuks lüliks ja slaavi idee on selles seoses kõrgemaks, enam täielikuks üleilmseajaloolise protsessi ülesande lahendamiseks. Selline järjepidamatus päästis hävingust vana
slavofiilsuse ideaalsed elemendid, kuid see oli reetmine nende uute maailmavaate uute
elementide suhtes, milliseid Danilevski asetas oma filosoofilis-ajaloolise ülesehituse
aluseks.“Nüüd keegi ei usu või vaid vähesed usuvad“, kirjutas ta ise, „et saksa filosoofia
alandas absoluutsuse inimlikku teadvusse“. Uskumata sellesse absoluutsusesse, ei saanud
säilitada usku selle arengusse üleilmses ajaloolises protsessis; kuid koos sellega kadus ka
vana kriteerium te eelistada üht rahvast teisele. Vanad slavofiilid ülistasid oma rahvast,
kuid erilise üleilmse-ajaloolise alge kandjaid. „Mis on rahvus, kui see ei ole üldinimlik
alge“, asutatud eelistatult antud rahvast, s.t. millised vastavad enim tema kaasasündinud
omadustele – küsib Samarin. „Ainult rahvus veel ei vii meid kuni üldinimliku
tähenduseni“; väitis Košelev (Кошелевъ), ja lugedes selliseks üldinimlikuks algeks vene
rahvast tema usku, ta kuulutas otsustavalt: „ilma õigeusuta on meie rahvus rämps“.
Slavofiilide epigoonid ((jäljendajad)), alates Gerigorjevi ringikesest, lakkasid hoolitsemaste
vene kultuuri üldinimlikku külje eest, kuid ei lakanud selle ülistamisest teistest kõrgemale.
Sellisel viisil said ultra-rahvuslikud väited, tuginedes eranditult tundele, milliste jõul
„suurvene“ algele anti eelistus slaavluse suhtes. Minnes selles suunas kaugemale, võinuks
anda eelistuse moskvalastele suurvenelaste ees, või isegi moskvajõetagustele moskvalaste
ees. Sellise lähenemisega kaotati, kuid ei lahendatud erinevate hõimude gruppide
võrreldavate väärtuste objektiivse kriteeriumi küsimust. Üleilmse-ajaloolise alget lihtsalt ei
peetud vene rahvastes vajalikuks otsida. Sellest raskusest mindi mööda ja inimesed, kes
olid enam ustavad vanale õpetusele, ei saanud peatuda sellel otsusel. Kuid oli ka teine
võimalus: võis otsida ja mitteleida ülemaailmset-ajaloolist alget vene ajaloos, tunnistada
selle puudumise suureks miinuseks ja ikkagi kaitsta rahvuse iseseisvust, millised on jäetud
ilma üldinimlikust tähendusest. Kuni nende rahvuslikkuse äärmiste piiride, millistest
lähtusid vanad slavofiilid, viis slavofiilsuse kultuuri teooriasse N. Leontev (Н. Леонтевъ).

5141

Solicitor
Solidaarsus –
Solidarism –1976

Solipsism
Solon u. 640- 560.a.
e.m.a

Ta tunnistab avalikult, et vana „kultuurne“ slavofiilsus oli vaid „unistus“, et selliseid
„üleilmselt-organiseeritud ideid“ millised eristuksid spetsiaalselt slaavi maailma, me
„senini ei näe“; ta leiab, et „meie vaimne viljatus möödunus ei ole veel tagatis tulevastele
rikkalikkudele viljadele“. Sellegipoolest Leontev põhjendab vene rahvalikkuse säilitamise
vajadust sellisel kujul, millises ta esineb; ta soovitab „külmutada Venemaa, et ta ei elaks“,
nõnda nagu iga eluline protsess lõppeb surma ja lagunemisega ja Leontevi arvates, on
nimelt selles suremise perioodis Lääne Euroopa. Sarnaselt Danievskile ja Leontevile
puudub side bioloogilise sotsioloogia, milline moodustab selle teadusliku aluse ja tema
praktiliste järelduste vahel. Ta soovitab praktiliselt päästa Venemaa sellisest ohust, millist,
tema vaatepunktist lähtudes, kas enam ei eksisteeri, kui Venema asub oma elulise protsessi
alamal staadiumil, või on juba vältimatu, kui Venemaa on jõudnud juba suremise perioodi,
bioloogiliste organismide seaduse järgi, olles Leontevi poolt julgelt kantud sotsioloogia
valdkonda. Muideks, selle ohu vältimatuse ideest, millisest Leontev püüab mööda minna,
on tema puhul tunnetatav ridade vahelt ja annab tema teostele kurva paatose varjundi.
Leontevi teoorias on vene algupära kaitsmine muutunud eesmärgiks eneses. Sellest edasi,
ilmselgelt, minna enam ei saanuks; kuid ka vana slavofiilide teooria juurde ei saanud
pöörduda, peale seda, kui selle illusioonid olid paljastatud ja tema filosofiline vundament
oli purustatud tema enda järgijate poolt, mis oli samuti ebamugav. Selles mõttes ülalpool
esitatud slavofiilse teooria areng tema järgijate poolt olnud kättemaks ja selle lagunemine.
Ainsaks doktriini tähenduse taastamise viisiks oleks olnud rahvuse üldinimlikkuse alge
uuesti esiplaanile esitamine. Jäädes ustavaks doktriini vaimule, seda saanuks teha, vaid
esitades vene rahvust üleilmse kiriku ideede kandjaks. Seda püüdiski arendada oma
teoorias Vl . Solovjov (Вл. Соловьевъ), vaatamata muutunud filosoofilisele ja
ühiskondlikule meeleolule. Lahendus, milline on Solovjovi poolt esitatud, nõuaks,
seejuures, selliste teoreetiliste kombinatsioonide avarust, milline iseenesest osutuks olevat
vastuolus nende poolt kaitstava suunaga ja seda puhtalt oma kaitsva olemusega.
Rikkalik materjal slavofiilsuse ajaloost on kogutud V.P. Barsukovi (В.П.
Барсуковъ) «Жизни и трудахъ Погодина» (т. 1-14, Спб., 1888-1900).
Teised tööd slavofiilsusest, aga ka slavifiilide eneste tööde kogud, on viidatud
üksikute isikute biograafiates. Vt. veel ;
В. Лясковский, «Братья Киревские, жизнь и труды ихъ»;
Колюпановъ, «Очеркъ философской системы славянофиловъ», в «Русскомъ
Обозрении»;
Д. Михайловъ, «Аполлонъ Григорьевъ; жизнь его в связи с характеромъ
литературной деятельности» (СПб., 1900).
П. Милюковъ.
– (ingl.) alamat liiki advokaat Inglismaal.
kõigi inimeste koostöö vabaduse ja õigluse saavutamiseks, kui üldinimlik põhimõte.
(SNE T: 24 lk 142. 1976) (pr. tegutsedes üksmeeles)ühiskonna liikmete
solidaarsus on esmane ja alustrajav. E.Djurkheim, L. Djugi : Doktriin “ Omand kohustab.”
“Klasside koostöö ja leppimine.” ”Sotsiaalne partnerlus”, “Töö ja kapitali assotsiatsioon”.
– idealism, enda “mina “ ainsa reaalsusena tunnistamine. Välismaailma eitamine.
. Ateena riigimees ja luuletaja. S. oli aristokraatlikku päritolu, kaupmehena reisis palju, sai
tuntuks Megaraga Saalamise pärast peetud sõja ajal. Teostas arhondina (vahendaja) 549
rohkesti reforme: tühistas võlad, kaotas võlaorjuse, reformis kaalu-, mõõdu- ja
rahasüsteemi, keelas teravilja väljaveo, kehtestas vaba pärandamiseõiguse, jaotas
kodanikud aastasissetuleku põhjal 4 varanduslikku järku (timokraatia) ((I järk 500
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medimnovi aastas (medimn = 82,5 l viljateri) 2-järk 300 m, 3-kl – 200 m ja 4. järku need
kelle aastatulu on alla 200 m. Esimesse kahte järku kuuluvatel kodanikel olid kõik
poliitilised õigused ja rida kohustusi. Vt. SVE. 40. 1957.a. lk.49)) asutas heliaia ja bulee. Si reformid nõrgendasid sugukondlikku aristokraatiat ning edendasid Ateena majandust ja
poliitikat. Eleegias käsitles S. peam ühisk-poliit. päevaküsimusi, ülistas veini, armastust ja
muusasid. S-t peeti antiikajal üheks seitsmest targast
EE. VII 1975 lk.213)).
Solvamine. (Tema Kõrguse solvamine). – rooma õiguses crimen laesae majestatic, eelkõige
hõlmab see igasuguseid riigi vastaseid kuritegusid,*(IX, 418)(*vaata BE 1900.a.) vaid alles
XVIII saj. keskpaigas hakkas sellest eralduma eriline riigi vastase kuriteo liik. Kaasaegsed
((1900.a.)) koodeksid seletavad Tema Kõrguse solvamist vaid kui monarhi ja tema õukonna
liikmete au ründamist. Saksa koodeksid eristavad Tema Kõrguse solvamist vägivaldse
kallaletungiga, solvamist teoga (Thätlichkeit) ja lihtsat solvamist (Bleleidigung). Venemaal
kujunes Tema Kõrguse solvamise mõiste välja moskva ajajärgul, alguses praktilises elus,
hiljem ka seadusandluses. Spetsiaalsed määrused „valitseja aust“ ilmuvad esmakordselt
1649.a. seadustikus, millise järgi isegi kuriteod, millised on sooritatud valitseja õukonnas,
loeti valitseja au solvamiseks ning tõi kaasa eriti rasked karistused. Peter Suure sõjaväe
määrustiku järgi Tema Kõrguse sõnaline solvamine ja igasugune valitseja tegude ja
kavatsuste hukkamõistmine loeti Tema Kõrguse vastaseks kuriteoks, mis tõi kaasa
surmanuhtluse ning kogu ta omandi konfiskeerimise. See tingis salakaebuste äärmusliku
kasvu, mis muutus valitsejale väga tülikaks ja Tal tuli terve rea seadluste abil kaebuste
esitamise korda reguleerida. Katariina II, oma Juhises viitas Tema Kõrguse vastase kuriteo
mõiste kitsendamise vajadusele. Juhise esimeses sõnastuses esitas Katariina II järgmised
määrused: riiklikuks kuriteoks tuleb pidada vaid valitseja elu ja julgeoleku vastased ning
isamaa reetmist kujutavad kuriteod; valitseja tegevuse ja tema korralduste laitmine ei kujuta
endast Tema Kõrguse vastast kuritegu; öeldud sõnade põhjal võib juurdlust alustada vaid
siis, kui neist minnakse üle tegudele, ässitatakse ülestõusule. Samas viidati rooma keisrite
(imperaatorite) Феодосия, Аркадия, Гонория
kirjdele prefekt Руфину: „me ei soovi
karistada seda, kes meisse või meie valitsusse rumalalt suhtub: kui keegi kergemeelselt
halvustab, kas peab olema sallimatu; kui ta räägib rumalusest, kas peab siis talle andestama;
kui ta soovis solvata, kas siis peab talle andestama“. Kirikupead seevastu arvasid, et
igasugune Valitseja isiku julgeolek on ühenduses riigi julgeolekuga ja seepärast tuleks
igasugune Tema vastane arusamatus olema tähelepanelikult selgitatud.* (*Tõlkija
sõnastus.). Viimane mõte oli trükitud ära Katariina II Juhises, kuid selle esilagne mõte oli
toodud veidi muudetud kujul. Valitseja tegude laitmine arvati karistatavate tegude hulka,
kuid mitte sellisel määral karistatavate hulka, kui olid riigi vastased kuriteo, vaid kui hulga
kergemalt karistatavad. Kehtiv, 1885.a. karistusseadustik sisaldab eraldi peatükki
seadustega: „Kuriteod Tema Püha Kõrguse Keisri Isiku ja Keiserliku Koja Liikmete vastu“
(§ 241-248). Tema Kõrguse solvamiseks loetakse mitte ainult vahetu vaid ka kaudne
portree, püsti ja üldse igasugust Valitseva Keisri või tema Õukonna Liikmete kujutiste
((Kujutis võis olla ka rahal, postmargil jne. Ilukirjanduses leidub palju valitseja solvamise
ja sellele võimude poole käitumise näiteid.KL .)) solvamist. Erinevalt konkreetset
solvangutest, peetakse Valitseja solvamiseks ka sellised teod, millised, puudutamata
Valitseja ja ta Õukonna liikmeid, omavad ilmselgeid Tema mitteaustamise tunnuseid.
Üksikud siia puutuvad kuritahtlikud teod võivad olla liigitatud kolme gruppi:
A)Valitseja (§ 241) ja Tema Õukonna vastane vägivald (§.244) ning rünnak nende
kehalise puutumatuse vastu. Kuigi neis artiklites (§) räägitakse mitte ainult Valitseja ja
Tema Õukonna liikmete elu, tervise, vabaduse ja õiguste vastasest kallaletungist, vaid ka
kuritegelikust au riivavatest tegudest, kuid nende artiklite võrdlemisest §246 ja §248
määrustega, ilmneb, et esimestes käib jutt Valitseja teoga, mitte sõnaga, solvamisest. See
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Valitseja solvamise liiki karistatakse surmanuhtlusega, olenemata osaluse astmest ning
kavatsetud kuriteo kordasaatmise määrast.
B)Valitseja solvamine kirjas või trükis ((ajakirjanduses)) (§ 245) või Tema Koja
liikmeid (§248). Seadus eristab siin: 1)käsikirjalike või trükitud luuletiste ja kujutiste
koostamine ja levitamine, et „tekitada põlgust ülemvõimude või Valitseja isiklike omaduste
või siis Tema riigi juhtimise vastu“ (karistuseks sunnitöö 10-12 aastaks). 2)Selliste
kirjutiste või kujutiste tegemine, kuid nende levitamises mitte osalemine (kindlusvangla,
koos mõnede õiguste ning privileegide äravõtmisega). 3)Eelmainitud teoste omamine
(arest).
C)Valitseja solvamine sõnaga või sümboolselt (§246) või Valitseva Õukonna
Liikmeid (§248). Siin peetakse silmas avalikus kohas või valitsusasutuses rõvedate
solvavate sõnade lausumist või siis välja pandud ((Valitseja)) portreede, püstide või muude
kujutiste tahtlikku kahjustamist või hävitamist. Tavaliselt karistati seda 6-8 aastase
sunnitööga, kuid seda leevendatakse kindlusvanglasse mõistmisega, kui süüdlasel ei olnud
põlgamise kavatsust ja kuni tavalise vangistuseni või arestini, kui kuritegu sooritati
teadmatusest või rumalusest, või siis joobes; kuid tavaliselt karistatakse selliseid tegusid
administratiivkorras. Seadus ähvardab arestiga ka isikuid, kes sattudes Valitseja sõnalise
või sümboolse solvamise tunnistajaks, et võtnud midagi ette, et seda sooritust tõkestada,
ega teatanud sellest lähimatele võimuesindajatele. Uus karistusseadustiku eelnõu, võttes
valitseva Keisri, Keisrinna ja Troonipärija elu, tervise, vabaduse ja üldse puutumatuse
vastase teo mässu mõiste alla (vt. XX kd, lk.388), mõtleb Valitseja solvamise all:
1)Valitseja Keisri, Keisrinna ja Troonipärija sõnades solvamist, Tema Isiku ähvardamist,
Tema kujutiste mõnitamist, Nende Kõrguste solvavate luuletuste ja kujutiste levitamist või
avalikku esitlemist. Need teod, olgu või kaudselt, kuid ikkagi põlguse õhutamise eesmärgil,
toovad kaasa kuni 8-aastase sunnitöö, seda karistust leevendatakse vangistuseni, kui tegu
on sooritatud tagaselja ning ei tahetud põlgust väljendada ja arestiga, kui see on tehtud
mõtlematult, rumalusest või joobeseisundis. Selliste Tema Kõrguste Õukonna Liikmete
vastaste tegude eest on maximum ((maksimaalne)) karistus asumisele saatmine.
2)Kallaletung Keiserliku Õukonna liikme elule (karistuseks surmanuhtlus), või Tema
Isikule mingi muu mittevägivaldse kallaletungi puhul (karistuseks sunnitöö). 3) Valitseva
Keisri surnud esivanema, vanaisa või eelkäia avalik või trükis väljendatud solvamine on
karistatav kuni kolme aastase vangistusega. Teatud tingimustel tunnistatakse karistatavate
süüd välisriigi Valitseja solvamises. Meie kaasaegne ((1900)) Karistusseadustik (§260)
seab välisriigi Valitseja solvamise süüasja sõltuvusse Venemaa ja välisriigi vahel sõlmitud
lepingutega. Karistuseks –Siberisse elama saatmine ja raskendataval asjaoludel – asumisele
saatmine. 1900.a.
Võimu (esindaja) solvamine – Riigi- ja ühiskondliku võimu esindajate solvamise juhtude
käsitlused erinevad kaasaegsetes karistusseadustikes eraisikute solvamisest kristuste määra
ning asja menetlemise viisi poolest. Neis tegevustes näeb seadusandja mitte lihtsat
solvamist – injuria, vaid ühiskonna solvamist – injuria publica. Selle kuriteo objektideks
võivad olla üksikud ametnikud ja ka kollegiaased asutused (kohtud, administratiivorganid
või ka poliitilised kogud). Prantsuse ja Belgia õiguse järgi on ametiisikutega võrdsustatud
ka isikud, kes täidavad ühiskondlikke kohustusi (vandekohtunik, kaasistuja kohtus).
Kurideo kvalifitseerumiseks on vaja, et ametniku solvamine toimuks tema ametikohuste
täitmise ajal või suhtes. Prantsuse õiguse järgi loetaks ametniku solvamist juhtimise korra
vastaseks kuriteoks, mõned teised koodeksid loevad selle kvalifitseeritud ülekohtu
tegemiseks. Saksa nuhtlusseadus ja mõned teised koodeksid sätestavad selliseks ametniku
solvamiseks riigivõimuaktide või – märkide (valitsuse korraldused, vapid, lipud)
kahjustamise või moonutamise juhtumid. Vene õiguse ajaloos kohtab varasemaid sarnaseid
üksikasjalikke ja rohkearvulisi määrusi juba Peeter I ajajärgust. Hilisemad Valitsejad on
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karistusi leevendanud. Kehtiva Karistusseadustiku järgi on ametniku solvamise juhtumina
vaadeldavad vappide aga ka avalike skulptuuride kirjade ja kuju rikkumine. (Viimaseid
kahte kuritegu Seaduste Kogus ei olnud.). Vastutuse tingimuseks seab seadus nõude, et
mainitud objektid oleksid (võimude loal või korraldusel) avalikus kohas ja et süüdistataval
oleks seadusliku võimu suhtes mitteaustava suhtumise näitamine (maksimaalne karitus on
Siberisse elama saatmine). Sellise ettekavatsuse puudumisel karistatakse Karistusseaduse
§33 järgi arestiga või rahaliselt kuni 100 rbl. Meie Karistusseadustiku ametniku või
valitsuse asutisi solvamist puudutavad määrused moodustavad väga keeruka süsteemi, mil
karistuse suurus on pandud sõltuvusse solvatud isiku ametikoha teenistusjärgust ning ka
solvamise viisist ja kohast. Kõik võimu solvamised menetletakse avaliku süüdistuse
esitamise korras, sõltumata kannatanu kaebusest. Ära leppimine ei ole võimalik, sest
vastastikuse kokkulepe sõlmimise alust siin rakendada ei saa. Kõige kergem karistus
ähvardab süüdlast alama järgu võimuesindaja solvamise pärast (§31.) Sõnaga
võimuesindaja solvamist karistatakse kuni kuise arestiga või siis trahviga kuni 100 rubla.
Teoga võimu solvamisel kuni kolmekuise arestiga. Edasi, karistuse raskuse järgi järgneb
vallavanema või sarnaste ametiisikute solvamine, mille eest määratav karistus (sõnadega
solvamise eest - arest alates 7 päevast kuni 3 kuuni, kuid vägivalda kasutades – 2 kuust
kuni 8 kuuni vangi). Lõpuks, ülejäänud võimuesindajate solvamine, keda seaduses
nimetatakse „ametnikeks“. Senati poolse selgituse järgi peetakse ametiisikuteks kõiki
isikuid, kes kuuluvad valitsuse või ühiskondlike asutuste koosseisu, kuigi nad ei täida
klassifitseeritud ametikohti, kuid olid palgatööl. Nõnda võttis Senat Karistusseadustiku
vastava artikli alla linnapea, linnavalitususe liikmed, väikekodanlastest vanemad,
kaubanduskodade liikmed, kirjutajad, rahukohtunikud jne. solvamise. Kuriteo sooritamise
koha järgi eristab seadus ametniku solvamist ametiruumides või selle mingis osas
koosoleku ajal (§282., mujale elama saatmine, kuid kui kuritegu sooritati joobununa –
vangistus või arest) ja ametniku solvamine väljaspool ametiruume (§285-286). Eespool
nimetatud paragrahvide rakendamise puhul on täiesti ükskõik see, kas ametnike eneste
käitumile oli seaduslik või ebaseaduslik, solvaja võetakse vastutusele ka viimasel juhtumil.
Ametniku solvamine peab olema tahtlik; süüdistatav peab seejuures endale teadvustama, et
solvatav on ametnik, kes täidab oma ametikohustusi. Solvamise paigaks oleva „kambri“
all mõeldakse ametiruumiks kohandatud ruumi (mitte ruumi, kus kogunevad keisririigi
erinevad seisused, et oma asju arutada, näiteks aadlike kogu saal). Karistusseadustiku §282
karistab arestivõi vangistusega ka ebasündsate sõnade kasutamist või teo sooritamist,
milline ei sobi kokku koosoleku koha tähtsusega. Kassatsiooni praktikaga on §282
kohaldatav süüdistatavale näiteks sellisel juhul, kui ta tuli joobununa asja arutamise ajal
rahukohtuniku istungiruumi, tuias seal, kasutas sobimatuid sõnu ja esitas luuletusi.
Ametiruumide au ning autoriteedi seab seadus nõnda kõrgele, et peab vajalikuks
kohtuistungi ajal sooritatud eraisiku solvamist range karistuse vääriliseks (vangistus või
arest). Seadus sätestab samuti ametniku solvamise ametiasutusse esitatud dokumentide
kaudu ja karistuse suurus sarnase solvamise viisi puhul sõltub sellest, kuhu dokument on
esitatud: kas solvatavasse ametiasutusse endasse (§282, 1 ч. Vangla või arrest) või mingisse
teise kohta (§283 – rahaline karistus või arest). Kooskõlas senati ((kohus)) juhistega,
mõistetakse „ametiasutusele või ametiisikule loetakse solvavateks väljenditeks“ , millistest
räägitakse §282 ja 283, mõeldakse mitte ainult siunamist või sõimusõnu, vaid ka sündsaid
sõnu, kuid mis ei vasta suhetele, millistes asuvad isikud, kes kasutavad selliseid sõnu ja isik
või koht, millisesse need sõnad puutuvad.
Kolmandaks võimuorganite solvamise liigiks on – solvamine solvavate kirjutiste,
paberite või kujutistega, kui need puutudutavad kõrgemaid võimuorganeid (§279) või selle
keskmisi või alamaid esindajaid (§280); viimastel juhtudel peab solvamine puudutama
teenistuskohuste täitmist, samas kui §279 sellist piirangut ei sisalda. Ameti- isikute,
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ühenduste- ja asutuste ajakirjanduses solvamist (§1039-1040) eristatakse lihtsaks
solvavaks kajastamiseks või siis solvatava isiku, ameti, asutuse solvamist tema au,
väärikust ja head nime häbistavate asjaolude avalikustamisega, mis kuulub meie
seadusandluse järgi karistamisele samadel alustel ja karistustega kui eraisikute solvamine.
Ametiisikute laimamist eraldi ei käsitleta, kuid senati komentaari järgi suhtutakse sellesse
sama moodi kui eraisiku laimamisse. Seadus sätestab spetsiaalselt ülemuse solvamise
alluva poolt ja alluva solvamise ülemuse poolt. Esimese suhtes rakendatakse
Karistusseadustiku ((Nuhtlusseaduse)) (§394 ja 395), milline eristab solvamise sõnades
solvamiseks (ülemuse suhtes jäme või ebasünnis käitumine; tema juuresviibimisel
väljendamine, või ilma temata, kuid avalikult, tema au solvavaid väljendeid; ta otsene
sõimu või vandesõnadega solvamine ; karistatakse – alates rangest noomitusest kuni
kindlusvangistuseni.) ja teoga solvamise puhul (Siberisse elama või asumisele saatmine).
Ülemuse poolse alluva solvamisel viimase teenistuskohuste täitmise ajal, kes on süüdlane
§400 sätete alusel ja karistatakse solvamise üldiste eeskirjade alusel. Uue
Karistusseadustiku eelnõus on üksikute võimuesindajate solvamine eraldatud valitsuse- või
ühiskondlikest asutuste esindajatest. Vaid teist liiki juhtum on soovitatud viia peatükki,
milline vaatleb vastutegevust ja võimu solvamist, aga võimuisiku või ühiskondlikku ametit
omava isiku solvamine nende ametiülesannete täitmise ajal, on eelnõu järgi solvamise
kvalifitseerumise liigiks. Süüdlast võimu ilmses mitteaustamises ebasobiva teoga valitsusvõi ühiskondliku asutuse istungil karistatakse arestiga. Kui aga võimu mitteaustamine on
sooritatud valitsus- või ühiskondliku asutuse istungil või ametlikul paberil, või asutusse
esitatud paberil, või on lausutud või loetud ette avalikult kõnes või kirjutises, aga samuti ka
trükises, kirjas või kujutises süüdlase enda poolt või tema mahitusel levitatud või avalikult
üles seatud, siis süüdlast karistatakse vangistusega. Kui mitteaustaamine sooritati valitsusevõi ühiskondliku asutuse liikmete vastase vägivallateoga nende koosistumise ajal, siis
süüdlast karistatakse parandusmaija saatmisega. Võimu mitteaustamiseks loetakse samuti
võimude korraldusel avalikult üles pandud teadete või muude dokumentide, loosungite,
vapi või mõne teise võimumärgi (avalikud kujud-mälestusmärgid nende hulka ei kuulu)
maha kiskumist, kahjustamist või moonutamist. Seda tegu peetakse ettekavatsetuks, kuid
karistused algavad arestist kuni vanglani, kui kahjustamise või moonutamine eesmärgiks oli
võimu suhtes lugupidamatuse näitamine. Kui võimu suhtes lugupidamatuse väljendamise
eesmärgil kisti maha, kahjustati või moonutati avalikult ülesse pandud manifest või
Kõigekõrgema korraldus, siis süüdlast karistatakse parandusmajaga. Vt. Савичь,
«Посягаеульства на государственную власть» («Юридическая Лътопись», т.11, 1892);
Цахариэ, „Ueber Amtsbeleidigung oder injuria publica“, „Archiv des Criminalrechts“
(1895).
Sooritusõigused
Soovitavad volitused

– õigused riigi positiivsele tegevusele.
.- (Advisory authority )-Administratiivsete volituste vorm, mis eeldab, et samarea juhid
pöörduvad ülemuste poole administratiivsete otsuste ja soovituste tegemiseks, kuid need ei
pea neid vastu võtma.
Sotsiaal-majanduslikud – Euroopa Nõukogu sotsiaalhartas fikseeritud inimõigused majandusliku sissetuleku ning
õigused
sotsiaalse heaolu valdkonnas.

Sotsiaal-sionism –

Iisreali (eelkõige Tööpartei) töölisliikumise reformistliku osa kontseptsiooni tähistus.
S.s. seob endas maailmavaatelisi, teoreetilisi, sise- ja välispoliitilisi kontseptsioone.
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Aktiivselt peetakse kinni judaismi usudogmadest, omades ekspansioonilisi tendentse Iisreali
välispoliitikas ja toetatakse laialdast juutide immigratsiooni Isreali.
Sotsiaaldemokraatia -

Ideoloogiline liikumine, mis XIX saj tekkis veendumusest, et sotsialismi võib saavutada
ilma revolutsioonita; viimasel ajal on mõned sotsiaaldemokraadid uskunud, et heaoluriik
võib muuta täiemõõdulise sotsialismi üldse tarbetuks. Marksistid nimetasid end algul
kommunistideks, aga alates 1860.a. sotsiaaldemokraatideks.Peale I mailmasõda pöördusid
äärmised vasakpoolsed uuesti tagasi kommunistide nime juurde..
Sotsiaalkindlustus-1936 Sotsiaalkindlustus-1936- s-pol., avalisõiguslikul alusel majandusliku välisabi
võimaldamine isikuile, kes teataval korral ei ole töövõimelised või keda sel puhul seadus ei
ole töövõimelisteks. Sotsiaalkindlustus annab kindlustatuile õiguse teatavail juhtudel nõuda
välisabi seaduses määratud viisil ja suuruses. Seepoolest sotsiaalkindlustus erineb
sotsiaalhooldusest, milles hooldavail ei ole kindlakujulist nõudeõigust. Sotsiaalkindlustuse
liikidena tuntakse haigus-, tööõnnetuse-, vanadus-, invaliidsus-, töötusvastast ja omaste
ning emade kindlustatust. Haigus-, samuti tööõnnetusvastase kindlustuse ülesandeks on
võimaldada töövõtjale vastaval juhul maksuta ravi ning ravimeid ja saamata palga
asendamiseks kestvat rahalist toetust pajuki näol. Vanadusvastase kindlustuse ülesandeks
on võimaldada elatust töövõtjaile vanadusena saabumisel. Invaliidsusvastane kindlustus
võimaldab elatust töövõtja tervise ja töövõime kaotamise puhul enne vanadusea saabumist.
Omaste kindlustus võimaldab töövõtja surma korral ainelist abi lesele ja lastele kestvalt või
ühekordselt. Emade kindlustuse ülesandeks on kindlustada majanduslikuks naistöövõtjat
emakssaamise puhul. Töötusvastane kindlustus tagab ainelise toetuse töövõtjale töötaoleku
korral. Tuntakse vaba e. fakultatiivset ja sunduslikku e. obligatoorset sotsiaalkindlustust.
Viimasel juhul on kindlustamine igale töövõtjale kohustuslik, kui ta kuulub mõnesse
seaduses sel otstarbel loendatud käitisest või kutsealadest. Eritatakse ka kontributiivset e.
maksulist sotsiaalkindlustust, mil kindlustuse liikmemaksukohustus lasub kas töövõtjal või
tööandjal või jaoti mõlemal korraga või tööandjal riigi toetusel, ja karitatiivset e.
maksuvaba sotsiaalkindlustust, mil kõik kindlustamiskulud kannab riik või kogukond.
Välismail sammus sotsiaalkindlustuse alal 1918.aastani kõigi maade esireas
Saksamaa oma hästi arendatud kindlustussüsteemiga, kuid pärast maailmasõda tekkinud
inflatsiooni tulemuseks oli siin seisak üksikuil kindlustusaladel. Teised maad, eriti pärast
maailmasõda, arendasid intensiivselt oma kindlustussüsteemi ja saavutasid peagi kõrge
taseme. Juba 1925.a. võidi Euroopas arvata sotsiaalkindlustuse alla ligi 80 milj. töövõtjat,
arvestamata töövõtjad üld- e. rahvakindlustustega maadest, nagu näit. Taanist.
Rööbiti õnnetusvastase kindlustusega asuti kõikjal haiguskindlustuse teostamisele
ja nimelt tööstuses Saksamaal 1883, Austrias 1888, Ungaris 1891, Luksemburgis 1901,
Norras 1909, Serbias 1910, Venemaal (koos Baltikumiga) 1911, Rumeenias 1912, Šveitsis
1914 ja Kreekamaal 1922 ning kõigi palgaliste suhtes Inglismaal 1911, Tšehhoslovakkias
ja Portugalis 1919, Poolas 1920, Nõukogude-Venes ja Jugoslaavias 1922 ning Bulgaarias
1924.
Õnnetusvastase kindlustuse teostamisele asuti Saksamaal 1883, Austrias ja praeguse
Tšehhoslovakkia alal 1888, Norras 1894, Inglismaal 1897, Taanis ja Prantsusmaal 1898,
Rootsis 1901, Luksemburgis 1902, Belgias 1903, Ungaris 1907, Jugoslaavias 1910, Šveitsis
1911, Venes (Baltikumiga) ja Rumeenias 1912, Portugalis 1913, Hispaanias 1922.a.
Emadekindlustus kehtib üldreeglina kõigis haiguiskindlustusega maades. Invaliidide
ja omaste kindlustust erilise õigussüsteemine omavad Austria (a-st 1906), Belgia (1924),
Bulgaaria (1924), Inglismaa (invaliidide s. 1911, omaste s. 1908), Itaalia (1923),
Jugoslaavia (1922), Hispaania (inv.s. 1889, omaste s. 1885), Portugal (1919), Prantsusmaa
(1905), Rootsi (1913), Rumeenia (1912), Nõukogude-Vene (1922), Saksamaa(1889), Šveits
(1913), Tšehhoslovakkia (endine Austria 1906.a. seadus).
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Vähem levinud haru on töötusvastane kindlustus, mida süsteemina omavad ainult
Austria (1920), Inglismaa (1911), Itaalia (1923), Poola (1924), Nõukogude-Vene (1922),
Saksamaa (1924) ja Tšehhoslovakkia (1921).

Sotsiaalkindlustus1936-

Eestis, Lätis ja Leedus on 1913.a. veneaegse seadustiku alusel teostatud ainult
haigus- ja tööõnnetusevastane, osaliselt ka emadekindlustus. (Vt. Õnnetuskindlustus,
Haigekassa, Kindlustusühing, Emadekaitse, Sotsiaalkindlustus).A.-T. K. EE-1936.7.lk.950.
s-pol., avalisõiguslikul alusel majandusliku välisabi võimaldamine isikuile, kes teataval
korral ei ole töövõimelised või keda sel puhul seadus ei ole töövõimelisteks.
Sotsiaalkindlustus annab kindlustatuile õiguse teatavail juhtudel nõuda välisabi seaduses
määratud viisil ja suuruses. Seepoolest sotsiaalkindlustus erineb sotsiaalhooldusest, milles
hooldavail ei ole kindlakujulist nõudeõigust. Sotsiaalkindlustuse liikidena tuntakse haigus-,
tööõnnetuse-, vanadus-, invaliidsus-, töötusvastast ja omaste ning emade kindlustatust.
Haigus-, samuti tööõnnetusvastase kindlustuse ülesandeks on võimaldada töövõtjale
vastaval juhul maksuta ravi ning ravimeid ja saamata palga asendamiseks kestvat rahalist
toetust pajuki näol. Vanadusvastase kindlustuse ülesandeks on võimaldada elatust
töövõtjaile vanadusena saabumisel. Invaliidsusvastane kindlustus võimaldab elatust
töövõtja tervise ja töövõime kaotamise puhul enne vanadusea saabumist. Omaste kindlustus
võimaldab töövõtja surma korral ainelist abi lesele ja lastele kestvalt või ühekordselt.
Emade kindlustuse ülesandeks on kindlustada majanduslikuks naistöövõtjat emakssaamise
puhul. Töötusvastane kindlustus tagab ainelise toetuse töövõtjale töötaoleku korral.
Tuntakse vaba e. fakultatiivset ja sunduslikku e. obligatoorset sotsiaalkindlustust. Viimasel
juhul on kindlustamine igale töövõtjale kohustuslik, kui ta kuulub mõnesse seaduses sel
otstarbel loendatud käitisest või kutsealadest. Eritatakse ka kontributiivset e. maksulist
sotsiaalkindlustust, mil kindlustuse liikmemaksukohustus lasub kas töövõtjal või tööandjal
või jaoti mõlemal korraga või tööandjal riigi toetusel, ja karitatiivset e. maksuvaba
sotsiaalkindlustust, mil kõik kindlustamiskulud kannab riik või kogukond.
Välismail sammus sotsiaalkindlustuse alal 1918.aastani kõigi maade esireas
Saksamaa oma hästi arendatud kindlustussüsteemiga, kuid pärast maailmasõda tekkinud
inflatsiooni tulemuseks oli siin seisak üksikuil kindlustusaladel. Teised maad, eriti pärast
maailmasõda, arendasid intensiivselt oma kindlustussüsteemi ja saavutasid peagi kõrge
taseme. Juba 1925.a. võidi Euroopas arvata sotsiaalkindlustuse alla ligi 80 milj. töövõtjat,
arvestamata töövõtjad üld- e. rahvakindlustustega maadest, nagu näit. Taanist.
Rööbiti õnnetusvastase kindlustusega asuti kõikjal haiguskindlustuse teostamisele
ja nimelt tööstuses Saksamaal 1883, Austrias 1888, Ungaris 1891, Luksemburgis 1901,
Norras 1909, Serbias 1910, Venemaal (koos Baltikumiga) 1911, Rumeenias 1912, Šveitsis
1914 ja Kreekamaal 1922 ning kõigi palgaliste suhtes Inglismaal 1911, Tšehhoslovakkias
ja Portugalis 1919, Poolas 1920, Nõukogude-Venes ja Jugoslaavias 1922 ning Bulgaarias
1924.
Õnnetusvastase kindlustuse teostamisele asuti Saksamaal 1883, Austrias ja praeguse
Tšehhoslovakkia alal 1888, Norras 1894, Inglismaal 1897, Taanis ja Prantsusmaal 1898,
Rootsis 1901, Luksemburgis 1902, Belgias 1903, Ungaris 1907, Jugoslaavias 1910, Šveitsis
1911, Venes (Baltikumiga) ja Rumeenias 1912, Portugalis 1913, Hispaanias 1922.a.
Emadekindlustus kehtib üldreeglina kõigis haiguiskindlustusega maades. Invaliidide
ja omaste kindlustust erilise õigussüsteemine omavad Austria (a-st 1906), Belgia (1924),
Bulgaaria (1924), Inglismaa (invaliidide s. 1911, omaste s. 1908), Itaalia (1923),
Jugoslaavia (1922), Hispaania (inv.s. 1889, omaste s. 1885), Portugal (1919), Prantsusmaa
(1905), Rootsi (1913), Rumeenia (1912), Nõukogude-Vene (1922), Saksamaa(1889), Šveits
(1913), Tšehhoslovakkia (endine Austria 1906.a. seadus).
Vähem levinud haru on töötusvastane kindlustus, mida süsteemina omavad ainult
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Austria (1920), Inglismaa (1911), Itaalia (1923), Poola (1924), Nõukogude-Vene (1922),
Saksamaa (1924) ja Tšehhoslovakkia (1921).
Eestis, Lätis ja Leedus on 1913.a. veneaegse seadustiku alusel teostatud ainult
haigus- ja tööõnnetusevastane, osaliselt ka emadekindlustus. (Vt. Õnnetuskindlustus,
Haigekassa, Kindlustusühing, Emadekaitse, Sotsiaalkindlustus).A.-T. K. EE-1936.7.lk.950.
Sotsiaalministeerium

Sotsiaalne
adapteerumine
organisatsioonis

Eesti kõrgem riigiorgan rahva tervishoiu, hoolekande, töökaitse ja sotsiaalkindlustuse alal.
Asut 01.04. 1936.a., mil ta alla toodi endise haridus- ja sotsiaalministeeriumist tervishoiuja hoolekandevalitsus ning teedeministeeriumist töökaitse ja sotsiaalkindlustuse osakond.
Ühtlasi nimetati endine haridus- ja sotsiaalministeerium ümber haridusministeeriumiks.
Sotsiaalministeeriumi tervishoiu- ja hoolekandevalitsuse ala juhtimine ning järelvalve
teostamine, samuti hoolekande ja pensionialade juhtimine. Töökaitse ja sotsiaalkindlustuse
osakond korraldab töökaitset ja lahendab sotsiaalkindlustuse küsimusi. Peale ülalnimetatud
asub sotsiaalministeeriumi juures farmaatsia inspektuur, kelle ülesandeks on apteegi- ja
rohuasjanduse ala juhtimine ning järelvalve, välja arvatud kaitseväe apteegi- ja
rohuasjandus.
- Organizational socialization.- Uute töötajate eeskirjadega, praktikaga ja organisatsiooni
kultuuriga tutvumise protsess, ametliku ettevalmistuse ning mitteformaalse suhtlemise
käigus.

Sotsiaalne demokraatia
demokraatliku sotsialismi sünonüüm, kui ühiskondliku ülesehituse kõrgeim staadium,
–
kui kõik ühiskonna elu sfäärid on demokratiseerunud. S.d. on suuremal määral olemas
Kesk- ja Põhja Euroopa riikides. S.d. kontseptsiooni keskmes asub inimeste õiguste ja
vabaduste pöördumatuse printsiip. Selle poolest erinebki nende liikumine kapitalistliku
ühiskonna konservatiivsetest jõududest.
Sotsiaalne kihistumine- Ühiskonnad kihistuvad majanduslikult (klassid), sotsiaalselt (seisuslikud grupid) ja
poliitiliselt (poliitilised eliidid); need kolm mudelit võivad mitmesugusel kombel koos
eksisteerida.
Sotsiaalne kodakondsus – Briti sotsioloogi T. H. Marshalli teooriast pärinev põhimõte, et igaühel on õigus riigi
garanteeritud tasuta haridusele, tervishoiule ja inimväärsele sissetulekule.
Sotsiaalne leping –1974
kokkulepe, mis sõlmitud 1974.a. Inglise Leiboristliku valitsuse poolt Briti
ametühingutega. Sotsiaalse lepingu mõte seisneb poolte vastastikustes sotsiaal-poliitilise
stabiilsuse säilitamise kohustustes.
Valitsus: alandada inflatsiooni taset, vähendada tööpuudust; pensionide, toetuste
suurendamine ja sidumine hindade tõusuga; väikese sissetulekutega inimeste maksukoorma
vähendamine ja jõukate maksude suurendamine; elamuehitus, tervishoid ja haridus.
Ametühingud: mõõdukate soovidega palgatõusu küsimustes ja mitte kasutada
võitluses streike. Majanduse tsükliliste kriiside tingimustes 1974-1975.a. jäid paljud S.l.
punktid täitmata ja seetõttu kaotas Inglise Leiboristlik Partei 1979.a. parlamendivalimistel.
Sotsiaalne mobiilsus
– inimeste või inimgruppide ümberpaiknemine sotsiaalse kihistumise süsteemis.
(Horisontaalne ja vertikaalne mobiilsus).
Sotsiaalne nihilism
– postmodernismile iseloomulik olemasolevate väärtuste ja normide eitamine.
Sotsiaalne partnerlus –
klasside kompromissi ideoloogia ja poliitika, mille aktiivsed toetajad on Austria,
Saksa, Sveitsi, Skandinaavia maade SD. Klassivõitlus – streikide ja demonstratsioonide
kaudu aga ettevõtjate esindajate ning ametühingute vahel - läbirääkimiste laua taga.
Peamiseks argumendiks sotsiaalse partnerluse kasuks on töötajate reaalse töötasu kasv.
Kõige haavatavamaks kohaks S.p. on vastu võetud otsuste ebademokraatlik iseloom, kui
kõik määratletakse piiratud isikute ringis ja mitte alati ei arutata töötajatega – ametühingu

5221

liikmetega. Parimaks S.p. näiteks – Saltsi-badeni ametühingute kokkulepe ettevõtjatega.
Rootsis (1932.a.), “Kooskõlastatud tegevus”, ametühingute ühenduste ja ettevõtjate vahel
Saksamaal (1960.a.).
Sotsiaalne staatus

– indiviidi positsioon ühiskonna sotsiaalse kihistumise süsteemis; mille määravad tema
päritolu või omandatud materiaalsed ja vaimsed ressursid.
Sotsiaalne straatum
e. sotsiaalne kiht – sarnaste ressursside ja sotsiaalsete parameetritega inimeste kategooria:
näiteks intelligents, aristokraatia, äärerühm, eliit (sotsiaalne stratifikatsioon).
Sotsiaalne
e. sotsiaalne kihistus – teatud ühiskonnatüübile iseloomulik rahvastikujaotus, kus teatud
stratifikatsioon
sotsiaalsete tunnustega inimrühmad on järjestatud hierarhiliselt kihtidesse e. straatidesse
vastavalt neile kuuluvate majanduslikele, kultuurilistele või poliitilistele ressurssidele
(sotsiaalne straatum).
Sotsiaalne struktuur
– mingile ühiskonnatüübile iseloomulik rahvastiku jagunemine suurteks kategooriateks
sarnaste omaduste põhjal. (Jaotuse aluseks võivad olla demograafilised, etnilised või
majanduslikud kriteeriumid ja siin puudub paremusjärjestuse mõõde.).
Sotsiaalne tõrjutus
– seisund, mille puhul inimesed ei osale ühiskonna ressursijaotuses, võimusuhetes ega
kultuurielus.
Sotsiaalne utoopia
– tegelikkuses teostamatu ideaalne ühiskonnakorraldus, mis saanud nime XVI s. mõtleja
Thomas More´i teosest “Utoopia”.
Sotsiaalne vastutus
- Social responsibility -Organisatsiooni poolt vabatahtlikult, mitte seaduse sunnil, tehtav
ühiskonnale kasulik tegevus.
Sotsiaalpedagoogika Suund pdagoogikas, mis rõhutab kasvatust ühiskonna kaudu ja ühiskonna jaoks.
Sotsiaalpedagoogika tähtsamaks esindajaks on P. Natrop. Vrd. Individuaalpedagoogika.
Sotsiaalpoliitika-1936 – s.pol., kogum süstemaatilisi poliitilisi taotlusi ja vahendeid sõltuvalt töötavate
rahvakihtide vaimse, füüsilise ja ainelise hüveolu arendamiseks. Moodne sotsiaalpoliitika
lähtub töötava rahva tegeliku ainelise ning vaimse olustiku uurimisest ja võtab oma
eesmärkide kohaselt rakendamisele teatava poliitilise tegevusprogrammi. Tähtsamaid
probleeme, mida sotsiaalpoliitika käsitleb on küsimused, kuidas otstarbekohasemalt:
1)kindlustada tööandjate ja töövõtjate palgalepinguilist vahekorda avalikõiguslikul alusel.
2)korraldada tööliskonna organiseerimist ja omavalitsuslikku isetegevust; 3)sättida tööliste
töötingimusi ja ratsionaalset haldust. 4)lahendada töökaitse tingimusi; 5)aineliselt
kindlustada töötavaid rahvakihte neiks juhtumiteks, mil nende liikmed ei ole enam
suutelised ise elatuma oma tavalisest palgatööst. Selle kohaselt on sotsiaalpoliitika
ülesandeks töövahekorra reguleerimine, korraldades tööliste töötingimusi, palgaolusid,
tööaega, töökaitse alal kõrvaldada ja vältida alaealiste, laste, täisealiste eriti aga rasedate
kaitset ja kehalist tervist ohustavate tööolude eest., kindlustada ka palga saamist,
töötingimuste, tööaja normide õiglast täitmist; tööliste enesekorralduse alal sättida
töötavate kihtide ühinemise ja liitumise mooduseid ning streike, boikotte, sabotaaži ja
lokaute; käitistes määrastada töövõtjate esindusi ja käitiste sisekorda. Tähtsaks moodsa
sotsiaalpoliitika tegevuseks on töötülide lahendamise, tööinspektsiooni, töö´juhenduse,
-soetuse ja –jagustuse küsimused, eriti aga kõik sotsiaalkindlustusalad eesotsas töötaoleku
küsimusega.EE-36-7-952.
Sotsiaalreformid-36
Sotsiaalreformid-36- s.pol., reformid ühiskondliku elu alal, eriti ühiselus valitsevate
põhimõtete muutmine ja neile rajatud koralduste ümberkujundamine nii, et säiliks
ühiskondliku korra kapitalistlik põhialus. Halduslikud sotsiaalreformid e. administratiivsed
sotsiaalreformid muundavad ühiselu seniseid korraldisi nende väliskujult Siia kuuluvad:
1)nn. personaalsed sotsiaalreformid, mille eesmärgiks on ümber rühmitada ühiseluliikmeid
nende huvide või kutsete järgi; sellist laadi on erinevate seisuste ümberkujundamine või
tühistamine ning uute seisuste loomine, omavalitsuste organiseerimine kodade ja
kutseesinduste näol või nende tegevuse seisatamine, samuti üksikuile ühiskonnakihtidele
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valimisõiguse andmine või selle tühistamine; 2)territoriaalsed sotsiaalreformid, milliste
eesmärgiks on muundada ühiselu seniseid korraldisi pindalaliselt, näit. kogukondade
loomise või olemasolevate ümbermoodustamise teel. Eramajanduslikud e. ..
siotsiaalreformid taotlevad eravalduses seisvate kinnisvarade ümberjaotamist üksikute
ühiskonnakihtide vahel, näit. metsade, veekogude, põllupinna osalist ühiskonnastamist või
teiseviisilistekasutamist, suurmaade tükeldamist, lapi ja hingemaade kruntimist
(maareform) suurtööstuse monopoliseerimist või eeiigistamist (tööstusreform).
Sotsiaalsed lõhed
Sotsialiseerimine-

Sotsialism Sotsialism -1834.a.

– politoloogias kasutatav termin inimgruppide sotsiaalsete erisuste kohta.
e. ühiskondamine, s.pol. , poliitiliste vahendite abil individualistliku majandussüsteemi
muundamine sotsialistlikuks majanduseks. Sotsialiseerimine toimub sel teel, et üksikisikult
võetakse neile kuuluvate tootmisvahendite kasutamise õigus, mis antakse ühiskonnale.
Sotsialiseerimise tulemusena tekib üksikisikute eraomandi asemele ühiskonna varandus.
Lakkab olemast individualistlik-kapitalistlik majandus, mille asemele astub sotsialism
majanduslikul alal. Täissotsialiseerimine teostatakse siis, kui korraga ja üheaegselt
ühiskonnastatakse kõigi majandusharude tootmisvahendid,. Osaline sotsialiseerimine
esineb juhul, kui riigivõim püüab teostada sotsialiseerimist esialgu vaid tähtsamail ning
suuremail majandusaladel, neilt järk-järgult siirdudes järgmistele enamarenenud
tootmisaladele. Vaata veel: Riigistamine.
Majandussüsteem, mille iseloomulikuks jooneks on tootmis- ja vahetusvahendite
ühiskondlik omandus vastupidiselt eraomandusele kapitalismis; sotsialismi eri tüübid
erinevad tsentraliseerituse ja plaanimise astmelt.
– (T:61,lk.25 –38) Termin võeti esmakordselt kasutusele 1834.a. (kuid kindla
formuleeringuta ja midagi individuaalsuse vastaspoolsuse mõistes) Inglismaal Robert Owen
(1771 – 1858), Lui Reido. 1842.a. Lorentz Stein andis välja töö: ”Der Sotcialismus und
Kommunismus des heutigen Frankreichs.” Ta ütles, et puhta poliitilise liikumise aeg on läbi
ja järgmine lähim revolutsioon võib olla ainult sotsiaalne. (Juba 1848.a. kinnitas öeldut.) Ta
ütles, et on vaja terminit täpsustada, et teha vahet mõistega kommunism. Avaras mõttes on
sotsialism erinevate majanduslikku korda muutvate, eraomanduse ja vaba konkurentsi
likvideerimisega, propageeritav radikaalsete õpetuste kogum. Sotsialism on kitsamas mõttes:
I – Tootmisvahendite ühine valdamine, eraomandi asemel.
II – Plaanipärane ja kollektiivne tootmisviis.
On erinevaid kasutuskohti, kus sõna “sotsialism” ei vasta sellisele määratlusele.
“Kristlik sotsialism”, “Katoliiklik sotsialism”, “Riiklik sotsialism”. On teada, et sotsialismi
nähte on aeg-ajalt esinenud ajaloos. Avaras mõistes on ka Platon, Bacon, Moor, Kampanella,
Morelli Mably jne. sotsialistid nagu kirikute esindajad oma kommuunidega. Ka osa praktilisi
poliitikuid on sotsialistid, sest loodavad revolutsioonilise pöörde abil muuta riigi sotsiaalset
ehitust (Babef T:2,lk.593).Enne 19.saj. olid sotsialistlikud ideed katkendlikud, kuid neid
täiendati ja ideesid püüti isegi praktikas rakendada. A. Comte (1789 – 1857) (T:16,lk.121)
positivismi rajaja sotsioloogias. Kuna uuringud muutusid sügavamaks, siis tekkis sellest
teadusharu. Prantsuse Revolutsiooni käigus selgus, et vabadus (poliitiline) ei anna veel
mingit edu, kui ei ole materiaalset kindlustatust.(Inglismaal viidi läbi kiiresti reformid, et
ennetada revolutsiooni). Kuna puudus(piisav) materiaalne alus, siis tehti liberaalsed
programmid (ühekülgsed).Lubada ju ikka võib. Majandus oli isikliku vabaduse ja kodanike
võrdsuse lipu all.(Prantsuse rev. mõju). Kuid aja jooksul tekkis järjest suurem lõhe poliitilise
vabaduse ja majandusliku orjuse vahele. Esimesed sotsiaalsed reformaatorid (utopistid)
Saint-Simon de Rouvroy Henri Claude (1760 – 1825), Fourier Francois Marie Charles (1772
–1837), Robert Owen (1771 – 1858). “Ühiskond, kui assotsiatsioon. Ühiskondlik omand ja
selle reguleerimine. Nad püüdsid neid ideesid ka võimalustmööda ellu viia. Tuli juurde ka
uusi sotsiaal-reformaaatoreid Kabbe (T:13,lk.796). Ta kirjutas romaani “Ikaria”(1840),
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millest võeti ka eeskuju sarnaste ühiskondade loomiseks rahumeelselt . Asja võttis tõsisemalt
Lui Blan (T:4,lk.71). Temalt ka ütlus: ”Igaühele tema võimete järgi, igale ta vajaduste järgi.”
Ta sidus esimesena printsiipe poliitökonoomiaga seostama ja oli seega K. Marxi eelkäia. Ta
ütles, et kapitalil peab olema õiglane juht ja seda ei saa isegi töölistele anda, sest nende
assotsiatsioonid hakkavad omavahel konkureerima ja seepärast peab kapitali valdama
üleüldine assotsiatsioon (selle ülesande andis ta riigile). Edasi tuli Blani järgi lahendada
omandi probleem. Sellega hakkas tegelema Proudhon. Samaaegselt ilmusid: “Töö
organisatsioon”(1839 –40),”Ikaria”(Kabe)ja “Mis on omand?” ja “Majanduslike
vasturääkivuste süsteem või viletsuse filosoofia” Proudhonilt. Ta oli esimene, kes omandit
nii käsitles. Ta tuli välja anarhia põhimõttega...kui igasuguse valitsuse puudumisega. Ta
kaotas riigi, asendas võimu poolte vaba kokkuleppega. Tegeles ühise panga ja krediidi
probleemiga, et asjad lihtsalt käiks. Edasi liikusid sündmused saksamaal edasi: Geihe
(T:19,lk.641), Hess ja Grün (T:9, lk.823), kes sidusid Feierbachi (“Humanism” ja Proudhoni
“Anarhia.” Nad olid vasak-hegelluse mõju all (T:8, lk.227) ja (T:61, lk26-27).
SOTSIALISM – kui
kui õiglase ühiskonna ideaal, kui pidev indiviidi sotsiaalse asendi paranemise
protsess. Sotsialistlike suhete lähtevormiks pidas B. koopereerumist. Klassivõitlust
kapitalismi perioodil ei eitatud, kuigi eeldati, et kodanliku demokraatia arenedes omab see
võitlus erandlikult rahumeelsed vormid. Suhted ekspluataatorite ja ekspluateeritavate vahel
peavad olema lahendatud kompromisside teel. Töölisklassi võimule tulekut mõeldakse vaid
tingituna nende arvukuse kasvust ühiskonnas. Sotsialismi teostamise teeks pakkus B.
reforme. Omand – tingimata on vaja suurte kap. ettevõtete ühiskonnastamist, seejuures
keskmiste ja väikeste ettevõtete eraomandisse jätmisega ja aktsiate, kui omandist osasaamise
vahendite levitamisega laiade masside hulgas (“rahva kapitalism”)(Palju on neid kaasaegses
SSDP).
Sotsialism-1900.

((NB! Sulgudes viidatakse vene ЭС БЭ СПб 1886 -1910.a.))
Termin „sotsialism“ oli esimest korda kasutatud 1834.a., Peter Leru (Пъера Леру,
XVII, 586) artiklis “De l´individualisme et du socialisme”, mis oli trükitud ära “Revue
Encyklopedique”. Tõsi, me ei leia selles veel selle sõnaga väljendatud mõiste ranget
määratlust, kuid üldiselt see pidi tähistama inimese moraalses ja sotsiaalses elus, kõigis
selle ilmingutes, miskit individualismile diametraalselt vastandlikku. Umbes samal ajal
(1835.a.) hakati uut ühiskondlikku terminit kasutama Inglismaal Oweni (XXII, 481)
järgijate hulgas .
1836.a. pidas prantsuse publitsist Louis Reibo (Луи Рейбо XXVI, 486) seda sõna
niivõrd arusaadavaks, et seadis selle oma töö pealkirja “Etudes sur les reformateurs ou
socialistes modernes”, millist trükiti alguses ära ajakirjas “Revue des deux Mondes”, mis
aga hiljem ilmus eraldi raamatuna (1839.a.) ja see on esimeseks kirjanduslikuks teoseks,
millises olid trükitud järjest ära tollaste sotsiaal-reformaatorite teooriad. Reibo´le olid
nende viimaste (S. Simone, Fourier (( Fourier, Charles, 1772-1838, prantsuse sotsialistutopist)) ja Owen) vaated vaid uuteks utoopiateks, mis hõivasid sarnaste utoopiate reas
teatud koha, kuid millistel ei olnud mingit suhet tegelikkusega.
Esimene, kes sidus nähtuse, mis äsja oli enne seda saanud nimetuseks sotsialism ja
oli üldistatud eelpool nimetatud Reibo töös, ühendas kaasaegse ühiskondliku eluga Lorenz
Stein ((Лоренцъ Штейнъ), kes 1842.a. andis välja märkimisväärse töö: „Der Socialismus
und Kommunismus des heutigen Frankreichs“; siin ta näitas nimelt sündiva sotsialismi
sidet kaasaegse ühiskondliku korraga ja üldse proletariaadi arenguga täpsemalt. Muuseas,
Stein ennustas, et puhtalt poliitiliste liikumiste aeg on möödas ja et lähim revolutsioon võib
olla vaid sotsiaalne. 1848.a. õigustas Steini ennustust.
Kolmekümnendatel ja neljakümnendatel aastatel võeti mõiste sotsialism all kokku
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peamiselt tollased ühiskonna ümber kujundamise hädavajadust käsitlevad teooriad, kuid
alates XIX saj keskelt hakati otsima ühtset sotsiaalset teooriat ka eelnenud aastasadadest,
alates sügavast antiikajast, nii nagu seda tegi viiekümnendate aastate alguses Sudre??
((Сюдръ, )) raamatus „Kommunismi ajalugu“ ja Tonissen ?? ((Тониссенъ)) oma töös „Le
socialisme depuis l´antiquite jusqu´a la constitution francaise du 14 janvier 1852“. Selline
sotsialismist küsimuse püstitamine pidi uut mõistet veelgi avardama, kuid see ei saanud
sellesse veelgi suuremat määratlematust sisse toomata jätta, kusjuures sotsialismi
iseloomustus, nagu individualismile vastandlikkus, hakkas tihti tagaplaanile jääma ja jääma
uutel alustel ühiskonna reformimise idee ees üldse varju. Juba Lorenz Stein viitas termini
teatud määratlematusele ja pidas vajalikuks anda sellele range teadusliku määratluse, eriti
aga pööras tähelepanu sellele, et tehtaks sotsialismil ja kommunismil selget vahet. Peale
Steini määratluse võinuks tuua veel terve rea erinevaid sotsialismi vormeleid ja selle suhet
kommunismi. See ülesanne muutus hiljem veelgi keerukamaks, kui terminite sotsialism ja
kommunism, kõrvale ilmus veel uus „kollektivism“ ja sellised väljendid, nagu kristlik (või
katoliiklik) sotsialism, riiklik sotsialism, kateedri-sotsialism jne.
Käesoleval ajal on sõna sotsialism kasutusel nii enda kui võõras tähenduses,
kusjuures esimene mõte võib olla rohkem või vähem avaram.
Avaras mõttes on sotsialism kogum erinevaid teooriaid, mis jutlustavad eraomandi
ja vaba konkurentsi kaotamise teel majandusliku õiguskorra radikaalset muutmist.
Olles oma olemuselt individualismi vastaspoolsuseks, on sotsialism doktriini laisser
faire vastaseks protestiks ja püüdleb seepärast sellele, et erahuvi allutada üldisele kasule,
võttes kaupade tootmise ja jaotamise erahuvi alt ära ja panna selle asemele ühiskondlik
reglementeerimine. Sellises avaras tähenduses mõistetakse sotsialismi all ka kollektivismi
(XV, 699), kui viimasele sõnale samuti antaks avar tähendus.
Mõnikord, muide, antakse kollektivismile veelgi avaram tähendus, nimelt siis, kui
kollektivistide hulka arvatakse ka anarhism, kuid seda sotsialismi olemuse äärmisel
mittemõistmisel ja anarhismi on võimalik samastada mõlemate mõistetega.
Sotsialism on oma aluselt antiindividualistlik õpetus, samas kui anarhism on,
vastupidi, äärmiseks loogiliseks individualismi järelduseks.
Sotsialismis mängib olulist rolli ühiskondlik reglementeerimine, anarhism püüab
teostada isikliku vabaduse printsiipi kogu selle puhtuses.
Vaat, miks on elus eneses sotsialistide ja anarhistide vahel selline antagonism.
Teisest küljest tuleb eristada sotsialismi ja kommunismi (XV, 880).
Tõsi, paljud teadlased ajavad ebateadlikult sotsialismi ja kommunismi omavahel
segi, aga teised oüüavad mõlemaid mõisteid samastada printsiibiks, kuid enamus juhtudel
tehakse neil ühel või teisel viisil vahet. Arvamused on selles suhtes üpris mitmesugused ja
vaadete vastandlikkus ulatub selleni, et ühtedele on kommunism igasuguse isikliku
vabaduse täielik eitamine, millist teatud piirides sotsialismi puhul ikkagi tunnistatakse, aga
teistele, vastupidi, on kommunism sotsialismist hulga individualistlikum.
See, et sotsialismi ja kommunismi vahel on erinevus ja see ei ole vähetähtis, seda
tunnistab mõlemate suundade vaheline pikaajaline poleemika. Enam õigemaks on tarvis
lugeda seda vaadet, millise järgi kommunistid levitavad kollektivismi printsiipi mitte ainult
tootmise ja jaotamise üle, nagu sotsialistid, vaid ka toodetud kaupade eneste kasutamisele
(s.t. tarbimisele), hävitades sellega individuaalse vabaduse argielu pisiasjades.
Sotsialism, eristades end kommunismist, el lähe nii kaugele, vastandades
individuaalsele vabadusele kaupade tootmisel ja jaotamisel teatud organisatsiooni, milline
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kõrvaldaks täielikult sellest ühiskondliku elu vallast eraisikute isikliku omavoli ja
konkurentsi, nagu ka kõik nõudmiste ja pakkumiste juhuslikkused. Selliste printsiipide
ühiskondlikus elus rakendamise tulemuseks peaks olema kõigi eraettevõtete kadumine,
millistes osalevad kapitalistid-ettevõtjad ja palgatöölised, ja samas peaks kaduma ka
kapitali ja töö vaheline võitlus. Lubamata eravalduses maad ja kapitali ja nõudes
ühiskondliku võimuga nii tootmise kui ka jaotamise reguleerimist, jätab sotsialism
inimestele tarbimise vabaduse, s.t. eluaseme, rõivad, toidu jne., millisele ta enam
ühiskondliku võimu kontrolli ei laienda. Üksikasjades lähevad sotsialismi teooriad
üketeisest tugevalt lahku, kusjuures neist saab seada teatud astmestikku – alates sellistest,
millised on kommunismile väga lähedased ja kuni nendeni, mis, vastupidi, lubavad teatud
tingimustel individuaalse majandamise säilitamist. Kirjanduses võib leida tihti sotsialismi
teooriate klassifitseerimiste katseid ja nende erinevust anarhismist ning kommunismist
nende teooriate sisemiste aluste järgi, kuid senini ei ole veel välja töötatud ühtegi
üldtunnustatud klassifikatsiooni. Massist sotsiaalsetest teooriatest, mis on ühtedes
punktides sarnased on nad teistega täiesti vastuolus, võib eristada ühe erilise gruppi, milline
saabki, enam kitsamas mõttes, nimetuseks sotsialism.
Sellisel juhul on sotsialismi peamiseks tunnuseks järgnevate hädavajalike
tingimuste tunnistamine:
Esiteks, tootmisvahendite ühisomand, eraomandi asemel;
Teiseks, plaanipärane kollektiivne tootmisviis.
Võttes sellised kriteeriumid sotsialismi terminisse, peame välistama sellest mõistest paljud
teooriad, milliseid enam avaramas mõttes võivad olla nimetatud sotsialistlikuks.
Veelvähem on alust nimetada selle nimega teooriaid, mis on oma aluste olemuselt
mittesotsialistlikud ja vaid kannavad sotsialismi nime, ning tihti ei lähe üldsegi oma
järgijate soovi järgi.
Sarnane on näiteks eelkõige kristlik sotsialism, ning kui üks selle eriliike katoliiklik
sotsialism (XIV, 746). Sellise nimetusega õpetused, ei sisalda eneses mingit sotsialismi,
kujutades endas vaid vaeste ja nõrkade kasuks reformide teostamise soovi.
Kateeder-sotsialistide (XIV, 723) nime said oma vaenlastelt ((rõhutus, KL)) saksa
poliitilise ekonoomia eetilise koolkonna esindajad, kes esinesid kehtiva majandusliku korra
alusel, järkjärguliste sotsiaalsete reformide pooldajatena.
Sama-moodi on ka riiklik sotsialism (IX, 394), kui majanduslikku ellu äärmise
riikliku sekkumise jutlustamine, millisel ei ole samuti tõelise sotsialismiga mingit ühist.
Kaasaegse sotsialismi tekkimiseks peetakse XIX saj esimesi kümnendeid. Kui
erinevates sotsialismi ajalugudes nihutatakse selle algust kaugesse minevikku, siis seda
tehakse vaid sotsialismi kõige laiema mõistmise puhul, mil sellesse hõlmatakse ka
kommunismi. Selles mõttes on sotsialistideks või nende eelkäiateks Platon, Becon, Tomas
Mor, Kampanella, Harrinton, Morelli, Mabbly ((Платонъ, Баконъ, Томасъ Морусъ,
Кампанелла, Гаррингтонъ, Морелли, Мабли и...)) ja mõned teised kirjanikud, aga samuti
erinevate kommunistliku iseloomuga (vt. Kommunism) ususektide esindajad. Teisest
küljest on sotsialismi eelkäiateks selles avaras mõttes ka mõningad praktilised inimesed,
kes püüavad uut sotsiaalset korda teostada revolutsioonilise pöördega, näiteks Babeuf (II,
593).
Peamised erinevused XIX saj. ja varasemate sajandite sotsialismi vahel on
järgmised:
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Esiteks, vanade sotsiaalsete utoopiate autorid ei pidanud üldsegi silmas oma teooria
praktilist rakendamist. Samas, vastupidi, XIX saj. esimesed sotsialistid mitte ainult ei
uskunud oma printsiipide teostamist, vaid isegi näitasid sellele viivaid teid ja tegid selleks
antud suunas praktilisi katseid. Langesid viimases suhtes kokku sotsialismi praktiliste
eelkäijatega, kuid nad erinesid viimastest oma püüdluselt nende kaasaegse sotsiaalse
kurjuse olemuse, selle tekkimise põhjuste, eesmärgi, mille poole peab püüdlema õige
ühiskond ja selle eesmärgi vaavutamiseks vajalike vahendite küsimuse üksikasjaliku
väljatöötluse poolest.
Teiseks, vanad sotsiaalsed utoopiad on ajaloos, sporaadilised (hajusad), olles üksteisest
mõnikord lahutatud terveid sajandeid, kuigi üksikute teooriate puhul võib tihti tuvastada
kirjanduslikku filiatsiooni ((poegsus, tütrus, f-hagi, millega taotletakse isaks
tunnistamist.Vs.)). Vastupidiselt, XIX sajandi sotsialism erineb oma ideelise arengu
vahetpidamatuse poolest. Üksikute teooriate filiatsioon on siin kokku võetav mitte lihtsate
kirjanduslike ülevõtmistega, vaid ideelise sisu ümbertöötlusega uute loogiliste
kombinatsioonide teel ja kaasaegse keskkonna vahetu mõju all. See teooria side elu
praktikaga on samuti üheks XIX saj. sotsialismi iseärasuseks.
Varasemad sotsiaalsed teooriad jäid, enamjaolt, puhtalt kirjanduslikeks nähtusteks,
samas kui uusim sotsialism, peegeldades endal vahetult ajajärgu sotsiaalset liikumist,
avaldas tugevat mõju poliitilisele elule ja väljendub tervete sotsiaalsete programmidega (vt.
Sotsialistlikud parteid ja Sotsiaaldemokraatia) poliitiliste parteide moodustumises. Lõpuks,
XIX. saj, sotsialismile avaldas mõju veel ajajärgu teaduslik areng: isegi sajandi esimese
kolmandiku utopistliku sotsialismi esindajad püüdsid oma teooriaid teaduslikult
põhjendada. Juba Saint-Simone (XXIX, 565) unistas nii erilise positiivse ühiskonnateaduse
asutamisest kui ka ühiskonna enese teaduslike teooriate alustel ümberkorraldamisest,
milline mõte teostamise võttis mõnevõrra hiljem käsile A. Comte (XVI, 121), kes oli
positivismile ja sotsioloogiale alusepanija. Mida edasi sotsialismi areng läks, seda
tugevamaks muutus selle järgijate püüd teda teaduseks muuta, kuni Marxi koolkonnas
töötati välja teadusliku sotsialismi mõiste, erinevalt utopistlikust sotsialismist.
Täpsemalt, sotsialism avaldas suurt mõju poliitilisele ökonoomiale (XXIV, 310),
millises ta moodustas spetsiaalse koolkonna, kõrvuti klassikalise ja ajaloolise jne.
koolkonnaga. Seades uusima sotsialismi seosesse Euroopa kultuurilis-sotsiaalse arenguga,
me peame selle edasise arengu lähtepunktideks tunnistama XVIII saj. lõpu poliitilist
revolutsiooni ja majanduslikku pööret.
Prantsuse 1789.a. revolutsioon algas selle idee lipu all, et ühiskonna peamiseks
hädade põhjusteks on vana poliitiline ja sotsiaalne kord, mis on isiku loomuliku vabaduse
ja võrdsuse õiguse eituseks. Revolutsiooni käik tõi välja selle, et poliitiline vabadus võib
olla ühendatud majandusliku orjusega ja et ainult see vabadus, ilma materiaalse tagatiseta,
ei kõrvalda ühiskondlikku pahet.
Juba XIX saj. kahekümnendatel aastatel, kui individuaalse vabaduse ja puhtalt
poliitiliste reformide traditsioon, mis leidis oma väljenduse liberalismis (XVII, 632),
hakkas ilmsiks tulema liberaalsete programmide ühekülgsus. See peegeldus nende
sotsialismi alusteooria alusepanijate töödes, kes mõtlesid, et on tarvis vaid kujundada
ümber majanduslik olme ja kes seepärast suhtusid poliitilistesse küsimustesse
indiferentselt, aga liberalismi isegi mõningase varjamatu poolehoiuga.
Kuni 1830.a. Lääne eesrindlikes riikides peeti peamist poliitilist võitlust
reaktsioonilise aristokraatia ja liberaalse kodanluse vahel, kuid kui viimane võitis
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Prantsusmaal ja peale juulipööret ka Inglismaal, tänu parlamendi reformimisele, muutusid
peamisteks võitlevateks jõududeks kodanlus ning proletariaat, millises hakkasidki
sotsilismi ideed levima.
Selleks ajaks olid juba ilmnenud tööstusliku ja majandusliku revolutsiooni, mis oli
toimunud XVIII ja XIX sajandi vahetusel, tagajärjed:
kapitalistliku tootmise areng (XVI, 367), tööstusliku proletariaadi moodustumine,
pauperismi (XXIII, 53) kasv, töölisküsimuse ilmumine (XXVI, 16) jne. Seejuures ajajärgu
majanduslik elu kujunes välja isikliku vabaduse ja kodaniku võrdsuse printsiibi mõju all,
millise kuulutas välja prantsuse revolutsioon. Iga kümnendiaga hakkas aga silma paistma
suur kontrast poliitilise vabaduse ning majandusliku orjuse vahel, kontrast, milline muutus
keerukamaks veel puhtalt majandusliku vasturääkivuse tõttu, s.t. töötajate massi viletsa
seisukorra mittevastavus kiiresti kasvava tootmise ning rahva rikkuse kasvu juures.
Sarnaselt sellele, kuidas prantsuse revolutsiooni käik sundis paljusid kahtlema XVIII
sajandi poliitilise filosoofia õigsuses, siis majandusliku pöörde tulemused panid paljusid
kahtlema ka valitseva majandusliku teooria õigsuses.
XIX saj. kultuuriajalugu paljastab XVIII sajandi ideede vastase reaktsiooni, kuid kui
nad jutlustasid vana juurde pöördumist, siis teised, vastupidi, püüdsid panna maha uusi teid.
Reaktsionääris ja novaatorid jõudsid tihti ühele meelele – kuid erinevatest vaatepunktidest
lähtudes – poliitilises- ja majanduselus rakendatavate individualismi printsiipide kriitikas.
XVIII –saj. majandusteadlased – nii füsiokraadid, kui ka Adam Smith – uskusid, et
loomulik kord on huvide harmoonia ja et maksab vaid anda sellele loomulikule korrale
täieliku ilmutamise vabaduse (laisser passer, laisser faire) – ja selle samaga teostatakse
üleüldine heaolu. See idee, mis vastab täielikult liberaalide poliitilise filosoofiaga, muutus
üpris populaarseks tööstuskodanluse hulgas, kellele vaba konkurents võis olla ainult
kasulik, kuna ta andis töö täielikult kapitali käsutusse. Tegelikkus aga lootusi ei õigustanud,
mis olid andud tootmisvabadusele, kui kõige paremale ja õigemale üleüldise heaolu
saavutamise vahendile. XVIII saj. lõpus ja XIX saj. alguses Maltuse (XVIII, 505) ja
Rickardo (XXVI, 696) tööd näitasid ka teoreetiliselt, et loomulik kord seisneb mitte huvide
harmoonias, vaid võitluses eksistentsi eest, ja et, täpsemini, on ettevõtjate ja töötajate
vaheline järsk vastuolu. Sellesse ajajärgu puutub ka Sismondi ((1773-1842, kodanlik
ökonomist, ajaloolane, БСЭ 1956, т.39 lk.156-188 )) esinemine, kes kritiseeris tollaste
liberaalsete majandusteadlaste vaated, kes jõudsid omamoodi ortotokslikusse. Tema
negatiivne suhtumine vabal konkurentsil põhinevasse majanduslikku korda, lähendab teda
sotsialismiga, kuigi oma positiivsetes vaadetes ta taas-loob juba üle elatud majandusliku
olme vorme, kui näitab mingeid uusi teid.
Vaat, millistes reaalsetes asjaoludes ja ideelistes vooludes esinesid XIX sajandi
esimesel kolmandikul esimesed sotsiaal-reformaatorid Saint-Simone (1760-1825), Fourier
(1772-1837) ja Owen (1771-1858).
Vaatamata kokkusobimatusele ja isegi paljudel juhtudel nende kolme teooriate
vastandlikkusele, kannavad nende süsteemid endas ühe ja sama kultuulilis-sotsiaalse
keskkonna pitserit. Nende põhijooneks on utopism. Lähtudes, sisuliselt, XVIII sajandi
ideedest, XIX saj. esimese kolmandiku sotsialistid kritiseerisid nende ideede seisukohast
oma kaasaegset ühiskondlikku korda, et see muuta täieti teisega, mis põhineb enam
mõistlikel ja õiglastel alustel. Nad väitsid, et kui inimkond senini ei ole juhindunud
käesolevatest tõe ja õigluse printsiipidest, siis vaid nende mittetundmisest. Nende arvates,
kogu häda seisnes selles, et ei ilmunud geniaalset inimest, kes tõde kuulutanuks. Selliste
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inimeste ilmumist nad pidasid, kelleks nad sisuliselt pidasid end, näis neile lihtsalt õnneliku
juhusena või omamoodi missioonina, ega mitte mingi revolutsioonilise protsessi
tulemuseks. Ühiskondliku korra puuduste kõrvaldamise vahendite leidmine on eranditult
mõistuse ülesanne: tarvis on vaid leiutada uus, enam täiuslik inimlike suhete süsteem ja viia
see propaganda või näidisasutuste eeskuju teel eksiteerivasse ühiskonda. Kuigi
reformaatorid kavatsesid isegi teadusele toetuda, kuid nad ei tahtnud tunnistada just seda
teadust, milline juba siis asus ühiskonna majandusliku elu seaduspärasuste avastamise teel.
Nende suhtumine poliitilisse ökonoomiasse oli täiesti eitav. Nende süsteemide
üksikasjalikus arenduses oli üha enam ülekaalus puhas fantaasia. Nende süsteemide aluseks
ei olnud üldsegi teaduste saavutused, mis seisnevad katsetes ja jälgimises, vaid puhtalt
ratsionalistlikud XVIII sajandi „valgustuslikud“ vaated inimese kaasasündinud omaduste
täiuslikkusest, loomuliku seisundi harmooniast, inimkonna kiirest ümberkasvatamise
võimalusest, tema viimisega uude kunstlikku olukorda, inimkonna suurima õnne
saavutamisest üksikute südamlike filantroopide kaasamisel saavutatud ühiskondliku
ümberkorralduse teel jne.
XIX saj esimese kolmandiku sotsialistid lootsid oma kavatsusi viia ellu jutlustes
propageerimise ja uuel alustel korraldatud elu näitel, s.t. moraalse- ja isegi religioosse
iseloomuga propagandaga, kusjuures saint-simonism kuulutas end otse uueks inimkonna
religiooniks. Vastupidi, poliitilisse mõjutamisse suhtusid utopistid ükskõikselt ja isegi
eitavalt, hoides kõrvale liberaalidest, kes tegutsesid konstitutsiooniliste vahenditega, aga ka
radikaalidest, kes asusid vandenõude ja salaühingute teele. See oli erandlik reaktsioon
poliitikasse uskumise vastu. Utopismi reaalne tähendus seisnes selles, et ta konstateeris
esmakordselt iseseisva sotsiaalse küsimuse eksisteerimist ja puhtalt sotsiaalsete reformide
vajadust.
Simone, Fourier ja Oweni sotsialism läks nende puhul lahku veel selles, et peamine
ühiskondliku halva põhjus seisneb individuaalses tootmises ja majanduslikus vabaduses,
milline toob ühiskonda üleüldise konkurentsi ja anarhia. Parimaks ja isegi ainsaks heaolu
saavutamise vahendiks nad pidasid assotsatsiooni, milline pidi asendama isiklikku printsiibi
ühiskondlikuga ja viia majanduslikku ellu tootmise ühiskondliku reguleerimise alge.
Nimelt selles nägid saint-simonistid (XXIX, 568 jne.) tootmise ja tarbimise vahel tekkinud
rikutud tasakaalu kõrvaldamise viisi, teha mõeldamatuks inimese-inimese poolne
ekspluateerimine, teostada õigluse printsiip: „igaühele võimete järgi, igale võimele tema
tulemuste järgi“. Saint-simonistid väitsid, et nad ei hävita omandit, nad vaid kujundavad
selle ümber: maade ja kapitalide valdajad pidid muutuma lihtsateks tootmisvahendite
hoidjateks, kes neid jaotavad töötajate vahel. Kui saint-simonismis oli müstiline element
teaduslikust kõrgemal, siis negatiivne suhtumine individuaalsesse vabadusse läks selles
kuni isiksuse, kõigis tema algatustes ja tegevustes, absoluutsele ühiskondlikule autoriteedile
allutamiseni. Kolmekümnendatel aastatel saint-simonism, tehes praktilise uutel alustel
ühiselu korraldamise katse, lahkus areenilt, kui puhtalt-religioosne sekt, jättes, siiski,
järgmistele põlvedele pärandiks terve rea idesid, millised võeti uute sotsiaalsete teooriate
aluseks.
Ühiskondliku korra kriitika, mis oli asutatud individualismile ja konkurentsile, nagu
ka assotsatsiooni printsiibi jutlustamine on samuti Fourielismile iseloomulik. Fourier
püüdis eriti tõestada tootmis- ja tarbimisassotsiatsioonide ((kooperatiivide)) kasulikkust ja
kujutas seda kõige eredamates värvide elu tema poolt välja mõeldud faalansteerides.
Sarnaselt saint-simonistidele, ka tema rõhutas, et tema süsteemil ei ole kommunismiga
midagi ühist: assotsatsiooni üldise tulu jaotamine toimub tema süsteemis teatud
proportsioonis talendi, füüsilise töö ja kapitaliga. Erinevalt saint-simonismist, milline
seadis igaühe töö ühiskondliku võimu korraldustest täielikku sõltuvusse, lähtus furierism
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veendumusest, et suurimat harmooniat võib teostada vaid täieliku vabaduse ning igaühe
huviala tingimuses. Furieristid tegid samuti mitmeid kordi oma süsteemi praktiliselt
elluviimise katseid, aga need lõppesid alati läbikukkumisega.
Lõpuks, ka Oweni (XXII, 481), süsteemi aluseks on assotsatsioonide printsiip, kes
alustas oma tegevust valgustatud vabrikant-filantroobina, aga hiljem hakkas oma ideesid
teoreetiliselt arendama, püüdes, seejuures neid rakendada näidis-tööstus-kogukonna
loomisega.
Kõik need sotsiaalsed reformaatorid, luues ja täiustades oma plaane, seadsid otse
enda ülesandeks töötajate masside abistamise, kes kannatasid nende ajajärgul kõvasti
tööstusliku korra tõttu. Kolmekümnendatel aastatel, kui uued ühiskondlikud ideed olid
esmakordselt võetud kokku sotsialismi nime all, tungisid nad esmakordselt
linnaproletariaadi hulka, kuid need ei olnud enam Saint-Simone, Foueiri ja Oweni ideed,
vaid uute sotsiaal-reformaatorite omad, kellest Etienne Cabet ((1788-1856)) (XIII, 796)
asus veel puhtalt utopistlikul alusel. Ta kirjutas kommunistliku romaani „Ikaria“
((„Teekond Ikaariasse“)) mis kutsus esile terve „Ikaarlaste“ liikumise ja püüti isegi
tegelikkuses asutada romaanis kirjeldatud ideaalset ühiselu. „Ikaarlased“ tegutsesid
neljakümnendatel aastatel, kui sotsialismis ilmnesid täiesti uued voolud, kuid oma
iseloomult kujutab Cabet õpetus endast kommunistlikku pendanti utopistlikkusse
sotsialismi. Selles valitseb rahumeelse propaganda ja eeskuju näitamise idee.
Prantsuse sotsialismi edasine arengufaas seisnes selles, et tema esindajad hakkasid
uusi sotsiaalseid ideesid kombineerima poliitilise radikalismi traditsioonidega, samal ajal,
kui saint-simonistid ja furieristid üha enam ja enam poliitikast eemaldusid. Kõige
tähtsamaks nähtuseks nimetatud suhtes oli omalaadne saint-simonismi jakobinismiga
ühendamine, kelle me leiame Buchez ((Филипп Бюше ))(1796-1865)((kristliku sotsialismi
ideoloog)) (V, 299). Buchez oli alguses saint-simonist, kuid pärast lõi sellest sektist lahku
ja lõi enda sotsiaal-poliitilise teooria, üldisel individualismi vastalisusel, mis seob seda
saint-simonismiga, keskaegse katoliikluse traditsioonidel ja revolutsioonilise jakobinismi
printsiipide alusel. Teiseks individualismi vastaseks, samuti müstilis-religioossete ideede
alusel, esines samal ajajärgul Peter Leru (XVII, 586), kes oli samamoodi endine saintsimonist. Temale kuulub ka sõna sotsialism. Nii Buchez ja Leru on religioosse alusega
revolutsioonilise sotsialismi, millist ei ole nende kaasaegsel Louis Blanc´il (IV, 71),
esindajad.
Elades kodanluse ja proletariaadi vahelise teravneva võitluse perioodil, Louis Blanc,
oma ajaloolises töödes juuli monarhia esimestest kümnenditest ja suurest prantsuse
revolutsioonist, käsitles kaasaega ja lähiminevikku selle klassivõitluse vaatevinklist,
sarnaselt, nagu ajaloolased, kes kirjutasid oma töid restauratsiooni ajal, mõistsid oma
kodumaa ajalugu aristokraatia ja kodanluse vahelise võitluse mõttes. Louis Blanc lõi terve
ajaloolis-filosoofilise ja ühiskondliku õpetuse, millisele avaldas tugevat mõju Bucgez. Ta
kuulutas enda „individualismi“ vaenlaseks, milles ta nägi kodanluse printsiipi. Tema enda
printsiibiks oli „vendlus“, millist ta nägi ka proletariaadi lipule kirjutatuna, tema võitluses
parema tuleviku eest. Need kaks jõudu, täpselt samuti nagu ka kolmas, enam eakas –
„autoriteet“ – tegutsesid ajaloos ka varem, kusjuures revolutsiooni ajajärgul oli
individualism esindatud zirondistide aga vendlus – jakobiinalste poolt.
Inimene peab vabalt arenema oma olemuse seaduste järgi, kuid isiksuse arenemise
võimaluse võib tagada vaid riik, millist Louis Blanc kujutas ette Rousseau ja jakobiinalste
„Ühiskondliku lepingu“ vaimus, s.t. isiksuse ühiskondlikule tervikule allutamisena. Louis
Blanc võttis oma vahetutelt sotsialismi eelkäiatelt üle kogu vaba konkurentsi süsteemi, mis
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põhineb erahuvil ja mis viib praktikas vaid majandusliku korraldamatuseni, materjaalse
külluse äärmiselt ebavõrdsele jaotamisele ja ühiskonna töötava klassi viletsuse
suurenemiseni, kritiseerimise. Kogu halb on individualismis: see jõud on ühiskonna- ja
moraalivastane. Muidugi, igaühel on õigus tööle, kuid et seda õigust ka tegelikkuses
rakendataks, on hädavajalik panna ühiskonnale töö organiseerimise kohustus. Siit tuntud
„Töö organiseerimine“ ((«Организация труда»)) (1839-40), kus L. Blanc ilmutas mõtte, et
riik peab asutama sotsiaalsed töökojad, s.t. tootmisassotsatsioonid, millised tõrjuksid
järkjärgult välja kõik era-tööstusettevõtted. Uuel reziimil asendataks endine konkurents
jõupingutuste kokkulangemisega. Luues sellise asjade käigu korra, peab riik ka edaspidi
juhtima ühiskonna asju, kui kõrgem tootmise regulaator. Kuid riik peab olema korraldatud
demokraatlikult, selleks, et see ei muutuks türanniaks. Louis Blanc laitis liberaale nende
poolese riigi võimu nõrgendamise püüde eest ja vastupidi, väljendas oma kaastunnet saintsimonistidele, kes tegutsesid ühiskondliku autoriteedi ((riigi)) tugevdamise suunas. Siiski,
Louis Blanc ei tahtnud oma sotsialismi kommunismini arendada. Mis aga puutub üldise
toodangu jaotamisse, siis Louis Blanci vormeliks oli: „igaühele tema võimete järgi,
igaühele tema vajaduste järgi“ (või „kohustus on vastav võimetele ja jõududele, õigus on
vastav vajadustega“).
Enne Louis Blanci, sotsialistid ignoreerisid poliitilist ökonoomiat. Louis Blanc, kuigi
suhteliselt hilja, alustas seda teadust uurima ja lähendas esimesena poliitilise ökonoomia
poolt välja töötatud mõisted nendele praktilistele nõuetele, millised iseloomustavad
sotsialismi. Selles suhtes Louis Blanc on lähimaks Marxi eelkäiaks.
Varasem sotsialism, sarnaselt nende kaasaegsete majandusteadlastega, kes ajasid
kapitali segi kapitalistidega, olid valmis nägema kapitalismis kogu ühiskondlikku halba,
aga Louis Blanc´ile oli kapital – suur jõud ja kasulik asi, ainult, et see asetseks õigetes
kätes. Ta arvas, siiski, et seda jõudu ei saa anda üksikute töölisassotsatsioonide kätte, kuna
ka nende vahel on võimalik konkurents. Kapitali peaks käsutama ainus üleüldine
assotsatsioon. Pannes sellise ülesande riigile, leidis Louis Blanc vajalikuks, et seda juhitaks
teaduse rangete juhiste järgi, nõnda nagu inimeste asjade käik üldse ei tohiks sõltuda
juhuslikkusest ja vaba konkurentsi omavolist. „Töö organiseerimise“ autor oli samuti
valmis tunnistama, et ühiskond peaks samuti olema teaduse loominguks. Louis Blanc
läheneb oma „autoritaarse“ sotsialismiga saint-simonismile. Ja vastupidi, tema kaasaegse
Proudhoni (1809 – 1865) (XXV, 592) teoorias taasluuakse individuaalsele vabadusele
enam soodus Fourieri teooria (kuid furierismiga Proudhon polemiseeris).
Ühel ajal „Töö organiseerimine“ (aga samuti Cabe „Ikaria“) ilmus Proudhoni
tuntud brozüür: „Mis on omand?“(Qu´est-ce que la propriete?) , millise järel (1846.a.)
ilmus mitte vähem kuulsust kogunud „Majanduslike vastuolude süsteem või viletsuse
filosoofia“. Esimeses mainitud töös nimetab Proudhon omandi varguseks („la propriete, c
´est le vol“). Kritiseerinud teravalt omandi ideed, ta kritiseeris sama halastamatult ka
ühisomandi ideed. Mitte keegi brozüüri autori sotsialistlikest eelkäiatest, kes ründasid
omandi ja sellega seotud nähtuste üksikuid tahke, ei käsitlenud oma kriitikas omandit, kui
sellist. Proudhoni teoorial oli enam kriitilisem ja eitavam, kui omas positiivset iseloomu.
Tema poliitilistes vaadetes kuulus tähelepandav roll „an-arhiale“, igasuguse valitsuse
puudumise või igasuguse valitsemise vormi vastaspoolsuse mõttes. Proudhon likvideeris
riigi, asendades võimu poolte vaba kokkuleppega. Tegeledes majanduslike küsimustega,
hakkas Proudhon üha enam ja enam tunnetama tollase politilise ökonoomia puudulikkust ja
hakkas otsima sotsialistidele lähenemise võimalust. Juba neljakümnendate aastate keskel ta
kirjutas ühele oma sõpradest, et ta arvates, sotsialism saab ühiskonnas valdavaks ja veab
seda uuel teel ületamatu jõuga. Selleks, et see võiks juhtuda, pidas Proudhon vajalikuks
anda sotsialismile teadusliku aluse ja selgitada temale välja ta olemuse, millist ta ei mõista,
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nimetades end kommunismiks. „Majanduslike vastuolude süsteemis“ Proudhon kavatseski
seda ülesannet täita, kritiseerides erinevaid majanduslikke kategooriaid, et neid nende
erinevate tahkude järgi jaotada headeks ja halbadeks:esimesed, tema arvates, on välja
selgitatud ökonomistide, teised sotsialistide poolt. Proudhon aga ise otsis seejuures sellist
sünteesi, milline, säilitades head tahud aga samas kõrvaldades halvad. Muide, ka see töö
oli vaid kriitiline ja eitava iseloomuga. Oma positiivseid vaateid asus Proudhon sõnastama
alles peale 1848.a. revolutsiooni ja siis louis-blancolik „õigus tööle“ asendati tema poolt
krediidi saamise õigusele, milline pidi olema vastastikuline ja tasuta. Proudhoni lõplik
sotsiaalne idee oli väljendatud veidi enne ta surma (1865) n.n „mutualismis“
((tulukooslus)). Selle teooria olemus seisnes selles, et vastastikune teenete osutamine pidi
olema vabatahtlik ja järelikult põhinema lepingul või kokkuleppel, kuid kuna selline
vahetus on ilma krediidita mõeldamatu, siis viimast on tarvis hästi organiseerida, miline ise
kutsub esile tootmise ja tarbimise vajaliku organiseerumise. Krediit peab olema võimalikult
kättesaadav ja odav, milleks kõik kaubandusoperatsioonid peavad olema keskendatud
pangas, millise aktsionärideks oleks kõik tootjad ja millise abil toimetataks mitte esemete,
vaid teenete vahetus ((KL.)). Vahetus vahendiks oleksid erilised krediidi kviitungid.
Selles plaanis oli see samuti omamoodi utopism.
Suurtööstuse arengu ja töö tsentraliseerumise ajajärgul astus Proudhon välja nende
vastasena, kuna just selles majanduslikus protsessis ta nägi hilisemat sotsialismi, nägi teed,
millist mööda minnes võivad teostuda peamised sotsialismi nõudmised.
See uus sotsialimi evolutsioon toimus juba saksa pinnal. Prantsuse sotsialism hakkas
üpris vara mõjutama Saksamaa XIX saj esimese poole ideelist liikumist. Saint-simonistide
vaated kajastusid Heine püüdlustes ja n.n. „noore Saksamaa“ (XIX, 641) esindajate juures,
kuid neid huvitas enam mitte majanduslik, vaid teooria moraalne külg (реабилитация
плоти).
Hess ja Grün (Гессъ и Грюнъ) (IX, 832), ühendasid oma teostes Feuerbachi
„humanismi“ jutluse - Proudhoni „anarhia“ jutlusega. Nad mõlemad asusid vasak
heegelluse (VIII, 227) mõju all, aga neist esimene armastas eriti majanduslikke mõisteid
rõivastada selle kooli filosoofilisse fraseoloogiasse.
Kodanluse liberaalsetele püüdlustele nad kaasa ei tundnud, nad püüdsid tõestada, et
massidele liberalismist miskit head ei tule, kui, siis vaid kurja. Teisest küljest, imbus
Saksamaale ka prantsuse kommunism, mis võttis juba oma kodumaal vahetevahel
revolutsioonilise iseloomu. Selle liikumisega asub tihedas seoses Weitlingi (V, 730)
tegevus, kujutades endast ühendavat lüli Saksamaal esialgse utopistliku sotsialismi ja
hiljem sellele järgneva ajaärgu sotsialismi kui proletariaadi püüdluse. Weitlingi teoorial on
kõik utopismi jooned, kuid samal ajal on see hilisemate kirjanike eelkäiaks, kes tegid
sotsialismist proletaariaadi poliitilise lipu.
Weitlingi teoste muljete all rääkis Marx, et saksa proletariaat on Euroopa
proletariaadi teoreetik, nagu inglise oma on selle ökonomistiks ja prantsuse oma –
poliitikuks.
Analoogilisele mõttele sakslaste rollist sotsialismi arengul jõudis Lorenz Stein, kes
oli autoriks sotsialismist kirjutavale raamatule: („Der Socialismus und Kommunismus d.
Heutigen Frankreichs“, 1842). Stein ei olnud sotsialist, kuid ta tundis sotsialistliku
liikumise vastu suurt huvi. Selle paremaks tundmaõppimiseks ta sõitis Pariisi, kus ta tutvus
furjerist Konsideraniga, Cabe ja Louis Blanciga, kes andsid talle tema raamatu jaoks palju
väärtuslikke andmeid. Seadnud sisse sidemed uue sotsiaalse liikumise ja
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tööstusproletariaadi vahel, viitas Stein sellele, et mitte ükski ühe või teise Euroopa rahva
suur sügavam liikumine ei kuulu temale üksi ja kui ta liigub ühe rahva piirest kaugemale,
siis see ei ole juhus. Kord, ta täiendab, kui prantsuse elu sotsiaalne suund omab ajaloolist
alust, siis ta on olemas ka saksa elus, kuigi see on isegi alles kauges tulevikus. Ta soovitas
Saksamaal lepitada oma teaduses kõik euroopa rahu vasturääkivused. Steini teadusliku
uuringu tulemus seisneb selles, et pratsuse sotsialismi ja kommuninsmi sotsiaalmajandusliku aluseks on kodanluse ja proletariaadi vaheline klassivõitlus. Sellega asus
küsimus sotsialismist ajaloolisele alusele. Teoreetilise sotsialismi edasisem areng seisnes
Saksamaal seisnes selle käsitlemisel seoses ühiskonna ajalooga, millist ajajärgu eesrindlike
inimestega hakati mõistma Hegeli filosoofia vaimus. Kui teostus see uus teoreetilise
sotsialismi evolutsioon, elas Saksamaal poliitiline ökonoomia üle suured muutused, tänu
ajaloolise kooli ilmumisele, mis arendas majandusliku teaduse tõe suhtelisuse ja
majandusliku arengu faaside kordumise seaduspärasuse mõtet.
Nimetatud koolkonna esimeseks tööks oli Roscher (1817-1894) – „Õppeabinõu,
ajaloolise meetodi põhjal, poliitilise ökonoomia loenguteks“, mis ilmus peaegu üheaegselt
Lorenz Steini raamatuga. Kuid ajaloolise koolkonna rajaja suunas oma tähelepanu maailma
vanema aja ökonomistidele ja ajaloole, mis teatud määral eemaldas ta lähima ajajärgu
ajaloo uurimisest. Roscheri koolkonna ajaloolisus sai seejuures konservatiivse varjundi.
Uue aja ökonomistid hakkasid võtma oma kaitse alla – ühtmoodi ja liberaalse majanduse ja
ka sotsialistide vastu – vananenud majanduslikke vorme, mis olid määratud laostumisele.
Ajaloolisele koolkonnale oli seepärast raske sotsialismi olemust mõista, nii nagu seda
kujutas Stein, veel enamgi, et selle koolkonna esindajad eitasid igasugust abstraktse
meetodi tähendust, milline vastupidiselt hakkas tungima sotsialistide töödesse. Sellegi
poolest koolkonna poolt välja kulutatud majanduslike mõistete suhtelisuse ja majanduliku
olu arengu vormide seaduspärasuste printsiibid avaldasid mõju kogu majandusliku elu
üldisele mõistmisele. Sellesse aega puutub ajaloolase-ökonomisti tegevuse algus, kes ütles
välja mitmeid teese, millised said hiljem täieliku arenduse saksa sotsialismi peamiste
esindajate poolt. See oli Rodbertus-Jagetzow (Родбертус-Ягецов, (1805-1875) (XXVI,
897), kes andis 1842.a. välja töö: „ Meie teadmised majanduslike suhete kohta”. Veel
kolmekümnendate aastate lõpus Inglismaa tsartistliku liikumise mõju all, ta kirjutas artikli,
mis tollal ajakirjanduses jäi avaldamata, “töölisklassi nõudmistest”. Siin ta väljendas seda
mõtet, et ühiskondliku töö tootlikuse kasv toob kaasa töölisklassi osa tootes vähenemise,
samas kui rent ja tulu kasvavad. Otsides sellise nähtuse vastaseid vahendeid, ta arendas
üpris järkjärgulikult printsiipi, mis oli esmakordselt öeldud välja A. Smithi ja hiljem
Ricardo poolt kinnitatud, et majanduslikust vaatepunktist vaadates peab kõiki hüvesid
vaatlema kui töö tulemusi ja et sellisel viisil on ainsaks väärtuste allikaks töö. Pauperismi ja
majanduslike kriiside eksisteerimist pidas Rodbertus viiteks sellele, et üldise töö jaotamises
ei ole kõik korras. Jagades mõningaid Sismondi vaateid, ta mõistis, siiski, et üle elatud
vormidele tagasi pöördumine on mõeldamatu, kuna ühiskond läheb pidevalt edasi.
Rodbertuse positiivne tuleviku ideal kujunes välja Oweni süsteemi mõju all, kuid ta eeldas,
et enne ideaali teostumist kulub vähemalt tubli pooltuhat aastat. See oluline proletariaati
suhtumine ei kutsunud temas ette mõtet selles, et anda töölistele mõni loosung. Vastupidi,
töölisliikumine hirmutas teda ja kõik oma lootused ta pani riigile, aga ühiskonna klasside
hulgas – maavaldajate klassile, kelle hulka ta ka ise kuulus. Mõned Rodbertuse kriitikud
väidavad isegi, et sotsialistlike järelduste peamiseks allikaks, milliseid ta tegi oma tööst
tulenevast vääruste teooriast, oli soov külvata töölisklassi ja kodanluse vahele tüli. Täiesti
oma ajakirjandusliku tegevuse algusest peale Rodbertus hästi tuttav Inglise ja Prantsuse,
eriti A. Smithi, Ricardo, saint-simonistide, Sismondi ja Proudhoni majandusliku ja
sotsialistliku kirjandusega. Tema teoorial on vaieldamatult sotsialistlik iseloom, kuid see
on omamoodi riigi sotsialism, “riigile tema õiguste tagasi andmine rahvamajanduse vallas,
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mis on praegu individualismi poolt temalt ära võidetud” (poliitikas oli Rodbertus
konservatiiv).
40. aastatesse puutub Karl Marxi (XVIII, 662) tegevuse algus, keda peetakse n.n.
teadusliku sotsialismi asutajaks. Marx kuulus esialgu heegellaste vasakusse leeri ja jagas
poliitilise radikalismi vaateid. Selle suuna esindajaid huvitasid majanduslikud vaated väga
vähe ja Marx, peale Pariisi kolimist alustas sotsialismi tundma õppima. See viis tema
endistest kaasmõtlejatest, kes ei laiendamud oma kriitikat kehtivale korrale ja ühiskonna
ülesehituse üldtunnustatud ideedele, lahku. Veel 1842.a. oli Marx tollase sotsialismiga vähe
tutvunud, kuigi leidis, et Leru, Konsiderani ja Proudhoni tööd väärisid tundmaõppimist ja
kriitikat. Tutvunud lähemalt prantsuse sotsialismiga, suhtus Marx negatiivselt paljude
prantsuse sotsiaalsete reformaatorite valitseva arvamuse suhtes, et politilistel küsimustel
iseenesest ei ole suurt tähendust. Ta hakkas kaitsma teesi, et sotsiaalne tõde areneb kõikjal
poliitilise korralduse konfliktist iseenesest ja vasturääkivstest tema idealase sihtotstarbe ja
tema reaalsete lähtepunkti (vaade, mis on tema poolt esitatud Hegeli õigusfilosoofia
kriitikas) vahel. Omandanud prantslaste sotsiaalsed ideed, läks Marx kiiresti abstraktsest
poliitilisest radikalismist väga kiiresti üle sotsialismile, millist ta mõistis puhtalt
ajalooliselt, nagu reaalsete sotsiaalsete suhete produkti. Tema filosoofias asendati Hegeli
loogiline hädavajadus, ajaloolise hädavajadusega, kaasaegset kapitalistliku tootmisvormi ta
hakkas vaatlema kui ajaloolise protsessi vältimatut faasi. Viimane oli tema poolt mõistetud
seejures mitte idealistlikult, nagu Hegelil, aga materialistlikult, s.t. vasak heegelluse
vaimus: kuid see oli mitte tavaline materialism, vaid ökonomistlik materjalism või kogu
ühiskonna elu majanduslikul alusel käsitlus. Lükanud kõrvale prantslaste unistused tuleviku
ühiskonnakorraldusest, kui utopistlikud, Marx püüdis tuletada parema sotsiaalse korra
hädavajadust ajaloolist hädavajadust kaasaegse ühiskonna tundmaõppimisest, milline
sisaldas eneses nii oma lagunemise alget, kui ka neid jõude, millised loomulikul teel
teostavad sotsiaalse emantsipatsiooni. Filosoofia peab leidma proletariaadis oma jõu, aga
proletariat – filosoofias oma vaimse relva: “filosoofia ei saa teostuda ilma proletariaadi
kaotamiseta, proletariat ei saa filosoofiat teostamata kaduda”.
Täiesti algusest võttis Marxi teooria mõlemate naaberriikide – Saksamaa ja
Prantsusmaa filosoofiliste ja sotsiaalsete ideede sünteesi iseloomu. Oma sõbra Engelsi
kaudu tutvus Marx samal ajal inglise majandussuhetega ning sotsiaalsete ideedega. 1845.a.
Marx, üheskoos Engelsiga, kirjutas poleemilise töö (“Püha perekond, või Kriitilise kriitika
kriitika”) oma endiste kaasmõtlejate vastu, väites, et prantsuse ja inglise sotsiaalsed
reformaatorid ei mõistnud seda tähendust, millist omab proletariaadi iseseisev areng. Samal
aastal andis Engels välja raamatu: “Tööliste klasside olukord Inglismaal”, milline, tema
arvates, pidi tegema lõpu kõigile proletariaadi tõepärase kujutamise vaidlustele. Engels
asus sotsialset küsimust tundma õppima Inglismaal, kuna proletarjaat oli saavutanud oma
täieliku arengu vaid selles riigis. Raamatu idee oli selline, et kapitalistlik majandus, mis
loob kõik proletarjaadi hädad, sisaldab eneses ka tema vabanemise alget. Kapitalismiga
teostatakse mitte ainult kaasaegne kodanluse kõikvõimsus, vaid ka selle tulevane langus.
Suurtööstus loob kaasaegse töölisklassi, milline, ajaloolise hädavajaduse seaduste järgi,
peab hiljem kukutama teda ennast loonud jõu. Kujutades reaalseid suhteid, Engels
kritiseeris seejuures inglise reformaatoreid, peamiselt viidates sellele, et politiline
sotsialism ja radikaalsus on Inglismaal liiga eraldatud ja et nii üks kui teine üksikult ei
suuda proletariaadi lipuks muutuda.
Pariisis lähenes Marx Proudhonile, kelle ta pühendas Heegeli dialektika
saladustesse: kuid kui Proudhon seda meetodit oma “Majanduslikes vasturääkivustes”
kasutas, kavatsedes kõrgemas sünteesis lepitada ökonomiste ja sotsialiste, Marx leidis, et
Proudhon ei saavutanud oma eesmärki ja ei suutnud tõusta kodanlusest ja proletariaadist
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kõrgemale. Oma “Filosoofia viletsus´es” (1847), mis kujutab endast vastusta Proudhoni
“Viletsuse filosoofiale”, ta püüdis tõestada, et ökonomistid mõistsid sotsialistidest paremini
kodanliku ühiskonna sisemist ülesehitust, kuigi majandusteaduse üldised määrused – ei ole
igavesed ega loomulikud ja on vaid ajaloolised ning ühiskondlikud. Siin ütles Marx
esmakordselt välja oma sotsioloogilise teooria peaidee, mis on tuntud ökonoomilise
materialismi nime all, s.t. see vaade, millise järgi kõik nähtused, mis toimuvad
ühiskondlikus elus, omavad puhtalt majanduslikku iseloomu. Proudhoni vaate vastaselt, et
ökonomistid kujutasid kaasaegse korra häid külgi aga sotsialistid halbu, Marx arendas seda
motet, et ökonomistid väljendasid kodanluse huvide teaduslikku sisu, sotsialistid ja
kommunistid on proletariaadi teoreetikud. Mõtet ühiskondliku korra majanduslikust
alusest, klassivõitlusest, kui ajaloolise protsessi alusest, sotsialimist, kui proletariaadi
ühiskondlikust filosoofiast, ühtede majanduslike vormide asendumise seaduspärasustest ja
proletariaadi võidust tulevikus arendasid marx ja Engels “Kommunistlikus manifestis”, mis
oli nende poolt kirjutatud kommunistide Londoni kongressi ülesandel (1847). Utopistlik
sotsialism langeb karmi hukkamõistu osaliseks, kui suund, milline võib liita enda umber
vaid vähe arenenud proletariaati ühiskondliku klassi mõttes, mis teadvustab oma huvisid.
Samal ajal asus Cabe Ameerikas oma Ikaria ideed ellu viima ja pöördus Londoni kongressi
poole abi järgi; kuid Marx suhtus sellesse plaani negatiivselt, tunnistades selle teostamatuks
ja isegi katsena kahjulikuks.
Kommunistlik manifest sisaldas endas tervet programmi, millise olemuseks oli –
töölisklassi organiseerimine, kodanluse võimu kukutamine ja proletariaadi poolt poliitilise
võimu kättevõitmine, viivitamatult tervet rida sotsiaalsete ürituste teostamist. Oma töödes,
Marx ja Engels alatasa ennustasid sotsiaalse pöörde lähedust. 1848.a. puhkeski tegelikult
revolutsioon, milline, kuna selles osales ka proletarjaat ja sotsialistid, sai sotsiaalse
iseloomu; kuid töölisklasi revolutsiooniline liikumine ei teostunud mitte “Kommunistliku
manifesti” ideede järgi, vaid peamiselt (Prantsusmaal, äärmisel juhul) Louis Blanci –
“õigusest tööle” ja “töö organiseerimisest” järgi. Saabuv 1849.a. oli reaktsiooni tõttu
sotsialismi edasise teoreetiliseks arendamiseks ebasoodne. Ühtesid sotsialism hirmutas ja
viimase vastu võeti kõikjal rangeid meetmeid, teised pettusid selles ja muutusid selle suhtes
jahedaks. Reibo, olles esialgu sotsialismi teooria selgitajaks, rääkis nüüd, et sotsialism on
surnud ja et teda võib meenutada vaid matuseteenistusel. Terveks jäänud sotsiaalse
liikumise juhtidel tuli teha peamiselt kokkuvõtteid just-alles toimunud sünduste kohta,
millise võtsid muuseas käsile Marx ja Engels, kes tulid samuti liikumise taastamise mõttele
ebasoodsale järeldusele. Kuid see vaikus oli ajutine. Kui suur osa ökonomiste tugevdas
oma poleemikat sotsialismiga, siis ökonomistide eneste hulgas hakkasid ilmuma inimesed,
kes rohkem või vähem näitasid endalt välja sotsialismi mõju. Eriti reljeefselt väljendus see
Milli (XIX, 306) majanduslikul teoorial.
Sotsialismi kriitikud ja vastased viitasid erilise heameelega sellele, et see õpetus
tapab igasuguse isikliku initsiatiivi ja vabaduse. Olles individualismi eredaks esindajaks,
mis väljendus hiljem tuntud raamatus “Vabadusest” ja oli klassikalise koolkonna järgijaks,
Mill sellegi poolest loobus usust mitte millegagi kitsendatud konkurentsi päästvusse.
Esimeses tema raamatu “ Poliitilise ökonoomia alused” köites, mis ilmus enne
veebruarirevolutsiooni, ei ole veel “laissez faire” suhtes mingeid vastuväiteid, kuid teises,
milline ilmus 1849.a., on juba selle printsiibi vastaseid väiteid. Selle töö uued väljaanded
üha enam ja enam peegeldasid endas Milli mõtete uut korda, mis kujunes välja
vaieldamatult sotsialismi mõju all. Veel kolmekümnendatel aastatel ta tundis huvi saintsimonistide ja Oweni tööde vastu. Mill avastas terve rea ökonomiste, kes, olemata
sotsialistid, võtsid ühel või teisel määral oma vaadetesse, sotsialistlikke järeldusi ja
nõudmisi. Teisest küljest, poliitilise ökonoomia tundmaõppimine, millisest varased
sotsialistid ei hoolinud, liikus sellest ajast kõvasti edasi, kui sotsialistide esindajad tundsid
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vajadust põhjendada oma õpetust teaduslikul viisil.
Marxi näol sai sotsialism endale mitte ainult filosoofi ja poliitiku, vaid ka
ökonomisti: 1859.a. ilmus tema raamat “Poliitilise ökonoomia kriitikast”, millele järgnes
kaheksa aasta pärast esimene “Kapitali” köide. Neis töödes ta arendas väärtuse töise
teooria, milline on tema maailmavaate ühtses koosseisus töölisliikumise (XVIII, 664)
nõudmiste printsipiaalseks õigustamiseks. Teaduslikus suhtes tõid need tööd Marxile
esmaklassilise ökonomisti kuulsuse, kes lõi terve koolkonna ja osutas suurt mõju teiste
suundade majandusteadlastele. Mitte vähem võimsamaks oli Marxi praktilise tegevuse
mõju XIX saj. Teise poole töölisliikumise ajaloos. Ta oli Rahvusvahelise Tööliste Ühingu
asutajaks ja juhiks (XVIII, 913). Mitte vähem tähtsam ei olnud praktilises suhtes Lassalle
(XVII, 363) roll, kes asutas Saksamaa töölispartei. Kuid, kui sotsialismi teoreetik, ta jääb
Marxist kaugele maha. Poliitilises ökonoomias ei olnud Lassale üldse iseseisvaks uurijaks,
kes otsiks puhtalt teoreetilist tõde, nagu Marx. Eksisteerivatest õpetustest ta võttis selle,
mida pidas võitluseks enam sobivamaks, kuid ei uurinud järele seda, kuivõrd õiged olid
nende poolt vastu võetud teoreetilised alused. Ta võttis varasemaltelt ökonomistidelt üle
töötasu “raudse seaduse” teooria, millise jõul töötajate vaheline konkurents laskis töö eest
minimum tasu maksta, mis on hädavajalik töölise toidule, aga Louis Blanc´ilt võttis üle
teooria tööliassotsatsioonidest, mis saavad riigilt abi. Lassalle lahkus areenilt enne Marxi
Kapitali” ilmumist ja tema teooriat tabas sama saatus, millise pärisid Louis Blanc´I ja
Proudhoni teooriad, rääkimata juba enam varastest sotsialistidest.
Esmajärguliseks ja enam teadusliku kujuga sotsialismiks peab lugema Markxi
teooriat, millise võib jaotada kolme ossa:
1)puhtalt majanduse õpetus, mis on esitatud peamiselt “Kapitalis”,
2)ajaloolis-filosofilised vaated, mis on selgitatud, peale “Kapitali”, teistes erinevates
töödes;
3)majandusliku materialismi sotsioloogiline teooria. Viimane seisneb ühisondliku
majandusliku struktuuri reaalseks “baasiks” tunnistamises, millises kõik juriidilised ja
poliitilised suhted on “pealisehitisteks” ja millest sõltub kogu ühiskonna vaimne kultuur
(“teadvuse ühiskondlikud vormid”).
Kõigi varem eksisteerinud ühiskondade ajalugu on klasside võitlus.
Igale ühiskondlikule formatsioonile vastab spetsiaalne majanduslik kategooria.
Selliste kategooriate hulka puutub väärtus, kapital, töötasu, rent, milliste suhtes
Marx esitas tervikliku korrastatud teooria. Rakendades seda teooriat tootmisprotsessis
kaasaegse ühiskonna inimeste vahelistele ühiskondlikele suhtele, ta iseloomustab praegust
ühiskonda kui kodanlikku, millises nimetatud suhted võetakse kokku kapitalistide poolse
tööjõu ostmises ja selle tööliste poolses müümises. Kapitalismi lähtepunktiks Marxi
ajaloolis-filosoofilises teoorias oli vahetute tootjate ekspropeerimine, s.t. nende
vabastamine tootmisvahenditest; kuid tänu nende vahendite kontsentratsioonile väheste
kätte, nad muutuvad tootmise ühiskondlikeks jõududeks. Toimub töö “ühiskonnastamine”,
milline lõppude lõpuks viib tootmisvahendite pöördumiseks kogu ühiskonna omandiks.
Kapitalistliku arengu protsess organiseerib selle jõu, milline on huvitatud sarnasest
pöördumisest ja võib seda teostada. See jõud on proletariat. Marx hoidub, siiski, mingist
tuleviku ühiskonna rajamisest. Erinevalt utopistidest, Marxi järgijad ei tegele tuleviku
ühiskonna ülesehituse küsimusega, viidates sellele, et tehnika ja muude majanduselu
faktorite edusammud ei ole kellegile ette ennustatavad. Üksikud Marxistid (näiteks Bebel,
“Die Frau und der Socialismus”) sellest eeskirjast kinni ei pea. Marxi ideesid arendasid ja
populariseerisid suur hulk tema järgijaid ja õpilased (peale Engelsi, - Bebel, Libneht,
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Kautsky, Berstein, Mering, Lafarg, Hindman, N.I. Siber jt.).
Käesoleval ajal toimub marksistide hulgas lõhenemine. 1899.a. ilmus Bernsteini
raamat: “Sotsialismi eeldused ja sotsiaal-demokraatia ülesanded” mis kutsus esile rea
vastuväiteid, millistest on eriti oluline endise kaastöölise Kautsky raamat “Bernstein ja
sotsiaal-demokraatlik program” , (1899). See boleemika puudutab peamiselt praktilisi
küsimusi (vt. Sotsilistlikud partied); sentsatsioon, mis on kutsutud esile Bernsteini
raamatuga, on seletatav sellega, et marksistid nägid selles ühe oma teoreetiku lahku löömist
koolkonna peamistest teooriatest, “kodanluse, liberaalide ja anarhistide” rõõmuks
(Kautsky). Vaid praktilisest küljest seda Bernsteini raamatut vaid arutatigi, kuid selles on
ka puhtalt Marxi sotsioloogia teoreetiline kriitika, millises Bernstein käsitleb “utopismi
jääke”.
Eristades igasuguses teaduses puhta ja praktilise külje, leiab kriitik, et marksistlikus
sotsialismis see ei ole piisavalt piiritletud. Ta kritiserib materialiatlikku ökonomiat, viidates
ajaloolise protsessi paljudest faktoritest sõltuvusele, aga samuti heegelliku dialektilise
meetodi rakendamist. Eriti ta püüab viidata neile punktidele, milliseid ta peab marksismi
teoreetilisteks vasturääkivusteks, märkides, et selles sulas kokku kaks voolu, millisest üks
lähtub sektantlik-utopistlikust ja rahumeelsest evolutsioonilisest töölisklassi majandusliku
organisatsiooni kaudu emantsipeerumise
voolust ja teine, konspiratiivsest, demagoogilisest ja terroristlikust, poliitilise
ekspropeerimise vahendusel emantsiooni ideest.
Marx tõrjus mõlemad suunad eemale, kuid tema teooria on omamoodi kompromiss
ja seepärast ka dualism.
Üldiselt, Bernstein süüdistab Marxi järgijaid teoreetilises dogmatismis ja nõuab
marksistliku sotsialismi teooria puhtalt teadusliku osa kriitilist läbivaatamist. Bernsteini
kriitika teoreetilline osa oli tekkinud poleemikas vähe puudutatud. Kautsky ise oleks
pidanud tunnistama, et materjalistlik ökonoomia, millisega, nagu ta väidab “marksism, see
sotsialistliku teooria kõrgeim aste, seisab ja kukub”, teoreetiliselt veel vähe läbitöötatud,
kuigi “ilma selge ajaloolise teooriata ei saa olla ka sotsialistliku uuringu selget meetodit”.
Teadusliku sotsialismi mõiste, mis toodud sise Marxi ja Engelsi poolt (vt. Viimase
brozüüri: “Sotsialismi areng utoopiast teaduseks”), on kasutusel mitte ainult Markxi
järglastel vaid ka teistel teadlstel.
Austria jurist Anton Menger (XIX, 77), kes seadis oma eesmärgiks töötada
juriidilisest vaatevinklist välja sotsialismi põhiideed, räägib, et teaduslikuks tuleb pidada
igasugust sotsialismi, milline kujutab endast poliitilis-majanduslikku süsteemi ja seepärast
lähtub väärtuse õpetusest, kui majandusteaduse peamisest abstraktsioonist (viimases mõttes
ta nimetab esimeseks teaduslikuks sotsialistiks W. Tompsoni ((Вилъяма Томсона)),
1833.a., vt.).
Marksism kutsus esile üpris suure hulga kriitilist kirjandust (vt. Marx). Tema
kriitikutest väärib tähelepanu, muuseas, prantsuse sotsialist Malon (XVIII, 483), kes
vastandas marksismile oma enda teooria (vt. XV, 701). 1899.a. ilmus tsehhi keeles (ja
1900.a. vene keeles) kõige põhjalikum marksismi kriitika- Prahha professori Masaryki
(XVIII, 714) raamat: “Marksismi filosoofilised ja sotsioloogilised alused”. Masaryk
määratleb marksismi suhet teistesse kaasaegsetesse teooriatesse ja suundadesse. Kirjutanud
oma raamatu enne eelpool mainitud Bernsteini ja Kautsky poolt kirjutatud raamatut, ta juba
märkis selles, et marksism laskus sügava sisemise kriisi perioodi, millist autor, siiski, ei pea
kriisiks sotsialismis eneses.
Teadusliku sotsialismi kirjanduses omab iseseisvat kohta P.L. Lavrov (XVII, 216),
kes suri 1900.a..Lähenenud Marxile, ta lähtus samal ajal ka Comte ja Darvini ideedest (vt. “
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Riiklik element tulelevases ühiskonnas”, 1876.).
Sotsiaalne utopia “riiklike romaanide” vormis lakkas peale teadusliku sotsialismi
välja arenemist. Kõige tähelepanuväärsemateks seda laadi uusimate teoste autoriteks on
Bellami (III, 367) ja Hertzka (VIII, 569). Esimese raamat “Looking backward 2000-1887”,
(“Vaade aastast 2000-1887.a.”), ilmus 1888.a. ja seda trükiti Amerikas ja Inglismaal mitu
korda ning oli tõlgitud ka paljudesse võõrkeeltesse, kutsudes omakorda esile kirjanduse ja
isegi rea rahvusliku majanduse arendamise seltse, milliseid autor soovitas. Mõnevõtta
väiksem edu oli Hertzka romaani “Freiland” edu, mis ilmus 1890.a., kuid ka seda loeti ja
sellest räägiti palju.
Sarnaste teoste edu ja paljude teiste vähem tuntud utoopiate (vt. Utoopia) ilmumine
uusimal ajal, näitab ühiskonna huvi sotsiaalse küsimuse vastu ja ka sellele, et belletristiline
sotsialismi jutlus võib kaasajal mängida teatud rolli, nagu ka Cabe ajal. Need utoopiad
omast küljest kutsuvad esile ka sotsialismi vastaste poolseid vastuväiteid (J. Rihteri
“Sotsiaal-demokraatlikud tuleviku pildid”; vaata samuti Tsilegeri raamatut sotsiaalsest
küsimusest).
Sotsialistlike suundade hulka peab arvama ka agraar-sotsialismi, milline piirdub
maa-ühisomandi ja sellest saadud tulu puudutavate nõudmisega.
Tunnistades erakapitali, vaba konkurentsi ja tootmisvabadust, näevad selle suuna
esindajad kõigi sotsiaalsete hädade põhjust maa eraomandis ja seepärast jutlustavad selle
natsionaliseerimist (XX, 78), st. selle riigi omandisse võtmist. Selline idee oli esmakordselt
välja öeldud juba 1775.a. Tomas Spensi poolt, loengus “The meridian sun of liberty”. XIX
saj. Ameerikas, Inglismaal ja Saksamaal esinesid sama maa riigistamise ettepanekuga
mitmed autorid: Henry Georg (Генри Джорджъ) (X, 554), (Алъфредъ Росселъ Валласъ)
(V,422), (Госсенъ) (“Entwickelung der Gesetze des menschilichen Verkehrs”, 1854),
(Заметеръ)(“Das Eigenthum in seiner socialen Bedeutung”, 1897), (Штаммъ)(“Die
Erlösung der darbenden Menschheit”, 1884), (Флюршеймъ, Герцка). Sama idee poole
kaldus ka J St. Mill.
Colena (Колена) kollektivismi agraarset sugulassuunda vt. XV, 700.
Seitsmekümnendate aastate keskpaiku tekkis Saksamaal n.n. riiklik sotsialism, mis
sai kohe algusest peale puhtalt konservatiivse värgingu. Selle suuna peamine poliitiline
mõte oli – monarhia liit nelja seisusega, et rõhuda alla kodanlust, rahuldades sotsiaalsete
reformide teel töölisklassi nõudmised ja kindlustades sel viisil monarhiat. Riiklik sotsialism
astub mänsesteri koolkonna (XVIII, 568) laisser aller´i vastu ja püüdleb peamiselt töötajate
seadusandlikule kaitsele. Oma päritolult tõuseb see suund Rodbertuse idedeni, millise
peamiseks esindajaks on Rudolf Meier (XVIII, 950) ja pastor Todt (vt. autor: „Radikaalne
saksa sotsialism aj kristlik ühiskond“ «Радикалъный нетецкий социализм т
христианское общество». Riigi-sotsialistide peamiseks häälekandjaks oli 1877- 1882.a.
„Der Staatssocialist, Wochenschrift für Socialreform“.
Viimasel ajal on hakatud rääkima ka munipsipaalsotsialismist, millise all mõeldakse
kõigi ettevõtete, mis on arvestatud kõigi kogukonnaliikmete üldiseks kasutamiseks ja
millistel on monopoolne iseloom, kogukonna valdusse minekut.
Kolletivismil, kui spetsiaalsel sotsialismi koolkonnal (Пеккеръ, Видалъ, Коленъ)
(vt. XV, 699.)
Sotsialismi praktilisest mõjust vaata: Sotsialistlikud parteid, alt. Siin on piisav
märkida, vaid selle peamised punktid. XIX saj esimese poole utopistlikud sotsialistid
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püüdsid teostada oma printsiipe eraomandil põhinevatel näidis assotsatsioonide asutamise
teel, milliste näitel võisid tekkida hiljem uued ja uued asutused, seni kuni rahvad jõuavad
sotsialistliku korra eeliste tunnistamiseni. Eriti oli selles suhtes huvitavad Fourieri ootused,
kes lootis, et keegi rikas filantroop aitab temal asutada falansteri ja ennustas, et peale seda
läheb mõne aasta jooksul kogu inimkond üle uuele organisatsioonile.
Viiamsekd väljapaistvaks utopistliku plaaniks oli see, millise XIX saj,. keskel tegid
„ikarialased“ Cabe eestvõtmisel. Kuid juba sellel ajajärgul Louis Blanc viitas riigile, kui
sellisele jõule, mis peab looma uued tootmisassotsatsioonid, mis võiksid välja tõrjuda kõik
eraettevõtted. Sellist ülesannet võinuks täita vaid sotsiaalne vabariik, s.t. ühiskondlikuks
ümberkorralduseks võimu üleminek töölisklassidele. 1848.a. revolutsioon (XXVI, 440),
mis avas Louis Blancile, kui ajautise valitsuse liikmele, poliitilise tegevuse areeni, mis viis
n.n. riiklike töökodade (националъныхъ мастерскихъ, XX, 727), kuid, millised juhtisid
inimesed, kes soovisid nende näitel pigem tõestada sotsialistlike püüdluste
paikapidamatust.
Riigile, kui jõule, milline võib oma krediitidega aidata tootmisassotsatsioonide
loomist, viitas ka Lassalle, kes sama moodi leidis vajaliku, et üleüldise valimisõiguse
sisseviimise teel, läheks riigis võim üle rahvale.
Teistviisi kujutab sotsialistlikule korrale üleminekut Marx, kelle puhul mängib rolli
mitte just proletariaadi poolt võimu võtmine, kui loomulik majanduslik protsess, milline,
tema arvates saab ekspropireeritute poolt ekspropireeritu ekspropieerimise teel. Marksismis
ei ole enam juttu uute assotsiatsioonide, mis erinevad oma ülesehituselt kaasaegsetest
kapitalistlikest ja üldse eraettevõtetest, asutamisest: organiseeritud tootmise olemuslikus
vormis, proletariaat muutub ise kõigi tööstusettevõtete peremeheks, s.t. muuta juba olemas
olevad tootmisvahendid üldomandiks. Sotsialistliku propaganda ajaloos saab samuti
eristada erinevaid perioode.
Utopistlikul sotsialismil oli puhtalt teoreetiline ja rahumeelne iseloom; tema
pooldajaid värvati põhimiselt intelligentsi hulgast, ja kehtiva korra kriitika, kõige selle
teravuse juures, ei muutunud valitsevate klasside ründamiseks.
Juuli monarhia ajajärgul lakkab Prantsusmaal sotsialism olemast abstraktne teooria
ning muutub poliitiliste parteide, mis toetuvad rahva massidele ja mis seavad oma
ülesandeks nende huvide kaitse, loosungiks (vt. sotsialistlikud parteid). Seejuures
sotsialism ühendatakse puhtalt poliitilise radikalismi (XXVI, 73) nõudmistega.
Tänu sellisele ühendusele, aetakse sotsialismi tihti segi sotsiaal-demokraatiaga, s.t.
teatud poliitilised parteid samastatakse ebaõigelt poliitilis-majandusliku teooriaga.
Sotsialism, kui teoreetiline teooria, muide, ei puuduta mitte ühtegi majanduslikku
valdkonda, ega ka teisi ühiskondliku elu sfääre (vt. Ludwig Steini ja Masaryki töid). Eriti
palju sundis ta endast rääkima tema suhetest religiooni, abiellu ja isamaa ideesse. Saintsimonism esines otse, kui religioosne sekt (religion Saint-simonienne); samasuguse uue usu
iseloomuga paistis silma ka Leru õpetus. Buchez tõlgendas sotsialistlikus mõttes
katoliiklust ennast.Louis Blanc asus deistlikul positsioonil. Teisest küljest jõudis juba
Owen antireligioossetele järeldustele, samuti nagu Proudhon.
Lõpuks, materjalistliku ökonomismi vaatepunktist on religioon, Marxi arvates, nagu
igasugune teine „ideoloogia“, vaid antud ühiskonna majandusliku struktuuri produktiks,
mis sotsialistliku korra puhul kaob. Muide, kaasaegsed saksa sotsiaal-demokraadid
kuulutavad religiooni individuaalse südametunnistuse asjaks.
Abielu ja perekonna küsimuse suhtes on sotsialismil samuti erinevad arvamused.
Juba saint-simonismis oli see küsimus vaidluste asjaks ja isegi tüli põhjuseks, mis
viiski lõhenemisele. Базаромъ üle võidu saanud Anfanten (Анфантенъ) ütles, et oma
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olemuselt ebajärjepidevad inimesed võivad vahetada naisi ja mehi suvaliselt, kuigi, teisest
küljest, ta seadis sugude vahelised suhted sotsiaalsete preestrite kontrolli alla. Fourierism
jutlustas vaba armastust kogu oma teooria vaimus, mis paistis silma üpris järjepideva
individualismiga.
Owen nimetas „halva kolmainsuseks“, - millise tõttu , tema arvates, kannatab
inimkond – religioon, omand ja abielu. ((rõhutus, KL)).
Marx seadis abielu ja perekonna, nagu kõik teised institutsioonid, sõltuvusse olme
majanduslikust vormist. Eraomandi kadumisel, pidanuks selle teooria järgi kaduma ka
monogaamia koos individuaalse perekonnaga, kui lihtne eraomandi lisa. Sellega siiski,
abielu ise ära ei kaotata, vaid tühistatakse selle lahutamatus.
Lõpuks, suhtumisest isamaa ideesse ei ole sotsialismil ühtset teooriat. XIX saj.
esimesel poolel tunti selle küsimuse vastu vähe huvi, kuid igal juhul nende sotsialismil oli
kosmopoliitiline iseloom.
Fourier unistas isegi sellisest organisatsioonist, milline pidi ühendama kogu
inimkonna ühtseks suureks omniarhiaks. Samamoodi andis Marx sotsialismile
internatsionaalse iseloomu, lähtudes sellest ideest, et proletariaat kõigis riikides kanantab
ühtede ja samase põhjuste läbi ja ta peab seepärast püüdlema ühtede ja samade eesmärkide
poole („Kõigi maade proletaarlased, ühinege!“ – on öeldud juba 1848.a. Kommunistlikus
manifestis.).
Vastupidiselt püüdis Lassalle sotsiaalse küsimuse lahendamisele rahvuslikul pinnal,
Saksa keisririigi abil.
Ka praegu jaotatakse paljudes riikides sotsialistlikud parteid rahvuslikeks- ja
internatsionalistlikeks sotsialistideks.
Sotsialism on üldiselt vaenulik rahvusvahelisele vaenule ja rahvuslikkusele.
Sotsialistlik kirjandus on üpris avar, millisest võib ettekujutuse saada Stamleri poolt
koostatud bibliograafia põhjal.
Sotsialismi ajaloo uurimisele pani aluse Lorenz Stein, kes oli ka esimeseks
sotsialismi teaduslikuks kriitikuks. Näidanud selle õoetuse seost ühiskondliku arengu üleelatava hetkega, Stein märkis, et ta, et see „vastab inimliku südame kõige õilsamatele
ideaalidele, tema kõige väärtuslikumatele soovidele ning sihtidele“. Viidates tolle aja
utoopiate teostamatusele, see teadlane lisas, siiski, et „tõsisus ja sügavus, millisega
sotsialismi õpetajad püüdlesid oma eesmärkide poole, lepitanuks igasuguse mõtleva
inimese selles nõnda ekslevas maailmas veelgi suuremate eksimistega“.
Lorenz Steini järel tuleb terve rida sotsialismi ajaloolasi ja kriitikuid, või nende
järgijate hulka kuulujaid, või neid kõrvalt jälgijaid. Esimesel juhtumil vaadeldakse
sotsialismi erinevaid süsteeme selle spetsiaalse teooria vaatevinklist, millist autor ise
tunnistab. Sellises suhtes oli eriti palju tehtud ära viimasel ajal Marxi järgijate poolt,
sellised nagu Bernstein, Kautsky jt., kes võtsid 1795.a. selle ette „Geschichte des S. in
Einzeldarstellungen“. Sotsialismi uurijate hulgas, kes ei kuulunud selle pooldajate hulka,
suhtuvad ühed sellesse vaenulikult, teised – enam objektiivsemalt ja teaduslikult. Üpris
pinnapealse kriitika näiteks võib pidada äsja ilmunud L. Seja (Сея) raamatut (1896) või
veelgi uuemat Le Boni (1898) teost. Paremateks mittesotsialistliku laagri teaduslikeks
töödeks on viimasel ajal Ludwig Steini (on tõlgitud vene keelde) ja Masaryki raamat.
Kõige kergemini tehti pihuks ja põrmuks ettekuulutajalikud tuleviku ühiskonna kujutised,
need, nagu väljendas Robert Mol, riiklikud romaanid, millised loodi peamiselt fantaasia
viljana. Enam varasema sotsialismi müstilised elemendid (näit. Leru) ja saint-simonistide
stiilis kaheldavad moraalsed doktriinid, andsid samuti sotsialismi üle kergeid võite.
Sotsialismi kritiseerimine muutus hulga raskemaks, kui see asus esinema mitte
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tuleviku ühiskonna loomise seisukohalt, vaid kaasaegseid majanduslikke kordi ja ei
püüdnud muutuda uueks religiooniks, keskendudes majandusteaduste teoreetiliste
küsimuste väljatöötamisele.
Kirjandus sotsialismist:(Tähestiku järjekorras):
G. Adler, „Die Geschichte der ersten socialpolitischen Bewegung in Deutschland“;
G. Adler, „Socialismus und Communismus“ („Handwörterbuch der Staatswissenschaften“);
Andler, „Lesorigines du Socialisme d´état en Allemagne“(1897);
Atlanticus, „Ein Blick in den Zukunftstaat, Production und Konsum im Socialismus“;
Bebel, „Die Frau und der Socialismus“;
E. Belfort-Bax, „The religion of S.“(1896);
E. Belfort-Bax, „The Ethicsof S.“ (1893);
Th. N. Renard, „Le socialisme d´hier et celui d´aujourd´hui“ (1870);
Bernstein, Hugo, Kautsky ja teised, „Geschichte des Socialismus in Einzelldarstellungen“
(1895, jne.);
Bernstein und Kautsky, „Die Vorläufer des neueren Socialismus“ (1895);
Bernstein, „Die Voraussetzungen des Socialismus und die Aufgaben der Socialdemocratie“
(1899);
Bertolini, „Il S. contemporaneo“ (1895);
Bouctot, „Histoire du communisme et du Socialisme“ (1890);
Boucher, „Darwinisme et socialisme“;
Bourdeau, „Le Socialisme allemand contemporain“;
Chiapelli, „Le promesse filosofiche del socialiscmo“ (1897);
N. Colajani, „Socialisimo e sociologia criminale“ (1884);
Eichthal, „Socialisme, communisme, collectivisme“ (1892);
Ely, „The labour movement in America“ (1886);
Engels, „Herren Eug. Dührings Umwälzung der Wissenschaft“ (1894, 3 va.);
Engels,„Die Entwickelung des Socialismus von der Utopie zur Wissenschaft“(1891,4va.);
Ferraz, „Histoire de la philosophie en France au XVIII siecle“;
Enr. Ferri, „Socialismo e schienza positiva“ (1894, sellest on saksa keelne tõlge);
R. Flint, „Socialism“ (1894);
Ad. Frank, „Le communisme juge par l´histoire depuisson origine jusqu´en 1871“ (1871);
Friedländer, „Der freiheitliche Socialismus“ (1892);
O. Gaupp, „Darwinismus wider Socialismus“ („Gegenwart“, (1893);
J. Gau, „Le socialisme rationnel et le socialisme autoritaire“ (1863);
A. Gehrke, „Communistische Idealstaaten“ (1878);
Gibbins, „English social reformers“ (1892);
Gohre, „Geschichte der christich-socialen Bewegung“;
Graham, „Socialism new and old“;
Grünberg, „Zur Entwickelungsgeschichte des modernen Socialismus“ („Zeitschr. Für
Staatswiss.“, 1891);
Grünwald, „Englische Socialreformer“ (1897);
Gumplowicz, „Rechtsstaat und Socialismus“;
Guyot, „Les principes de 89 et le Socialisme“ (1894);
H. C., „Darwinismus contra Socialismus“ („Neue Zeit“, 1890);
Haushofer, „Der moderne Socialismus“ (1896);
Held, „Socialismus, Socialdemokratie und Socialpolitik“ (1878);
Hohenberg, „Die Sociale Frage in dem Katholischen Deutschland“;
Huber, „Socialismus“ (IX v. „Deutsch,. Staatswörterbuch“);
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Hyndman, „The historical basis of socialism in Englamd“ (1883);
Jäger, „Der moderne Socialismus“ (1873);
Н. Кареевъ, «История Западной Европы в новое время» (т. IV Главы 26-27, и т.V. ,
главы 13, 16 и 31);
Kautsky, „Bernstein und das Socialdemokratische Programm“;
M. Kaufmann, „Utopias, or schemes of Sociale improvement“ (1879);
M. Kaufmann, „Christian Socialism“;
M. Kaufmann, artikkel „Dictionary of political economy“, Palgrave (1899);
Th. Kirkup, „An inquiry into Socialism“ (1888);
Th. Kirkup,“History of Socialism“ (1892);
Fr. Kleinwächter, „Die Grundlagen und Ziele des sogen. Wissenschaftlichen Socialismus“
(1885);
Fr. Kleinwächter, „Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und
Socialismus“(1891, on vene keeles ka);
E. de Laveleye, „Le socialisme contemporain“ (1889, on tõlgitud vene keelde);
Le Bon, „Psychologie du socialisme“ (1898);
Lichtenberger, „Le socialisme au XVIII siecle“ (1895);
Limanowski, „Historya ruchu spolecznego w XVIII stuleciu“;
Limanowski, „Historya ruchu spolecznego w XIX stuleciu“;
Limousin, „L´economie politique et le socialisme devamt la sociologie“ („Annales de l
´institut intern,. De sociologie“; III);
Ludlow, „Christian Socialism“;
Le Faure, „Le socialisme pendant la revolution francaise“;
Leroy-Beaulieu, „Le collectivisme“ (1891);
B. Malon, „Histoire du Socialisme“ (1882-1884);
B. Malon, „Le socialisme integral“ (1891);
B. Malon, „Expose des ecoles socialistes francaises suivi d´un apercu sur le collectivisme
international“ (1872);
Th. Masaryk, „Die philorophischen und sociologischen Grundlagen d. Marxismus“ (1899,
on vene keelde tõlgitud);
Mehring, „Die deutsche Socialdemocratie“;
A. Menger, „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag“;
Merlino, „Pro e contra il S.;espozione critica dei principi e dei sistemi socialisti“ (1897);
Metin, „Le socialisme en Angleterre“ (on tõlgitud vene keelde);
R. Meyer, „Der Emancipationskamp des vierten Standes“ (1874-75) ja 1885,);
Henry Michel, „L´idee de l´etat. Essai critique sur l´histoire des theories sociales et
politique en France“ (1898);
R. v. Mohl, „Geschichte der Literatur de Staatswissenschaften. Die Staatsromane“;
Morris, „Art and S.“ (1894);
Morris and Bax, „S., its growth and Outcome“ (1893);
Morris and Hydmann, „A summary of principies of S.“ (1892);
Nacquet, „Socialisme, collectivisme et socialisme liberal“ (1890);
Ch. Nordhoff, „The communistic societies of the United States“;
Noyes, „History of american socialism“ (1870);
Olliver, „Der S. vom ethischen Standpunkt“;
Pöhlmann, „Geschichte des antiken Kommunismus und Socialismus“ (1893);
John Rae, „Contemporary Socialism“ (2 v.a. 1891);
G. Renard, „Le regime Socialiste. Principes de son organisation politique et economique“
(1898);
L. Reybaud, „Etudes sur les refermateurs ou socialistes modernes“;
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Sotsialism-1936

Richard, „Le socialisme et la science sociale“(1897);
Eugen Richter, „Socialdemokratische Zukunftsbilder“ (1894);
W. L. Sargant, „Social innovators and their schemes“ (1858);
Sartorius von Waltershausen, „Der moderne Socailismus in d. Vereinigten Staate“ (1890);
L. Say, „Conture le Socialismo“ (1896);
Schäffle, „ Kapitalismus und Socialismus“ (1870);
Schäffle, „Die Aussichtslisigkeit der Sicialdemokratie“ (1885);
Scheel, „Theorie der soc. Frage“ (1871)
Scheel, „Socialismus und Communismus“ (Schönberg´s „Handbuch“ 1882-1884);
Schmidt-Warneck, „Social, Socialistisch, Sociologisch“ (1891);
Artikkel, Schönbergs „Handbuch der politischen Oekonomie“ ;
Semler, „Geschichte des Socialismus und Kommunismus in Nord-Amerika“ (1880);
Siciliani, „Socialismo, darvinismo e sociologia moderna“ (1885);
W. Sombart, „Socialismus und sociale Bewegnng im XIX Jahrhundert“ (1896, vene keelne
tõlge on «Новымъ Слове»);
Stamm-hammer, „Bibliographie des Socialismus und Kommunismus“ (1893);C. Stegeman
und C. Hugo, „Handbuch des Socialismus“ (1897, sõnastik);
Lorenz Stein, „Der Socialismus und Communismus d. Heutigen Frankreichs“ (1842);
Lorenz Stein, „Gesch. Der socialen Bewegung in Frankreich“ (1850);
Ludwig Stein, „Die sociale Frage im Lichte der Philosophie“ (1896, on tõlgitud vene
keelde);
A.Sudre, „ Histoire du communisme“ ;
Sybel, „Die Lehre des heutigen Socialismus und Kommunismus“ (1872);
Thonissen, „Le socialisme depuis l´antiquite jusqu´a la constitution francaise du 14 janvier
1852“ (1852);
Treitschke, „Der Socialismus und seine Gönner“;
Villegardelle, „Histoire des idees sociales avant la revolution francaise“;
Vollmar, „Ueber Staatssocialismus“ (1892);
Walther, „Socialismus und Communismus“ (1878);
Warschauer, „Geschichte des Socialismus und neuren Communismus“;
Sidney Webb, „Socialism in England“ (on saksa keeles, 1898);
Winterer, „Der Socialismus in den letsten drei Jahren 1880-1882“ (1882);
Winterer, „Internationaler Socialismus von 1885“ (1890);
Winterer, „Le socialisme contemporain“ (1878, 1882, 1885, 1890);
P. Випперъ, «Общественныя учения и историческия теории XVIII и XIX вв. в связи с
общественнымъ движениемъ на Западе» (1900);
J. Wolf, „Socialismus und socialistische Gesellschaftsornung“ (1892);
R. Archey Woods, „English social movements“;
Woolsey, „Communism and Socialism in their history and theory“ (1879);
Ziegler (H.E.); „Die Naturwissenschaft und die Socialdemokratische Theorie“ (1894);
Zieger (Th.), „Die Socialfrageist eine sittliche Frage“ (Koos tuleviku ühiskondadele
vaadete käsitlusega, on olemas prantsuse keeles);
Щегловъ, «История социалъныхъ системъ» (два дома);
И. Янжулъ, «Английская свободная торговля» (т. II, об англ. Соц.);
Б. Чичеринъ, «Немецкие социалисты» («Сборникъ госуд. Знаний», Безобразова, т. VI
1888 г.). – Научные и литер. Органы С.: «Die neue Zeit“ (1883), „Socialistische
Monatshefte“ (1895), „Academie“ (tsehhik. 1897), „La revue socialiste“ (malonistide
häälekandja, alates 1885.a.) jne.
ЭС БЭ, СПб 1900, т. XXXI стр. 21-34 Н. Карeевъ. (1850-1935)
Sotsialism-36-(lad. sõnast socialis), laiemas mõttes ühiskonna vaade, mis rõhutab kõigi
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ühiskonnaliikmete kohustust ühiskondlikust tööst osa võtta, omistades neile ühtlasi õigust
selliselt toodetud hüvistest ühiselt ja enam-vähem võrdselt osa saada. Kitsamas mõttes
suund, mis taotleb klasside- ja ekspluateerimisvaba ühiskonnakorda, kus hüviste tootmine
toimuks ühiskonnale kuuluvate vahenditega kindla kavamajanduse alusel ühiskonna
tõeliste vajaduste kohaselt ja kus seetõttu oleks kõrvaldatud erakapitalistlikule
tootmisviisile omased puudused – ohjeldamatu võistlus ettevõtjate vahel, kapitali ja tööjõu
otstarbetu pillamine ja töövõtjate raske sotsiaalsne sõltumus tööandjaist. Nähes senise
majanduskorra peapahet eraomandi instituudis taotleb selle asendamist täieliku
varadeühisusega (kommunism) või selle tunduvat piiramist üldsuse huvides, kas
maaeraomandi (Agraarsotsialism, Maaküsimus) või kõigi tootmisvahendite
sotsialiseerimise kaudu (sotsialism kitsamas mõttes).
Sotsialismi eesmärgiks on sisemine kokkukõlaline ühiskond, kus puuduksid
majanduslikest ja sotsiaalsetest põhjustest tingitud vastuolud inimeste vahel, kes kõik
oleksid õigustatud ühiselt kaasa rääkima ja kohustatud kaasa vastutama hüviste tootmise ja
jaotamise olulistes küsimustes. Sotsialism ei eita individuaalsete võimete soodustamise
vajadust, leiab aga, et majanduslikule võrdsusele toetuv ühiskond suudab paremini
kindlustada individuaalseid vabadusi, andes kõigile kodanikele võrdsed võimalused
alustada ja arendada oma elutegevust.
Riigivõimusse on mitmed sotsialistlikud suunad suhtuvad eitavalt (Anarhism,
Fourier, Fr. Ch, vn. Ka Marksism.) Nüüdisaegne sotsialism tunnustab enamasti siiski riiki
kui ühiskondliku elu paratamatut vajalikku avalik-õiguslikku reguleerijat ning sotsiaalse ja
kultuurilise loomistöö olulist organit ja võitleb järjekindla demokratismi teostamise eest
poliitilises elus.
Sotsialism on igasuguse rahvusliku surve vastane ja rõhutab kõigi rahvaste võrdseid
eluõigusi, ent samal ajal rahvusvahelise vendluse ja koostöö ideed (vt. Internatsionaal).
Teatavaid sotsialistliku ühiskonnavaadete elemente leidus juba vanaajal (näit. Platonil),
samuti keskaegseis kristlikes sektides. Kindlama süsteemine esineb sotsialism XVI saj. Th.
Morusel, kelle „Utoopia“ mõjul on tekkinud rida nn. riigiromaane, kus mingi väljamõeldud
ideaalne ühiskond seatakse vastu kaasaja puudulikele olusuhetele. (Campanella, T.; Cabet,
E.; Morris, W.; Bellamy, E.; Hertzka, Th.). Suure Prantsuse revolutsiooni ajal tegi Fr. N.
Babeuf, kes muuseas algatas töötavate rahvakihtide diktatuuri idee, esimese katse
sotsialistlikku korda teostada. Mõjukama ühiskondlik-poliitilise suunana tekkis sotsialism
alles 1830.aastaist, mil tuli tarvitusele sotsialismi nimetuski. Sotsialismi edukas arend XIX
saj. olöi tingitud suurkapitalistlikus ühiskonnas ja liberaalses riigis tekkinud vastuolust
arvukate töölismasside poliitilise ja õigusliku seisundi paranemise ning haridusliku taseme
tõusu ja nende raske majandusliku sõltumuse vahel. Nn. utopistliku sotsialismi esindajadf
(R. Owen, Fr. M. Ch. Fourier jt.) arvustasid teravasti suurkapitalistlikku majanduskorra
puudusi ja püüdsid teaduse edusamme ja tehnika saavutusi kasutades puhtloogilise
abstraktsiooni teel leiutada uut, eeskujulikku ideaalühiskojnda., mille kasuks nad arendasid
agarat propagandat, otsides endilepooldajaid peamiselt haritud kihtidest. Sellise
ratsionalistliku käsituse asendas evolutsioonilisega saintsimonism, mille järgi sotsiuaalne
areng ise paratamatult suundub õiglasemale ühiskonnavormile, kuna C. Pecqueur hakkas
nõudma tsentralistlikku ühiskondlikku töökorraldust kindla kavamajanduse alusel.Veel
rohkem rõhutab evolutsiooni ideed 1840.aastail tekkinud marksism, mis lõi tihedad
sidemed sotsialismi ja töölisliikumise vahel ja kujunes XIX sajandi 2. poolel domineerivaks
sotsialistlikuks suunaks. Riigivõimu kasutamist sotsialistliku ühiskonna loomisel on
agarasti propageerinud L. Blanc ja F. Lassalle. Saksamaal tekkisid 1870.a. J. K.
Rodbertuse mõjul Manchesteri koolkonna vastu võitlev alalhoidlikuma ilmega sotsialistlik
suund, nn. riigis, mis taotleb suurkapitali esivõimu riiklikku piiramist ja sotsiaalseid
refortme propageeriv kateedersotsialism. Viimaseil aastakümneil on esilelerkinud
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sündikalism ja gildisotsialism, kuid need ei ole suutnud omandada laialdasemat kõlapinda,
küll aga bolševism, mis pääses võimule Nõukogude-Venes. Mõningaid sotsialismi
eesmärke on soodustanud ka mitmesuguseid XIX saj,. tekkinud kristlik-sotsiaalsed
liikumised. Sotsialistlikust liikumisest osavõtu kaudu on töötavail kihtidel õnnestunud
mitmel pool pikkamööda tõsta oma majanduslikku taset ja saavutada suuremat
ühiskondlikku erikaalu. Sotsialistlikeks parteideks organiseerunud proletaarlikele
elemenmtidele on osavõtt jooksvast poliitilisest elust olnud oluliseks elukooliks, õpetades
neid kainemalt arvestama tõsiolusid ja tihedamalt kaasa elama oma riigi ning selle
rahvastiku üldiste huvidega. Sotsialistliku liikumise survel on riigid hakanud teostama
tervendavaid reforme sotsiaalseadusandluse jne aladel. Kõik see on tunduvalt suurendanud
üldist heaolu ja vähendanud riigile hädaohtlikku sotsiaalset pinevust. Maailmasõja järel on
sotsialistlikus liikumises siiski mitmel pool tulnud seisak, peamiselt talle vaenulike
suundade eriti fašismi võistluse tõttu. (B. Földes Die Hauptströmungen d. sozialistischen
Gedankenwelt, 1923; K. Vorländer, Geschichte d. sozialistischen Ideen, 1924; F. Muckle,
Die grossen Sozialisten, 2 k. ,1920; H. Bourgin, Les systemes socialistes, 1923).EE-36-7954-956
Sotsialistidrevolutsionäärid-36

– Vene sotsialistlik erakond, asut 1901.a. narodnikluse ideoloogia alusel, pani masside
revolutsioneerimise eesmärgil erilist rõhku terrorismile. Tema ülesandel teostatud
atendaatide ohvritena langes rida nimekaid Vene võimukandjaid. Partei juhtivamaid mehi
olid G. Geršuni, V.Tsernov, B. Savinkov, A. Kerenski. Mõnda aega eriti J. Azef, kes
hiljem osutus poliitilise politsei agendiks. Maailmasõja ajal jagunesid sotsiaalrevolutsionäärid kahte suunda: sõjavastasteks Tšernoviga eesotsas ja sõja võidukat lõppu
pooldavateks Kerenski juhtimisel, vooluks. Kaotanud juhtiva rolli pärast 1917.a.
märtsirevolutsiooni, lagunes partei lõplikultpeale oktoobrirevolutsiooni. Enamlastele
allesjäänud parempoolsed sotsiaal-revolutsionäärid püüdsid enamlastega koostööd teha aga
1918.a. jaanuaris nõukogude valitsusest eemale jäädes, püüdsid juulis revolutsioonilisel teel
haarata võimu Leningradis ja veel mõnes suuremas linnas, kuid ebaõnnestunult. RR-36-7lk.956

Sotsialistlik partei –
1907

(T:4D, lk.657 – 669. 1907.a. lk 668 on Vene sots. part.)rahvusvaheline sots.
Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia ja Holland, Austria-Ungari, Inglismaa, Itaalia,
Teisejärgulised Euroopa riigid, Ameerika, Austraalia, Jaapani, Venemaa ja Soome.
Venemaale imbusid sotsialismi ideed 1840 –a paiku Belintski ja Hertzeni ringikeste kaudu,
kus loeti Charles Fourier (1772 – 1837)Näit. “Le noveau monde industriel et
societaire”(1829).,Louis Blanqui (1805 – 1881), Leru, Cabet Etienne töid, mis avaldasid
sügavat mõju Belintskile, Hertsenile, Petrazevskile ja teistele silmapaistvatele inimestele 40a. -el. kes olid sotsialistideks, kuid nende sotsialism oli rohkem utoopilise iseloomuga ja ei
olnud seotud prantsuse sotsialistide-utopistidega.

Sotsialistlik partei-1936 Sotsialistlik-partei-1936-erakond, mis taotleb kapitalistliku ühiskonna muutmist
sotsialistlikuks (vt. Sotsialism) ühiskonnaks.
Revolutsioonilised sotsialistlikud parteid taotlevad seda eesmärki riigivõimu
vallutamise teel illegaalsete vahenditega, mässude ja kodusõdade laadse võitluse kaudu,
kusjuures võimu haaramist peavad teostama vastavalt organiseeritud ja tehnikat ning
relvade käsitsemist tundvad isikud, kuna laialised rahvamassid liikumisele passiivselt kaasa
tunneksid.
Evolutsioonilised sotsialistlikud parteid taotlevad sotsialistliku ühiskonda
kapitalistliku korra lppmuliku arengu tingimustes kõigi rahvamasside vastava
organiseerimise, kasvatamise ja harimise teel, kasutades tööliskonda kitsamas mõttes oma
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kihutus-ja haridustöö eelväena. See suund eitab riigivõimu vägivaldset haaramist, kuid
tunnustab relvavõitlust rahvamaside enesekaitse otstarbel ja teiste kapitalistliku korra
loomulikku arengut häirivate võimuhaarajate vastu astumisel. Kui rahvastiku enamik
tööliskonna poolt teostatava sotsialistliku selgitustöö mõjul pooldab sotsialismi, siis
peetakse üleminekut kapitalistlikust korrast sotsialistlikku võimalikuks isegi enne seda
individualistliku majanduse arenemisastet, millist üldisekt peetakse sotsialistliku ühiskonna
eelduseks.Marksistliku sotsialismi alusel seisvad sotsialistlikud parteid peetakse ka
sotsiaaldemokraatlikeks. Sotsialistlikud parteid on esinenud väga paljudes maades, eriti
järgnevais.
1.Austrias asutati sots.-dem partei V. Adeleri juhatusel 1889.a.. Ta pooldas Austria
liitmist autoonoomsete rahvaste demokraatlikuks riigiks ja oli a-st. 1907 parlamendis
tugevasti esindatud. Aastail 1918-20 võttis ta elavalt osa valitsusest, astus selle järel
opositsiooni, teostades aga võimu Viinis. O. Baueri teostatud Linzi programm rõhutas
teravasti klassivõitluse põhimõtet. 12.II 1934.a. Viinis puhkenud vasakpoolsete relvastatud
mässu summutamise järel likvideeriti see partei Austrias.
2.Belgias tekkis sotsialistlik parteiI Internatsionaali aktsioonina 1867, marksistlik
Belgia töölispartei asutati 1885.a. E. Vandervelde juhtimisel on ta üks suuremaid parteisid
ka valitsusest osa võtnud.
3.Eestis hakkas sotsialism pinda võitma Tartus ja Tallinnas 1890.a. aastail, mil selle
silmapaistvamaks tegelaseks kujunes M. Martna. Vene sots-dem tööliste parteis
(Bolševike) kajastus peagi ka eesti sots.demokraatide keskel .(Enamlus Eestis). Etendanud
silmapaistvat osa 1905.a. revolutsioonis ja teotsenud hiljem põranda all, esinesid eesti
sotsiaaldemokraadid kahes suunas: Enamlased asutasid järgnevalt Eestimaa
Mommunistliku Partei, vähemlased kujundasid 1917.a. Eesti sotsiaaldemokraatliku
Tööliste Partei. Vene sotsialistide-revolutsionääride ideoloogilistel alustel 1917.a. Eesti
Sotsialistide-revolutsionääride partei, millest 1920.a. moodustus E. Iseseisev Sotsialistlik
Tööliste Partei. 1925.a. Muudeti eesti sotsialistlikud erakonnad Eesti Sotsialistlikuks
Tööliste *Parteiks.
4.Hispaanias 1880-ndal aastail tekkinud sotsialistlik töölispartei oli alguses kaunis
nõrk, kuid 1881.a. revolutsioonist alates tõusnud nähtavale kohale. Oktoobris 1934
puhkenud vasempoolsete mässu nurjumisel kannatas ta rängalt, kuid saavutas 1986.a.
valimistel jälle väljapaistva seisundi.
5.Hollandis. 1870-aastail asutati väga radikaalsest sotsialistlikust parteist eraldus
1894.a. mõõdukalt marksistlik sots.dem partei. P. J. Troelstra juhatusel. Ta on viimasel ajal
tugevamaid Hollandi erakondi.
6.Inglismaal tekkis sotsialistlik töölisliikumine moodsal kujul marksistliku Social
Democratic Federationi asutamisega H.M.Hendmani poolt, ent see suund ei ole saavutanud
siin kuigi suurt mõju. Tähtsamat osa on etendanud J.K. Hardie jt. poolt 1893.a. asutatud
sotsialistlik Independent Labour Party, eriti aga viimase erakonna Fabian Society, tradeunionide jt. liitumise teel XX sajandi alguses tekkinud mõõdukalt sotsialistlik Labour Party.
Ka Briti dominioonides esinevad kaunis mõjukad töölisparteid suurema või väiksema
sotsialistliku värvinguga.
7.Itaalias tekkis sotsialistlik partei 1882.a. sots.dem alusel 1892.a. Ta jagunes F.
Turati juhitud mõõdukalt reformistlikuks ja E. Ferri juhitud radikaalsemaks suunaks. A.
1912 tekkis nn. reform-sotsialistlik erakond, kelle esindajad L. Bissolati-Bergamaschi ja I.
Bonomi olid maailmasõja ajal ja ka järel mionistriteks. Bonomi 1921-22 ka peaministriks.
Maailmasõja järel olid sotsialistlikud parteid parlamendis tugevalt esindatud, kuid nad
likvideritiaga 1926.a. fašistliku valitsuse poolt.
8.Leedus asutati sotsialistlik partei 1896.a. See omandas aga suurema kaalu alles
Leedu iseseisvumisel. Diktaatorliku valitsemiskorra kehtimahakkamise ja parlamendi
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laialisaatmise järel 1927.a. soikus sotsialistliku partei tegevus Leedus peaegu täiesti.
9.Lätis panid sots.dem liikumisele aluse XIX s. lõpus P. Kalninš, J. Rainis jt., kuna
sotsialistlik partei asutati 1904.a. See võttis juhtivalt osa 1905.a. revolutsioonilisest
liikumisest Lätis. Riikliku iseseisvuse jooksul on sotsalistlik partei osa võtnud valitsusest,
püüdes arendada Nõukogude-Vene sõbralikku poliitikat.1934.a. riigipöördele järgnenud
erakondade sulgemisel lõpetas oma tegevuse ka sotsialistlik partei.
10.Norras asutati sotsialistlik partei 1887.a. Norra töölispartei nime all. 1917.a.
enamuise saanud radikaalse tiiva mõju all otsustas partei 1920.a. liituda III (komunistliku)
Internatsionaaliga, kuna vähemusse jäänud parempoolne osa asutas 1921.a sots-dem.
töölispartei. 1924.a. lahkus Norra töölispartei Kommunistlikust Internatsionaalist, mille
järel parempoolne mõõdukas sotsialistlik rühm temaga jällegi ühines.1933.a. stortingi
valimistel kujunes partei parlamendi suurimaks erakonnaks ja moodustas 1935.a.
sotsialistliku valitsuse.
11. Poolas asutati Poola sotsialistliku partei 1899.a. J. Pilsudski juhtimisel. Ta
programmis oli ka võitlus Poola riigi uuestisünni eest, mispoolest ta erines
internatsionalistlikust meelestatud, 1906. a. asut. Poola kuningriigi ja Leedu sots.de.
parteist Rosa Luxemburgi juhtimisel. Viimane ühines 1918.a. kommunistidega. Etendanud
silmapaistvat osa iseseisvas Poolas, toetas ta Pilsudskit 1926.a. riigipöörde puhul, siirdus
aga peagi vastasrinda. 1928.a. lahkus sellest Pilsudskit toetav tiib, mis liitus
valitsusblokiga. Vrd. „Bund“.
12.Prantsusmaal asutasid M.B. Guesde ja P. Lafargue 1879 marksismi alusel seisva
s.p., millele järgnes rida teisi väiksemaid rühmitisi, nagu 1882.a. tekkinud mõõdukad
possibilistid , blankistid (Blanqui, L.A.) jt.. A-st 1893 oli saadikutekojas u. 30 liikmest
koosnev sotsialistlik rühm. A. E. Millerand astumise puhul valitsusse 1899.a. tekkinud tüli
ajal rajasid valitsusse astumise vastased Gueside jt. 1901 Parti socialiste de France,
valitsusse astumise pooldajad – Parti socialiste francais, mis parteid 1905.a. ühinesid (Parti
socialiste unifie). Ühendatud partei juhtivaks jõuks oli J. L. Jaures. Maailmasõja ajal oli
partei valitsuses esindatud, hiljemini aga oli ta L. Blumi juhatusel asunud opositsioonis,
sageli siiski toetades radikaal-sotsialiste. Ta reformistlik parem tiib eraldus P. Renaudeli
juhtimisel 1933.a. (nn. uussotsialistid). 1934.a. oli partei valimisliidus kommunistidega,
1936.a. kommunistide ja radikaal-sotsialistidega (nn. rahvarinne). Ta on viimasel ajal
saadikutekojas tugevamaid rühmi. Mõnevõrra omab sotsialistlikku ilmet ka sotsialistlike
vabariiklaste rühm, kuhu on kuulunud A. Briand, P. Painleve jt.
13.P.-A. Ühendriikides asutati sotsialistlik tööerakond 1877.a. Sotsialistlik partei
1901.a. Omavahelisele killustumise tõttu ei ole ta saavutanud suuremat mõju.
Sotsialistlikku ilmet omab ka 1919.a.tekkinud Farmer Labour Party.
14. Rootsis asutati sotsiaal-demokraatlik partei 1889.a. Riigipäeva 2. koja valimistel
sai partei 1905.a. 13 kohta; 1911.a. – 63 kohta; 1921 – 94 kohta; 1924 – 104 ja ka 1932 –
104 kohta, kujunedes lõpuks suurimaks erakonnaks parlamendis. 1917.a. peale on partei
korduvalt osa võtnud valitsusest, enamail juhtudel koalisatsioonis kodanlikkude
vabameelsetega. Partei silmapaistvavamaid juhte K. H. Brandind oli mitmel korral
peaministriks. 1932.a. on peamisnistriks sots.-dem. P. A. Hansson.
15.Saksamaal. F. Lassalle poolt 1863.a. asutatud Üldine Saksa töölisühind omas,
eriti J. B. Schweitzeri juhtimisel, mõnevõrra rahvusliku ilme. Sellele vastukaaluks rajasid
F.A. Bebel ja W. Liebknecht 1869.a. marksismi alusel seisva sots.-dem töölispartei, mis
liitus eelmisega 1875.a. Saksamaa sotsialistliku töölispartei nime all (Gotha programm).
Selles tõusis marksistlik suund varsti esikohale. Partei hoogsat tõusu püüdis pidurdada O.v.
Bismarck nn. sotsialistideseadusega, saavutamata kuigi suuri tagajärgi. Selle seaduse all
(1878-90) muutus partei sisemiselt ühtlasemaks, ta ilme radikaalsemaks. 1890.a. valimistel
sai ta 1,4 milj. häält, viies riigipäevale 35 esindajat. Erfruti parteipäeval 1891.a. astus partei
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puhtmarksistlikule alusele.(Erfruti orogramm) ja võttis endale nimeks Saksamaa sots. –dem
partei (lüh. SPD). Järgnevail ajul järkus partei tõus veelgi, kusjuures praktilises tegevuses
lõi läbi revisjonismi poolt esindatud reformistlik suund. Maailmasõja eel oli valitseva
reziimiga teraval vaenujalal seisnev sots.-dem partei suurim ja paremini organiseeritud
Saksa erakond. Selle sõja alguses hääletas ta riigipäevarühm sõjakrediitide poolt. Viimases
küsimuses tekkinud vastuolud viisid hiljemini partei lõhenemisele, selle tagajärjel tekkis
apr. 1917.a. H. Haase poolt juhitus Saksamaa iseseisev sotsialistlik partei, mis omas
vastandiks enamussotsialistidele, revolutsioonilist iseloomu ja nõudis otsest
sotsialiseerumist proletariaadi diktatuuri kaudu. Veel radikaalsema ilmega oli
Spartakusbund, millest kasvas välja Saksa kommunistlik partei. 1918.a.
novembrirevolutsiooni ajal aja järel etendasid Saksa sotsialistlikud parteid juhtivat osa,
kusjuures enamussotsialistid püüdsid Ph. Scheidemanni , Fr. Eberti, Heidelberg. jt.
juhtimisel rajada parlamentaarset demokraatiat, kuna iseseisvad sotialistid kõikusid
demokraatia ja nõukogude-süsteemi vahel. Viimastest liitus osa okt. 1920.a.
kommunistidega. 1925.a. vastuvõetud Heidelbergi programm oli teoorias marksistlik,
rõhutades aga ka tegelikku reformipoliitikat. Partei võttisa mitmel korral osa
koalisatsioonivalitsusest 1928 .a. valimistel sai ta 9,1 milj häält, viies läbi 153
riigipäevasaadikut. Eriti tugev oli ta Preisimaal. Hiljem läks tal majanduskriisi ajal
kommunistide ja rahvussotsialistide võitluse tõttu tagurpidi. 1927.a. eraldusi temast nn.
vanasotsialistid A. Winnigi juhatusel. Rahvussotsialistide võimuletuleku järel likvideeriti
sotsiaaldemokraatlik partei juunis 1933.a.
16.Soomes asutati sots- dem tööliste partei 1899.a.. Ta sai 1907.a. eduskuna
valimistel 80 kohaga suurimaks parteiks, 1916.a. aga absoluutse enamuse 103 kohta.
1917.a. valimistel ta kaotas suure osa oma poolehoidjatest. Mis etendas järgnevas Soome
vabadusvõitluses oma vasempoolsete juhtide kaudu olulist osa punaste poolel. Pärast
kommunistlikke elementide väljaheitmist 1919.a. toimus partei ümberkorraldus. 1933.a.
eduskunna valimistel sai erakond 78 kohta, kujunedes jällegi suureks parteiks, kui ta ei ole
valitsusest osa võtnud.
17. Šveitsis asutati sots. dem p. 1888.a., mis pääses vaid pikkamööda mõjukamale
kohale. Maailmasõja ajal omandas ta R. Grimmi juhtimisel rõhutatult vasakpoolse ilme.
18.Taanis korraldasid sotsialsitid end aastail 1876 ja 1878. Partei sai folkentiongi
valimistel 1901.a. – 14 kohta. 1913 – 32 kohta, 1932 – 62 kohta saades seega riigi
suurimaks erakonnaks. Juhiks on Th. A. M. Stauning,. Kes oli pikemat aega peaminister.
19.Tšehhoslovakkias asutati sots.dem p. 1870.a. kus partei osales rahvuslikust
võitlusest ja Tšehhoslovakkia iseseisvumise järel koalitsioonivalitsusest. 1920-21 oli ta
parlamendis tugevamaiks rühmituseks. Tema kõrval teostseb 1919.a. asutatud saksa sots.
dem. p.
20.Ungaris ei omanud 1880 –ndail a-il asutatud sots.- dem partei alul kuigi suurt
mõju, omandas aga tähtsamat osa 1918.a. revolutsioonini järel, kuid hiljem on ta mõju jälle
vähenenud.
21.Venemaal tekkisid esimesed mõjukamad sotsialistlikud voolud narodnikluse
ideoloogia alusel. Neist oli tähtsamad „Narodnaja Volja“ ja XX s. alguses tekkinud
sotsialistlik-revolutsionääride ning rahvasotsialistide parteid. Vene pagulasterevolutsionääride poolt asutati 1883.a. Genfis marksismi põhimõtete alusel rühm „Töö ja
Vabastus“, millest aja jooksul arenes välja Vene sotsiaaldemokraatlik töölispartei.
Võtnud ... a. refomistliku suuna, sai ta ägedate kallaletungide osaliseks revolutsiooniliste
marskistide poolt, kes koondusid ajakirja „Iskra“ ümber. G. Plehhanovi, V. Lenini ja L.
Martovi juhtimisel. Vene sots.dem partei kongressil Brüsselis ja Londonis 1903.a. jagunes
erakond enamlasteks ja vähemlasteks. EE-36-7-958-961. A.-T. K. ; H. Kr.; P.T.
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Sotsiograafia

Sotsioloogia
Sotsioloogia-1903

Sotsioloogia-1936

XX s. eriti pärast maailmasõda järjest rohkem iseseisvunud teadusharu, mille rajajaks on R.
Steinmetz. Sotsiaalgeograafia ülesandeks on liigsel määral geograafilise determinismi
kaldunud antropogeograafiat, geosotsiaalgeograafiat (Kultuurigeograafia) ja sageli
filosoofilisse spekulatsiooni langenud sotsioloogiat siirutada kriitilisele ja tõelisust uurivale
induktiivsele alusele. Uurimisobjektiks on ühelt poolt näiteks rahvad ja nende osad –
teatavad sotsiaalsed kihid ja nende poolt mingeid regionaalselt piiritletud koht, näiteks küla,
linnaosa, linn.
– teadus, mis uurib ühiskonna ja selle allsüsteemide toimimist ning inimeste ühiskondliku
käitumise seaduspärasusi.
– (T: 64. lk. 77 – 83)positiivse teaduse mõiste, mis käsitleb ühiskonnas toimuvate
protsesside seaduspärasusi. Auguste Comte (1798 – 1857) oli positivistliku sotsioloogia, kui
teaduse rajaja. Eristati neli suunda: - orgaaniline , (Spencher), äärmise individualismi
koolkond.
- Darvinistlik
- Psühholoogiline
- Materialistlik-majanduslik
– süstemaatiline teadus ühiskondlikest nähtustest (Ühiskond). Enamik uurijaid käsitavad
sotsioloogiat vaimuteadusena sotsiaalteaduste rühmas, omistades talle vaimuteaduste
tüpoloogilisi (ideaaltüübi) meetodeid. Ameerika sotsioloogide järgi on see oma meetodilt
sarnane nomoteetilise loodusteadusega. Temale olevat iseloomulik statistiliste
(kvantitatiivsete) meetodite rakendus. Sotsioloogia ajalugu algab mõnede uurijate, P. Barthi
ja O. Spanni arvates, ühiskondliku mõtlemise algmetega vana-aja filosoofidel, eriti Platonil.
Viimasel ajal on aga sotsioloogia algust põhjendatult otsitud inglise XVII ja XVIII sajandi
loodusõigusliku lepiguteooria vastaste (R. Cumberlandi, W. Templei, A.A.C. Shaftesbury
jt.) ideis. Traditsioonikohaselt algab sotsioloogia A. Compteiga kes esmakordselt tarvitas
(1837.a.) sotsioloogia nimetust ja käsitles süstemaatilisemalt ühiskonna arenemist.
.Mõjukamaks sotsioloogia suunaks XIX sajandil kujunes H. Spenceri rajatud ning A.
Schäffle, P. v. Lilienfeldi, R. Wormsi jt. poolt arendatud orgaaniline teooria, mis uuris
ühiskonna struktuuri ja arengut, rakendades analoogiat organismiga. Selle suuna kõrval
omandas suure tähtsuse K.Marxi jt. arendatud klassivõitluse (Marksism) ja L. Gumplowiczi
põhjendatud rassivõistluse õpetus, kuna G. Tardei leiutamise, järeleaimamise ja võistluse
momentide ehit. psühholoogiline õpetus on Euroopas vähe pooldamist leidnud. Viimane
suund saavutas L. Fr. Wardi, Fr. H. Giddingsi jt. poolt arendatuna suuremat tähtsust
Ameerikas, kus mõjustas W.McDougalli jt poolt loodud sotsiaalpsühholoogiat. Kui
orgaaniline koolkond oma metodoloogilise nõrkuse tõttu XX saj alguses kokku varises,
loobuti senisest ajaloofilosoofilisest ja ensükopleedilisest, teiste teaduste andmete
kokkuvõtmist taotlevast sotsioloogiast ja kerkis esile nõu sotsioloogia kui positiivse
üksikteaduse järele. Kõige radikaalsemal kujul toimus see murrang Ameerikas, kus ta
ulatus sotsioloogia kui teaduse objekti ja meetodi probleemistiku hülgamiseni, nii et
sotsioloogia kujunes siin praeguaegse ühiskonna ja sellega seotud kultuuri uurimiseks
statistiliste meetodite abil (nüüdisaja sotsioloogia). Selle kõrval on seal uuendatud A.
Comptei mõtet teadmisest kui ettenägemisest erilise rakendussotsioloogia arendamiseks.
See taotleb arengu ettemääramist tulevikus ja selle mõjustamist soovitavas mõttes. Vähem
järsult toimus mainitud pööre Saksamaal, kus samuti, eriti pärast maailmasõda, on üha
suuremat tähtsust omandamas nüüdisaegne ühiskonna induktiivne R. Steinmetzi järgi
sotsiograafiaks. Tähtsamaiks saksa sotsioloogia vooluks kujunes F. Tönniesé jt. mõjustusel
G. Simmeli poolt põhjendatud formaalne sotsioloogia, millise väljapaistvamaid viljelejaid
on praegu A. Vierkandt, L .v. Wiese ja Th. Litt. J. J. Bachofeni, L. H. Morgani jt poolt XIX
saj rajatud etnoloogiline sotsioloogia, mis käsitleb loodusrahvaste ühiskondlikku korda, on
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viimasel ajal kujunenud eriliste meetoditega teotsevaks, agarasti viljeldavaks sotsioloogia
haruks. Üha suurenevat tähtsust omandab nüüdisajal ajalooline sotsioloogia, mida M.
Weber katsus põhjendada mõistmise ja ideaaltüübi meetodi rakendamisega ja mida
esindavad Fr. Oppenheimeri, A. Weber jt. Teistest vooludest on tähtsamad:
1)universalistlik sotsioloogia, mille väljapaistvamad esindajad on rahvussotsialistliku
ideoloogia põhjendamisel mõjukas olnud O. Spann ning Prantsuse nüüdisaja sotsioloogia
suurim kuju E. Durkheim, ja 2) nn. mehhanistlik sotsioloogia, mida on arendanud V. Pareto
jt. Kõik need voolud ja alad on viimasel ajal hakanud huvi osutama sotsioloogia objekti
ning meetodi kindlakstegemise ja endi vastastikuse mõistmise vastu. See kindlustab
sotsioloogia kui teaduse lõppliku kujunemise tulevikus. Vt. Biosotsioloogia,
Linnasotsioloogia. (P. Barth, Philosophie d. Geschichte als Soziologie, 1922; P. Sorokin,
Contemporary Sociological Theories, 1928 (ka sks. K); R. Thurnwald, Soziologie von
heute, 1932; A. Vierkandt, Handwörterbuch d. Soziologie, 1931.) EE-36-7
Sotsiotehniline süsteem - Sociotechnical system- Süsteem, mis sisaldab inimesi ja tehnoloogilisi komponente. Kõik
formaalsed organisatsioonid kujutavad endast sotsiotehnilisi süsteeme.
Sotsiotehnilised
- Sociotechnical subsystem- Sisemised muutujad organisatsioonis, mis sisaldavad inimesi
allsüsteemid
ja tehnilisi komponente.
Sovinism
– (pr. chauvinisme, nimest Chauvin) – marurahvuslus. (Neologism, mis sai
eksisteerimisõiguse prantsuse keeles ja selle järel teistes euroopa keeltes. Selle all
mõeldakse sõjakalt keeva rahvustunnet, mis fantaasias lõkkele puhutud ja põhineb arutul ja
pimesi järgitaval allumisel. Sõna tuli Napoleoni sõduri nimest, kes ta käske ülitruult täitis.
Spetsialiseeritud
- Specialized division of labor- Tehnoloogilisest vaatevinklist on see olukord, mille puhul
tööjaotus
isikud, kes saavad mingi tööga eriti hästi hakkama, teevad selle siis kogu organisatsiooni
jaoks ära. Termin kuulub horisontaalse tööjaotuse juurde, väikese hulga koostisosade
puhul. Näiteks töö toote koostamise konveieri juures.
Splendid isolation –
(hiilgav isolatsioon) – Suurbritannia välispoliitika põhiprintsiip.
Staatuslik hierarhia
– sotsiaalse stratifikatsiooni süsteemi omadus: inimesed asetuvad ühiskonnas oma staatuse
järgi eri tunnustusastmetele (kõrge staatusega inimesed on staatusliku hierarhia tipus).
Standardiseerimine
- Standardization- Toote koostamisel tootmisprotsessis ühesuguste omavahel vahetatavate
detailide ja sõlmede kasutamine.
Standart-Standard - Konkreetne eesmärk, mille suunas edenemist saab mõõta.
State Gazette
RT = Riigi Teataja
Status civitatis
– kodakondsus
Status praeseus
– praegune olukord
Status quo
– endine seisund, seisund teatud momendil.
Stoitsism
– antiik Kreekas fil. , mille järgi on mõttetarga ülesandeks vabaneda kirgedest ja
ihadest ning elada mõistusele kuuletudes. Rõõmuga saatusele allumine, sest kõik sõltub
endast, mitte saatuse tahtest.
Strateegia
Strateegilinne
planeerimine
Struktuursed fondid
Subdelegatsioonideks
Subject matter –
Subsidiaarne

– Strategy- Eesmärkide saavutamise üldine ja igakülgne plaan.
- Strategic planning - Juhtkonna poolt tehtud kogum tegevusi ja otsuseid, mis aitavad viia
organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike konkreetsete strateegiate
väljatöötamisele.
– EL eelarve sihtotstarbelised fondid, mille kaudu eraldatakse vähem arenenud
liikmesriikidele ressursse majanduse infrastruktuuri kaasajastamiseks ning uute töökohtade
loomiseks.
- alamdelegatsioonideks (Tšiili K .1955.§88).
ühte ja samasse hagisse puutuv.
– aitav, toetav .
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Subsidiaarsuse
põhimõte
Subsiidium
Subventsioon

Successic
Sugukonnaõigus
Sui jure
Suktsessioon
Summa protestas
Sunnivõim
Suprefekt –
Surnukehade
palsameerimine e.

– ülesandeid täidetakse inimesele kõige lähemal seisval avaliku võimu tasandil, millel see
on ülesannete iseloomu , ulatuse ja tõhususe seisukohalt kõige otstarbekam.
– rahaline toetus, mida riik annab kas teatud toote/teenuse müüjatele või teatud
majandusharule.
– ld. Subveniere- appi tulema, kap. Riigi majandusliku abi vorm üksikuile
majandusharudele, ettevõtetele ja nende omanikele; praktiseeritakse laialdaselt imp.
Maades pankrotistunud ettevõtete ja pankade saneerimiseks v. agressiivseteks
eesmärkideks, näit sõjatööstuse laiendamiseks. VÕS. (1934.a. Austria K §154)
– riikide õiguste ja kohustuste pärandamine riikide liitumisel või likvideerimisel.
– ühiskonnas tunnustatud kirjutamata tavaõigus, kus seadusi asendasid ühiskondlikud
kokkulepped.
– iseenese isand (ld. k.) Rooma õiguses vaba isik; riigipea tegutsemisvabadus lepingute
ratifitseerimisel.
jur. seisund, kus üks õigusjärglane (suktsessor) asendab teist vastavas õigusvahekorras,;
õiguste ja kohustuste kandumine ühelt riigilt teisele maade üleandmisel
– riigi omadus olla nii sise- kui ka välisküsimustes sõltumatu.
(Coercive power) - Mõjutamine, mis põhineb käsutäitja veendumusel, et mõjutav isik võib
teda karistada või raskendada tema eluliste vajaduste rahuldamist.
palsameerimine ((laipa roiskumisvastaste vahenditega immutama kaitseks kõdunemise
vastu Vs)) – rida meetmeid, milliseid võetakse laiba suhtes, et hoida seda lagunemise eest.
Pidades silmas, et laiba lagunemine sõltub kõdunemise bakterite tegevusest, millised
levivad soolestikust üle kogu keha laiali, on igasuguse palsameerimise peamiseks aluseks
laiba immutamine antiseptiliste (mädanikuvastaste) ainetega, millised tapavad neid
baktereid ja peale selle, immutades läbi kõik koed, viib selle sellisesse seisundisse mis on
neis mädanemis- protsesside arenemisele ebasoodus.
Laipade palsameerimine oli tuntud juba ammusel ajal ja levis eriti vanade egiptlaste
juures, kes seoses oma usukommetega muutsid palsameerimise teel muumiateks (vt.) mitte
ainult inimeste surnukehi vaid ka mõningate loomade korjuseid. Egiptlased teostasid
palsameerimist sisikonna eemaldamise ja keha aromaatsete ainetega täitmise teel. Peale
selle immutati keha naatron sooladega ((seebikivi)) ja mähiti palsameerivate ainetega
immutatud mähkmetesse. Laiba säilitamisel kuivas kohas ja ülalpool nimetatud
antiseptilised ained ning edasine kudede kuivamine hoidsid laipa lõpmatult pikaks ajaks
lagunemise eest. Kuid egiptlaste meetodit ei saa pidada täiuslikuks meetodiks selles mõttes,
et ikkagi tekkis tihti osaline kõdunemine ja peale selle laip kuivatati üle ning ta värv
muutus – mumifitseerus.
Viimasel ajal hakati palsameerimist harva teostama ja sedagi tehti vaid soovist
hoida keha pikka aega hauakambris või siis, kui laip oli tarvis viia matmiseks kuhugi
kaugele või ka laipade anatoomilisteks töödeks säilitamiseks. Seejuures palsameerimise
tehnika oli täiustatud selles mõttes, et antiseptilist ainet hakati sisestama laiba veresoonte
kaudu, mille tõttu see jagunes keha kõikidesse kudedesse ja organitesse, neid täiuslikult
immutades ja lagunemist ära hoides. Seda palsameerimise meetodit kasutatakse ka
käesoleval ajal, kusjuures veresüsteemi antiseptilise ainega täitmiseks kasutatakse
spetsiaalset pumpa või esmarhovi kruusi abil aorti, või une- või puusaaordi kaudu.
Antiseptiliste vedelikena kasutati varem kreosooti, puuäädikat, karboolhapet, arseenhapet,
hiljem: tsink-kloriidi lahust, piiritust või (meil) Dr. Võvodsevi ((д.ра Выводцева))
vedelikku (timoli lahus vees koos glütseriiniga). Käesoleval ajal kõiki ülalpool nimetatud
antiseptilisi aineid palsameerimiseks enam ei tarvitata, kuna need on formaliini poolt välja
tõrjutud, milline 20% lahuses või veel parem koos 1% sulemma ((sublimaat,
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Survegrupp
Suspensiivne klausel
Suspensiivne veto
Suur koalitsioon Suur Prantsuse
revolutsioon

kloorelavhõbe)) lahusega, olles valatud laiba soontesse, kaitseb seda täiuslikult lagunemise
eest määramatult pikaks ajaks. Meeldiva lõhna andmiseks võib nimetatud antiseptilisse
vedelikku lisada mingit eeterlikku õli (aniisi, loorberi, roosiõli, bergamott-õli ((apelsinipuu
viljadest))). Peale soonte antiseptilise vedelikuga täitmist on laibast vaja eraldada soolestik,
kui mädanemisbakterite peamine allikas, aga kõikidesse keha avadesse (nina, kõrvad jne.)
toppida formaliini ja eeterliku õliga immutatud vatti. Nimetatud laiba soonkonna
formaliiniga, eriti koos sulemmaga, täitmine hoiab kauaks ära keha lagunemise, kuid ei
peata liigkuivamise protsessi, milline aja jooksul ilmneb keha pinnal. Seepärast, soovides
kauaks ajaks säilitada ka keha välist ilmet, tehakse soontesse viidavad antiseptilised ained
lahused peaaegu poolest mahust glütseriini, mis hoiab tagasi kuivamist, lisamise teel. Peale
selle, kui laip oli enne selle soontesse formaliini viimist juba palsameeritud, võib seda
immutada glütseriiniga või Мельникова-Разведенкова glütseriini-äädikanaatriumi seguga
(peale eelnevat ettevalmistamist) täidetud vannis keha leotamise teel. Viimast meetodit
kasutati professor V. I. Vorobjovi ((В.И. Воробьев)) poolt V. I. Lenini keha
palsameerimisel.
А.Абрикосов.
Б.С.Э. с.573-575 1926. Москва.
– legaalselt tegutsev ühiskonnarühm, mis püüab suruda oma taotlusi poliitikasse avaliku
arvamuse või poliitikute mõjutamise teel.
– punkt seaduse kehtivuse peatamisest.
– väljakuulutamata jätmine.
Koalitsioonivalitsus, mis hõlmab kõiki mitmeparteisüsteemi suuri parteisid.
Prantsusmaal XVIII s. lõpul esinenud murranguline sisekriis, mil eesõigusteta rahvaklassid
teostasid elujõulise ja iseteadva linnakodanluse juhtimisel põhjapanevad reformid
poliitilises ja sotsiaalses elus. Asendades absolutse monarhia rahvaesindusliku korraga ja
senise seisusliku ühiskona kodanlikul võrdsusel baseeruva ühiskonnaga. Suur Prantsuse
rev. Oli põhjustatus ancien regime sügavast sisemisest laostumisest, eriti kokkukõla
puudumisest kodanlikkude kihtide väljapaistva sotsiaalmajandusliku tähtsuse ning kõrge
kultuurilise taseme ja nende väikese poliitilise erikaalu ning allasurutud õigusliku seisundi
vahel, kuna olulisema ajendine esines riigipankroti hädaoht (Vt. Prantsusmaa ajalugu VI
vg. 983-984). Mais 1789 olid pika vaheaja järel Versaille´s kokku tulnud generalstaadid,
kus seekord 3. seisusele oli võimaldatud niisama suur arv esindajaid (600) kui vaimulikul
seisusel ja aadlil kokku. Viimased nõudsid hääletamist seisuste järgi (igal seisusel üks
hääl); 3. seisus aga pooldas hääletamist peade järgi (igal esindajal üks hääl), kuulutas enda
17. juunil rahvuskoguks (Assemblee nationale) ja andis 20. juunil kuulsa pallisaali vande,
kohustudes mitte enne laiali minema, kui riik on saanud uue põhiseaduse. Valitsus, kel
puudus kindel tegevuskava, laskis algatuse enda käest ära libiseda; kun. Louis XVI andis
teatava vastupanu järel vaimulikele ja aadlile käsu liituda rahvuskoguga, kes sellega
muutus asutavaks koguks. Kui aga kuningas õukonna survel tagandas J. Necker´i ametist ja
hakkas koondama Versailles´sse sõjaväge, puhkes Pariisis mäss; rahvamassid vallutasid 14
juulil Bastille´vangla, moodustati rahvuskaart M. J. M. De Lafayette ´i juhatusel ning võeti
uue ajajärgu sümbolina tarvitusele trikoloor. Seetõttu oli kun. Sunnitud Necker´i tagasi
kutsuma. Revolutsioonile Pariisis järgnes kohtadelgi kommunaalne revolutsioon, mil
asutati kohalik rahvuskaart ja tagandati senised võimukandjad. Kui liikumine kaldus maale,
kaotas asutav kogu 4. augusti öö koosolekul talupoegade äreva meeleolu rahustamiseks
mõne ettenägeliku aadliku algatusel aadli ja vaimulike eesõigused, provintside eriõigused,
tsunftid ja üldse seisusliku korra. Selle järel loendati Inimese ja kodaniku õiguste
deklaratsioonis kodanikkude põhiõigused ja asuti selles väljaöeldud põhimõtteile vastava
põhiseaduse väljatöötamisele. 5.-6. okt. S.a. sundisid tööpuuduse, nälja ja
kontrevolutsioonihädaohu läbi ärritatud Pariisi rahvamassid kuninga siirduma Pariisi,
kusoli kergem ta suhtes järelvalvet teostada. Kuningas ja ühes temaga Pariisi asunud
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rahvuskogu sattusid nüüd sõltumusse pealinna rahvastikust, kes omandas siitpeale suure
poliitilise mõju. Et ka sõjavägi nakatus tugevasti uute ideedega, ei suutnud õukond enam
takistada revolutsiooni arengut. Sündmuste käiku hakkas tugevasti mõjutama Avalik
arvamus, mille organeiks oli hoogsalt arenev ajakirjandus (vt. Desmoulins, C., Marat, J. P.)
ja poliitilised klubid (Jakobiinid, Föjaanid, Kordeljeed). Asutavas kogus etendasid juhtivat
osa nn. konstitutsionalistid, vabameelne keskerakond, kelle tähtsamaid tegelasi oli E. J.
Sieyes. Vasemal tiival paistsid välja A. P. J. M. Barnave ja järjekindel demokraar M. De
Robespierre, kuna tugeva täidesaatva võimuga parlamentaarsetmonarhiat pooldav H.G. R.
De Mirabeau ei suutnud, hoolimata oma erakordseist võimeist, oma ideedele laialisemat
kõlapinda leida. 14. VII 1790.a. pühistseti Pariisis suure pidulikkusega nn.
föderatsioonipüha, millest osa võtsid ka provintside esindajad. Kun. Louis XVI ei suutnud
siiski sisemiselt leppida uue korraga ja tegi juunis 1791.a. katse põgeneda, et riigi idapiiril
asetsevate sõjavägede abil ja emigrantide ning välisriikide toetusel teostada riigipööret; ta
tunti aga Varennes´is ära ja toodi Pariisi tagasi. Kordeljeerida juhtimisel tekkinud
vabariiklik liikumine summutati siiski s.a. 17 juulil vägivaldselt rahvuskaardi abil, sest
võimutsev kodanlus nägi monarhias parimat korra kindlustamise vahendit. Andnud sept.
1791.a. vande uuele põhiseadusele, sai Louis XVI oma vahepeal suspenseeritud võimu
tagasi. See nn, 1791.a. põhiseadus andis seadusandliku võimu mõõduka varandusliku
tsensuse alusel valitavale ühekojalisele legislatiivile ja täidesaatva võimu kuningale, kes
omas vaid suspensiivse veto õigust ja valitses väljaspoolt legislatiivi võetavate ministrite
abil, kuna kohtuvõimu pidid teostama rahva poolt valitavad kohtunikud. Kuningas oli oma
võimu teostamisel tugevasti takistatud asutava kogu poolt elluviidud administratiivse
detsentralisatsiooni tõttu, sest seniste provintside asemele loodud omavalitsusühikuis –
departemangudes – disteiktides, kantoneis ja munitsipaliteetides teostasid riigivõimu
rahvastiku poolt valitavad ametnikud, kelle suhtes keskvalitsusel polnud mingeid õigusi.
Põhjaliku reformi teostas Asutav kogu ka kirikuelu alal. Kat. Kiriku määratu suured maad
riigistati ja müüdi enampakkumise teel; nende kindlustusel lasti välja riigivõlgade
tasumiseks uus paberraha – assignaadid. Kümnis kaotati ja vaimulikele hakati maksma
palka riigi poolt; nn. kiriku korralduse järgi muudeti kirik riiklikuks asutiseks, anti
preestrite valimine omavalitsuste valimiskoosolekute kätte ja hakati vaimulikelt nõudma
erilist ustavusvannet rahvale, seadusele ja kuningale. Samal ajal osutus Asutava kogu
agraarseadusandlus väga tagasihoidlikuks: ainult osa feodaalkoormisi kaotati väljaostuta,
kuna enamiku neist pidid talupojad aadlikelt õige raskeil tingimustel välja ostma. Seetõttu
jätkusid maal agraarrahutused, kuni rahvuskonvent juulis 1793.a. tühistas kõik
feodaalkoormised ilma mingi väljaostuta. Töölisliikumisele kujunes raskeks tõkestuseks
juunis 1791.a. antud nn. Le Chapelier´ seadus. Asutava kogu reformid realiseerisid rea
valgustusfilosoofia ideid, kindlustades samal ajal jõukale ja haritud kodanlusele riigielus
juhtiva koha. Siiski ei olnud asutava kogu poolt loodud konstitutsioonilisel monarhial kuigi
pikka iga, vaid vana korra kõrvaldamisele järgnes varsti monarhia kummutamine. Okt.
1791.a. kokkuastunud legislatiivis asusid juhtival kohal žirondiinid, kes pooldasid
revolutsiooni edasiarendamist demokraatlikus suunas ja selle kandmist teistesse maadesse.
Legislatiiv pani karmid abinõud kehtima ustavusvandest keelduvate (nn. tõrkujate)
vaimulikkude ja emigrantide suhtes, kuid Louis ZVI jättis vastavad dekreedid kinnitamata.
Märtsist juunini 1792.a. teotsenud žirondiinlik valitsus J. M. Roland de la Platiere´i
juhatusel alustas sõjakuulutamisega Austriale 20. IV 1792.a. revolutsioonisõjad, millel oli
suur mõju edaspidisele revolutsioonikäigule. Kui puudulikult korraldatud ja varustatud
Prantuse väed alul taganesid ja sissetunginud liitlasvägede ülemjuhataja Braunsxhweig´i
hertsog Karl eri manifestiga ähvardas Louis XVI mässulisi alamaid, vallutasid provintsidest
Pariisi ilmunud vabatahtlikud (nn. föderaalid) ühes pealinna radikaalsete rahvamassidega
10 VIII 1792.a. kuningalossi Tuileries ja sundisid legislatiivi Louis XVI ühes ta
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perekonnaga vangistama. Valitsusvõimu teostamiseks loodud täidesaatvas komitees tõusid
žirondiinide kõrval tähtsale kohale G. Danton. Riigi põhikorra reformimiseks valiti üldse
valimisõiguse alusel uus asutav kogu, nn. rahvuskonvent. Selle valimiste ajal korraldas
tähtsaks poliitiliseks teguriks tõusnud Pariisi kommuun julmad septembritapmised, mille
ohvriks langes hulk uue korra vastaseid. Rahvuskonvendi kokkutulekul kuulutati 22 IX
1792 Prantsusmaa vabariigiks. Et samal ajal pani Valmy lahing vaenlase pealetungi seisma,
sai vabariik parima rahvuskaitse vahendina võidurikka patriotismi kehastuseks. Endise
provintsipatriotismi asemel kujunes prantslastel sõjaohtudes võimas rahvustunne, mis
avaldus innukas sõjameeleolus (Marseljees). Konvendis asetsesid žirondiinid juba paremal
tiival ja olid teravas vastuolus peam. Pariisi sankülottidele toetuvate montanjaaridega, kuna
jõukamaid kodanikke kihte esindav sooerakond ei etendanud alul iseseisvat osa.
Mountanjaaride algatusel mõistis konvent Louis XVI surma ja laskis ta hukata (21.I 1793),
mis sammu tagajärjeks oli suure riikidekoalisatsiooni tekkimine Prantsusmaa vastu. Märtsis
1793.a. asutati politiliste süütegude arutamiseks revolutsiooniline tribunal ja Ch. Fr.
Dumouriez reetmise järel apr. 1793.a. rahvapääste-komitee; viimane koondas varsti enda
kätte peaegu kogu poliitilise võimu. Pariisi rahvamasside toetusel kõrvaldati 2. VI 1793.a.
konvendist žirondiinid ejuhid, kes olid alustanud sõjakäiku Pariisi kommuuni vastu ja
takistanud tarbeainete sundnormimist. Siitpeale olid üle 1. a. Võimul montanjaarid,
teostades energilist võitlust kõigi välis- ja sisevaenlaste vastu. Rohke verevalamisega
seotud terrori abil summutasid laialiste volitustega konvendi komissarid J. B. Carrier, J.
Fouche, J. L. Tellien jt. – mässuliikumise eri linnades. Ainult Vendée ś osutasid kat.
Kirikule truuks jäänud talupojad tõrkujate vaimulikkude ja aadlikkude juhatusel väga visa
vastupanu. 10. VIII 1793.a. vammuti Pariisis Marsi väljakul truudust konvendi poolt
väljatöötatud demokraatlikule põhiseadusele, mis aga erakordsete sõjaolude tõttu ei
jõustunud. Ka võeti tarvitamisele uus ajaarvamine, mille järgi aastaid loeti 22. sept. 1792 ja
anti kuudele uued nimed (Vt. Kalender). Samal ajal tekkisid mitmed ristiusule vaenulikud
usundikujud J. R. Hebert´i poolt õhutatud mõistuse kultus, Roberspierre poolt
propageeritud Kõrgeima Olendi kultus jne. Pööraste survel teostas konvent nn.
maksimumiseadusega sept. 1793.a. esmajärguliste tarbeainete hinna sundnormimise, mille
elluviimisel tuli rakendada väga karme sunnivahendeid. Seetõttu omandas terror siitpeal
väga laia ulatuse. Ta ohvriks langesid ms. Rida žirondiine, kuninganna Marie Antoinette ja
lõpuks ka rahvapääste-komitee juhtiva jõu – Robespierre´i - poolt esindatud suuna
vastased vasemalt ja paremalt poolt – herbertistid (giljontineeritud 24. III 1794.a.) ja
dantonistid (giljontineeritud 5. IV 1794). Jakobiinide klubi filiaalide ja konvendi
komissaride kaudu seadsid montanjaarid jalule tihedad sidemed Pariisi ja provintside vahel,
luues sellega sõjaoludes vajaliku võimukoonduse, kuna rahvapäästekomitee L. N. Carnot´
kaudu organiseeris edukalt rea uusi armeesid välisvaenlaste vastu. Seetõttu möödus
vabariiki ähjvardav hädaoht ja Prantsuse väev võisid minna üle pealetungile. 1794.a. suvel
ühinesid mõned terrori tegelased Roberspierre´i vastastega rahvapääste komiteest ja viisid
9. termidoe´il sooerakonna toetusel läbi Robespierre´i ja ta lähemate pooldajate kukutamise
ja hukkamise. See osutus võimalikuks peamiselt seetõttu, et Robespierre´i kaitseks
väljaastunud kommuun ei leidnud küllaliselt toetust temast pettunud kehvikumasside poolt.
Nüüd alanud nn. thermidori-reaktsiooni ajal tõusid esikohale jõukamad kodanlikud
elemendid, kes olid rikastunud rahvusvaranduste ostmise, sõjavarustuse müümise, viljaga
hangeldamise jne. tõttu. Sooerakonna algatusel kutsuti ellujäänud žirondiinid konventi
tagasi ja suleti revolutsiooniline tribunal, jakobiinide klubi ning Pariisi kommuun. Karmide
fanaatikute asemel etendasid nüüd juhtivat osa korda taotlevad oportunistid P. J. Fr. N. De
Barras jt. kes surusid vägivaldselt maha teiste rahvastikuelementide mässukatsed 1 prairal
´il ja 13. vendemiaire´il 1795.a. Konvendi poolt okt. 1795 kehtima pandud nn. III a.
Põhiseadus andis täidesaatva võimu 5 isikust koosnevale direktooriumile, kuna
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seadusandlikku võimu teostas kõrge varandusliku tsensuse alusel valitud rahvaesindus, mis
koosnes 500 –nõukogust ja vanemate nõukogust. Kuid sellega algaval direktooriumiajal
(1795-99) ei õnnestunud katse konsoliderida mõõdukat vabariiki. Lõtv ja korruptsiooniline
valitsus likvideeris küll Fr. N. Babeuf´i sotsialistliku vandeseltsi japidas võitlust nii
jakobiinidega kui ka uuesti pead tõstva rojalismiga. Viimase poolt ähvardava hädaohu
kõrvaldamiseks teostati 1797.a. 18. fructior´i riigipööre sõjaväe kaasabil. Kui aga 1799.a.
seni edukalt peetav sõda võttis halva pöörde ja riiki ähvardas rahanduslik kokkuvarisemine
haaras kindral Napoleon Bonaparte (Napoleon I) Sieyes´i abil läbiviidud 18. brumaire
riigipöörde kaudu võimu. Nimelt säilis vabariik veel 1804.a. –ni, tegelikult kuulus võim sea
ajal nn. konsulaadi ajal võim Bonaparte´ile kui esimesele konsulile, kes rajas sõjalisabsoluutliku reziimi, kindlustades samaaegselt revolutsiooni sotsiaalsed saavutised. Suur
Prantsuse rev. Andis võimsa tõuke vana korra kõrvaldamiseks kogu Euroopas ja omandas
revolutsioonisõdade ajal universaalse iseloomu. Ta alustas uue ajajärgu, mida
iseloomustavad absolutismi ja seisusliku korra järk-järguline kokkuvarisemine ning
kodanluse väljapääs sotsiaalses elus. P .T. EE. 1936 vr.1132-1136.
Suur Reede
Kristuse ristilöömise mälestuseks pühitsetav vaikne leinapäev kannatusnädal; sel päeval
pole rahvatraditsioonis lubatud teha ega alustada mingit tööd.
Suur talupoegade sõda Talupoegkonna majanduslik-sotsiaalne revolutsiooniline liikumine 1524-25 Lõuna- ja
Kesk-Saksamaal. Kui Saksa territoriaalvõimude tugevnemisel XV s. halvenes talurahva
õiguslik ning sotsiaalne seisund, hakkas talurahva hulgas tekkima loodusjõulisi
mässuliikumisi rikutud õiguskorra jaluleseadmiseks. Neile lokaalsetele mässudele „vana
õiguse“ eest järgnes, eriti XVI s. alguses, salaseltside poolt ettevalmistatud võitlusi
„jumaliku õiguse“ eest, kus taoteldi uut jumalikule õiglusele s.t. Pühakirjale toetuvat
ideaalset õigusseisundit, mis viiks talupoegkonna ja teiste kehvikute üldisele vabanemisele
(Bund-schuh-mässud). Seda liikumist hoogustas 1517.a. puhkenud reformatsioon oma
evangeelse vabaduse põhimõttega. Saksamaal hakkas talurahvasõda juunis 1524.a.
Stühlingen´i krahvkonnas Švaabimaal ja levis kiiresti Läände ja Põhja poole. Liikumise
eesmärgid võeti kokku nn. 12 artiklis, milles nõuti vaimulikkude valimist koguduste poolt,
teatavate andamite (näiteks väikese kümnise) ja pärisorjuse kaotamist, kalastuse ja
küttimise vabadust, mõisastatud kogukonnamaade tagastamist jne. Franki alal peamiselt W.
Hipler´i poolt koostatud Heilbronni põhikorrakavas nõuti ka ulatuslikku riigireformi –
kirikumaade sekulariseerimist, rooma kohtukorraldust, mõõtude, müntide ja kaalude
ühtlustamist ja keisrivõimu tugevdamist vürstide arvel. Radikaalseima ilme omandas
liikumine mõnes Tüüringi osas, peamiselt Münhlhausenis, kus Th. Müntzer´i juhtimisel
taotleti demokraatliku ilmega teokraatlikku süsteemi. Talupoegadega liitusid ka mitmed
linnad, eriti nende kehvemad kihid ja mõned aadlikud – G. V. Berlichingen, Fl. Geyer jt.
M. Luther püüdis alul vahendada võitlejate vahel, nõudis aga lõpuks järsult mässuliste
talupojajõukude hävitamist. See toimuski vürstide ühise aktsiooni tulemusena mais ja
juunis 1525 (Böblingeni lahing 12. V, Frankenhauseni lahing 15 V 1525.a.). Võidetuid
koheldi julmalt ja endised sotsialsed ning õiguslikud olud restaureeriti. Suut talupoegade
sõja üheks tagajärjeks oli laiade rahvamasside võõrdumine reformatsioonidt. G. Franz, Der
deutsche Bauernkrieg, 1933. EE .1936. Veerg 1138. P.T.
Suur Valijameeste
1820.a. seadusega loodi Prantsusmaal kaks valijameeste kolleegiumi seoses valimistega
Kolleegium
saadikutekotta. Ringkonna kolleegium kandis Väikese Kolleegiumi, departemangu oma
Suure Kolleegiumi nime.
Suveräänsus
– iseseisvus – riigivõimu omadus olla oma funktsioonide teostamisel väliselt sõltumatu ja
siseriiklikult piiramatu. Suveräänse riigi teotsemist normib ainult tema enda poolt kehtima
pandud õigusnorm. EE lk. 1936.a. lk. 1146 .
Suveräänsus Klassikaliselt osutab see vastuoluline kontseptsioon niisugusele võimule riigis, millest
mingi muu võim pole üle või mida mingi muu võim ei saa piirata; mõned õigusteoreetikud
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Suveräänsus –
Suveräänsus-1901

defineerivad seadust kui „suverääni käsku“.
kõrgemad õigused, riigi täielik sõltumatus teistest riikidest nii sise-, kui välispoliitikas.
– ülemuslikkus, ülemuslike õiguste kogum, mis kuuluvad riigile või selle juhile
(riigipeale). Põhiline mõistet määratlev tingimus on eitav: suveräänile ei saa olla ülemuslik
ükski teine võim. S – kuulub tavaliselt riigipeale, st. monarhile, kes valitseb oma õiguse
alusel, võim, mis ei ole delegeeritud kellegi teisele. Vabariigi President, kelle võim on rahva
poolt delegeeritud, on ametnik aga mitte suverään. Kuid, mitte alati ei ole suveräniteedi
subjektiks monarh, nagu Inglismaal, kus tunnistatakse suveräniteedi kuulumist “kuningale
parlamendis”(King in parliament), st. kuningale, lordide kojale ja alamkojale koos võetuna.
Nendest Alamkoda ei tegutse omal õigusel, vaid rahva poolt antud tähtajalise volituse alusel.
Saksamaal on aga teisiti: Saksa impeeriumi suveräniteeti kandis liiduvalitsuste kogu, mille
suhtes imperaator oli kui president (vürst Bismark). Prantsusmaal, tänu Rousseaule, levis
idee, et suveräniteet kuulub rahvale. See idee leidis kinnituse Prantsuse seadusandluses..., et
kogu riiklik võimutäius kuulub rahvale, kes teostab oma kõrgema võimu eelisõigust
üleüldiste valimiste kaudu. USA konstitutsioon algab sõnadega: “Meie, Ameerika
Ühendriikide rahvas, selleks, et luua täiuslikumat liitu, kehtestada õiglust, kindlustada
kodurahu, hoolitseda ühise kaitse eest, edendada üldist heaolu ning kindlustada vabaduse
õnnistust meile enestele ja meie järglastele, anname ja määrame Ameerika Ühendriikidele
selle Konstitutsiooni.” Demokraatlikes vabariikides on ainukeseks suveräniteedi kandjaks
rahvas. Siin tekitab küsimusi rahva mõiste?(Siis enamik maades puudus naistel hääleõigus).
Suveräniteet ei saa olla jagatud, vähendatud ja killustatud. Vasallriikide monarhid ei ole
suveräänid. Rahvusvahelise õiguse seisukohast on suveräniteet riigi absoluutne ja erandlik
õigus oma siseasju korraldada, sõltumatult teiste riikide arvamusest ja õigus sõlmida teiste
riikidega kõikvõimalikke lepinguid. Rahvusvaheline suhtlemine on võimalik vaid
vastastikuse suveräniteedi tunnustamisega.(T: 62.lk. 892 - ).
uus konstitutsioon 31.06.2003.a.
– Gustav II Adolfi loodud kohus. (u. 1617.a.)

Svaasimaa
Svea Õuekohus
Stockholmis
Svealased
Svensk Tidskrift
Svenska Dagbladet
Svenska Morgonbladet
Sverdlovsk

Sweating-süsteem
Sõda

Sõda - 1936

– Lõuna rootslased.
Rootsi poliitiline ajakiri asut 1911.a. Stokholmis.
Rootsi parempoolne päevaleht, asut, Stokholmis 1884.a.
Rootsi päevaleht, vabariiklaste ja vabameelsete häälekandja, asut 1890.a. Stokholmis.
Endine Jekaterinburg, Uurali rajooni pealinn, Ida-Venemaal, Siberi raudteesõlm,
kaevanduste ja metallitehastega; 401 000 elanikku (1933.a.) Asutatud 1721.a. Sverdlovskis
hukati enamlaste poolt 18. VII 1918.a. Vene keiser Nikolai II koos oma perekonnaga. ((Ka
teenijad). Sealt oli pärit Venemaa esimene president B. Jeltsin.
s.-pol., kodutööstuses esinev tööhankimisviis, kus tööandja ja töövõtjate vahel esineb
vahemees, sweater („higistama-ajama“), kes suure vahekasu eest palkab odavaid
kodutöölisi, moodustades neist enese juhtimisel sageli akorde ja kolonne.
– Relvastatud võitlus riikide ja rahvaste vahel, kui riigi poliitika füüsilist jõudu
kasutades (sest puudub rahvusvaheline kohus, mis omaks sellist täidesaatvat võimu, et
lahendada vaidlusalune probleem). Sõjad on kas rahva või valitsuse algatusel. Sõltuvalt
sihtidest, kas vallutuslikud, religioossed, sõda turgude pärast või iseseisvuse eest jne.(T:12,
lk.937).
Relvastatud võitlus kahe sõdijapoole vahel, kelleks võivad olla riigid üksikult või koos
teistega või ka sõjaliseks tegevuseks organiseeritud riigi osad. Varem vaadeldi
rahvusvahelises õiguses sõda kui õiguslikku vahekorda riikide vahel, nüüd aga eristatakse
1)sõja algatamist kui erisugust juriidilist akti (pr. Acte de guerre) ja sõda kui juriidilist
fakti, millega seostuvad erilised õiguslikud normid. Varem oli riikidel piiramatu õigus
alustada sõda. Lähtudes (bellum iustum´i, nagu kaitse ja vabadussõjast) ja mitte-õiglase
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Sõjakuulutamine

Sõjaline teene
Sõjapoliitika

Sõjapropaganda

Sõjasaak

sõja (bellum iniustum ´i nagu kallaletungi- ja imperialistliku sõja mõistest, tunnistatakse
viimast rahvusvaheliseks kuritööks ja keelatuks. Rahvasteliidu pakt keelab sõja alustamist
enne katset lahendada tüli rahulikul teel; Kellog ´i pakt, mis on ratifitseeritud 56 riigi poolt,
keelab sõja rahvusliku poliitika taotlemise vahendina. Sõja kuriteoks tunnistamisega osutub
oluliseks kallaletungija mõiste kindlaksmääramine. 1933.a. Londini lepingus, mille
osaliseks on ka Eesti, loendatakse need õigusvastased aktid, mille kordasaatmine tähendab
kallaletungi teostamist ja võimaldabv määrata kallaletungija s.o. õigusrikkuja.
Kallaletungija vastu püüab rahvusvaheline õigus rakendada sanktsioone, kuid tõhusaid
vahendeid sõja vastu ei ole seni suudetud organiseerida. Sõjaolukord algab sõja
alustamisega kas sõjakuulutamise või kallaletungi akti kaudu, lõpeb kas ühe poole
alistumisega või rahulepinguga (Rahu). Sõjapidamise kohta kehtivad erilised normid, mis
reguleerivad nihästi sõdijate poolte ja nende kodanike omavahelisi vahekordi kui ka
vahekordi erapooletute riikidega ja nende kodanikkudega. Need enamikus Haagi
konverentsidelt pärinevad normid määravad üldiselt, et sõda peetakse üksnes riikide
relvastatud jõudude vahel, mitte aga nende elanikkonna vastu, et sõjas ei tohi tarvitada
lubamatuid relvi (gaasisõja keeld), et haavatutele ja haigetele võimaldatakse abiandmist
sanitaarasutiste poolt Punase Risti erapooletu märgi all, et vange koheldakse inimlikult.
Samuti normib sõjaõigus ka okupatsiooni. Erinormid kehtivad maa-, mere- ja õhusõja
kohta. Sõda muudab sõdijate poolte tavalised vahekorrad ka riikidega, kes sõjast osa ei võta
ja kelle kohta seepärast kehtib erapooletuse (Neutraalsus) õiguslik instituut. EE VII 1936.a.
v.1153-1154
Teadaanne vastas- kui ka erapooletutele riikidele, et riik loeb ennast sõjajalal olevaks mingi
vastasriigiga. Haagi 2 rahukonverentsi 3. konventsiooni järgi ei pea riigid alustama
sõjategevust enne sõjakuulutamist, mis võib olla otsene ja motiveeritud või tingimuslik,
esinedes viimasel juhul ultimaatumine. Et sõda on tunnistatud õigusvastaseks, siis on ka
sõjakuulutus muutunud kallaletungiaktiks; seetõttu püütakse nüüdisajal sõjakuulutusest
hoiduda, alustades sõjategevust muil ettekäänetel.
Teene, mida isik osutab riigile sõjategevusest eduka osavõtuga ja sõjaliste operatsioonide
tagajärjeka juhtimisega.
Poliitika, mis peab sõja ajal koordineerima sõjalist tegevust sõjaväelisel, majanduslikul,
ühiskondlikul ja rahvusvahelisel alal. Iga riik peab juba rahu ajal oma majanduslikus
arengus arvestama sõja korral tekkivaid nõudeid. Iga sõja puhul ülesseatav poliitiline
eesmärk peab olema kokkukõlas riigi reaalsete jõududega; selle formuleerimine peab
toimuma poliitiliste ja sõjaväeliste juhtide koostöö kaudu. Üheks tähtsamaks küsimuseks
sõja ettevalmistamisel on riigi sise- ja välispoliitika. Sisepoliitika peab lahendama sõja ajal
toitlus- ja korteri- , kütte-, transpordi- ja rahandusküsimusi. Eestis oli näiteks maareformi
algatamine tõhusamaid aluseid, mis võimaldas Vabadussõja soodsat elluviimist. Raskeim
sõjapoliitiline ülesanne on sõja diplomaatiline ettevalmistus, mis peab ära hoidma
kolmandate riikide vahelesegamist ebasoodsal hetkel, vaenulikku riiki eraldama
võimalikest liitlastest ja leidma juhtsõna, mis oleks oma rahvale meelepärane jasamal ajal
mõjustaks ka teisigi riike. O.P.
Sõj. , poliitilise propaganda osa, mille ülesandeks on selgitada sõja eesmärke, tõsta oma
kaitsejõudude võitlusvõimet ja meeleolu ning nõrgendada vastase vastupanuvõimet.
Sõjapropaganda vahendeid on kirjandus, sõnalised ettekanded, raadio, teater, kino, kujutav
kunst jne. Laiemas ulatuses rakendati sõjapropagandat maailmasõjas.
Vaenlasele kuuluv vara, mis on langenud teise sõdiva poole vägede kätte.Vanasti kuulus
sõjasaagi hulka kõik vara, mis saadi vaenlase maaalalt. Nüüdne sõjaõigus tunnustab
eraomandi puutumatust, mistõttu sõjasaagiks võib olla ainult vastasriigile kuuluv vara, eriti
sõjapidamistarbed ja materjalid. Eraomandist võib aga vastava tasu eest võõrandada
esemeid, mis on kasutatavad sõjaliseks otstarbeks (Rekvisitsioon). Elanikkude vara
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röövimine sõjavägede poolt on raskesti karistatav.
Sõjasaladus
Laiemas mõttes igasugune informatsioon kõige kohta, mida riik võib kasutada riigikaitseks
ja mille teatavaks saamine võib mõjustada negatiivselt sõjapidamist; kitsamas mõttes – kõik
riigi sõjalistesse jõududesse ja nende jõudude kasutamise võimalustesse puutuvad
küsimused. Sõjaajal on keelatud avaldada: teateid oma ja liitlaste vägede arvu, koosseisu,
asupaiga, varustamise kohta, teateid vägede liikumise kohta, vägede tegevuse kavatsusi,
oma väeosade ja nende juhtide nimesid, teateid varustusvarude, raudteede, veoabinõude,
telefoni- ning telegraafivõrgu ja raudtee üldise korralduse kohta.
Sõjateadus
Teadusharu, mille ülesandeks on sõja igakülgne uurimine. Sõjateadus vaatleb ja hindab
ühiskondliku elu nähtusi ja sõjapidamiseks vajalikke jõude, abinõusid ja sõjapidamisviise.
Esimene osa sõjateaduse uurimisalast haarab sotsiaalset dünaamikat, teine – sõjatehnilist
ala, mis moodustab sõjakunsti teooria.
Sõjaväe psühholoogia Sõjaväe hingeelu käsitlev üldpsühholoogia praktiline haru. Igal ajal on oluline moraalne
jõud, mis võimaldab üksikuil sõdureil ja kogu sõjaväel kõikumatult üle saada sõjalistest
raskustest, viibides alatistes ohtudes säilitada jkindlat meeleolu ja kui tarvis, tuua end
teadlikult ohvriks riigi huvidele. Sõjavägi ammutab moraalset jõudu üldisest kohusetundest,
mille aluspõhjaks on isamaaarmastus, isiklikust ja korporatiivsest autundest,
profesionaalsest ja isiklikust uhkusest.
Sõjaväe-majandus-1903-moodustab riikliku majanduse osa ja tal ülesandeks on sõjaväe ülalpidamiseks
hädavajalike vahendite arvestamine ning kulutamine. Selle peamiseks ülesandeks on armee
kindlustamine kõigi tarbeainetega riigikassale võimalikult soodsatel viisidel. Sõja ajal
sõltub sõjaväe majandamisest osalt ka sõjakäigu edu, aga mõnikord ka riigi enese
eksistents. Alates 1874.a. meil sõjaväe eelarvet ei kehtestatud enam ühele aastale, vaid ette
4-5 aastaks (nn. ülemmäära-eelarve), mille tõttu sõjaministeerium omab võrreldes teistega
suuremat vabadust oma summade jaotamisel. Ta võib arvestada summasid oma
reservfondi, tõsta krediite ühe paragrahvi alt teise alla (sõjanõukogu või sõjaministri
nõusolekul) ja teha ettenägematuid kulutusi. Riiginõukogu võib, sõjaministeeriumi
igaaastase eelarve läbivaatamisel, teha kärpeid mõnedes eelarve ridades, kuid sellest
vabanenud summad kantakse reservfondi. Selline olukord on riigi majandusele kasulik,
kuna ta üpris suur kulu on fikseeritud mitmeks aastaks. Lisaeelarve tegemist võibpaluda
vaid sõja või loodusõnnetuse puhul, mis nõuavad ekstreemsete meetmete võtmist.
Ülemmääralist eelarvet välisriikides ei kasutata. 1897.a. prooviti Itaalias rakendada 3
aastast ülemmäära eelarvet, kuid see andis negatiivseid tulemusi. Meie mereministeeriumil
on samuti ülemmäära-eelarve. Sõjaministeeriumi eelarve koostatakse selle üheksas
peamises ametkonnas ja vaadatakse enne Riiginõukogusse esitamist Sõjanõukogus läbi.
Selle piir-eelarve suurused on väljendatud järgmistes arvudes:
Aastast 1875-1878 aasta. 179 290 000 rbl.
1889.1893
211 653 000
1894.1898
299 182 000
1898.1903
297 200 000
Meie kulutused relvastatud jõududele moodustavad kogu riigi eelarvest umbes ¼
(25%) ja maavägedele 1/5 (20%). Sõjaväe peamised vajadused rahuldatakse nimetatud
summade riigikassast eraldamisega, väiksem osa aga vahetult elanike poolt natuuras.Kuid
see teine viis saab suurema rakenduse sõja ajal, eriti vaenlase maal (vt. rekvireerimine,
kontributsioon). Venemaal on sõjaväele naturaalmaksu maksmine vähe levinud, kui
Prantsusmaal, kuid Saksamaal on see maksuliik rohkem rakendust leidnud, kuid viimases
on natuura hüvitamise määr nii kõrge, et see rahvast peaegu, et ei koorma.
Sõjaväe majandusliku korralduse organiteks on Sõjanõukogu, millisesse on
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koondatud kõik küsimused, mis ületavad alamate instantside kompetentsi ja Sõjaväe
ringkondade nõukogud, kelle kompetents piirdub antud ringkonna asjadega. Majanduslike
operatsioonide teostamine on pandud Pea- ja ringkonna intendandivalitsusele, artilleeria-,
inseneri- ja sõja-meditsiini, Pea- ja ringkonna staapidele. Nende valitsuste käsutuses on
sõjaväe majandusasutused millistes hoitakse ja osalt ka valmistatakse kõik sõjaväele
natuuras antavad esemed. Siia puutuvad: intentanditeenistuse kompetensis – asjade laod,
mundrite õmblustöökojad, toiduainete laod, pagaritöökojad, jahuveskid jne. Artilleeria
ametkonnas – relvade-, padrunite-ja püssirohutehased, kohalikud arsenalid (lafetid,
veovahendid, rakmed), ringkondlikud suurtükiväe laod ja töökojad. Insenervägede
ametkonnas – insenervägede abivahendite laod. Sõjaväe-meditsiini ametkonnas on sõjaväe
-haiglad, -ambulatooriumid, -apteegid, -instrumentide tehas jne. Sõjaväeosad saavad
ülalloetletud ametkondadest kaugeltki mitte kõike valmis kujul ja neil tuleb palju asju
soetada ise selleks eraldatud raha eest kohapealt.
Rahandusministeeriumi poolt sõjaväele eraldatud summad jaotatakse
Sõjaministeerioumi poolt üheksasse pea-valdkonda. Peavalitsus jaotab oma krediidid
ringkonnavalitsustele ja nendele alluvatele ametkondlikele asutustele, kuid riviüksused
erilisi krediite ei saa, nad nõutavad vajaminevad rahad neist valitsustest, kes peavad neid
vastavate esemetega varustama. Erinevad juhatused ja asutused omavad spetsiaalseid
krediite, milliseid nad kulutavad sihtotstarbeliselt. Üldse rääkides, krediitide jagajatele raha
välja ei anta, nad võivad vaid määrata rahade väljamakseid neile isikutele, kellele need
rahad on riigikassast arvestatud. Raha makstakse riigikassa poolt selle väljamaksmise
kassadest üldistel alustel. Sõjaväe ametkonnas teostavad kõikide kulude õige teostamise
kontrolli Riigikontrolli asutused.
Armee üksikute liikmete materjaalsete vajaduste rahuldamine võib olla saavutatud
erinevate meetoditega. Esimesel juhul makstakse igale sõjaväelasele teatud rahasumma,
millisega ta peab end ülal pidama. Seda meetodit kasutatakse meil, mõnede eranditega
(teenija, korter), ohvitseride suhtes. Teisel puhul saab iga teenistuja või nende kollektiivsed
üksused, raha asemel, kõik neile vajaliku natuuras vastavate asutuste kaudu. Tavaliselt
kasutatakse meetodit, kus kollektiivsetele üksustele antakse nende käsutusse raha ja nad
peavad ise sellega oma liikmete vajadused rahuldama. Kahte viimast viisi kasutatakse meil
alamate ametiastmete puhul, kellel ei ole seega mingeid majanduslikke muresid. Meil
rakendatakse seda üpris järjepidevalt. Mõnedes välisriikides peetakse sõdurite palgast maha
teatud protsent toitlustamise parandamiseks jne. Viimaseid kahte viisi rakendatakse samuti
nende asjade suhtes, millised kuuluvad väeosadele (voor, abivahendid jne.). Väeosade
tegevus nende esemete valmistamisel, milliseid nad natuuras ei saa, või neile eraldatud
materjalidest tarvituskõlblike esemete tegemine kujutabki endast nn. sõjaväe
majandustegevuse. See tegevus koondatakse üksikutesse väeüksustesse, millised on
seetõttu, majandusüksused. Meil on sellisteks üksusteks ratsa- ja jalaväes polk ning üksik
pataljon või divisjon ning suurtükiväes on selleks patarei. Osa asju ja raha laekub polgu
majandusliku valitsuse vahetusse käsutusse, väiksem osa antakse üle roodule. Sellisel viisil
saadakse polgu- ja roodu majandus ning peale selle mõnevõrra lihtusustatuna ka patarei
majandus.
(Patarei majandus = seob vähendatud kujul nii polgu- kui ka roodu majandust.
Viimasest on patareis eristatud vaid artelli majandus, millist juhib üks ohvitser, kellel on
selles suhtes roodu komandöri õigused. Patarei majandust juhib patarei komandör, kelles on
koondunud polgu komandöri õigused ja kohustused ja osalt ka polgu majanduse juhataja
omad. Tema asetäitjaks on majandusjuhataja, kes ühendab oma isikus polgu ülejäänud
majanduse juhtimise ametijärke. Tema ülesandeks on toimetada kõik patarei majanduslikud
operatsioonid, saada ja hoida vara ja raha. Majandust puudutavat asjaajamist peab üks
patarei noorematest ohvitseridest ja ta peab kogu riviteenistust puudutavat kirjavahetust.
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Mõnede majandust puudutavate raamatute pidamine pannakse alamatele kanselei
ametnikele ( kaptenarmus = varahoidja, artilleeria, intendandi ja loomasööda alal). Patarei
on kehtiva majanduse juhtimise määrustiku järgi artilleeria patareis (Sõjavae käsk 1884,
Nr.89) eraldi üksus, kuid ta nõuab enda poolt vaid raha proviandi ja toiduaineteega
varustamist, muud hüvised nõutatakse brigaadi juhatuse poolt.)
Kõik, mida väeosade poolt ise ei valmistata, antakse neile välja natuuraalselt,
materjalina või pooltoote või ka valmistoodetena. Need asjad soetatakse vägesid
varustavate valitsuste ning tellimustööid tegevate asutuste, või kaubanduse poolt, või ka
komisjonkaubanduse kaudu ja ka üksikmüügist või veel tähtajaliste ettetellimiste alusel.
Enim levinud hankimise viisiks on meil – ettevõtlus. Ostutehinguid lubatakse vaid nõutava
ebaolulisuse puhul, tähtajalised tellimused, kui hangitavad asjad peavad rahuldama erilisi
tingimusi vastupidavuse, vällimuse, keerukuse poolest jne. Ettevõtluse vorm, kaasates
kaubandusagente, on kallim, kuid nende kasutamine on palju mugavam ning on riigikassale
vähem riskantne, sest tellimuse õigeaegse mittetäitmise risk on väike. Viimasel ajal kasutas
sõjaväe varustusametkond mitmeid kordi veel tarneid otse maaomanikelt, st. osteti otse
tootjatelt, mil said kasu müüjad ja ostja, jättes vaheltkauplejad tehingust kõrvale. Alguses
see viis, 1888.a. eeskirjade järgi, ei andnued soodsaid tulemusi, nõnda nagu müügi
eeskirjad olid müüjatele ebamugavad, kes eelistasid müüa vilja odavama hinnaga, et ainult
ei peaks erinevaid formaalsusi täitma. Häid tulemusi aga andis vilja otse tootjatelt ostmine
1891 ja 1892.a., mis andis hea praktikatunni intendanditeenistusele ja näitas ära alused,
milliseid tuleks selles vallas rakendada. Need põhimõtted võeti arvesse 1898.a. eeskirjade
koostamisel, milliste järgi otsesele kokkuostule pöörati suurt tähelepanu. Proviandi
hankimine rahandusministeeriumi vahendusel, kõrvaldades täiesti sõjaväe ametkonna
aktiivse rolli, andis ebameeldivaid tulemusi. 1894.a. see ministeerium isegi ei täitnud enda
peale võetud tarnimise kohustusi. Tootmine riigile kuuluvates vabrikutes oli enne
erakapitali võidukäiku üpris laialt kasutusel, kuid praegusel ajal kasutatakse seda meetodit
eranditult vaid artilleeria tellimuste täitmisel. See tootmisviis on üpris ebakasulik ja
kasutatakse vaid neil juhtudel kui puuduvad vastavad eraettevõtted. Ainult välismaistele
tootjatele loota ei saa, sest sõja ajal võivad nad asuda vastase poolel. Nii siis, peamiselt
toodetakse meil sõjaväele vajalik toode tellimustöödena ja väikeses osas sisseostu teel.
Peale selle korraldatakse laialdaselt oma vajaduste rahuldamist väeosade eneste poolt.
Enam lihtsam viis, millist kasutati meil varem, millise puhul väeosa vajaduste rahuldamise
õigus anti väeosa ülemale kaubandusõiguse alusel. See viis, oma äärmises lihtsuses, jäeti
täiesti kõrvale, kuna võimaldas komandöril tegutseda oma isiklike huvide valguses.
Praegusel ajal praktiseeritakse kaht meetodit: neist ühe järgi, üksus, saades teatud
summa, kulutab selle oma teatud vajaduste rahuldamisele ja kokkuhoitud summad jäävad
temale. Teisel viisil väeosa, valmistades esemed neile avantsina makstud summas, annab
järele jäänud raha riigikassale. Viimane viis nõuab üpris üksikasjalikku aruandlust ja
seetõttu praktiseeritakse seda harva. Armee vajaduste rahuldamise viisid teistes riikides on
meil rakendatava sarnased.
Kõige rohkem sarnaneb meile Prantsusmaal rakendatav süstee. Ka Austria-Ungari
süsteem on sarnane ja neist erineb Saksamaa, kus turud (tellimused) on vähe kasutatavad ja
eranditult üpris piiratud konkurentsi tingimustes. Samas Saksamaal kasutatavad
majanduslikud meetodid annavad seal suurepäraseid tulemusi nii ökonoomsuse kui ka
intendandinduse sõja ajaks ettevalmistuse poolest. Meie armee erineb järsult kõigist
välisriikide sõjavägedest selles suhtes, et väeosad hangivad paljud asjad ise, samas kui
välismaal tarnitakse eranditult kõik vastavate ametkondade kaudu.
Viimane kord on enam normaalne, kuna vägede majanduslik tegevus kisub nad rahu
ajal oma otsesest ülesandest – sõjaks ettevalmistusest- kõrvale.
Sõjaväe majanduse organiseerimine sõja ajal omab palju iseärasusi. Erakoralised
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krediidid antakse, Sõjaministri ettepanekul, Kõigekõrgema korraldusel, kuid peale
mobilisatsiooni välja kuulutamist – Erinõupidamise poolt, mis asutatud Kõigekõrgema
kinnitatud memorandumi alusel, mis koosneb, Riiginõukogu majandusnõukogu esimehe
juhtimise all, sõja-, rahandusministrist, mereasjade valitsejast ja Riigikontrolöörist. Need
krediidid moodustavad sõja fondi, millest rahuldatakse kõik armee vajadused. Need
krediidid kantakse peavalitsuste kaudu väliarmee juhatuste osakondadele, sõjateatri
sõjaliste ringkondade valitsustele ja üksikutele korpustele, see assigneeritud raha võetakse
välja riigi välikassade poolt. Sõjanõukogu ja sõjaministri õigused (isegi veelgi suuremas
mahus) krediitide ühelt eelarve realt teisele ületoomise vallas antakse armeede
komandöridele, sõjaväeringkondade valitsuste ülematele ja üksikute korpuste
komandöridele. Armeede juures luuakse väli-peakassa, väli- ja korpuse kassad ja
tegutsevad välikontrolli ametnikud: väli-peakontrollöör, sõjaväe-ringkonna, korpuse ja
vahest ka diviiside (üksikute diviiside puhul) rahanduse-välikontrollid. Need kontrollid,
ülalpool loetletud ülemuste korraldusel ja omal initsiatiivil, teostavad ka faktilist kontrolli.
Peale selle on nad kohustatud tegema koostööd armee majanduslike operatsioonide
sooritamisel, kogudes andmeid hindade kohta ja andes nõu.
Armee vajaduste rahuldamise viisid on sõja ajal peaegu samad, st. ohvitseridele
makstakse palka, alamad astmed saavad kõik asjad natuuras, kooskõlas olukorraga, kuid
asjad, millised on rahu ajal väeosade puhul ise valmistatud, hangitakse varustusasutuste
kaudu ja ka vastupidi. Armee saab varustust nii alaliselt eksisteerivatelt asutustelt kui ka
värskelt asutatud väliasutustelt. Viimane hangib tavaliselt peamiselt toiduaineid, esimesed
aga lahingumoonaga, vedudega jne., kusjuures varustamine lasub välijuhatuse vastavatel
ametijärkudel.
Armee peamised majandusasutused koondatakse selle tagalasse. Harva
valmistatakse neis varustust ja peamiselt on seal vaid varude statsionaarsed või operatiivsed
(liikuvad) laod. Viimastest formeeritakse moonavoore. Nende asutuste hulka kuuluvad
pea-, kulutamise-, etapi-toiduainete laod, alalised ja edasiveetavad küpsetusahjud, veskid
ning igasugused varud ning muud artilleeria ja insenervägede varuosade laod ning
meditsiinivägede varud ja ka hobuste reserv jne.
Sõjaväe-majandusüksuste suurus sõja ajal muutub ühest küljest ahtamaks, kuna
tegeletakse eranditult varude hankimisega ja terisest küljest laieneb, seoses inimeste ja
loomade arvu tugevast suurenemisest ning varumise probleemide suurenemise tõttu. Sõja
ajal laieneb väeosade varustamińe naturaalsete toiduainetega, mis hangitud nii kodumaalt
kui vastaste alalt. Selles suhtes on Saksamaa ja Austria-Ungari meist kaugel ees, kea
praktiseerivad laialdast naturaalmaksu võtmist, allutades sellele kogu rahvastiku, näiteks
sõjaväele toiduainete tarnimise kohustus. Vastase maa suhtes öeldakse nende riikide
seadustes, et vallutatud alal peab sõjavägi elama okupeeritud maa vahenditest. Meie
seadused, eristudes suure humaansusega, on ebapiisavalt praktilised.
Peale tungivale armeele on suureks abiks sõjasaak. Lõpetuseks tuleks märkida, et
juba rahu ajal valmistab sõjavägi ette igasugused sõjaaja varud, millistest väike osa on
väeosades, moodustades puutumatu varu, millist rahu ajal ei tarvitata ja neid vaid
värskendatakse, kuid enamus varudest on hoiul spetsiaalsetes ladudes, kus neid aegajalt
samuti uuendatakse.
Kirjandus: Ф.Макшеевь, «Военная администрация. Вып. III. Военная хозяйство
и устроиство тыла» (СПб., 1895);
Ф.Макшеевь, «Записки военной администрации. Ч. II Военное хозяйство в
мирное время» (СПб., 1901);
М. Газенкамфь, «Военное хозяйство.» (СПб., 1891). ЭС БЕ 1903 А.Н.
Sõj, relvastatud inimestest koosnev riigiõiguslik organisatsioon, kelle ülesandeks on pidada
sõd aja kaitsta seaduslikku korda riigis. Riigi suveräänsuse ja seadusliku korra puutumatuse
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tagajana on sõjavägi võimas tegur riigi poliitiliste eesmärkide taotlemisel. Sõjavägi jaguneb
võitlejaiks ja mittevõitlejaiks. Viimasteiks loetakse rahvusvahelise õiguse kohaselt sõjaväe
ametnikke, vaimulikke, võõraste riikide esindajaid, ajalehe-kirjasaatjaid jt. Neil ei ole
õigust relva tarvitada, neid võib aga võtta sõjavangi.
Sõjaõigus – rahvusvahelise õiguse osa, millise asjaks on sõja teel riikidevaheliste
suhete muutmine. Sõda, muutes rahvaste vahel ära rahuajal tavalised suhted, pälvis juba
ammu teadlaste tähelepanu ja ärgitas neid seda eraldama rahvusvahelisest õigusest
spetsiaalseks õigusvaldkonnaks (Alberto Jentili, XVI saj lõpus). Sellest ajast peale
vaadeldakse teaduslikes süsteemides sõda kui rikutud või selgusetute vaidlusaluste
õigussuhete väljaselgitamise vahendit st kui riikidevahelist juriidilist protsessi. Sellise vaate
aluseks sai varemal ajal rahvaste hulgas üldlevinud ja keskaegses Euroopas valitsev
ettekujutlus, et õigusküsimusi võib ja peab lahendama füüsilise võistluse teel. Sõdu,
millised peeti õiguse kaitseks, loeti õiglasteks, seaduslikeks (bellum iustum, bellum
legitium); kõik ülejäänud tunnistati õigusrikkumiseks ja olid omakorda seaduslikuks sõja
kulutamise aluseks (ilusta causa). Avarad „loomuliku õiguse“ raamid andsid, ainiti,
võimaluse lugeda igat sõda õiglaste hulka. Positiivse-õiguse koolkonna võiduletulekuga,
eluliste eesmärkide huvide kaitseks peetav sõda, kuid mis ei saanud veel juriidilise
sanktsiooni jõudu, loeti ebaseaduslike sõdade hulka. Sellist vaade sõja õiguspärasusele, mis
seatud sõltuvusse selle esile kutsunud põhjustest, tunnustatakse kuni viimase ajani ja
sellega seletatakse praegusel ajal eksisteerivat tava õigustada ettevõetud sõda viitega
vastase poolt rikutud õigusrikkumisele. Kuid sõdade jaotamist õiglasteks ja ebaõiglasteks
on kaasajal loobutud kui juriidilist tähendust mitteomavaiks: millised ka ei oleks olnud sõja
põhjused, selle tagajärjed ja selle suhtes rakendatud sõjaõigus on ühesugused. Seejuures
pidi kaotama pinna ka ettekujutlus sõjast, kui juriidilisest protsessist. Isegi õiguse kaitseks
ettevõetud sõjad, ei piirdu endiste õiguslike suhete endisel kujul taastamisega, vaid edu
korral, ulatuvad kaugemale algeesmärgist ja viivad uue õiguse loomiseni. Seepärast oleks
õigem võrrelda sõda mitte juriidilise protsessiga, vaid eksisteeriva õiguskorra vägivaldse
pööramisega. Sarnaselt revolutsiooniga, võib sõda mõnikord olla õiguste kaitseks, millised
on võetud ära nende poolt, kellel ei ole kõrgemat juriidilist võimu; kuid tavaliselt viib see
vanade õigussuhete hävimisele ja nende asendamisele uutega, mis on muutunud poliitiliste
jõudude vahekorraga suuremas kooskõlas. Kaasajal sõja, kui õigust loova jõuna
kasutamine, on tõendiks, et suurriigid ei ole võimelised varem oma jõude määratlema ja
seetõttu ei suuda tulla vastu kaasaegse õiguselu uutele väljakutsetele. Kui õigus saaks
võime kiiresti tasakaalustada iga rahvusavahelise kogukonna liikme huvisid ja õiglasi
nõudmisi, siis sõjad muutuksid liigseteks. Sellise lõppeesmärgi saavutamiseks liigub
rahvusvaheline õigus ((riikide ülene õigus)) mööda kaht teed: 1)vähendades sõja oma
tahtmist mööda vallandamise juhte (asendades sõja teiste vahenditega) ja 2)piirates omavoli
sõjas kasutatavate vahendite valiku suhtes (sõja inimlikustamine). Kirjanikud on avaldanud
oma arvamusi nii ühe kui teise tee poolt, sõltuvalt sellest, millist eelarvamust nad sõja
olemusest omavad. Ühed näevad sõjas igavikulist jumalikku korraldust (Joseph De Maistre
1753-1821.a.), head inimkonda progresi teel edasiviivat jõudu ja mis ei lase sellel egoismist
ja materiaalse heaolu muredest määrduda (krahv Moltke, Merkel, Ljuder ja teised saksa
publitsistid peale 1870-71.a. sõda). Idealiseerides sõda, nad ei pea vajalikuks ja
võimalikuks püüelda selle kõrvaldamisele ja piirduda selle inimlikustamisega, minemata
selle juures eriti kaugele. Teised, jäädes sõja olemuse suhtes realistlikumale seisukohale
(enamus internatsionaliste) nõuavad, et peale inimlikustamise, sõja muude võitluse
vahenditega järkjärgulise asendamisega, kusjuures neist mõned loevad seda saavutatavaks
ka käesolevates rahvusvahelise elu tingimustes (igavese rahu utopistid), teised – vaid
kauges tulevikus.
1.Sõja kõrvaldamine ja asendamine on iidsetest aegadest olnud moralistide ja filosoofide
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unistuseks (vt. Миръ вечный, XIX, 436). Rahvusvaheline õigus, peale edutuid katseid
suhtuda sõtta kui õigusrikkumiste juhtumitesse („õiglane sõda“), ja kusjuures eriti raskete
rikumiste (riigi põhiõiguste rikkumistel) puhul pöördutaks teiste vahendite poole. Nad
seavad mõningatele juhtudel kohustusliku pöördumise kolmandate riikide poole, et
kasutataks nende heatahtlikke teeneid ja vahendust (näiteks kokkupõrge Türgiga või Kongo
jõe basseini valduste küsimuses). On tehtud rida katseid, et sisse viia kohustuslik
pöördumine rahvusvahelise kohtu poole, milline võib aja möödudes, asendada kõik,
õiguslikel vaidlustel põhinevad sõjad (vt. Третейский судъ). Lõpuks, uusim
rahvusvaheline õigus piiras oma suva järgi sõjaliste vahendite kasutusele võttu, luues nn
igavesti neutraalsed riigid ja garanteerides nende neutraliteedi (vt Нейтралитеть, XX, 848).
Peale nimetatud ebaoluliste ja väiksearvuliste erandite, kasutavad riigid käesoleval ajal
piiramatult oma õiguste või huvide kaitsmise eesmärgil oma äranägemise järgi sõjaliste
vahendite toimimise õigust.
2.Sõja inimlikustamine. Leidmata veel teist teed oma tegevussfäärist sõja kaotamiseks, siis
rahvusvaheline õigus peab seda eksisteerivaks faktiks ja hoolitseb selle eest, et pehmendada
selle karme ilminguid ning kahjulikke tagajärgi. Nende meetmete ühishulk moodustab,
kitsas mõttes, sõjaõiguse või nn sõjaseadused ja tavad (Kriegsmanier). Viimased luuakse
vastasmõjuliste faktorite ühistoimel – sõjalistel kaalutlustel ja inimlikkuse nõudeid
arvestades. Sõja esmaseks eesmärgiks on vastase vastupanu hävitamine ja sel teel saadud
ülevõimu teel ta oma tahtele allutada. See eesmärk jääb samaks, kuid seda viiakse ellu
erinevate vahenditega. Kõik katsed lahutada sõjaõigus sõja eesmärgi mõistest (Ljuder, Iens,
jne) osutusid edututeks: selle eesmärgi teostamiseks on kõik vahendid head ja kõige
jämedam omavoli võib leida selles õigustuse. Sellisele omavolile viib, mõiste „sõjaline
hädavajadus“ (raison de guerre, Kriegsraison) avar tõlgendamine. See mõiste peab olema
piiratud hädakaitse juhtudega ja peab olema mitte õigusrikkumise õigustamiseks, vaid selle
karistamatusega; vastasel juhtumil, taganedes tahtlikult sõjaõigusest, võivad sõdivad pooled
viidata alati sellele kergelt laialivalguvale mõistele. Sõjalise omavoli tõelisi piiranguid ei
pea otsima sõjas vaid sellest väljaspool. Neis seatakse inimlikkuse nõudeid, millised
tõusevad koos inimkonna üldkultuurilise arenguga. Sõjaõigus võib olla seepärast kultuuri
arengu ilmselgeks näitajaks. Iga antud ajajärgu seisundit määratletakse ülalpool nimetatud
kahe faktori suhtega; igasugune muutus neis suhetes toob kaasa sõjaõiguse muutumise.
Viimase kasv on tingitud humaansuse ja kultuuri arengust; nende võidud ahendavad sõja
sfääre ja võivad tulevikus viia sõja, selle kaasaegses vormis, kui vahendi, täielikule
kaotusele
Sõjaõiguse ajalooline areng edenes visalt, paljude seisakute ja vähikäiguga. Selle
õiguse moodustumine algas juba enne riigi tekkimist, suguharude ja hõimude suhete
tasandil. Juba sel kultuuri elu tasemel me leiame mõningaid tavasid, milliste loomine
nõudis pikaajalist vaimset tööd; kuid mis seejärel näisid niivõrd lihtsatena ja üldlevinutena,
et tunnistati „loomulikuks õiguseks“, mis anti välja justkui mingile praktikale tuginemata.
Sellisteks eeskirjadeks, nagu: mitta alustada sõda ilma eelneva formaalse sõjakuulutuseta,
austada sõnumitooja puutumatust, pidada kinni antud sõnast ja vandetõotusest. Neis
leiduvad mitte ainult sõjaõiguse-, vaid samuti saadiku- ja lepingu õiguse –alged. Sõda, mis
allutatud teatud õigusnormidele, erineb röövelluse mõistest; sõja aeg eristatakse rahu ajast,
sellega luuakse nende perioodide ülemineku õiguslik alus; lepingute abil saavad
õigussuhted edasise arengu. Riigivõimu arenguga sõjaõigus kindlustub, saades endale
kindlama aluse: tugev võim distliplineerib sõjaväe ja sellega kergendab sõjaõiguse
normidest kinnipidamist. Suguharude vaheliste suhete normid võetakse riigi poolt üle ja
neid rakendatakse riikide vaheliste kokkupõrgete puhul. Sõjaõigus eeldab mingil määral
hädavajalikku õiguslike vaadete kokkulangevust. Teatud selle miinimum eksisteerib ka
kultuuriliselt, rahvustelt ja usutunnistuselt erinevate rahvaste vahel, kuid õiguslike vaadete
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erinevus tingib selliste rahvaste vahel sõdade äärmise jõhkruse (juutide sõjad Hananis,
sakslaste ja slaavlaste võitlus Rooma impeeriumiga, hunnide ja mongolite võitlus Euroopa
rahvastega, kristlaste võitlus moslemitega, kaasaegsete eurooplaste võitlus Aafrika ja Aasia
rahvastega). Rahvad, millised on seotud rahvuskultuuriliste ühisjoontega, sõjaõigus, leiab
pehmemad väljendusviisid ja see laieneb terveks õigusnormide süsteemiks. Selline
sõjaõigus oli tuntud juba vana Kreeka, India, Itaalia riikides, hiljem ka moslemite ning
kristlaste juures. India seaduste kogu Manu (vt XVIII, 557) sisaldab 7. ja 10. raamatus üpris
üksikasjalikke määrusi, mis annavad teatud kaitse nii isikutele, kui ka rahulikele elanikele
– maaharijate varale ja milline sätestab võitlejate endi (sõdalaste kasti liikmete) rüütelliku
sõja mõningad reeglid: keelatud on armu paluvate ja enese kaitsmise võimalusest ilma
jäänud haavatute tapmine, kidadega või mürgiga noolte kasutamine jne. Maa hõivanud
vastane peab säilitama kohaliku õiguskorra. Selle India õiguse kilde võib leida hilisemates
õigusmälestistes – Patsatantras ja Hitopadesis. Arian tõendab, et neid norme täideti ka
tegelikuses. Itaalias, ladinakeelsete hõimude poolt oli töötatud välja oma sõjaõigus (vt
Fetsiaalne õigus). Siin lähenetakse sõjale kui juriidilisele protsessile: sõda võib kasutada
vaid õiguse kaitseks, ega mingil muul põhjusel, et saada, peale vastase poolt antud
keeldumist, nõutud rahuldus. Sõja väljakuulutamine oli rangelt reglementeeritud ja sõdivad
pooled olid sõja ajal täiesti võrdõiguslikud ja nende suhtes rakendati ühtviisi
postliminimumi instituuti (vt постлиминиума). Vastasega sõlmitud lepinguid ja
vaherahusid, kapitulatsiooni tingimusi jne ei tohi rikkuda, nende täitmine tagatakse
pantvangide võtmisega. Isegi nimetus sõjaõigus (ius belli), mis on vastandatud
rahuõigusele (ius pacis) tuli meile üle Roomast. Ühtne ladina keelseist riikidest
moodustunud Rooma riik võttis omaks varasemal perioodil väljatöötatud sõjaõiguse, kuid
sagedad kokkupõrked teiseusuliste naabritega muutsid seda oluliselt. Kreeka riikide
sõjapidamise tavad avaldasid samuti teatud mõju, mille tõttu kehtestatakse kogu kreeka rooma riigi kultuuri territooriumil enamvähem ühesugused sõjaõiguse reeglid. Polibia ja
teiste rooma ajaloolaste teosed annavad selle üle hinnangu andmiseks rikkaliku
materjali.Citcero teeb sõjaõiguse teoreetilise väljatöötamise katse. Antiikaja vaate, mis
peegeldus uue aja kirjandusteostes, kohaselt sai tugevaim pool võidetud vastase elu ning
vara üle piiramatu käsutamise õiguse. Selle õiguse kasutamist põhjendati poliitiliste
kaalutlustega ja see oli erinevalt vastav eesmärkidele, milleks sõda ette võeti. Elanike
kasutu hävitamine asendati orjuse sisseseadmisega, millisesse langeb algul kogu
elanikkond, hiljem aga vaid sõjavangid, kuid ka nemad said vabaduse, kui olid maksnud
lunaraha; riik laostub, kui ei osta end andamiga välja; kogu elanike vara mis sattus vastase
kätte, saab saagi õiguse (vt X 835) alusel, viimase omandiks. Rooma riigi arukas poliitika
halastas võimalust mööda alistatud riigile ning selle elanikele. Esimesel saj. ema lakkavad
poliitiliselt võrdõiguslike liitude sõjad ja koos sellega ka arusaam sõjaõigusest. Roomal on
tegemist riigis eneses kodusõdade ning ülestõusnud provintsidega aga väljaspol seda
barbarbaarsete rahvastega, kõik need võitlused paistavad silma erilise julmusega. Nii siin
kui seal ei leia sõjaõigus mingit rakendust.
Keskaeg. Rooma impeeriumi hävitanud barbaarsetel rahvastel olid oma sõjatavad,
kuid kultuurse arengu nõrkus ja kindla riikliku organisatsiooni puudumine hoidis nende
rahvaste sõjaõigust madalal tasemel. Antiikse õiguse aluseid nad omandada ei saanud, sest
roomlased ei pidanud nendega võideldes neist isegi kinni. Oma karmusega paistsid silma
eriti normannide sõjatavad. Ristiusu vastuvõtmisel, antiikse pärandi hoidja, Rooma kiriku
mõju all, tavad kuigivõrd leevenevad. Luuakse Lääne- Euroopa kultuurilis-religioosne
ühtsus ja koos sellega kristlik sõjaõigus. Esimeste sajandite kristlased vältisid
sõjaväteenistust, lugedes isegi lahinguväljal vaenlase tapmist kuriteoks (Vasili Suur,
Tertullian, Origen, Laktantsi). Saanud IV saj riigiusuks, andis ristiusk sõjale oma õnnistuse
(sõja õigustamine püha Augusti poolt), tingimusel, et see oli võetud ette rahu kindlustamise
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eesmärgil. Kaitsesõjad loeti õiglasteks. Keskajal lasus sõjaõigluse küsimuse lahendamine
igal osaleja südametunnistusel; protestandid allutasid südametunnistuse riigi tahtele,
tunnistades õiglaseks igasuguse valitsuse poolt ettevõetud sõja. Sõjast aktiivse osalemine
oli keelatud vaid vaimulikkonnal, kuid vahetpidamatutes keskaegsetes sõdades peeti sellest
piirangust halvasti kinni. Kuid kirik ei loobunud oma rahu toovast missioonist ja saavutati
mõningaid tulemusi Jumaliku rahu (vt Миръ Божий, XIX, 436)kehtestamisel, kirikute,
kloostrite ja jumalakodade neutraliseerimine, rahulike elanike, eriti vaimulike,
palverändurite ja vaimulike õppeasutuste õpilaste kaitsmine. Hiljem võttis kirik käsile
sõjapidamisvahendite reguleerimise, keelates ära pommide viskamise ning sõjamürgid.
Tänu kirikule, lõpetati kristlike riikide vahel peetud sõdades võetud vangide orjastamine.
Viimased vabastati lunaraha eest, mõnikord ka ausõna peale, enne lunaraha maksmist.
Väljaostu raha võrdus, tava järgi, vangi aastase tuluga. Selle tava sisseseadmisel oli oluline
roll rüütlitel. Viimaste seisuslik ja kosmopoliitne organisatsioon, seoses kõrgema seisuse
mõningate kultuuriliste harjumustega, tegi võimalikuks terve rea tsiviliseeritud sõja
pidamise reeglite moodustumise (bonne guerre), millised põhinesid rüütliaul. Sõda ei
alustatud, ilma et see ei olnud välja kuulutatud. Tavaliselt anti vastasele üle lepituskirjad
(litterae diffidations, lettres de deffyance) ja anti rahulduse andmiseks kolmepäevane
tähtaeg. Kulleri isik oli puutumatu. Kapitulatsiooni- ja muudest lepingutest peeti rangelt
kinni. Tihti piirdus sõjaline kokkupõrge vaid duelliga. Kuid rüütelkonna mõju sõja tavade
leevendumisele ei maksa ka üle hinnata. Rüütlite sõjapidamise eeskirju rakendati vaid
nende omavaheliste suhete klaarimisel. Talurahva väe vastu nad võitlesid erilise
metsikusega. Keskaja teisel poolel sai tavaks, et võidetu kinnisvara, milline oli pääsenud
laostumisest, jäi endisele omanikule. Sõjasaagi võtmise õigus laienes vaid vastase
vallasvarale. Kristlik sõjaõigus on oma põhipunktides toodud ära Grantsiani dekreedis
(causa: 23, de re militari et bello) ja seda arendati edasiste kanoonikute-tõlgendajate poolt
ning Paavsti dekreetidega. Samal ajal töötatakse välja ka esimesed meresõja pidamise
eeskirjad: reglementeeritakse kaaperdamist (vt Каперъ,XIV, 261), seatakse sisse sõjasaagi
kohtud, neutraalne omand saab kaitse (vt Нейтралитетъ, XX 848). Kristlikku sõjaõigust
rakendati vaid nn respublica christianat moodustavate rahvaste suhtes. Paganate ja
moslemite aga ka kristlastest-ketserite suhtes ei piiratud vägivalda mingite õigusnormidega.
Katoliikliku kiriku huvi võis olla igasuguse vägivalla, isegi ususalgamise, õigustuseks.
Ülev ja humanne oli selles mõttes moslemite sõjaõigus. See põhines samuti usulistel alustel
ja ühiskonna õigeusklikeks (dar-ul- islam) ja ülejäänud mitte-õigeusklikest rahvastest(darul-harb) jaotamisel. Õigeusklike ühiskonnas, millest kõrvaldatakse ketserid, peab
eksisteerima igavene rahu. Teiste rahvastega peavad õigeusklikud püha sõda (Džihaad,
džihad al-nafs), hävitavat sõda – paganatega, kuid humaansemat sõda – juutide ja
kristlastega, kes tunnistavad Piibli tõdesid ((ainuisikulist Jumalat)). Sõda kuulutatakse
islami vastuvõtmise või õigeusklike kasuks poolaasta maksu maksmise nõudmise vormis.
Sõjas on sõnumitoojatel puutumatus, uskumatutega sõlmitud kokkulepetest peetakse kinni.
Usuvahetus, kaevude mürgitamine ja Idas tavaliseks saanud nina ja kõrvade äralõikamine
on keelatud. Sõjavangid pekstakse surnuks või muudetakse orjadeks (nad võivad olla välja
ostetud), kuid võitja peab halastama naistele, lastele, vanuritele ning vigastele. Sõjasaak
jaotatakse väepealiku poolt. Üksikud sõdurid ei või endale midagi võtta. Moslemi
sõjaõiguse alused asuvad Koraanis, kuid nad said üksikasjalikuma juriidilise töötluse XII –
XIII saj araabia kirjanduses. Enim tuntuks sai „Vikayah“ („Викая“) juhis, mis oli koostatud
Hispaanias u. 1280.a. (mille autoriks on – Borhan-el-Sherfah-Mahmud-el-Mahbub) ja mille
eeskujuks oli varasem „Hidayah“ (Хидая), millises 10 peatükki on pühendatud
uskumatutega sõjapidamise eeskirjadele ja mille hulka kuulus ka vallutatud riikide
ümberkorraldus. Sel ristisõdade ajajärgul kohtusid kristlaste ja moslemite õiguslikud
vaated. Harratinide sõjaõiguse mõõdukus ja humaansus mõjutas ka kristlaste kombeid, neid
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humaniseerides.
Uus aeg. Feodaalkorra langemine koos rüütellusega, kaubanduse ning linnaelu
arengu ning riigivõimu tugevnemisega. Külmrelvade tulirelvade poolt väljatõrjumisega
ning alaliste väeüksuste ülalpidamisega kõik need kultuuri edusammud muutsid ka
sõjaõigust. Tugevnev riigivõim, asendades kõikuma löönud kirikliku võimu autoriteedi,
võttis enda peale rahu kehtestamise ning hoidmise ülesande. Kuninglik või üleriigiline
rahu (treve du roy, quarantaine-le-roy, Landfrieden) saavutas Jumaliku rahu ürituse
elluviimise, milline oli kogu kristliku maailma jäoks kättesaamatu üksikute riikide
piires. Riigid rahustanud oma maa sisemiselt, püüdsid siis ka kogu Euroopas rahu luua.
Valitsejad, piiranud vasallidele kuuluvat sõjaõigust, nõudsid, et lõpetataks nende
vahelised sõjad. Alguses ajutiselt nn „kuningliku sõja“ pidamise ajaks (sõda
välisvaenlasega), hiljem ka rahu ajal, sundides lahendama vaidlusi kohtu kaudu. Riigi
sisesed sõjad või kodusõjad – alamate vahelised (nn erasõjad, bella privata) ja valitsuse
vastased sõjad (nn segasõjad, bella mixia) – kanti kuritegude nimekirja, milliste eest
karistati kriminaalkoodeksite alusel. Õiglaseks ((õigeks)) sõjaks peetakse sel ajal vaid
sõda ((välis)) riikidega (nn avalik-õiguslikud sõjad, bella publica). Kirjanduses kinnitus
selline vaade vaid XVII saj. Hugo Grotius (1583-1645.a.) – ((“Kehv rahu on parem
heast sõjast.” “Õigus sõjast ja rahust”.))) jaotas veel sõdu erasõdadeks, avalikõiguslikeks ja segasõdadeks. Alaliste väeüksustele toetunud riigivõim saavutas riigis
siserahu. Selle juhuslik isikkoosseis vajas ja palgateenistus nõudis sõdurite käitumise
suhtes rangete eeskirjade sisseseadmise. Esimesed sõjaväe eeskirjad hoolitsevad
peamiselt sõjaväedistlipliini eest rahu ajal, kaitstes alamaid ja nende vara palgasõdurite
poolse vägivalla ja röövretkede eest. Hiljem need eeskirjad, samuti pidades silmas
distlipliini hoidmist, said rakenduse ka sõjakäikudel vastase territooriumile. Eeskirjade
täitmise üle kontrolli teostamiseks ja sõjaväeteenistusega seotud juriidiliste küsimuste
lahendamiseks asutati vägedes audiitorite – sõjaväe juristide ametikohad. Nad saatsid
vägesid sõjakäikudel, osalesid vastase vägede juhtidega lepingute sõlmimistes ja neil
oli võimalus avaldada oma arvamst rahvusvahelise õiguse küsimustes. Neile kuuluvad
Uue aja esimesed sõjaõiguse uurimused, peale keskaegsete vaimulike ja kanoonikute
tööde. Selline Karl V sõjaväe audiitor Itaalias, hilisem Hispaania nõunik (Perino Belli,
„De re militari et bello“, Venetsia, 1563.a.) ja Philippi II Belgia vägede peaaudiitor,
hispaania madalmaade alam, Valtasar Ayala (Ayala, „De ture et officiis et diciplina
militari“, Due, 1582.a.). Nende töödes peegeldus antiikkirjanduse mõju: sõjaõigus on
ehitatud üles roomlaste rangetel õiguslikel vaadetel ning karmil sõjaväelisel praktikal.
Viimaste ettekujutus võitja piiramatul õigusel juurdus uues kirjanduses niivõrd, et
sellest oli raske üle saada. Sel ajal oli üldiseks arvamuseks, et vastase isikute ja vara
suhtes ei eksisteeri juriidilisi piiranguid. Riigil, mis on võtnud ette õiglase sõja, on
õigus juhinduda vaid oma poliitilistest kaalutlustest. Hugo Grotius piirdub mõõdukate
(temperamenta) moraalsete (non id, quod humane leges permittunt, sed ... quod fas et
pium est) aluste sisseseadmisega, millised on tekkinud inimesearmastusest (humanitatis
intuitu). Teoorias püsis selline vaade ka XVIII saj. (Kornelis van Beinkerscuk), jättes
praktika kaugele seljataha, jõudes XVII-XVIII anda sõjas koha ka õigusele. Nõnda
astusid valitsejad kokkuleppeid sõlmima, et pehmendada sõja karme tagajärgi. Luuakse
tsiviliseritud sõja tavasid, millistest taganemine peab iga kord olema õigustatud sõjalise
hädavajadusega (raison de guerre) – mõiste, milline oli kasutusel ja millel oli siis veel
küllaltki avar tõlgendus. Sõjaõiguse olemasolu tunnetamisest annavad tunnistust
sõdivate poolte üksteise süüdistamised sõjatavade rikkumises, protestides, millised on
esitatud neutraalsetele, sõdijate püüetes neid süüdistusi ümber lükata (Moser on
kohunud palju selliseid dokumente „Beiträge zu dem neuesten Europäichen
Völkerrecht in Kriegs-Zeiten“, Tjubingen, 1780.a.). Rahulike elanike isikut austatakse,
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kuid nende vara vaadeldakse ikkagi kui võitja saaki, kuid vastastikuline huvi sunnib
mõnikord selliseid tehinguid sõlmima, et vastane loobub talle kuuluvast saagi võtmise
õigusest, saades selle vastu elanikelt raha (vt Контрибуция, XVI, 113). Sõjavangide
suhtes rakendatakse ka nüüd väljaostmist, kuid üha enam hakatakse vange vahetama
auastme ning arvu järgi ning makstes rahaga kinni ülejäägid (katmata kulud). Sõja ajal
sõlmitud kokkulepetega kergendatakse haigete ja haavatute olukorda. Täpselt
määratletakse neutraalsete riikide õigused meresõjas („relvastatud neutraliteedid“).
XVIII saj lõpus tuleb kasutusse rekvireerimise (vt) tava. Sel ajal sekkub
üldeuroopalikesse asjadesse Venemaa, seadnud endal sisse välismaise eeskuju järgi
alalise sõjaväe (vt Воинскй устав, VI, 930, Военное и Военно_ морское
законодательство, VI, 846 и 851). Eelnev ajalugu valmistas ta ette Lääne rahvaste
poolt väljatöötatud sõjaseaduste omandamiseks. Vene sõjatavad ei olnud karmimad
Lääne-euroopalikest.
Sõda alustati sõjakuulutusest vastasele, kellele tagastati temaga sõlmitud
rahulepingud (õieti lõpuni täitmata jäänud lepingut tekstid), kusjuures sõja alustamine
lükati kuu aja võrra edasi. Peeti kinni „Jumaliku rahu“ tavadest. Mõnikord määratleti
kokkulepetega kindlaks rahulike elanike puutumatus („не воеват лихомь русское
челяди ни Руси Лядьской“ – Danil Galitski ja Konrad Mazovetski vahel 1229.a.
sõlmitud kokkuleppest), eriti kaupmehi (Novgorodi ja Leedu vahel sõlmitud leping
1440.a.), keda tava peab puutumatuteks („хоти полки ходять, а гостю путь не
затворень, гост идеть на обе стороны везь всякихь зацъпокь“ – räägib bojaar Ivan
III Leedu saadikutele). Vangid muudeti orjadeks, kuid kes said vabaks õigeusu
vastuvõtmisel (Судебнику, Уложению и указу 1684 г), kuid praktika teadis nii
väljaostmist ( vene vangide tagasiostmiseks „vangipõlve“ maksu võtmise teel), kui ka
vahetamist ning sõja lõppedes, ilma mingite tasaarvestusteta, ka täielikku vangide
vabastamist (kaasaegne praktika ((1900.a.))).
Sõjaõiguse ((sõjavälja õigus, sõjavälja kohus, välikohus)) areng on
kosmopoliitiliste ja humanistlike taotluste mõju all eriti märgatav XIX saj., millised
iseloomustavad „loomuliku õiguse“ XVIII saj kooli. Range vahe tõmbamisel avalikõigusliku ning eraõiguse suhtes seoses üksikisiku riigist eraldumisega kajastus
sõjaõiguses sellise määruse omaksvõtmisega, milliseks on: „sõda on riikide, mitte
indiviid-indiviidi vahelise suhte vorm“ (Portalis), ja et riigi vaenlasteks on riigid, mitte
eraisikud (Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778). See mõte oli tuletatud sõjapraktika
karmuse üldisest leevenemisest, milline omakorda mõjutas sõjaõigust. Sellest, kui
loogiliselt tulenevast, tulenes vaenlase rahuliku elanikonna ja eraomandi puutumatuse
printsiip: sõja objektideks pidid olema, sellest ajajärgust peale, vaid riigi (pr.
Combattant, võitleja, sõdija, võitlev v. sõdiv pool) ja riiklik omand. Kuid praktilises
elus ei tehtud selle alusel vahet. Teine, XIX saj tuntuks saanud määrus oli juba
Montesqu poolt välja pakutud, kui rahvusvahelise õiguse põhinõue, milline oli
sõnastatud: „sõja ajal pidid sõdivad pooled tekitama teineteisele vähimat halba“.
Millisest tuletati kõik sõja inimlikustamise meetmed – mõtetu, lähima sõjalise eesmärgi
saavutamisel, liigse vägivalla keelamine ning sõjavangide,-haavatute- ja haigete eluolu
kergendamine. Sõja inimlikustumisele aitasid oluliselt kaasa vägede koossisu
muutumine, milline, tänu üldise sõjaväeteenistuse kohustuse kehtestamisele, muutis
selle seisuslikust - rahvaarmeeks. Riigi käsutuses on see üheks rahva kasvatamise
vahendiks; sellele, seepärast peab olema olema poogitud rahulike elanike elu ja vara
asustamise harjumus. Rahva rahumeelsed kombed, omakorda, kajastuvad jällegi sellest
moodustatud sõjaväes ja vajutavad oma humaansuse pitseri igasuguse sõduri tegudele.
Soodsalt mõju avaldasid samuti uusimad sõjalised tehnoloogiad: sõja kestvuse
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lühenemine, mille jooksul ei jõuta julmusega niivõrd harjuda, et see laseks eriti
metsikuks muutuda. Sõjaõiguse progress ilmnes XIX saj., lõpuks püüdluses tavaõiguse
ebühtlaste määruste norme asendada täpsete eeskirjadega, mis sanktsioneeritud suurriikidevaheliste lepingutega. Sellest ajast peale on võimalus rahvusvaheliste
seadusandluse aktide põhjal jälgida sõjaõiguse sammhaavalist arengu käiku. Varem tuli
neid norme hankida sõja-praktikast, siseriiklikust seadusandlusest ja juhuslikest
riikidevahelistest kokkulepetest. Üldisteks rahvusvahelisteks aktideks on: 1856.a.
Pariisi deklaratsioon (vt. Париж мирныи договорь, XXII, 796) – sõdivate ja
neutraalsete riikide suhted meresõjas; 1864.a. Genfi konverents (vt XI, 861) – haavatud
ja haigete sõjaväelaste saatus maasõjas; 1868.a. SPb konventsioon (vt) – lõhkekuulide
kasutamisest. Samuti tehti katse luua süsteemne sõjaõigus maasõja pidamiseks. Sellise
kodifitseerimise näide juba eksisteerib president Lincolni ülesandel prof Liberi poolt
1863.a. (vt XVII, 639) Põhja-Ameerika Ühendriikide vägedele koostatud
välimäärustikuna, mis spetsiaalse sõjaväelastest moodustatud komisjoni poolt
seadusandliku sanktsiooni. Selle rakendamisel sõjas Lõuna-osariikidega ilnesid üldise
rahulolu tundemärgid, millised tekitasid kõigi riikide poolt vastuvõetava instruktsiooni,
kui riikide ülese kohustusliku seaduse, loomise mõtte. Franko-Preisimaa sõda 187071.a. tõi esile kaasaegsete sõjapidamistavade kindlaksmääramatuse. Keiser Aleksander
II isiklikul initsiatiivil kutsuti 1874.a. kokku Brüsseli konverents, et kodifitseerida
maasõja pidamise seadused ja normid; meresõja pidamise õigusnormid olid, Inglismaa
nõudmisel, võetud konverentsi päevakorrast maha. Konverentsil, mis istus koos15(27)
juulist – 15(27) augustini, olid esindatud kõik olulisemad Euroopa riigid, täpsemalt –
15. Esindajateks olid põhiliselt sõjaväelased. Vene eelnõud, milline oli võetud alusprogrammiks, peeti, sõjaliste operatsioonide teostamise vabaduse seisukohalt (Ljuder),
liiga humaanseks, teised aga pidasid seda ajast mahajäänuks (Ljukas). Konverentsil
valdas esimene arvamus. Spetsiaalne komisjon töötas siis välja „Sõja tavade ja seaduste
deklaratsiooni“ eelnõu, milline muutis oluliselt ja ka lühendas vene eelnõu, kuid see ei
saanud ka uuel kujul konverentsi üldist heakskiitu, milline otsustas kõik oma istungite
protokollid osalenud riikide äranägemise järgi täitmiseks võtta. Vene valitsus, lootes
veel kutsuda kokku uut konverentsi, tegi viimastele oma deklaratsiooni proekti kohta
märkuste saatmise ettepaneku. Kuid Inglismaa otsustaval keeldumisel edasises
osalemises sõjaõiguse ümbervaatamise küsimuses, pidades silmas sündmusi Balkani
poolsaarel, loobuti uue konverentsi kokkukutsumise mõttest. Omamata riikidevahelistes
suhetes kohustuslikku jõudu, avaldas Brüsseli deklaratsioon, ainiti suurt mõju
sõjaõiguse edasisele arengule, selle ühetasase praktilise kasutuse sisseseadmisega. Selle
alusel on üksikutes riikides tötatud välja seadusandliku kinnituse saanud
instruktsioonid, ning need võeti sõjakoolide õppekavva. Venemaal oli 12. mai 1877.a.
seadlusega kirjutatud kõrgemale väejuhatusele ette „juhinduda oma korraldustes
1874.a. brüsseli konverentsil esitatud algatuste üldisest vaimust, kuivõrd see on
rakendatav Türgi suhtes ja kooskõlas ettevõetud käesoleva sõja eesmärgiga“(§12).
Samal ajal oli kapt. Piunovski poolt, küsimuste ja vastuste vormis, koostatud lühike
sõjaõigus: „Sõja õigused ja eeskirjad rahvusvahelise õiguse järgi“ („Военный
Сборникь“, 1877.a. juuni.). Deklaratsiooni kõrval autoriteedilt asub „Maasõja seaduste
juhend“ (Руководство законовь сухопутной воины)(„Manuel des lois de la guerre sur
terre“), mis koostatud rahvusvahelise õiguse instituudi poolt (vt) ja mis on võetud
üksmeelselt vastu selle oksfordi istungjärgul 1880.a. „Oksfordi juhend“ oli koostatud
brüsseli deklaratsiooni ja üksikute riikide välimäärustike alusel. See paistis soodsalt
silma ilusa ülesehituse ning sisutäiusega. Instituut, pidades silmas selle juhendi, kui
valmis välimäärustiku, vastuvõtmist üksikute riikide poolt, saatis selle erinevatele
Euroopa ja Ameerika riikide valitsustele laiali, ning saavutas ka teatud määral oma

5691

eesmärke. Brüsseli deklaratsioon ja oksfordi juhend on käesoleva aja parimateks
õiguslike vaadete väljendusteks ja sellistena võivad olla kui eriti autoriteetne kaasaegse
maasõja pidamise õiguse kogud. Allpool tuuakse ära selle skeem, mis on täiendatud
meresõja reeglitega.
A. Sõja algus ja selle lähimad tagajärjed. Sõda on riikidevaheline relvastatud
kokkupõrge. Millised ka ei oleks selle põhjused ning eesmärgid, allub see kaasajal
ühtedele või teistele õigusnormidele. Viimastest kinnipidamine on sõja õiguspärasuse
hädavajalikuks tingimuseks. Sõdima on õiguspädev (subjektiivne sõjaõigus) vaid riik,
kuid teatud tingimustel, võib selle õiguse saada valitsuse vastu üles astunud rahva osa,
kes ei ole veel jõudnud endast erilist riiki moodustada. See antakse sõdiva poole poolse
tunnustuse vormis, mistõttu kriminaalkoodeksi alusel karistatav mäss, pööratakse
rahvusvahelisest vaatepunktist seaduslikuks sõjaks, koos kõigi sellest tulenevate õiguste
ja kohustustega. Kaasaegne positiivne õigus ei nõua vaenlasele formaalset sõjakuulutust
(vt XXI, 641), piirdudes valitsuse avaliku pöördumisega oma alamate ja neutraalsete
riikide poole. Avalduses näidatakse ära sõja esile kutsunud motiivid (tavaliselt – vaid
formaal-juriidilised põhjendused). Tihti asendatakse sõja kuulutus ultimaatumiga (vt).
Sõja täpse alguse momendi fikseerimine on üpris oluline, kuid mitte alati ei ole selle
kindlakstegemine võimalik. Sõja saabudes katkevad sõdivate suurriikide vahel kõik
diplomaatilised suhted. Konsulitelt võetakse ära nende volitused (exequatur). Vastase
maal viibivate kodanike õiguste ja huvide kaitse tehakse ülesandeks mõnele
neutraalsele riigi esindajale. Positiivne õigus lubab kõigi üksikute vastase alamate
väljasaatmist (näit sakslaste väljaajamine Prantsusmaalt 1870.a. ja kreeklaste
väljaajamist Türgist 1897.a.), kuid selliste, kaasajal ebaharilike, meetme rakendamine
on kirgede möllu äärmuslikkuse tõendiks. Välismaalastele antakse igal juhtumil aega
ärasõiduks, kusjuures nende vara jääb puutumatuks. Vaenlase laevad, mis asuvad
vastase neutraalvetes ja millised oleks varematel aegadel tulnud võtta aresti alla (vt
empargo), võivad vabalt riigist lahkuda. Sõja mõju sõdivate poolte rahvusvahelistele
kohustustele lahendatakse kirjanduses ja praktikas erineval viisil. Tingimusteta
kaotavad jõu kõik poliitilist iseloomu lepingud ja jäävad kehtima lepingud, millised
kehtestavad norme sõja puhuks, või mis sõlmitud neutraalsete suurriikide osalusel ning
nende garantiiga. Muud lepingud peab praktika katkestatuks ja need vajavad peale sõja
lõppu uuendamist, kuid kirjanduses kajastub soov pidada neid sõja ajaks ajutiselt
peatatuiks.
B.Sõjategevus. I. Sõdijad. Sõjas osaleb vaid elanikonna relvastatud osa, nn
võitlejad (kombatandid, pr. combattant). Vaid neil on õigus vaenlase vastasele
sõjategevusele ja nad võivad sõjaõigusega lubatud vahenditega tekitada kahju vastase
võitlejatele. Kõik ülejäänud, nn rahulik elanikkond (vt XIX, 412) osaleb sõjas vaid
passiivselt, kandes selle raskusi. Ta peab hoiduma igasugustest vaenulikest tegudest ja
vaid sel tingimusel võib loota oma elu ja vara kaitusele, ning vastasel juhul vastutab
nende samadega vastase sõja-kriminaalkohtu ees. Seaduslikeks võitlejateks on: 1)riigi
kaitsevägede tegevteenistuses viibivad isikud (maa- ja mereväes), kaasa arvatud
reservistidest üksused (landver vt XVII, 323) ja riigi maakaitsevägi (vt XVII, 32,
landsturm, vt XVII,328); 2)abistavate partisanisalkade võitlejad (guerillas) – vabad
laskurid (francs-tireurs) ja teised vabatahtlikud, järgmistel tingimusel: a)nad peavad
omama eesotsas vastutavat isikut, b)kandma mundrit või muud eelmalt nähtavat alalist
eraldusmärki ja c)kandma relva avalikult. Kaasaegses sõjaväelises organisatsioonis (vt
Maa- ja merevägede komplekteerimine XV, 902) riigid ei vaja neid abirühmi, sest nagu
kogu elanikond, kes on võimeline relva kandma, kuni 42-46. aastased, võetakse
rahvaarmeesse. 3)Üleüldise ülestuõsu puhul (levee en masse) brüsseli deklaratsioon
tunnistab võitlejate õigust koos vaenlase poolt mitte vallutatud piirkonna elanikega, kes
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on haaranud relvad läheneva vaenlase tõrjumiseks omal algatusel, kui see veel ei
jõudnud organiseeruda ja täita ülalpool sätestatud tingimusi. Sellelt nõutakse kõigile
võitlejatele kohustuslike sõjaseaduste ja –tavade täitmist. Üldrahvalik ülestõus avaldub
ebasoodsalt kõigile sõjaõiguse edusammudele, sest see paneb tegutsema kõik rahva
mittedistliplineeritud jõud, viib kirgede äärmisele pingestatusele ning igasugustele
ektsessidele, pöörates tagasi endise sõjapraktika juurde, mil ei tehtud võitlejate ja
rahulikel elanike vahel vahet. Kui üldrahvalik ülestõus, kui kaitsevahend, ei too erilist
kasu, kuna sõja edu sõltub ikkagi oluliselt sõjatehnika kasutamise oskusest. Viimase abi
poole aga võib pöörduda vaid kui viimase meetodi poole, et takistada maa ikestamist.
Sellist abi vajavad nõrgad riigid, kellel puudub oma organiseeritud kaitsevägi.
Seepärast brüsseli konverentsil selliste riikide esindajad nõudsid, et sellise
mitteorganiseeritud ülestõusu võitlejatel oleks sõdijate õigused, mis-juures suurriikide
delegaadid kaitsesid distlipliini ning õiguskorra huve, ohverdades rahva
enesekaitseõiguse, millise järgi enese juures ei leidnud vajadust olevat. Rahulike
elanike ja võitlejate kihi vahel asub nn vahekiht – passiivsed võitlejad – isikud kes
kuuluvad regulaarvägede ridadesse: sõjaväe vaimulikud, arstid, tagalateenistus ja teised
sõjaväeametnikud, tarnijad, markitandid* (*sks Marketender it mercatante, kaubitseja,
varemal ajal sõjaväega kaasas käinud toidu- ja tarbekaupade müütajad. Vt XVIII, 652).
Neil ei ole aktiivset sõjategevuses osalemise õigust, kuid nad jagavad ühtmoodi
võitlejate saatust. Vaid punase risti (vt XVI,557)märgiga eristatud arstidel ja sanitaridel
on puutumatus (vt genfi konventsioon, XI, 861). Võitleja staatuse ja õigused kaotavad
ja langevad neid tabanud vallutaja kontrollimatu võimu alla järgmised isikud:
maradörid (vt XVIII, 676), desertöörid (vt Väejooksikud, XXIII, 676), luurajad (vt
XVII, 252) ja spioonid (vt) aga samuti kõik sõjaseadusi rikkunud võitlejad.
II Sõjaõigusega lubatud vahendid võivad olla määratletud põhilisel alusel,
millised on formuleeritud 1868 .a. SPb konverentsil, „et ainus seaduslik eesmärk,
millise riigid peavad enesele püstitama, on vastase sõjajõudude nõrgendamine ja sellise
tulemuse saavutamiseks on piisav kõrvaldada võitlusest võimalikult suur inimeste hulk,
tegemata neile liigseid kannatusi ega võtmata neilt elu. Peamiseks vaenlase
mõjutusvahendiks on silmnähtav jõud. Selle kasutamine peab olema piiratud eeltoodud
kaalutlustega. Seepärast: 1)on keelatud relvad, millised tekitavad juba
võitlemisvõimetute isikute kannatusi suurendavaid vigastusi (lõhkekuulid alla 400 gr
SPb konventsiooni alusel), või siis vältimatut surma esile kutsuvad (keemiarelv);
2)keelatud on tappa juba alistunud või relvituks tehtud võitlejaid (varematel aegadel
teatati ette, et armu ei anta, milline muutis lahingu eriti julmaks); 3)kaasaegsete
tsiviliseeritud riikide kaitsevägedes poolmetsikute rahvaste liikmetest moodustatud
üksuste kasutamine on vastunäidustatud vana sõjapidamisviisi, kogu selle metsikusega,
tagasituleku kartusest, kuid positiivse õigusega see ei ole keelatud, kuid riik peab
jälgima, et need üksused peaksid kinni tsiviliseeritud sõja seadustest ja tavadest;
4)kindlustatud paikade suhtes on sõjaõigusega lubatud blokaad (vt maavägede blokaad,
IV, 87), piiramise (vt piiramissõda, XXII, 237) ja pommitamine (vt IV, 350).
Sissepiiratud rahulikud elanikud jagavad võitlejate saatust. Kirikud ja ühiskondlikud
hooned (raamatukogud, muuseumid, õppeasutused, haiglad) ei pea olema tule alla
võetud, kui neil ei ole sõjalist otstarvet. Eriti karmilt tegutsesid sakslased 1870.a. sõja
ajal, kui nad ei hoiatanud elanikke enne pommitamist ja tulistades mitte ainult
kindlustusi ja ei lasknud sissepiiratud kohast lahkuda vanakestel, naistel ja lastel (erand
oli tehtud, Šveitsi nõudmisel, vaid Strasburgi kohta.). Nad tahtsid mõjutada võitlejaid
psüholoogiliselt rahulike elanike kaudu. Selline praktika leidis kaitsjaid (Rolan-Jakman,
Ljuder), kes leiavad, et see on isegi üpris humaanne, kuna mõnede tsiviilisikute surma
läbi kiireneb allaandmine ja säästetakse mõnikord ka tuhandete võitlejate elu. Pariisi
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piiramise ajal 1870.a. ei lubanud Bismark linna jäänud diplomaatilistel agentidel oma
valitsuste suhelda.
Avatud linnad ja asulad võetakse rünnaku ja pommitamise alla vaid siis kui selle
elanikud asuvad kaitsesse ning osutavad vastupanu. Tormijooksuga vallutatud linna ei
tohi sõjavägi paljaks riisuda. Mereblokaad (vt, IV, 88). Peale nähtava jõu on sõjas
lubatud kasutada ka nn kavalust (vt VI, 843, vt samuti sõjalist demonstratsiooni, X,
371), aga ka spioneerimist ning muud vastase asendit ning lahinguvalmidust sisaldava
informatsiooni saamise meetodeid. Keelatud on vandemurdmine (eriti reeturlik
tapmine), mürgi (vaenlase teadmata) kasutamine, parlamentaarse ning punase risti lipu
kuritarvitamine. Kahjutuks tehtud relvitu vastase võitleja langeb sõjavangi seisusse (vt
VI, 851), kellel on sõja ajal piiratud liikumisvabadus. Haavatud ja haigestunud
sõjaväelased on võetud sõjaõiguse erilise kaitse alla, kos arstliku ja sanitaride
personaliga ning hoonetega, kuhu nad kõik on majutatud (vt Genfi konverents, XI, 861,
ja Punane rist, XVI, 557). Sõjaväljal langenud on samuti sõjaõiguse kaitse all. Neid ei
või paljaks riisuda ega moonutada ning nad maetakse alles peale seda, kui on võetud
kõik meetmed nende isiku tuvastamiseks. Neilt äravõetud dokumendid ja kõik muud
informatsiooni sisaldavad asjad antakse üle nende sõjaväele või valitsusele.
III. Vastase omand võib sõja ajal olla hävitatud või ära võetud. Vastase vara
kasutu hävitamine on keelatud, kuid seda võib lõhkuda, kui seda tingib sõjalise
operatsiooni teostamine või õigustatud sõjaline hädavajadus. Neutraalsete vara tabab
sama saatus. Vaenlasele kuuluva vara omistamist nimetatakse sõjasaagi võtmiseks (vt
X, 835). Kaasajal on maasõjas sõjasaagi võtmise õigus piiratud riigile kuuluva varaga.
Eraomand on puutumatu, erandiks võitlejate relvastus. Meresõjas ei ole rahulike elanike
eraomandi puutumatuse põhimõte veel rakendust leidnud ja mere saagi e priisi (vt)
võtmist praktseeritakse tänapäeval kaasaegsetes sõdades veel laialdaselt. Vastaselt
merel vara võtmiseks seadistatakse kaaperid (vt XIV, 361) ja ristlejad (vt Ristlejad,
XVI, 625), millistele on antud laevade ülevaatamise ja läbiotsimise õigus neutraalvetes
(vt Laevade läbivaatus, XXII, 291). Vaenlaselt ülelöödud vara kannab repriisi (vt)
nimetust. Võetud priiside seaduslikkuse üle otsustamiseks on asutatud erilised
priisikohtud (vt).
IV.Sõdijate riikide vahelised suhted reguleeritakse („commercia belli“) rangelt
üksikute riikide seadusandlusega ja on lubatud, võimaliku reetmise kartuses, igal
üksikjuhul ülema eraldi loa alusel. Rindejoonest takistusteta üleminekuks antakse
isikute kaitseks läbipääsu lehed (sauf-conduits, licences), hoonete ja asutuste – kaitse
lehed ja konvoi (sauvergarde, salva guardia). Sõdijate vahelisi läbirääkimisi peetakse
parlamentääride kaudu (vt XXII, 817), kellel on puutumatus. Lepingud, milliseid
nimetatakse tavaliselt kartellideks (XIV, 616), võivad olla sõlmitud kogu sõja kestel.
Hädavajadus sundis juba ammustest aegadest peale pidama sõdivate poolte vahel antud
sõna (fides etiam hosti servanda). Sõjaväelaste poolt sõlmitud lepingud, milliste
täitmine on ka tsiviilvõimudele kohustuslik, on enamalt sõjavangide vahetust,
allaandmist või kindluse loovutamist (vt kapitulatsioon, XIV, 383) ning sõjategevuse
lõpetamist või vaherahu (vt vaherahu, XXIII, 229) sõlmimist puudutavad aktid.
C.Eriliste normidega reguleeritakse vastase vägede poolt hõivatud riigi olukorda
(sõjaline okupatsioon). See määratleb okupandi õigused ja kohustused riigi juhtimise
suhtes, hõivatud territooriumil asuvate isikute ja nende vara suhtes (vt vastase riigi
hõivamine, XII, 229). Vara võib kuuluda kontributsiooni (vt XVI, 113) ja rekvireeritava
(vt) hulka.
D.Sõjaõiguse sanktsioonideks on repressioonid (vt), mis suunatud selle rikkujate
vastu. Nende iseloom on sõja ajal karmim kui rahu ajal ja nende rakendamisele tuleb
asuda üksnes erandlikel juhtudel, riskeerides vastasel juhul naaseda endise barbaarse
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sõjapidamise viisi juurde. Repressaalide kasutamine oli viinud saksa armee 1870-71.a.
sõjas äärmuslike meetmeteni.
E.Sõja lõpetamine ja rahu sõlmimine. Mitte alati ei lõppe sõda seda põhjustanud
põhjuste likvideerimisega. Eduka sõja tulemused piirduvad harva enne sõda
eksisteerinud õigussuhete taastamise ning tugevdamisega. Peale sõda saabunud rahu
muudab tavaliselt ära vana õiguse ja loob uue. Sõda võib lõppeda:
1)alistamisega (debellatio), mis hävitab võidetud riigi iseseisva eksisteerimise
(vt vallutamine, XII, 104);
2)sõjategevuse faktilise lõppemisega (näit sõda Hispaania ja Prantsusmaa vahel
1720.a., Venemaa ja Pärsia sõda 1801.a., Prantsusmaa ja Mehiko sõda 1866.a.),
kusjuures justkui vaikival nõusolekul tunnistatakse sõja katkestamise hetkeks
väljakujunenud asjade seisu („uti possidetis“). See viis raskendab määratleda sõjalt
rahule ülemineku hetke, mis kajastub ebasobivalt teineteisega sõdivate ja neutraalsete
riikide suhetel. Varem või hiljem määratletakse need suhted täpsemalt lepinguga
(Prantsusmaa ja Mehiko vahel sõlmiti diplomaatilised suhted alles 1881.a.), või siis
katkestab uus sõda faktiliselt eksisteerinud rahu.
3)Kõige tavalisemaks sõja lõpetamise viisiks on rahulepingu sõlmimine (selle
sõlmimise tingimustest vt rahvusvahelised lepingud, X, 849), millises sõdivad pooled,
vastavuses sõja tulemustega, määratlevad omavahelised jõu suhted, reguleerivad oma
pretensioonid tuleviku suhtes, muutes need õigusega tagatud hüvedeks. Lõplikule
rahulepingule eelneb mõnikord vaherahu leping (vt). Rahuleping võib piirduda tavaliste
rahuaja suhete taastamisega („paix pure et simple“), enne sõda eksisteerinud
tingimustel (status quo ante bellum); kuid tavaliselt sarnased määrused reguleerivad
allakirjutanute tulevasi vastastikulisi suhteid. Need määrused võivad olla üldise
iseloomuga (millised eeldavad, ilma et oleksid lepingusformaalselt ära toodud) –
sõjategevuse lõpetamist, vangide vabastamist, andestamist (amnestia) kõigis
õigusrikkumistes, ni tsiviil- kui kriminaalasjades, millistel oli lõppenud sõjaga otsene
seos, või spetsiaalsed territooriumi loovutamist puudutavad määrused (vt vallutamine
XII, 104), mõnikord ka tingimusel, et viiakse läbi bleibitsiit (vt XXIII, 862), sõjakulude
maksmist (vt kontributsioon, XVI, 113), endiste lepingute uuendamist ja uute
sõlmimist, sõda tinginud vaidlusaluste küsimuste reguleerimist. Keerukamate
küsimuste regulerimiseks (nt piiride muutmine)asutatakse spetsiaalsed komisjonid.
Rahulepingu või selle üksikute paragrahvide täitmine võib olla tagatud kolmandate
riikide poolt (vt rahvusvaheline garantii, VII, 113) või vastaspoole territooriumi sõjaväe
poolt ajutise hõivamisega. Sõja lõppemisega seoses juristid sõnastavad õpetuse ( vt
postlimium). Spetsiaalse osa sõjaõigusest moodustavad sõdivate riikide suhted
neutraalsetesse riikidesse või nn neutraliteediõigusse (vt neutraliteet).
***
((Martens, (Fjodor Fjodorovi p.) – tuntud vene jurist. Sündis Pärnu linnas, Liivimaa
kubermangus 1845.a. 10.aastaselt pandi ta õppima SPb orbude instituuti aga hiljem astus
ülikooli. Kaitses Magistri dissertatsiooni (“Eraomandi õigus sõja ajal.” SPb. 1869.a))) .
F.F. Martensi initsiatiivil, Brüsselis 1874.a. konverentsil, võeti vastu deklaratsioon
“Sõdijate õigustest ja kohustustest”, mis tunduvas osas kodifitseeris tol perioodil kehtiva
maasõja õiguse. Kuigi riigid hiljem deklaratsiooni ei ratifitseerinud, oli see siiski Haagi I
rahukonverentsil 1899.a. ja Haagi II rahukonverentsil 1907.a. vastuvõetud maasõja
pidamise konventsioonide aluseks. KL))
***
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Sõja ja rahu kuulutamise õigus.
Konstitutsioonilistes monarhiates on sõja ja rahu kuulutamise õigus monarhil.
See preogatiiv on piiratud sellega, et sõda võib faktiliselt olla ära jäetud kodade
keeldumisel sõjaga seotud eelarvet ületavate kulutuste maksmisest. Kuid valitsus võib
omal riisikol sõlmida laenulepingu või sõltuvalt riigikassa seisust, leida sõja pidamiseks
vajalikud summad ja esitada kodadele sõja kuulutamise esile kutsunud asjaoludest
aruande ning paluda tema tegevuse kinnitamist. Nõnda, näiteks, sõda Preisimaa ja
Austria vahel 1866.a. oli peetud ilma preisimaa kodade nõusolekuta, mistõttu sõja
kuulutamine ja selle pidamise kulud olid kinnitatud spetsiaalse seadusega (Indemnität).
Rahu sõlmimise suhtes ei ole kuninga preogatiivi millegiga piiratud. Monarh võib
sõjategevuse igal ajal peatada, kui leab, et see on kooskõlas riigi huvidega, kuid,
muidugi, ministrite vastutusel, kes rahu sõlmisid. Kui aga rahuleping puudutab
territooriumi muudatusi või toob kaasa milleski kodanike juriidilise asendi muudatuse,
või puudutab kaubanduse huvisid, siis kõik sellised muudatused peavad olema kodade
poolt heaks kiidetud, muidu on need kehtetud.
Vabariiklikes riikides on sõja- ja rahu -kuulutamise õigus täitevvõimul üheskoos
seadusandliku võimuga. Prantsusmaal Vabariigi president ei saa mõlema koja eelneva
nõusolekuta sõda kuulutada. Rahulepingud saavad seaduse jõu vaid siis, kui need on
mõlema koja poolt heaks kiidetud. Põhja-Ameerika Ühendriikides kuuluv sõja- ja rahu
kuulutamise õigus kongressile. Liidu üksikutel osariikidel sellist õigust ei ole.
Venemaal laekuvad sõja- ja rahu kuulutaise küsimused Riiginõukogusse eelnevale
läbivaatamisele, „kui, vastavalt asjaoludele, võivad olla võetud eelneva üldise arutelu
alla“. Võetud meetmetest tavitatakse rahvast Tema Majesteedi manifestides.
Kirjandus.
Sõjaõiguse juhend:
Guelle, „Precis des lois de la guerre“(II.,1884);
Pillet,“Droitdela guerre“ (II.,1892-93);
Bluntschli, „Das moderne Kriegsrecht d. civilisirten Staaten“, (Nördlingen, 1866), mis
on töötatud ümber „Das moderne Völkerrecht“ (3. va., 1878);
A. Morin, „Les lois relatives a la guerre ... des pays civilises“(II., 1872);
Lenter, „Das Recht im Kriege“ (B., 1880);
F. Dahn, „Das Kriegsrecht“ („Völkerrechtliche u. Staatrechtliche Studien“, B., 1885);
Resch, „Das moderne Kriegsrecht der civilisirten Staatenwelt“ (3.va Leipz., 1890);
Gunter, „Outlines of military law and customs of war“ (L.,1897).
Ametlikku iseloomu omavad:
Пиуновский, „Законы и правила войны по международному праву“ (СПб.,1877);
Berti, „Le leggi della guerre terrestre“(Flor., 1882);
„Manuel de droit international a I´usage des officiers de I´armee´ de terre“(II., 1884);
Beer Portugael (Van den), „Het otloogsrecht“(1872);
„Ратна Правила“ (Белградь, 1877).
Rahvusvahelise instituudi juhtimise kohta vaata „Annuaire de I´Institut de droit
internat.“ 1877-83a.
Monograafiad:
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1)Sõja ja õiguse ning humaansuse ja kultuuri suhetest:
Rettich, „Zür Theorie u. Geschichte des Rechts zum Kriege“ (Studt., 1888);
S. Gemma, „La guerra e il diritto internazionale“ (Bolonja, 1893.a.);
Грабарь, „Война и международное право“ (Зап. Юрьев. Унив. 1894);
Прудонъ, „Война и миръ.“ (М.,1864);
Hartmann, „Kritische Versuche.II. Militärische Nothwendigkeit und Humanität“
(B.1878);
Moenier et Appia, „La guerre et la charite´“(Genf ja Pariis., 1867);
„Lueder, „Recht und Grenze der Humanität im Kriege“ (Erlangen, 1880);
Novicow, „La guerre et ses pretendus bienfaits“ (P., 1894);
General Jung, „La guerre et la societe“ (P., 1889);
Jähns, „Ueber Krieg, Frieden und Kultur“ (B., 1893);
Lasson,“Das Culturideal und der Krieg“ (B., 1868);
Schlief,“Der Frieden in Europa“(Leipz.,1892);
Brocher de la Flechere,“Les revolutions du droit.III Les principes naturels du droit de la
duerre“(II., 1878-82);
G. Moynier, „Essai sur les caracteres generaux des lois de la guerre“ (Genf., 1895);
Molinari, „Grandeur et decadence de la guerre“ (P., 1898);
Блиохъ,“Будушая война в техническомъ, экономическомъ и политическомъ
отношенияхъ“ (СПб., 1898);
2)Sõjaõiguse ajaloost:
Bluntschili,“Das Beuterecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere“
(Nördling.,1878);
Н. Ивановъ, „Характеристика международныхъ отношений и международного
права в историческомъ развитий. Вып. 1. О значений П. войны“ ( Казанъ, 1874);
Montague Bernard, „The growth of laws and usages of war“ (Oxford Essays“, L.,
1856);
Letourneau, „La guerre dans les diverses races humaines“ (II., 1895);
Смирновъ, „Развитие отношений завоевателей к покореннымъ на древнемъ
Востоке“ ( Казанъ 1887);
Osenbrüggen, „De jure belli et pacis Romanorum“ (Leipz., 1836);
Levy, „Beiträge zum Kriegsrecht im Mittelalter“ (Breslau 1889);
K.Th. Pütter, „Beiträge zur Völkerrechtsgeschichte“ (Leipz., 1843);
Nys,“Les origines du droit international“ (P., 1894, p. 44-263);
Salvioli,“Dritto di guerra in Italia allépoca dei cummuni“ (Palermo, 1895);
Huberti,“Gottesfrieden u. Landfrieden“ (Ansbach, 1892);
Fingado, „Einfluss des Christenthums auf Krieg u. Kriegführung“ (1882);
Triac, „Guerre et Christianisme“ (P., 1896);
Haneberg,“Das moslemosche Kriegsrecht“(Münhen, 1871);
„Хидая, комментарий мусульманскаго права“, (перев. с англ Н.И. Гродекова,
Ташкенть,1893);
Casenove, „La guerre et l´humanite au 19-me siecle“ (P., 1869);
Hetzel, „Die Humanisirung des Krieges in den letzen 100 Jahren“ (Frankfrut Ooderil
1891).
Genfi konventsioonidest:
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Ивановский, „Женевская конвенция“ (10 (22) авг. 1864.г. Каз., 1884); temalt veel,
„Женевская конвенция... и право войны“ ( Од., 1891);
Leuder, „Die Genfer Convention“(Erlang, 1876);
Moynier, „Etude sur la convention de Geneve“ (P.,1870);
Olivi, „Cenui storici e critici sulla Convenzione di Ginevra““ (Modena, 1879);
Roszkowski, „O konwencyi genewskiej“ (Lvov, 1887);
Bosco,“Le leggi di guerra e la Convenzione di Ginevra“ (1884);
Затлерь, „Участь больныхь и раненыхь во время воины „,(СПб., 1868);
Базинеръ, „Женевск. конвенция“ ( К., 1872);
Molnar, „Die Genfer Convention“ (Leipz. 1887);
„Bulletiu international des Societes de secours aux militaires blesses“ - haavatute eest
hoolitsemise komitee perioodiline väljaanne (Genf., 1869).
Vt. samuti;
Красный Кресть О брюссельской конференций 1874. г.;
Ф. Мартенсь, „Восточная война и брюссельская конференция 1874 -78. г.“ (СПб.,
1879);
Ф. Мартенсь, „Брюссельская международная конференция 1874“ (Сборникъ
Госуд. Знаний, т. 1)
Ф. Мартенсь, „Брюссельская декларация о законахь и обычаяхь войны“ (Военный
Сборникь 1875, июнь);
Безобразовь, „Брюссельская конференция для установления правиль и обычаевь
войны“ (Сборн. Госуд. Знаний т. 2.);
Monteil, „Le Cougres de Bruxelles“ (P., 1876);
Holland, „A lecture on the Brussels Conference of 1874.a.“ (Oxford ja L., 1876);
Lucas,“La conference internationale de Bruxelles etc.“ (P., 1874);
Lucas, „Les actes de la C. De B. Consideres au double paint de vue de la civilisation, de
la guerre et de la codification graduelle du droit des gens“ (P., 1875);
Holland,“The progress toward a written law of war“ (l. 1881);
General Tr. (Brialmont), „L´Angleterre et les petits Etats“ (Brüssel 1874).
Sõja algusest ja selle väljakuulutamisest:
Sainte-Croix, „La declaration de guerre et ses effets immediats“ (P. 1892);
Feraud-Giraud, „Des hostilites sans declaration de guerre“ (Revue de droit internat.“,
1885 lk. 19);
Krieg ohne Kriegserklärung. Ein Mahnruf“ (Viin, 1885);
Maurice, „Hostilites without declaration of war 1700-1870“ (L. 1883);
4)Võitlejatest:
Догель, „Юридическое положение личности во время сунопутной войны“ (Каз.,
1894);
Guelle, „La guerre continentale et les personnes“ (P. 1881);
Grenander, „“Sur les conditions necessaires selon le droit des gens pour avoir en guerre
le droit d étre considere et traite comme soldat“ (tõlge rootsi keelest, P. 1882);
Lieber, „Guerillas and Guerilla Parties“ (New York 1872).
5)Sõjavangidest.
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Лохвицкий, „О пльенныхь по древнему русскому праву“, (М. 1855);
Eichelmann, „Ueber die Kriegsgefangenschaft“ (Дерпть, 1878);
Kasparek, „Ueber die Kriegsgefangenschaft“ („Grünhutś Zeitschrift“, 1882);
Romberg,“Des belligerents et des prisonniers de guerre“ (Brüssel, 1894).
6)Vallutamisest:
Pfeiffer, „Das Recht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staatscapitalien“ (Kassel,
1823);
Holtzendorff,“Eroberungen und Eroberungsrecht“ (B. 1872).
Mereõigusest vt. Mereõigus ja neutraliteet.
Вл. Грабарь
Tõlgitud – Энциклопед. Словарь. «Брокгаузъ и Ефронь» ( „Б и Э“ ) т. XXIV стр.
875-885 (köide 48., lk 875-885) 1900.Г.
Nõukogude kirjanduses käsitletakse asja teisiti, milles võite veenduda hilisemaid
nõukogude teatmeteoseid uurides. K.L.
12.05.08.KKL.
Sõjaõigus, vene keeles Allikas: Ensükl. Sõnastik Broc. Efron 19. kd. Lk.368-371 1896.a.
Sõltumatu nõudlus
Independent demand - Nõudluse liik, milline ei sõltu organisatsiooni püüdest toota teisi
tooteid.
Sõltuv nõudlus
Dependent demand -Nõudluse tüüp, mis sõltub organisatsiooni kavatsusest toota muid
tooteid. See on eelkõige iseloomulik komponentide turule, kus neid tooteid kasutatakse
keerukate toodete osadena.
Sõna „dieet“
on tulnud sõnast „dies“ – lad. Päev – parlamendi saadikule makstava päevapalga
nimetusest. Saadik sai palka vaid kohal käidud päevade või ka kuude eest.
Tähendab ka eluviisi dieta.
Sõnavabadus,
mõttevabadus
Sätteklausel
Süsteem
Süsteemide teooria
Šeker-bayram
Šeriif –
Šovinism –

Tacite
Tagasiside

Nälgimine - Голодание = dieet???
– (T : 57 lk. 173)
– antud juhul PS teksti, millele tõlgenduse või sätte lisamisega ei tohi sattuda vastuollu.
- System - Ühtsus, mis koosneb vastastikku sõltuvuses olevatest osadest, millest igaüks
toob sisse miskit konkreetset terviku unikaalsesse iseloomustusse. Organisatsioone loetakse
avatud süsteemideks, sest nad on väliskeskkonnaga vastastikulises dünaamilises sõltuvuses.
- Systems theory- Kontseptsioon, millega kooskõlas peavad mänedžerid vaatlema
organisatsiooni, kui vastastikku seotud osade avatud süsteemi, milline püüab saavutada
muutuvas väliskeskkonnas mitmesuguseid eesmärke.
– kolmepäevane pidustus, mis märgib paastuaja lõppu.
krahvkonna kuberner.
(pr. chauvinisme, nimest Chauvin) – marurahvuslus. (Neologism, mis sai
eksisteerimisõiguse prantsuse keeles ja selle järel teistes euroopa keeltes. Selle all
mõeldakse sõjakalt keeva rahvustunnet, mis on fantaasias lõkkele puhutud ja põhineb arutul
ja pimesi järgitaval allumisel. Sõna tuli Napoleoni sõduri nimest, kes ta käske ülitruult
täitis.
– vaikiv (tunnustamise või mingi lepinguga ühinemise vorm).
- Feedback - Reaktsioon teatele, mis aitab informatsiooni saatjal mõista, kuidas tema poolt
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saadetud informatsioon on mõistetud.
- Feedback system - Juhtimises – igasugune mehhanism, mis kindlustab võimaluse
tulemustest andmeid saada, millised võivad olla juhtide poolt kasutatavad kindlaks
määratud plaanist kõrvalekaldumiste korrigeerimiseks.
Piir, milleni paratamatult jõuavad propagandistid, sest nende objektigrupi liikmete teadvust
on juba mõjutanud muud arvamused, hoiakud ja eelarvamused.
- Tactic- Eesmärkide saavutamiseks loodud lühiajaline strateegia, mis on töötatud välja
keskastme juhtide poolt.
põllumajanduslik ühik, mis koosneb kasutatavast maapinnasest ühes vastavate hoonete ja
muude päraldistega põllumajanduslikkude saaduste tootmiseks. Talundi suurust
mõõdetakse peamiselt ta pindala suuruse, pidaja töö iseloomu ja talundi tarvitamise järgi.
Suurtalundi pindala ületab 50 ha, täistalundi pindala on 30-50 ha, normaaltalundil 20-30 ha,
väiketalundil kuni 20 ha. Tavaliselt on suurtalundi pidaja ja viimase perekonna tegevuseks
tööjuhatamine, keskmises talundis kuulub kuulub osa pidaja tegevusest tööjuhatamiseks ja
teine pool – füüsilisest kaasatöötamiseks ühes palgatud tööjõuga. Väiketalundites tehakse
kogu töö pidaja ja ta perekonna poolt ja sellist talundit peetakse perekonantalundiks.
Suurtalundite kõrgeima liigi moodustavad latifundumid, kus ka töö juhatamine on palgatud
tööjõu käes (nn. suurpõllupidamine). Peatalundil (mõisal) on oma kõrvaltalundid koos
vastavate juhatajate ja põllumajanduslike tööstusettevõtetega. Vähimate väiketalunditena
esinevad kääbustalundid, mille pindala ei suuda mahutaja pidaja perekonna tööjõudu
(käsitööliste talund). Talundi kogusaagiga mõistetakse talund-käitise toodangu rahalist
väärtust. See koosneb talundi toodangust, mis on 1)läinud turule, 2)kulutatud
perekonnaliikmete ja teenijate tarviduseks, 3)tarvitatud talundi kapitali suurendamiseks.
Talundi tootmiskulud näitavad seda rahalist ja ainelist kulutust, mis on põllumees teinud
kogusaagi saavutamiseks. Siia kuuluvad: 1)kapitalide amortisatsioon; 2)kassaväljaminekud,
millest on maha arvatud võla %% maksmine ja inventari juurdeost; 3)ainelised kulud
talundi-käitise teenijate töötasuks, naturaalkohustusiks, maksudest, kindlustustasuks ning
teenijate toitmiskulud; 4)perekonnaliikmete kehalise töö ja juhtimise tasud; 5)toogid teistelt
aladelt (kõrvaltööstustelt, pidajalt endalt ja muist allikatest); 6)talundi-käitise toodete
tagavarade ja väljakapitali vähenemine. Talundi käituskulud leitakse, kui tootmiskuludest
maha arvata kapitalide protsendid,. Kusjuures viimase aluseks on panga hoiusummade
protsendid.Talundi puhassaak on kogusaak, millest on maha arvatud käituskulud. Talundi
omatarvitus moodustab kogusaagist selle osa, mis majapidamises kohapeal ära kasutatakse,
turutoodang on aga osa, mis on müüdud ja kasutatud varanduse väärtuse juurdekasvuks,;
samuti kuuluvad viimasesse loonuslaenutamised, loonustasu töötajatele ja ainete
mahutamine kõrvaltööstusesse.
1)Laiemas mõttes põllumajanduse alal teotsevate tootjate klass, esineb sellisena kõikjal,
alates etnoloogilise esmaskultuuri astmest, millele muinasteaduses vastab umbes
neoliitikumi ajastu. Majanduselu differentseerudes ja kaubanduse arenedes omandas ta
tootjateklasi iseloomu. Valduste suuruse suhtes loetakse talupoegkonda kuuluvaiks
varasemal arenguastmel saraskondliku (Saraskond) ühisvalduse läbi seostatud väike- ja
kääbustalundite pidajad. Hiljemini, ajaloolisel ajal lisanduvad põllutöölised nii suur- kui ka
väikemajapidamises.
2)Kitsamas mõttes üks ühiskondlikke seisusi ajaloolisel ajal, eeskätt Euroopas.
Antiikaeg ei olnud soodus talupoegkonna kui seisuse kujunemiseks. Linnade suur
osatähtsus riigis, seisusliku korra kiire lagunemine, väiokemaapidamise hääbumine ja ta
asendumine orjade abil majandatavate latifundiumitega takistsid talupoegkonna
kujunemist. Alles Hilis-Rooma ajastul esineb talupoegkond seisusena kolonaadi näol.
Lääne-Euroopa uutes germaani riikides kujunes aadli eraldumisetga lihtvabadest,
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lihtvabade vaesumisega ning osalise hävimisega kestvates sõdades (kuna keskvalitsuse
võim üha nõrgenes), alates IX s-st lääninduse kord. Selle ajastu kolme seisuse
(vaimulikkude, aadli ja talupoegkonna) korra kujunemisel konsolideerus ka talupoegkond.
Alates XI saj.jagunes ta järgmistesse tähtsamaisse rühmitisse: 1)vähesed läänihärradest
sõltumatud lihtvabad väikemaapidajad; 2)suurema osa lihtvabade ja osalt poolvabadegi
järglastest moodustunud, mõisnikest põhimiku- ja kohtuhärruse alusel sõltuvate, neile
kindlaksmääratud hinnust ja orjust tasuvate, kuid isiklikult vabade villaanide kiht.
3)sunnismaistena (Sunnismaisus) maa külge kinnitatud, mõisnikele kindlaksmääramata
andameid ja orjusi sammavad, abiellumise ja liiklemise puhul eri maksu tasuvad, osalt ka
surnud käe õigustele alluvad servid, kes koos villaanidega moodustavad talupoegkonna
terviku. Järgnevail sajandeil toimus nende rühmitiste erinevuste järk-järguline kadumine ja
XIII saj. algas, kõigepealt Itaalias, talupoegkonna vabanemine. Radikaalsemal kujul teostus
see Põhja- ja Kesk-Itaalias, kus talupojad muutusid lühiajalisteks rentnikeks sageli
pooletera rendi alusel ja Inglismaal, kus talupoegkonna enamik muutus raharentnikeks.
Teistes maades piirdus vabanemine servide enamiku muutumisega villaanideks. Erinev
muu Lääne-Euroopast oli taliupoegkonna saatus Lääne- ja Lõuna-Saksamaal. Seal püüdsid
mõisnikud XV saj 2 poolest alates suurendada talupoegade kohustusi. Seda arengut katsus
tõkestada suur talupoegade sõda 1524-1525.a. ,kuid ilma tulemusteta. Omaette piirkonna
moodustasid Kesk-Euroopa (Ida-Saksamaa, Austria, Ungari jt.), Baltimaad aj Poola- ning
Leedumaa. Lääninduse vähese arenemise tõttu tekkis neil mail alles hiliskeskajal isiklikult
vaba talupoja sõltumus aadlikest põhimiku- ja osalt ka kohtuhärruse alusel. Alles XIV ja
XV saj. peale algas seoses varakapitalistliku mõisahärrusliku suurmaapidamise
kujunemisega (mille teostamiseks mõisastati talumaad ja suurendati talurahva koormisi),
siin talurahva sunnismaisus, millega varsti kaasus ka pärisorjus. (Talupoegkonna seisundi
kohta Eestis vt. Eesti ajalugu II, 637 jne.). Mõnevõrra sarnaneb sellega talupoegkonna
areng Venemaal,m kus sunnismaisust teostati riigi kaasabil alates XVI saj. lõpust ja kus
siitpeale talupoegkonna seisund järjest halvenes, korduvaile mässudele (segadusteajastu, St.
Razini mäss) vaatamata.
Eripiirkonna talupojaseisuse kujunemisel moodustasid Põhjamaad, eriti Rootsi, kus
puudus talupoegkonna sunnismaisus ja kus talupojad olid esindatud riigipäeval, kaitstes
edukalt riigi kui ka oma seisuse huve võitluses Kalmari uniooni vastu XV-XVI saj. kui ka
mõisate reduktsiooni teostamisel XVII saj. 2. poolel. Raskemaks kui keskajal ja uue aja
algupoolel kujunes talupoegkonna seisund absoluutse monarhia ajastul XVII ja XVIII saj.
Vastutasuks poliitilise feodalismi kaotamise eest toetas kõikvõimas riik Lääne-Euroopas
mõisnike läänindus-aegsete andamite ja maksude säilitamisel ja elustamisel. Veelgi
raskemas seisundis oli talupoegkond neil ajul Kesk- ja Ida-Euroopas, kus arenenud
pärisorjust iseloomustab talupoegkonna äärmine ekspluateerimine orjuste ja andamite
suurendamisega viimase võimaluseni ja talupoegade inimõiguste piiramine orjuseseisundini.
Erineval kujul arenes talupoegkond Inglismaal, kus uue aja algusest peale tekkisid
ratsionaalse suurmaapidamise taotlused viisid XVIII saj ühismaade tarastamise jm. maudu
väikemaapidamise hävimisele. Ja talupoegkonna proletariseerumisele. Valgustatud
absolutismi esindajate (Joseph II, Friedrich II jt.) katsed talupoegkonna seisundit reformida
andsid vähe tulemusi ja alles Suure Prantsuse revolutsiooniga algas ses suhtes
põhjapanevate muudatuste aeg. Prantsusmaal kaotati 1793.a. feodaalkoormised ilma
väljaostuta; ka oli kiriku ning osalt aadligi maade müümisel talupojad tähtsamad
kasusaajad. XIX saj. 1. veerandil kaotati pärisorjus Kesk-Euroopa mail ja ka Eestis. Ainult
Austrias teostati see 1848.a. ja 1861.a.. Mõlemas riigis toimus talumaade väljaostmine riigi
toetusel ja vahendusel. XIXsaj. Osteti ka mujal talumaad mõisnikude käest välja. Alates
XIX s. 2. poolest esinev seisusliku korra lagunemineei jätnud puutumata talupoegkonda.

5791

Eriti tõi maailmasõja järel revolutsioonide ajastul toimunud seisusliku korra kaotamine
kaasa uue differentseerumise ka talupoegkonnas. Talupojad moodustavad väikekodanlus
kui ühiskondlikus klassis eri rühmitise, mis oma varade tootmise laadilt ja osalt
mentaliteediltki erineb teistest selle klaasi rühmitistest, osalt isegi teadlikult eraldub ja end
vastui seab muile ühiskondlikele rühmitustele (eriti väikemaapiodamisriikides, ms.
Eestiski). Sama kehtib väiksemal määral ka teiste talupoegade seisusest kujunenud eri
ühiskondliku rühmitise – põllutööliste- suhtumise kohta teistesse proletariaadi liikidesse.
Omapärast teed on ühiskonna, ms. ka talupoekkonna ümberloomisel käinud NõukogudeVene. 1920.a. 2. poolel domineerunud kolhooside moodustamise poliitika, mis taotles
talupoegkonna proletariseerimist, on viimaseil aastail, osalt talupoegkonna passiivse
vastupanu mõjul, asendunud järeleandmistega talupoegadele ja nende seisundi
lähendamisega põllutööliste seisundist väikemaapidajate omale.
Kuigi talupoegkond ei ole suutnud ega osanud senini saavutada oma arvulisele
suurusele väärilist kohta ühiskonnas ja kuigi talle teatava õigusega on ette heidetud
passiivset alistumist, kolkapatriootismi, konservatismi, seisuslikku egoismi (eriti
revolutsioonide ajastuil), samuti ka vähest arusamist kultuurisaavutuste ja –taotluste suhtes,
on tal siiski suur tähtsus rahvuse ja riigi säilitamisel rahvusliku pinnase ja omapära
kaotamise hädaohu vastu, samuti ka rahvakultuuri ja folkloori alalhoidmisel ning
edasikandmisel. J.M.EE.36-7-1378-1380.
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Talupojad -

Maaelanikud, kes on loonud majandussuhted linnaliste keskustega ja kes üldiselt on riigi
poliitilise kontrolli all; talupoegade tegevus võib peegeldada pigem kultuurilisi norme kui
kasusaamise kaalutlusi.
Talurahva-eraõigused Üksikuis Liivi- ja Eestimaa mõisates XVIII saj lõpupoolel valgustusajastu ideede mõjul
mõisnike eraalgatusel kehtima pandud kohalikud seadused talurahva kohta. Esimesena
tegiseda Liivimaal, Läti osas, vabahärra K. Fr.v. Schoultz 1764.a. oma Aizkraukle ja
Rihmana mõisas. Eestimaalt on teada Vigala, Halliku, Ääsmäe ja Kandle eraõigused, mis
on antud ajavahemikul 1789-1804.a. Talutahva-eraõigused olid suure propagandalise
tähtsusega talurahva pärisorjuse kaotamise ettevalmistamisel.
Talurahvaseadused-36- talurahva õigusliku olundi parandamiseks antavad seadused. Eestis on talurahva olukorra
reglementeerimiseks juba varemail aegadel antud mitmesuguseid määrusei, ent üldised
seadused selle kohta hakkasid ilmuma XIX saj. alguses. Need olid Eestimaal 1802.a.
reglement „Iggaüks“ ja 1804.a. seadis Liivimaal - 1804.a. seadus, millele järgnes 1809.a.
rida täiendusparagraafe. Nende seadustega kinnistati talupoeg maa külge; talle kindlustati
vaba omandiõigus nii oma vallas- kui ka kinnisvara suhtes, kusjuures ühtlasi normiti talude
kohustused mõisa vastu. Järgmiste, Eestimaal 1816.a. ja Liivimaal 1819.a. kehtestatud
talurahvaseadustega kaotati pärisorjus. Talupoeg sai isikliku vabaduse, maa aga tunnistati
mõisnike piiramatuks eraomandiks. Talupoja ja mõisniku majanduslike vahekordade
korraldamise aluseks võeti vaba kokkuleppe põhimõte. Talurahvas sai ka teatava
kogukondliku korralduse ja omavalitsuse ning kohtukorraldude mõisnike eestkoste ja
kontrolli all. Olulisi muutusi talurahva agraarkorda tõid Liivimaal 1849,a, talurahvaseadus,
mis väikeste muudatustega uuendati 1860.a. ja Eestimaal 1856.a. seadus. Need kindlustasid
talurahvale enamiku talumaa kasutamisõiguse ja püüdsid soodustada raharendi ja
taludeostu arengut.
Talutrahvakohtud

Vene aja seisuslikud erikohtud talupoegade jaoks Baltimail, oli enamikus ellu kutsutud
talurahva vabastamisel XiX saj. algupoolel. Nende alamaks astmeks oli vallakohus (ka
kogukonnakohus), kust edastamine läks kihelkonnakohtusse. Eestimaal oli a-st 1816 1.
instantsiks kogukonnakohus, sealt kreisikohtusse. Viimast võis juba edasi kaevata
üldkohtusse, nimelt õuekohtusse ning sellest senatisse. Kokku oli seega 5 instansi.
Kriminaalpoliitilisi ülesandeid täitsid Eestimaal haagikohus ja Liivimaal sillakohus. 1889.a.
kujundati ümber vallakohtud, millest edastamine läks uutena asut. Ülemtalurahvakohtuile
ja sealt üldkohtule- rahukohtunike kogule.
Tarbija ootuste mudel - Model, customer expectation.- Organisatsiooni tarbijate soovide tundmaõppimise
tulemuste põhjal tehtud prognoos.
Tarbijale suunatud
Customer departementation - Organisatsiooni tüüp, kus jaoskonnad formeeritakse põhiliste
organisatsiooniline
tarbijatega kooskõlas.
struktuur.Tartu õuekohus
– selle asepresident Georg Stiernhielm – soositud kuninganna Kristiina õukonnas.
Tasandik (Plaine)
Tasapinnaline struktuur - Short structure- .Organisatsiooni struktuur, mida iseloomustab väike juhtimistasemete
hulk ja laialdane juhtimismaht.
Tavaõigus –
Ühiskondlikku elu reguleeritakse tavaliselt mitte otseste ettekirjutuste ja normidega, mis
määratlevad sellega (seadusega) isikute elu kulgemise, vaid ka eeskirjadega, milliseid, oma
vastastikustes suhetes, töötavad ühiskonna liikmed ise välja, milliseid rakendatakse
asjaolude suhtes, millistes need suhted eksisteerivad ja kooskõlas nende poolt taodeldavate
eesmärkidega.
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Selliste, seadusega võrdselt täitmiseks kohustuslike eeskirjade kogum, mis kuuluvad
nende rikkumise puhul, ühiskondlike võimude poolt samasuguse mõjutuse alla, nagu
seaduste rikkumisel ja moodustab selle, mis kannab nimetust tavaõigus. Ülejäänud tavasid
nimetatakse lihtsalt tavadeks või kommeteks (vt. Обычай, XXI, 643).
Kuivõrd seadusandlus ei jõua haarata kõiki selle reguleerimise alla kuuluvaid
suhteid, siis astub tavaõigus tema asemele. Mida avaram on seadusandlik tegevus, seda
kitsamaks jääb tavaõiguse rakendamise sfäär. Kaasaegsetes kultuursetes ((tsiviliseeritud))
riikides, seepärast, kus seadusandlus on enam väljaarenenum, on tavaõiguse roll äärmiselt
väheoluline (vt. Источники права, XIII, 519). Sellegi poolest on tavaõiguste normide
tekkimise, iseloomu, sisu ja rakendamise küsimused käesoleval aastasajal sattunud juristide
suure tähelepanu alla.
Püstitanud oma teooria kogu tavaõiguse „rahva veendumusest“ päritolu kohta või,
mis on vahetult pärit „rahva vaimule“ omasest tunnistavast ajaloolise koolkonna juristide
(XIII, 478) ideedest, nägid tavaõiguses rahva õigusteadvuse enampuhast väljendust ja rahva
hinge mõistmise võtit. Kuulutades selle, seepärast, õiguse esmaallikaks, ta pööras erilist
tähelepanu selle idee teoreetilisele läbitöötamisele. Olles, peale selle, meie kirjutatud õigust
mitteomavates ühiskondades eksisteerivate õiguslike suhete teadmiste peamisteks
allikateks, sai see etnoloogide ja sotsioloogide aga ka mõnede poliitikute gruppide kiiva
tundmaõppimise asjaks, kes lootsid rahva tavaõiguse normides leida alust kogu oma
seadusandluse rahva tõe vaimus ülesehitamiseks. Kuid edasine asja tundmaõppimine viis
uurijate vahelisele erimelsusele selles, mida nad mõistavad tavaõiguse üldise olemuse all
üldse (vt. Право).
Ajaloolise koolkonna esindajate vaatepunktist kujutab tavaõigus endast inimeste
sellises ettekujutuses tõest ja õiglusest sooritatud üksikutes tegudes, millised antud rahvas
selle teatud arenguastmel eksisteerivad. Sellisel viisil näitavad üksikud teod vaid antud
rahva juures eksisteerivaid vaateid tõele, kuid ei ei ole iseenesest analoogilistes suhetes
normeerimise aluseks. Tõele vaadete väljakujunemine ja neis väljenduvad tavaõiguse
normid korjuvad rahva hinge salasoppides ja ei kuulu edasisele uurimisele. Nii peetakse
tavaliselt sellisel viisil tavaõiguse loojaks tervet rahvast, ega mitte selle üksikuid liikmeid.
Nende viimaste teod on vaid selle väljenduseks vaid siis, kui need kiidetakse heaks üldistes
vaadetes.
Kuid vastupidine teooria tavaõiguste normide aluste kohta põhineb mitte ühe või
teise teo õigluses ning üldises tõetundes veendumusel, vaid vastupidi, üksikute inimeste
tegudel, millised on ühelt poolt esile kutsutud nende iseloomust ja kalduvustest ja teiselt
asjaoludest, millistes tegu sooritatakse. Tegude korduvus loob teatud viisil tegutsemise
harjumuse, aga sellste tegutsemisviiside kogum loob järkjärgult ettekujutuse sellest, et
antud juhtudel selliselt tegutsemine on kutsutud esile vajadusest, kusjuures tihti eksisteerib
selline ettekujutus igasugusest seda õigustavast motiivist lahus. Sellisel viisil peetakse
tavaõiguse loojaks üksikuid isiksusi, kes mõjutavad oma autoriteedi ja eeskujuga ka teisi,
jäljendades neid oma tegudes kas siis enesele aru andmata või tunnistades enesele sarnaste
tegude kasulikkust või sihipärasust.
Tavaõiguse normide sisu määratletakse seepärast mitte rahva hinges elavate tõe
ideaalide, vaid tegutsevate isikute ettekujutuste ja kirgedega ning neid juhtivate huvidega.
Mõned autorid väljendavad veelgi konkreetsemalt: „kui tava lähtub üksikute isikute
tegudest, siis on selge, et esimesteks tavaõiguse tegelasteks olid energilised ja tugevad
isikud ning esialgne tavaõigus oli tugeva tavaõigus. Ühiskondlike tugiste
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((institutsioonide)) puudumisel, millised oleksid määratlenud eraisikute tavaõiguse ja
kaitsnud neid, oli ajaloo alguses eraisikute eneste äranägemise asjaks. Sel ajal, kui nõrk
inimene pidi tugevale järgi andma, tasus tugev temale tekitatud solvangu eest kätte sellega,
et muutis nõrgema vaenlase oma orjaks. Nii tekkisid ned kaks üldinimlikku asutist:
kättemaks ja orjus. Need iidsed vanima tavaõiguse tugised ((instituudid)) on tugeva
tavaõigus ja nõrgema jõuetus... Seoses sellega on kõigis esiaegsetes ühiskondades naiste
sõltuvus- ja alaealiste laste peaegu täiesti õigusetu seisund“ (Сергеевичъ).
Tavaõiguse aluseks on eelkõige, jõud ja mitte tõe ideaal.
Ajaloolise koolkonna vastased kinnitavad oma teooriat nii loogilise läbitlöötlusega,
kui vastaste teooria paikapidamatust praktilises suhtes. Ei saa anda „rahvale“ tavaõiguse
loomisel loomingulist rolli, ilma, et oleks täpselt piiritletud mõiste „rahvas“. Tavad tekivad
mitte ainult rahvas, kui rahvuslikus tervikus, vaid ka selle üksikutes hõimudes, kusjuures
üksikutes hõimudes võivad need olla erinevad aga kokkulangevusi ei saa tingimata võtta
kui ühiseid vaateid tõele, mis on juurdunud rahva vaimus, kuna neid esineb mitte ainult
sama rahva üksikute vaid ka täiesti erineva päritoluga hõimude juures.
Teisest küljest, iga rahvas, nii nagu ka igasugune avaram ühiskond, koosneb erineva
mõtteviisi ja tunnetega isikutest, kes käituvad oma tegevusea erinevate aiendite ning huvide
jõul. Eeldada, seepärast, et õiguslikes suhetes, millised puudutavad neid individuaalseid
tundeid ja huvisid kõige vahetumalt, inimesed loobuvad oma erimeelsustest ja hakkavad
püüdlema tõe teostamise poole, ei ole piisavaid aluseid.
Kui inimeste käitumist reguleeriv norm, peab tavaõigus oma tegevuses toetuma
mitte sellele oletatavale „üldisele veendumusele“, vaid enam reaalsele jõule. Esialgses
ühiskonnas, kus ei ole veel organeid, mis on võimelised, üksikute isikute huvide vastaselt,
tagama ühiselu huvisid, on selliseks jõuks ühiskonna enese liikmete isiklikud omadused,
nende faktiline üleolek ja energia. On loomulik, et neid omadused suunavadki esialgse
tavaõiguse arengut tavaliseks õiguseks ((positiivseks)), aga neid omavate isikute huvid –
selle sisuks.
Ajaloolise koolkonna teooria on praktiliselt alusetu seepärast, et tema poolt
kehtestatud tavaõiguse rakendamise tingimused on täiesti teostamatud. Nõudes, et õiguslike
juhtude lahendamiseks tava rakendamiseks oleks olemas mitte ainult selle pikk mõju ((iga))
(consuetudo inveterata, longaeva, diuturna), vaid ka tava kooskõla „rahva veendumusega“
selle õigusjõus (opinio juriset necessitatis), satub koolkond iseenesega vastuollu. Üldise
veendumuse olemasolust tunnistab eelkõige eeskirja praktikas pikaajaline tarvitamine.
Kuna toetutakse kaua eksisteerinud tavale, siis selle samaga viidatakse sellele, et ta on
sanktsioneeritud antud ühiskonna liikmete enamuse poolt, kes ei tõrgu selle mõju vastu.
Kui aga otsida tava kinnitust, väljaspool selle pikaajalist rakendust, veel teises allikas, siis
lahenduse aluseks saab juba see allikas ja mitte enam tava.
Soovides õiguse normides näha rahva tavalisi veendumusi nende õigsuses,
koolkond nõudis veel, rahva veendumuse ja tava ratsionaalsuse tõenditena, ka selle
mittevastuolulisust seaduste, ühiskonna üldise korra ja heade kommete suhtes. Seejuures
selle seadustega mittevastuolulisuse kohustus tingimustatakse mitte tavaõiguse omaduste
suhtes tavalisse õigusse ((positiivsesse)), mis võib olla seadustega erimeelsuses, vaid
viimase jõul. Mis aga puudutab häid kombeid ja ühiskonna korda, siis, kui selles pikka aega
kannatatakse teatud korra rikkumist, tuleb ennekõike lahendada küsmus sellest, millist
korda pidada õiguslikuks, kas seda, mis tuleneb korrast enesest, või toda, milline on
asutatud tavale.
Tava ebaratsionaalsus ja ebasihipärasus ei saa samuti olla selle jõu
mittetunnistamise aluseks, sarnaselt sellele, nagu ei saa selle ebaratsionaalsust ja
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ebasihipärasust asetada seadusele. Aga kui see on nii, siis tavaõiguse praktilise rakendamise
eeskirjades, mis kriitikas kokku võetud, sisuliselt ühte nõudmisse – tava pikaajalisele
ühiskonnas eskisteerimisele – ei ole tunnuseid, mis näitaksid selle kohustuslikust, selle
kehtestanud, isikute poolsel tavast väljaspoolsel käitumisel, sõltumatult nende igasugusest
moraalsest kvalifikatsioonist. Olles, sellisel viisil, oma isikute, seda välja töötanud, ringi
poolest määratlematu ja jäetud ilma igasugusest moraalsest kvalifikatsioonist, tagatud
temale vastupidise tavaõiguse allikaga – seadusega (vt. XII, 177), tavaõigus ei saa
pretendeerida avarale rakendusele mingilgi määral arenenud elus (nagu lootsid ajaloolise
koolkonna esimesed esindajad) aga sellegi poolest – tühistavad eksisteerivad seadused –
mõju, millise andsid sellele paljud selle koolkonna esindajad. Omamata mingit teist
tugipunkti, peale üksikute ühiskonnas võitleva jõu ja huvide, tavaõigus, kui nende jõudude
väljendus, ei saa olla võrdsustatud seaduse õigusega, mis on saanud kahepoolseks ning
üldiseks normiks. Selle mõju on lubatav, seal, kus seadus ei ole veel kõiki suhteid
reguleerinud, kuid see ei saa seista väljaspool seaduse tunnustust ning kontrolli ja võib olla
märkimisväärsel määral asendatud kohtu loomingulise tegevusega, mis toetub seaduses
kehtestatud printsiipidele ja kes on enam võimekam, seadusega mittereguleeritud juhtudel,
leidma neutraalset pinda, kui need üksikud ühiskonna grupid, millised lõid eksisteerivad
tavad. Selline kohtu tegevusviis, mis ei ole võimeline parallüseerima praktikas kehtestunud
häid kombeid, nii nagu seda arvavad tavaõiguse kaitsjad, nähes selle ülemvõimu
tsiviilühiskonna liikemete vabaduse kaitsel, rajades selle tegevuseks parimaid teid.
Tavaõiguse kohtus kasutamist takistab selle konstateerimise viiside puudumine.
Kehtestada reegel, et kohtunik peab tundma oma ringkonna tavaõigust, ei peeta kaasaegse
kohtukorralduse juures võimalikuks. Selleks, et see oleks rakendatav, kuuluvad tavaõiguse
normid, seepärast kohtus spetsialse, tunnistajate ja juhtivate isikute ülekuulamise teel
tõestamise ja selgitamise alla. Viimane vahend on kaasaegsete suhete keerukuse,
kohustuslikkuse ja õigluse ning huvide konkurentsi suhtes, millistes ei saa täiesti
erapooletud olla nii tunnistajad, ega ka juhtivad inimesed, vaadete erinevuse tõttu
märkimisväärsel määral ebakindel. Vaid kitsastes, ühesarnastes olmetingimustes ja
ühesuguse tegevusiseloomuga ühiskondlikes ringides võib tabada mõningaid alalisi
tavaõiguse norme (vt. Торговые обычая и Торговое право). Kuid püüdu lahendada asju
seaduse järgi, täheldatakse, siiski ka neis ringkondades (vt. Русское обычное П.),
rääkimata juba enam avaramast alast.
Väga suurele kaasaegse elanikkonna osale on võõras isegi tavaõiguse mõiste ja
protsessivad pooled ise, kohtuniku ettepanekul, et asi lahendataks tavaõiguse alusel,
vastavad: „ei, mõistke kohut seaduse järgi“ (faktid, mis on toodud ära Saksamaal
Neukampi poolt on tsiteeritud alljärgnevalt). Tavaõiguse ajaloo uurimine on näidanud, et
see ei ole kunagi olnud ei ideaalne, kui rahva tõe süsteem, ega ka kindlaks juhiseks
õigusmõistmise elus. Mitte ainult iidses ranges rahvaõiguses, mis on toodud ära näiteks
rooma XII tabelis ja barbaarsete rahvaste rahvaõiguses, vaid isegi ka hilisemates tavaõiguse
kogumikes, aga ka kaasaegsetes koodeksites, millised sisaldavad seadusandlike
(ratsionalistlike) normide kõrval ka tava-õiguslikke (näiteks, rea saksa partikulaarsetes
seadusandlustes ja ka Baltikumis kehtivate seaduste koodeksites), me kohtame piisaval
hulgal viiteid sellele, et tavaõigus sanktsioneerib norme, millised on kehtestatud vaid
ühtede klasside teiste ülese ülevõimu tõttu ja viimaste alandlikkuse puhul, mil valdavad
valitsevate iskute huvid, samal ajal, kui uusimad, puhtalt seaduasandlikud normid
püüdlevad enam õiglase asjade käigu korra poole. Ajaloolise koolkonna esindajate poolne
tavaõiguse tugevdatud kaitse püüd omas kahtlematult ühe motiivina oma kartust uue
seadusandluse egalitaarsete tendentside suhtes, väljendudes erilise jõuga prantslaste
koodeksis. Mis aga puudutabtavaõiguse normide määratlematust ja nende juhtimise
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ebapiisavust, siis selle üle annavad piisava selgusega tunnistust nii saksa kui prantsuse, aga
ka vemne tavaõiguse ajalugu. Üksikud saksa tavalised õigused, olid keskaja lõpus
„äärmiselt ebaselged ja vaieldavad, tihti isegi neis ringkondades, kus nad kehtisid, ei olnud
nende kohta täpseid andmeid, oli vaid tume, täpse väljenduseta selle tunne, mida tulnuks
pidada õiguseks. Tavaline õigus oli kõrgemal määral partikulaarne ja ka rahva teadvuses oli
see erakordselt nõrgalt kinnistunud. Seda tundsid kõige rohkem šeffenid, kui kogukonna
liikmed, millistes neid rakendati, kuid ka esimeste puhul kohtas nende puhul ülisuurt
harimatust lihtsate küsimuste suhtes, milline on näha nendest järelpärimistest, milliseid
saadeti kõrgemale kohtule“ (Штоббе). Elanikkond otsis tavaõigust oma „veendumusest“
väljaspoolt ja leoidis selle rooma normidest (vt. Римское П. на Западе). Prantsusmaal olid
asjas esmalt abiks era- ja hiljem ametlikus sõnastuses coutumes (vt. allpool). Venemaal
valla kohtutes tihti kirjutaja autoriteet, aga asendab praegu maaomavalitsuse ülemat tava
(vt. Русское обычное П.).
Kirjandus:
Puchta, „Das Gewohnheitsrecht“ (1828-37);
Adickes, „Lehre von den Rechtquellen“ (1872);
E. Neukamp, „Das Gewchnheitsrecht in Theorie und Praxis des gem. Rechts“ („Archiv für
bürgerl. Recht“, 1897, I);
Stobbe, „Handb. Des deutsch. Privatrechts“ (I, 1893);
Карасевичъ, «Обычное гражданское П. Франции» (т.II );
Сергеевичъ, „Опыты изследования обычного П.» (Наблюдателъ», 1882, 1-2);
Муромцевъ, «Образование П. по учениямъ нем. Юристовъ» (М. 1866);
Новгородцевъ, «Историч. Школа юристовъ» (1896);
Коркуновъ, «Лекции по общей теории П.» *СПб., 1897). См. Источники П. и Право.
В. Нечаевъ. ЭС БЭ 49. 1898 стр. 910 -912
Tavaõigus PrantsusmaalX – XIII saj – ajajärk, mil valitses täielikult n.n. „tavaõigus“ (Coutumes), milliste
–
ülestähendused jõudsid meieni suure hulga ajalooliste kirjatöödena ja hilisemates ametlikes
sõnastustes. (Keskaegset Prantsusmaad jaotatakse juriidilises suhtes tavaliselt kirjutatud
(rooma) ja tavaõiguse alaks – milline jaotus langeb peaegu täielikult kokku Langue d ´oc ja
Langue d´oil. Kuid see jaotus ei räägi ühe või teise õiguse erandlikust üleolekust, erinevus
on vaid hulgaline: kirjutatud õiguse riikides on rohkem rooma õigusnorme kui
tavaõiguslikke norme.).
Omades prantsuse õiguse ajaloo suhtes rahvuslikku huvi – nõnda nagu
tavaõiguslikud normid, koos vastavate hilisemate muudatustega, jäid jätkuvalt prantsuse
tavaõiguse aluseks ja hiljem, kui tema kõrvale asusid teised allikad (eriti kuninglikud
ordonansid, XXII, 122), minnes märkimisväärses osas oma määrustes kehtivasse ja praegu
tsiviilkoodeksisse (vt. Кодификация, XV, 541), prantsuse coutumes ´id omavad ka õiguse
moodustumise tundmaõppimise üldise protsessi vaatevinklist enam üldist huvi. Nad, tõsi, ei
hõlma prantsuse tavaõiguse moodustamise esialgset ajajärku, milline on paremini esindatud
barbaarsete seadustega ja kapitulatsioonidega (капитуляциями) ((keskld. Capitulatio,
allaandmine, alistumine, allaandmisleping, ebavõrdne leping, mille on tugevam riik
sundinud nõrgemale peale, kindlustades enesele mitmesugused eesõigused, eriti oma
kodanike mittealluvuse kohalikele kohtuvõimudele)), kuid need kerkivad esile ka sellel
perioodil, kui arenes üha enam ja enam feodaalne anarhia, sagedased sõjad tühjendasid
maid ja kõigutasid viimasidki ühiseid aluseid, millisele võis kord kinnistuda, igasugune
kord allus jõule ja jõud muutus juhtivaks lõngaks igas läänis igas kohalikus valitsuses. Nad
kannavad enesel selle esmase ümberkujundava faktori jälgi, millisele tavaõiguse realistliku
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koolkonna esindajad annavad esmajärgulise tähtsuse (vt. Право). Eravõitlus õiguse eest
üksikute sejooride liikmete ja kogukondade vahel sel ajal, vaatamata anarhiale juhtimises,
läheb järkjärgult üle enam organiseeritud kohtuvõitluseks, kuid ka siin on peamiseks
võitluse aluseks peamiselt isiklikud vaated õigusele, mis toetub teatud huvidele. Kohus
lahendab asju „tavade järgi“. „Coutume – mõistlik, kirjutatud määrus, hädavajalik ja
kasulik, nii igale inimesele üksikuna, kui ka ühiskonna hüvanguks, maal looduna ja seda
riigi poolt kaitstuna“ – nii määratleb teda „Grand coutumier de France“. Eelkõige, kui
toetuda kohtus sellele coutumer´ile , oleks olnud vaja tõestada selle rakendamist
neljakümne aasta kestel, s.t. või kooskõlastuma rea eelnevate kohtulahenditega või võtta
appi kohalikud elanikud ja tõestada nende tunnistustega nende hulgas eksisteeriva
tavaõiguse rakendamine. Alguses kasutati seda viimast tõendamist tavalises korras, poolte
poolse tunnistajate esitamisega. Hiljem kujunes välja spetsialne kord – „enquete par turbe“.
See kord ei olnud miski muu kui organiseeritud võitlus: üks pool, oma kaasmõtlejate ja
käsilaste abil püüdles oma „tavaõiguse“ kinnitamise poole, teise vastu, kes toetus samuti
oma kaasmõtlejatele ning käsilastele. Kummalgi poolel oli tavaõiguse tunnistamiseks õigus
kutsuda tava, millele ta toetus, kinnitamiseks suur hulk tunnistajaid. Kohus aga nõudis, et
poole poolsed eksisteeriva tava kinnitamiseks esitatud tunnistajad oleksid üksmeelsed ja
vastaspoole tunnistajate arvamused läheks lahku. Kui mõlema poole tunnistajate hulgas
valitses erimeelsus, siis asi lahendati kohtulikul kahevõitlusel. Mõistetav, et pooled ja
nende poolt kutsutud tunnistajad ei olnud siin ideaalse tõe aluste esindajad, vaid ühiskonnas
võitlevate teatud huvide ning jõudude esindajad. Selle ja hilisema aja mälestusmärgid
räägivad paljudest „kuritarvitustest“, milliseid tehti poolte ja nende pooldajate, aga ka
kohtunike poolsel tavaõiguse konstateerimisel. Nende kuritarvitustega võitlesid kuningad,
parandades küsitluste läbiviimise korda, kuid need jäävad sellise protsessi ja õigus korra
puhul vältimatuteks. Seoses selle tavaõiguse eest võitlusega tekkis kohtus suur tarvidus
juriidiliste autoriteetide järgi, kes võisid tunnistada poolte pretensioonide õiglust, milline
iseloomustab tavaõiguse ajajärgu valitsusaega. Peale tunnistajate viiteid, toetati neid
pretensioone viidetega Pühakirjale, Rooma õigusele (millise vähetuntud norme moonutati
kas ekslikult või tahtlikult enda kasuks), igasuguseid kuningate ja senjooride hartasid,
tõelisi ja võltse, õigusnormide üksikkogumikke, millised kohustasid imperio rationis. Kõik
kirjutatud coutumes ´id kannavad enesel igasuguste väliste mõjutuste jälgi oma väljenduse
välises vormis, kuid need jäävad oma sisult „rahvuslikeks“. Võõrad vormid varjavad neis
kohtuvõitluses võidutsenud huvide, kui „consuetudo approbata, coustume notoire“, kaitset.
Selle tõttu oli tavaõigus lõpmatuseni eripärane. Et iga ringkond, iga senjoor, iga küla omas
oma coutumes´sisid. Olid ka sellised juhtumid, et terve piirkond, selles kehtivate erinevate
coutumide tõttu, ei teadnud, millise coutumes ´i järgi nad elavad ja kuningal tuli siis
lahendada küsimus ordonansiga (vt. орд. 1291 г. Для Оверни).
Mõnedes piirkondades ja linnades tehti katset kirjutada tavaõigus kirjalikesse
hartadesse, kuid ka neis on säilunud märk klaside vahelisest feodalsest võitlusest ja on
ideelt väljakutsuvad. Kõige vanemate coutumes ´id on sõnastatud on kõige erinevate
mõjutuste all. Üks senjoor avaldab väikese harta, millises määratleb mõningad elanike
tsiviil tavaõigused. Teine senjoor, olles sunnitud kapituleeruma võitnud kommuuni ees,
nõustub Kirja avaldamisega, milline kujutab endast mitte ainult väikest lõiku
munipsipaalõigusest, vaid ka palju era-õigusliku iseloomuga ettekirjutusi. Vahest, lõpuks,
rikas ((tekkis ju jõukas kodanlaste kiht)) ja võimas kommuun sõnastab ise oma koodeksi,
oma munipsipaliteedi statuudi.
Alates XIII saj. hakatakse järkjärgult püüdlema tavaõiguse väljendamiselt enam
üldisema, rida väikesi kohakesi hõlmava ja terveid provintse haarava õiguse aluste poole.
Õiguse ühtlustamine on tingitud kuninglike kohtunike tegevusest, kes kohtadele ilmudes ja
tasapisi oma tegevuses ühinedes kõgramaks kuninglikuks kohtuks (curia regis, hilisem
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parlament). Neile kohtunikele kuuluvad ka eratööd, kujutades endast esimesi kohalike
tavade, kohtulahendite ja seadluste (ordonanside) kogumise katseid kas toore materjali
kujul või siis mõningase kirjandusliku ümbertöötlusega, kasutades rooma ja kanoonilist
õigust.
Tavade lihtsat tavade üleskirjutusi kujutavad endast coutumes Burkundia (XII saj I
pool) Турренъ-Анжу (1246)б Орлеана (XIII saj keskpaik), Амъена (1249), Шатлэ (ок.
1280), Шампанъи и Бри (XIII saj.), Лилля (XIV saj.), Реймса (XIV saj. lõpp), Буржа и
др.
Kirjanduslikest töötlustest on enam tähelepanuväärsemad:
„Assises de Jerusalem“,
„Le conseil a un ami de Pierre de Fontaines“ (1253),
„Li Livres de Justice st de Plet“ (peale 1255.a.),
„Etablissements de Saint-Louis“ (XIII saj lõpp);
„Coutume de Beauvoisis“ Бомануара» (vt. IV, 349);
„Stilus curiae Parlamenti“ (1330),
„LeGrand Coustumier de France“, koostas Jaques d´Ableiges (mitte hiljem, kui 1389.a.);
„Somme rurale“ Жана Бутелъе (XIV saj lõpus).
Kohtuotsuste kogumikest on märkimisväärsem:
Olim (XIII saj lõpp ja XIV sajk algus).
Märkimisväärne hulk neist osutas suurt mõju praktikale ja neist mitmed said otse
seaduse tähenduse mitte ainult nendes kohtades, milliste tavaõigust neis sõnastati, vaid ka
tervele reale teistel piirkondadele. Sellisel viisil muutus esialgne tavaõiguse määratlus juba
vahetult mõjutava, kuid väljaspool kohalikke huvisid asuva faktori mõjul ja nimelt
kuningavõimu ja teda esindavate ametnike tegutsemise tulemusel. Edasine tavaõiguse
arengu protsess vaid rõhutab selle faktori tähtsust. Ebaühtlane, tegijate subjektiivsetest
vaadetest ja huvidest läbi imbunud ja paljude lünkadega ning mis kaugeltki ei hõlmanud
kõiki Prantsusmaa paiku ja osalised tööd ei rahuldanud õiguse vajadusi täpsuse ja selguse
vallas. XV saj alguses väljendus tavaõiguse ühendamise vajadus mitte ainult provintsides
enestes vaid ka püüti seda ühtlustada erinevate provintside vahel (rahuldumata
Prantsusmaal rooma õigusega, kuigi se ei saanud siin, nagu Saksamaal, üldise õiguse
nimetust, seda selle retseptsiooni omapära tõttu) samuti tekkis vajadus tavalise õiguse
ümbertöötluse järele, millisek ei jätkunud kohalikke jõude, kes olid vaid vahetud
tavaõiguse loojad.
Vaid mõnedes provintsides, kohalike kohtutegelaste abil, koostati ametlikud tavalise
õiguse kogumikud, mis said seaduse jõu (Анжу и Бэнъ, Пуату и Берри). Ülejäänutes
toimus coutumes´ide toimetamine kuningavõimu, mis lepitas kohalikud huvid, vahetu
osalemise kaudu. 1453.a ilmus Karl VII ordonans, milline teatas järgmist: „Soovides
kiirendada protsesse, lühendada meie alamate vahelisi kohtuvaidlusi, vähendada kulusid,
muuta selgemaks kohtuotsused ja kõrvaldada igasugused kõrvalekaldumise katsed, me
otsustame, et tavad ja meie kuningriigi erinevate provintside kohtukorrad oleksid kindlaks
määratud, üles kirjutatud ja heaks kiidetud meie kuningriigi iga provintsi seisuste poolt
valitud praktikute poolt“. Sellest ajast peale algab coutumes ´ide aktiivne toimetamine, kuid
mis liikus edasi siiski, muuseas, sõnastamise protseduuri keerukuse tõttu, väga aeglaselt.
Coutumes´ide eelnõud koostati kohalike kuninglike ametnike ja erinevate kohtute
esindajate poolt ning kohalike praktikute ja ka elanike (tavaliselt isikud provintsi ametnike
hulgast) osalusel. Seejärel saadeti eelnõu kuningale, kes esitas selle paragrahvide kaupa
läbivaatamiseks Suurele Kuninglikule Nõukogule või parlamendile ning avaldas selle
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seaduse jõus. Karl VIII aja seda protseduuri lihtsustati. Kohalike ametnike poolt koostatud
eelnõu vaadati läbi kuninga poolt nimetatud 8 liikmest koosnevas komisjonis, mida juhatas
Pariisi parlamendi esimene juhataja (president). Hiljem vaatasid lõpliku eelnõu läbi vaid
kahest valitud liikmest komisjoni liikme poolt, kes olid sõnastamise raskuste vältimiseks
pärit selle linna või maakoha esindajad, milliste coiutumes´id toimetati. Coutumes´id
avaldati siis vaid nendes osades, millised kiideti heaks provintsi kogu poolt. Vaid
erimeelsusi tekitanud punktid esitati kuningale otsuse saamiseks. Viimast süsteemi
kasutades läks töö edasi kiiremini ja XVI ssajandi lõpuks oli see töö kaante vahel.
Tavaõiguse esialgsed üleskirjutused asuvad koos lõplikult sõnastatud tavalise õiguse
kogumikes, kus on toodud ära ka tavaõiguse provintside kogudes tehtud sõnastuse arutelu
protokollid, mis annavad rikkalikku materjali seal tavalise õiguse eest peetud lahingutest.
Coutumide toimetamine lõpetas Prantsusmaal tavaõiguse arengu, millise ametlikus
sõnastuses tekstid said ainsaks õigusallikaks, mida täiendati vaid kuninglike
ordonanssidega. Enam ei lubatud rakendada vanu kohtu presidente, ega kohtu enquetes par
turbe, ega vaidlustada seaduste kogumike sisu, nii selle sõnastuse kui ka sisu poolest.
Muutudes selliselt tulevase Prantsusmaa õiguse aluseks, asusid coutumes´id oma edasises
arengus juba kuningavõimu ja prantsuse õigusteadlaste otsese mõju all.
Kirjandus.

Teadusliku juhtimise
koolkond
Teadusliku juhtimise
koolkond
Teatrum
Teenindusühiskond
Tegevuse hindamine
Tegevuse sotsiaalse
aspekti hindamine
Tehnoloogia

Esmein, „Cours elementaire d´histoire du droit francais“ (Paris, 1898);
Glason, „Histoire du droit et des institutions de la France“ (Paris, 1881, kd. IV);
Beaune, „Droitcoutumier francais“;
Klimruth, „Etude sur les coutumes“ („Travaux sur l´histoire du droit francais“);
Giraud, „Essai sur l´histoire du droit franc. Au moyen age“;
Laferriere, „Histoire du droit franc“ (kd. V-VI), Paris, 1858);
P. Viollet, „Histoire du droit franc.“ (Paris, 1893);
Brunner, „Ueberblick über die Geschichte franz. Rechts“ (Holtzendorff´s „Ensyklopädie“,
1895);
Warnkönig, „Französische Rechtsgeschichte“ (kd. 2, 1846-48);
Карасевичъ, «Обычное гражданское П. Франции» (М., 1875);
Шершеневичъ, «Очерки по истории кодификации гражд. П. I. Франция» *Казанъ,
1897).
В.Н.
. ЭС БЭ 49. 1898 стр. 912 -914
- Scientific management school- ..Esimene juhtimise formaalne käsitlus, mis põhineb
arvamusel, et käsitsi töö võib olla muudetud ümberprofileerimisel, jälgimise, mõõtmise,
loogika ja analüüsi kaudu nõnda, et see muutuks eriti efektiivseks.
- Management science school.- .Juhtimise käsitlus, millele on iseloomulik teadusliku
meetodi, mudeli süsteemse orientatsiooni rakendamine. Mõnikord nimetatakse seda
hulgaliseks lähenemiseks.
– sõjategevuse piirkond.
= postindustriaalne ühiskond.
- Performance appraisal - Kaastöölise töö formaalne hindamise protseduur, kus kasutatakse
kogutud informatsiooni, mis käsitleb põhiliselt temale antud ülesannete täitmist.
- Social audit - Organisatsiooni tegevuse sotsiaalse mõju ning programmi hindamine koos
vastava akti koostamisega.
-Technology.-See on igasugune algmaterjalide ümbermuutmise vahend, olgu siis inimesed,
informatsioon ja füüsilised materjalid, et saada soovitavat toodet või teenust.
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Tehnoloogilise kontrolli - Protcess control chart - Kvaliteedi kontrolli instrument, mis lubab kontrollida toote või
kaart.
teenuse kvaliteeti tootmise või teenuse osutamise käigus. Korrigeerimist teostatakse kohe
kui tootes-teenuses avastatakse mingeid normist kõrvalekaldumisi.
Tehtud töö valikuline -(Acceptance sampling ) Kvaliteedi kontrolli meetod, mil suure partii vastuvõtmise otsus
kontroll
tehakse antud partii näidiste väikese hulga kontrolli põhjal.
Teise astme kohus –
Teisejärgulised
- Secondary needs - Vajadused, millel on psühholoogiline olemus, sellised nagu hinnang,
vajadused
kiindumus ja võim.
Teistmismenetlus
– uuendamismenetlus, kui hiljem on ilmsiks tulnud olulisi tõendeid asja uue läbivaatamise
algatamiseks. Vaadeldakse ka õiglustunde häiritust, et asi tuleks uuesti läbi vaadata.
Teooria “X”
Theory X.- Douglas McGregori termin, mis puutub autokraatilise juhi poolt tema alluvate
hindamisse. Selline juht arvab, et inimestele ei meeldi töötada, et neil puudub auahnus,
soovivad, et neid juhitaks, tahavad olla kaitstud aga peamine järeldus – inimesi tuleb tööle
sundida.
Teooria “Y”
Theory Y- .Douglas McGregori termin. Selle termini järgi vastavates tingimustes püüavad
inimesed töötada, sest et truudus organisatsiooni eesmärkidele on tasustamise
funktsiooniks, mis on seotud eesmärgi saavutamisega. Vastavalt sellele teooriale on
suuremal osal elanikkonnast loominguline potentsiaal.
Teose avaldamine
teoste eksemplaride reproduktseerimist mingis materiaalses vormis ning nende
võimaldamist piiramata isikute ringile lugemiseks või tutvumiseks nägemistaju abil.
Teostuse kvaliteet
- Quality of performance -Kvaliteedi kontseptsioon, mis väljendab seda taset, millel tooted
või teenused faktiliselt klientide vajadusi rahuldavad.
Teovõime
– võime oma tegudega omandada õigusi ja võtta vastutust.
Terra
(Lad.), maa, muld. Terra incognita, tundmatu maa. Terra nullius – peremeheta maa.
Territoriaalmeri
(varem ka rannaveed) kaldaga rööbitine riba ulgumerd, mis kuulub rannariigi piiridesse ja
mille laius on harilikult 3 (5556 m), Skandinaavia riikides aga 4 meremiili. Teiste riikide
kaubalaevadel on lubatud ohuti e. lojaalne läbisõit (pr. passage inofjensif) territoriaalveest,
keelatud on neile aga kalapüük territoriaalmerest ning mere ja selle põhjavarade
ekspluateerimine. Mitmel riigil liituvad territoriaalmerega eritsoonid (näit. Eestil tollitsoon
12 meremiili ulatuseni rannast).
Terror
(lad., „kabuhirm“) e. terrorism, hirmuvalitsus, valitsemissüsteem, mil kehtivad võimud
jälitavad oma poliitilisi vastaseid hoolimatute ja vägivaldsete vahenditega, määrates ohtralt
surmanuhtlust erakordsete kohtute kaudu, konfiskeerides süüaluste ja nende perekondade
varandusi jne. Suur ePrantsuse revolutsiooni akjal 1793-94 rakendatud terror oli
põhjustatud eeskätt vajadusest kaitsta äsjatekkinud demokraatlikku riigikorda sõja ajal ta
arvukate sisevaenlaste vastu ja kindlustada suurlinnade kehvikumasside toitlustamist
mitmesuguste sunnivahendite (maksimumiseaduse jne.) kaudu, mõnevõrra ka
võimulepääsenud elementide fanaatilisest mentaliteedist ja anciem regim´i administratiivse
praktika traditsioonidest. Isiklikuks terroriks kutsutakse poliitiliste vastaste, eriti
võimukandjate kõrvaldamist atendaatide kaudu. Seda on eriti ulatuslikult rakendanud Vene
nihilistid ja sotsialistid-revolutsionäärid. Vt.
The
– Peakomissari provintsid (?)
Chiefcommissioners
provinces
The executive
– sihtotstarve
government
The House of
Alamkoda – Saadikutekoda – keskklassi esindajad.
Commons
Thomsoni tehnoloogia - Thompsons tehnology categories- -.Tehnoloogiate klassifitseerimise süsteem.
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kategooriad
Titulaarnõunik
To advise
To be of good
behaviour
Toll
Toote ja
tootmisprotsessi
elutsükkel
Tootekeskne
organisatsiooniline
struktuur
Tootlik funktsioon

Tehnoloogia tüüpideks peetakse: püsivaid ja pikaajalisi, keskmise pikkusega ja
intensiivseid.
– tsiviilteenistuslik aukraad, madalamast alustades viies (kokku oli neid neliteist).
– nõupidamiseks.
– hästi käituda.
– maks , lõiv, mida võetakse kaubalt riigipiiri ületamisel.
.- Product-process life cycle- .Olukord, kui tootmisprotsessi elutsükkel käib toote
elutsükliga ühte sammu, st. et antud toote liigi väljatöötamine ja tootmine vastab antud
konkreetse toote tarbijate nõudmistele.
.- Struktuur - Product departmentation,- mis koosneb põhiliselt allüksustest, mis vastutavad
põhiliste toodangu artiklite väljalaske eest.

- Operations funkction - Organisatsiooni tegevuse liigid, mis toodavad kaupu või teenuseid
väliskeskkonda.
Tootlikkus
– Productivity- Hulgalises väljenduses – toodangu maht, mis on jagatud kasutatud
ressursside mahuga. Laiemas mõttes - organisatsiooni suhteline efektiivsus ja ökonoomsus.
Tootmine printsiibil: Just-in-time production.- Selline materjal-tehniliste varude juhtimise süsteem, mil toodang,
“täpselt õigel ajal”detailid või materjalid tuuakse kohale täpselt siis ja vajalikul hulgal, siis kui seda vajatakse.
Selle süsteemi põhieesmärgiks on seisva kapitali ja materjalide hoiukulude vähendamine.
Tootmise efektiivsus - Operations performance- .Toodetud toodangu turuväärtus, mis on jagatud organisatsiooni
kulutatud vahendite kogusummaga.
Tootmistegurid
– nn piiratud ressursid, milleks on loodusressursid, inimesed, kapital ja ettevõtlikus.
Topoloogia
- (kr. logos mõiste, käsitlus), matemaatika osa, uurib geomeetriliste kujundite neid
omadusi, mis säilivad kujundite kõigi mõeldavate painutamiste, kokkusurumiste ja
venitamise puhul.
Totalitaarne riik
– Fašistlik riik, riik, kus kõrgema riigivõimu teostamine on koondunud ühe isiku kätte,
kelle kõrval tegutseb ühest erakonnast koosnev ja valitseva isiku mõju all olev parlament.
Totalitarism
– tugevasti tsentraliseeritud, autokraatsel või diktaatorlikul võimukasutusel põhinev
poliitiline režiim, millega kaasneb kõigi ühiskonnasfääride ka eraelu allutamine riigi
kontrollile.
Totalitarism Nüüdisaja diktatuuri vorm, mis väidab revolutsioneerivat ühiskonda ideoloogilise
töötlemise ja erakordsete sotsiaalse kontrolli meetodite rakendamise teel.
Totalitarismi sündroom-- Brezezinski ja Friedrichi koostatud loend totalitaarse diktatuuri eksisteerimise kuuest
vajalikust ja piisavast tingimusest:
1.totalitaarne utoopiline ideoloogia,
2.üksainus massipartei,
3.terroristlik salapolitsei,
4.kommunikatsioonivahendite monopol,
5.relvamonopol,
6.käsumajandus.
Traditsionalism Seaduslikustamise vorm (Max Weberi järgi), mis rõhutab juhtgrupi või valitsemisviisi
iidsust; konservatiivsete ideoloogiate kesksemaid tõekspidamisi.
Transfert –
rahaülekanne ühest fin. Asut teise, väärtpaberite ülekanne ühelt valdajalt teisele, rahakaart
(Tšiili K .1955.§72.10.punkt).
Tsartism –
(ingl. chartism, charter – õigustekiri)- massiline ingl. tööliste rev. liik. 19.s. 30-50.a. Nime
Vt .Chartism
sai petitsioonist parlamendile, mida nim. Hartaks, mille 6. punkti nõudmisteks olid:
valimisõigus kõigile meestele, kes üle 21.a. vanad, salajane hääletamine, varandusliku
tsensuse tühistamist parlamendi saadiku kandidaadile, võrdseid valimisringkondi, saadikute
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tasustamist ja aastast saadikumandaati.
Tsensus-poliitikas-1903 –on kaasaegses riigiõiguses tingimuste kogum, millised annavad isikule teatud poliitilised
või teenistuslikud õigused.
Tsensus võib olla hariduslik, millise jõul teatud ametikohtade täitmiseks (õpetaja,
kohtunik, prokurör, ohvitser jne.) on nõutav teatud kategooria õppeasutuse kursuse
lõpetamine või vastava eksami sooritamine. Haridustaseme üldise tõusuga hariduse tsensus
tavaliselt tõuseb teenistuslikule õigusele, kuid samal ajal ühiskondliku korra
demokratiseerimise määral, seda tsensust alandatakse või ei rakendata poliitiliste õiguste
(st. parlamendi ja kohalikest valimistest osavõtu õiguse puhul) suhtes üldsegi ja samuti
kohtu kaasistujaks oleku õiguse suhtes, kuna selles valdkonnas on selles analoogiline
varalise tsensuse roll, millisel on demokraatia algetele vastane iseloom. Kuid sellegi poolest
on mõnedes riikides, näiteks Itaalias, valimisõiguste teostamiseks nõutav kirjaoskus.
Venemaal võeti kohtu kaasistujate suhtes kirjaoskuse nõue Kohtu põhikirja alles 1887.a.
Ealine tsensus-teatud õiguste saamisels nõutav ea künnis (Saksamaal Riigipäeva
valimistel osalemiseks 25.a., Prantsusmaal -21 ja Venemaal omavalitsuste valimistel 25
aatat. jne.). Samamoodi on teatud ametikohtadele saamine (erru minek) määratletud teatud
ikka jõudmisega (kohtunikud jne).
Teenistuslik tsensus, e. staaz – nõutav teenistuses asumise aeg, et tõusta kõrgemale
ametipostile (eriti oluline kohtu ametkonnas).
Varaline tsensus – tihti on teatud ametikohtadele saamine või õiguste kasutamine
seotud vara või sellelt saadava igaaastase tuluga, mis peab ületama teatavat määra. Selline
tsensus annab kogu riigikorrale spetsiifilise plutokraatliku iseloomu (vt. Plutokraatia XXIII,
935). Poliitiliste valimiste puhul varaline tsensus on XIX sajandi kestel, mõningate
eranditega, alanenud või kadumas. Nii Inglismaal alandasid 1832, 1867 ja 1884.a.
parlamendi reformid järkjärgult varalist tsensust, laiendades valimisõiguse peaegu et
kõigile iseseisvatele korteriperemeestele. Belgias vähendati valimisõigusega seotud
varanduslikku tsensust 1893.a. ja varanduslik tsensus valimistel kaotati Hispaanias
1890.a.täielikult. Praegu (1903.a.) ei ole varanduslikku valimisseisust Saksamaa
keisririigis, Prantsusmaal, Hispaanias, Ameerika Ühendriikides, kuid see on veel säilunud
Austrias, Itaalias, Rootsis jm., aga ka Preisimaal ja teistes saksa riikides. Mõnedes riikides
oli varaline tsensus passiivse valimisõiguse suhtes (st. õigus olla valitud) kõrgem kui
aktiivse valimisõiguse puhul. Venemaal on omavalitsuste (zemstvo) või linnavalitsuste
valimistel osalemise õigus rajatud varalisele tsensusele. Ka kohtu kaasistuja valimise puhul
rakendatakse varanduslikku tsensust.
ЭС БЕ 75.г. 1903 с.10 В.В-вь.
Tsensus-Rooma
– rahva ja varanduse loend (deklaratsioon).
1)Rooma linnas. Isikute ja nende varade nimekirjad mis koostati vanas Roomas
kandsid nimetust tsensus (hinne). Sellega alustati kodanike varandusliku ja
sõjaväekohustuslikkuse alusel klassideks ja tsentuuriateks jaotamist, millist peetakse
eelviimase tsaari Servius Tulliuse (Сервия Туллия) reformideks. Vaba korra ajajärgul
teostati tsensust algselt konsulite, aga alates 443.aastast – tsensorite poolt. Tsensuse
vahetuks objektideks olid kõik Rooma linna kodanikud ja väljaspool seda kõik need, kes
kuulusid roomlaste sõjaväkke ja olid seejuures, sui juris. Viimased olid samas ka nende
esindajad, kes ei olnud sui juris (pojad, kes olid isa manus, isegi siis, kui nad olid
täisealised, naised, lapsed, orvud, lesed, hoolealused). Kõik nad olid kohustatud ilmuma
tsensori juurde, kui neid ei takistanud vabandavad põhjused (haigus, sõjaretkel või
riigiameti jne., täimisel käik). Tsensori ette vabandava põhjuseta mitteilmumise eest
karistati varemalt väga karmilt, ( st. ka surmanuhtlusega), hiljem karistust leevendati, nii et
mitteilmuja (incensus) riskis peamiselt sellega, et ta vara hinnati tegelikust väärtusest
kõrgemalt. Tsensus seisnes peamiselt eelmise люстра (aasta) nimekirjade läbivaatamises ja
kontrollis. Kontrolli alustati assidui (jätkuvalt) tribuunide liikmetest, sejärel kaasati aerarii
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(riigikassa), vabakslastud ja kõige lõpus ratsanikud. Iga kodanik pidi nimetama oma
„nomina praenomina patres aut patrons tribus cognomina et quot annos quisque eorum
habeat et rationem pecuniae“ (l. Jul. Munic.), st. nime, vanuse, vara, elukoha ja selle,
millises suhtes ta on sõjaväesse ja kõike seda ta peab kinnitama tõotusega.. Avaldamise
üksikasjad olid reguleeritud tsensori spetsiaalse ediktiga (formula census). Tsensuse
eesmärgiks oli võimalikule maksustamisele kuuluva vara ja sõjaväeteenistuskohustuslike
isikute määratlemine. Kodanike nimekirjadesse võtmisega seoses toimus nende jaotamine
tribuunide järgi, ratsanike 18 tsensuriode equo publico registreerimine, sinna varem
registreeritutelt selle õigusest ilma jätmine, senatis istumise õiguse äravõtmine. Vara
nimekirjade koostamisega oli seotud klasside järgi jaotamine ja igaühe kohta määratava
tribuudi (tributum - maksu) kõrguse määramine, riigikassa kaasamise õigusega, ka
suuremate maksude, kui karistuste, võtmine. Sõjaväelises suhtes jaotati kodanikud iga
klassi piires seniorideks ja juniorideks ning nende tsenturiodeks jaotamisel loodi kodanike
tegevteenistusse võtmise materjal. Tsensus võeti avalikult Marsi väljakul, tsensorite arhiivi
lähedal, pidulikus õhkkonnas ja terve rea teenistujate kaasosaluses: kuulutajad (praecones),
kurjerid (viatores) ja nomenklatuuri (nomenclatores) kuuluvad isikud. Tsensuriga pidid
tegema koostööd kõik magistraadid, eriti pretoorid ja rahva tribuunid. Tihedat koostööd
tegid üksikute tribüünide kuraatorid. Tsensuse andmed, kuivõrd need puudutasid
senaatoreid ja ratsanikke, hoiti senatiga tihedalt seotud hoones nn. atrium Libertatis.
2)Munitsipaalne tsensus. Itaalia linnade tsensusest enne Rooma ülemvõimu me ei
tea midagi ja seepärast võib arvate, et tsens oli puhtalt rooma, mitte ladina või ülditaalia
nähtus. Kuid on teada, et alates III sajandist enne Kristuse sündi, märgata Itaalia tsensuse
Rooma linna ühendamise tendentse, milleks taotleti ühtst tsensuse menetlust. Tsensuse
asjade koondamise evolutsioon Rooma lõpetati kogu Itaalia kodaniku õiguste kinkimisega.
Juliuse munitsipaalse tsensuse seaduse järgi Itaalia linnades seda teostama samaaegselt
Roomas ja kohalike magistraatides, Rooma tsensuse vormeli (formula census) järgi.
Tsensuse andmed pidi spetsiaalsete legaatide kaudu saatma Rooma hiljemalt 2 kuu
jooksul, enne Rooma tsensuse lõppemist. Munitsipaalasutustes on tsensori asjaks kas
erilised rooma omadega samalised magistraadid, või siis kõrgemad magistraadid –
duoviirid (дуовиры) ((kaks meest)), milliseid tsensuuri aastal nimetati kvinkvennalideks
(квинквеналами). Tsensuse üleriiklik tähtsus munitsipaalides kaotati Vespanianuse ajal
mil likvideeriti üldkodanlik tsensus. Sellest ajast peale on tsensusel kohalike vajaduste
rahuldamise tähtsus.
3)Provintsi tsensus. Provintsi ülene tsensus ilmus esmakordselt vaid Augustuse valitsusajal.
Kuni selle ajani piirdus Rooma kohaliku statistikaga, eriti Idas, kus kreeka linnades olid
piisavalt võimekad maksuametid. Lääne vallutamine Augustuse ajal ja selle kaasamine
üldriiklikku ellu, Gallias linna korra, kui maksuüksuse, sisseviimine ja igasuguse kohaliku
statistika puudumine viis selleni, et Augustuse esimeseks asjaks oli Gallias juba 27.aastal
suure hulga tsensuseks nimetatud statistiliste andmete kogumine. Tsensuse peamiseks
objektiks olid elanikud ja seejärel maavaldused, millistel põhines keiserlik maksustamine.
Gallias edenes töö tsensuse kallal kaua ja hiljem tsensust uuendati pidevalt. Sarnane töö
võeti Augustuse poolt ette ka Hispaanias ja Süürias (tuntud Sulpicius Quirinius tsensusena
6.aastal m.a.j. ja mida mainitakse Luukase evangeeliumis 2.2.). Laiaulatusliku
provintsiaalset tsensust Augustuse ajal ja ka hiljem ei koostatud. Kogu Kreekamaal oli see
samas ka liigne. Kuid aegajalt viidi läbi kohalikke linnade tsensuste revideerimist, millise
teostamist juhtisid provintside valitsejad ja spetsiaalsed agendid-prokuraatorid. Rea selliste
censitores nimed on tuntud raidkirjade põhjal. Hästi on tuntud tsensuse korraldus ainult
Egiptuses, seda tänu säilunud papüürustele ja raidkirjadele. See erines märkimisvääresl
määral rooma kodanike tsensusest ja selle provintsiaalsest praktikast, niivõrd, kuivõrd see
on meile tuntud. See sõltus peamiselt sellest, et Egiptuses eksisteeris juba väljatöötatud
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riigi tsensuse süsteem ja kui roomlased sinna tulid, siis nad vaid modifitseerisid seda
süsteemi. Egiptuses tehti rangelt vahet isiklikul tsensusel, millist kasutati isiklikel
koormistel (ka sõjaväeteenistus-, ühiskondlike tööde-, pearaha-kohustus) ja varalisel
tsensusel, et maksustada vara. Ptolemaiose ja rooma ajal nii see, kui teine tsensus teostati
iga alama isikliku avalduse alusel, kuid Ptolemaiuse ajajärgul esitati isiklikke avaldusi igal
aastal, rooma ajal aga iga 14 aasta möödudes. Rooma aja kohta on, sellisel viisil, meil
olemas üldine isiklik tsensus ajalõikude kohta, mis vastab poiste sõjaväeteenistuse
kohustuslike nimekirja võtmisele. Selle tsensuse üksikasjad on tuntud säilinud avaldustest.
Deklarandiks oli tingimata majaomanik. Ta pidi täpselt näitama ära maja seisukorra ja
seejärel loetlema üles kõik seal elavad lapsed, sugulased, elanikud ja orjad, märkides ära
ka igaühe vanuse. Need avaldused laekusid kohalikesse kantseleidesse ja maakonna
keskkontorisse. Seal neid kontrolliti, mille järel olid nad sõjaväeteenistuskohustustuslike ja
maksustatavate nimekirjade aluseks. Tsensuse 14. aastane periood oli viidud sisse
arvatavasti vaid I sajandil peale Jeesus Kristuse sündi. Uut tüüpi deklaratsioon võeti
kasutusele 61.a p.K. ja viimast vana tüüpi deklaratsiooni kasutati arvatavasti 18.a. enne K
sündi. Kõrvuti isikute loendusega peeti arvestust iga aasta uuenenud vara üle nii
Ptolemaiose kui ka Rooma ajal. Ptolemaiose ja Rooma aja deklaratsioonid erinesid selle
poolest, et esimese ajal omanikud mitte ainult ei nimetanud oma vara kooseisu, vaid ka
määratlesid selle väärtuse, Rooma ajal väärtust ise ei deklareeritud. Ptolemaiuse ajal
kontrolliti deklaratsioone maksude ülesostjate poolt, Rooma ajal aga kohalike ametnike ja
elanike poolt ühiskondliku koormise ((kohustuse)) korras. Varanduslik tsensus oli väga
liigitatud. Avaldusi täideti vastavalt maksude rubriigile. Künnimaa eraldi, aiamaa eraldi,
hooned eraldi, kariloomad samuti eraldi. Need avaldused ja ka isiku trsensused, koondati
üldisesse maakadastrisse, kus registeeriti ka kõik jooksval aastal omandi muutusega seotuv.
Peale isikute ja vara nimekirjade peeti veel sündide ja surmade registrit. Eriti oluline oli
viimases registeerimise korrast kinnipidamine, kuna see oli otseselt maksustamisega
seotud.
Kirjandus:
Mommsen, „Röhm. Staatsrecht“ (II, 359 , 1091);
Unger, „De censibus provinciarum Romanarum“ („Leipziger Studien“, X, 1887, 1. );
Kubitschek y Pauly-Wissowa, „Realenc.“ (III, 1914 ).
Egiptuse kohta:
Wilcken, „Hermes“ (28, 240);
„Philologus“ (54, 564);
„Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien“ (I, 435).
ЭС, БЕ, 75. 1903.Г.
М.Р.
Tsensuur

Censura, censor (ld) võimuorganite (tavaliselt ühe kindlaksmääratletud) poolt trükiste (aga
samuti etenduste sisu ja vormi) sisu ning nende kirjastamise üle järelvalve teostamine, et
hoida ära elanike hulgas antud ühiskondlik-poliitilist korda ohustavate õpetuste, mõtete,
teabe levimist. Selles mõttes on tsensuur vaid ajakirjanduse ja vaatemängude üle teostatava
kontrolli vormiks, mida teostatakse tihti teiste vahenditega, nagu näiteks trükivabaduse
seadusega, difamatsiooni
(laimamine) seadustega üldise karistusseadustikuga ning
majanduslike piirangutega. Vanas-Roomas tähendas see tsensoriametit, täpsemalt moraali
ja poliitilise ustavuse üle järelvalve teostajat. Feodalismi ajajärgul täitis tsensori rolli kirik.
Kirik võitles ketseritega. Ketserid seadsid pagana Kristuse vastu. Ketserlikeks kuulutatud
raamatuid põletati avalikult juba peale esimesi kirikukogusid. Constatine Suure ajal 325.a.
ja hiljem 431. a. põletati kirikukogu otsuse alusel raamatuid. 1121.a. põletati avalikult
traktaat „Kolmainsusest. 1415.a. põletati lõkkel koos oma raamatutega ka nende autor
J.Hus. 1416.a. põletati oma raamatutega ära ka Jerome Pragoe. Käsikirjaliste raamatute
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valmistamine ning müük oli kiriku kontrolli all. Tähtsat rolli mängis tsensuuri teostamisel
inkvisitsioon (tõe selgitamine). Ka kiriku enda raamatud allutati katoliiklikule tsensuurile.
1244.a. käskis paavst Innocentius IV põletada Talmudi ((hbr., õpetus, juudi usuliste ja
juriidiliste traktaatide kogum, mis sisaldab Vana Testamendi seadusi tõlgendavaid ja
täiendavaid kirjatundjate (amorealaste) kommentaare.)). 1487.a. andis paavst Innocentius
VIII välja konstitutsiooni, millise alusel kõigi trükitud raamatute suhtes seatis sisse kiriku
eelnev tsensuur, millisel varem oli karistuslik iseloom, kuid nüüd muudeti ärahoidvaks
meetmeks.Laterani kirikukogu 1512.a. tegi otsuse kohaliku kirikupea poolseks kõigi
trükiste läbivaatamise kohustuse. 1546.a. seatri sisse Indeks librorum prohibitorum e.
keelatud raamatute nimekiri. 1557.a. koostati keelatud trükikodade nimekiri. 1663.a. keelati
ära käsikirjalised lendlehed (peksu, väljasatmise ja sunnitöö ähvardusel). Molieri „Tartuffe“
1664.a. lubati lavale peale 5 aastast visa lobitööd. Tema „Don Juan“ 1665 keelati ära.
Keelatud teoseid hakati välja andma välismaal (Sveitsis, Hollandis) ja anonüümselt või ka
Prantsusmaal, kuid siis oli trükkimise kohaks märgitud mõni teine koht. Prantsusmaal seati
trükikodadele kitsendusi mitte ainult korporatiivseid, vaid ka tsensuuri huve silmas
pidades. Louis XV valitsuse ajal välja antud trükikodasid puudutav reglement sisaldas
lisaks muule veel seda, et trükikodadel ei tohtinud olla lukustatud uksi ega kinni kaetavaid
aknaid. Eeskirjade rikkujaid karistati surmanuhtlusega. Voltaire vangistati oma kirjutiste
eest Bastille. Ta 1734.a. salaja Ruanis trükitud „Kirjad Inglismaalt“ mõisteti parlamendi
poolt hukka ja põletati timuka poolt. Sama saatus, pagulus ja teoste põletamine tabas
peamiselt materialiste, kes oma töödes vähegi seadsid kahtluse alla kiriklike dogmasid.
Alates 1660.a. kuni 1756.a. olid Bastilles vangis 869 kirjutiste autorit, trükkalit, kirjastajat,
raamatu-ajakirja-ajalehekaupmeest. 18.saj 70.a. arutati Prantsusmaa kuninga õukondlikes
ringkondades enamuse suuremate trükikodade väljaostmisega võõrandamise eelnõud. Veidi
hiljem täiendati eelnõud veelgi, soovitades säilitada vaid riigi trükikojad, milliseid õukond
subsideerib. Kuid 1789.a. „Inim- ja kodanikuõiguste ülddeklaratsioon“ mis kuulutas välja
mõtete avaldamise vabaduse ja mis oli üheks kodanlaste kodanliku revolutsiooni deviisiks,
ei lasknud nendel plaanidel teostuda. Samas mindi 1793 a. ise teise äärmusse, kuulutades
igasugused kuningavõimu taastamist ja Konvendi laialisaatmist propageerivad isikud
rahvavaenlasteks ja surmaotsust väärivaiks. Sama saatus ootas äärmuslik-vasakpoolseid
vaateid esitavaid isikuid. Direktoorium saatis Oleroni saarele asumisele 35 ajalehe
väljaandjaid, toimetajaid ja kaastööli. Napoleon I hoidis ajakirjandust range kontrolli all.
Peale riigipööret keelati ära opositsiooni ajakirjandus. Säilus vaid 4 ajaleht , millest kaks
olid valitsuse häälekandjad. 1803.a. seati siseministeeriumi poolne ametkonnaväline range
eeltsensuur. Restauratsiooni perioodil 1820.a. ja nn. 1822 a. „Tendentside seadus“ andis
ajakirjanduse siseminieteeriumi sõltuvusse. See kõik ajas pilli lõhki ning juba 1830.a.
Juulirevolutsiooni järel kuulutati 1830.a. konstitutsiooniga välja „tsensuuri igaveseks ajaks
ärakaotamine“ . Üldiselt on seda põhimõtet Prantsusmaal tänaseni ((1934.a.)) järgitud.
Kuigi 1831-32.a. oli kohtus 400 ajakirjandust puudutavat asja, millistes kritiseeriti
Juulirevolutsiooni tulemusi. Keelati ära raamatuid, ajakirju, laule. 1848 a.
Veebruarirevolutsioon kuulutas uuesti täielikku trükivabadust. Samas rünnati vastaste
ajakirjandust. Napoleon III andis välja seadluse, millist nimetati „Vihakmise seaduseks“,
kus selleks, et tõrjuda opositsioonilist ajakirjandust, kohustati allkirjastama kõiki usku,
filosoofiat või poliitikat puudutavaid artikleid. Seati sisse pandi andmise kohustus ja
seaduse rikkujaid ähvardati suurte trahvidega. Seetõttu tekkis enesetsensuuri süsteem. See
oli ärahoidev-karistuslik kord. 1868 võeti vastu liberaalne trükiseadus, mis nägi ette
konfiskeerimisi ja sekvestri alla panemisi prokuratuuri nõudmisel, kuid ilma kohtuotsuseta.
Viimane kord kehtis Preisimaal ja ka Venemaal. Kirjanduskriitika sai prokuratuuri
pärusmaaks. Kohtud mõistsid kirjatöid konfiskeerimisele ja hävitamisele. 1871 a. Pariisi
kommuuni ajal hävitati kodanlik ajakirjandus ja peale nende lüüasaamist karistati
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kommunaaridest ajakirjanikke, keda surmanuhtlusega, keda asumisele saatmisega. Kolmas
Vabariik oma 23 juuni 1880.a. trükinduse seadusega suuri muutusi ei toonud, tühistades
vaid mõned etenduste andmist puutuvad määrused ja jättis ajakirjanduse poliitilise politsei
meelevalda. I maailmasõja ajal eeltsensuur taastati ja ajalehed ilmusid tihti valgete
veergudega, kuna enne trükki oli osa tekste-pilte sellest viimasel hetkel välja võetud. Nii sai
kurikuulsaks lugu Clemenceau valitsuse häälekandjast „L´homme libre“ („Vaba mees“),
mis sai samasuguste valgete laikude pärast rahva hulgas nimeks „L´homme enchaine“ e.
„Aheldatud mees“.
Saksamaal tekkise tsensuur 1521.a.ja esimene esimene keiserlik tsensuuri põhikiri anti
välja 1570.a. Kuna oli palju vürstiriike, siis olid ka palju erinevad põhikirju. Trükiseid anti
välja arvestades seda, kus konkreetse asja väljaandmiseks eksisteerisid soodsamad
tingimused. Võltsiti peamiselt väljaandmise kohta st. märgiti väljaandmise kohaks teine
paik. Tekkis palju põrandaaluseid trükikodasid. Prantsuse revolutsioonide perioodil olid
Saksa vürstiriikide tsensorid eriti nõudlikud. Oli 1819.a. Karlsbadi seadlus, mis põhines
Preisimaa seadusel. 1835.a. oli keelatud ära kogu „Noor Saksamaa“ kirjandus. Opositsioon
andis trükised välja välismaal. Autorid olid pagenduses-emigratsioonis. 1848.a.
revolutsiooni järel Saksamaal eelnev tsensuur kaotati ja formaalselt seda enam ei taastatud.
Hiljem hoiti ajakirjandust ohjes enesetsensuuri, trahvide ja sulgemistega. Saksamaa 1874.a.
ajakirjandusseadus kehtis kuni 1919.a. Weimari konstitutsiooni kehtestamiseni. (1878-90.a.
„sotsialistide seaduste“ alusel suleti 1300 perioodilist väljaannet). Maailmasõja ajal oli
eeltsensuur korraldatud nõnda, et ajakirjanduse külgedele valgeid laike ei tekkinud.
Konstitutsiooniga kaotati eeltsensuuri jäänukid (peale vaatemänge puudutavate eeskirjade),
kuid asi anti prokuratuuri ning kohtu otsustada. 1920.a kehtestati-taastati seadus kino
tsenseerimisest. Ka peale 1933.a. okt. kui anti välja dekreet „toimetajatest“, formaalselt
tsensuuri ei kehtestatud, kuid toimetajana lubati töötada vaid aaria päritolu isikutel, kes olid
registreeritud rahvussotsialistlikus trükiasjanduse kojas ja mis muutis nad ise tsensoriteks
(„ ta pidi eemaldama ajakirjast või ajalehest kõik, mis võinuks saksa riigi võimsust seest ja
väljast nõrgendada, kahjustada saksa kultuuri, majanduse tähtsust või riivata teiste
religioosseid veendumusi ning vähendada sakslaste au ning väärikust üldse“ § 14).
Inglismaal seati eeltsensuur sisse 1530.a. Seda juhiti „Tähe kojast“ rangete ettekirjutiste ja
ränkade sanktsioonidega. William Prinn, puritaanlane, kes nõudis vaatemängude keeldu,
unustades, samas, et see riivas kuninglikku teatrit, lõigati 1634.a. karistuseks maha kõrvad.
Neid, kes vvõtsid sõna vaimulike vastu, põletati põsele häbimärk „S.L.“ („Seditious
Libeller“, „mässav laimujutuajaja“). Trükkal Tvini, kes trükkis poliitilise panfleti tsensuuri
loata aga karistati võlla ja soolikate väljalaskmisega. Välismaalt (Hollandist) trükiste
salakaubana sissevedajad said 1638.a. kohtu otsuse alusel häbipostis piitsa. Inglise
revolutsioon andis tsensuuri õiguse parlamendile, kes seadis 1643.a. sisse eeltsensuuri.
1649.a. kehtestati karmid karistused ajakirjanduse vabaduse kasutamise kaudu sooritatud
kuritegude ja laimu suhtes. Cromwelli diktatuuri ajal ei võinud riigisekretäri loata ühtki
poliitilist teadet avaldada. Stjuardite ajal taastati piinarikkad karistused autorite ja
väljaandjate suhtes. Peale 1688.a. 1714.a. seati sisse „suur“ „Templimaks“, mida pidi
ajakirjandusväljaanne tasuma.Teist revolutsiooni ettevõtlusvabaduse tagamiseks
eeltsensuur kaotati. Tsensuur säilus võttes „laimu seaduste“ kuju. 1819.a. anti välja
„Gagging laws“, e. „suukorvi seadused“. 1855.a. „Templimaks“ kaotati. Kuid arendati
edasi „laimu“ eest suurte trahvidega karistamist ning kohaldati arhailisi mässu jne
puutuvaid seadusi. 1843.a. seadusega säilitati teatrietenduste suhtes eelnev tsensuur ja
lavastada lubati Lord-pitsatihoidja heakskiidul. Maailmasõja ajal tegeles tsensuuriga
sõjaväe juhtkond.
Itaalias Piedmont konstitutsiooniga, mis laienes üle kogu maa, peale selle heakskiitu
1870.a., kaotati koos tsensuuriga samuti administratiiv-karistuslik süsteem, kuid kohtule
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jäeti sekvestri alla paneku ning konfiskeerimise ńing autorite ja väljaandjate karistamise
otsuste tegemise õigus. Raskemate kuritegude puhul tuli asi vaadata läbi vandemeeste
kohtus. Maailmasõja ajal eeltsensuur taastati sõjaseisukorra seaduse alusel. Tsensor võis
väljaanded ajutiselt sulgeda. 1922.a., Mussolini võimuletulekuga, anti 1923.a. välja ajutine
ajakirjandusseadus, kus tsensuuri ette ei nähtud, sest kõigi perioodiliste väljaannete
toimetajateks ja kaastöölisteks võisid olla vaid fasistliku trükkiasjanduse koja liikmed.
Fasistlik trükinduse seadus säilitas eeltsensuuri formaalselt vaid kino ning teatri suhtes.
USA-s tsensuuri ei ole ja õiguste rikkumistega tegeleb kohus.
Teistes riikides tegutseb ajakirjandus konstitutsiooni ning seadustega ( ka
sõjaseadused) sätestatud tingimustes.
Venemaal on tsensuur seotud revolutsiooniliste liikumistega ja see aktiviseerus peale
1848.a. Ametlikult seati tsensuur sisse 1720. ja 1721.a. mil anti välja seaduse vaimuliku
kirjanduse eeltsensuuri kohta vaimulikus kolleegiumis. Hiljem juhiti tsensuuri Teaduste
akadeemia poolt. Tsensuur muutus oluliseks alles peale 1771.a. mil Peterburis asutati
esimene „vaba“ trükikoda, milline sai vene raamatute trükkimise õiguse. See langes kokku
Jekaterina II liberaalsuse perioodiga. Ta valitsemise perioodi lõpus anti kontroll „kõlblus
valitsuse“ kätte ja peale 1786.a., olles heidutatud Prantsuse revolutsioonist, anti välja
seadlus vabade trükikodade kohta ning Peterburis, Moskvas, Riias ja Odessas asutati
spetsialsed tsensuuri komisjonid ning samuti tollipunktide juures. Lõpuks, 1800.a. keelati
välismaise kirjanduse sissevedu ning kogu tsensuur allutati Peterburile. 1801.a. lubati
vabadel trükikodadel jälle raamatuid trükkida, kuid neis pidi olema sissekanne, et trükis on
tsensuuri poolt avaldamiseks lubatud. Tsensuuri komisjonide üle järelvalve on usaldatud
kuberneridele ja neid endid juhatasid rahvakoolide direktorid. Teadus- ja õppeasutused
(akadeemiad, ülikoolid) omasid 1802.a. seadluse järgi oma sisetsensuuri ja enda pootl välja
antavate raamatute suhtes. 1804.a. anti välja esimene tsensuuri põhikiri ja asutati tsensuuri
komiteed, millised allutati rahvahariduse ministeeriumile ja ülikoolidele. 1810.a. anti
tsensuur politsei ministeeriumi (alla aga 1819.a. siseasjade ministeeriumi alla). 1811.a.
võeti eraisikutelt uuesti trükikodade asutamise õigus ära. Aleksander I võitles tsensuuri abil
liberalismi vastu ja aadlike privileegide säilitamise poolt. Peale Dekabristide ülestõusu
tsensuuri karmistati 1826.a. Tsensuuri põhikirjaga, mille peaautoriks oli rahvahariduse
minister А.С. Шишков. See tekitas sellise olukorra, kus oli võimalik ainult ametlik
arvamus-ajakirjandus. 1828.a., kui esimene ehmatus möödus, tehti tsensuuri põhikirja
leebemaks ja tsensuur allutati uuesti rahvaghariduse ministeeriumile, milline muutus ise
ühiskonna politseilise mõjutamise vahendiks ja muutus sellel ajajärgul tuntud “Kolmandaks
osakonnaks”, milline eksisteeris Банкендорфа isikus ja isegi tsaari juhtimisel. Kui see
varem oli varjatud ja mitteametlik, siis 1828. a. põhikirjas sai see juriidilise kuju ja nimelt
muudeti Tsensuuri Peakomiteeks (Главного цензурного комитета), mis oli Teaduste- ja
kunstide akadeemiaga, rahvahariduse ministry asetäitjaga, Peterburi õpperingkonna
kuraatori, teiste ametkondade juhtide ning Kolmanda osakonna kõrval.
Üldise tsensuuriga esksteeris samal ajal rida kohalikke ning spetsiaalseid
tsensuuriasutusi, sellised nagu meditsiiniline, sõjaväeline, teatri jne., rääkimata vaimulike
või kirikliku iseloomuga tsensuurist, kes ei tsenseerinud mitte ainult oma kirjandust, vaid
ka üldfilosoofiat ja moraali puudutavaid raamatuid, artikleid. Kiriku poolne tsensuur oli
konservatiivne ega sallinud vabameelsust. Tsensorid olid ise võimude range järelvalve all.
1830.a. revolutsioon Prantsusmaal ja 1831.a. Poola ülestõus sundisid võime tsensuuri
karmistama. Kuigi peale 1840.a. järelvalve muutus leebemaks, mis laskis avaldada moodsal
kirjandusel, kuid juba 1848.a. sündmuste järel karmistati tsensuuri uuesti. Tsensorid, kes
lasksid läbi liberaalseid mõtteid, võeti distliplinaarvastutusele administratiivkorras või
pandi kartserisse. Tsensuuri abistasid välismaale elavad „vabatahtlikud“ tsensorid, kes
saatsid Peterburi teateid välismaal toimuvast. Peale 1848.a. sündmusi Pariisis, tsensuuri
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karmistati. Kardeti kommunismi, sotsialismi ja ateismi ideede levikut. Asutati „2. aprilli
komisjon“, ja saabus tsensuuri terrori periood. Ajakirjad, mis seni olid värvikad, muutusid
hallideks. Venemaa sõjaline lüüasaamine Krimmi sõjas tunnistas mahajäämust ja
tsensuurile ei pööratud enam endist tähelepanu. Kuid sellegi poolest perioodil 1856-1865.a.
heideti Sovremennikust enam kui 300 trükilehte välja, lisaks toimetajate endi
enesetsensuuri korras tehtud korrektuur.
1863.a. anti tsensuur uuesti siseministeeriumi haldusse ja 1865.a. anti välja uued
“ajutised tsensuuri eeskirjad“, millised tühistasid peamiselt pealinna trükiste eeltsensuuri
ning seati siisse nii eelnev kui ka järgnev (karistav) tsensuur. Viimast teostati nii
administratiivsete kui ka kohtulike karistustega. Peale kolmandat karistamist väljaanne
suleti. Nende eeskirjade abil püüti hoida ajakirjandust puhas kirikut, võimu, korda ja häid
kombeid ning isikute au riivavatest ning sotsialismi ning kommunismi käsitlevatest, sest
viimased õhutasid klassivaenu, artiklitest. Peale poolakate mässu 1863.a. piirati poola ning
ukraina keeltes väljaantud trükiste levikut.
1865.a. seadusega lubati eeltsensuurita trükida kõik alla kümne trükilehelise
mahuga raamatud või alla kahekümne trükilehe mahulised tõlketööd. Tsensuurivabalt
võisid ilmuda siseministeeriumi poolt ilmumise loa saanud perioodilised väljaanded.
Viimane puudutas peamiselt pealinna ajakirjandust, kuid nad pidid maksma sisse eelneva
kautsioni.Kogu tsensuuri hoidis oma järelvalve all Trükiasjade Valitsus. 1868.a. anti
kohalikele võimudele perioodiliste väljaannete üksiküügi ärakeelamise õigus. 1872.a. lubati
hävitada trükiseid ilma kohtuliku juurdluseta. 1881 võisid kohalikud võimud perioodilisi
väljaandeid sulgeda ilma motiveerimiseta, kui kehtis erakorraline olukord.
Peale Aleksander II tapmist ja Vene-Türgi sõda tsensuuri lõdvendati. Nii juhtus see, et
avaldati varem ära keelatud raamatuid, samal ajal kui selle autor kandis eelmainitud
raamatu pärast vanglakaristust. Tsensuuri põhitähelepanu oli suunatud kodanlik
demokraatlikule ajakirjandusele. Nii keelati ära ja hävitati varem välja antud trükiseid.
1882.a. anti siseminister Tolstoi initsiatiivil välja uued tsensuuri eeskirjad. Nende järgi
pidid varem ära keelatud perioodilised väljaanded olema esitatud tsensuurile väljaande
müüki mineku eelõhtul ja tsensorid võisid antud numbri kõrvaldada käibest ilma kohtu
määruseta. Samuti pidid toimetused esitama siseministeeriumile, nende nõudmisel, artiklite
autori nime ja ametit puudutavad andmed. Väljaande lõpliku sulgemise otsuse pidi
kinnitama sise-, rahvaharidus- , justiitseministeeriumi ja Sinodi ühisotsus. Vaatamata
tsensuurile eksisteerisid kodanlikud väljaanded 60-80.a.a suhteliselt kaua. Mõned ajalehed
eksisteerisid vaid mõne kuu. K.Marxi vene keelde 1872.a. tõlgitud Kapitali I köide korjati
raamatukogudest ära, kuid erakätes olevad ekemplarid ringlesid edasi. Hiljem, põhjendades
selle kui majandust puudutava töö tähtsust poliitilise ökonoomia õpetamisel, lubati trükkida
ära kõik kolm Kapitali köidet. Marxi teised tööd jäid keelatud teoste nimekirja. VeneJaapani sõja algul tsensuuri karmistati, kuid sõja kaotuse eel seda lõdvendati uuesti.1905.a.
lõi tsensuuri ametkonna töö sassi, sest lubati asutada ühiskondlikke ühendusi ja need
asutasid oma häälekandjad. Provintsides oli segadus veelgi suurem, lisaks veel tsensorite
äraostmised. Ilmus suur hulk kodumaist ja välismaist kirjandust. Ajalehed ilmusid üha
suuremates diraazides. See tsensuuri anarhia ei kestnud kaua, sest peaminister Witte andis
24. nov. 1905.a. uue ajutised eeskirjad. Viimastega kaotati eeltsensuur ja administratiivsed
karistamised, kuid alles jäeti trahvid ning administratiivne (erakorralise olukorra ajal)
väljaannete sulgemise õigus. Tsensuur lõdvenes I ja I Duuma ajal ja uued eeskirjad kehtisid
formaalselt 1917.a. Tsensuurist püüti mööda minna sel teel, et trükised toodi enne selle
tensorini jõudmist trükikojast salaja välja. Pidevalt muudeti väljaanete, artiklite ja autorite
nimesid. Kuna vastutavateks isikuteks olid toimetajad ja trükikoja omanikud, siis tekkisid
nn. „tankistid“ ehk „formaalsed toimetajad ja omanikud“, kes läksid päristoimetajaomaniku eest kartsa-vangi. Nende nimeks oli saksa keeles „Sitztedakteur“. Maailmasõja eel
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ja ajal tsensuur valjenes, kuid seda rinnet puutuva kirjavahetuse suhtes. Sõjaaja
ajakirjandusele olid iseloomulikud valged veerud. Ajakirjanduses ei avaldatud isegi Duuma
saadikute kõnesid. Viimased ilmusid siis põranaalustes trükistes. Sõja ajal oli suletud
ukrainlaste ja moslemite väljaanded. 1917.a. veebruarirevolutsioon (demokraatlik) kaotas
tavalise tsensuuri, kuid säilitas sõjatsensuuri. Kuid enamlased vallutasid ja võtsid üle
trükikojad, kus avaldati kõikvõimalikku kirjandust. Kerenski valitsus püüdis tsensuuri
rakendada ja võttis trükikojad tagasi. Peale 1917.a. okt. rev. enamlased võtsid
trükiasjanduse üle ja seadsid sisse oma korra, mille järgi enamlaste vastane ajakirjandus
raudsesse rusikasse haarati. Kuid inertsist ilmusid veel paljud väljaanded ning raamatud,
millised hiljem osalt hävitati, osalt pandi kinnistesse raamatukogudesse. Tsaariaegses
ensüklopeedia artiklise öeldakse tsensuuri kohta naljatlevalt, et tsensor sai Meie Isa palve
kasutamise ka ära keelata. K.L.
Kasutatud: (БСЭ 16. 1934 с.454-474) vt 1903.a. kd. 75 BE
Tsentralisatsioon(Centralization).Tingimus, millal on eriti oluliste otsuste tegemise õigus jäetud juhtimise
kõrgematele tasemetele.
Tsiviil-leht
Monarhi ja ta õukonna palgaleht.
Tsiviilkultuur
= kodanikukultuur.
Tsiviilleht
– konstitutsioonilis monarhistlikes riikides summa, mis on riigieelarvega nähtud ette
monarhi isiklikeks kulutusteks ja õukonna ülalpidamiseks. „T...“ kehtestatakse tavaliselt
parlamendi poolt terveks monarhi valitsemise ajaks.
Tsiviilühiskond
= kodanikuühiskond.
Tsivilisatsioon
– (lad. civilis kodanlik) rahva arengutase, millise see on saavutanud ühiskonna
arengus...
Tšovaikhet
– provintsi kuberner (Kambodža)
Tulemuslikkuse
.- Performance indicator - Spetsiaalne näitaja, mis iseloomustab saavutuste taset püstitatud
indikaator
eesmärkide realiseerimise teekonnal. Seda kasutatakse kontrolli protsessi käigus.
Tulugrupp
– ühik, mida kasutatakse rahvastiku sotsiaalse kihistumise iseloomustamiseks (10
tulugrupiks e. detsiili).
Turumajandus
– majandussüsteem, kus kauba müüjate ja ostjate käitumine e. pakkumise ja nõudmise suhe
ning tootjate konkurents määravad hinnad ning kaubavaliku.
Turumajandus- Majanduse tüüp, kus ostjate ja müüjate käitumise ning nn pakkumise-nõudmise seadus
määravad hinnad ja toodangu; plaanimajanduse vastand.
Tõenäolisus
- Probability - Konkreetse sündmuse tõenäolisuse tase.
Tõrjeõigus
– õigus mittesekkumisele isiku vabadussfääri.
Täiskogu töö ajagraafik
Täiskogu töötsükkel
Töine tulu
e. töötulu e. funderimata tulu, tulu, mille alglätteks on tulusaja isiklik töö ja mis
kapitalistlikus majanduses saadakse töötasuna (t. t. kitsamas mõttes) või ettevõtjakasumina
(Vastand : Fundeeritud tulu)
Tölner
(kr.-lad.) teol. U. T-s (Uus Testament) tollimaksude sissenõudja, toimis publikaani
ülesandel. Tölnereid vihati rahva poolt kui võõra võimu tihti hoolimatuid käsilasi.
Töö
Füüs. Masspunkti asukohamuutmist takistava (näit. hõõrdumis-, elastsus-, gravitatsiooni-,
või mõne teise) tungi ületamine (nn. tööd tegeva tungi poolt). Kui tungi rakenduspunkt
ühtlaselt (ilma kiirenduseta) tungi suunas edasi liigub s pikkusühiku võrra, siis F
tungiühikut teeb t-d A= F×s. Mõõtes tungi kg-des ja käidud teed m-tes, saadakse töö hulk
meeterkilogrammides. Mõõtes F düünides ja s cm-tes saadakse töö hulk ergides.
Elektrivoolu töö hulga tavaliseks mõõduks on kilovatt-tund. Kui tungi rakenduspunkti
liikumissuund ja tungi suund moodustavad nurga a(a=FS), arvutatakse töö hulk valemist
A=F×s×cosa; muutuva tugevusega tungi töö arvutub integraalina A= ….
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Töö mõõtmiseks kasutatakse ergograafi ja dünamokeetrit.
Ök. Majanduslikus mõttes on töö iga tegevus, mille eesmärgiks on inimese otsene või
kaudne varustamine ta tarvete rahuldamiseks vajalike hüvedega. Majanduslik töö on alati
vahend, mitte kunagi enda eesmärk (Võrdle – mäng). Majanduslikku tööd liigitatakse
järgmiselt.
1)Tootlik e. produktiivne töö (puhastoodet andev, uusi väärtusi loov töö) ja mittetootlik töö,
e. ebaproduktiivne (vrd. Töötootlikkus, Tootlikkus, tootlik).
2)Õpitud e. kvalifitseeritud töö (kui töötaja on töö-ülesannete täitmiseks eriti ette
valmistatud) ja õppimata e. kvalifitseerimata töö.
3)Vaba töö, mida töötaja, vähemalt juriidiliselt, võib valida ja seotud töö, mille puhul
puudub valikuvabadus.
4)Subjektiivne töö - töötaja kehaline ja vaimne pingutus. Objektiivne töö – töö-jõudlus,
töötulemus.
5)Kehaline töö – inimese lihaste-energia rakendus. Vaimne töö – inimese vaimse energia
rakendus.
6)Materiaalne töö annab mingi konkreetse eseme. Immateriaalse töö tulemuseks on mingi
abstraktne väärtus. Käitumismajanduslikult jagatakse tööd ta funktsioonide järgi käitises
järgmiselt:
1)Kavandav töö – käitise majanduskava koostamine, käitise tegevusala, -liigi ja – ulatuse
määramine, käitise asutamise, laiendamise, koondamise ja likvideerimise küsimuste
otsustamine. Selle töö teostajaks on kapitalistlikus majanduskäitises harilikult. ettevõtja.
2)Juhtiv töö, mille ülesandeks on kavandavalt töölt saadud kavade kohaselt
käitiselementide (inimtöö, kapitali ja vara) hankimine, nende organiseerimine ja kogu
käitise juhtimine. See töö peab suutma üle näha ning haarata kogu käitist nii üksikasjus kui
ka tervikuna.
3)Haldav e. administratiivne töö esineb vahendajana juhtiva ja teostava töö vahel. Siia
kuuluvad juhtivalt töölt saadud juhiste-korralduste üleandmine (koos seletustega) teostavale
tööle, ka teostava töö ülevaatus ja kontroll. Kavandav, juhtiv ja enamikus ka haldav töö on
vaimne töö.
4)Teostav töö, mis teostab töö-ülesandeid haldavalt töölt saadud kavade ja juhiste kohaselt.
See töö on peamiselt kehaline töö. Suur- ja keskkäitistes on eelmainitud
käitismajanduslikkude töö-funktsioonide teostajaiks harilikult eri isikud, väikekäitistes aga
(näiteks talundis, käsitöökojas, vürtspoes jne) teostab kõiki neid funktsioone harilikult
üksainus isik. Vrd. Tööjaotus. Tööühendus. Tootmine.
Psühholoogilises mõttes on töö igasugune takistuste ületamine hingelise tegevuse ja
pingutuse abil.
Sotsiaal-poliitikas käsitleb tööõigus tööd alatises tööandja käsutuses olemisena. Selle
kohaselt on töö juriidiliselt juba siis olemas, kui isik sellekohase lepingu alusel on
avaldanud valmisolekut tööks, olgugi et see isik tõeliselt ei ei tee tööd tavalises mõttes.
Tööandja käsutuses olemine tähendab kohustust alluda tema igasugustele juhistele, kui
need ei ole seaduste ja heade kommete vastased. Juhuslik töö.
EE VIII 1937 veerud 472-474 E. Ar.; E. Pm; A.-T. K.
Töö analüüs
- Job analysis -Tootmisülesannete, sotsiaalse ja isikliku iseloomuga ülesannete
määratlemine, et tõsta töö efektiivsust.
Töö maht
- Job scope- Ühe töötaja poolt sooritatavate erinevate operatsioonid arv ja nende
kordumise sagedus.
Töö organiseerimise
- Methods study - Kõigi tootmisprotsessi moodustavate operatsioonide koostisosade
meetodite uurimine
analüüs, et määrata kindlaks selle täiustamise võimalused.
Töö reorganiseerimine - Work redesign - Eesrindlikes ettevõtetes töötingimuste parandamine töömahu
suurendamise või selle sisukuse süvendamine, selleks, et tõsta töötajate sisemist
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Töö sisu analüüs
Töö sisukus
Töö sisukuse
suurendamine
Töö umberkorraldus

rahuldatust.
- Job analysis - Selliste täitmisele tulevate töö ülesannete, individuaal-sotsiaalsete
ülesannete määratlemine, selleks et kindlustada efektiivsem ja sihipärasem tööjõu
palkamine.
- . Job depth - Selline suhteline mõju tase, millist töötaja võib tööle ja tootmiskeskkonnale
osutada.
- Job enrichment..Töö reorganiseerimine selles tehtavate tööde sisu süvendamisega.

- Work redesign.- Progressiivsetes organisatsioonides on selleks eesmärkide ja ülesannete
ümberformuleerimise protsess, milleks laiendatakse töötajate ametijuhendites volitusi ja
funktsionaalseid kohustusi selleks, et kindlustada suured sisemised hüvitused.
Töö vertikaalne jaotus - Vertical division of labor- Tehtavat tööd moodustavate komponentide jaotamine ja
koordineerimine(juhtimine ja tootmine). Töö vertikaalne jaotus loob juhtimise tasandid.
Tööandja
Sots-pol. Üksik- või kollektiivisik, kes sellekohase töölepingu alusel on õigustatud nõudma
mingit tööd või valmisolekut võimalikuks tööks.
Tööandjate liidud
Tööandjate sotsiaalpoliitilised organisatsioonid, peam. võitlemiseks ametühingute liitude
vastu tööturu, eriti töötasu ja töötingimuste mõjutamiseks oma huvides. Tähtsamad
tööandjate liidud on Eestis – Eesti Vabrikantide Ühisus, Soomes – Suomen Työntajain
Keskusliitto; Inglismaal – Federation of British Industries; Saksamaal – Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände; USA – National Association of Manufactures of the
United States. 1920 aastast tegeleb Brüsselis Tööstuslike Tööandjate Rahvusvaheline Liit.
Tööbörsid
s-pol. Töövahenduse asutised. Tööbüroode juhatajad määrab Eestis ametisse asukoha
kogukond teedeministri kinnitamisel. Tööbüroode juhatajail on nõuandvaiks organiks
tööandjate ja töövõtjate pariteetsetel alustel valitud komitee. Tööbüroosid asutatakse
kogukondade poolt, kes kannavad ka nende korraldamise ja käitamise kulud. Neid on
asutatud kõigis linnades, välja arvatud Otepää ja Paldiski. Oma tegevuspiirkonnas
registreerivad tööbürood tasuta
1)töölisi, kes soovivad leida erialast tööd või vahetada olevat kohasema vastu,
2)tööpakkumisi.
Töötuid registreeritakse ainult siis, kui nad ei oma iseseisvaid tulusid ega ole õigustatud
saama elatist teistelt isikutelt ja kui nad on asunud vastava tööbüroo tegevuspiirkonnas
vähemalt 2.a. Iga töötu on kohustatud pakutud tööd vastu võtma, vastasel korral
kustutatakse ta töötute nimistust 2- aastaks. ((NB 1937.a.!))
Tööelu kvaliteet.Quality of work life - Organisatsiooni liikme poolt tööga välja teenitud tähtsate isiklike
vajaduste rahuldatuse tase.
Tööerakond
1)Eestis – Eesti Tööerakond; 2) Inglismaal – Labour Party; 3)Venemaal (vn. trudovikud),
narodnikluse ideoloogial põhinev poliitiline suund, seisis lähedal sots. –revolutsionääride
parteile, olles sellest poliitilises taktikas ja programmis mõõdukam. Tööerakond kujunes
parteiks peale 1905.a. revolutsiooni ja etendas teatavat osa 1917.a. revolutsiooni järel.
Tööerakond avaldas mõju ka Eesti Tööerakonna ideoloogilisele kujunemisele.
Tööerakonna silmapaistvaimaid tegelasi oli Venemaal 1917.a. A. Kerenski.
Töögrupp
- Work team- Koos töötavatest isikutest moodustunud grupp.
Tööinspektorid
s-pol., tööinspektsiooni kohalikud ametnikud, jagunevad Eestis jaoskonna, eriülesannetega
ja abi-inspektoriteks. Kandsid 1926.a. –ni töökaitse-komissaride nimetust. Jaoskonna
töökaitseinspektorid täidavad tööinspektsiooni üldisi ülesandeid sotsiaalministri poolt
määratud jaoskondades. Eriülesannetega tööinspektorite ülesanded, tegevuspiirkonna ja
asukoha määrab minister. Viimased töötavad kas sotsiaalministeeriumi töökaitse ja
sotsiaalkindlustuse osakonna või mõne jaoskonnainspektori juures. Abi-tööinspektorid on
tööinspektorite lähemad kaastöölised ja nende alatised asendajad.
Tööinspektsioon
s-pol., kogum töökaitse ja sotsiaalkindlustuse organeid, kelle ülesandeks on vastavate
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seaduste ja määruste rakendamine ning järelvalvamisele kuuluvais käitistes töövõtjate
tööjõu, elu, tervise ning kõlbluse kaitse eest hoolitsemine ja nende füüsilise kui ka vaimse
heaolu tõstmine ning majandusliku olukorra parandamine. Tööinspektsiooni ametnikel on
õigus igal ajal ette teatamata minna ruumidesse või vaadata töökohti ja töölistele määratud
asutisi ning kortereid, nõuda kõigi raamatute ja dokumentide esitamist revideeritavate
asjaolude selgitamiseks, samuti proove tööl tarvitatavatest toorainetest või toodetest, mis
võivad kahjustada töölise tervist. Samuti on neil õigus tunnistajate juuresolekuta küsitleda
käitise personali ja ka kõrvalisi isikuid. Seaduste või määruste rikkumise korral koostavad
tööinspektsiooni ametnikud protokolli ja lähetavad selle vastava karistusesitisega
haldusinstantsidele või kohtule ning esinevad süüdistajana kohtus. Tööinspektsiooni
järelvalvele kuuluvad kõik tööõiguslikud käitised ja tema kaitsele alluvad eranditult kõik
palgalised isikud, kuid mitte riigiteenijad. Palgalisteks loetakse tööinspektsiooni mõttes ka
kõiki käitises töötavaid õpilasi ja praktikante, artelli liikmeid, palgalistel kohtadel töötavaid
aktsionäre, osanikke ja kaasomanikke käitises (RT 1936, Nr. 77)
Ök., suhe töö läbi saavutatud teatava kvaliteediga tootekoguse ja selleks kulutatud aja
vahel. Tööintensiivsus on eriti kõrge USA-s ja Eestis on see võrdlemisi madal.
s-pol., tööõiguse eriharu, selgitab meetodeid, mille abil on võimalik olemasolevaid
töövõimalusi nõnda kasutada, et neist saaksid osa kõik töötahtelised isikud.
Ök., tööorganisatsioon, milles tööülesandeid jaotatakse või jagunevad edasistel
arenemisastmeil üha suurema arvu töötajate või organite vahel. Harilikult toimub tööjaotus
juhtudel:
1)kui tööülesanne on mitme organi või töötaja poolt otstarbekamalt ning odavamalt
teostatavam kui ühe organi või töötaja poolt.
2)kui ühtedes majanduspiirkondades (näit. maakonnas, riigis) on ühtede ja teiste
majanduslike hüviste tootmine looduslike, sotsiaalsete jt. eelduste tõttu teistega võrreldes
odavam. Tööjaotus taotleb suuremat, paremat ning odavamat toodangut vähimalt sama
jõukulutusega. Töötaja või organ, kes alati valmistab üht ning sama liiki eset või teostab
üht teatavat liiki tööülesannet, saavutab oma töös suuremat vilumust, osavust, kindlust ja
täpsust, mistõttu tõuseb tema töö tootlikus ja kvaliteet. Tööjaotuse liigid on järgmised:
1)Kutseline tööjaotus, mis avaldub üha suuremas kutselises spetsialiseerumises.
2)Ühiskondlikus tööjaotuses – ühed rahvakihid teostavad ühtesid, teised teisi
tööülesandeid, näit. põllumajanduse, tööstuse, kaubanduse, teaduse jne. alal.
3)Tehniline tööjaotus e. töölõhestus toimub siis, kui tööülesanne on liig suur ühe töötaja
või organi tööjõudluseks. Seetõttu jagatakse tööülesanne alaosiks, mille teostamine antakse
tööülesandeks üksikuile töötajaile (Vt. Fordism).
4)Ruumiline tööjaotus, mis jaguneb kohalikuks e. lokaalseks (näit ühe teatava majandi,
küla või linna piires), interlokaalseks e. rahvamajanduslikuks ( teatava rahvamajanduse
piires) ja internatsionaalseks e. rahvusvaheliseks (tööjaotus üksikute rahvamajanduste
vahel).
5)Käitislik tööjaotus, toimub ühe käitise piires. Tööjaotuse puuduseks on see, et ta teeb
üksikud isikud, rahvamajandused, kogu maailmajaod, eriti aga riigid liiga sõltuvaks
üksteistest. Seetõttu ongi tänapäeval märgata rahvusvahelise tööjaotuse vähenemist ning
siirdumist autarkiale. Peale selle teeb tööjaotus töölise liiga sõltuvaks ta kitsast erialast ja
avaldab sageli nüristavalt ta psüühikale. Looduses esineb tööjaotus organisme ülesehitavate
rakkude, kudede ja elundite vahel, ühiskondlikel loomadel (mesilastel, sipelgail, termiitidel
jt.) ka mitut liiki isendite vahel.
E. Pm.
Human resourse planning - Kaadrite ja tööjõu planeerimise meetod. Selle planeerimise
kolm etappi näeb ette olemasoleva tööjõu hindamist, tulevaste vajaduste prognoosi ja nende
vajaduste katmise programmi väljatöötamist.
– täisealine ning töövõimeline rahvastikuosa, mille moodustavad töötajad ja töötud.
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Töökaitse

s-pol., töövõtjaile tööseaduste ja töölepingu ning sisekorramääruste alusel antud õiguste
avalikõiguslik kindlustus. Vrd. Palgakaitse. Emadekaitse. Laste hoolekanne. Naistekaitse.
Maksimaalne tööpäev. Öötöö .
Töökodud
s-pol., sotsiaalhoolduse asutused, kuhu paigutatakse vigased ja kurikalduvustega lapsed
ning orbude varjupaikadest kõrvaldatud, koduta jäänud ja tänavaellu sattunud alaealised,
pimedad, kurttummad ja idioodid, kellel võib puuduliku kasvatuse tõttu eeldada kalduvust
kuritegevusele või prostitutsioonile.
Töökoht
S-pol., töölepingus ettenähtud koht, kus töövõtjad on kohustatud oma tööd tegema.
Töökoha muutmine ilma töövõtja nõusolekuta loetakse lepingu rikkumiseks, mis õigustab
töövahekorra katkestamist tööandja süü alusel.
Töökohtud
s.pol., töökaitse ja sotsiaalkindlustuse aladel õiguslikke vaidlusi lahendavad asutused.
Töökohtud võivad olla korraldatud lepitus-, vahe-, või erikohtuna. Lepituskohtute
ülesandeks on sobitada vaidlevate poolte vahel lepitust. Kui kokkulepet ei saavutata, siis
antakse vaidlusküsimus kas vahekohtu või erikohtu otsustada. Vahekohtu esimeseks
sammuks on samuti lepituse sobitamine ning, kui see ei õnnestu, oma sundotsuse tegemine,
millele vaidlevad pooled on kohustatud alistuma. Erikohtud luuakse tavalise
põhiseadusliku kohtukorralduse raames ja on oma tegevuses valitsusvõimust täiesti
sõltumatud. Eestis tänini töökohtuid erikohtuna ei ole asutatud.
Töökool
Viimaseil aastakümneil tekkinud pedagoogiline liikumine, mis rõhutab õpilaste loova töö
ja isetegevuse põhimõtet õppe- ja kasvatustöös. Töökool paneb suurt rõhku õpilaste
tegutsemisele kooliaias, kooliköögis, töökodades, laboratooriumites ja mujal niipalju ja
niisugusel kujul, kui see vastab lapse huvidele ja võimeile. Töökooli tähtsamad juhte on G.
Kerschensteiner, A.W.Lay, H. Gaudig, J. Dewey. Eestis J. Käis. Kõige radikaalsemalt
püüab töökooli põhimõtteid teostada Dalton-plaan.
Töökäitis
e. tööettevõte, S-poo., käitis, mille juhiks on tööhankija ja töövõtjaiks hankija poolt
palgatud töölised. Töökäitis erineb muist käitistest selle poolest, et selles on töötasu
õigeaegse maksmise eest vastutav käitise juhi – hankija – kõrval ka tööhankeandja.
Hankeandja on kohustatud kinni pidama hankijale kuuluvast tasust tööliste rahuldamiseks
tarvilikud summad.
Töölaagrid
S-poo., riiklikud, kogukondlikud või huviorganisatsioonide teo-asutused, mille ülesandeks
on vastu võtta töökohuslasi kasvatamiseks, karistamiseks või sundtöökohustuste täitmiseks.
Töölaagreid loodi juba maailmasõja ajal sõjavangide tööjõu kasutamiseks, ent
avalikõigusliku seadisena, eriti tööõigusliku institutsioonina hakati neid moodustama alles
pärast sõda. Rohkem kasutamist on töölaagrid leidnud peamiselt autoritaarsetes riikides.
Eestis asutati töölaagreid 1934.a. sunduslike tööde teostamiseks. Neis töötajaile
töösundlastele makstakse tükitööpalka, millest arvatakse maha rõivastuse, toitlustuse ja
korteri kulud. Töölaagrite käitamise kulud kaetakse hädaabitööde krediitidest.
Tööle keskendunud juht- Job-centered manager- Juht, kes tegeleb eelkõige töö organiseerimisega ja tasustamise
süsteemi väljatöötamisega selleks, et tõsta tööviljakust.
Tööleping
s.pol., kokkulepe, mille põhjal tööline on võtnud enesele kohustuse kokkulepitud tasu eest
teha tööd tööandjale (Eesti töölepingu seadus RT 1936 nr. 83). Tööleping loetakse
sõlmituks ka asjaoluga, et tööandja on lubanud töölisel asuda tööle. Tööleping sõlmitakse
tähtajaks või tähtajatult. Samuti võib töölepingu sõlmimine toimuda prooviajaks või
kindlaksmääratud töö täitmiseks. Töölise prooviaeg võib kesta rohkemalt 6 päeva, mille
vältel sõlmijail on õigus töövahekorda oma soovi kohaselt katkestada. Ei ole prooviajal
töölepingut lõpetatud, loetakse ta sõlmituks tähtajatult. Tööleping peab sisaldama kõik
vajalikud andmed töövõtja õiguste ja kohustuste täpseks määramiseks, eriti palga suuruse,
arvutamise viisi ja maksmise kohta, tööaja pikkuse, alguse, lõpu ja vaheaegade kohta,
töökoha, ruumide, vahendite, tingimuste ja viisi kui ka töövahekorra alguse ja lõpetamise
kohta. Tööleping sõlmitakse formaalselt sellekohase palgaraamatu näol.
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Tööline
s.pol., Tööõigus-teaduse mõttes iga isik, kes teeb sõltuvat tööd, millega saavutatakse
füüsilisi esemeid, tooteid ja saadusi. Tööline on teenija kõrval tööõiguslike töövõtjate
tähtsaimaks liigiks. Kuid kehtivas tööliste töölepingu seaduses (RT 1936 nr, 83) loetakse
tööliseks iga isikut, kes töölepingu põhjal on võtnud endale kohustuse tööandjale tööd teha.
Järelikult arvatakse kehtiva õiguse mõttes ka teenijad töölisteks.
Töölisklass
– Kõik oma tööjõu müüjad. See tähendab, kõik isikud, kes toodavad oma tööga
lisaväärtust (Marxi termin) või puhaskasu (Rickardo termin), kuid ei oma selles vähimatki
osa, teiste sõnadega – kõik töötasu saajad, rahvatulu kindlaksmääratud kategooria mõttes
(vaata töötasu).
Tööliskoda
s.pol., Eestis avalikõigulikult teotseva tööstustööliste kutsekorporatsiooni 30 liikmeline
esinduskogu, aust. 1936.a. (Rt. 1936, nr. 40). Koja liikmeiks võib valida isikuid kes oma
kutselt on tööstustöölised ja sellisena teotsenud vähemalt pool aastat enne koja valimiste
väljakuulutamise päeva, kui nad on seejuures 24. a. vanad ja on valimisõiguslikud
kogukondlikel valimistel. Käitises, kus on moodustatud tööliskonna asutised, on tööliskoja
liikmete valijateks viimased. Kõigis muis käitistes valib käitise tööliste üldkoosolek koja
liikmete valimisteks valijamehed. Tööliskoja liikmete ametiaeg kestab 3 aastat. Koja
peamiseks ülesandeks on selgitada tööstustööliste olukorda ja tarvidusi ning astuda
vastavate organite ees samme olukorra parandamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks.
Tööliskoda esindab tööstustöölisi ka kõigil neil juhtudel, milliseks seadustes on ette nähtud
asutuse ja käitise tegevuses tööstustööliste esindus. Tööliskoja juhtivaks organiks on koja
kõigist liikmetest koosnev üldkogu ja koja juhatus. Viimane moodustub üldkogu poolt koja
liikmete hulgast valitud esimehest ja kahest liikmest. Koja üldkogu asutab ja likvideerib
koja kohalikud osakonnad ja määrab nende kodukorra. Osakonnad töötavad koja
järelvalvel. A.-T- K.
Tööluba
e. teenistusluba, s.pol., Eestis politseivalitsuselt välismaalastele antav luba, mis neid
õigustab isiklikuks teenimiseks või töötamiseks käitistes ja asutistes. Tööloata teenistusse
astunu võidakse saata maalt välja soovimatu välismaalasena.
Töömahu laiendamine - Job enlargement- Töö reorganiseerimine koos täidetava töömahu laiendamisega.
Töömajad
Eestis Hoolekande seaduse §144 (RT 1925 nr. 120/121) alusel avatavad tööasutused, mille
ülesandeks on tööpõlgajate tööleergutamine või ajutise teenistuse võimaldamine
töösuutelistele puudustkannatajatele isikutele. Töömajad koosnevad kahest osak-st: ühte
paigutatakse vabatahtlikult (kuni 6 kuuks) töömajja tulnud, teise aga töömaja
sunniviisiliselt (kuni 3 kuuks) lähetatud isikud. Kõigile töömajas viibivatele isikuile
antakse söök ja rõivad ning jalatsid tööajal tarvitamiseks. Täielikul elatumisel olevad
isikud saavad peale selle veel ka ihu- ja ka voodipesu, voodiriided ja korteri. Töömajasid
asutatakse ja käitatakse sotsiaalministeeriumi kulul.
Tööministeerium
e. ametnike ministeerium, jur., valitsus, mis komplekteeritakse esijoones isikuist, kes on
asjatundjad vastaval erialal. Tööministeeriumi põhimõte on rakendatav esijoones riikides,
kus valitsus ei vaja parlamendilt poliitilist usaldusavaldust. Parlamentaarse valimiskorraga
riikides kutsutakse tööministeerium (nn. töökabinet) ametisse tavaliselt teatavas poliitilises
olukorras või mingite kindlate ülesannete teostamiseks, mis puhkudel parlament loobub ka
oma õigusest avaldada valitsusele umbusaldust.
Tööpuudus
s.pol. Laiemas mõttes inimese tööjõu rakendamiseks minimaalsete teenistusvõimaluste
puudumine ükskõik millisel kutsealal. Kitsamal tööõiguslikus mõttes teenistusvõimaluste
puudumine sõltuva töö kutseis, avaldub vastava ala töövõtjate massilises töötajäämises.
Kapitalistlikus majandussüsteemis on tööpuudus selles mõttes täiesti normaalne nähtus. Ta
on tingitud peamiselt korraldamata ja juhtimata majanduselu tõusu- ja mõõnasuunalisest
konjuktuurseist muutustest. Majanduselu elavnemisel avarduvad tootmisvõimalused
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olemasolevate kutsete ja käitiste tootmisvõimsuste suurendamisega, uute kutsete ja käitiste
loomisega ning uute tööalade soetamisega. Majanduselu surutisaegadel, senistes kutseis
teotsevate käitiste kasutamisvõimaluste vähenedes, vabaneb massiliselt töötavaid käsi liiga
aeglaselt teostuva tegeliku majanduspoliitilise ümberorienteerumise tõttu. Töötute
abistamiseks ja ühtlasi tööpuuduse vastu võitlemiseks kasutatakse väga mitmesuguseid
vahendeid. Riiklike majandus- ja maksupoliitiliste vahendite abil taotletakse siseturu
püsivaks muutmist ning üksikuile stabiliseerunud kutseile nende seniste tööalade
kindlustamist. Tõhusamaks vahendiks on osutunud sellekohased sotsiaalreformid.
Tööõiguslike vahendeina on üldist kasutamist leidnud avalike ja hädaabitööde
korraldamine, tööaja lühendamine, töövahetuste ja öötöö ärakeelamine jne. Töötute arvu
vähendatakse ka kaitseväe sundteenistuse aja pikendamise, samuti teatavaile kodanikele
üldise lühema-ajalise valikõigusliku töökohustuse loomise teel. Teatavaid tulemusi annab
ka riiklikult juhitav tööjõu emigratsioon ja asunduspoliitika, kuid viimane ei ole sobivaks
vahendiks tööpuuduse vastu võitlemisel. Muist vahenditest tuleb nimetada töötute
hooldust, s.o. töötuse tõttu tööta jäänute vaimse, kõlbelise ja ainelise heaolu eest
hoolitsemine. Nüüdisaja sotsiaalpoliitika propageerib töötute küsimuse lahendamiseks eriti
sotsiaalkindlustust. Eestis töötuse vastu kindlustamist ega ka töötute hooldust senini ei ole
EE VIII 1937. A.-T. K.
Eesti II Riigikogu valimisteks (1923) kommunistide algatusel loodud ja nende juhitud
valimisblokk kes, hoolimata nimekirjade tühistamisest mõnes tähtsamas
valimisringkonnas, viis Riigikogusse 10 rahvasaadikut. Need kuulutasid endid seal
kommunistideks ja teostasid kommunistlikele parlamendirühmadele tol ajal omast taktikat,
rõhutades kodanliku demokraatia klassivalitsuse iseloomu ja kasutades Riigikogu kõnetooli
agitatsiooniks väljapoole. 149 – protsessis mõisteti suur hulk rühma liikmeid vangi ja peale
1924.a. 1. detsembri mässukatset likvideeriti Töörahva ühine väerinna riigikogurühm,
ühtlasi nende rühmad omavalitsuste esinduskogudes. Vrd. Eestimaa Kommunistlik Partei.
s—pol., käitises töö lõpetamine ületamatute looduslike või juriidiliste takistuste tõttu.
Juriidiline takistus, näit. käitise sulgemine kaitseseisukorra ajal, looduslikud takistused –
tulekahju, aurukatla lõhkemine jm. säärased asjaolud, mida tööandja ise ei põhjustanud.
Tööseisak õigustab tööandjat lõpetama töölepingu.
s.-pol., tööõiguse eriharu selgitab vahendeid ja meetodeid, mille kasutamisel luuakse
olemasolevaile juurde uusi töövõimalusi tööpuuduse kõrvaldamise otstarbel.
s. –pol., selline kord, mis võimaldab luua käitises töövõtjate esindusi töövõtjate
enesekorraldamise õiguse alusel.
alates XVIII saj. keskpaigast Inglismaal toimunud ja siit peamiselt XIX saj. I. poolel
teistele maadele levinud järsk, murranguline majanduslik pööre, mille tagajärjel hüvede
tootmise alal tõusid esikohale suurkapitalistlikud ettevõtted, kus olulised tootmisprotsessid
tehakse masinate abil vabrikutes. Inglismaal olid XVIII saj. hoogsa välis- eriti
koloniaalkaubanduse tagajärjel kuhjunud suured kapitalid. Endise monopolidesüsteemi
asemel oli kehtima pääsenud vaba võistlus, mis soodustas ettevõtlikkus-vaimu. Samal ajal
sai Inglismaa sisekanalitevõrgu näol sobiva liiklemisvahendi, mis võimaldas hüviste kiiret
ja odavat ümberpaigutust ja avas siseturu tööstussaadustele. Need asjaolud võimaldasid
üleminekut uutele majandusvormidele kõigepealt tekstiilitööstuses, kus võeti tarvitusele R.
Arkwrighti ja J. Hargreavesi poolt leiutatud ketrusmasinad ja hiljem E. Cartwrighti jt. poolt
leiutatud kangakudumisteljed. Ka raua- ja terasetööstus hakkas hoogsalt arenema, eriti selle
järel, kui J. Watt oli konstrueerinud püsivalt töötava tööstuskõlbuliku aurumasina, mille
kütteainena hakati tarvitama peamiselt kivisütt. Algul oli vabrikantidel suuri raskusi
tööliste hankimisega ((endised tööstused veel töötasid)). Kuid siin ei olnud töölise tööl
tootmisprotsessis enam endist vaimset-loovat sisu ja töövõtjail tuli kohanduda nii tehniliste
mehhanismide automaatsele käigule kui ka rangele vabrikudistsipliinile, mistõttu töö on
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tunduvalt väsitavam ja ühetoonilisem kui senistes tööstusvormides. Nii olid
vabrikutöölisteks esialgu kihelkondadest saadetavad vaesed (eriti lapsed), elus allakäinud
isikud (end. sõdurid, joomarid jt.) ja tarastamiste tagajärjel proletariseerunud ning maalt
lahkuma sunnitud taluomanikud või copyholder´id (Copyhold). Tööstusliku revolutsiooni
tõttu tõusid Inglise majanduses juhtivale kohale põhjapoolsemad krahvkonnad, kus leidus
suuremal määral kivisütt ja rauda. Siin tekkisid uued suures tööstuslinnad Manchester,
Leeds, Glasgow jt. Vabrikute omanikud põlvnesid enamasti alamate ja keskkihtide
ettevõtlikumate elementide hulgast. Nende vaimne ja kõlbeline tase ei olnud algul eriti
kõrge. Tööstuslik revolutsioon tõstis tunduvalt töö tootlikkust, vähendas toodete
tootmiskulusid ja suurendas seega enneolematul kujul ühiskondlikku rikkust. Ent tema
tagajärjel jagunes hüvede tootmisega tegelev rahvastikuosa kaheks vastuoluliste huvidega
klassiks – kapitalistlikuks suurkodanluseks ja proletariaadiks, kelle vahel arenes terav
klassivõitlus. XIX tõusis moodsa töölisliikumise kaudu järk-järgult töövõtjate poliitiline
osatähtsus ja hariduslik ning majanduslik tase. Tööstuslik revolutsioon mõjutas tugevasti
ka majanduslikku ning sotsiaalset mõtet (Majandusteadus. Sotsialism. Marksism), sundides
aatlejaid võtma seisukohta ta paremuste ja pahemuste ning tema läbi võidule tõusnud
liberalistlik-kapitalistliku majandussüsteemi suhtes.
P. T.
– kogum teoreetilisi põhimõtteid ja praktilisi võtteid, mille kohaselt ja abil tuleks rajada,
korrastada, arendada ja juhtida teatava maa tööstust kogu riigi ning rahva huvides,
eelmainitud põhimõtete ja võtete tegelik rakendus (praktiline tööstuspoliitika).
Tööstuspoliitika kui majanduspoliitika eriharu peapõhimõtted peituvad kõigepealt
õpetustes protektsionismist ja vabakaubandusest, edasi merkantismis ja rahvuslikus
majandussüsteemis. Tööstuspoliitika praktilisi võtteid on nüüdisajal mitmelaadsed
tööstuse toetused ja soodustused, näit. maksukergendused, ergutus- ja toetuspreemiad
(Eksportpreemia), subventsioonid, riiklikud tagatised, riigi garantiid, riiklikud tellimused
tööstusele, kodumaiste tööstustoodete eelistamine, tollikaitse, odava krediidi andmine
tööstusele. Tööstuslike leiutiste, näidiste ja kaubamärkide kaitse. Litsensid, monopolid jt.
Tööstuspoliitiliste põhimõtete ja võtete rakendusel on mõõtuandvad üksikute maade
looduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised ja poliitilised eeldused. Nüüdisajal on kõikjal
märgata riigivõimu üha suuremat sekkumist ka tööstusalal. Et tööstuse osatähtsus kogu
maailma majanduses osutab püsivat ning kiiret tõusu, omab ka tööstuspoliitika tänapäeva
majanduselus üha suuremat tähtsust. Eestis kehtiva Tööstusseaduse (RT 1936, nr.30) alusel
kuuluvad tööstuse üldine korraldamine ja järelevalve majandusministri võimkonda.
Viimane hoolitseb tööstuse õige arendamise eest, suunab ja kontrollib tööstuskäitiste
asutamist, täiendamist, ümberkorraldamist ja tegevust vastavalt rahvamajanduse
üldhuvidele ning riiklikele vajadustele. Hoolitseb, et tööstus oleks küllaldaselt varustatud
tehniliste jõududega ja et rahvas oleks varustatud tööstustoodetega. Korraldab valvet
tööstustoodete hindade järele, tehes vajaduse puhul korraldusi ning ettepanekuid hindade
kujundamiseks jne. Suur- ja kesktööstuskäitisi võib asutada ainult majandusministri
sellekohasel loal. Majandusministri ettepanekul on Vabariigi Valitsusel õigus keelata uute
tööstuskäitiste asutamist juhul, kui see osutub rahvamajandusele või riiklikele huvidele
kahjulikuks või kui vastaval alal on juba vajalik võistlus olemas.
e. tootmispööre – massiline üleminek ühelt tootmisviisilt teisele.
s.-pol., algkoolikohuse täitnud isikud, kes on astunud õpilepingu alusel töönduslikku või
veonduslikku käitisse kutseoskuse õppimise otstarbel. Tööstusõpilasi võib Eestis pidada
vaid neis käitistes, kus on võimalik vastavail tehnilistel vahenditel praktiseerimine ja kus
tegelik tööjuhataja omab inseneri, tehniku, meistri või õppinud töölise kutset sel alal, millel
toimub õpilase õpetamine. Tööstusõpilase õpiaeg ei või kesta üle 4. aasta. Õpiaja
lõpetamise kohta annab käitise valdaja sellekohase tunnistuse.
– tootmispöörde tulemusel kujunenud ühiskond, milles on domineeriv tootmine.
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s.-pol., töösuhte ühepoolne lõpetamine enne lepingus ettenähtud tähtaega või ilma
ülesütlemiseta.
Töövõtja võib Eestis ühepoolselt katkestada töösuhte:
1)kui tööandja, kelle leibkonnaliikmed või tööjuhatajad kohtlevad halvasti töölist või tema
leibkonnaliikmeid,
2)kui tööandja, selle leibkonnaliikmed või tööjuhatajad on lubanud enesele töölise või tema
leibkonnaliikmete vastu sääraseid tegusid, mis on seaduse või heade kommete vastased,
või on teinud katset neid sundida säärastele tegudele,
3)kui tööandja ei täida töölepingu või töökaitseseaduse nõudeid töölise vastu,
4)kui tööandja, kes on kohustatud andma töölisele toitu või elukorterit, varustab töölist
alaväärtusliku toiduga või elamiskõlbmatute ruumidega,
5)kui töö mõjub hävitavalt töölise tervisele,
6)kui töölisel mõne tema leibkonnaliikme surma puhul tuleb muuta elamiskohta või –
tingimusi.
Tööandja võib ühepoolselt katkestada töösuhte:
1)töölise halva käitumise pärast tööandja, tema leibkonnaliikmete või tööjuhatajate suhtes,
2)kui tööline hoiatusele vaatamata ei täida korraldusi, mis on tehtud käitist või töölisi
ohustavate õnnetuste vältimiseks,
3)kui tööline puudub mõjuvate põhjusteta töölt järjest 3 päeva või kuu jooksul 6 päeva,
4)kui tööline ei täida töökohustusi,
5)kui tööline on antud eeluurimise või kohtu alla kuriteo pärast,
6)kui töölisel ilmnevad haigused, mis ohustavad tööandjat, teisi töölisi või käitise saaduste
tarvitajaid,
7)kui tööline avaldab temale usaldatud tootmis- või ärisaladusi.
Töösuhete katkestamine peab toimuma 7 päeva jooksul, arvates eelloendatud
asjaolude ja põhjuste esildumist.
– s.-pol-, töövõtja ja tööandja vastastikuste kohustuste ning õiguste kustutamine seadustes
ettenähtud sündmuste tagajärjel. Nendeks sündmusteks on:
1)tööandja surm, kui töövõtja oli võetud tööle tööandja isiklikuks teenimiseks,
2)töövõtja surm,
3)töövõtja võtmine kaitseväe sundteenistusse,
4)töövõtja ja tööandja sellekohane omavaheline sobing,
5)tahtajata töös ülesütlemis-tähtaja möödumine,
6)kindlaksmääratud töö lõppemine,
7)tähtajalises töös lõpp-tähtpäeva saabumine.
– s.-pol. , tahteavaldus tähtajatult sõlmitud lepingust tekkinud kohustuste ning õiguste
kustutamiseks. Kui lepingus eneses ei ole korraldatud teisiti, kustuvad vastavad kohustused
ning õigused kahenädalase etteteatamisega. Erandlikult on neis töönduslikes ja
kaevanduslikes käitistes, kus töötatakse vähemalt 5 töölisega, etteteatamis-tähtajaks 4
nädalat neile töölistele, kes samas käitises on töötanud vähemalt 5. aastat ja 3 nädalat neile
töölistele, kes on samas käitises töötanud vähemalt 2 aastat. Etteteatamis-tähtaeg peab
lõppema laupäeval või palgapäeval. Võidakse ka etteteatamata katkestada tähtajatu
töösuhte juhul, kui töölisele makstakse palk, mis viimasele kuuluks, kui ta töötaks
etteteatamis-tähtaja lõpuni.
–Lokaut
– töösoovija, kes on töö leidnud.
–Obstruktsioon.
– ök., laiemas mõttes – tasu igasuguse tööjõudluse eest. Selles mõttes kuuluvad töötasu
hulka ka juhtiva ja haldava töö palgad ja ettevõtjakasum. Kitsamas mõttes – tasu teostavale
ning sõltuvale töövõtjale ta tööjõudluse eest. Töötasu liigid:
6061

Tööteadus

Tööteenistus

Töötootlikus
Töötu
Töötute kindlustus

Töötõrge
Töötülid

1)naturaaltasu ja rahas makstav töötasu (sularahas),
2)nominaal ja reaal-töötasu.
Töötasu teooriate probleemiks on töötasu absoluutse kõrguse ja töötasu kõikumise
määramine. Keskseks küsimuseks on seejuures, kas on seadusandlikult võimalik ette
kirjutada töötasu kõrgust võib peab selle kujunemise jätma tööandjate ja –võtjate
omavaheliseks asjaks. Nüüdisajal peetakse peateguriks töötasu kõrguse määramisel ja
kõikumiste tekkimisel tööandjate ja töövõtjate vahelist jõudude-suhet: mida tugevam on
üks või teine pool, seda suurema osa puhastoogist suudab ta endale kätte võidelda. Kuna
liberalistlikus majanduskorras (Vaata Liberalism. Klassikaline koolkond. Füsiokratism)
riik ei seganud vahele tööandjate ja -võtjate vahelistesse küsimustesse, reguleerib riigivõim
nüüdisajal mitmeti ka töötasu küsimusi.
Süsteeme, mille kohaselt makstakse töötasu, nimetatakse töötasusüsteemideks
(Palgasüsteemid). Nende põhivormid on ajatöötasu (Ajapalk) ja tükitöötasu (Akordtöö.
Akordileping). Viimaste segavorme on mitmelaadsed preemiasüsteemid, mille puhul
antakse erilist töötasu lisa eriliste aja-, jõudlus-, kvaliteedi-, kvantiteedi-, säästu- jt.
preemiate näol. Vaata Palk. Pensumpreemia-süsteem. Teenistustasu.
E. Pv.
– ök., viimasel ajal tekkinud teadusharu, mis uurib inimesetööd kõigis selle avaldustes.
Tööteadus jaguneb:
1)tööbioloogiaks, mis jaguneb omakorda töömeditsiiniks ja tööpsühholoogiaks;
2)töötehnoloogiaks (töötamisõpetus e. tööpedagoogika);
3)töökultuuriõpetus, mis jaguneb töö-majandusõpetuseks, tööõiguseks ja tööfilosoofiaks.
Tööteaduse alaosi on ratsionaliseerimine, tailorism, fordism, spetsialiseerumine,
standardiseerimine, personalimajandus jt.
– kohtu poolt õigused kaotanud kaitseväeteenistus-kohustuslikele kodanikele sundajateenistuse asemel kaitseväe huvide kohaselt korraldatud töö. Tööteenistuse käik ja kestus
sarnaneb kaitseväeteenistuse käiguga. Sellistel kodanikel on tööteenistuse suhtes
samasugused kohused nagu kaitseväeteenistus-kohustuslikel kodanikel kaitseväeteenistuse
suhtes. Eesti kaitseväes tegelikku tööteenistust ei ole korraldatud. Vastavad isikud
arvatakse kohe vastuvõtmisel reservi tööteenistuskohustuslikena. Kodanikuõiguste
tagasisaamise puhul võetakse tööteenistuskohustuslikud kodanikud vastava asutise poolt
kaitseväekohustus-kohustuslikkude arvele. (1937.a.)
töö produktiivsus, ök. Laiemas mõttes – töö võime toota, s.o. luua ning valmistada
hüviseid, kitsamas mõttes – töö võime luua lisaväärtust. Tootlikus.
– tööotsija, kes soovib ja suudab töötada, kuid ei leia tööd.
– s.-pol., sotsiaalkindlustuse eriharu, mille ülesandeks on töövõimelistele isikutele, eriti aga
töövõtjaile elatumise kindlustamine töötuks jäämise puhuks. Töötukindlustus tekkis õige
piiratud ulatuses juba 1911.a. teatavates tööstuskäitistes Inglismaal. Peale maailmasõda
elustati töötukindlustus tööstuses ja kaubanduses esmakordselt 1920.a. Austrias, kõigi
töövõtjate suhtes 1922.a. Nõukogude-Venemaal. Rahvusvaheline Tööorganisatsioon võttis
töötukindlustuse konventsiooni vastu 1934.a. Töötute kindlustus esineb peamiselt riikliku
ja kogukondliku sundkindlustusena, kuuludes ühe haruna riigi üldisse sotsiaalkindlustuse
süsteemi, kusjuures kindlustatavad on ühtaegu üldise kindlustuskassade liikmed ka teiste
kindlustusharude alal. Selle kõrval tuntakse aga ka riigi poolt normitud ja subsideeritud
vabatahtlikku kindlustusmoodust. See on leidnud rakendust Kölni ja Genti süsteemis, mis
kutseühingute juurde loob töövõtjate omaasutised ülesandega vahendada tööd ja teha
kindlaks, kas ja mil määral isik vajab kindlustamist töötute kindlustamise korras. Eestis ei
ole töötute kindlustust veel loodud 1937.a.).
– Streik.
– s.-pol., tööoludega seoses tekkivad töövõtjate ja tööandjate vahelised tülid, liigitatakse
individuaalseteks ja kollektiivseteks töötülideks. Individuaalsed on sellised töötülid, kus
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tülivahekorras olevaks pooleks on üksik töövõtja ühe või mitme tööandja vastu.
Kollektiivsed on sellised, kus üheks tülivahekorras olevaks pooleks on töövõtjate kollektiiv
või hulk ühe või mitme tööandja vastu. Individuaalseid töötülisid lahendatakse kas
tööinspektsiooni ja tööliskonna asutiste kaudu või tsiviilkohtu teel. Kollektiivsed töötülid
otsustakse kas streikide teel või tööinspektsiooni ja tööliskonna asutiste vahendusel, eriti
aga töötülide lahendamiseks asutatud komisjoni kaasteotsemisel.
– s.-pol., Eestis sotsiaalministeeriumi juures teotsev kolleegium majanduslike huvide pärast
tekkivate kollektiivsete töötülide lahendamiseks ja majanduslike streikide vältimiseks. Ta
koosneb Kaubandus-Tööstuskoja, Tööliskoja, sotsiaal- ja majandusministeeriumi
esindajatest. Kui töötülide lahendamise komisjon saavutab tülivahekorras olevate poolte
vahel lepituse, omab see kokkulepe kollektiivlepingu iseloomu ja jõu. Ei õnnestu lepitus,
siis töötülide lahendamise komisjon teeb omapoolse otsuse, mille ta saadab ministrile
kinnitamiseks. Kinnitatult on see sunduslik pooltele temas tähendatud tähtaja jooksul, mis
ei või olla pikem 6 kuust. Selle aja jooksul on ka streik keelatud. Töötülide lahendamise
komisjon peab oma otsuse tegema 4 nädala jooksul, hooajatöödel tekkinud tülide asjus aga
2 nädala jooksul.
s.-pol., tööd põlgavad isikud (pätid), kes ühtlasi on jäänud ilma õigusest registreeruda
tööbörsil töö hankimiseks. Tööulakate suhtes ei kehti tööõiguse normid, vaid nende kohta
kohaldatakse sotsiaalhoolduse norme. ((1937.a.))
s.-pol. Töötahtelistele töö hankimine sellekohaste asutuste kaudu, mille ülesandeks on
registreerida tööpakkumisi, -otsimisi ja vahetamisi. Tööbörsid.
– s.-pol., normaaltööjõu kahanemine, mille tagajärjel vastaval isikul on raske leida
teenistust või teha tööd seevõrra, et see kindlustaks talle hädavajalikku elatumust.
Sotsiaalhooldusõiguse mõttes on töövõimetus olemas, kui normaaltööjõud on kahanenud
üle 60%, kuna tööõiguse mõttes esineb töövõimetus juba siis, kui normaaltööjõud on
kahanenud üle 35%. Osalise töövõimetusega on tegemist juhul, kui vastav isik ei vaja oma
elatise hankimiseks kõrvalist abi ja täieliku töövõimetusega siis, kui selleks on vajalik
kõrvaline abi.
– s.-pol., hoolitsemine puudustkannatavate töövõimetute elatuse eest. Hooldatavaile antav
aineline abi võib olla vajaduse kohaselt kas osaline või täielik elatamine. Abivajavad isikud
elatatakse kas kodus, mõnes perekonnas või sellekohases asutuses. Kodus elatamiseks
antakse elatis ainult loonus. Asutistesse võetuile võidakse korraldada jõukohaseid kergeid
töid, nagu aiatööd, korvipunumist, ketramist jne. Jõukohaseid töid on kohustatud tegema
ka perekondadesse antud hooldatavad.
– s.pol., sõltuvat tööd sammav isik, s.o. isik, kes vastava töölepingu alusel kohustub
viibima alaliselt tööandja käsutuses ja teotsema selle juhiste kohaselt. Töövõtjaid
liigitatakse töölisteks ja teenijaiks.
– s.-pol., käitises kehtiva korra vastaste süütegude puhul tööandja või kohtu poolt määratud
karistus. Eestis on töövõtjate t.d. võimalik üksnes avalikel või hädaabitöil, aga ka neil töil,
mil hangiti tööbörsi kaudu. Isikud, kes ei täida vastavaid nõudeid, karistatakse
väljaheitmisega töölt ning tööliste kaadrist kuni 2 aastani.
kohta vaata: Tööliskonna asutised.
– ök., väärtusteooria, mille järgi kõikide majanduslike hüviste (nii materiaalsete esemete
kui ka immateriaalsete jõudluste) väärtuse moodustab hüviseis kehastunud inimesetöö.
Tööväärtusteooria järgi on iga toode ainult niipalju väärt, kui palju tema tootmiseks või
saavutamiseks on kulutatud inimesetööd. Seda vaadet esineb mõnevõrra juba A. Smithil ja
eriti D. Ricardol, kuna peaesindajateks on K. Marx. Tööväärtusteooria vastandiks on
piirkasu-väärtusteooria (Piirkasulikkus). Vaata. Marksism
– s.-pol. Haldusõigusest viimasel ajal arenenud iseseisev õigussüsteem, mis käsitleb
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Tööõnnetus

Tööühendus – ök.,

Tühistamisteooria –
Tükipalk

Tüüpprojektide järgi
konversiooni süsteem
Udellideks
Ultima ratio
Ultimaatum
Umbusalduse
Umbusaldushääletus
Unitaarriik
Unitaarriik -

töövõtjate õigusi ja kohuseid. Tööõigus liigitatakse töölepingu-, kutse-, käitise- ja
kaitseõiguseks. Töölepinguõiguses vaadeldakse üksiku töövõtja õigusi ning kohustusi ühe
või mitme tööandja suhtes. Töökutseõiguses käsitletakse töövõtja õigusi ning kohustusi,
mis järelduvad ka kuulumisest vastavasse kutsekollektiivi. Käitisõigus selgitab töövõtja
õigusi ja kohustusi ühe või mitme käitise tingimustes. Töökaitseõigus käsitleb vahendeid ja
meetodeid, mille abil kindlustatakse ja kaitstakse töövõtjate õigusi. Tööõiguse allikate
kohta vaata. Sotsiaalseadusandlus. Tööseadustik. Rahvusvaheline tööõigus.
s.-pol., käitises töö juures töövõtja kehalist vigastust põhjustanud sündmus, mis ei ole
põhjustatud sama töövõtja poolt ettekavatsetult ja sihilikult. Tööõiguse mõttes on
tööõnnetus järelikult ka selline õnnetus, mida võidi ette näha, mida aga õnnetusest tabatud
töövõtja ei vältinud tähelepanematuse, hooletuse või lohakuse tõttu. Töövõtja enese poolt
lausa kuritahtlikult tekitatud õnnetused ei kuulu tööõnnetuste liiki.
mitme töötaja või organismi tööjõudluse ühendamine terviklikuks tööjõudluseks.
Tööühenduse liigid on järgmised:
1)Lihtne tööühendus e. kooperatsioon e. ühistöö, milles esinevate isikute samalaadsed
tööjõudlused ühendatakse ühiseks terviklikuks tööjõudluseks, näit. sõudmisel, palgi
tõstmisel, noodavedamisel. Lihtne tööühendus teostatakse siis, kui tööülesanne on liiga
suur ühe töölise tööjõudluseks või kui tööülesande teostamise aeg on piiratud.
2)Keeruline tööühendus esineb erinevate isikute erilaadsete tööjõudlus-ülesannete
ühendamisel ühiseks terviklikuks tööjõudluseks. Näiteks auto koostamine Fordi tehastes
(Fordism). Keerulise tööühenduse peaeeldusi on eriti tehniline tööjaotus (Tööjaotus). Selle
tööühenduse süsteemid on järgmised.
1)Militaarne tööühenduse süsteem, kus iga teostav tööline allub ainult ühele haldavale
ülemusele (näiteks meistrile), kuna viimane allub omakorda ühele juhtivale isikule (näit.
osakonnajuhatajale).
2)Liini-staabisüsteem, kus juhtivale isikule tulevad abiks veel spetsialistid (näit. insener,
keemik), seetõttu saab haldav töö teostaja (meister) juhiseid ja korraldusi mitmelt isikult
(osakonnajuhatajalt, insenerilt, keemikult); teostavad töölised aga alluvad endiselt ikka
ainult ühele meistrile.
3)Funktsionaalne süsteem, milles on haldava töö funktsioonid jaotatud mitme meistri
vahel, nii et teostavad töölised alluvad ühtaegu mitmele meistrile. Vaata. Töö. Tööjaotus.
Tööorganisatsioon. EE. VIII 1937
– s.-pol., palk, mida arvutatakse sammatud tööühikute alusel, n. tükilt. Kui tükitöö
hindamine iga kahe nädala järel ei ole võimalik, märgitakse töölepingusse tükipalga kõrval
ja keskmine päevapalk ning makstakse viimase alusel palka 2 korda kuus. Tükitööpalga
lõpparve tehakse sel juhul pärast töö lõppu.
.- Project conversion system - Tootmisprotsessi liik, mille puhul iga väljalastav üksiktoode
on oma konstruktsioonilt, täidetavalt funktsioonilt, asupaigalt või mingi teise olulise näitaja
järgi unikaalne.
– nim. tsaariperekonnale kuuluvaid maavaldusi ja talupoegi. (Väga kauge aja tähenduses).
– viimane ettekääne, argument.
– noot, rahvusvahelises õiguses, mille täitmist nõutakse sõja ähvardusel.
all mõistetakse, et Kabinetis, milline moodustatakse või reorganiseeritakse vahetult peale
kriisi, ei saa endiseid ministriportfelle saada need isikud, kelle poliitika tingis umbusalduse
avaldamise. (§169 .Kuuba 1940)
– riigiehituse vorm, milles on vastupidiselt föderatsioonile või konföderatsioonile puudu
alamad iseseisvad või suveräänsed riiklikud moodustised.
Tänapäeva riigi vorm, milles vastupidiselt föderatsioonile ja konföderatsioonile puuduvad
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alamad valitsusühikud, mis jagakisid suveräänsust ja teostaksid tegelikku autonoomiat;
klassikaline näide on Prantsusmaa.
Universaalpädevus –
Up Sabhamukh
Urbi et orbi
Usaldushääletus –
Usaldusküsimusega
eelnõu sidumine
Utilitarism
Utilitarism – 1861

– Asespiiker Nepaalis
– linnale ja maailmale (ld.k.); kõigile, kõigile, kõigile (Rooma paavsti saadiku esimene
lause esinemistel).
Arvamus, et parlamentaarses süsteemis valitsus sõltub enamuse toetusest parlamendis,
paneb usaldushääletus proovile tema tugevuse; valitsus nõustub selle kontrollhääletusega ja
peab kaotuse korral tagasi astuma või kuulutama välja uued valimised.
– (ld. utilitas kasu), individualistlik suund eetikas, mis peab kõlbluse aluseks “kasu”, “tulu”
ja püüab tõestada üldise “õnne” ja “kooskõla” võimalikkust lõhestatud ühiskonnas.
(ld. utilitas kasu) 1861.a.
(T: 69, lk.68 1902.a.)mõiste utilitarism on teoorias
üles ehitatud kasu ja naudingu mõistetele. Millil oli kasu mõiste, kui eetika põhiprintsiip,
naudingu tunnus. ühendades Epikurose eetilised vaated Behthami omadega, püüdis Mill oma
süsteemi siduda epikureismiga, mis on täiesti alusetu. Ainuke vana kreeka filosoof, kellele
võiks Mill viidata – on Sokrates, kes samastades Platoni dialoogis “Protagor”, hea
kasulikkusega. Evdemonismi printsiip – nauding on subjektiivne egoistlik printsiip,
utilitarismis aga – objektiivne ja altruistlik. Utilitaristliku moraali printsiibiks on võimalikult
suur ja võimalikult paljude inimeste õnn. Utilitarismi iva me võime leida juba Benthami
töödest: I – Tema utilitaarses vaates teadusele ja üldse teadmistele, mis oma olemuselt
peavad alluma inimesele; II – Tema vaadetes hüvele: jagades hüve individuaalseks ja
ühiskondlikuks, annab filosoof ilmselge eelistuse teisele. John Locke (1632 – 1704)
arvamustest kostub utilitarismi kui hea motiiv, milleks ta nimetab kõike seda, mis toodab
naudingut ja vähendab kannatusi. Pahe on aga see, mis toob kannatusi või vähendab
naudingut. Õnn on suurim nauding. Õnne saavutamise möödapääsmatuks tingimuseks on –
voorus. Vooruslikkuse kriteeriumiks on selle kasulikus. Utilitaarseks-evdemonistlikuks
elemendiga me kohtume prantsuse entsüklopistide juures. Andrien Helvetiusel (1715 –
1771) on egoistlik püüd naudingule lahutamatult seotud üldise kasuga. Sama, üldise kasu
moment, kostub Dietrich von Holbachi (1723 – 1789) raamatus: “Looduse
süsteem”(Systeme de la nature ou des lois du monde physique et du monde moral (1770)).
David Hume (1711 – 1776) näeb moraalsuse kriteeriumina seda sama , mis Helvetius ja
Holbach; tema printsiip on: - üldine kasu (general utility). Järgmine samm utilitarismi
arengus kujutab endast David Hartley (1705 – 1757) teooriat, mis eristab kolme isikliku
kasu printsiipi: jämedat, mis seisneb selles, et inimene otsib naudinguid ja püüab hoiduda
kannatustest, mis lähtuvad ettekujutlusest, auahnusest ja egoismist; juba peenemasse, mille
mõjul inimene otsib rahuldust sümpaatia tundest, läbielamusest ja moraalsusest ning lõpuks
mõistlikkuse kasuks, mis toob kaasa võimalikult suurema õnne. Siit me leiame esimese
poole utilitarismi valemist (suurimat võimalikku naudingut suurimale hulgale inimestele),
mis oli Benthami poolt esitatud. Utilitarismi filosoofilise määratluse katses tabame vaid
Milli, kes end tunnistab kasu või õnne taotlejaks, mis Behthami poolt tunnistatud; - kasu on
miski muu, kui nauding või kannatuste puudumine. Tegutsemise järjestus määratletakse
sellega, kuivõrd need teenivad üldist heaolu. kuid ei tule segi ajada õnne (happieness)
vajadustega rahuloluga (content). Väheharitud inimesel on väikesed vajadused ja ta on
kergelt rahuldatav; kuid “ parem olla rahuldust saamata inimesena, kui rahuldatud seana”.
Õpetus moraalsusest on miski muu, kui kokkuvõte nendest eeskirjadest, millest
kinnipidamine viib suurima võimaliku hulga inimeste õnnelikuks tegemiseni. Milles, siis
peitub see kasu printsiibi sanktsioon või alus, mille tõttu me võime lugeda seda printsiipi
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meile üldkohustuslikuks. Sanktsioon võib olla kahene: väline ja sisemine; väline – see on
lootus teiste inimeste poolsele heakskiidule; sisemine – see on oma tegevuse heakskiit oma
kohustusetunde ja südametunnistuse alusel. Milli arvates on moraalne tunne ja
südametunnistus omandatud, mitte kaasasündinud omadus.
Utoopia Utoopia –1891

Ühiskonna kirjeldus, mida iseloomustab täielik sotsiaalne harmoonia ja niisuguste
sotsiaalsete hädade nagu vaesuse, nõmeduse, kuritegevuse ja viletsuse kadumine; žanr sai
nime XVI saj algul sir Thomas More´i ulmeloost Utoopia saare kohta.
On kirjanduse liik, mille pärusmaa kirjandusliku ja sotsiaal–poliitilise filosoofia
vahel. Utoopiates me näeme väga eripäraste koosluste elemente; idealiseeritud reaalseid
suhteid, uhkeid fantaasiaid, progressi püüdlust jne. jne. Utoopiaid luuakse seni, kuni
eksisteerivad suhted ei rahulda inimesi ja kui viimased hakkavad nendel ja teistel põhjustel
eelistama fantaasia vaba lendu tegelikkuse otsesele kritiseerimisele. Kõik utoopia
lähtepunkti juured asuvad elus eneses. Utoopia – on ähmane ühiskonna kriisi väljendus. Seni
kuni eksisteerivad tingimused masse rahuldavad, ei tule kellelegi pähe välja mõelda
fantastilise korraga ühiskonda ja kui kerkibki kellelgi selline fantastiline pilt silme ette, siis
see möödub täiesti märkamatult. Aga, vastupidi, kui õhus ripub äike, rahulolematust
eksisteerivate tingimustega väljendatakse avalikult ja valjult, siis igasugune, isegi kõige
võimatumgi uue ühiskonnakorralduse projekt võetakse vastu palava heakskiiduga. Shtein
illustreerib oma mõtet järgmiste näidetega: T.More (1478 – 1535) “Utoopia” ilmus aasta
enne Lutheri agitatsiooni algust. Kõik uuemad “Utoopiate” järeltulijad eelnevad väga
väikese edumaaga mingile olulisele pöördele või tähtsale ühiskondlik-poliitilisele reformile.
Morelly utoopia edestas mõni aasta prantsuse revolutsiooni; Cabet Etienne utoopia kuulutas
ette 1848.a. revolutsiooni. Aprioorsed (kogemustest sõltumatud) autori kaalutlused veavad
alt, kuigi, kinnitavates näidetes. Ühiskonnas küpsenud ühiskonna kõlbmatuse arusaam ei vii
alati pöördele, seda enam suurele muutusele; tihti toimub kõlbmatuks muutunud tingimuste
vahetumine uutega märkamatult. Tuleviku kuulutamine utoopiate kaudu, võimalik, kuid on
lihtne langeda eksituse ohvriks, ennustades pöörde möödapääsmatust. Utoopia on üks
vanemaid kirjanduslikke vorme . “Esimese inimesena, kes võttis kätte rääkida paremast
riigist” oli Aristotel, väidab Hippodama Miletskist, mis oli lihtne poliitilise uusehituse
projekt, kuni skemaatilisuseni. Hulga mastaapsema mõttega ja originaalsema teostusega oli
Fileasi Halkedoni (?) projekt, mis seisnes kollektiivses omandis ja riigistatud tööstuses. Ei
need kaks mõtlejat, ei sofistid, kes olid radikaalsed oma sotsiaalpoliitilises filosoofias, ei
loonud midagi sellist, mis oleks imbunud laiade masside teadvusse. Looming, mis kauaks
ajaks aheldas enda külge kõik sotsiaal-poliitiliste konstruktsioonide loojad, sai enamikule
näidisteks. Nii oli Platoni “Vabariik” utoopia, kommunistlik vormilt, kuid sisuliselt rangelt
aristokraatlik. Platoni kommunism oli mitte eesmärk, vaid vahend; Platoni kommunistlik
printsiip – mitte ühine, vaid era; vaid filosoofidele ja sõdalastele oli keelatud perekond ja
eraomand, sedagi selleks, et neid säästa igapäevastest muredest ja anda neile võimalus
täielikult pühenduda riigi juhtimisele ja kaitsmisele. Võimalik, et esimeseks silmapaistvaks
Platoni toetajaks oli stoikute filosoofia alusepanija, Zenon, kes lõi julge ilmaliku sotsiaalse
ülesehitusega riigi plaani, mille ülesehitusel oli tunda Aleksander Suure loodud ilmaliku
monarhiat, mille loomisega kaasnesid teoreetilised lähtealused, mis allakriipsutatud
“Vabariigis” .Aga kuna “Vabariik” oli Jambuli poeedi utoopia (luuletus), mis kirjeldas elu
Joonia mere õnnelikul saarel, kus valitseb vara ja naiste ühisomand. Keskaeg ei andnud
midagi uut ja suurt utoopiate kirjanduses aga uuel ajal uuesti tärkas “Vabariigi” vaimus.
Platoni kirglik austaja ja üks Taassünni epohhi filosoofe Hemist Pleton, oma ideaalses riigis
vaid väliselt muutis Platoni konstruktsiooni, viies selle kooskõlla uute poliitiliste
tingimustega. Riigipea postil on nüüd kuningas, kellele allub Riiginõukogu. Seisuseid on
kolm: sõdalased ja ametnikud; kaupmehed ja käsitöölised; talupojad ja karjused. Kolmas
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seisus toidab kahte esimest; teine varustab kahte ülejäänut tööstuskaupadega; esimene aga
kaitseb kaht viimast seisust. Selle suure vahetuse kõrval eksisteerib ka eraomand. Selle
utoopia ja järgmiste vahele jäid suured sündmused, milliseid ei osanud oma fantaasiates
isegi kirjanikud ette näha. Suured geograafilised avastused 15. saj teisel poolel, mis
tutvustasid Euroopale tervet maailma, mis oli ennekuulmatu. Avastused tõid nii palju uut,
varem kirjeldamatut, avastati maid ja leiti nõnda palju tundmatuid ühiskondi, et fantaseerida
mingite ameerika või muude saarte elust-olust sai lihtsalt igapäevaseks asjaks. Side uue aja
Utoopiate ja Ameerika avastamise vahel saab täiesti selgeks, kui me pöörame tähelepanu
sellele faktile, et Tomas Mor teeb jutustaja rolli omavale tegelasele saatuseks olla Americo
Vespudzi rännukaaslane. Tomas Mori ”Utoopia” oli vahest ka esimene sotsiaal-poliitiline
fantaasia, milline annab teisitiütlemise teel võimaluse avada olulisi ning tumedaid valitseva
korra külgi. . Mori raamatus oli side fantaasia ja reaalsete suhetega juba teadlikumalt
vormistatud. Mori inspireerijatest enim tähelepanu väärib Tommaso (Giovanni Domenico)
1568 – 1639)Campanella, kes on “Päikse linna” autor (“Civitas solis”. 1620.a.), kuigi
mainitul olid ka eelkäiad, samuti itaallased: Doni, “I mondi celesti, terrestai et internali”
(1552) autoriks, ja Patrik oli “La citta felice”(1553) autor. Kuid Campanella ühendab kõik
Platoni “Vabariigist” tuntud ideed oma töös kloostri ühiskonna joontega. Võrreldes
kalabriisi mungaga torkavad teravalt silma despootlikud jooned. Kaunis Vairasse utoopia:
“Severambide ajalugu”(“Histoire des Severambes,” 1677), mis kirjutatud romaani vormis,
on niivõrd demokraatlik, kui raskekaaluline Dzeims Garrigtoni “Okeaania”(“Oceana”)
(1656); viimane joonistab läbipaistvate pseudonüümide kaudu Inglismaa ajaloo ja
lõppkokkuvõttes on suunatud Thomas Hobbesi (1588 – 1679) poliitilise teooria vastu.
Sisuliselt on seal vähe utoopilisust ja see on poliitilis-filosoofiline traktaat. Ka vastupidi,
kõigi tunnuste poolest erineb Gerald Uinstenli utoopia “Vabaduse seadus”, “tõeliste
liberellide” teoreetiline töö. Kõiki neid, vähem või rohkem fantastilisi töid, erandiks
“Okeania”, ühendab üks joon. Ideaalne ühiskonnakord, mida More, Campanella, Verass ja
Uinstenli kujutavad on igal pool kommunistlikel alustel. Eraomand puudub. Riik
organiseerib tööd, jälgib tootmise üle ja juhib jagamist. Campanella ja Verass isegi
määravad kindlaks töötundide arvu: esimene neli, teine – vähem “utopistlik” – kaheksa
tundi. Peab silmas pidama, et kõik need utoopiad ilmusid ajal, kui vaevu naturaalmajanduse
ja feodaalse tootmisviisi köidikud olid langenud, kaubandus tegi oma esimesi maailma
vallutavaid samme, tööstus aga ei olnud kuskil eriti arenenud ja klassi vastuolud vaevu
hõõgusid. Seepärast on utoopiates vaevu märgatav väliskaubanduse reglementeerimine, ning
kommunistlikus ühiskonnas sisekaubanduse reguleerimises ei nähtud mõtet. Vaid Harrigtoni
mittekommunistlikus ühiskonnas räägitakse üksikasjalikult kaubandusest. Kuid Francis
Bacon (1561 – 1626) oma “Nova Atlantises”(1623) edestas oma sajandit. Tema teose
säilinud osas räägitakse rohkem tehnilisest progressist, kui sotsiaalpoliitilistest suhetest.
Baconi riigis on juutidel täielik võrdõiguslikus. Eriti rikas on utoopiate ja nende sarnaste
teostega 18. saj. Jada algab sajandivahetusel ilmunud Freneloni kuulsa romaaniga
“Telemak” (1699). Selles on tervelt kaks utoopiat, millised on ühendatud ühise joonega:
protest linnaelu vastu ja maatöö kiitus. Igasugused liialdused, luksus ja isegi kunst on
võõrad nii Calentele, kui Berikele; viimases valitseb täielik kommunism, ei ole ülemäärast
rikkust, ega naudingut, küllus ja viletsus ei ole vastaspoolsused, kuid Calente tunneb
kaubandust, ehk küll minimaalsel määral. Maaelu idealiseerimine ühendab kaasaegsete
utoopiate, ja robinsonaadidega, milles ülistatakse inimese pöördumist esialgsetesse
eksisteerimise tingimustesse. Suurimaks ja ületamatuks viimaste kujuks on selle ajani jäänud
“Robinson Defo”, ühtmoodi lähedane ja kallis nii täiskasvanule, kui lapsele. Ta meelitab
rohkearvuliste tõepäraste fantastiliste kirjeldustega, idealiseerides metsinimeste eluolu ning
kombeid. Kõige suuremaks 18.saj.utoopiaks oli Morelly “Basiliada või ujuvate saarte
häving”(1753), mis samuti kommunistlik, kuid ühes suhtes erineb teistest oma eelkäijatest
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16. –17. saj. Morelly juures on märgata selgelt rikkuse ja vaesuse vahelise sügava vastuolu
tunnetus. Kahel eelneval sajandil oli klasside vaheline vaen, mis sündiva kapitali
kogunemisega tekkis, vaevu märgatav ja ei saanud veel imbuda masside teadvusse. Kuid
18.saj see vaen kasvab järsult ja sellised läbinägelikud inimesed, nagu Morelly, märkasid
seda teadlikult või ka ebateadlikult. Teine imetlusväärne joon, mis seob Morellyt ja teisi uusi
utopiste vaid Campanellaga – on ühised naised. Teistsuguse iseloomu võtab utopism 19. saj.
kapitalismi sajand koos kõigile inimestele silmahakkavatega klassivastuoludega. Kabbe
“Ikaaria”(1840) põhiidee – selline tulu ümberjaotussüsteem, mil kõik ühiskonna klassid
võiksid saada osa ühiskonna majanduslikust heaolust. Igaüks võtab ühiskonnas tööst osa
vastavalt võimetele ja saab riigi poolt hädavajaduste järgi. Töö kestvus suvel on seitse tundi
ja talvel kuus tundi. monogaamia on säilinud. Põhiline tootmisüksus on – tootmis
assotsatsioon .Viimane ongi aluseks Bellami “Ähvardavale sajandile” (1891), kus selle abil
inimesed saavad küllaltki korraliku tasu, kui ka võimaluse kasutada kunstide pakutavaid
naudinguid ning tehnilisi mugavusi. Viimasel ajal on utoopiad, kui kirjanduse liiki,
ekspluateeritud eriti innukalt. Väga palju on utopismi Cooperi, Julie Verne, Lori ja
Stiivensoni noorsookirjanduses. Noorele avatud fantaasiale kui ka täiskasvanud lugejale on
utoopia - aare, omades häid külgi: kisub eemale elu hallist, lõputust võitlusest eksisteerimise
eest ja kannab nad eemale teise maailma, kus puudub vaesus ja egoism, kus vahettegematult
valitseb õiglus. Vaata veel allpool toodud kirjandust: R.Mohl,”Geschichte und litteratur d.
Staatswissenschaften” (T:I); anonüümset “Schlaraffia politica”; Kleinwächter,
“Staatsromane” (esimesed kaks köidet “Geschichte d. Sotzialismus in
Einzeldarstellungen”);Dietzel, “Beitnäge zur Gesch des Sozialismus und Kommunismus”
(“Vierteljahrschrift f. Staats – und Volkswirtschaff,” v). A. Dzivilegov 1902.a.SPb.
Utoopia –1977

(kr. u – ei ja topos – koht, st. koht, mida ei ole olemas, või teise versiooni järgi: eu
– hüve ja topos – koht, st. õnnistatud maa. – ideaalse ühiskonnakorraga riigi kujutlemine,
millel puudub teaduslik põhjendus.(SNE- 1977.a.T:27lk.417.) jne.jne.
Utopismi tähtsuse ümberhindamine ühiskonna arengule oli lakooniliselt
formuleeritud N.Berdjajevi poolt: Utoopiad näevad välja rohkem teostatavamad, kui seda
varem usuti ja nüüd seisab meie ees küsimus, mis kiusab meid täiesti uutmoodi: kuidas
hoiduda nende lõplikust teostumisest?...Suhtumine utoopiasse – seda iseloomustatakse kui
vägivalda tegelikkuse, inimloomuse üle, kui idealiseeritud totaliseeritud korra
põhjendamist. Antiutoopiad - Svift, Voltaire, Batler, Zamjatin “Meie”, O. Haksly “Julge
maailm”,D. Orwel “1984 aasta.” 20.saj. 60 – 70.a. ilmusid “Liberaaldemokraatlikud
utoopiad.” – kui alternatiiv marksismile, teaduslikule kommunismile otsese eesmärgiga
idealiseerida riigi-monopolistlik kapitalism või moraalselt põhjendada “ülevaltpoolt
reformide” programmi, et uuendada ühiskonda, et seista vastu sotsialistidelerevolutsionääridele. (F. Haiek; L. Polak; U. Mur). Teisest küljest, paljud ideoloogid “uued
vasakpoolsed” , nägemata praktilisi teid sotsialistliku õigluse saavutamiseks, asuvad sõjaka
utopismi positsioonidele.(
R. Mills; G. Markuze; P. Gurmen; A. Turen; H.M.
Enzensberger jt.) Utoopiale on seepärast iseloomulik ajaloovaenulikus, püüd eemalduda
reaalsusest, tavaliselt nihilistlik suhtumine tegelikkusesse, püüd luua ja konstrueerida asju ja
suhteid printsiibil: “kõik peab olema vastupidi.” Kalduvus formalismile, hoolimatus
reaalsuse üleminekus idealistlikuks, ajaloo idealistlik mõistmine, enese kasvatuse ja
seadusandja rolli liialdamises, samuti pidevalt väljapaistvate isikute, võimul olijate,
filantroopide jne. toetusele lootmine. Antiutoopia, jagades utopistliku arusaamise orgaanilisi
puudusi, on muuhulgas ka omalaadseks antipoodiks, selles mõttes, et kujutab endast
eesrindliku sotsiaalse ideaali eitamist ja kutsub leppima valitseva korraga, et hoiduda
hullemast tulevikust.
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Uus-Meremaa
põhiseaduse mõisted.

“täisealine” tähendab* [*“tähendab” on allpool asendatud sidekriipsuga] isikut, kellel on
täitunud 21. eluaasta;
“avaldaja” - isikut, kes pöördub avaldusega;
“avaldus” - avaldust, mis on tehtud kellegi poolt, et tema nimi kanda mingi ringkonna
valijate nimekirja;
“hääletamise ruum” sisaldab igasugust maja või ehitust, mida kasutatakse valimiste
läbiviimise ruumina;
“lisavalimised” - igasuguseid valimisi, erandiks üldvalimised;
“kandidaat” - igasugust mees- või naissoost isikut, kes on esitatud Esindajatekoja
liikmekandidaadiks ja käesoleva akti V osas tähendab igasugust mees- või naissoost isikut,
kes on teinud kandidaadiks saamise kavatsuse avalduse;
“ettekirjutusi väljaandev klerk” - ametiisikut, kes on määratud välja andma
ettekirjutusi Esindajatekoja liikmete valimistest;
“maksukoguja” - tollimaksude võtjat ja selleks on mingi sadama või muu
koha tähtsaim tolliametnik;
“ebaseaduslikud toimingud” - äraostmist, kostitamist, keelatud mõjutamist
või variisikute kasutamist, nii nagu see on määratletud käesoleva aktiga või nagu
see on tunnistatud Parlamendi üldise õigusega; siia kuulub igasugune käesoleva
aktiga ebaseaduslikuks kuulutatud tegu;
“esitamise päev” [kandidaatide] - päeva, mis on kehtestatud kandidaadiks
esitamise dokumentide vastuvõtmise viimaseks tähtajaks;
“ringkond, või valimisringkond” - Uus-Meremaa ringkonda või rajooni,
mille esindajaks valitakse Esindajatekoja liige;
“valimised” - Esindajatekoja liikme valimist;
“valija” - iga isikut, kelle nimi on kantud valijate nimekirja ja kellel on
õigus osaleda igasugustel valimistel;
“üldvalimised” – valimised mida viiakse läbi peale Peaassamblee
laialisaatmist või selle Esindajateekoja liikmete volituste tähtaja möödumisel;
“ettekirjutuste väljaandmine” – päeva, millel mingi ringkonna registraator
saab kirja või telegrammina teate sellest, et ettekirjutusi väljaandev klerk või isik,
kes tegutseb tema asemel, kirjutas alla antud ringkonnas valimiste läbiviimise
ettekirjutusele;
“esialgne nimekiri” – valijate üldist või lisanimekirja, mis on koostatud
valijate ametliku üldise või lisanimekirja ettevalmistamise käigus;
“maoori” – Uus-Meremaa aborigeeni ja haarab sega rassist isikuid ning
nende järeltulijaid ning nende järeltulijaid abielust põliselanikega;
“kapten” – igasugust isikut (erandiks loots), kes teostab mingi merelaeva
juhtimist;
“minister” – Krooni vastutavat ministrit, kes antud hetkel juhib valimiste
läbiviimise ametkonda;
“postkontori ülem” – iga isikut, kes juhib postkontorit, ja selleks võib olla
ka nais postkontori ülem või isik, kes antud ajal postkontori ülema kohuseid täidab;
“ettekirjutatud” – käesoleva aktiga ettekirjutatut või selle alusel väljaantud
korraldusi, või (käesoleva akti V osa mõttes) kohtu eeskirju;
“avalike vahendite raiskaja” – isikut, kes on mõistetud süüdi igasuguste
riigile, või mingitele kohalikele võimuorganitele, või kohalike võimuorganeid
esindava korporatsioonide kuuluvate rahasummade ebaseaduslikus kulutamises või
omistamises;
“avalik teade” – või “avalik notifikatsioon” – teadet, mis on avaldatud antud
ringkonnas väljaantavas ajalehes (kui selline on olemas), või valimisi läbiviiva
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ametiisiku äranägemise järgi mingis ringkonnas levitatavas ajalehes, millise antud
teade puutub;
“kvalifikatsioon” – kvalifikatsiooni käesoleva akti alusel;
“registreerima” – valijana registreerima;
“registreeritud valija” – valija, kelle nimi on kantud valijate nimekirja;
“registraator” – igasugust isikut, kes on käesoleva akti alusel teostab
registreerimist;
“registreerimine” või “registreerimise aeg” – päeva, mil keegi registraator
kannab kellegi isiku nime valijate nimekirja;
“valimisi läbi viiv ametiisik” – isikut, kes on käesoleva akti alusel määratud
mingis valimisringkonnas valimiste läbiviimiseks;
“nimekiri” või “valijate nimekiri” – valijate üldist või lisanimekirja, mis on
antud ringkonna jaoks koostatud;
“meremees” – iga isikut, kes on tegev laeva pardal, mida ei vii edasi aerud;
“Spiiker” – Esindajatekoja Spiikerit;
“ettekirjutus” – ettekirjutust, mis on ettekirjutusi välja andva klergi poolt
välja antud, mis teevad valimisi läbi viivale ametiisikule ettepaneku asuda
Esindajatekoja liikmete valimisi läbi viima.
“riigiteenistuja” – igasugune isik, kes asub Uus-Meremaa riigiteenistuses, või keegi
isik, kes asub mingil ajutiselt või alaliselt Uus-Meremaa Krooni või Kindral-Kuberneri
poolt määratud või korraldusega ametis, milline tehtud nende volituste piires, või UusMeremaa Valitsuse ametisiku määramisel või korraldusega, mis antud oma volituste piires,
mille eest töötasu makstakse Parlamendi poolt eraldatud vahenditest. Nende hulka ei kuulu:
a)isikud, kes on Täitevnõukogu liikmed; aga samuti
b)Esindajatekoja Spiiker ja Esindajatekoja komisjonide juhatajad; aga samuti
c)Tema Kõrguse maa- ja merejõudude, või miilitsa, või territoriaalvägede
ohvitserid (erandiks miilitsa või territoriaalvägede ohvitserid, kes saavad aastatasu või
alalist sissetulekut); aga samuti
d)igasugused isikud, kes on ainult mingi ülikooli nõukogude liikmed; nagu ka
e)Kindral-Kuberneri või Kindral Kuberneri Nõukogus määratud komisjonide
liikmed; kusjuures, juhul, kui Parlamendi liige on määratud komisjoni liikmeks, siis temale
makstakse sõidukulude hüvitamise korras hüvitust summas, mis ei ületa ühte naela
ööpäevas, peale hobustega, raudteel, aurikul jne. sõidu kulusid.;
“ettevõtja” – on igasugune isik, kes iseseisvalt või koos teistega, otse ja kaudselt,
kuid mitte mingi registreeritud või inkorporeeritud kompanii või inkorporeeritud
organisatsiooni liikmena on huvitatud mingi lepingu või kokkuleppe sõlmimisest Tema
Kõrgusega (Tema Majesteediga) , või kellegi ametiisikuga, või Uus-Meremaa Valitsuse
ametkonnaga, või mingi isikuga Uus-Meremaa riikliku teenistuse nimel ja arvel, mille
alusel sellele isikule makstakse välja ühe rahandusaasta jooksul riigi vahenditest summas,
mis ületab viiskümmend naela; kuid selle arvu hulka ei kuulu ja see määrus ei laiene
alljärgnevalt mainitud isikute ja lepingute üle.
a)iga isiku üle, kellele tuleb üle mingi lepingu või kokkuleppe täitmise kohustus
seoses abiellumisega või siis jaotamise, legaadi [testamendi korraldus], või täitja
kohustuste ülekandmine testamendiga või pärandi tombu administraatorina kuni
kaheteistkümne kuu möödumiseni kohustuste ülemineku ajast;
b)igasugusele lepingule, mis sõlmitud kirjalikult Krooni poolt omastatavale mingile
varale või õigusele mingi kinnisvara suhtes; seejuures igasuguse sellise lepingu koopia
tuleb esitada Parlamendi mõlemate kodade büroole peale lepingu sooritamist kolmekümne
päeva jooksul, kui Parlamendil on istungjärk, või kui Parlament koos ei istu, siis
kolmekümne päeva jooksul peale lähima istungjärgu avamist,
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Vabad valimised
Vabadus
Vabadus – kui
isiksuse
Vabakaubandus
Vabamõtleja

c)rahaliste laenude või selliste lepingute tagamiseks lepingute kohta;
d)kulutuste trükkimise lepingute üle, mille üle tuleb maksta üle viiekümne naela,
kui leping oli sõlmitud peale avalikku konkurssi.
– valimised, mille tunnusteks üleüldine valimisõigus, kandidaatide konkurents ja
valimisseadusest kinnipidamine.
– (lat. libertas) Rooma mütoloogias algselt allegooriline elu vaba muretu kujutlus.
eneseväljenduse printsiip, sama võrdselt kollektiivi eneseväljendusega. Vabadus on
inimese väärikuse alus, mis võib realiseeritud. olla vaid demokraatia tingimuses.
– majanduslike vaadete süsteem, mis seisneb riigi poolse majandusliku tegevuse kontrolli
piiramist. Tollide kaotamine poolt. (T:57. lk.174 – 182).
– (ingl. freethinker) algselt kasutati kiriklike dogmade vastu esineja tähistamiseks. Ei
seo end mingite autoriteetidega, ega ole kellelegi ustav ja tervenisti lähtub mõistusest.

Vabamüürlus
– kodanlik kõlbeline liikumine.
Vabamüürlus-1937.a.- (ingl. Freemasonry), meistristuist väljakasvanud, a. 1717 Londonis müürsepp Anton Sayeri
ja mõningate tema kaastööliste poolt rajatud liikumine, mille eesmärgiks on humaansuse ja
vennalikkuse süvendamine kogu kultuurinimkonnas ja võitlemine mitmesuguste, niihästi
üksikisikute kui ka riikide ja rahvaste üksteise mõistmist ja rahulikku kooselu takistavate
nähtuste vastu. Vabamüürlus ei seo end ühegi konfessiooniga ega poliitilise suunaga, vaid
taotleb nende lõigi esindajate üksteisele lähenemist vastastikkuse sallivuse ja sõbraliku
koostöö alusel. Vabamüürluse organitoorsed vormid, eriti aga ta siseelu korraldavad
traditsioonid sarnanevad mitmeti keskaegsete ordude omadega rohkete, peamiselt
ehituskunstist ammutatud sümbolite (vasar, sirkel, nurklaud, lood jne) ja omapäraste usulismüstiliste rituaalidega. Vabamüürlaste üksikorganisatsiooni e. loozi liikmed (nendeks on
ainult mehed) moodustavad kinnise vennaskonna, millesse uusi liikmeid vastu võetakse
range valikuga, arvestades nende kultuurilist seisukohta ühiskonnas ja isiklikku elu kõlblat
taset. Nende tingimuste selgitamiseks peab iga liige läbi tegema enne täisõiguslikuks e.
korraliseks loozi liikmeks saamist teatava katseaja. Loozi tegevust juhib valitav esimees e.
loozmeister vastavate ametnikkude kaasabil. Üksikloozid on kohaliku ilmega ja
moodustavad igas riigis iseseisva (mõnes ka mitu) suurloozi. Viimase liigekond moodustub
üksikloozide esimeestest valitava suurmeistri juhtimisel. Suurloozide järelvalve ja juhtimise
alla kuuluvad kõik vastava riigi üksikloozid. Oma tegevust alustavaid looze, mis ei ole
suurloozilt veel ametlikku sanktsiooni omandanud, nimetatakse nurgaloozideks. Romaani
ja mõnede teiste maade suurloozid moodustavad eri rahvusvahelise liidu (Alliance
Maconique Internationale), mille keskus asub Genfis. Iga loozi tegevus toimub
mitmesuguste kinniste koosolekute, koosviibimiste ja pidustuste näol sellekohaseis ruumes
või luksuslikes eriehitustes (nn. massoonide templeis). Mõnekümne aasta jooksul pärast
tekkimist levis vabamüürlus peaegu üle kogu Lääne-Euroopa, leides endale liikmeid
paljude silmapaistvate kultuuri- ja riigitegelaste (sageli ka valitsevate isikute) keskel ning
kujunedes seetõttu küllaltki mõjukaks kultuuriteguriks. Koosolekute kinnisus ja liikmete
vaikimistõotus loozide sisekommete suhtes põhjustas aga varakult vaenulikku suhtumist
vabamüürlusse. Alates 1738.a. on eriti katoliiklik kirik võidelnud vabamüürluse vastu,
süüdistades seda isegi salajases satanismis. Osalt sellest asjaolust on tingitud romaani
maade vabamüürluse ükskõikne, mõnikord isegi eitav suhtumine usu- ja
kirikuküsimustesse. Germaani, eriti aga Põhjamail on seevastu vabamüürlaste side kirikuga
ja ristiusuga silmapaistvalt sõbralik. Võitlust vabamüürluse vastu on peetud ka
rahvuspoliitilistel põhjustel. Nii ühed kui teised asjaolud on põhjustanud vabamüürlaste
keelu Itaalias, Portugalis, Saksamaal, Nõukogude-Venes ja Ungaris. Suurlooze, mis
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teotsevad üksteisest sõltumatult, on nüüdisajal (st. 1926.a.-l) 120, neist Euroopas 33.
Loozide üldarv on 28 162, kokku 4 228 200 üksikliikmega. Ka Eestis leidub vabamüürlasi,,
kuid selle tegevuse kohta puuduvad täpsemad andmed. E. S-maa; P.T.
EE-VIII 1937. lk.639.
Vabamüürlus-1954

– масонство - фрaнк-масонство (pr. franc mason – vabad müürsepad) – religioosneeetiline vool, mis tekkis 18. saj alguses Inglismaal ja seejärel levis teistesse riikidesse.
Vabamüürlaste organiseeriv form oli üle võetud keskaegsest keskaegsest müürseppade
tsunfti ühendusest (siit nimetus „vabad müürsepad“) Need keskaegsed ühendused allusid
üldisele põhikirjale, säilitasid rangelt oma kutsesaladusi ja oma spetsiaalseid instrumente ja
tööriistu spetsiaalsetes ruumides – n.n. loozides, millised olid ka nende kokku tuleku
kohtadeks (vabamüürlased nimetasid loozideks ka oma organisatsioonilisi üksusi ja
koosolekute pidamise kohti) Vabamüürlaste loozid ühendasid peamiselt inimesi, kes
kuulusid ühiskondade privilligeeritud kõrgemate kihtide hulka. Vabamüürlaste hulgas
eksisteeris rohkearvuline hierarhia, millise ülemistel astmetel asusid tavaliselt aristokraatia
ja suurkodanluse esindajad. Vabamüürlus kutsus kõiki inimesi ühinema vennaliku
armastuse, võrdsuse, vastastikuse abi kindlustamisele inimeste enesetunnetuse ja
enesetäiendamise teel. Üleüldise vendluse väljakuulutamine antagonistlikus ühiskonnas tõi
kaasa ekspluataatorliku korra kindlustumise, kallutas töötajate massid revolutsioonilisest
võitlusest kõrvale. Vabamüürlased propageerisid uusi, enam rafineeritumaid religioossete
uskumiste, müstika, sümboolika ja maagia vorme.
Vabamüürlus imbus Venemaale 18. saj 30. aastatel Vabamüürlaste
organisatsioonides osalesid kõrged tsaari aukandjad. 18. saj II poolel pidasid Venemaa
vabamüürlased vihast võitlust materialismi ja ateismi leviku vastu teaduses ja kultuuris.
Tsarism kartis revolutsiooniliste ideede leviku kasvu ja keelas ära kõik
salaorganisatsioonid, mis ühendasid märkimisväärset hulka inimesi. Sellega on seletatav
tsaari valitsuse poolne vabamüürlaste jälitamine. 19. saj alguses muutus vabamüürlaste
koosseis enam demokraatlikumaks. Nende hulka ilmusid ohvitserid, arstid, õpetajad jne.
Konspiratsiooni ja vabamüürlaste organisatsiooni varjamise eesmärgil teesklesid nad
salajaste poliitiliste organisatsioonide liikmeid, tulevasi dekabriste. Sellel perioodil peeti
vabamüürlasi valitsuse arvates väga ohtlikeks, mispärast keelati Venemaal 1822.a.
vabamüürlaste loozid ära.
Kaasajal on vabamüürlased kapitalistlikes riikides üheks reaktsioonilisemaks
liikumiseks ja eriti levinud USA-s, kus asub ka selle organisatsiooni keskus.
БСЭ 1954 26 стр. 441- 442.

Vabariigi President

– on vabariikliku korraga riigi pea, mis vastab monarhile monarhistlikes riikides.
- täitevvõimuorgani pea.
- talle kuulub seaduste kinnitamise õigus.
- esindab riiki rahvusvahelistes suhetes.
Presidendi võim põhineb rahva poolt valimistega antud, piiratud ajaks antud volitustega.
Kuriteo sooritamiselt tabamisel võib olla antud kohtu alla. P.- võimu maht on määratud
sellega, kas riik on parlamentaarne või ainult esinduslik.
I –(Prantsusmaa) - President – määrab ametisse ministreid, kuid nad on parlamendi ees
vastutavad ja selle poolt ametist vallandatavad. President on piiratud valikutes, sest iga
tema määrus peab olema vastava sfääri ministri poolt allkirjastatud, seega talle jääb vaid
võimu esinduslik külg. Tal on seaduste kinnitamise õigus, kuid see on vaid funktsionaalne,
sest veto õigus puudub:
II – USA. – Ministrid on poliitiliselt vastutavad vaid presidendi ees. Nad määratakse ja
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vabastatakse tema soovil, mistõttu on kogu täidesaatev võim tema kätte koondunud ja isegi
kontroll selle üle on presidendi käes. P – on seadustele veto õigus, kuigi mitte tingimusteta;
sest seaduse teistkordne kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõtmine kongressis teeb
selle kohustuslikuks seaduseks, hoolimata presidendi teisest arvamusest. Muu siia puutuv
on kajastatud üksikute riikide riigiehitust käsitlevates artiklites.

Vabariik

Vabariigi president-1937- jur. riigipea, vabariigis seatakse ametisse tähtajaliselt ja valitakse
demokraatliku korraga riikides rahva poolt kas otseselt või kaudselt. Vabariigi presidendi
pädevusse kuulub tavaliselt riigi kõrgema valitsemisvõimu teostamine. Otseselt teostab
vabariigi president seda presidentaalsüsteemiga riikides, kus ta määrab ka riigi
keskhalduise üldise tegevuskava aa –suuna, olles oma teotsemises parlamendist sõltumatu.
Parlamentaarse valiotsemiskorraga riikides etendab vabariigi president peamiselt
vahendaja osa ministrite nõukogu ja parlamendi vaheliste konfliktide puhul. Üldiselt
kuulub vabariigi presidendile ministrite nõukogu ja selle üksikliikmete kui ka kõrgemate
ametnikkude ametisse nimetamine ja ametist vabastamine, seadusi rakendavate määruste
väljaandmine, armuandmine, riigi esindamine ja välislepingute sõlmimine. Vabariigi
president on harilikult ka kaitsevägede kõrgem juht rahu ajal. Ta avab, katkestab ja lõpetab
parlamendi istungjärke. Vabariigi president võib parlamendi tegevuse lõpetada enne
legislatuuriperioodi lõppu ning välja kuulutada uue parlamendi valimised.. Temale kuulub
parlamendi poolt vastu võetud seaduste väljakuulutamine ja suspensiivse veto õigus nende
seaduste suhtes. Erandjuhtudel omab ta õigust välja anda ka seadusjõulisi määrusi ja
dekreete. Vabariigi president on oma ametialaste tegude eest poliitiliselt vastutamata. Oma
aktide õiguspärasuse eest vastutab ta selleks määratud korras. Tunduvalt laiema ulatusega
on vabariigi presidendi pädevus osaliselt või puhtal kujul teostatud autoritaarse korraga
riikides, kus talle peale ülalloendatud õiguste võib kuuluda piiramatu valitsemisvõimu ja ka
seadusandluse teostamine. Mil määral riigivõimu põhifunktsioone teostavad ka teised, seks
normaalselt määratud riigiorganid (näit. parlament), võib säärases riigis sõltuda esijoones
ainult vabariigi presidendist. Vabariigi presidendi ameti kestus võib autoritaarses riigis olla
tähtajatu. Kaotatud on ka vabariigi presidendi igasugune vastutavus mõne teise riigiorgani
ees. A. Mg. EE. VIII 1937 lk.639.
-selline valitsusvorm, kus kõik kõrgemad organid kas valitakse, või formeeritakse
üldrahvaliku esindusorgani poolt.
-jur. liik riike, kus puudub pärandatava võimuga riigipea instituut. Otseses
rahvavalitsuslikus vabariigis korraldab ja juhib riigielu rahvas ise oma hääleõiguslike
kodanike näol.
Rahvavalitsuslik vabariik võib oma laadilt olla demokraatlik või aristokraatlik.
Esimeses on hääleõiguslikud põhimõttelsielt kõik kodanikud, kes on füüsiliselt täisealised
ja vaimselt terved.
Teistes vabariikides omatakse hääleõigust kas seisusliku või mõne muu tsensuse alusel,
millele vastavalt tuntakse aristokraatliku vabariigi mitmesuguseid erivorme. Esinduslikus
vabariigis teostavad riigivõimu põhifunktsioone esijoones rahvaesindajad (riigipea ning
parlament) ja nende poolt ametisse eatavad isikud.
Esinduslikke vabariike liigitatakse parlamentaarse e. dualistliku e. konstitutsioonilise ja
referendaalse valimiskorraga vabariikideks. Viimast liiki vabariigis võtab riigivõimu
põhifunktsioonide teostamisest osa rahvaesindajate kõrval vahetult ka rahvas (vt.
Rahvaseadusandlus). Valitsemiskorralt võib esinduslik vabariik esineda veel
demokraatlikuna või autoriteetsena.
Demokraatliku valimiskorraga vabariigis on riigi kõrgeimaks organiks rahvas või
rahvaesindajad, kes seatakse ametisse kas otseselt või kaudselt rahva poolt ta vaba
arusaamise kohaselt,. Need esindajad on põhimõtteliselt rahva ees vastutavad ja püsivad
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Vabariiklased-1936

ametis tähtajaliselt.
Autoritaarse valitsemiskorraga vabariigis on rahvas sisuliselt kõrvaldatud riigi
kõrgema organi ametisseseadmisest. Tal puudub võimalus mõjustada või legaalsel teel
pidurdada selle organi kui ka viimase poolt suvaliselt ametisse seatavate isikute tegevust.
Säärane vabariik on oma organisatsioonilt rajatud poliitilise aristokraatia põhimõttele, mille
kohaselt kodaniku poliitilised õigused sõltuvad ta kuulumisest teatavasse poliitilisse
organisatsiooni või ta vastavusest teatavaile maailmavaatelistele nõuetele. Riigi kõrgeima
organina teotseb selles riigis sisuliselt vastava poliitilise organisatsiooni või erakonna juht,
kes püsib ametis tähtajatult, on poliitiliselt vastutamatu ega ole tagandatav legaalsel teel. A.
Mg. EE. VIII lk. 641, 1937.
Vabariiklikku riigivormi pooldavad kodanikud poliitilised parteid eri riikides.

1)Hispaanias tekkis tugev vabariiklik liikumine 1868.a. riigipöörde tagajärjel. XX saj.
alguses kujunes vabariiklastest radikaalne partei, kelle vaimseiks mõjutajaiks olid M. de
Unamuno ja J. Ortega y Gasset, juhiks aga A. Lerroux y Garcia. Liidus sotsialistidega ja
Kataloonia regionalistidega teostasid vabariiklased 1931.a. vabariikliku revolutsiooni.
2)Itaalias oli vabariikliku iodee suurimaid eestvõitlejaid G. Mazzini. Itaalia ühendamise
järel moodustasid vabariiklased kaunis nõrga partei, kes toetas irredentismi. Ta hajutati
1926.a.
3)Prantsusmaal tekkis 1860.a. Napoleon III –da reziimi vastu sihitud vabariiklik liikumine,
ent III vabariigis tõusid vabariiklased L. Gambette juhtimisel alles 1877.a. võimule. Nende
mõõdukas-liberaalne suund (nn. oportunistid) jagunes vabariiklikuks vasemiskuks (gauche
republicaine, J. Fr. C. Ferry juhatusel), kuna käremeelseim suund koosnes radikaalidest.
Oportunistid ajasid XIX saj lõpuaastakümneil energilist imperialistlikku koloniaalpoliitikat.
XX saj alguse, mil võimul olid radikaalid, kaldusid vabariiklased, kes nüüd jagunesid
progressistideks (juhid, R. Poincare, J. L. Barthou) ja vasempoolseiks vabariiklasteks
(republicains de gauche), suurkodanlikkude kihtide esindajaina paremale poole, rõhutades
eriti natsionalistliku välispoliitika nõuet. Maailmasõja järel olid bloc nationali koondunud
natsionalistlikud rühmad (neist oli tähtsaim vabariiklik-demokraatlik unioon) kuni 1924 a.
poliitilises elus juhtival kohal. Viimaseil aastail on vabariiklased uuesti jagunenud mitmeks
eri rühmaks, milledest on mainitavam progressistidest väljakasvanud vabariiklik
föderatsioon.
4)Põhja-Ameerika Ühendriikides kutsus demokraatlik partei end alul vabariiklaste parteiks,
kuna 1829.a. tekkinud rahvus-vabariiklaste partei võttis endale 1834 whigide nime.
Viimastest ja Põhja-osariikide demokraatidest rajati 1854.a. vabariiklik partei, kes esindas
peamiselt tööstuslikkude ja kaubanduslikkude keskuste huve, viis 1860.a. A. Lincolni
presidendiks ja teostas setsessioonisõja kaudu neegriorjade vabastamise. Olles selle järel
kauema aja jooksul võimul, ajasid vabariiklased protektsionistlikku majandus- ja
imperialistlikku ((riikide vahelise võitluse K.L.)) välispoliitikat. Vabariiklaste
edumeelsema tiiva, nn. progressistide presidendikandidaadina on esinenud
presidendivalimistel 1912.a. Th. Roosevelt ja 1924.a. R. M. La Follette. Maailmasõja järel
on vabariiklased tauninud uniooni pidevat sidumist Euroopa asjadega ja majandus- ning
sotsiaalpoliitikas esindatud alalhoidlikumat suunda ku demokraadid, kes aga neid rängalt
lõid presidendivalimistel 1932 ja 1936.aastal5)Tsehhoslovakkias kutsuv end 1899.a. asutatud tsehhi demokraatliku suunaga agraarpartei
a-st 1922 vabariiklasteks. Ühe tugevama parteina on vabariiklased etendanud juhtivat
poliitilist osa. P.T. EE. VIII lk. 642, 1937.a.
Vabas vormis
- Free form organization - Organisatsioon, mis koosneb reast erinevatest struktuuridest ja
organisatsioon
on vastupidine järjepidevalt (loogilisele) koosnevale struktuurile.
Vabrikuseadus –1895 1)Reguleerib tööaega ööpäeva jooksul, eriti aga alaealiste ja naiste tööpäeva pikkust.
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2)Puhkepäevaga kindlustamine.
3)Alaealistele koolihariduse andmine.
4)Tööga seotud tervist ja moraali kahjustavatest mõjudest teatamine ja nende ennetav
kõrvaldamine.
5)Tööõnnetuste ärahoidmiseks luua kaasaegseid töötingimused.
6)Töölised ja nende perekonnad, kes kaotasid ajutiselt või alaliselt töövõime, või hukkusid
tööl, kindlustada ülalpidamisega.
7)Tööandjate ja tööliste vaheliste suhete reguleerimine, et kindlustada õiglane väljamakse
tema tootlusest.
8)Töötajatele kindlustada õigus oma huvide kaitseks seista, rikkumata ühiskonna rahu ja
riigi heakorda (tööliste liidud).
9)Tööliste toetamine töö kaotuse puhul (kindlustamine töötuse puhuks).
Vaesus, absoluutne
Vaesus, otsene e.
süva
Vaesus, riskipiirkond

– rahast jätkub vaid endal hinge sees hoidmiseks ja hädapäraseks peavarjuks.
– sissetuleku tase, mille puhul on ohustatud põhivajadused (toidu ja eluasemevajadus)
rahuldamine.
– inimese toimetulekut mõjutab mistahes negatiivne elusündmus. See võib põhjustada ka
asotsiaali seisundisse langemist.
Vaesus, subjektiivne – igaüks hindab ise oma sisetulekut, kas see on elamiseks küllaldane või mitte.
Vaesus, suhteline
– inimest võrreldakse teistega; tavaline võrdlusalus on pool riigi keskmisest palgast.
Vaesus, toimetulekut – min. füsioloogiliste vajaduste rahuldamine on tagatud, kuid majanduslik toimetulek on
ohustav
ohus ning ühiskondlikust elust osavõtt oluliselt pärsitud.
Vaesuse õigus
Vaesuse õigus – tsiviilprotsessis (beneficium annotationis, Armenrecht) seisneb selles, et
kohtuasja ajamiseks piisavaid rahasummasid mitteomavad isikud vabastatakse kohtukulude
maksmisest. Seades seadusega sisse kohtukulude tasumise, hoolitses seadusandlus selle
eest, et seda võiksid kasutada ka isikud, kellel puuduvad protsessimiseks hädavajalikud
vahendid. Vaesuse õigust tunnistati juba rooma ja kanoonilises seadusandluses, kuid need
vabastasid vaeseid täielikult ja tingimusetult (neile määrati isegi tasuta advokaadid)
kohtukulude maksmisest, kuna uue seadusandluse järgi kohtukulude maksmine lükatakse
lihtsalt selle ajani edasi, mil isiku varanduslik olukord lubab tal võla ära maksta.
Vaesuse õigust võimaldatakse:
1)kui isiku varanduslik seis on selline, milline jätab ta ilma kohtukulude tasumise
võimalusest, ilma et ta sellega kahjustaks tema ja ta perekonna elu hädavajalikke
ülalpidamise tingimusi (Saksamaa, Austria). Sellise juhtum tuvastatakse igal konkreetsel
juhtumil kohtu poolt, sõltuvalt isiku ühiskondlikust asendist, tema perekonna koosseisust ja
antud kohtuasja menetlemiseks hädavajalike summade suurusest. Välismaalaste suhtes võib
vaesuse õigust tunnistada vaid füüsilise, mitte juriidilise isiku suhtes. Meie koodeksis ei ole
sellele asjale otsest viidet, kuid praktikas laiendatakse vaesuse õigust ka juriidilisele isikule,
näit. taluühistule, oksjonile jne. Vaesuse õigust võib kasutada nii vene alam, kui ka
välismaalane (välisriikide seadusandlused rakendavad välismaalaste vaesuse õiguse puhul
vastastikulisuse printsiipi). Vaesuse õigust võib kasutada nii hageja kui ka kostja ning ka
asjas osalevad kolmandad isikud.
2)Kui asi, millise menetlemiseks vaesuse õiguse rakendamist taotletakse ei kujuta
endast ilmselt ebaõiget ja ebapõhjendatut; seepärast peab vaesuse õiguse kasutamise
taotleja esitama kohtule need faktid ja tõendid, millistel tema nõudmine või vastuväide
põhineb (Saksamaa. Koodeks, meie väljaandes, lk 886 ja Austria koodeksi järgi peab küsija
vaid näitama ära asja, millise menetlemise puhul ta soovib vaesuse õigust kasutada).
3)Vana saksa seadusandluse järgi nõuti veel vaesuse fakti tõotusega kinnitamist
(Eyd der Armen), koos lubadusega, et kohtukulud makstakse hiljem võimaluse tekkimisel
kinni. Uutes koodeksites on see tõotus asendatud kohalike asjameeste või paluja perekonna
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ja vara asjade kohtuniku tõendiga.
Vaesuse õigus on isiklik õigus. Seda saab kasutada vaid see, kelle suhtes see on
kohtu poolt tunnistatud, aga mitte ta päijad või järeltulijad (jõukas järeltulija peab hüvitama
päranduseks saadud väljaminekud). Vaesuse õigus oli tuntud ka meie reformi- eelsele
seadusandlusele: kohtukulude, ülekande-, templimaksude maksmisest vabastati need, kes
teatasid kohtule, isiklikult või usaldusmehe kaudu, et nad oma varandusliku seisundi tõttu
ei saa lõive tasuda ja kinnitasid kirjalikul vekslil, et kui selgub sellise tunnistuse ebatõesus,
siis nad tõmbavad endale kaela väärteo eest mõistetava karistuse (siis selline veksel
avaldatakse kohtu poolt sõnumilehes). Vaesuse õiguse määrused on lääne-euroopa
koodeksite eeskujul ühtlustatud ja võetud kokku meie koodeksis (lk. 880-890). Eelmainitud
riikidest (näit. saksa ja austria) on V.õ. rakendamise õigus ja sellest tekkinud suhted (näit.
tasuta advokaadi määramine, süüdimõistetud poole kohtukulude hüvitamist jne.)
täielikumalt normeeritud. Peaegu kõigi uute seadusandlustega on võetud reegliks, et V.õ.
peab olema tunnistatud selle kohtu poolt, mille kompetentsi antud asi kuulub või milles
seda menetletakse. See õigus võib olla tunistatud mitte ainult enne asja menetlemise algust
esimeses instantsis, vaid ka selle ülespoole liikudes, nii teises astmes ja isegi
kassatsioonikohtus. Vaesuse õigust kasutada sooviv isik esitab selleks kohtule avalduse
(seda ei maksustata templimaksuga, millisest on vabastatud kogu vaesuse õiguse
kasutamise menetlus), esitades ametiisiku (ühiskondliku või teenistusliku) või kohaliku
rahukohtuniku tõendi selle kohta, et palve esitajal on ebapiisavalt (tõendis peavad olema
märgitud täpsed andmed paluja varadest, tuludest ning perekondlikust seisundist)
vahendeid menetluseks. Kohus lahendab selle palve vastaspoolt välja kutsumata, kuid
kuulates ära prokuröri arvamuse. Vaesuse õiguse kasutamise mittetunnistamise puhul võib
olla esitatud erakaebus. Tavaliselt menetletakse vaesuse õiguse küsimust enne asja enda,
või selle olemuse menetlemist või siis isegi enne kohtuasja algatamist. Isik, kes esitas
vaesuse õiguse kasutamiseks valeandmeid, aga samuti isikud, kes andsid selle asja suhtes
valeandmetega tõendi, võetakse kriminaalvastutusele (mõnedes seadusandlustes
tsiviilvastutusele). V.õ. on jõud vaid selle asja suhtes, millise puhuks on see kellegi poolt
tunnistatud. V.õ. kasutajad vabastatakse mitte ainult riigi kassasse makstavatest lõivudest
(kohtu-, templi- ja kantselei lõiv), vaid ka eraisikute (tunnistajate, ekspertide jne.) kasuks
raha maksmisest aga ka erinevate kohtumenetluse etappidel tehtud kulutamistest ( kaudsete
tunnistajate ülekuulamine, tõendite kontrollimine jne.). Kõik need väljaminekud kaetakse
riigikassa arvelt. V.õ. kasutavale isikule määratakse, tema palvel, tema asjade ajamiseks
usaldusmees. Riigikassa poolt kulutatav summa, aga samuti lõivuna makstavad summad
nõutakse temalt välja sellel juhtumil, kui asi on otsustatud V.õ. kasutava isiku kasuks või
siis temale mõistetud varast või siis süüdi oleva poole poolt (selle otsustab kohus ex
officio). Kui asi on otsustatud V.õ. mitte kasutava isiku kasuks, siis kõik eelpool nimetatud
väljaminekud kasseeritakse riigi kassasse. Kuid V.õ. ei vabasta isikut õigeks mõistetud
poolele kohtukulude hüvitamisest, nii nagu see hüvituse saamise õigus kuulub kohtuasja
võitnud poolele, samal alusel nagu temale mõistetud summa väljanõudmisel. Meie
koodeksi mõtte järgi V.õ. kasutav isikut ei vabastata kassatsioonilõivu maksmisest, kuigi
olemuselt, peaks V.õ. säilitama oma jõu antud asja protsessi kõigil astmetel. V.õ. lakkab
isiku surmaga, kellele see on antud või siis selliste tema varaliste muutuste puhul, milline
välistab V.õ. kasutamise hädavajalikkuse. Kohus teeb poolelt V.õ. äravõtmise otsuse, kui
selgub, et selle õiguse tunnistamise aegseid eeldatavaid tingimusi enam tegelikkuses ei
eksisteeri. Vt.Анненковь, «Опыть комментария» (т.IV , стр. 689-696);Renoud,
„Lehrbuch“(lk. 750 ja edasi); Малышев, «Курсь» (стр. 129-133); Вербловский,
«Вопросы рус. Гражданского П. и процесса»(стр.416-420);Fürstl, „Die neuen
österreich. Civilprocessgesetze“(lk. 112-128).
Г. Вербловский
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Vene ensüklopeedia (1900.a. BE )Kt-XXIV lk.874-875 (Право бедности)
Vahekohus –
Vahepealne
juhtimisprotsess
Vaimulike tiitlid.

- Intervending management protcess- Organisatsiooni tegevuse oluline aspekt, mis katab ja
seob juhtimise nelja põhilist funktsiooni: planeerimist, organiseerimist, motiveerimist ja
kontrolli. Seda nimetatakse tavaliselt siduvaks juhtimisprotsessiks.
Rooma paavst – Holy Father (eesti k. “Püha Isa”)
Your Holiness (eesti k. “Teie Pühadus”)
Rooma paavsti poole pöördutakse ja temaga suheldakse alati kolmandas
isikus.
Kardinal – Eminence (eesti k. “Eminents”
Your Lordship (eesti k. “Kõrgeauline Lord”)
Kardinali poole pöördutakse ja temaga suheldakse alati kolmandas isikus
Peapiiskop ja piiskop – Excellency
Your Lordship
Peapiiskopi ja piiskopiga suheldakse alati teises isikus
Konstantinoopoli patriarh Your Holiness
Teised patriarhid – Your Beatitude (eesti k. “Teie Õndsus”)
Patriarhiga suheldakse kolmandas isikus.
Peapiiskop ja piiskop Your Grace (eesti k. “Teie Hiilgus”)
Your Lordship.

Vajadused
Vajaduste hierarhia
-Abraham Maslow
Valdenlased –

Valentinipäev –
Valiku ja
tahtevabadus
Valiku keskus
Valimiskünnis

The Reverand – (eesti k. “Kõrgeausus”).
-Needs - Millegi psühholoogiline või füsioloogiline defitsiit, mis peegelduvad inimese
tunnetuses.
- Maslow`s hyerarchy of needs - Ta jaotas kõik inimeste vajadused viide gruppi. Nendeks
on järgmised vajadused: füsioloogilised, julgeolekulised, sotsiaalsed , austuse ning
eneseväljenduse vajadus.
religioosne sekt, mis tekkis 12. saj. lõpus Lõuna-Prantsuse linnade plebeide
alamkihtidest. Legendi järgi oli selle asutajaks Lioni kaupmees Peter Vald, kes jagas oma
varanduse vaestele. V – kuulutasid eraomandist lahtiütlemist, mõistsid katoliku kiriku
hukka rikkuste kogumise pärast ja kutsusid tagasi pöörduma varase kristluse kommete
juurde. Valdenlaste ketserlus (väärõpetus) levis eriti Edela Sveitsi ja Savoi mägiste
rajoonide maa-elanikkonna hulgas.
14 veebruar (T:9, lk.405)
T: 57 lk.163 – 169)
(Assessment center)-Katsetusasutus, milles võimeid ja töö vilumusi hinnatakse
modelleerimise meetoditega.
– seadusega kehtestatud häälte miinimum protsent, mille peab isik või erakond saavutama
parlamenti pääsemiseks.
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Valimissüsteem

– põhimõtted, mille alusel korraldatakse hääletamist ja mandaatide jagamist (presidendi,
parlamendi või omavalitsusorganite) valimistel. Seda määratleb ja reguleerib
valimisseadus. Tavaliselt kasutatakse kahte erinevat süsteemi: majoritaarset e.
enamusvalimise ja proportsionaalset e. võrdelist valimissüsteemi.

Valitseja –
“Государь»- Nikolo
Makiavelli.

Osa sisukorrast. Raamat on eesti keeles netis või ka paberil olemas. lk.303 II-pt. Päritavast
ainuvalitsusest. Kuidas seda hoida jne.
III- Sega riikidest. Raske on hoida võimu riigis, mis on liitnud endaga uusi alasid, sest
inimesed näevad varsti, et ega uus juht ole parem.
IV- Miks Daria kuningriik, mis Aleksandri poolt vallutatud, ei tõusnud peale Aleksandri
surma, selle järglaste vastu üles. See oli nii sellepärast, et sultan oli ainuvalitseja ja kui ta
oli kaotanud sõja oli rahval ükskõik, keda teenida (Raske on sellist riiki võita kuid hiljem
on seda kergem valitseda).
V- Kuidas juhtida linnu ja riike, millised enne vallutamist elasid oma seaduste järgi. On
kolm viisi. I- Purustada. II- Kolida sinna elama. III- Jätta need oma seaduste järgi elama ja
panna makse maksma ning valitsema jätta tolle riigi kodanikest teenrid.
VI- Uutest riikidest, mis omandatud oma relvade või vahvusega. Siit Moosese näide, kes
tõi juudid välja Egiptuse orjusest, kuna nad olid tüdinenud ja küpsed põgenemiseks.
VII- Uutest riikidest, mis omandatud võõra relva või saatuse helduse abil. Igasuguste
kombinatsioonide abil: abiellumised, “vaenlase vaenlane on sõber”, jne. Parteide
omavahelise tüli ärakasutamine.
VIII- Nendest, kes võtavad võimu kuritegude abil. Algul vaene, patune läks sõjaväkke,
kus tegi karjääri, saades sellega kõrgklassi, tappis valitsuse ja asus ise valitsema. “Nii, et
ülekohus on vaja teha ühe hooga: mida vähem ülekohust, seda vähem sellest kahju.:
heategusid on kasulik teha vähekese haaval, et neid saaksid vaid parimad osa.
IX- Tsiviil-ainuvalitsusest, mis asutatakse seisuste, või rahva poolt.
X- Kuidas tuleb hinnata riikide jõudu. (Riigis peab jätkuma toitu ja vaimu, et rahvas oleks
julge ning optimistlik).
XI- Kiriklikest riikidest. Neid on raske vallutada aga kerge hoida.
XII- Sellest, kui palju on sõjaväe liike, ning palgasõduritest. (Sõjavägi võib olla oma,
liitlastest, palga või segaarmee)
XIII- Liitlasvägedest, segaarmeest ja enda armeest.(igasugused ohud).
XIV- Kuidas valitseja peab suhtuma sõjaväe küsimustesse.(erilise tähelepanuga).
XV- Mille eest inimesed, eriti valitsejad, kiidavad ja laidavad.
XVI- Lahkusest ja kokkuhoiust.
XVII- Julmusest ja halastusest ja sellest, mis parem: sisendada armastust või hirmu.
XVIII- Sellest, miks valitsejad peavad sõna pidama. “Lõvi ja rebane” Seadus omab jõudu
vaenlastega võitlemiseks.
XIX- Sellest, mil moel hoiduda vihkamisest ja põlgusest. (Ei tohi lasta kellelgi tekkida
mõtet, et valitsejat saab petta).
XX- Kas kindlustest ja muust mida pidevalt valitsejad kasutavad on kasu?
XXI- Kuidas peab valitseja käituma, et temaga arvestataks?(Peab olema kindel avaldustes,
et kelle poolt, või vastu jne.)
XXII- Valitseja nõunikest.
XXIII- Kuidas hoiduda meelitajatest (Valima kindlad nõuandjad ja ainult neid kuulata).
XXIV- Miks Itaalia valitsejad oma riigid kaotasid?
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XXV- Milline on saatuse võim inimeste tegude üle ja kuidas sellele vastu seista.
Valitsemisrežiim
Valitsev klass -

– võimu ja valitsemise korraldus, mis määrab rahva poliitikas osaluse reeglid.
Marxi järgi oli valitsevaks klassiks vähemus, kelle omanduses olid põhiliselt tootmis- ja
vahetusvahendid ning kes seega domineeris ühiskonnas sotsiaalselt ja poliitiliselt; Mosca
jaoks on valitsev klass see vähemus, kelle poliitilise võimu monopol rajanes rikkusel,
päritolul, sõjalisel tublidusel või teadmistel.
Valitseva kuningapaari Sir, Madam või Teie Majesteet (ingl. k. Your Majesty).
poole pöördutakse
Teie Kuninglik Kõrgus (ingl. k. Your Royal Highness)
järgmiselt:
Kuningannat ja printsessi kõnetada Madam,
Kuningat – Sir,
Printsi – Monseigneur.
Valitsusjuht Valitsuse tegeliku pooliitikakujunduse juht, on kabineti eesotsas ja teda nimetatakse
enamasti peaministriks.
Valitsuskriisid on:
üldised ja osalised. Üldiseks valitsuskriisiks loetakse seda, mil on avaldatud umbusaldust
Peaministrile või enam kui kolmele Ministrile. Ülejäänud valitsuskriisid loetakse osalisteks.
(Kuuba 1940.a .K §166..)
Valk
– Valga linn (T:9, lk.419)
Valtiosääntöoikeus
Vandetõotus, tõotus,
vanne

– põhiseaduslik õigus Soom.k.
– (juramentum) – tsiviilprotsessis religioosne komme, milline seisneb tunnistuste
kinnitamises, kutsudes Jumalat tõde tunnistama. Selle tava, kui kohtuliku tõendi,
eesmärgiks on vaidluse lahendamine. Tõotus tõrjus tasapisi välja vanaaegsed Jumala
kohtud (kahevõitlused, tule ja veega piinamine jne.). Tõotuse võtmist hakati rakendama
juba rooma tsiviilprotsessis, kuid veel enam – muistses saksa protsessis* (*Muistset-vene
protsessi vaata – Рота.). Tuleb teha vahet:
1) Vabatahtlik vandetõotus (juramentum, voluntarium), mis põhineb poolte
vabatahtlikul kokkuleppel, ja
2)Sunduslik vandetõotuse andmine (juramentum necessarium), millist rakendatakse
ühe protsessiva poole suhtes kohtu äranägemise järgi.
1.Esimene vandetõotuse liik esineb kahes vormis:
A)Vandetõotus, millise andmise ettepanek tehakse kohtus (justurandum delatum)
ühele poolele. Teatud asjaoludel oli ta rooma õiguses iseseisvaks vaidluse lahendamise
viisiks ning oli kohtuotsuse surrogaadiks ((aseaineks)). Igasugune õigussuhe, millisele
langes kahtlus või tekitas vaidluse, võib olla lahendatud vandetõotuse võtmise teel ja sel
teel saadut võetakse kui kohtulikku tunnistust (vt.) formaalset tõde. Kuid õiguslikus korras
lahendamiseks ei ole ohutu vaidlust lahendada vandetõotuse alusel, millise andsid
tülipooled „enda initsiatiivil“. Seepärast ei saa ükski pooltest anda vandetõotust vastase
ettepanekuta. Ettepaneku põhjal antud vandetõotus (zugeschobener Eid) eeldab ühe poole
usku teise poole moraalsesse-religioossesse meelestatusse, mistõttu ta vandetõotust ei anna,
kui ta ei ole veendunud oma tunnistuse õiguses. Vandetõotuse andmise teel kinnitatakse
see, mis on vandetõotuse andmise ettepaneku teinud poole tunnistusega vastuolus (näiteks
hageja väidab eksisteerivat võlga ja teeb kostjale vandetõotuse andmise ettepaneku. Kui
vandetõotus kinnitab võla puudumist või vastupidi. Kostja poolt esitatud vandetõotuse
andmise ettepanek peab kinnitama võla olemasolu). Rooma protsessis võisid vandetõotuse
asjaks olla nii õigussuhted, nagu ka faktid. Vandetõotuse andmise ettepanekut võidi teha
kolmel erineval momendil: väljaspool või enne kohut, in jure, in judicio, ja sellel olid
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erinevad tagajärjed. Rooma juristide õpetuse järgi, kui pool tegi oma vastasele vaidluse
vandetõotuse andmise teel lahendamise ettepaneku või kui ta selle lükkab tagasi, siis selline
äraütlemine tunnistab, et keelduja tunnistab end eksinuks ja teise poole asja õigeks. Kostja,
kellele oli tehtud vandetõotuse andmise ettepanek, peab selle andma või nõustuma, et asi on
lahendatud tõotuse andnud hageja kasuks. Nii selle kui teisega mittenõustumisel teda
süüdistaks hagi põhjal. Rooma protsessis see vandetõotusel liik läks üle Euroopa uute
rahvaste juurde, kuid tegi läbi mõningad muutused, mis olid suunatud valevande
ärahoidmisele. Kohtuväline vandetõotust ei rakendata ja nende andmisel ei ole selliseid
tagajärgi, millised saabuks rooma õiguses.
Kaasaegses protsessis on vandetõotus miski muu, kui kohtutõendi saamise viis.
Selle andmise ettepaneku võib teha faktide (aga mitte õigussuhte) kinnitamise või nende
eitamise eesmärgil. Kui ühe poole vandetõotuse andmise ettepanek on teise poolt tagasi
lükatud, siis loetakse tõestatuks sellele vastandlik fakt, milline kuulub kinnitamisele
vandetõotuse teel (saksa kriminaalkoodeks §429, Code civil § 1361). Kuid isik, kellele oli
tehtud vandetõotuse andmise ettepanek, võib selle asendada teise tõendiga (nn.
Gewissensvertretung). Meie kaubanduskohtu koodeks, lubades vandetõotuse andmise
ettepaneku esitamist, määratleb, et selle ettepaneku tagasilükkamise juhtumil, asi
otsustatakse vaid esitatud tõendite ja väidete alusel, ning see ettepanek loetakse tühiseks
(§301). Uues õiguses vandetõotus ei ole enam kohtuotsuse surrogaadiks, vaid selle aluseks.
B)Lepinguline vandetõotus., milline antakse mõlemate poolte vastastikusel
kokkuleppel, kes otsustasid asja lõpetada hageja ja kostja vandetõotuse andmisega (nn.
otsustav vandetõotus). Vaid seda vandetõotuse liiki lubatakse meie tsiviilkohtus (§115 ja
485). Lepingulise vandetõotuse põhiliseks tingimuseks on: kokkuleppe täielik vabadus:
selle initsiatiiv peab kuuluma vaidlevatele pooltele enestele. Kohus ei saa vaidlejaid
sundida vandetõotust andma ega teha sellist ettepanekut enda poolt hagejale või kostjale
(§485 kriminaalkoodeksis ja §300 kaubanduskoodeksis). Vabatahtlikku otsustavat
vandetõotust loetakse rahumeelseks tehinguks: nagu see või teine viivad vaidluse
lõppemisele (jusjurandum speciem transactionis continet), vaid selle vahega, et rahu
sõlmimine lõpetab vaidluse iseenesest, ilma mingi kohtuotsuse tegemiseta, kuid vaidluse
lõppemiseks vandetõotuse alusel on hädavajalik, et vandetõotusega tõestatud vastandlikud
suhted oleksid kohtuotsusega pühitsetud ning kinnitatud.
2.Juba rooma protsessis tuleb ette sunduslik vandetõotus (jusjurandum judiciale seu
necessarium). Kui asi oli kaheldav ja poolte poolt esitatud tõendid ebapiisavad, seejuures
hagil või vastuväitel tundus alus olevat, siis kohus tegi hagejale või kostjale ettepaneku
kinnitada oma nõudeid või vastuväiteid vandetõotusega kui täiendusega ebatäiuslikule
tõestusmaterjalile (lisa vandetõotus, jur. suppletorium) või eesmärgiga võtta endalt kahtlus
kostja suhtes (puhastav vandetõotus., jur. purgatorium). Esimene vandetõotuse andmise
ettepanek tehakse hagejale, teine – kostjale. Uutel rahvaste juures vaade lisa- ja puhastava
vandetõotusele erinevuse suhtes arenes põhiliselt kanoonilise õiguse mõju all, seoses
tõendite formaalse teooriaga, täielike või mittetäielike, täielike või mittetäielike (kui hageja
esitas poolikud hagi tõendid, siis kohus teeb ettepaneku täiendava vandetõotuse andmiseks,
kui tema nõudmine oli tõestatud vähem kui pooles ulatuses, siis vandetõotuse andmise
ettepanek tehti kostjale ad purgationem sui). Täiendava vandetõotuse andmisega saadakse
täielik tõend, a puhastava vandetõotuse andmisega hageja mittetäielik tõend kõrvaldati
täiesti. Täpselt samuti on täiendava vandetõotuse andmisest äraütlemine võttis poolikult
tõendilt ära igasuguse tähenduse aga puhastavast vandetõotusest äraütlemine pööras vähem
kui pooliku tõendi täielikuks tõendiks. Selle süsteemi jäljed säilisid osalt kaasaegsetes
välismaistes seadusandlustes, millised võtsid sundusliku või kohtuvandetõotuse andmise
instituudi (saksamaal kriminaalkoodeksi § 437-439, Code civil § 1366-1369), kasutusele.
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Meie endised seadused tsiviilkohtumenetlusest lubasid sundusliku vandetõotuse kasutamist,
kuid praegu kasutatakse seda kaubandusseadustikuga, millises säilisid tõendite formaalse
teooria jäljed (§302 sätestab täiendava puhastava vandetõotuse). Tsiviilkoodeksi põhikirja
koostajad, tühistades formaalsete tõendite süsteemiga sundusliku vandetõotuse, arvestades,
et vandetõotus teeb vaidlevad pooled oma asja kohtunikeks ja et pahatahtlikud vaidlejad
võivad alati vandetõotuse oma kasuks pöörata. Sel alusel võib vaid üks vandetõotuse vorm
– lepinguline, poolte vastastikusel nõusolekul, ilma mingi kohtu poolse sunnita ja
sekkumiseta (motiivid §485-498). Vandetõotuse küsimus kerkis üles uuesti üles, kui hakati
kohtureformi rakendama Poola Tsaaririigi suhtes, millises tsiviilkoodeksi alusel, lubades
seda otsustava vandetõotuse vormis, poole ettepanekul ja sunduslikku, kohtu poolt
määratud. See küsimus lahendati selles mõttes, et vandetõotus kui kohtutõend, oli lubatud
vaid selles vormis, millisena see on sätestatud tsiviilkohtumenetluse §485. määrustes.
Kohtupõhikirjade sisseviimisel kehtisid Baltikumi kubermangudes erinevad kohtu
vandetõotuse vormid. Peamine ja otsustav (Hanpteid), lisa (Ergänzungseid), puhastav
(Reinigungseid), hinnangut andev (Schätzungs- oder Würdigungseid), ilmumise
(Offenbarungseid) jne. Laiendadea Baltikumi provintside üle kohtu veendumuse järgse
tõendite hindamise aluse, valitsus leidis kõigi nende vandetõotuste liikide säilitamise
võimatu olevat, kuna need põhinevad peamiselt formaalsete tõendite süsteemil ja seepärast
peatus erandlikult peamisel või otsustaval vandetõotusel, selles selle tähenduses, millist ta
omab tsiviilkohtu põhikirjas (motiivid Määrusele Baltikumi kubermangude
kohtumõistmise ümberkorraldamiseks lk.77-85). Kohtu vandetõotuse eriliseks liigiks on
hindav vandetõotus (juramentum in litem, j. quantitatis). See oli tuntud roomlastele ja säilis
kuni käesoleva ajani. Üldise reegli järgi on isik, kes sai teise isiku ebaseaduslikust
käitumisest või hooletusest kahju, peab, nõudes kohtu korras selle kahju hüvitamist,
tõestama vastaval viisil selle suurust. Mõningatel juhtudel, siiski, kannataja võib ise hinnata
temale tekitatud kahju ja kinnitada seda vandetõotusega (Code civil 1369, saksa. Koodeks
260). See vandetõotus kehtis meil enne kohtureformi teostamist ja jätkab eksisteerimist
kommertskohtutes (kaubakohtu põhikiri §306). Sundusliku vandetõotusega seoses on uue
austria 1885 .a. tsiviilkoodeksiga poolte ülekuulamist, kui kohtutõendit (Beweis durch
Vernehmung der Parteien). See ülekuulamine võib olla kohtu poolt määratud, palvel või
omal algatusel, kuid vaid sel juhul, kui vaieldav ja seejuures asja lahendamiseks olemuslik
asjaolud ei ole teiste faktidega kinnitatud, mis poolte poolt või kohtu enese poolt tõenditena
määratud. Ülekuulamist teostatakse alguses ilma vandetõotuseta, aga hiljem võib poolt
kuulata üle vandetõotuse all. Põhikiri annab kohtule õiguse otsustada küsimuse selles,
millise tähendus tuleb anda poole poolt tunnistuste andmisest või mõnedele küsimustele
vastamisest keeldumisele, aga samuti poole mitteilmumisele vandetõotuseta
ülekuulamisele või ülekuulamisele vandetõotuse all (§373-383). Inglise protsessis
praktiseeritakse poolte ülekuulamist üpris laialdaselt. Igal poolel on õigus esitada oma
vastasele, kohtu loal, kirjalikke küsimusi, millisele ta peab vandetõotuse all vastama.
Tunnistused, millised on poolte poolt antud enda kasuks, võivad kohtu äranägemise järgi
olla teise poole väidete abil tagasi lükatud, kuid vandetõotuse all antud tunnistustest tehakse
tihti vihjed ja tõendid vastase kasuks ja selles ongi ülekuulamise eesmärk.
Vandetõotuse subjektid.
Meie põhikirja järgi on vandetõotus poolte tehingu tulemus ja seepärast on lepingu
sõlmimiseks vajalik korralduse tegemise isiklik teovõime. Seda ei või sõlmida:
1)isikud, kellel ei ole protsessuaalset õigust ja teovõimet (maavalitsuse, linna,
külaseltsi, aktsiaseltsi ja kompanii kassa),
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2)isikud piiratud teovõimega (alaealised),
3)isikud, kelles ei või vabalt oma vara käsutada (maksejõuetud võlgnikud, pillajad;
saksa. 439 kohtuvandetõotust puudutav).
Vandetõotuse lepingu objektideks ei saa olla faktid:
a)millistega kinnitatakse või eitatakse sünni päritolu ja seaduslikkuse õigust kuna need on
avalik-õigusliku iseloomuga õigused;
b)millistega kinnitatakse või eitatakse kinnis- või vallasvara omandiõigust (nii nagu
kinnisvara õiguste kehtestamine toimub teatud formaalsuse täitmise teel);
c)millistel on side kriminaalkorras käsitletava õigusrikkumisega (siin on asjasse segatud
avalik huvi;
d)millised on aktide, milliseid oma tõele vastavuses (§497 tsiviilkohtu põhikirjas) ei
kahtlustata, otsest mõtet ümber lükkavad.
Vandetõotuse andmise teostamine algab kohtus protsessivate poolt sellest kirjaliku
palve esitamisega, millisele on mõlemad pooled alla kirjutanud ja mis peab nende poolt
olema isiklikult tehtud, mitte usaldusmeeste poolt. Palves peab olema näidatud ära, kes
pooltest ja kuna kohustub vandetõotust andma ja millised asjaolud või tegevused peavad
olema sellega kinnitatud. Palvele peab olema lisatud vandekohtuniku leht???, milline on
poolte poolt ise koostatud, millistes nad näitavad täpselt ära vandetõotuse asja puudutavad
asjaolud. Vandetõotuse andmise lubamise palve on lubatud esitada kohtumääratlusega
(tsiviilkohtu põhikirja §486-497). Lääne-Euroopas antakse vandetõotus tavaliselt kohtus ja
selle andmise tava on märkimisväärselt lihtsam. Vandetõotuse andmise korda meil, vaata
ülalpool. Vandetõotuse andmisel esindatust ei lubata (tsiviilkohtu põhikiri §493-495,
saksamaal 440-446). Antud vandetõotust võetakse nende faktide või tegevuste täieliku
tõendina, milliseid on sellega kinnitatud ja seejuures sellise tõendiga, millist hiljem ei saa
mingite teiste tõendiga ümber lükata (tsiviilkohtu põhikiri §449., saksa §428).
Vandetõotuse mitteandmine (seda andma mitteilmumine või otsene keeldumine) annab
aluse fakti, kinnitava või eitava, millise ta pidi andma, poolele, kes selle andmisest kõrvale
hoidis, ebasoodsalt tõlgendamiseks (Code civil, 1367; saksa 429, 430, vaata meie põhikirja
§492). Nõusolek asja lahendamiseks vandetõotuse alusel kehtestab poolte vahel vaid
isikliku kohustuse, mis ei lähe üle nende järglastele. Kui vandetõotust ei saanud anda selle
surma pärast, kes seda andma pidi, siis otsus tehakse seni asja puudutavate tõendite alusel
(§496 tsiviilkohtu põhikirjas).
1898.a.
Vandetõotus kriminaalkohtus. Süüdistava kohtuprotsessi valitsemise ajal kasutati
vandetõotust erilise tõendi liigina. Vandetõotusega kinnitati hageja kui kostja väidete
õigsust, mõnedel juhtudel andsid vandetõotuse ka poolte volinikud. Kui kumbki pool ei
teinud vandetõotuse andmise ettepanekut, siis tõmmati nende vahel liisku. Protsessi
tagaotsiva vormi perioodil, vandetõotus kui kohtutõend, jäeti järkjärgult kriminaalkohtu
menetlusest välja ja kaasaegses protsessis võetakse vandetõotusi antud tunnistuste
garanteerimiseks vaid tunnistajatelt, asjaajajatelt, tõlkidelt, kes annavad lubaduse vaid tõtt
rääkida ega miskit neile teada olevat fakti varjata. Tunnistajatelt võetakse vandetõotus
kohtuistungi ajal. Õigeusklikud mitte teisiti, kui vaimuliku juuresolekul, aga teiste
usutunnistustega inimesed oma usutunnistuse vaimuliku või kohtu esimehe ees, kui antud
piirkonnas vastavat vaimulikku ei leidu. Asjaajamisel rahu-, linna- ja maakonnakohtute
ülemuste ees ning isegi väeosade kohtutes, antud isiku usutunnistusele vastava vaimuliku
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puudusel, võetakse neil allkiri selle eest, et mingi poole nõudmisel nad on nõus oma
tunnistust vande all kinnitama. Vaimulikud ja kõikide ristiusu mungad, aga samuti sellise
usutunnistusega isikute suhtes, kellel vandetõotust ei eksisteeri, on vandetõotuse
((vaimulikust)) andmisest vabastatud. Nad annavad aga lubaduse rääkida südametunnistuse
järgi ainult tõtt. Vandetõotuse all ei saa anda tunnistust:
1)kohtualuse mees ja naine, tema otsese liini sugulased ja ta lihased vennad ning
õed;
2)vaimuliku kohtu poolt kirikust välja heidetud isikud;
3)alla 14.aastased isikud;
4)nõrgamõistuslikud, kes ei mõista vandetõotuse pühadust;
5)evangeelset-luteriusku isikud, kui nad ei ole konfirmeeritud ((leeritatud));
6)tinglikult, kui ta on mingi poole poolt tagasi lükatud:
1)kes on kaotanud kõik õigused omandile eriti õigustele ja privileegidele;
2)isik, kes kannatas kuriteost, mees ja tema naine, tema vennad ja õed ja nende otse liinis
sugulased;
3)sugulased kannataja ning kohtualuse kõrvalliinides 3 ja 4 astmes ja kahes esimeses
omakeste astmes;
4)kes on asjas osalevad isikud, eriti lapsendamise, hoolduse, asjade ajamise ning kellel on
nende suhtes mingi kohtuvaidlus käimas;
5)juudid, nende usuvendade asjades, kes on võtnud vastu ristiusu ja lahkusulised, asjades
mis pudutavad lahkusust õigeusku pöördunud inimesi. Kohtualuse poolt võib tõrjuda
vandetõotuse all tunnistuse andmisest tema järeltulijad, kui ta on kohtu all kuriteo eest, mis
toob kaasa omandiõiguse täieliku kaotamise. Eeluurimise teostamise ajal küsitletakse
tunnistajaid, olles neid enne ette hoiatanud, et kohtus võidakse neilt võtta tunnistusi
vandetõotuse all.
Vandetõotuse all peavad tunnistusi andma veel erandjuhtudel ja nimelt:
1)Need tunnistajad, kes valmistusid kaugeks reisiks, milliselt tagasi tulek võib viibida;
2)kui tunnistaja on eluohtlikult haige;
3)kui tunnistaja elab sellest kohturingkonnast väljaspool, millise kohtualluvuses asi on ja
kauguse tõttu ei saa, probleeme tekitamata, kohtusse tulla;
4)uurimise teostamisel kõrvaliste isikute kaudu rahu- ning linnakohtutes ning maakonna
ülemate poolt rakendatakse eeskirju, millised kehtivad tsiviilprotsessis (vt .Ülevalpool).
Asja ümbervaatamisel apellatsiooni korras (rahukohtunike kokkutulekutel, maakonna
koosolekul ja kohtukojas) tunnistajad, kes on andnud vandetõotuse esimese astme kohtus,
uuesti vandetõotust ei anna ja esimees vaid tuletab seda veel kord meelde.
ЭС 49. 1898 с. lk.256-257.
1898.a.
Vandetõotus – tõotamine Jumala nimel, mis teostatud seadusega sätestatud vormis risti ja
Evangeeliumi ((Piibli)) ees, paremat kätte üles tõstes (prohvet Jesaja raamatu järgi
lausutakse Härra Jumal mitu korda tõotust andes tõstetud käega, et kinnitada antud lubadust
või tunnistust). Jumala nimel antava vandetõotuse ajalooline päritolu on üpris vana (vt. Кн.
Быт.XXII, 16). Riiklikus ja ühiskondlikus elus loetakse teda vajalikuks, et hoida inimeste
vahelist usaldust ja vaadeldakse kui õigusmõistmise vajalikku vahendit. Vandetõotust
antakse igaühe poolt tema usutunnistuse järgi (Св. Зак., т. 1, ст. 34). Tuues vandetõotust
andma peab vaimulik seletama selle mõtet ja selle kombe tähtsust ja tähendust ning et see
ei ole Jumala vastane vaid hoopis Tema poolt pühitsetud (Быт. XXII 16; Евр.VI 13, 16 и
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17) ja pühade apostlite poolt (2 Кор. 1., 23) ja et Jumala sõna ei salli sellise vande
kuritarvitamist (Лев. XIX 12., Мате. V, 34; срав XVI, 7 ; Марк. VI, 14-29). Seejuures
vaimulik ei pea üldsegi asja olemust puudutama, millise suhtes vandetõotust antakse ja
mitte tekitama temas või teistes asjasse puutuvates isikutes mingit kaastunnet või põlgust
(seletus kassatsioonikohtu menetlusele 1867.a. nr. 383); kuid ta võib viidata valevande
tagajärgedele. Kirikuseadused heidavad valevanduja kirikust välja, kui paganausulise ja
tölneri, ja keelab tal kokkupuutumise püha saladusega kümne aasta kestel (Vassili Suure
65. reegel). Vaimulikul ei ole seaduses nimetatud võimude poolt ja juhtudel, õigust kõrvale
hoida (ук. Св. Синода 11 ноября 1866.г.) ühelt või teiselt isikult vandetõotuse võtmisest.
Püha Sinod tunnistas võimalikuks lubada kohtuuurijate poolt kutsuda nii kohalikke kui ka
kaugemal elavaid vaimulikke (määrus 19. okt. 1873.a. ja okt. 1874.a.). Vandetõotuse
andmise rituaali enese suhtes kiriku kaanonites ega ka jumalateenistuse raamatutes
kindlaksmääravaid määrusi. Tavaliselt võetakse vandetõotus kiriku keskel altari ees.
Evangeelium võib vandetõotuse ajal olla vabalt valitud kohas, kuigi paljud vaimulikud
teevad ettepaneku suudelda vandetõotuse ajal, Johannese Evangeeliumi esimesi sõnu
”alguses oli Sõna”. Vt. П. Нечаевь, «Практическое руководство для
священнослужителей» (СПб., 1892)Б П. Забелин «Права и обязанности пресвитеров
по основным законамь христйанской церкви и по церковно-гражданским
постановлениямь русской церкви» (Киев, 18-8).
Meil kehtivate seaduste järgi, antakse vandetõotus järgmistel juhtudel:
1)Valitsevale keisrile ja ta seaduslikule järeltulijale alamiku ustavustõotuse andmine
(Св.Зак., т.1. ст. 33); Sellist vandetõotust annavad kõik meessoost alamad, kes on saanud
12 aastaseks, igasugusest kihist või järgust välistamata talumehi. Igaüks peab vandetõotuse
andma oma ülemuse korraldusel kirikus. Teist usku isikud, kus nende usu kirikut ei ole,
võetakse riigialama vandetõotus avalik-õiguslikes ametiruumides. Kirjaoskajad
allkirjastavad vandetõotuse andmise lehe, milline tavaliselt allkirjastatakse ka juures
viibinud vaimuliku poolt. Välismaalased, kes soovivad astuda vene alamlusse, annavad
alama vandetõotuse kuberneri korralduse järgi kubermanguvalitsuses. Keisrikoja mõlemast
soost liikmed, kes on saanud täisealiseks, annavad vandetõotuse Kõigekõrgema poolt
korraldatud pidulikul vandetõotuse andmise tseremoonial, kui valitsevale Riigipeale antava
ustavusvande ning et täidavad pärandi vastuvõtmise õigust ja perekonna kodukorda. See
vandetõotus kinnitatakse allkirjaga. Meessoost isikud võtavad ustavustõotuse asemel ustava
teenistuse tõotuse.
2)Teenistuskohuste ustava täitmise tõotuse annavad ametnikud ametikohale asudes,
nagu ka siis, kui nad kroonust tsiviilteenistusse lähevad, kuid kui neid ametis ülendatakse ja
teisele kohta üle viiakse, siis enam vandetõotust ei anta. Vandetõotuse peavad andma
isikud, kes valitakse kõrgematesse seisuslikesse kaupmeeste, mõisnike, tööstuse juhatuste
esimeeste ametitesse ning samuti maakonna omavalitsuste ning linnaduumade esimestelt
nende kogude ees, selle esimesel peale valimisi toimuval istungil. Talupojad, kes on valitud
küla ja valla ametimeesteks annavad samuti vandetõotuse kogukonna kirikus pühadel või
pühapäevasel päeval. Lõpuks, annavad vandetõotuse ka isikud, kes valiti kirikuvanemate
ametikohale ning sellele ka kinnitati, kuid kes valiti teist või kolmandat korda vandetõotust
ei korda. Üldisest reeglist on tehtud erand vaid selliste ametikohtade ja ametinimetuste,
teenistuslike või mitteteenistuslike, suhtes, millistele on seadusega pandud spetsiaalse
kinnitava lubaduse andmine, nagu püha sinodi liikmetele ja riiginõukogu liikmetele,
riigikantselei ametnikele jne.(Св. Зак. Изд. 187.г. т.III Кн. 1. ст. 185.191).
Mõningate ametikohuste täitmisele asumisel nõutakse ametkondlikus liinis spetsiaalse
vandetõotuse andmist isiku pool, kes nimetatakse esimene kord kohtuniku ametikohale, kes
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asub vandekohtunike hulka, kes nimetatakse notari ametisse, kohtu käskjala, kohtutõlgi ja
kohtufotograafi ametikohale, võetakse vandetõotus igaühelt vastavalt tema usutunnistuse
kombele, nende ametkondade asutuste pidulikul istungil, milliste juurde nad teenistusse
asuvad, kusjuures peale Valitseja Keisri ustava teenimise ning seaduste täitmise lubaduse
annavad kohtunikud tõotuse mõista kohut puhta südametunnistusega, erapooletult,
vandekohtunikud aga lubavad kohtus mitte midagi kirjutada ega rääkida, mis kirikut, riiki,
ühiskonda perekonda ja head moraali nõrgendaks, austavad kohtust ning võime ja kaitsevad
oma klientide huve, aga ülejäänud isikud – lubavad kohusetruult täita kõiki vastu võetud
kohustusi, et ei ületa oma ametivõimu ja kaitsta usaldatud huvisid nagu enda huve.
Vandekohtunikud, kes on kutsutud kriminaalasju läbi vaatama, annavad tõotava
lubaduse, et käsitlevad võrdse tähelepanuga kõiki asjaolusid, nii süüdistavaid kui ka
õigustavaid ja anda otsustav hääl kooskõlas sellega mis nad kohtus kuulevad ja näevad,
tõe vaimus ja südametunnistuse järgi, õigustamata süüdlast ega mõistes süütut süüdi.
Vandekohtunikud annavad tõotava lubaduse oma usutunnistuse reeglite kohaselt,
vaimulikud tema usukommete järgi. Vastava vaimuliku puudumisel annavad teist usku
vandekohtunikud tõotava lubaduse kohtu eesistuja ees. Usutunnistuse puhul, kus
vandetõotust ei tunta, annab isik piduliku lubaduse. 1864.a.kohtu põhikirja järgi annavad
vandekohtunikud vandetõotuse peale kohustustele täitmisele asumist, mil tuli vandetõotust
tihti mitu korda päevas anda, millega see komme kaotas oma piduliku tähtsuse. 1894.a. 3
juuni seadusega kehtestati, et kõik vandekohtunikud, kes on kutsutud asja arutamise
juurde, annavad vandetõotuse spetsiaalsel pidulikul istungil, millisega avatakse iga nende
osavõtul peetav kohtuistungite periood.
Tsiviilprotsessis tunnistajad annavad tunnistusi tavaliselt vandetõotuse all ja nad
võivad sellest olla vabastatud vaid kohtu poolt vaid protsessivate poolte nõusolekul, milleks
piisab sellest, et kumbki pool ei nõuaks tunnistajatelt vandetõotuse võtmist. Tunnistajate
poolt antud vandetõotus on kohustav ja eelneb tavaliselt ülekuulamisele. Mõnedes LääneEuroopa riikide koodeksites (saksa) lubatakse ka tunnistajatelt võtta ka peale ülekuulamist,
kinnitav vandetõotus. Rahukohtunikele on antud õigus, vaimuliku puudumisel, kuulata
tunnistajaid ära ka ilma vandetõotuse andmiseta, tuletades vaid neile meelde, et antaks
tunnistusi puhta südametunnistusega ja rääkida kõigist nende teada olevatest asjaoludest,
ning võtta neilt allkiri selle peale, et nad kohustuvad kellegi protsessiva poole nõudmisel
andma tunnistusi vandetõotuse all.
Igal juhul vabastatakse vandetõotuse andmisest :
1)Kõikide ristiusu voolude vaimulikud ja mungad-nunnad;
2)Usulahud, millistel vandetõotust ei ole; vande asemel annavad lubaduse rääkida puhta
südametunnistusega kogu tõe.
Neist Kohtu Põhikirjade reeglite alustest lähevad lahku Kõigekõrgema poolt 29. dets.
1889.a. kinnitatud kohtute menetluse eeskirjad, millised kuuluvad maaomavalitsuste ja
linnakohtute ametkonda. Nende eeskirjade järgi kuulatakse tunnistajad ilma vandetõotuse
võtmiseta üle, kuid tehakse hoiatus, et kõige nende poolt tunnistatu on nad kohustatud,
vajadusel, tunnistama vandetõotuse all. Tunnistus kinnitatakse vandetõotuse all eriti
olulistel juhtudel, nii ühe poole nõudmisel, mis on tunnistatud maaomavalitsuse ülema või
lugupeetud linnakohtuniku poolt, kui ka maaomavalitsuse ülema või linnakohtuniku enese
ettepanekul. Hiljem 29. detsembri 1889.a. eeskirjad rakendatakse ka kehtiva
kriminaalprotsessi määruste suhtes, teatud kategooria tunnistajate tingimusetu või tingliku
vandetõotuse andmise keelu suhtes.
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Järgmised inimesed (eksperdid), meie Tsiviilkohtumenetluse põhikirja järgi, ei
panda vandetõotust andma, nii nagu seda nõutakse Lääne-Euroopas j akuidas see on meil
sisse seatud kriminaalasjade läbivaatamisel. Ümbruskonna isikud (Окольные люди X,
866) annavad oma tunnistused vandetõotuse all.
Vaata veel:Bethmann-Hollweg, „Der romische Civilprocess“ (II, lk. 572585); Savigny, „System“ (VII, §§309-314); Bayer, „Vortäge“ (lk.867-924); Fürstl, „Die
neuen oesterr. Civilproc. „ (lk.540-552); Mourlon, „Repetitions“ (II, lk. 926-933);
Грошевой, «П., лфл самостоятельное доказательство по старому процессу и по
судебнымь уставамь» («Журн. Юрид. Общ.», 1894, кн. 1); Победоносцевь, «Судебное
рукаводство» (§§953-959); Анненковь, «Опыть» (т. II,. Стр. 358-378).
Г. Вербловский.
Vandetõotuse andmine . Alamad auastmed, keda väeteenistusse kutsutakse, peavad vandetõotust andma kaks
sõjaväes
korda: väeosas, kuhu saadeti vahetult peale teenistusse võtmist ja hiljem peale uustulnukate
esmase väljaõppe tegemist, enne nende edasisse teenistuskohta saatmist (tavaliselt aprillis
või mais). See teine vandetõotus, milline on toodud sisse 1884.a., antakse eriti pidulikkus
õhkkonnas: väeosades, millistel on lipud ja standardid, nende all, välisuurtükiväes –
suurtükkide rivi ees, kindlustes selle peamise maleva ees aga muudes väeüksustes selle rivi
ees. Vandetõotusele eelneb väeosa ülemate selgitav sõnavõtt, teenistuskohustuse ja
vandetõotuse tähendusest ning loetakse ette seaduse artikleid kohustuslikust
sõjaväeteenistusest kohta sõja ajal selle rikkumisest. Samuti räägitakse kangelastegudest,
millise eest autasustatakse sõjaliste aumärkidega nii sõdureid kui väeosi. Sama moodi
annavad väeosad vandetõotuse, kui sellele annetatakse lipp. Rivitusse teenistusse võetud
isikud annavad kohe väeosa lipu all vandetõotuse. Ohvitseri auastmesse tõstmisel antakse
uuesti tõotus. Vt. Св. Воен. Пост. Кн. VI Ст. 16, 20 и 34; в приложений к ст.-форма П.
Vangla-1937
Hoone kinnipidamiskaristuse täideviimiseks. Vangla peab nii asukohalt kui
konstruktsioonilt võimaldama hõlpsat korra ja distsipliini valvet ning säilitamist kui ka
kaitset kallaletungide vastu. Ühtlasi on tarvilik et vangla rahuldaks tervishoidlikke nõudeid,
võimaldaks vahialluse isoleerimist soo, vanuse, iseloomu, süütegude, parandatavuse jne.
järgi. Võimaldaks tööde korraldamist, vahialuste ravimist ja nende vaimset ning kõlblat
kasvatamist. Eelnimetatud nõuete kohaselt on kujunenud peamiselt kolm
konstruktsiooonitüüpi.
1)Radiaalpanoptilise süsteemi puhul koosneb vangla mitmest tiibehitusest. Need on
kiirtekujuliselt rühmitunud ühe keskpunkti ümber, kus asub valvetorn, millest avaneb vaade
kõikide tiibade koridoridele. Kui seejuures kambrid üksikuil kordadel on väljaspoolt
ühendatud vaid galeriidega, nii et on ülevaade alumiselt korralt ülemiseni, nimetatakse seda
süsteemi ka panoptiliseks. Esimene radiaalsüsteemiline vangla on Eastern Penitentiary
Philadelphias (ehitati 1825-1836.a.), esimene radiaal-panoptiline vangla Pentonvilles
Inglismaal (ehitatud 1840- 1842.a.) See tüüp hõlbustab suurimal määral valveteenistust.
Esimesed radiaalpanoptilised vanglad rahuldasid oma üksikakmbrite süsteemiga ka
hiljemini ekslikuks osutunud absoluutse üksikvangistuse nõuet. Selle nõude kõrvaldamisel
hakati tiibadesse ehitama ka ühisruume: töökodasid, ühiskambreid. Sellise tsentraalse
süsteemi puhul on raskendatud vangide täielik eraldamine ja lahushoidmine gruppide järgi.
2)Auburni süsteemi järgi ehitatud põhimõtteks on vangide öösine eraldamine
üksikkambreisse ja töötamine päeval ühisruumides. Esimene selline vangla ehitati aastail
1816- 1820 New Yorki osariigis P. A. Ühendriikides, kus esmakordselt teostati kambrite
ehitamine sise-vaheseina, mitte välisseina äärde. See raskendab küll põgenemist, kuid
võimaldab suuremat kontakti (signaliseeritud) vangide vahel ega ole hügeeniliselt
otstarbekohane. Auburni vangla ei rahuldada ka ruumide asetuse ja jaotuse suhtes ega
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võimalda vangide isoleerimist gruppide järgi.
3)Paviljoni-süsteem on moodsaim. Süsteeemiline vangla koosneb mitmest ehitusest, mis
asetsevad täiesti lahus või on seotud ühendava koridoriehitusega. Iga ehitis (paviljon) on
omaette, eraldatud tervik. See süsteem võimaldab suurimal määral vangide lahushoidumist
gruppide järgi ja on seepärast kohane just progressiivse kinnipidamissüsteemi
(Kinnipidamiskaristused) teostamiseks. Ta puuduseks on suurema valvepersonali vajadus ja
suuremad ehituskulud. H. K-l. EE. VIII 1937.
Varudega juhtimise
.- Model, inventory- Ressursside tellimuste paigutuse ja suuruse graafiku optimeerimise
mudel
mudel ja samuti hädavajalike ressursside optimeerimiseks.
Varustamise allüksus
- Support subsystem- Organisatsiooni allüksus, mis täidab funktsioone, mis on vajalikud
tootmisallüksuse töös hoidmiseks.
VasakpoolsusPärast 1789.a. Prantsuse revolutsiooni tekkinud ideoloogiline dendents, mis taotles
suuremat sotsiaalset, poliitilist ja vahel ka majanduslikku võrdsust; vasakpoolsete
arvamused lähevad lahku selles, kas parem tee nende eesmärkide saavutamiseks on
revolutsioon või reform.
Vastavuse printsiip
- Parity principle - Printsiip, mille kohaselt peab juhtkond delegeerima indiviidile
piisavalt volitusi, et ta oleks võimeline täitma neid ülesandeid, mille eest ta vastutab.
Vastutus.Responsibility- Lubadus ülesandeid täita ja kindlustada nende rahuldav teostamine.
Vastuvõtlik üldsus
- Väike osa üldsusest, mille silmaring ja poliitikahuvi ületab tunduvalt tavakodanikest
koosneva suure massiüldsuse oma.
Veebruari-revolutsioon- 23.02.1848.Pariisis toimunud revolutsioon, mis oli sihitud juulimonarhia aegse
23.02.1848.Pariis
korrupsioonilise reziimi vastu. 1847.a. alustasid Prantususe opositsioonilised elemendid
valimisrefirmi kasuks poliitiliste bankettide korraldamise kaudu ägedat agitatsiooni. See
leidis suurt vastukaja 1847.a. majanduskriisi, näljahäda ja elukalliduse tõttu kibestunud
rahvastikus, eriti tööliskonnas ja intelligentsis. Kui Fr. P.G. Guizot valitsus keelas
22.02.1848.a. ühe sellise banketi pidamise Pariisis, tekkisid rahutused, mille puhul
kodanlik rahvuskaart läks üle rahva poolele. Kuigi Guizot lahkus 23. veebr. Peaministri
kohalt, arenes ühest juhuslikust kokkupõrkest sõjaväe ja rahva vahel äge
barrikaadivõitlus. Sõjavägi sai lüüa, rahvas tungis kuningalossi Tuileriesśse ja rüüstas
seda. Kuningas Louis Philippe loobus nüüd oma pojapoja kasuks troonilt, ent mässuliste
survel saadikutekoja poolt nimetatud ajutine valitsus kuulutas välja II vabariigi. Selle ajal
tõusis poliitiliste küsimuste kõrval sotsiaalküsimus esimesest korda teraval kujul
esikohale. Veebruarirevolutsioon ajendas ka teistes maades, eriti Saksamaal
(Märtsirevolutsioon) ja Itaalias, suureulatuslikke revolutsioonilisi liikumisi.
Veenmine
Persuasion- .Ühe inimese vaadete teisele inimesele edasiandmise efektiivne võte.
Veenmine
Veenmisel põhineva arutluse loogika on järgmine
Vendid
Venemaa (VNFSV)
administratiivne jaotus
1990.a. 1.jaanuar –

loo lugejaga kontakt
tõesta, et olukord mingis valdkonnas on halb ning probleemid vajavad lahendusi
veena lugejaid muutuste vajalikkuses
too esile oma ettepanekuid
näita, et need on elluviidavad
esita põhilised väited kokkuvõtvalt.

– slaavi rahvas, kes elas läänemere kaldal ja kes olid asunud Rügeni saarele.
autonoomsed vabariigid – 16,
autonoomsed oblastid – 5,
autonoomsed ringkonnad – 10,
kraid ja oblastid - 55,

6321

Versailles´ rahu :–

rajoonid – 1846
linnu – 1045
külanõukogusid – 23421.
1)3. IX 1783.a. sõlmitud rahu, mis lõpetas P.-A. Ühendriikide iseseisvussõja.
Selle järgi tunnustas Inglismaa Ühendriikide iseseisvust ja loovutas talle Ida-Louisiana
kuni Mississippi jõeni; Prantsusmaa sai Inglismaalt mõned saared (Tobago Antillides,
Gorée Senegali lähedal), Hispaania – Florida ja Menorca, Madalmaad ühinesid selle
rahuga mais 1784.a.
2)Saksa-Prantsuse sõja lõpul 26.II 1871.a. Bismarcki poolt A. Thiers´i ja G. Cl.
J. Favere´iga sõlmitud eelrahu, mille tingimused ühtivad üldiselt Frankfurti rahu
omadega.
3)Pariisi rahukonverentsi ajal 28.VI 1919 Versailleś allakirjutatud rahuleping.

Versailles´ rahuleping

– Pariisi rahukonverentsil 1919 väljatöötatud, 28. VI 1919 Versailles´ allakirjutatud ja
10. I 1920.a. jõustunud leping, millega saavutati rahu maailmasõjas – võidetud Saksamaa
ja ta vastaste vahel; viimaseiks olid eeskätt nn. allieerunud ja assotsioneerunud riigid – PA. Ühendriigid, Briti impeerium ja selle dominioonid (Kanada, Austraalia, UusMeremaa, Lõuna-Aafrika ja India), Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan ja Belgia, peale selle
veel Boliivia, Brasiilia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Hedzas, Hiina, Honduras,
Jugoslaavia, Kreeka, Kuuba, Libeeria, Nicaragua, Panama, Peruu, Poola, Portugal,
Rumeenia, Siiam, Tšehhoslovakkia ja Uruguay.
V. r. taotleb: 1)rahvaste rahulikuks arenemiseks vajalikku uut rahvusvahelist
korraldust, mis oleks rajatud õiguse ja õigluse põhimõtteile (Rahvasteliit);
2)rahvastele võimaluse andmist enesemääramisõiguse põhjal korraldada enda valitsemist
oma suva järgi;
3)Saksamaaga sõja lõpetamist nii, et viimane kaotab kõik oma asumaad, loovutab
naabreile suured maa-alad, kohustub maksma reparatsioonimakse ja piirama oma
relvastust.
Leping sisaldab 15 osa ja jaguneb 440 artikliks. I osa sisaldab Rahvasteliidu pakti. II, III
ja IV osa määravad kindlaks Saksamaa uued piirid. Viimane pidi loovutama:
1)Prantsusmaale sellelt Frankfurti rahuga 1871.a. võetud Elsass-Lotringi;
2)Belgiale – rahvahääletuse teel Eupen´i, Malmédy ja Moresnet´;
3)Taanile – rahvahääletuse teel Šlesvig´i põhjapoolse osa;
4)Poolale – nn. Poola koridori, Poznan´i ja rahvahääletuse teel osa Ülem-Sileesiast (osa
viimasest siirdus ka Tšehhoslovakkiale);
5)Rahvasteliidu valdusse – Meemeli, mis hiljem anti üle Leedule (Klaipeda piirkond).
Peale selle moodustati Poola kaitse all seisev Danzingi vabalinn ja Saarimaa
(administratiivpiirkonnad, mis 1935.a. uuesti liideti Saksamaaga. Samuti loobus
Saksamaa kõigist oma asumaist ja eriõigustest Hiinas, Siiamis, Marokos, Egiptuses ja
Türgimaal. V. osa piirab Saksa maa-, mere- ja õhurelvastust sisekaitseks vajaliku
miinimumini ja määrab liigse sõjavarustuse hävitamise korra. VI osa käsitleb
sõjavangide, VII osa sõjakuritööde karistamise küsimust. VIII osa kohustab Saksamaad
tasuma reparatsioonimakse ja määrab nende tasumise ulatuse ja korra. IX ja X osa on
pühendatud majanduslike vahekordade jaluleseadmisele XI ja XII osa liiklemise
korraldamisele, XIII osa käsitleb tööõiguse küsimusi ja näeb ette Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni loomise. XIV ja XV osa sisaldavad mitmesuguseid klausleid. V. r. oli
Saksamaale väga raske. Peale suurte maa-alade kaotamise nii Euroopas, kui mujal pidi ta
tühistama Bresti rahu Venemaaga, loobuma sunduslikust väeteenistusest, hävitama oma
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kindlustised ja sõjavarustuse tagavarad, andma liitlastele üle suurema osa oma
sõjalaevastikust. Ta sõjavägi võis tõusta vaid 100 000 maa- ja 15 000 mereväelaseni.
Talle keelati soetada raskekahureid, sõjalennukeid, allveelaevu, gaasisõja-vahendeid.
Saksamaa oli sunnitud tunnistama end süüdlaseks maailmasõja puhkemises ja maksma
hüvitusmakse. Nende tingimuste kindlustamiseks nähti ette survevahendeid. Ühtlasi
tagasid P-A. Ühendriigid ja Inglismaa Prantsuse-Saksa uue piirijoone säilimise. V.r.-u
määrused kutsusid juba alguses esile teravaid arvustusi, mistõttu neid hakati peatselt
muutma, eeskätt reparatsioonimaksude suhtes (Dawes´i kava, Young´i kava). V. r-u
kitsendused relvastuse suhtes tühistas Saksamaa ühepoolse ülesütlemisega 16. III 1935.a.
seades uuesti sisse sundusliku väeteenistuse ja asudes taasrelvastumisele. Hiljem on
Saksamaa tunnistanud enesele mittesiduvaks ka teised V. r-u kitsendavad määrused.
Kõigile vaatamata on V. r. püsinud nüüdse Euroopa poliitilise süsteemi alusena. Selle
põhjal loodud uued riigid ja teostatud territoriaalsed muudatused on senini (1937.a.)
säilinud. [H.W.A. Temperley, History of the Peace Conference of Paris, 6 k., 1920-24; A.
Tardieux, La Paix, 1921; W. Schücking, Kommentar zum Fridensvertrage, 1920 jne.
jne.]
E.E.VIII. lk 960-962 Tr. 2.IV.1937
Vertikaalsed volitused
-Line authority - Volitused, millised antakse edasi vahetu ülemuse poolt alluvale ja nii
edasi teistele alluvatele.
Vertikaalsuunaline
- Communication, vertical - Informatsiooni liikumine organisatsiooni piires ühelt
informatsiooni vahetus tasandilt teisele.
Vesuuvlannad
Nii nimetati kahtlaste kommetega naisi, kes 1848.a. naiste püüdluste ettekäändel asutasid
klubi, mille istungid olid üpris kaugel poliitilistest üritustest.
Vidaam
Vana prantsuse aadlitiitel.
Viisa
Lad. visum, „nähtud“. Välispassi välisesinduses tehtav märkus, mis võimaldab
passiomanikul vastavasse riiki sõidu või läbisõidu. Viisad võeti kasutusele peale I
maailmasõda, kuid hiljem lepiti paljude riikide vahel kokku viisavaba suhtlemine.
Viisaastak
Vene keeles - pjatiletka. Nõukogude vene rahvamajanduse väljaarendamise Esimese
viisaastaku (algas 1 okt. 1928.a.) eesmärgiks oli Nõukogude Vene industrialiseerimine,
põllumajanduse arendamine, eramajanduse osatähtsuse nõrgendamine ja elutaseme
tõstmine, tööliskonna erikaalu suurendamine, majandusliku elui kujundamine võimalikult
sõltumatuks välismaasr ja sõjatööstuse areng. Viisaastak tunnistati täidetuks 1932.a. lõpuks,
s.o. 4 ¼ aastaga. Selle aja kestel kasvas tööstuse toodang koguselt 119 % (kavas 164%).
Uurimistööde, uute tööstusalade aj tööstusrajoonide loomise, eriti elektrifitseerimise alal on
saavutused eriti suured (Dneprostroi, Kuzbass, rasketööstuse piirkond Lääne-Siberis).
Mõned alad metallurgia, ehitusmaterjalid, tekstiil jm jäid siiski kavast kuni 50% maha. Et
kava täitmise kõrval jäi varju äriline külg (hozrastšot), viis see toodangu kvaliteedi
langusele. Omahind jäi ju endiseks, kuna kavas oli ette nähtud selle langus 35% võrra. Et
väiketootja vastupanu ähvardas nurja ajada viisaastaku ekspordikasvu, tõsteti
põllumajanduse kollektiviseerimise tempot administratiivse surve meetoditega ja hakati
1930.a. suuremat rõhku panema riiklike suurmajandite (sovhooside) loomisele.
Kollektiviseerimise viisaastaku lõpuks oli 61,5%, kavas oli 10 %. Loodetud toodangu
kasvu asemel tekkis aga tagasiminek põllupidamises ja eriti loomakasvatuses. Veiste arv oli
1928.a. 70,5 milj. 1932.a. – vaid 40,7 milj. Transpordi areng jäi viisaastakus kaubaveo
tõusuga kokkukõlastamata.
1933.-37.a. on II viisaastaku aeg. Selle eesmärgid on: põllumajanduse 100 %
kollektiviseerimine, seega ühiskonnaklasside täielik kaotamine, põllupidamise
tootmisvõime tõstmine, loomapidamises 1928.a. taseme saavutamine, tehniliste saavutuste
ratsionaalsem kasutamine, oskustööliste kaadrite loomine, tööstuse toodanguhulga tõstmine
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114% võrra, toodete kvaliteedi parandamine ja omahinna langus 26% võrra, suurema rõhu
asetamine kergetööstusele, tööliste reaalpalga tõstmine. 1937.a. alguseks ongi
põllumajanduse alal esimese viisaastaku kaotused suurelt osalt tasa tehtud, tänu
mehhaniseerimisele ja järeleandmistele põllumeeste eraomandile. 1935.a. rahareformiga on
loodud kindlam alus hindade kalkuleerimiseks. Kõrge omahinna tõttu kestavad riiklikud
juurdemaksud tööstusele edasi. Tootmise ratsionaliseerimise ergutamine paremate tööliste
nn. stahhanovlaste premeerimise abil ei ole andnud loodetud tulemusi. Toodangu hulga
seisukohalt toimub plaani täitmine üldiselt korralikult, mõne olulise erandiga, näiteks
kivisöe suhtes. Toodangu kvaliteet lonkab endiselt, eriti kergetööstuses.
Viitenorm
Virtus Unita Fortior
Vitis

– norm, mis on moodustunud viidatud normidest.
– „Ühendatud jõud on tugevam“ – Andorra lipu vapilt.
– leedu keeles ja kultuuris, Vitis on Leedu põhiseaduses kirjutatud suure tähega sellepärast,
et
nii otsustati 1992. aastal ja põhjus on selles, et see
Vitis suure tähega on kogu vapi nimetus.
Siin ei ole ta mingi konkreetse rüütli nimi, kuigi selline mehenimi
Leedus on käibel küll. Nimi kui selline tuleb vanast leedu keelest ja
tähendab midagi umbes nagu
jälitajat või tagaajajat jahil või vaenlaste väljaajajat maalt. Aga! see on nime seletus. Vitis
suure tähega on Leedu vapi nimetus. Muidu väikesega tähega kasutatult tähendab ta sellel
vapil kujutatud ratsanikku ehk rüütlit. Vastus suure tähe kohta pärineb
Leedu Presidendikantselei heraldikabüroolt.

Vokational
Volitatud delegaadi
teooria
Volitused

– kutsenõukogu .
- Esindamisteooria, mille järgi esindaja õige roll on pidada kinni oma valijaskonna selgesti
väljendatud soovidest ja taotlustest.
– (Authority, organizational)-Organisatsiooni ülesannete täitmisel selle ressursside
kasutamise ja selle töötajate jõupingutuste suunamise piiratud õigus.
- Arusaam, et individuaalne või kollektiivne tahe võib ületada mis tahes takistused ning
teha ajalugu oma ettekujutuse kohaselt; on vastuolus determinismiga ja iseloomustab
fašismi ja kommunistliku ideoloogia hilisemaid suundumusi.
– (voluntas - tahe) suund f, mis tunnustab kõige eksisteeriva alusena mittemõistuslikku
tahet, eitab objektiivseid seaduspärasust looduses ja ühiskonnas, samuti teaduse seadusi.
- Product layout -Sisseseade paigutus millegi massitootmises, kus on kogu väljalastaval
toodangul peaaegu analoogilised tootmisoperatsioonid. Tootmisjõud asetsevad vastavalt
tööoperatsioonidele järjestikku asetsevate töökohtadena.
moraalse teadvuse mõiste, mida kasutatakse isiksuse üldistatud positiivsete püsivate
moraalsete omaduste iseloomustajana. Kant arvas, et voorus on: hinge püsivus kohuse
täitmisel. Aristoteles toonitas, et voorus ei ole kaasasündinud omadus ja see on omandatud
inimese poolt õppimise (harjutamise) teel.

Volutarism
Volutarism
Voolplaneerimine
Voorus –

Vordingborgi akt
– algeline põhiseadus Taanis 1282.a.
Vroom-Jettoni otsuse - Vroom-Jetton leadership decision model - Juhtimise tõenäosuse mudel, mis paneb rõhu
vastuvõtmise mudel
otsuse vastuvõtmise protsessile ning määratleb viis juhtimistüüpi, mis moodustavad
katkematu kontiinuumi (mat. punktide või arvude pidevalt jätkuv kogu): autokraatlikust
kuni demokraatlikuni.
Võim
- Valitsev arvamus, et kellelgi on õigus käsutada ja nõuda kuuletumist (vt legitiimsus).
Võim
– (T:12,lk.672-690) on üldises ja laias mõttes ühe võim teise või teiste üle. See
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võim võib kuuluda teatud olendile või: 1)Tema üleinimliku päritolu alusel teiste suhtes – Jumala võim;
2)Suhtelise eelise alusel, mis tulenenud loomulikust vajadusest, või loodusseaduse
põhjal – vanemate võim alaealiste laste üle, poliitiline võim või riigivõim;
3)Suhtelise eelise alusel, mis seadustatud juhusliku faktiga – selline on härra
võim ostetud või vangi võetud orjaga (vangiga).
Praktiline probleem on siin selles, et kelle poolt ja kuidas peaks olema võimaldatud
ülemvõim, mis kannaks ühiskondlikke ideid ja huvisid. On arvamusi, et kõrgeim võim peaks
ühtima jumaliku võimuga. Näiteks: Jaapani keiser on jumaliku päritoluga (Mukago). Hiinas
(“Taeva poeg”) imperaatoriks, Rooma riigis - Romuluse jumalikud järglased. Platoni arvates
peaks ülemvõim kuuluma tarkadele. Aristotelese ettekujutuses – peavad selles võimu
teostamises osalema kõik vabad kodanikud. Kristlus andis riigivõimule religioosse
tähenduse ja koos sellega tegi asja keerukamaks oma sõltumatu kiriku- ühiskonna loomisega
koos oma kõrgema võimuorganiga. Läänes on iseseisev vaimulik võim organiseeritud alalise
paavsti monarhiana, kuid mis on tihti vastuolus ilmalike võimudega. Praeguseks on aga
enamus riikides ilmalik võim kiriklikust võimust lahus. Vabadus, kui isiksuse püüd
enesemääramisele, nõuab võimalikult palju omaalgatuslikku loomisjõudu. Kord, kui
vabadust piiravate hädavajalike meetmete kogum, eksisteerib siin terviku kaitseks ja on
seetõttu suunatud ühiskondliku aluse toetuseks – eraalgatuse arvelt. Korda kaitseb võim.
Võimu tegevus igas liidus võib ilmneda kolmes suunas: 1)Liidus sisemise korra
kehtestamine ja hoidmine.
2)Liidu moraalsete ja materiaalsete eesmärkide teostamine.
3)Liidu võimu väärikuse ja huvide kaitse teiste sarnaste Liitude eest. Sõna VÕIM
omab tihti mõiste JÕUD.(Võimsus), kaotades sellega moraalset ja progressiivset-kultuurilist
tähendust, mis on võimule vajalik, kui organisatsiooni hädavajalik element. Siit tulebki
võimu ja vabaduse ning võimu ja õiguse vastandamine: vabaduse ja isiklike õiguste
laiendamist seostatakse seetõttu võimu nõrgendamise või kaotamisega. Samuti tekitab
segadusi mõistetega: “tugev” ja “nõrk” võim. Tugeva võimu all mõeldakse mitte sellist
võimu, mis rahuldab kõiku ülalpool loetletud eesmärgid, vaid seda, mis ei luba vabadusi ja
ei soosi isiklike õiguste arengut; ja vastupidi, nõrgaks võimuks peetakse sellist, milles on
kooskõla individuaalsete vabaduste arenguga. Siit see, et võim seostatakse despoodi
võimuga ja nõrk võim – õigusriigiga. Määratluse viisid:1) Milline pool valitseb, selliselt ka
võimu nimetatakse:
- Liidu pea – patriarhaalne, absoluutne monarh, despoot.
- Väljapaistvad inimesed (targad, rikkad, suguharu juhid
jne.) – aristokraatlik võim.
- Väheste valitsus – oligarhia.
Kõikide vabade inimeste valitsus – demokraatia, ohlograatia,
2)Ajalooliste etappide põhjal: - Perekondlik, sugukondlik võim.
- Kogukondlik v.(paikseks jäämine).
- Territoriaalne v. (Feodalism).
- Rahvusriigi v. , eelistatud ülemvõim kogu territooriumile
kui ka rahva üle (Souverainete).
Aristoteles jaotas valitsemise kaheks viisiks:
1.Õige
2)Väär, selle järgi, kas see taotleb kõigi hüvangut või on ainult mingi
kitsa grupi kasuks. Kuid : - Monarhia.
- Aristokraatia.
- Demokraatia. võim annab inimestele võimaluse võimu

6361

kuritarvitada.
Võim

-isiku või grupi oma tahte maksmapaneku suutlikkus, et teiste abil viia ellu oma tahet
(eesmärke).
-Power - Võimalus tegutseda või võime mõjutada olukorda ning teiste inimeste käitumist.
Võim organisatsioonis (Authority, organizational) Piiratud õigus kasutada organisatsiooni ressursse ja suunata
piiratud hulga inimeste jõupingutusi organisatsiooni ülesande täitmiseks.
Võim–1984
(FES lk.92-93)üldises mõttes võime ja võimalus teostada oma tahet, avaldades
inimeste käitumisele ja tegevusele teatud mõju, kasutades klassikalisi vahendeid –
autoriteeti, õigust, vägivalda(majanduslikku, poliitilist, riiklikku, perekondlikku jne.) Riiklik
võim võib saavutada oma eesmärke erinevate vahenditega: kultuurilis-ideoloogilise mõjuga,
majandusliku stimuleerimisega ja muude kaudsete moodustega, ning ainult tema omab
monopoli sunnimeetmetele, spetsiaalse aparaadi abil kõigi, ühiskonna liikmete suhtes.
Riiklik võim – ühiskonna poliitiline riigiaparaadi abil juhtimine. Seda tehakse
valitseva klassi või kogu ühiskonna voli üldkohustuslikuks täitmiseks. Riiklikule võimule on
iseloomulik, et viiakse ellu vaid valitseva klassi tahet, kasutades riigiaparaati, mis omab
relvajõudu (armee, politsei, vanglad)(Jur. E. S. M – 1984.a.)

Võimu (esindaja)
solvamine

Riiklik juhtimine – Sotsialistlikus ühiskonnas teostatakse võimu seaduste ja teiste
seadusandlike aktide, täitevvõimu organiseerivate aktide alusel ja sotsialistliku elu
korraldavate organite abil.
Printsiibid: - sotsiaal-poliitilised
- organisatsioonilis-tehnilised.
Meetodid on juhitavate käitumise ja tegevuse mõjutamise viisid.
- administratiivne
- majanduslik
- ideoloogiline
funktsioonid: -prognooside tegemine
kavandamine
organiseerimine
- juhtimine ja operatiivne korraldus
- reguleerimine
- kontroll, arvestus
Võimu (esindaja) solvamine – Riigi- ja ühiskondliku võimu esindajate solvamise juhtude
käsitlused erinevad kaasaegsetes karistusseadustikes eraisikute solvamisest karistuste
määra ning asja menetlemise viisi poolest. Neis tegevustes näeb seadusandja mitte lihtsat
solvamist – injuria, vaid ühiskonna solvamist – injuria publica. Selle kuriteo objektideks
võivad olla üksikud ametnikud ja ka kollegiaased asutused (kohtud, administratiivorganid
või ka poliitilised kogud). Prantsuse ja Belgia õiguse järgi on ametiisikutega võrdsustatud
ka isikud, kes täidavad ühiskondlikke kohustusi (vandekohtunik, kaasistuja kohtus).
Kurideo kvalifitseerumiseks on vaja, et ametniku solvamine toimuks tema ametikohuste
täitmise ajal või suhtes. Prantsuse õiguse järgi loetaks ametniku solvamist juhtimise korra
vastaseks kuriteoks, mõned teised koodeksid loevad selle kvalifitseeritud ülekohtu
tegemiseks. Saksa nuhtlusseadus ja mõned teised koodeksid sätestavad selliseks ametniku
solvamiseks riigivõimuaktide või – märkide (valitsuse korraldused, vapid, lipud)
kahjustamise või moonutamise juhtumid. Vene õiguse ajaloos kohtab varasemaid sarnaseid
üksikasjalikke ja rohkearvulisi määrusi juba Peeter I ajajärgust. Hilisemad Valitsejad on
karistusi leevendanud. Kehtiva Karistusseadustiku järgi on ametniku solvamise juhtumina
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vaadeldavad vappide aga ka avalike skulptuuride kirjade ja kuju rikkumine. (Viimaseid
kahte kuritegu Seaduste Kogus ei olnud.). Vastutuse tingimuseks seab seadus nõude, et
mainitud objektid oleksid (võimude loal või korraldusel) avalikus kohas ja et süüdistataval
oleks seadusliku võimu suhtes mitteaustava suhtumise näitamine (maksimaalne karitus on
Siberisse elama saatmine). Sellise ettekavatsuse puudumisel karistatakse Karistusseaduse
§33 järgi arestiga või rahaliselt kuni 100 rbl. Meie Karistusseadustiku ametniku või
valitsuse asutisi solvamist puudutavad määrused moodustavad väga keeruka süsteemi, mil
karistuse suurus on pandud sõltuvusse solvatud isiku ametikoha teenistusjärgust ning ka
solvamise viisist ja kohast. Kõik võimu solvamised menetletakse avaliku süüdistuse
esitamise korras, sõltumata kannatanu kaebusest. Ära leppimine ei ole võimalik, sest
vastastikuse kokkulepe sõlmimise alust siin rakendada ei saa. Kõige kergem karistus
ähvardab süüdlast alama järgu võimuesindaja solvamise pärast (§31.) Sõnaga
võimuesindaja solvamist karistatakse kuni kuise arestiga või siis trahviga kuni 100 rubla.
Teoga võimu solvamisel kuni kolmekuise arestiga. Edasi, karistuse raskuse järgi järgneb
vallavanema või sarnaste ametiisikute solvamine, mille eest määratav karistus (sõnadega
solvamise eest - arest alates 7 päevast kuni 3 kuuni, kuid vägivalda kasutades – 2 kuust
kuni 8 kuuni vangi). Lõpuks, ülejäänud võimuesindajate solvamine, keda seaduses
nimetatakse „ametnikeks“. Senati poolse selgituse järgi peetakse ametiisikuteks kõiki
isikuid, kes kuuluvad valitsuse või ühiskondlike asutuste koosseisu, kuigi nad ei täida
klassifitseeritud ametikohti, kuid olid palgatööl. Nõnda võttis Senat Karistusseadustiku
vastava artikli alla linnapea, linnavalitususe liikmed, väikekodanlastest vanemad,
kaubanduskodade liikmed, kirjutajad, rahukohtunikud jne. solvamise. Kuriteo sooritamise
koha järgi eristab seadus ametniku solvamist ametiruumides või selle mingis osas
koosoleku ajal (§282., mujale elama saatmine, kuid kui kuritegu sooritati joobununa –
vangistus või arest) ja ametniku solvamine väljaspool ametiruume (§285-286). Eespool
nimetatud paragrahvide rakendamise puhul on täiesti ükskõik see, kas ametnike eneste
käitumile oli seaduslik või ebaseaduslik, solvaja võetakse vastutusele ka viimasel juhtumil.
Ametniku solvamine peab olema tahtlik; süüdistatav peab seejuures endale teadvustama, et
solvatav on ametnik, kes täidab oma ametikohustusi. Solvamise paigaks oleva „kambri“
all mõeldakse ametiruumiks kohandatud ruumi (mitte ruumi, kus kogunevad keisririigi
erinevad seisused, et oma asju arutada, näiteks aadlike kogu saal). Karistusseadustiku §282
karistab arestivõi vangistusega ka ebasündsate sõnade kasutamist või teo sooritamist,
milline ei sobi kokku koosoleku koha tähtsusega. Kassatsiooni praktikaga on §282
kohaldatav süüdistatavale näiteks sellisel juhul, kui ta tuli joobununa asja arutamise ajal
rahukohtuniku istungiruumi, tuias seal, kasutas sobimatuid sõnu ja esitas luuletusi.
Ametiruumide au ning autoriteedi seab seadus nõnda kõrgele, et peab vajalikuks
kohtuistungi ajal sooritatud eraisiku solvamist range karistuse vääriliseks (vangistus või
arest). Seadus sätestab samuti ametniku solvamise ametiasutusse esitatud dokumentide
kaudu ja karistuse suurus sarnase solvamise viisi puhul sõltub sellest, kuhu dokument on
esitatud: kas solvatavasse ametiasutusse endasse (§282, 1 ч. Vangla või arrest) või
mingisse teise kohta (§283 – rahaline karistus või arest). Kooskõlas senati ((kohus))
juhistega, mõistetakse „ametiasutusele või ametiisikule loetakse solvavateks väljenditeks“ ,
millistest räägitakse §282 ja 283, mõeldakse mitte ainult siunamist või sõimusõnu, vaid ka
sündsaid sõnu, kuid mis ei vasta suhetele, millistes asuvad isikud, kes kasutavad selliseid
sõnu ja isik või koht, millisesse need sõnad puutuvad.
Kolmandaks võimuorganite solvamise liigiks on – solvamine solvavate kirjutiste,
paberite või kujutistega, kui need puutudutavad kõrgemaid võimuorganeid (§279) või selle
keskmisi või alamaid esindajaid (§280); viimastel juhtudel peab solvamine puudutama
teenistuskohuste täitmist, samas kui §279 sellist piirangut ei sisalda. Ameti- isikute,
ühenduste- ja asutuste ajakirjanduses solvamist (§1039-1040) eristatakse lihtsaks
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solvavaks kajastamiseks või siis solvatava isiku, ameti, asutuse solvamist tema au,
väärikust ja head nime häbistavate asjaolude avalikustamisega, mis kuulub meie
seadusandluse järgi karistamisele samadel alustel ja karistustega kui eraisikute solvamine.
Ametiisikute laimamist eraldi ei käsitleta, kuid senati komentaari järgi suhtutakse sellesse
sama moodi kui eraisiku laimamisse. Seadus sätestab spetsiaalselt ülemuse solvamise
alluva poolt ja alluva solvamise ülemuse poolt. Esimese suhtes rakendatakse
Karistusseadustiku ((Nuhtlusseaduse)) (§394 ja 395), milline eristab solvamise sõnades
solvamiseks (ülemuse suhtes jäme või ebasünnis käitumine; tema juuresviibimisel
väljendamine, või ilma temata, kuid avalikult, tema au solvavaid väljendeid; ta otsene
sõimu või vandesõnadega solvamine ; karistatakse – alates rangest noomitusest kuni
kindlusvangistuseni.) ja teoga solvamise puhul (Siberisse elama või asumisele saatmine).
Ülemuse poolse alluva solvamisel viimase teenistuskohuste täitmise ajal, kes on süüdlane
§400 sätete alusel ja karistatakse solvamise üldiste eeskirjade alusel. Uue
Karistusseadustiku eelnõus on üksikute võimuesindajate solvamine eraldatud valitsuse- või
ühiskondlikest asutuste esindajatest. Vaid teist liiki juhtum on soovitatud viia peatükki,
milline vaatleb vastutegevust ja võimu solvamist, aga võimuisiku või ühiskondlikku ametit
omava isiku solvamine nende ametiülesannete täitmise ajal, on eelnõu järgi solvamise
kvalifitseerumise liigiks. Süüdlast võimu ilmses mitteaustamises ebasobiva teoga valitsusvõi ühiskondliku asutuse istungil karistatakse arestiga. Kui aga võimu mitteaustamine on
sooritatud valitsus- või ühiskondliku asutuse istungil või ametlikul paberil, või asutusse
esitatud paberil, või on lausutud või loetud ette avalikult kõnes või kirjutises, aga samuti ka
trükises, kirjas või kujutises süüdlase enda poolt või tema mahitusel levitatud või avalikult
üles seatud, siis süüdlast karistatakse vangistusega. Kui mitteaustaamine sooritati valitsusevõi ühiskondliku asutuse liikmete vastase vägivallateoga nende koosistumise ajal, siis
süüdlast karistatakse parandusmaija saatmisega. Võimu mitteaustamiseks loetakse samuti
võimude korraldusel avalikult üles pandud teadete või muude dokumentide, loosungite,
vapi või mõne teise võimumärgi (avalikud kujud-mälestusmärgid nende hulka ei kuulu)
maha kiskumist, kahjustamist või moonutamist. Seda tegu peetakse ettekavatsetuks, kuid
karistused algavad arestist kuni vanglani, kui kahjustamise või moonutamine eesmärgiks
oli võimu suhtes lugupidamatuse näitamine. Kui võimu suhtes lugupidamatuse
väljendamise eesmärgil kisti maha, kahjustati või moonutati avalikult ülesse pandud
manifest või Kõigekõrgema korraldus, siis süüdlast karistatakse parandusmajaga. Vt.
Савичь, «Посягаеульства на государственную власть» («Юридическая Лътопись»,
т.11, 1892); Цахариэ, „Ueber
Jur.,teenistusalane süütegu, riigi või omavalitsuse teenija poolt pädevuse piiri ületamise
teel või selle piirides ilma õigusliku aluseta toimepandud tegu, välja arvatud juhtum, mil
sellise teo sooritamine on erakordsete asjaolude tõttu riiklikes huvides hädavajalik.
Ettevaatamatu võimu liialdus on karistatav ainult siis, kui selle tulemusena ilmneg oluline
kahju riigile või erahuvile. Ettevaatamatu võimu liialdamine ilma tähtsa kahju tekitamiseta
riigile või erahuvile on distsiplinaarsüütegu.
Jur., teenistusalane süütegu, riigi või erahuvi ähvardava kahju mittekõrvaldamine või
mittetakistamine selleks omavalitsuse teenistuses seisva isiku poolt. Ettevaatamatu võimu
tegevusettus on karistatav ainult juhul, kui selle tulemuseks oli oluline kahju riigile või
erahuvile. Peale selle on kehtivas KrS-s ette nähtud rida võimu tegevusettuse erijuhtumeid.
Ettevaatamatu võimu tegevusettus, mille tagajärjel ei tekkinud olulist kahju riigile või
erahuvile, on distsiplinaarsüütegu.
- Idee, et täidesaatev, seadusandlik ja kohtuvõim kujutavad endast valitsuse kolme selgelt
eristatud haru; XVIII saj prantsuse poliitikateoreetik Montesqieu väitis, et poliitiline
vabadus nõuab võimude ranget lahusust.
– Charles Monmtesqieu sõnastatud demokraatliku valitsemise põhiprintsiip, mille järgi
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seadusandlik, täidesaatev ning õigustmõistev tegevus peab olema jagatud eri
institutsioonide vahel.
Jur. riigi valitsemisel põhimõte, mille kohaselt riigivõimu põhifunktsioone, s.o.
seadusandliku võimu, täidesaatvat võimu j akohtumõistmist, teostavad üksteisest
sõltumatud eri organid. Selle põhimõtte kohaselt teostab riigis seadusandlust parlament ja
täidesaatvat võimu riigipea koos tema poolt suvaliselt ametisse nimetatavate ministritega.
Parlament määrab oma teotsemise korra ja alused iseseisvalt. Riigipeal puudub parlamendi
kojusaatmise õigus enne selle legislatuuriperioodi lõppu. Ministrid ei või olla parlamendi
liikmed. Teiselt poolt ei kuulu ka riigipea koos ministritega parlamendi otsesesse
mõjupiirkonda. Nad ei vaja parlamendi usaldust ega kanna poliitilist vastutust parlamendi
ees. Kohtumõistmist teostavad nii parlamendist kui ka riigipeast õiguslikult sõltumatud
kohtuasutised.Võimude lahususe õpetuse esimeseks süstemaatiliseks arendajaks oli Ch. De
S. Montesquieu oma konstitutsioonilise riigi teooriaga. Absoluutselt puhtal kujul ei ole
võimude lahusust rakendatud üheski riigis. Selle rakendamisel on teataval määral alati
kasutatud võimude tasakaalustamise põhimõtet. Puhtaimal kujul on võimude lahususe
põhimõte nüüdisajal teostatud presidentsiaalsüsteemiga riikides, aga ka neis omag riigipea
teataval määral üldnormide väljaandmise õigust. (vt. Dualism)
EE. VIII 1938 A. Mg.
Jur. riigivõimu teostamise korraldus põhimõtte järgi, et seadusandlikku võimu teostav
organ võib teataval määral pidurdada või mõjustada valitsemisvõimu teostava organi
teotsemisi ja vastupidi. Võimude lahususe printsiibi rakendamisel kuulub võimude
tasakaalustamiseks riigipeale olulisema õigusena suspensiivse veto õiguse kasutamine
parlamendi poolt väljaantavate seaduste suhtes. Parlamendi olilisema õigusena esineb sel
korral riigi tulude ja kulude eelarve kindlaksmääramise jakehtimapanemise ainuõigus.
Parlamentaarse valitsemiskorraga riikides avaldub võimude tasakaalustamine peale
eelöeldu veel parlamendi, riigipea ja ministrite erisisulisi vastastikuseis suhteis, mis on
kujunenud eri riikides erilaadseiks. Vt. , parlamentarism.
Küsimus sellest, kes valitseb; elitarism, neomarksism ja pluarism annavad sellele erineva
vastuse.
Ped. , katse, mille tulemuste alusel võetakse õpilasi õppeasutustesse, kuhu astuda soovijate
hulk ületab vabade kohtade arvu. Võistluseksamite puhul pole oluline katse tulemuste
absoluutne tase, vaid paremusjärjekord. (Eksam).
Jur. , selline lepingu sõlmimise viis, mil vastava kuulutuse põhjal mitu isikut esitavad oma
tingimused, kuna leping sõlmitakse sellega nende seast, kelle pakkumine osutub
vastaspoolele kõige soodsamaks. Näiteks oksjonil müüakse asi sellele, kes pakub kõrgeima
hinna (Enampakkumine). Töövõtte või veolepingu väljapakkumisel sõlmitakse leping
sellega, kes on nõus seda sooritama vähima tasu eest (Vähempakkumine).
Sõj., igas võitlejapaari tervitus relvaga vehklemisvõistluse eel, kusjuures tervitatakse esmalt
vastast, siis vasakpoolseid ja selle järel parempoolseid kohtunikke ja pealtvaatajaid.
Dokument, millega võlgnik tõendab, et ta usaldajalt vastava summa on saanud laenuks ja
kohustub seda tähtajaks tasuma. Võlakohustise vastu raha laenamine on eriti praktiseeritav
ühispankades.
Jur., õiguisvahekord, mis kohustab võlgnikku usaldaja e. kreeditori kasuks vastavaks
varalise väärtusega seotud talituseks. Võlakohustus tekib kas asjaomase sellekohasel
tahteavaldusel sõlmitud õigustoimingust, lepingust, teise isiku lubamatust teost (näiteks,
teise isiku süü läbi tekitatud kahjust) või vastava kohustuse tekkimise (näiteks, tööstusliku
käitise valdaja vastutab kahjude eest, mis tekivad õnnetusjuhu tagajärjel töölistele käitises
töö ajal). Võlakohustus tuleb tääita tähtajaks, kindlaksmääratud viisil ja kohas vastavale
isikule.
Jur., menetluses maksejõuetu võlgniku vahistamine....
- avaras mõttes langeb kohustavuse mõiste kokku mõistega kohustus, kui iga juriidilise
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suhte osa (siin ja edaspidi on viidatud: ЭС БЭ, 1898, jne. XXII, 432). Igale isiku õigusele
vastab alati teistele isikutele pandud (seadusega pandud kohustus) selle õiguse austamise
kohustus, mitte tungida tema sfääri,aga sellise sissetungi juhtumil – vastutada neid õigusi
rikkudes spetsiaalse määruse aga samuti deliktide (X, 338) alusel. Sellised kohustused
pannakse kõigile isikutele peale seadusega omanikele ja kõigi perekonna, pärandamise ja
isiklike õiguste omajatele.
Enam kitsamas mõttes mõeldakse kohustavuste alla kohustusi, millised on
endapeale võtnud tsiviilühiskonna liikmed või erinevate ühiskondlike liitude esindajad
vabatahtlikul kokkuleppel teiste liikmete või liitudega, kusjuures nende vabatahtlike
kokkulepetega määratletakse mitte ainult juriidilistesse suhetesse astumine (ja omandi
soetamiseks ja ka abiellumiseks on nõutav isiku vabatahtlik otsus), vaid ka õiguste ja
kohustuste koosseis, milliseid isikud, kohustusse astudes, enda peale võtavad.
Õiguslike normide kogum, millised reguleerivad selliseid vabatahtlikke kohustusi,
kannavad võlaõiguste nime, millised moodustavad ühe tähtsaima tsiviilõiguse või eraõiguse
valdkonna (IX, 512. Tihti eristatakse kokkuleppest, seadusest ja deliktist tekkinud
kohustused ja kõik kolm liiki suhtuvad ühtmoodi võlaõiguse. Kuid seadusest tekkinud
kohustused hõlmavad kogu õiguste süsteemi, kuna deliktidest lähtuvad kohustused
kindlustavad, lisaks seaduse spetsiaalsetele määrustele, üksikuid tsiviilõiguse liike.).
Iga üksiku kohustuse olemus seisneb selles, et üks või mitu (vastastikuselt seotud
kohustused. Vt. Корреалъныя обязателъства, XVI, 335. ) isikut (krediitorid) saavad
võlaõiguse alusel õiguse nõuda teiselt (või teistelt), nende poolt antud lubaduse või
nõusoleku jõul, kindlaksmääratud tegude kogumit (XI, 326), milliste aluseks (vt. Lepingu
tegemise põhjus.) on krediitorite eneste poolt antud eelnevates või järgnevates tegudes või
mis seisnevad objektiivsetes faktides ja on seadusega tunnistatud piisavalt oluliseks, et
võlgniku lubadustele anda juriidiline jõud.
Vaadeldes kohustusi krediitorite vaatepunktist, nimetatakse neid seepärast,
nõudeõigusteks. Idealistlik vaatenurk võlaõiguse mõistele, mis sunnib igas õiguses otsima
teatud moraalset sisu, ärgitab paljusid juriste otsima võlaõiguse määratlusest, peale väliste
tunnuste, veel selles eksisteerivaid neid moraalseid suhteid, millised kokkuleppe tulemusel,
tekivad krediitori ning võlgniku vahel. Erinevalt asjaõigusest, milline annab isikule reaalse
võimu elutu ja seepärast asjadega vastupanu mitteosutava ja perekonnaõigusest, kus võimu
alge isiksuste üle toetub isikute omavahelisel loomulikul sidemel, nähakse võlaõiguses
isikute vahelise puhta moraalse sideme väljendust „tahte võim tahte üle“. Tahte element
saab siin enam piiratud tähenduse. Kohustust peetakse par excellence juriidiliseks vormiks.
Määratledes täpsemalt võlaõiguse objekti, ütleb Kuntze (Кунце): inimlik tahe on reaalsus –
muidugi, psüühiline, kuid ikkagi reaalsus; see ilmneb mitte ainult selles, et ta sünnitab
välises maailmas viivitamatult tegusid, vaid ka selles, et ta on võimeline ilmuma kui kestev
enesemääratlemise seisund enda ja võõras huvis. Selline alaline enesemääratlemise seisund
tuleb ette, näiteks, võlgnikus. Võlgnik tassib oma kohustust kui ahelaid, mis hoiavad teda
seotuna, nagu needus, kui raskus, millist ta kannab enesega kaasas, sest ta tunnistab oma
tahet seotuna ja soovib, et ta oleks seotud. Ta ei vabasta end neist ahelatest – või paremini
öeldes, seda teeb vaid kergemeelne, ebaaus ja südametunnistuseta võlgnik. Ta mitte vaid ei
tea, et ta on mittevaba, vaid ta ei tahagi olla vaba. Ta ei võta ahelaid maha enne, kui
krediitoriga on asjad klaaritud. Ta kannab oma seotust kaasas, kui oma hinge osa ja ahelad
tunduvad temale niivõrd kitsad, et ta, leides need olevat väljakannatamatud, otsustab teha
äärmuslikke samme, või isegi teha enesetappu“.
Sarnasele ettekujutusele kohustusest väidetakse õiglaselt vastu, siiski, kui sellel on
mingi hind, siis vaid moraalne. Juriidilisest vaatenurgast „psühhiline reaalsus“, mis seisneb
alalises võlgniku enesemääratluses kohustusi täita, mis tulenevad kohustusest, täiesti
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püüdmatult ei ole mitte mingit võimalust sundida võlgnikku kohustust täitma, kui ta seda ei
soovi. Austades moraalset tahtevabadust, loobub kaasaegne võlaõigus võlgniku isiku suhtes
igasugustest vahetutest sunnimeetmetest, mis suunatud võla väljanõudmisele, peale varalise
kahju hüvitamise, milline on tekitatud kohustuse mittetäitmisega. Kui pidada õiguse mõiste
juures võimu elementi (vt. VI, 676) isiksuse üle, siis tuleb öelda, koos Zom´iga, et
kohustuse iseloomulik joon nimelt krediitori võimutus, jõuetus (Ohnmacht) võlgniku
suhtes. Seda tunnistades, jätkab suur enamik juristidest sellegi poolest miski erilise
võlaõiguse objekti otsimist, erinevalt asja- ja perekonnaõigusest. Kas on võlaõiguse
objektiks isiksus, vara või võlgniku tegevus? Enamik kaldub viimase arvamuse poole,
nõnda kui lubada võlaõigust isiksuse suhtes, tähendaks anda krediitorile võim, millist temal
ei ole, segada võlaõigus ära asjaõigusega. Kui ka lubada õigust teole on sama, mis lubada
lubada tahe tahte vastast ülevõimu, nõnda nagu võlgniku teod seisavad sõltuvuses tema
tahtest ja järelikult ei saa olla peale sunnitud. Otsida erilist kohustuse objekti on
kaasaegsele võlaõigusele täiesti asjatu. Tsiviilõigus on järkjärgult kokkuvõetav ühe tüübi
juriidiliste suhetega, mis annavad volitatud isikule vaid õiguse sundida kohustatud isikuid
teatud käitumisele, varaliste väljanõudmiste tegemisega ähvardamise teel, tegude eest, mis
tekitasid kahju, mis ei ole kooskõlas antud käitumisnormiga. Isiku võim asja üle, kuivõrd
jutt käib selle võimu kaitsest kolmandate isikute eest, erineb käesoleval ajal vähe
kohustusega seatud suhetest asjasse: piiratud vindikatsiooni hagi ((ld. vindicatio, jur.
asjaõiguslik hagi, omandihagi)) (vt. Виндикация) ei erine sisuliselt miskil moel
võlaõiguslikust hagist, nõnda nagu see läheb kindlaksmääratud isiku vastu. Võlaõigus on
alati õigus kahju eest varalise rahulduse saamisele, mil võlgnik on selle kohustuse
täitmisest üles öelnud, mis teostatud kohtuvõimu otsuse täitmise teel. Sellega lahendatakse
ka küsimus sellest, kas on hädavajalik ka selle kohustuse tegelikkuseks nõuda teatud
krediitori poolse varalise huvi olemasolu (XIII, 263). Kohustuse sisuks võivad olla
igasugused võlgniku tegevused, oleks vaid nende või leppetrahvi hindamise teel hüvitada
mittetäitmise huvi.
Ajaloolisest vaatepunktist lähtudes ei saa leida erinevusi asjaõiguse ja
perekonnaõiguse vahel ühelt- ja võlaõiguslikust teiselt poolt. Varasemal perioodil
kohustused paistsid silma asjalise iseloomuga. Krediitoril oli samasugune reaalne võim
võlgniku (X, 928) üle, nagu omanikul asja üle, isal ja mehel naise ning laste üle.
Analüüsides tahte poolset tahte valitsemise psühholoogiat ja otsides tähelepanelikult
kohustuste objekti, kaasaegsed saksa juristid pööravad vähe tähelepanu suurele muutusele,
milline toimub kaasaegse võlaõiguse organisatsioonis, võrreldes endisega – muudatus, mis
lähendab seda asja- ja perekonnasuhetele.
Kaasaegne asjaõiguse süsteem on suletud on põhivormides. Eraisikutel võivad olla
kehtestatud vaid need valdamise vormid ja vaid selliste õiguste ja kohustustega, millised on
seadusega tunnistatud ning reguleeritud. Perekonnaõiguse vormid on antud loomulike
suhetega ja neist tulenevad õigused ning kohustused on seadusega täpselt määratletud ning
ei kuulu eraisikute tahtel muutmisele.
Võlaõigus erineb asja- ja perekonnaõigusest selle poolest, et selle vormid ja neist
tekkivad õigused ning kohustused kehtestatakse eraisikute tahte ning nõusoleku järgi.
Ajaloolises arengus ja võlaõiguse valdkonnas toimuvad selles vallas muudatused,
tänu eraisikute tahte allutamisele ümberkorralduse objektiivsetele faktoritele: tsiviilkäibele
((?)) (гражданскаго оборота) ning ühiskondlikele huvidele.
Neist suurimad on kontragentide, kes astuvad võlaõiguslikesse suhetesse, isikliku
vabaduse puutumatuse printsiibi väljakuulutamine. Asjaolud, millised kalduvad, kas või
kohustuva poole nõusolekul, viimase vabaduse piiramisele, tunnistatakse tingimusetult
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kehtetuteks (näiteks eluaegne tööle palkamine, lubadus mitte abielluda, kaaskontragendi
huvides mitte tegeleda teatud tegevusega, anda krediitorile võlgniku kehalise karistamise
õigus jne.). Kontragendid kohustuvad alluma oma kokkulepetes „hea südametunnistuse“
(X, 815, 847) printsiibile, mis välistab poolte vastastikustes suhetes vale ja pettuse.
Lõpuks, seadusandlus, võtab endapeale võlaõiguse eest õiguse vallas hoolitsemise,
et töötada välja normaalseid võlaõiguse suhte vorme ja sellega seotud õigusi ning
kohustusi, millistes seadus mitte ainult „ei mõtle välja poolte väljaöeldud tahet“, nagu tihti
seda kujutavad endale ette juristid, vaid ka toovad sisse kontragentide sunduslikku
käitumise alged. Viimastest suurim osa puudutab käesoleval ajal kohustusi, mis puudutavad
avalikku huvi, puudutavad üksikute klasside suhteid (tööleping) ja ühiskondliku tähtsusega
ettevõtteid (transport, kindlustus, töövõtud jne.) eralepingutes on seaduse normidel vaid
kontragentide vahelise spetsiaalse kokkuleppe puudumisel või viimaste nõusolekul neile
alluda ja need lubavad kokkulepet ka vastupidises, kuid ka siin tunnistatakse mõningad
seaduse norme kohustuslikena (näiteks varandusliku või isikliku tööle palkamise suhtes).
Kõige tähtsam on see, et riiklik sekkumine kohustavatesse suhetesse järkjärgult kasvab ja
erasuhted, kaasaegsetes laialt arenenud tsiviilkäibe ((?)) (гражданскаго оборота)
tingimustes, üha enam ja enam allutatakse selle käivet üldiste faktorite mõjule, nõrgendades
seda individualiseeriva eraisikute tahte tähendust. Tänu sellele püüdleb ka võlaõigus üha
enam ja enam selle poole, et sulanduda normide süsteemi, kui ei ole täielikult välistanud
tsiviilkäibe ((?)) (гражданскаго оборота) liikide individualiseerimist, siis tingimusetult
allutab üksikute isikute teod tsiviilõiguslike suhete üldise korra huvidele.
Vana korra puhul ei ühendanud inimesi kohustused mitte ainult ideaalse „ ühe isiku
tahte ülevõimu valitsemise teise tahte üle“ (vinculum juris), vaid ka reaalse ülemvõimuga
isiksuse üle (nexum), selle sunniviisilisel allutamise teel sellele, mis on öeldud ja
formaalselt lubatud, väljaspool seost poolte tõeliste kavatsustega ja huvidega („on lie les
boeufs par les cornes et les hommes par les paroles“, „convenances, vainquent loy“ –
ütlused vanast prantsuse tavaõigusest).
Nüüd püüavad poolte tahe ja huvid asuda seaduse kaitse alla, kui vaid neid
ähvardab oht olla otse või kaudselt olla alla surutud kontragentide asendi ebavõrdsuse
poolt.
Kohustuste tekkimine.
Käsitledes kohustust kui kahe tahte liitu, nõuab võlaõiguse valitsev filosoofiline
teooria kohustuse olemasoluks lepingu olemasolu, kahe tahte kokkulepet, milliseta ei saa
olla juriidiliselt kehtivat kohustust. Leping (X, 847), ega mitte ühepoolne lubadus (XXI,
746), loetakse, seepärast, kohustuste allikaks. See teooria on rajatud, siiski, õiguse
moodustumise objektiivse faktori täielikule ignoreerimisele. Järgides mitte ideaalseid
inimeste vahelise moraalse liidu loomise eesmärke, vaid tsiviilkäibe ((?)) (гражданскаго
оборота) huvisid, kohustus ei saa omada muud alust, peale poolte tahte ja käibe nõuetes on
need alused „vahend eesmärgi saavutamiseks“ (Dernburg) sisuks. Kuivõrd pool ei soovi
teise kasuks kinkimise akti teha, andes temale lubaduse tema kasuks teatud teod teha,
kuivõrd nende toimingute jaoks peab olema mingi alus teise poole toimingutes: krediitor
peab võlgniku toimingu eest esitama teatud ekvivalendi. Kui kohustus sõlmiti poolte
täielikul tahtel, kui nad paistsid silma „asjalise iseloomuga“, siis kohustuse aluse
paljastumine kohtu ees ja üldse selleks, et olla kehtiv, seda ei nõutud.
Teatud vormis sõlmitud leping andis krediitorile võlgniku üle vahetu võimu. Ka
kaasaegses võlaõiguses, kuivõrd pooltele on oluline eemalduda alusest ja sõlmida nn.
abstraktne kohustus (vt. Побудителъная причина договора, XXIII, 948), vorm asendab
aluse. Kuid kui kohustused läksid kohtu ja riigi kontrolli alla, poolte suhted, andes põhjuse
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ühe lubaduseks sooritada miskit teise kasuks, said olulise tähenduse, kui krediitori
pretensioonide põhjendatuse näitaja. Kohustust hakati pidama tegelikuks vaid siis, kui
krediitor, nõudes võlgnikult tema lubaduse täitmist, ise varem sooritas midagi tema kasuks
(andis temale raha võlgu või asju, milliste tagastamist ta nõuab) või, omalt-poolt, lubab
tulevikus sooritada teatud toiminguid (vt. Контрактъ, XVI, 107). Kui juba krediitori
poolelt järgnes sellele, mis lubatud, täitmisest äraütlemine ja võlgnik on kohustusest vaba;
peab see viimane olema vastastikune (vt. Двусторонный договоръ, X, 225).
Kohustuse konstruktiivseks elemendiks ei ole leping, kui selline, vaid selles
sisalduv võlgniku lubadus ühest küljest ja sellele krediitori poolt antud alus teisest küljest.
Ja консенсуалъномъ контракте (XVI, 107), mis toetub vaid kokkuleppele, on need kaks
elementi, nõnda nagu see koosneb kahest lubadusest, millistest üks on teisele aluseks.
Lähtudes väärast filosoofilisest ja konstruktiivsest alusest, läheb valitsev kohustuste
tekkimise teooria risti-vastu kaasaegse tsiviilkäibe ((?)) (гражданскаго оборота)
nõudmistega. Ta, prinsiibilt, ei tunnista ühepoolse lubadusega antud kohustuste kehtivust –
kuid see lubab neid „erandi“ kujul üksikutel juhtudel. Ta peab kohustusi rangelt
individuaalseteks suheteks, mis seovad vaid kahte kokkuleppivat isikut ja seepärast, jälle
printsiibilt, mitte edasiantavad – kuid on sunnitud lubama kohustuste üleandmist käibe
nõudmistel ja looma rea skolastilisi teooriaid selle õigustamiseks ning selgitamiseks (vt.
Цессия обязателъствъ). Antud isikute poolt sõlmitud kohustused, teooria õpetuse järgi
sünnitavad mitte ainult kohustusi, vaid ka õigusi ja hagisid vaid neid sõlminutele isikutele.
Seepärast, kui lepingus on räägitud lahti toimingud kolmanda isiku kasuks, siis see isik, kes
ei seisa võlgnikuga moraalses liidus, ei saa nõuda kohustuse täitmist. Ja sellegi poolest,
teooria peab tunnistama lepingute tegelikkust kolmandate isikute kasuks (vt. X, 848).
Paljud juristid ei suuda teoreetiliselt mõista esindatuse võimalikkust kohustuste
võtmisel, nii nagu esindaja lepingus kontragendiga toimub nende isikute tahte liit, mitte
kontragendi ja printsipali (принципала), seejuures kui kohustused tekivad viimasele.
Seejuures, kui kohustus tekib võlgniku lubaduse jõul, mis tugineb teatud alusele
objektiivsete faktide kujul, mis tunnistatud õiguslikus korras piisavaks, et olla võlgniku ta
kohustuse nõudmise täitmise aluseks, siis ei ole neist nähtustest mitte ühelegi takistust. Kui
minu lubadusel on tõsine motiiv või see on kutsutud esile mind puudutavate nähtustega ja
mis nõuavad minult teatud käitumist, äärmisel juhul eksisteeriva moraalsuse (annetamise
lubadus) mõiste jõul, siis ei ole takistusi selle tegelikkuseks, vaatamata lepingu või
kokkuleppe puudumisele, kellega see ei oleks ka sõlmitud. Kui faktid, millised oleksid
minu lubaduse andmisele andnud põhjuse, oleksid esmalt seotud antud krediitori
isiksusega, aga seejärel muutunud seotuks teise isiksusega (ma sain raha laenuks antud
isikult, aga see isik, tuginedes minu äramaksmise lubadusele, võttis seda teiselt, andes
temale üle ka enda nõudmise minult), siis ei ole takistust minu kohustuse tekkimisele uue
krediitori suhtes ja selle eelmise ees kustumisele. Saanud antud isikult oma teatud toimingu
lubaduse ekvivalendi, ma olen kohustatud täitma kokkulepitud toiminguid, ükskõik kelle
kasuks.
Kohustuste jaotamine.
Kohustusi jaotatakse:
nende tekkimise viisi järgi - abstraktseteks ja konkreetseteks;
nendes osalenud erinevate isikute põhjal – lihtsateks, osalisteks ja ühisteks, aga
viimased – korreaalseteks ((lad. correus, kaassüüdlane, jur. kaasvastutav, korreaalne
kohustus, võlakohustus, mille täitmise eest terves ulatuses vastutavad mitu isikut.)) ja
solitaarsed ((solitaarne, ld. solitarius, üksik, üksildane));
sisult – alternatiivseteks ja generalisioonilisteks. ((ld.generalis, üldistamine,
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üldistus, üksikjuhtumite selgitamise varal üldreegli tuletamine)), määratletud ja
määratlematud, jaotatavad ja jaotamatud;
kohtulise kaitse jõult – juriidilisteks (hagetavad) ja loomulikud.
See jaotamine põhineb vaid teoreetilisel vaatepunktil kohustuse olemusele, kuivõrd ka
vajadusest kehtestada üksikute kohustuste liikidele, millised ei mahu üldistesse normidesse,
spetsiaalsed tehnilised eeskirjad.
Abstraktsed ja konkreetsed kohustused.
Tunnistades, et kohustus on tekkinud kokkuleppest või kahe tahte liidust ja
ignoreerides oma konstruktsioonis kokkuleppe objektiivset alust, kaasaegne teooria ei näe
sisulist erinevust abstraktselt väljendatud kohustusel „abstraktselt“ („luban maksta ära sada
rubla“) ja „konkreetsel“ viitega alusele („kohustun tasuma minule üleantud asja eest sada
rubla “). Ja nii selles, kui teises on loovaks elemendiks tahe. Kuid praktilisest vaatepunktist
ei ole see jaotamine üldsegi nõnda ebaoluline. Kui tunnistada kehtivaiks kõik lubadused,
sõltumatult alusest, siis võlgnike olukord muutub äärmiselt haltsusväärseks, nõnda nagu
rahatud lubatused ja mis on väljendatud sellele ekvivalendile mittevastavalt, millise vastu
need on antud, hakkavad omama samasugust jõudu, nagu need, kus abstraktne vorm on
vaid võlgniku ning krediitori vahelise huvi teadlikuks väljenduseks. Üks asi, kui mina,
lõpetades, suurel hulgal alustel, oma arved krediitoriga, väljendan oma suhete tulemust
tema suhtes, rääkides lihtsalt, et pean end kohustatuks temale sadat rubla ära maksma.
Teine asi on siis, kui ma annan allkirja ((veksli)), kirjutades, et ma olen võlgu sada rubla,
ilma mingi aluseta ((põhjenduseta, selgituseta)). Esimene kohustus kuulub kohtus
tunnistamisele, kui poolte, tegelikkuses eksisteerivatele, alustele mitteviitamise kavatsus;
teine – lihtsalt kirjutatud sõnad, mis ei tugine tegelikele nähtustele. Selline on
seadusandluste praktiline vaatepunkt (vt. Побудителъная причина договора, XXIII, 948).
Lihtsad, osalised ja ühised kohustused.
Nähes kohustuses kahe tahte moraalset liitu, mõistab valitsev kohustuste teooria
vaid lihtsa ja osalise kohustuse struktuuri. Lihtsa kohustuse puhul tekib liit nende
nõusolekul ja see lakkab kohustuse rahuldamisel. Osalise kohustuse puhul mõned
krediitorid sõlmivad liidu ühe võlgnikuga, kohustades viimase neist igaühele maksma
teatud osa tervest võlast, või mitu võlgnikku lubavad maksta ühele krediitorile teatud
summa, jaotades selle omavahel osadeks. Üks kohustus (st. mis tekib ühest kokkuleppest)
jaguneb siin mitmeks lihtsaks kohustuseks ja ei tekita teoreetilisi raskusi. Ühisel kohustusel
(vt. Корреалъное обязателъство) mitu võlgnikku lubavad ühele krediitorile (või
vastupidi) ühe ja sama tegutsemise või rahasumma, kusjuures kogu summa ühe isiku poolt
äramaksmine kustutab ka kõigi ülejäänute võlglaste võla.
Ühiske kohustuse puhul, sellisel viisil, kehtestatakse mitu krediitori ja võlgnike,
vastavalt nende arvule, vahelist liitu. Kui üks maksab võla ära, siis kaob ka teiste
võlakohustus.
Filosoofilisest võlaõiguse vaatepunktist on seletamatu, millisel viisil moraalne liit
mitme isikuga, võib olla katkestatud ühe isiku poolese liidu katkestamisega? Küsimus
lahendatakse kergelt, sisiki, sellega, et tänu kogu võla ühele krediitorile äratasumisega
osutuvad kõik ülejäänud kohustused krediitori suhtes alusest ilmajäänuteks ja on seepärast
juriidiliselt kehtetud.
Alternatiivsed kohustused on sisult samad, millistes on nimetatud mõned erinevad
asjad või toimingud, mis kuuluvad väljaandmisele või tulevad võlgniku poolt krediitori
kasuks sooritada, tingimusel, et ühe väljaandmine või sooritus, võlgniku valikul (kui
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lepingus ei ole vastupidist kokku lepitud) vabastab kõik ülejäänud väljaandmisest või
toimingu sooritamiseset. Võlgnik peab sooritama kas tolle või selle. Siin kerkib jälle üles
teoreetiline küsimus sellest, millisel viisil ühe rahuldamisega katkestatakse teiste
objektidega seotud leping ja jälle seisneb vastus selles, et võlgniku poolse ühe lepingulise
teo sooritamisel jäävad teiste nõudmised aluseta. Kehtestades mitu rahuldamise asja,
krediitor peab silmas enese kindlustamist ühe võlgniku hukkumise juhuks teisega
asendamisega. Kui juba kord ese on tagasi antud, siis sellist asendust ei ole enam tarvis.
Alternatiivse kohustuse puhul ei või nõuda, ühe asja hävimisel, selle maksumuse tasumist,
ega teiste esemete väljaandmist ((?)).
Generalisiooniliste kohustuste kohta vaata VIII, 335.
Kohustuse kindlaksmääratus sõltuv selle eseme määratletavusest. Võib üldistada
vaid sellist toimingut, milline on määrateltud oma tunnustes või võib olla määratletud selle
täitmisel (ei saa üldistada lihtsalt „teenused“: on hädavajalik täpsustada, millised – kuid on
võimalik palgata „põllutöödele“, „koduabiliseks“ jne.). Kohustused, milliste objekt ei ole
määratletud, ei saa olla täidetud ja on seepärast kehtetud, nagu ka objektiivselt võimatu
sisuga (impossibilium nulla obligatio) või seaduse ning heade kommete vastased
kohustused.
Kohustuse objekti jaotavus või mittejaotavus omab tähtsust ühiskohustustuste
puhul, mil on võimalik ühelt võlgnikult nõuda kohe täielikku rahuldamist; mitmete
subjektidega jagamatud kohustused on seepärast algusest peale ja vaieldamatult solidaarsed
ja mitte jaotatavad.
Kohustuste enam üldine jaotamine hagitavateks (juriidilisteks) ja loomulikeks.
Esimeste kohustuste sisuks on tingimusetult tunnistatava objektiivse alusega, mis annab
nende võlaõigusele kohtuliku kaitse.
Loomulike (naturaalsete) kohustuste sisuks see, milliste alust loetakse otsese kaitse
andmiseks ebapiisavaks või siis need, milliste alus on juba juriidiliselt kadunud. Sellisel
viisil on kohustus, milline on tekkinud kaotusest kaardimängus, juriidiliselt kehtiva
kohustuse tekkimise suhtes alusetu. Alaealise poolt, ilma hooldaja nõusolekuta, võetud
kohustus on samuti kehtetu. Kohustus, mis on aegunud, on kaotanud oma juriidilise aluse.
Selliste asjaolude puhul hagida ei saa. Sellegi poolest ei ole need tingimusetult kaitsest ilma
jäetud. Vabatahtlikult tasutud kaardivõlg, täisikka jõudnud alaealise kohustus või aegunud
võlg ei anna tagasi nõudmise õigust. Loomulike kohustuste õigustust nähakse
kodanikuühiskonna ja riigi huvide erinevuse tõttu „õigluse“ nõuetes ja „loomulikus
õiguses“, mis väljenduvad tahteaktides.
Kohustuste mõju.
„Igasugune õieti koostatud leping ja igasugune kohustus, paneb lepingu sõlmijatele
selle täitmise kohustuse. Igasugune leping ja igasugune kohustus, mittetäitmise juhtumil,
tingib võlaõiguses kohustuvalt isikult kõige selle rahuldamist, mis on selles määrustes
otsustatud“. Need vene tsiviilseaduste määrusesd (567 ja 570 стт. ) väljendavad täpselt
kohustuse sisu, millised, eeskirjade ja poolte kohustuste kehtestamise mõttes on sarnased
seadusele. Kohustuse täitmine peab olema teostatud vabatahtlikult, kooskõlas seaduse ja
poolte kokkuleppega kehtestatud eeskirjadega. „Võlgnik peab rahuldamise õiendama ära
kohusetundlikult, vastavalt tsiviilkäibe tavadega (cт. 242 общегерм. улож.). Kohustuse
täitmine peab olema teostatud krediitorile, tema usaldusisikule, kolmandale isikule, kes on
lepingus ära mainitud või uuele krediitorile, kohustuse üleandmisel (vt. Цессия). Võlgnik
peab ise kohustuse täitma vaid sel juhtumil, kui selleks on tarvilikud tema isiklikud
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toimingud; teistel juhtudel võib selle toimingu korraldada kolmanda isiku kaudu. Lepingu
täitmise asi peab olema see, milles lepiti kokku. Ühe asja teisega, võrdväärtuslikuga (datio
in solutum), asendamine on lubatud vaid kerdiitori nõusolekul. Võlgnik peab tagama
täieliku rahulduse, selle osa vastuvõtmine sõltub krediitori tahtest. Rahuldamise üksikasjad
määratletakse kohustuste omadustega. Võla tasumine peab toimuma kindlaksmääratud
kohas. Kui see ei ole lepingus kindlaks määratud või see on oma olemuselt ja lepingu
sõlmimise tingimuste tõttu määratlematu, siis see peab olema teostatud võlgniku elukohas
ja lepingu sõlmimise hetkel. See peab toimuma teatud tähtajal. Maksmise tähtaja
edasilükkamine (vt. Мораториумъ, Срокъ) on krediitori nõusolekul võimalik. Tähtaja
pikendamine viib vastutuse suurenemisele. Võla tähtajal mittetasumise puhul, mis toimus
võlgniku tahtel (vt. Culpa), ta hüvitab selle asjaoluga tekitatud kahju. Rahaliste kohustuste
täitmise kohta vaata Платежъ и Уплата. Võlgniku poolne kohustuse mittetäitmine või
selle lepingule mittevastav täitmine viib võla ja mittetäitmisega tekitatud kahjude kohtu
poolsele väljanõudmisele. „Kõigis kohustustes, seepärast, on rahaline rahuldamine
kohustuse eventuaalseks asjaks“ (Dernburg, Дернбургъ), siit ka ülalpool toodud kohustuse
määratlus. Neil juhtudel, kui on võimalik asjade tagasivõtmine või võlgniku arvel
toimingute tegemine, vabatahtliku kohustuse täitmise puudumisel võib tasuda natuuras,
kuid rääkides üldse, võlaõiguses valitseb vägivaldsete kokkulepitud täitmisviisi
kasutamiseks sunnimeetmete mittekasutamise reegel („vaba tahet ei tohi vägivallaga
sundida“, räägivad juristid) ja asendavad selle kaudse, st. kulude tasumisega. Isiklikust
mõjutamisest vaata: Личное задержание, Взыскание и Кредиторъ.
Kohustuse lõpetamine on võimalik mitte ainult otsese äratasumisega, vaid ka
mõningate juriidiliste aktide teel, millisteks on tasaarvestus, lepitus tehing, novatsioon,
kohustuse lõpetamise kokkulepe, võla andestamine.
Kohustuste tagamise kohta vaata. Обезпечение договоровъ и Кредиторъ,
kohustuste karmistamisest – Присяга, Неустойка, Задатокъ.
Üksikute kohustuste liikide klassifitseerimine.
Roomlased jaotasid kohustused nende päritolu järgi formaalseks, reaalseks või
konsensuaalseks kontraktiks. Peale seda, kui kontsessuaalne kontrakt sai üldmõisteks, siis
see klasifitseerimine kadus käibest. Kaasaegse kohustuste korra vaatepunktist on
mittetäielikuks klassifitseerimine ühepoolseteks, mitte täielikeks kahepoolseteks ja
kahepoolseteks kohustusteks (vt. XXI, 746 ja X, 224). Teisi eristavaid juriidilisi tunnuseid
on kaasaegsetel ükikutel kohustustel vähe. Igal juhul need vahed tasapisi kaovad ja
kohustuste teooria „üldosa“ kasvab „eriliste“ arvelt.
Jääb järgi sisu järgi klassifitseerimine:
1)kohutus ühepoolse lubaduse kaudu (autasu või annetuse lubamine) ja
2)kohustus, millise asjaks on vara tagastamine: laen, võlg, koorem, ladung;
3)mööduvad kohustused: vahetus, edasi müük, ost-müük, tarne, rendi ostmine ja eluaegne
rent, laenatud vara;
4)teenuse osutamise ja ühise tegutsemise kohustus: isiklik palkamine, töövõtt, ülesandeks
tegemine, võõraste asjade ilma ülesandeta (negotiorum gestio) korraldamine, kooperatiiv;
5)riski tehingud;
6)abstraktsed kohustused: lepitus tehing, võla tunnistamine, käsk (vt. Приказъ).
Kirjandus:
Savugny, „Das Obligationenrecht“ (1851-53.a. vene keelne tõlge, Фукса и Мондро, М.,
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1876);
Kutze, „Die Obligationen im römischen und heutigen Recht“ (Leipzig, 1886);
Hartmann, „Die Obligation, Untersuch. Über ihren Zweck und Bau“ (Эрл., 1875)Б
Puntschart, „Die moderne Theorie des Privatrechts“ (Leipzig, 1893);
Windscheid, „Lehrb. Der Pandecten“ (II, vene keelne tõlge, Думашевского, 1884);
Dernburg, „Pandecten“ (II) ja „Lehrbuch des preussischen. Privatrechts“ (II); „Motive zu
dem Entwurfe eines bürg. Gesetzbuches“ (II);
Molitor, „Les obligatious en droit romain aves l´indication des rapports entre la legislation
romaine et le droit francais“ (Paris, 1851-53);
Pothier, „Traite des obligations“;
Трактаты Демоломба и Лорана;
Голевинский, «О происождении обязателъствъ» (Варш., 1872);
Гамбаровъ, «Обязателъства в общественной теории П.» (Юрид. Вестникъ», 1879);
Победоносцевъ, «Курсъ гражданскаго права» (III Обязателъства);
Анненковъ, «Система гражданского П.» (III, СПб., 1898).
Vaata veel mõiste alt – Leping (Договоръ)
В. Нечаевъ. ЭС БЭ 48. 1898 стр. 915 -920
Võlg

Võltsevaidlus

Võltsimine

Jur. võlakohustuse ese, see, mida võlgnik on kohustatud täitma usaldaja e. kreditori kasuks.
Selleks võib olla vastav talitus, mis seisab kas eeldatava teo kordasaatmises või teost
hoidumises. Oma iseloomult peab kohustusese olema säärane, mida juriidiliselt ja
füüsiliselt on võimalik täita (impossibilium nulla est obligatio). Vrd. Fundameerimata võlg.
Fundeeritud võlg. Laen. Riigivõlg.
Jur., tsiviilprotsessis asjaosalise avaldus, et vastaspoole poolt tõendina esitatud dokument
kas tervelt või osaliselt pole ehtne. Võltsevaidlust võib tõsta terve sisulise arutuse kestel,
milleks kohtule esitatakse kirjalik avaldis. Kui protsessija otseselt süüdistab kedagi
võltsimises ja süütegu pole aegunud või võltsija pole surnud, saadab kohus dokumendi
prokuröri kätte kriminaalasja alustamiseks. Pole sellist süüdistust,. Siis uurib kohus ise
kahtlustatud dokumenti ja määrab, kas dokument kõrvaldada, kui see on võltsitud, või jätta
võltsevaidlus tagajärjeta. Põhjendamata võltsevaidluse tõstjat karistab kohus rahatrahviga.
Jur., süütegu, mis seisab mingi ehtsa eseme – dokumendi, väärtpaberi, kunstiteose jm. –
järele või ümbertegemises. Dokumentide võltsimine esineb: a)järeltegemisena – võõra
nime allakirjutamisega näidatakse dokument pärinevat mitte tegelikult koostajalt, vaid
teiselt isikult või asutiselt; b)ümbertegemisena – moonutatakse mehaaniliselt või
keemiliselt olemasoleva ehtsa dokumendi teksti või alölkirja; c) intellektuaalse
võltsimisena – vormiliselt õige (s.t. vastava asutise või isiku poolt nõuete kohaselt
koostatud) dokument sisustatakse tõele mittevastavat. Eristatakse intellektuaalset võltsimist
eraisikute poolt (näit. riigi või omavalitsuse teenistuses mitte seisva arsti poolt teadvalt
vale tervislikku seisundit tõendava tunnistuse väljaandmine), mis kehtivas KrS-s esineb
väga piiratud kujul ja ametialast intellektuaalset võltsimist. Maksevahendite ning
väärtpaberite võltsimine esineb: a) järeletegemissena – käibivate raha- jm. märkidega
väliselt kujult ühtivate märkide (valeraha) valmistamisena ilma vastava loata (ebaoluline
on, kas sellised märgid kujult ja materjalikt täpselt vastavad ehtsaile või mitte); b)
ümbertegemisena (nn. ebastamisena) – ehtsate märkide välise kuju muutmisena;
c)metallrahamärgi materiaalse väärtuse vähendamisena (näiteks metallrahamärkidelt
osakeste kõrvaldamine). Karistatav on mitte ainult võltsimine, vaid ka võltsitud
dokumentide, maksevahendite ning väärtpaberite kasutamine. Peale selle esinevad
süütegudena: 1)kiri- või asitõendi võltsimine sihiga juhtida kahtlustust süüteos teisele
isikule; 2)toiduainete ja jookide võltsimine; 3)proovide võltsimine; 4)kaubamärkide
võltsimine.
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Võlu

Võrdsus

Võrdsus – kui

e. võhl (vn. Volhv), folkl., lõunamurdeis ja Saaremaal esinev nõia nimetus, mille eestlased
koos liivlaste, soomlaste, karjalaste ja vepslastega on omandanud venelastelt juba
muistsetel paganusajal. Vrd. Kade. – Kõnekeeles tarvitatakse võlu ühtlasi võluvuse
(vähemsobivalt ka veetlevuse) mõttes. ((1937.a..arusaamade järgi.))
– (kui poliitiline printsiip) on tänapäeval mõistetav kui:
Võrdsus seaduste ja kohtu ees.
Ühesugused kohustused riigi ees, nii isiklikud (Üldine sõjaväekohustus)., kui
materiaalsed (mitte üldise(absoluutse) võrdsustava maksustamise mõttes, vaid kohustuse
mõistes.
Riigi juhtimisest osavõtu õiguse võrdsus (üleüldine valimisõigus ( ka naistele
laiendatuna – demokraatide soov).
(T:51. lk. 58)
- poliitiline printsiip (Rousseau). Selle elluviimisele pandi alus USA
Konstitutsioonis, hiljem Prantsuse revolutsioonides “Võrdsus! Vabadus!
Vendlus!”(Inimõiguste deklaratsioonis)jne. Võrdsus on kaasaegse demokraatia peamiseks
nõudeks. Võrdsuse vastu on esitatud ka vastuväiteid ja selle vastu võitlevad “klaasi” ja
“seisuse” alusel eristajad, kes viitavad:
1)Inimeste vaimsete ja füüsiliste ebavõrdsusele.
2)absoluutne varanduslike ohvrite ebavõrdsus, mis
tehakse riigile tegelikkuses ja mida nõutakse ka tulevikus demokraatia poolt.
3)Võrdsuse teostamise võimatus (lapsed,
poolearulised).

Võõrandumine
Vägisvõim

– kodanikkonna eemaldumine riigivõimmust ja valitsemisinstitutsioonidest.
e. vääramatu jõud (lad. vis maior, pr. force majeure), jur., mingi sündmus, eriti loodusjõu
avaldus (maavärin, tulekahju, veeuputus, torm jne.), mida on võimatu ette näha inimese
mõistuse varal või kõrvaldada ta võiemtega. Sellisest sündmusest tekkinud kahju eest keegi
tavaliselt ei vastuta, vaid see jääb vara omaniku kanda (casum sentit dominus). Kui lepingu
täitmine on osutunud võimatuks vägisvõimu tõttu, arvatakse võlgnik oma kohuse täitnud
olevat; erandiks on ainult juhud, mil keegi vägisvõimu suhtes võtab lepinguga enese peale
vastutuse või mil seadus otseselt paneb kellegi peale sellise vastutuse.Näiteks vastutab
viituses olev võlgnik vägisvõimu läbi tekkinud kahjude eest. Ostja kannab sellist kahju,
kuigi ostuese pole talle veel üle antud (periculum est emptoris).
Vägivald
e. isikuvastane vägivald, jur. süütegu, mis seisneb tahtlikus omavolilises kehapuutumatuse
rikkumises ühenduses füüsilise valu või ebamugavustunde tekitamisega . Isikuvastane
vägivald esineb ka rea süütegude elemendina, näit. röövimisel, vägistamisel, sundimisel.
Vähemusrahvused-1938Arvuliselt vähemuses olevad rahvused riikides, kus kodanikkond koosneb rohkem kui ühest
rahvusest. Maailmasõja järgsetel esimestel aastatel, mil rahvusvähemuste küsimus omandas
eriti terava kuju, leidis vähemusrahvuste kaitse tarvidus üldist tunnustamist ja riigid kas
pidasid ise tarvilikuks või olid sunnitud andma tagatisi oma vähemusrahvuste kaitseks.
Eesti kuulub nende riikide hulka, kus vähemusrahvad omavad Põhiseaduse alusel laialdast
kaitset. Iga Eesti Vabariigi kodanik võib vabalt säilitada oma rahvust. Eestis ei või olla
avalikõiguslikke ees- ega paheõigusi, mis olenevad rahvusest. Saksa, vene ja rootsi
rahvusest kodanikud võivad pöörduda riiklikesse keskasutustesse oma keeli. Kohtades, kus
elanike enamik on vähemusrahvused, võib kohalikuks omavalitsuse asjaajamiskeeleks olla
vähemuisrahvuse keel. Peale selle annab Eesti Põhiseadus vähemusrahvustele õiguse ellu
kutsuda oma rahvuskultuurilistes ja hoolekande huvides autonoomseid asutusi kui need
vastu ei käi riigihuvidele. See põhimõte on lähemalt teostatud Vähemusrahvuste
kultuuriomavalitsuse seaduses (RT 1925, nr. 31/32), mis korraldab vähemusrahvuste
kultuuriomavalitsuste ellukutsumist ja nende tegevust. Senini on viimast õigust kasutanud
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saksa ja juudi vähemusrahvus. EE. VIII 1938. E. M.
Vähima mõju printsiip e. Maupertuis-Langrange´i printsiip, füüs. , üks mehhaanika põhilauseid, mille järgi iga
liikumine kulgeb nii, et teatav integraal saab minimaalse väärtuse; s.o. loodusnähtused
kulgevad nii, et tarvitada-olevate jõududega saavutatakse maksimaalne tulemus.
Väike jury
Jur. Vandekohus.
Väike-Aasia
Anatoolia, Aasia läänepoolseim poolsaarjas osa Musta mere ja Vahemere vahel, lahutatud
Euroopast Egeuse mere, Dardanellide, Marmara mere ja Bosporuse väinaga. U. 700 000
km² 12 milj elanikku. Moodustab Türgi peamise osa....
Väikekaubandus
Jaekaubanduse vananenud nimetus.
Väikekodanlus
Tähtis „kriisikiht“, mis koosneb väikeettevõtjatest, väiketalunikest ja käsitöölistest;
industraliseerimisest ja tehnoloogiast ohustatuna lähevad need sageli kaasa ääärmus- või
protestiliikumistega, mille näiteks olid natsism ja pužadism.
Väikekodanlus-1938 Nimetatud saksa eeskujul ebatäpses mõttes ka keskseisuseks e. keskkihiks, tähendab
teaduslikult täpsemas mõttes moodsas klassiühiskonnas üht kodanlusse kuuluvat, arvurikka
liigekonnaga klassi. Väikekodanlusse arvatakse tavaliselt: 1)vana-väikekodanlust, kuhu
kuuluvad käsitöölised, väikeettevõtjad tööstuse ja kaubanduse alal ning talupoegkond
väikemaapidajatena; 2)mõnel pool ka funktsionääride klassiks nim. tehnikuist, riigi-,
omavalitsuse- ja erateenistuslikest ametnikest ja teistest koosnevatest uut väikekodanlust;
3)eelmistega elustandardig jm. poolest sarnanevaid vabakutseliste ja haritud proletaariaadi
liikmeid. Oma heterogeense päritolu ja asendi tõttu vahelülina suurmaapidajate ja
suurkodanluse vahel ühelt poolt ja proletariaadi vahel teiselt poolt ei ole väikekodanlus
senini suutnud omandada kindlaid piire ega ühtlast klassi-ideoloogiat. Nii on ta moodsa
ühiskonna kujunemisel olevaid klass. Tavaliselt omistatakse väikekodanlusele järgmisi
tunnuseid: keskmine sissetulek kas oma ettevõtteist või töölise oma ületavast palgast,
võrreldult proletariaadiga suhteliselt suurema hüveolu stabiilsus, kodanliku, maailmakorra
pooldamine, keskmist ületav haridustase ja lojaalne alistumine riigivõimule. Väikekodanlus
sai alguse linnakodanlusest, kuid ta on alates XIX saj olnud ohustatud ja kitsendatud oma
põlistel tegevusvaldkondadel võimust võtma hakanud kapitalistliku majanduskorra poolt,
kuid on leidnud juurdekasvu talupoegkonna, eriti viimasel aastakümneil tööstusriikides uue
väikekodanluse võimsa arvulise tõusu näol, proletariaadi arvel. Maailmasõjale järgneval
ajal on väikekodanluse majandus- ja riigikorrakriiside aegu olulisel määral kaasa aidanud
diktatuurikorra taoutlustele ja selle teostamisele. Muust maailmast oma klassiühiskonna
ülesehituselt erinevas bürokratiseerunud uue väikekodanluse nn. funktsionäärideklassi näol.
J. M. EE. VIII 1938.a.
Väikekäitis-1938
s-pol., käitis, milles töötajate koguarv on kuni 5 või mehaanilisel jõul käidatavate masinate
kasutamisel kuni 3 inimest. (Tööstusseadus, RT. 1936. nr. 30).Väikeette järelvalve ja üldine
korraldamine kuulub Eestis majandusministri võimkonda. Väikeettevõtte asutamisel on
nõutav registreerimine kohalikus linna- või maavalitsuses, kuna erilist luba pole tarvis.
Väikeettevõttel peab olema tehniline juhataja, kes juhib tööstustegevust ja vastutab tööde
julgeoleku eest. Ta peab valdama eesti keelt ja olema vähjimalt kutseõiguslik tehnik või
meister. Kaaluvail põhjustel on majandusministril õigus teha erandeid mainitud juhatajate
kutseõiguslikkuse suhtes.
Väikeste seeriatena
- Job shop conversion -Tootmisprotsessi organiseerimise tüüp, mille puhul allüksus või
tootmine
töötluse keskused spetsialiseeruvad teatud operatsioonidele. Töödeldud tooted (teenindatud
klient) lähevad väikeste partiidena läbi süsteemi.
Väline määramatus
- Uncertainty, Environmental - See on kättesaadava informatsiooni mahu funktsiooni suhe
ümbritseva keskkonna faktorisse ja selle informatsiooni täpsuse suhtelisse kindlusesse.
Välise keskkonna
- Uncertainty, environmental- .Mingi konkreetse välise keskkonna faktorit puudutava
ebamäärasus
informatsiooni hulga funktsiooni suhe selle informatsiooni kindlusse ning täpsusesse.
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Välise keskkonna
- Volatility, environmental- Organisatsiooni ümbritseva keskkonna suhteliselt kiire muutus.
muutlikkus
Väliskeskkonna analüüs- Environmental analysis - Strateegilise planeerimise protsess, mis tehtud organisatsiooni
mõjutavate, kuid sellest väljapoole jäävate faktorite kontrollimiseks, et selgitada välja
võimalusi ning ohte.
Väliskeskkonna
- Interrelatedness, environmental -Jõud, millega ühe faktori muutmine mõjutab teisi
faktorite vastastikuline faktoreid.
sõltuvus
Väliskeskkonna
Complexity, environmental- .Seda määratletakse väliste faktorite, millistele tuleb
keerukus.organisatsioonil reageerida, hulgaga, aga samuti tuleb arvestada iga sellise muutuja
muutlikkuse tasemega.
Välislaenuleping
– välisleping või nn. kontraht.
Väliste ohtude ja
ETOP - See saadakse väliskeskkonna analüüsimise abil.
võimaluste loetelu
(VOVL)
Väärtpaberid
Ök., ürikud, mille valdusega on seotud teatav varandusõigus. Väärtpaberid on
majanduslikud hüvised ja kehastavad seega mingit väärtust, mis on tuletatud nende alusest
(kaup, rahasumma, raha-, asikapital).Väärtpaberid jagunevad:
1)valuutseiks, kui paberis on märgitud käibele laskmise alus, ja abstraktseteks, kui see on
märkimata;
2)riigi-, kommunaal- ja eraväärtpaberiteks nende väljaandjate järgi;
3)nimes-,e. rektapabereiks, kui paberis sisalduva õiguse teostamine kuuluv vaid paberis
nimetatud isikule, käsk- e. orderpabereiks, kui see õigus kuulub igaühele esimese omandaja
käsul ja näit- e. nimeta pabereiks, kui see õigus kuulub igale paberi valdajale.
Tähtsaim on väärtpaberite majanduslik liigitus rahaväärtpaberiteks (laiemas mõttes),
mis sisaldab mingit õigust rahaväärtusele ja kaubaväärtpaberiteks, mis sisaldavad õigusr
kaubaväärtusele (warrant, konossement, raudtee saatekiri jne.). Rahaväärtpaberid
jagunevad kapitali- e, toogipaberiteks, mis tähistavad kapitali mahutust vältava toogi
saavutamiseks ja rahapaberiteks, mis sisaldavad kirjalikku maksekohustust või –nõudmist
(veksel, tšekk, pangatäht, kupong, dividenditäht jt.). Toogipaberite hulka kuuluvad laenu- e.
krediidi-effektid (riigilaen, pantkiri, võlakiri, obligatsioon, preemialaen jt.), osamiseeffektid
(aktsiad, jt.), effektid vahelduvastruktuuriga (kasustustähik, optsioonilaen jt.) vahe-e.
interim-ürikud (interimtähik, sertifikaat jt.) ja muud kapitalipaberid, mis ei ole effektid
(võlakohustis, hüpoteek, osus jt.). Fungiibleid toogipabereid nimetatakse veel effektideks ja
riigi- ning kommunaaleffekte – bondideks. Effektid jagunevad kindelkasvikupabereiks
(krediidieffektid jt..) ja dividendipaberiteks (osamiseffektid jt.).
Väärtpaberite peamiseks turuks on fondibörs, kuna väike osa käibeid toimub nn. vabas
liikluses – väljaspool börsi. Eestis toimuvad väärtpaberite käibed peaegu täielikult
väljaspool börsi. Eesti väärtpaberid koosnevad krediidieffektidest ja aktsiatest.
Krediidieffektidest on riigi ja riigipankade omi u. 63 milj EEK., millest on välismaal
välislaenupabereid u. 15 milj EEK ja eraasutuste omi u. 12 milj EEK. Sisemaal olevaist
krediidieffektidest on mahutatud erapankadesse u. 11 milj EEK ja eraisikute ning asutiste
kätte u. 7 milj EEK., üõlejäänud summa on riigiasutiste käes. Vt. Väärtpaberiemissioon.
K.I. EE VIII 1938.a. lk.1284-1285.
Väärtpaberimaks
e. effektimaks, sageli nim. emissioonimaksuks, maks, mida võetakse krediidi-effektidelt
nende väljaandmisel, Eestis tempelmakuna 1% suuruses nominaal- või väljalaskehinnast
seejärgi, kumb on suurem. Väärtpaberimaksust on vabad riigi poolt väljaantud
väärtpaberid. Väärtpaberimaksuga sarnaneb seltsimaks (nim. ka asutamismaksuks), mida
võetakse Eestis sisemaistelt osamiseffektidelt 2% ja välismaistelt osamiseffektidelt 2-4%
suuruses (RT 1928, nr. 45)
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Väärtpaberite emissioonKa effektide emissioon, ök., effektide väljaandmine, eriti aga nende liiklusse viimine ja
levitamine publiku hulgas. Väärtpabelite emissioon toimub kas omaemissiooni näol, kui
emitent ise teostab väärtpaberite emissiooni (eriti Inglismaal), või võõremissiooni näol, kui
emitent kasutab võõrabi, peamiselt pankade vanenduist (eriti Saksamaal,. Prantsusmaal, P.Ameerika Ühendriikides). Väärtpaberite emissioonimenetlused on:
1)subskriptsioon, toimub börsi kaudu kui ka väljaspool seda;
2)vaba müük, kasutab ainult börsi;
3)platseerimine e. altkäe-levitamine, mis toimub väljaspool börsi ainult asjasthuvitatuile,
avalikkuse poole pöördumata;
4)underwriting, mil erilised vahetalitajad kohustuvad emissiooni ebaõnnestumisel
ettemääratud ulatuses effekte üle võtma. Tavaliselt nad ise ei levita effekte. Eestis
tarvitatakse eeijoones platseerimist ja vähesel määral ka subskritsiooni. Väärtpaberite
trükkimine on Eestis Riigitrükikoja ainuõigus. See peab toimuma linasele vesimärkidega
varustatud paberile (RT 1927, nr. 20). K.I.
Väärtus
– Filos. Kõik see, mis rahuldab inimese „mina“ millest ta tunneb end sõltuvat, millesse ta
suhtub heakskiitvalt, austavalt ning mille poole ta püüab.
Väärtusest tuleb eristada väärtus-protsessi, mis moodustab inimese suhtumist objektisse ja
esineb teatava väärtus-elamusena.
Väärtus ise peab sisaldama midagi, mis on olemas omaette, millel on objektiivne alus ja
mis on vaba subjektiivsest hinnangust.
Absoluutseiks värtusteks nimetatakse neid väärtusi, mis on üldkehtivad (näiteks: tõde,
hüve ja ilu) ja osutuvad teiste väärtuste põhialuteks.
Formaalselt võib eristada positiivset väärtust negatiivset e. ebaväärtust (näiteks: pahe),
materiaalselt eristatakse aga bioloogilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, vaimseid, kõlblaid,
religioosseid jt. väärtusi.
Väärtusteooria – Ök. Majandusliku hüvise võime rahuldada inimese tarbeid. Väärtuse
aluseks on kasu, s.t. hüveolu tõus, mida annab hüvise kasutamine selle kasutajale.
Põhiliselt määrab teatava hüvise väärtuse see konkreetne (subjektiivne) kasu, mida pakub
hüvis teatavale isikule teatavas kohas ning olukorras.
Hüvise väärtuse hinnang on kõigepealt psühholoogiline protsess, mil hindaja määrab
esmalt hüvise omadused ja siis kasu, mida hinnatav hüvis suudab talle pakkuda. Et inimese
väärtushinnangud on mõjutatavad ka kaasinimeste arvamusest ning hinnangutest, siis
tekivad teatavais ühiskondlikes rühmades teatava määrani ühiklikud väärtushinnangud.
Väärtushinnangute tekkimise ja kujundamise peategurid on :
1)hüvise omadused;
2)hüvise haruldus- ainult piiratud hulgal leiduvad (s.t. majanduslikud) hüvised omavad
väärtust;
3)rahuldatava tarbe tungivus.
Et mainitud kolmest peategurist on ainult esimene enam-vähem kindel suurus, pole senini
leitud üldkehtivat väärtuse mõõdupuud.
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Väärtuse liigid on järgmised:
1)Tarbimisväärtus on tähtsus, mille omistab inimene hüvisele kui oma tarvete rahuldamise
vahendile. Et ta on täiesti subjektiivne mõist, ei tohi teda ära vahetada hüvise üldise
kõlbavusega (näit. leib toitevahendina).
2)Vahetusväärtus on tähtsus, mille omistab inimene hüvisele kui vahetusvahendile teise
hüvise saamisel. Vahetusväärtus etendab suurt osa nüüdisaja vahetusmajanduses, kus
harilikult esineb turuhinna alusena. Vahetusväärtuse aluseks on alati tarbimisväärtus.
Seetõttu on vahetusväärtus selgitatav ja mõistetav ainult tarbimisväärtuse kaudu.
3)Subjektiivne väärtus on hüvise praktiline väärtus teatava isiku suhtes.
4)Objektiivne väärtus on hüvise sobivus mingiks otstarbeks üldse. Näiteks puit
küttevahendina.
Väärtuse olemuse ja väärtushinnangute kujunemise selgituseks ning ühikliku väärtusemõõdupuu määramise otstarbel on loodud arvukalt väärtusteooriaid.
Väärtusteooriad jaotatakse kahte rühma:
1)Objektiivsed e. objektivistlikud väärtusteooriad, mille seas seisab tähtsamal kohal
tööväärtusteooria;
2)Subjektiivsed e. subjektivistlikud väärtusteooriad, mille peatuuma moodustab piirkasuõpetus (vt .Piirkasulikkus).
Nüüdisajal eitab rida majandusteadlasi (R. Liefmann, Fr. V. Gottl-Ottlilieenfeld, eriti G.
Cassel üldse väärtuse mõiste ja õpetuse tähtsust majandusteaduses ja seavad väärtuse
asemele keskmise mõistena hinna.
Ettevõttemajandusteaduses on väärtuseprobleemi peasisuks ettevõtte üksiokute vartaosade,
jõudluste ja ettevõtte kui terviku väärtuse määramine (Väärtustamine).
Tähtsamaid ettevõtlusmajandusliku väärtuse liike on:
1)Tarbimisväärtus- hüvise sobivus käitise kasutamiseks;
2)väljaminekuväärtus, mille määravad hüvise hankimiseks või soetamiseks vältimatud
kulud;
3)tootmisväärtus;
4)turuväärtus;
5)päevaväärtus e. ajaväärtus hüvise väärtus turul hindamispäeval või –ajal;
6)taasnõutamisväärtus, e. korvusväärtus e. taastootmisväärtus on hüvise
taasmuretsemiskulude väärtus;
7)firmaväärtus;
8)toogiväärtus.
Vaata veel: Lisaväärtusa, reaalväärtus, nominaalväärtus.
Väärtustamine – Filos. Väärtusprotsess (Väärtus), mis esineb inimese hinnanguna
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objektide suhtes.
Ök. Käitise maaosade ja käitise kui terviku väärtuste ümberarvutamine
(hinne) ja selle väljendamine rahaühikuis. Väärtus omab suurt praktilist tähtsust eriti
varaosade bilansiväärtuse määramisel. Nn, realisatsioonipõhimõtte kohaselt tuleb varaosad
paigutada bilanssi nende muretsemis- e. nõutamisväärtusega, päevaväärtuse- põhimõtte
järgi bilansipäevaväärtusega, alamväärtuse-põhimõtte kohaselt – madalaima väärtusega s.t.
juhul kui muretsemisväärtus on madalam päevaväärtusest, siis – muretsemisväärtusega, kui
aga päevaväärtus on madalam, siis päevaväärtusega. Alamväärtuse-põhimõte on praktikas
kõige rohkem levinud ja vastab ka kaubandusseaduse nõuetele.
W.F.
Väärtus-1905

- inimese ettekujutus välise maailma esemete majanduslikust tähendusest.
Ta on paratamatult seotud majandusliku hüve mõistega. Inimene asub erilisse suhtesse
asjadega, milliseid tal on suhteliselt nende vajadusse, piiratud koguses või mis on ta töö
viljad. (Vt. Majanduslik hüve). Ta hoolitseks nende varude täiendamise eest, korraldab
selle kasutamist, peab neid kalliks ja hindab neid. Majanduslik tegevus on mõeldamatu
asjade suhtes, millistel inimeste silmis ei ole väärtust. Ta ei hakka tootma või hoidma seda,
millistel tema arvates ei ole mingit tähendust ta elus. Majandusliku hüve väärtus tuleneb,
sellisel viisil, inimese poolsest hüve, kui majandustegevuse objekti, tähenduse mõistmisest.
Väärtus on inimteadvuse toode, psüholoogiline ((abstraktne)) fakt, mis sõltub mitte
eseme loomulikest omadustest, vaid sellest, kuidas neid omadusi inimese poolt
teadvustatakse.
Kasulikke omadusi mitteomav või isegi kahjulik asi võib sellegi poolest olla
väärtus, kui sellele tavaliselt ekslikult omistatakse kasulikke omadusi. Sellisteks on näiteks
rohud või juured, milliseid varem peeti tervisele kasulikeks, kuid hiljem aga kasututeks või
isegi kahjulikeks. Amuletid, millistele kunagi anti imet tegevat jõudu jne. Ja vastupidi, ese,
millise kasulikud omadused ei ole veel teadvustatud, ei ole väärtused. Väärtus võib saada
selleks vaid siis, kui mõistetakse selle majanduslik tähtsuse tähendus. Väärtus, kui
psühholoogilist nähtust, on seepärast vaja eristada eseme objektiivsest kõlblikkusest, st.
loomulikest omadustest, millised teevad selle inimeste vajaduste rahuldamiseks kõlblikuks.
Ese võib neid omadusi vallates eksisteerida sajandeid, kuid ei kujutanud endast väärtust,
sest inimene ei mõistnud selle kõlblikkust.
Majanduslikku hüve võib hinnata kui kahte eesmärki taotlevat vahendit: teatud
vajaduste või saamiste rahuldamiseks, teise hädavajaliku hüvega vahetuse teel.
Esimesel juhtumil me räägime tarbimisväärtusest, teisel – vahetusväärtusest.
Tarbimisväärtuse olemus on lahtiseletatud suhteliselt hilja, kui lõpplikult mõisteti väärtuse,
kui nähtuse, subjektiivne tähendus. Varem käsitlesid paljud majandusteadlased
tarbimisväärtust kui eseme loomulikku omadust, mis teeb selle inimese vajaduste, või selle,
mida saab nimetada selle objektiivseks kasulikkuseks, rahuldamise kõlblikuks.
Näiteks Marx rääkis: „mingi ese kasulikkus pöördub selle tarbimisväärtuseks.
Sellises kasulikkuses ei ole midagi määratlematut ja ebaselget. Ta määratletakse kauba
asjalise omadusega ja nendeta seda ei ole. Kauba enese asisus, näiteks, raual, nisul,
teemantil jne. – kujutab endast seepärast, tarbimisväärtust“. See määratlus patustab
väärtuse põhiprintsiibi vastu, milline kujutab siin endast välise maailma, mitte inimliku
teadvuse nähtust.
Tarbimisväärtus, kui psüholoogiline fakt, ei saa olla samastatud kauba asisusega.
See on vaid inimteadvuses teadvustatud tähendus, millist antud hetkel ese võib
omada teatud vajaduse rahuldamiseks. Igasuguse majandusliku hüve tähendus muutub koos
selle hulga muutusega selle vajaduse suhtes. Seepärast ka majanduslike hüvede
tarbimisväärtus kõigub täiesti sõltumatult asjade ainest ja loomulikest omadustest. Täiesti
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isoleeritud majanduses, millistel on asja vaid tarbimisväärtusega, kotitäiel viljal on heal
saagiaastal väiksem majanduslik tähtsus kui viletsa saagi puhul. Viljakadu heal saagiaastal
ei ole nii tunnetatav kui seda tunnetataks ikalduse aasta. Esimesel juhul on vilja väärtus
väiksem kui teisel, olgugi, et hinnati üht ja sama, sama kvaliteediga asja. Sellised
tarbimisväärtuse kõikumised on enam mõistetavad psüholoogilise teooria vaatevinklist ja
täiesti seletamatud tarbimisväärtuse hindamisel objektiivsete kriteeriumite kaudu. Lõplikult
selgitasid väärtuse psüholoogilise olemuse nn. austria koolkonna esindajad (Menger, BemBaverk, Wiser jt.). Karl Menger üheaegselt Jevonsi ja Госсеномь, kuid neist täiesti
sõltumatult, esitas tarbimisväärtuse kõikumise seletuse sõltuvuses hinnatava eseme
hulgaga. Selle teooria aluseks on võetud nn piirkasulikkuse teooria. Selle olemus on lahti
seletatav hüve subjektiivse kasulikkuse mõiste, kui selle hinnangu aluse, määratlemisega.
Mingi hüve iga üksik ühik, erinemata oma omadustelt teistest ühikutest ja rahuldades ühe ja
sama kategooria vajadusi, võib sellegi poolest kujutada endast erinevaid kasulikkuse külgi,
sõltuvalt nende hulgast, milistes neid leida võib.
Nii näiteks, kui inimene, omades pätsi leiba ja teades, et ta lähemal ajal seda juurde
ei saa, siis see päts oleks talle enda elusoleku tagamiseks hädavajalik ja selle kaotamine
oleks võrdne elust ilmajäämisega, mistõttu on kasulikkus, millist sellistes tingimustes leib
kujutas, oli selle valdaja jäoks hinnatud kõrgeimal määral, millist oleks võinud sel hetkel
mingi asi saavutada. Ta rakendanuks leiva suhtes võimalikult rangelt majanduslikku
printsiipi, vaadelnud seda kui majanduslikku hüve, organiseeriks väga tähelepanelikult selle
kasutamise ja hinnanuks seda sama kõrgelt kui oma elu. Leiva kasulikkus oleks olnud
aluseks tema väärtusele ja oleks määratlenud viimase suuruse. Olukord aga oleks
mõnevõrra muutunud, kui ta oleks sel hetkel omanud kaht leivapätsi. Teine päts ei oleks
tema elus hoidmiseks enam möödapääsmatult hädavajalik olnud, kuid seda olnuks tal vaja
jõuvarude täiendamiseks. Kui inimene jäänuks sellest ilma, ta oleks energiat ja töövõimet
kaotanud, kuid ei oleks veel nälga surnud. See teine leivapäts, millisel olid samad
toiteomadused ja ta rahuldanuks samu vajadusi kui esimene, tundunuks talle sellegi poolest
vähema kasulikkusega, kui esimene. Inimene pööranuks sellele vähemat tähelepanu ja
hinnanuks teda vähem: selle väärtus oleks madalam, kui selle leivapätsi oma, milline
olnuks ta kogu toidutagavara. Oleks, siiski, ebaõige eeldada, et vallates kaht leivapätsi,
inimene hinnanuks neist üht teisest kõrgemalt. Nende ühesuguse toitumise vajaduse
rahuldamiseks kõlblikkuse tõttu, ta suhtunuks neisee täiesti ühtmoodi: millist ta ka neist ei
kaotanuks, № 1 või №2, ta oleks jäänud ilma vaid vähem aktuaalse vajaduse – jõu
taastamise- rahuldamisest, kuid alles jäänud leivaga ta võinuks end elus hoida.. Järelikult,
vallates kaht leivapätsi, ta hinnanuks neist kumbagi väiksema vajaduse rahuldamise
vaatevinklist, millist võinuks rahuldada ühe või teise leivapätsiga. See vähim oluline
vajadus määratlenuks selle, mida Jevons nimetab „kasulikkuse piirtasemeks“(final degree
utility), aga austria majandusteadlased – „piirkasulikkuseks“ (Grenznutzen). Mingi hüve
antud koguse ühikute piirkasulikkus on aluseks temal olemasolevate üksuste hinnangu
aluseks. Teiste sõnadega, piirväärtus määratleb väärtuse.
Piirväärtuse seadus ilmneb puhtal kujul hüvede suhtes, milliste hulka ei saa tööga
suurendada, äärmisel juhul teatud, rohkem või vähem kestva aja jooksul (näiteks,
lihtsustatult, vilja hulka, millise suurenemist tuleks oota uue saagini).
Kui teatud esemete valmistamine on seatud sellistesse tingimustesse, et iga selle
eseme kaotatud eksemplari saanuks viivitamatult või suhteliselt kiiresti teatud tööjõu
kasutamise abil asendada teistega, siis selliste hüvede hinnangu aluseks saab uue asja
tootmiseks kasutatud töö hulk. Seda võib tõestada selle sama võtte abil, millist
rakendatakse piirkasulikkuse teoreetikute poolt selleks, et tõestada seda, et kasulikkus,
mitte töö ei ole väärtuse aluseks, st. tagajärje väljaselgitamise abil, millised kahe eseme,
millised nõudnuks nende tootmiseks erineval hulgal tööd, kaotuse tõttu saabunuks. Selle

6551

viitas juba Ricardo: kui ma-rääkis ta- pean tegema kuu aega tööd, et teha omale kleit ja vaid
nädal, et saada valmis kübar, siis isegi, kui minul ei pruugiks kunagi neid millegi muu vastu
vahetada, oleks kleit minule neli korda kallim kui kaabu ja kui tuleks varas ja viiks minema
osa vara, siis ma eelistaks, et ta viiks minema 3 kübarat, kui ühe kleidi“(„Ricardo kirjad
Troyerile“, lk. 152). Sellisest arutlusest on täiesti selge, et täiesti isoleeritud majapidamises,
kus saab rääkida vaid tarbimisväärtusest, on asjad, milliste saamine on tingitud panustatud
töö hulgast, on hinnatud neisse kätketud töö hulga järgi. See fakt saigi nn. töise väärtuse
teooria aluseks. Viimase pooldajad, kujutades ühiskondlikke hüvesid endale ette
lihtsustatud tingimustes, lähtudes nende poolt täheldatud empiirilise seadusest, kuid ei
andnud sellel mingit seletust, lugedes töise väärtuse seadust tõestust mittevajavaks
aktsioomiks ((nagu kiriklikku dogmat)). Sellise vaate vastu olid suunatud vastupidise
teooria esindajad. Nad ütlesid õiglaselt, et töine alus ei olnud kunagi põhjendatud ja et
peaegu ükski töise väärtuse teooria pooldaja, va. Marx, isegi ei püüdnud seda tõsiselt
põhjendada. Tõesti, miks inimene hindab kõrgemalt seda, mis nõudis temalt suurt töökulu?
Viide sellele, et justkui inimene püüab oma olemuselt töötamisest kõrvale hoida ja hindab
sellepärast asja, millise taasloomine, selle kaotuse puhul, maksnuks talle suurt puhkeaja
kaotust, põhineb täiesti alusetul arvamusel, et inimeses peitub kaasasündinud
tegevusettusele kalduvuse loomus. Seejuures, kui sarnast kalduvust võib täheldada
ürgrahvaste juures, siis seda ei saa mitte mingil juhul lugeda inimtegevuse üldiseks
seaduseks (Bem-Baverk, Wiser). Need vastuväited on õiglased, kuid oleks olnud ekslik
nende alusel mitte arvestada töise väärtuse teooriat. Viimane on tarvis viia psüholoogilise
väärtuse alusele. Selliseks aluseks on kasulikkuse printsiip. Tööjõud, kui vajaduste
rahuldamise vahend, kujutab inimese silmis endast hüve. Juba üpris varajastel kultuuri
arengu astmetel osutus see hüve nõudluse suhtes hulgaliselt piiratuks. Inimene, tõustes
loomaliku eksistentsi tasemelt kõrgemale, jõudis üpris varsti arusaamale, et ta vajadused ei
vasta ta jõule. Mida aeg edasi, seda suuremaks lõhe selles mittevastavuses paisub:
inimlikud vajadused on võimelised piiritult avarduma, kuid töö energia on tal rangelt
piiratud. Siit tuleneb hädavajadus sihipärase töö järgi, et seda jaotada ja säästa. Inimesel
kujuneb välja samasugune suhtumine oma tööjõu suhtes, nagu ka välise maailma
majanduslike hüvede suhtes ja sellise suhtumise alused on ühesugused: töö kasulikkus ja
selle hulgaline piiratus võrreldes selle vajadusega. Kui töö iseenesest kujutaks endast
väärtust, siis ka hüved, milliste saamine nõuab tööjõudu, hakkavad samuti omama väärtust
ja viimane hakkab olema seda kõrgem, mida rohkem on sellesse tööd kulutatud, või mida
rohkem oleks vaja selle taastootmiseks töötada. Sellisel viisil on töö vaid sama seaduse,
millisega määratletakse hüvede väärtus, millised ei saa olla taastoodetud, ilmingu printsiip.
Töise väärtuse psüholoogiline analüüs viib kõik majanduslike hüvede hinnangu
nähtused ühte allikasse ja viib sellega klassikalise koolkonna kahetise teooria, mis tunnistab
väärtuse aluseks haruldust ning tööd (Ricardo) kõrvaldamisele.
Tegelikkuses eksisteerib vaid üks hinnangu seadus ja töine väärtus kujutab endast
vaid selle ilmingu vormi. Kõigis ülalpool esitatud arutlustes eeldati isoleeritud
majandust, millise subjekt, oma materiaalsete hüvede soovide rahuldamise püüdluses asub
loodusega silm-silmitsi. Kui oletada, et kaks majapidamist, millised eksisteerisid varem
isoleeritult, astuvad teineteisega vahetussuhetesse, siis vahetusele minevad hüved hakkavad
selle majapidamise subjektide silmis omama vahetusväärtust. Lihtsamates elutingimustes,
kui üksikud majapidamised säilitavad veel oma naturaalmajandusliku iseloomu, vaatamata
vahetussuhetele, millistesse neil tuleb astuda teiste samasuguste majapidamistega, saab
vahetusväärtuse aluseks seesama printsiip, millise järgi arvestatakse tarbimisväärtust.
Igaüks hindab oma hüve, millise ta esitab vahetuseks ja võõrast hüve, millist ta soovib enda
hüve vastu, ja võrrelnud neid hüvede tulemusi, otsustab, kas sooritada vahetus ja kui, siis
millistel tingimustel. Kui seejuures on tegemist esemetest, millised on toodetud ja mis
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võivad olla töö abil taastoodetud, siis väärtuse mõõduks on asja valmistamiseks kulunud
töö hulk. Kui aga vahetuse objektideks on esemed, milliseid ei saa tööga toota või
taastoota, siis hinnangute kriteeriumi aluseks on järelikult ka rahuldamisele kuuluvate
väärtuste vajaduse hädavajalikkuse võrdlemine. Ja nii sellel, kui teisel juhtumil on väärtuse
lõplik alus üks ja sama: majanduslike hüvede hindamise üldine seadus.
Toodud teooria käsitleb väärtust kui individuaalset nähtust, mis on tekkinud
isoleeritud või vähe ja üpris nõrkade sidemetega teiste samasuguste individuaalset tüüpi
majapidamisüksustega seotud majapidamistes.
Seejuures poliitiline ökonoomia, kui ühiskonnateaduse haru, uurib sotsiaalseid
nähtusi.
Seepärast peab ka väärtusõpetus olema rahva hüvede ja mitte individuaalse
majapidamise hüvede uurimise teadus.
Sotsiaalsed nähtused kujutavad endast fakte, kuigi nad valitsevad iga indiviidi üle
eraldi võttes, kuid on nende omavahelise psüholoogilise suhtlemise tulemid ja omavad
seepärast juuri individuaalses psüühikas. Järelikult, väärtuse seadus, mis on tuletatud
majandava indiviidi psüholoogia tundmaõppimise alusel, ei kaota oma tähendust ka siis,
kui väärtust uuritakse kui sotsiaalset nähtust. Kui iga indiviidum üksikuna, oma olemuselt,
annab väärtuse vaid neile esemetele, millised on tema teadvuses kasulikud ja koguseliselt
piiratud, siis ka ühiskonnas elavate indiviidide kogum ei saa lähtuda oma majanduslikus
tegevuses muust alusest. Rahvamajanduses, nii nagu ka individuaalses, on majanduslikeks
hüvedeks vaid need, milliseid tunnistatakse inimese vajaduste rahuldamiseks kõlblikeks ja
mis asuvad piiratud koguses nende järgi vajaduse suhtes, ükskõik, kas see piiratus on
kunstlike või looduslike tingimuste tulemus. Erinevus ülalpool esitatud lihtsate suhetega
seisneb selles, et vahetusväärtus omandab valitseva tähenduse ja ilmneb hinna vormis, s.t.
teatud hulga raha, mis saadakse toote vahetusel. Samas väärtuse tootmise protsess muutub
erakordselt keerukaks, selle tulemusel ka suhted, millisel tooteid vahetatakse, määratletakse
väga keerukate põhjustega.
Seepärast ei saa väärtuse nähtust seletada rahvamajanduses elementaarsete seaduste
abil, millised on saadud lihtsate majandusüksuste, mis elavad justkui väljaspool igasugust
sotsiaalset sfääri, vaheliste vahetussuhete uurimisel.
Seejuures, peamised teooriad, millised valitsevad kuni käesoleva ajani, olidki sellise
iseloomuga. See puudutab ühtmoodi nii tööl põhinevat väärtusseadust, kui ka
piirkasulikkuse teooriat.
Klassikute arutelud väärtusest algavad tavaliselt hinnangu andmise seadustest
eelajalooliste rahvaste puhul, s.t. lihtsamates tingimustes ja need võetakse otse
kapitalistlikku majanduskorda üle.
Kuid kuna siin saab vahetusväärtus hinna kuju, siis ka väärtuse teooria läheb
klassikute puhul loomulikult kohe üle õpetusele hinnast, kusjuures viimase aluseks
võetakse tootmiskulud ja töö on vaid vahetuse proportsioonide regulaatoriks ja seda teatud
hüpoteetilistel tingimustel.
Marx lähtus samuti töisest algest ja jõudis õpetuseni hinnast, mis põhjendati
tootmiskulutustele. „Kapital“ I kd. ta samastas väärtuse mõiste – mõistega töö, milline on
tootmisele kulutatud.
Väärtus on „asjastatud“ või „hangunud“ töö, „töö klomp“.
Seda mõõdetakse tööenergia hulgaga, mis kulutatud tootmisele neil tehnilistel
tingimustel, mida antud ühiskonnas peetakse keskmisteks, aga üksikutesse kaupadesse
asjastatud töö koguste vahelised suhted määratlevad viimaste suhtelise väärtuse. Seejuures,
„Kapitali“ III kd., teeb Marx ((Selle köite andis Engels välja peale Marxi surma.KL.))
väärtuse töisest teooriast, millist ta arendas I kd-s, olulisi järeleandmisi. Seda taganemist
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võib kokku võtta tema väitega, et tegelikkuses kaupu ei vahetata proportsiopnaalselt töö
hulgaga, millist on nende tootmisel kasutatud, sest nende suhtelisele väärtusele mõjub veel
tulu. Selleks, et võrdsed kapitalid tooksid ühesuguse ajalõigu jooksul ühesugust tulu on
hädavajalik, et ühtede kaupade vahetusväärtus oleks nende töisest väärtusest madalam, aga
teistel kõrgem. Sellisel rõhuasetusel kaotab Marxi õpetus, kui tööl põhineva väärtuse
teooria, mõtte.
Sama väheedukaks tuleb pidada austria ökonomistide kasulikkusel põhinevat
rahvamajanduses vahetusväärtuse õpetuse loomise katset. Kaasaegsel majanduslikul korral
põhinev vahetusväärtus ilmneb objektiivse vahetusväärtuse või hinna vormis, ag hind,
kooskõlas selle teooriaga, kujutab endast algusest lõpuni subjektiivsete hinnangute tulemit.
Seda väidet tõestatakse järgmise väitlusega. Müüja teostab eseme, mida ta tahab müüa ja
raha, kui hüve, millist ta tahab saada, subjektiivse hinnangu. Seejärel ta otsustab, milline
rahasumma kujutab temale endast samasuguse väärtuse, millist omab tema poolt müüdav
ese. Selle küsimuse lahendus määratleb minimaalse hinna, millisel ta nõustuks oma eset
raha vastu vahetama. Kui kirjeldatud psüholoogilise protsessi kaudu otsustatakse, et müüja
hindab, näiteks, hobuse sama väärtuslikuks kui on 50 rbl., ta otsustab, et tal on kasulik
müüa hobune igasuguse hinna eest, mis ületab 50 rbl. ja ei ole nõus seda ära andma sama
hinnaga või odavamalt. Minnes sellise valmis otsusega turule, loodab müüja leida ostjat,
kellel on samamoodi ja samasugune varem ettevalmistatud hobuse ostmise otsus. Kuid
ostja, hinnates psüholoogilise protsessi teel subjektiivselt hobust ja raha, nagu tegi seda
hobust müüja kavatsev isik, määratleb maksimaalse hinna, millist ta on nõus antud hobuse
eest maksma. Oletame, et see hind on 40 rbl. Kui müüja ja ostja jääksid oma arvamuse
juurde, siis tehingut ei tuleks, sest üks peaks omale alla 50 rbl eest müügi, teine aga üle 40
rbl maksmise kahjulikuks. Ostu-müügitehing võinuks toimuda vaid sel juhtumil, kui ostja
oleks seadnud piirhinnaks üle 50 rbl, näiteks 60 rbl. Turuhind oleks siis määratletud nende
kahe suuruse vahel, kuid millisel punktil täpsemalt, see sõltunuks kõige eripärasematest
põhjustest, milliseid teoreetilise uuringu teel ei leia.
Sellisel viisil, austerlastest teoreetikute õpetuse järgi, subjektiivne hinnang, mis
põhjendatud „teatud kasulikkuse“ seadusel, on aluseks , milline määratleb „piirväärtused“,
millise piirides kehtestatakse turuhinnad. Subjektiivse väärtuse seadus määratleb samuti
objektiivse väärtuse või hinna.st. eseme ostujõu ja igasuguste teiste esemete hulga, mida
võib selle eest vahetuseks saada. Selle teooria kriitika puutub juba õpetusse hinnast. Siin
tuleb peatuda ühel küsimusel, millisel on otsene suhe väärtusesse on küsimus sellest,
kuidas formeeruvad subjektiivsed hinnangud, millised määratlevad seejärel piirid, millises
kehtestatake hind. Selleks, et müüja ja ostja esineks turul, teatud otsustega kaupa müüa
mitte odavamalt mingist hinnast või osta seda mitte kallimalt mingist summast, on
hädavajalik, et neil oleks eelnevalt oleks kujunenud välja vaade, mitte ainult kauba vaid ka
raha subjektiivsele väärtusele. Nad peavad otsustama, milline summa raha omab nende
silmis samasuguse subjektiivse väärtuse kui antud kaup. Kauba subjektiivne hinnang
teostub piirväärtuse seaduse järgi. Kuid kuidas testatakse raha subvjektiivset hindamist?
Mille põhjal määratletakse nende piirkasulikkus? Sellele küsimusele austria koolkond
rahuldavat vastust ei anna. Raha väärtust määratletakse , nende õpetuse järgi, terve rea
tingimuste, sealhulgas hulgalise ja hüvede liigi järgi, mida antud rahasumma eest
eksisteerivatel turutingimustel ning kaupade hindade puhul soetada saab (Viter, Smart).
Kuid sellisel juhtumil me satume nõiutud ringi: raha subjektiivne hinnang seatakse kaupade
hinnaga sõltuvusse, aga kaupade hinnad ei saa olla lahti seletatud, kui ei ole lahti seletatud
raha subjektiivse hinangu seadus. Siit on näha, et austria teoreetikutel ei õnnestunud
selgitada seost subjektiivse väärtuse ja hinna vahel, aga ilma selleta ei saa nende poolt
esitatud väärtuse teooriat rahvamajanduses lugeda paikapidavaks.
Uusimad väärtust puudutavad teooriad käsitlevad teemat erinevatest tahkudest.
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Mõned teadlased püüavad tööl põhinevat väärtuse teooriat lepitada piirkasulikkuse
teooriaga (Tugan-Baranovski jt) ja rajada majanduslike hüvede hindamise üldine õpetus.
Teised, tehes parandusi ja täiendusi austria koolkonna teooriasse, suunavad oma tähelepanu
hüvede jaotuse seaduste uurimisele, milliste seos hindamise seadustega üha enam tõmbab
omale tähelepanu. See viimane suund, mis sai väljenduse Hobsoni ja Klargi (Гобсони
Кларк) töödes, on olulised selles suhtes, et ta võtab uuesti käsitluse alla küsimuse
vahetusväärtuse, hinna ja tulude vahelistest suhetest ning viitab jaotust puudutavate
seaduste, kui väärtuse probleemi õige püstitamise tingimuse, tundmaõppimise vajadusele.
Kirjandus:(Peale poliitilise ökonoomia ja majandusteaduste peamiste esindajate
tööde ja juhiste):
Н.И. Зиберь, «Давидь Рикардо и Карль Марксь в их обшественноэкономическихь изследованияхь» (1885)Б
Н.И. Зиберь, приложение 1. русскому переводу сочинений Рикардо (статья
поистории учения о трудовой Ц.);
Антоновичь, »Теория ценности» (1877);
Бухь, «Теория ценностьи.»(1889);
Залесский, «Учение о происхожденииприбыли на капиталь. Отд. I . Учение о
Ц» (1893);
День, «К учению о Ц.» (1895);
Орженцкий, «Полезность и цена» (1895);
Энгелсь, «Закон Ц. И уровень прибыли» («Новое Слово», 1897, XI);
Франкь, «Психологическое направление в теории Ц.»(«Русское Бог.» 1898,
VIII);
Франкь, «Теория ценности Маркса и ея значение» (1900);
Туган-Барановский, «Очерки по истории политической экономии» (1903);
Туган-Барановский, ст. О теории предельной полезности («Юрид. Вестн.»
окт., 1890);
Мануиловь, «Понятие Ц. По учению экономистовь классической школы»
(1901).
Laiaulatuslik kirjanduse loetelu vt.:
В сочинении Цуккеркандля (R. Zuckerkandl):“Zur Theorie des Preises“
(1889) ja artikkel „Wert“ Бемь-Баверка т. VII „Handw. D. Staatswissenschaften“.
А. Мануиловь.
Väärtusotsustus
–väärtusotsusi ei saa kuidagi tõendada, kuid need ei või olla puhtalt spekulatiivsed, ei ole
olemas vale ideed ja nende väärtust hinnatakse teiste sarnastega konkurentsi tingimustes
(faktide olemasolu on võimalik tõendada).
Väärtusteooria e.
-e. aksioloogia, filos., õpetus, mis püüab põhjendada väärtusi, määrata nende olu ning luua
väärtuste aksiomatika nende astmestikku. Esimesena taotles R.H. Lotze väärtuste süsteemi koostamist.
Uuskantianismi Baadeni kool´kond W. Windelbandiga eesotsas samastab kogu filosoofiat
väärtusteooriaga. H. Rickert püüab koostada väärtuste astmestikku ja luua kultuurväärtuste
teooriat. H. Münsterberg eristab vahetult antud eluväärtusest kultuurväärtusi, mis on
loodud teadvusega ja otstarbekohaselt. Väärtusteoreetilisse koolkonda kuuluvad veel E.
Lask, H. Ehrenberg, Br. Bauch jt. W. Stern arendab personalistlikku väärtusteooriat, mille
järgi väärtuste kandjaks on isik. Fenomenoloogia esindajad eriti M. Scheler, on arendanud
vastandina I. Kant formaalsele väärtusteooriale materiaalset väärtusteooriat, mille järgi
väärtused omavad tunnetusest sõltumatut objektiivset olemist. N. Hartmanni järgi
moodustavad väärtused omaette väärtusteriigi, mis osutub väljaspool tegelikkust ja
teadvust olevaks ning mis ei ole reaalne, vaid ainult ideaalne.
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Väärtustõusu-maks

Wards –
Weissenstein
Weissenstein,
Wittenstein,
Westminsteri statuut
WIPO
Witan –
Woodrow Wilsoni
Woodwardi
tehnoloogiate
kategooriad
Õhkamiste sild
Õiendus

Õigeks mõistev
kohtuotsus

(Sks. Wertzuwachs-steuer), ök., avalik maks peamiselt omavalitsuste (mõnes riigis ka
riigikassa) heaks väärtuselt tõusnud varade enamväärtuste summast juhul, kui see väärtus
on kasvanud sõltumatult sellesse varasse tehtud kapitali investeerimisest. Väärtustõusumaksu võetakse kas vara võõrandamisel või teatava perioodi järel (näit. 5 a. järel)
kindlakstehtud enamväärtusest. Eestis on võimalik võtta väärtustõusu-maksu Linnade
maksuseaduse (VSKK 1917, nr. 274) §29 põhjal linnavolikogu otsusel; tegelikult seda
maksu ei ole senini võetud.
Paide . Valgest paest 1263-66 ehitatud lossi nime järgi.
(1263-66.a.) - sks.(paas, paede) – Paide. Valgest paest (Weissenstein, Wittenstein) ehitatud
loss, mille kõrvale kerkis alevik sai 1398.a. esimese linnaprivileegi, mis kindlustas talle
Riia õiguse. EE. VI. 1936.a. lk. 490-491.
ÜIOO – Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon.
e. witenagemot – Anglo-Saksi kuningate kogu , algne parlament (vt. Britannica).
- riikide enesemääramise põhimõtete deklaratsioon (jagati endist Austria-Ungari
keisririiki).
- . Woodward`s technology categories- Laialt tuntud tehnoloogiate klassifitseerimise
tüüpide süsteem. Tehnoloogia tüüpideks on: väikeseeriad, suured seeriad ja vahetpidamatu
tootmine.
Nii ni8metati keskajal Veneetsias silda, mille kaudu surmamõistetuid hukkamisele viidi.
Mõne ekslikult või ebaõigelt esitatud asjaolu parandus või ümberlükkamine. Eestis on
perioodilised trükitooted kohustatud avaldama neile saadetud õiendusi trükitoodetes
avaldatud asjaolude kohta 3 päeva jooksul, kui trükitoode ilmub iga päev ja lähemas teises
numbris, kui trükitoode ilmub pikema aja tagant. Õiendused tuleb avaldada muutmata ning
ilma märkusteta õienduse tekstis.
– kohtuotsus, millisega lükatakse tagasi kriminaalkohtu uurija poolt esitatud süüdistus.
Õigeks mõistev otsus võib järgneda kas sellepärast, et kuriteo sündmuse tõendid
tunnistati kohtu poolt ebapiisavateks või, et tunnistati kuriteo või asja karistatavust
välistavaid asjaolusid või siis, et eksisteerib seaduslik kriminaalne-materiaalne või
protsessuaalne takistus, et teha süüdimõistev otsus. Kehtiva saksa õiguse järgi
(Kriminaalkoodeksi §259) kõigi selliste juhtude puhul tehakse õigeks mõistev otsus, kuid
ainult kriminaal-erakuritegude suhtes, mis on algatatud vaid kaebuse alusel, kaebuse
puudumisel või selle tagasi võtmise juhtumil, tehakse asja menetlemise lõpetamise otsus.
Prantsuse õiguse järgi, kui süüalune on vandekohtunike poolt süüdi tunnistatuks, kuid tegu
ei kuulu kriminaalkorras karistatavate hulka, teeb kohus mitte õigeks mõistva kohtuotsuse,
vaid karistusest vabastamise otsuse (absolution). Õigeks mõistval kohtuotsusel ja
karistusest vabastamise otsusel on ühiseks see, et nii esimesel kui teisel juhul süüalusele
süüdimõistvat otsust ei tehta, kuid vahe on selles, prantsuse õiguse järgi, et õigeks mõistva
otsuse puhul (acquittement) kohtualune tunnistatakse süütuks, ning ta kohtukulusid ei pea
tasuma ja asja edasi kaebamist lubatakse vaid seaduse täitmise huvides, mitte
õigeksmõistetu süüdi mõistmist silmas pidades, kuid karistamata järgmise otsuse puhul
eeldatakse süüdistatava süüd, kelle karistusest vabastamine lähtub vaid teo
mittevastavusest kriminaalkuriteo tunnustele või pidades silmas seaduslikku põhjust,
vastutus tühistatakse. Karistusest vabastatult võib mõista välja kohtukulusid. Kohtu alt
vabastamiseks (kui asja vaadeldi vandemeeste kohtunike juuresolekul) ei piisa esimehe
otsusest, vaid selleks on tarvilik kohtuotsus. Meie kehtiv kriminaalprotsessi seadus tunneb,
nagu ka prantsuse oma, kaht liiki õigeks mõistvaid otsuseid: õigeks mõistvad kohtuotsused
ja kohtu alt vabastamise otsused (Kriminaalkoodeksi §771)((ст. 771 Уст. Угол. Суд.)).
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Õiglus -1976

Õiglus –

Õiglus –1989

Õigeks mõistev kohtuotsus tehakse sellisel juhtumil, kui «tegu, milles kohtualust
süüdistati, tunnistatakse tõestamatuks, ei kuulu täitmiseks pööramisele seaduslikel
põhjustel ja ei ole seadustega karistuse ähvardusel ära keelatud“, kohtualuse kohtu alt
vabastamise otsus, kui – „kuritegelik tegu on aegunud, armuandmise manifestiga või mingi
teise seaduslikuks tunnistatud asja lõpetamise põhjusel“. Kui kohtualune tunnistatakse tegu
teinuks, millise sooritamise eest seadusega ei karistata, nõutakse senati tõlgendusega
(74/358), õigeks mõistva otsuse tegemist, mitte vastutusest vabastavat otsust. Õigeks
mõistva otsuse edasikaebamise suhtes meie koodeksisse prantsuse süsteemi ei võetud (vt.
kõrgemal), ega saksamaa oma, milline lubab edasi kaebamist vaid seadusega ette nähtud
erandlikel juhtudel, vaid lubas õigeks mõistva otsuse edasikaebamist üldistel
süüdimõistvate otsustega ühesugustel alustel. Õigeks mõistva kohtuotsuse kohtulik jõud on
meil kaitstud Kriminaalkoodeksi §21 määrustega, milline väljendab üht põhilist
kriminaalprotsessi alust (non bis in idem): vastava kohtu jõustunud õigeks mõistva
kohtuotsuse jõul ei saa sama kuriteo suhtes uut juurdlust algatada isegi siis, kui leiti hulga
uusi asitõendeid. Kriminaalrepressiooni jõu näitajatena on õigeks mõistvad kohtuotsused
(peamiselt vandekohtunike poolt tehtud otsused) saanud meie kirjanduse rohkearvuliste
uuringute asjaks, eriti statistilist meetodit kasutavate (artiklid prof. Фойницкаво в «Журн.
Гр. И Угол. Права», 1897, № 6; Тарновскаго в «Юрид. Вестникь», 1891, кн. 3 и 4; И.
Щегловитова в «Журн. Гр. И Угол. Права», 1893, кн. 7; Капустина в «Сборнике
Правов. И Общ. Знаний», 1894, № 3). Õigeks mõistva otsusega on vahetult seotud
ebaõige kohtu alla andmise hüvitamise küsimus (vt.). Kirjandus – kriminaalprotsessi
kursuse õpikutes.
В. С-ий.
ЭС 43. 1897 с 40-41.
Moraalikategooria, milles sisaldub sotsiaalsete nähtuste hinnang. Õigluse aluseks on mingi
olulise ühiskonnanähtuse õigustamine ja sanktsioneerimine (õiglaseks tunnistamine) või
selle nähtuse taunimine ja vääramine (ebaõiglaseks tunnistamine). Erinevalt headuse ja
kurjuse kategooriast iseloomustab õiglus mitme nähtuse vahekorda. Õiglus nõuab, et
indiviidide (sotsiaalsete gruppide) tegelik seisund ühiskonna elus ja nende sotsiaalne
seisund, nende õigused ja kohustused, töö ja hüvitus, teened ja tunnustus, tegevus ja selle
tulemused oleksid vastavuses. Nende mittevastavus tähendab ebaõiglust. Õigluse
konkreetne sisu oleneb inimese (klasside) ajalooliselt kujunenud elutingimustest. Iganenud
ühiskondlike suhete muutumise ajalooline paratamatus kajastub rahvahulkade teadvuses
õiglusenõudena. ENE VIII 1976 lk.530.
(Granat; T: 31,lk.304-305) 1924, või varem? Inimestevahelise suhtlemise üks
kõrgematest printsiipidest. Koosneb Spenseri arvates kahest elemendist:1)positiivne
2)negatiivne
-Positiivne element sisaldab iga inimese õigust takistusteta tegevusele ja nende
hüvede kasutamisele, mis ta toodab – aga kuna inimesed on erinevate annetega siis tuleb
tunnistada, et ka nende toodang sisaldab ebavõrdsust.
-Negatiivne element õigluses seisneb tunnetuses, et eksisteerivad piirid, mis on
tingitud teiste inimeste olemasolust, et omatakse ühesuguseid õigusi, mille austamine on
hädavajalikuks tingimuseks ühiskondlikus elus.
Utilitarismi teooriates (Benthami eeskiri:
“Iga inimene peab olema loetud ühena, mitte kedagi ei tohi arvata rohkem kui
ühena.”)ja
kommunismis ebavõrdsuse element kaob.(Kõigile kõike võrdselt, olenemata
võimetest).
(Eetika sõnar. M.-1989.a.)moraalse teadvuse mõiste, mis väljendab mitte seda või
teist väärtust, hüve, vaid nende üldist omavahelist vahekorda ja nende konkreetset jaotust
indiviidide vahel, inimühiskonnas jagamise korda, mis vastab ettekujutusele inimese
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olemusest ja tema võõrandamatutest õigustest. Algselt oli õiglus, kui kogukondliku
ühiskonna seaduste rikkumiste eest karistamise nõue. Feodaal-ajastul tagas kristlik moraal
võrdsuse kõigi inimeste jumalast päritolu tõttu ja nende võrdsuse esmasündinu pattu.
Kodanlik õiglus eeldab juba mingite õiguste võrdsust (poliitilised, seadusjärgsed,
võimaluste võrdsus).
Sotsialistid –“ Igaühele töö järgi.”
Kommunistid – “Igalt ühelt võimete järgi, igale vajaduste järgi.”
Õiglus-1900

On üks inimeste vaheliste suhete kõrgeimaid printsiipe. Õigluse idees eristab Spenser kaks
elementi. Selle positiivne element seisneb iga inimese puhul piiritu tegevusvabaduse ja
kõigi hüvede, milliseid ta loob, kasutamise õiguse tunnustamine; kuid kuna inimestel on
erinev anne, siis ka nende tegevuse tulemused viivad vältimatult ebavõrdsusele. Õigluse
idee negatiivseks elemendiks peetakse selle teadvustamist, et eksisteerivad piirid, millised
on tingitud teiste samasuguseid õigusi omavate inimeste olemasolust, milliste austamine on
ühiskondliku elu hädavajalikuks tingimuseks; vastastikku piiratud tegevuse sfääride mõttes
seisnebki võrdsuse mõiste.
Nende kahe elemendi tasakaalustamata hindamine viibki, Spenseri arvates,
lahknevatele moraalsetele ja sotsiaalsetele teooriatele.
Nii, kreeka filosoofia poolt välja töötatud õigluse idees on valdav ebavõrdsuse
element. Platoni dialoogides tunnistatakse õiglaseks „eeskiri sellest, et indiviidid ei võtaks
endale teisele kuuluvat ja omakorda et ei jääks neile kuuluvast ilma“;
Seepärast seisneb õiglus selles, et „et iga inimene omaks ja teeks seda, mis temale
kuulub“; on ebaõiglane hakata tegelema teise inimese tegevusega ja „murda enesele teed“
ühest klassist teise.
Vastupidiselt, utilitarismi (Benthami reegel: „igaüht tuleb lugeda ühe eest, keegi ei või
pidada end enamaks, kui üks“) ja kommunismi süsteemides ebavõrdsuse element kaob
täiesti: Õiglus tähendab inimliku tegevusega saavutatud materjaalsete ja mittemateriaalsete
hüvede võrdset jaotamist, kusjuures üldsegi ei lubata, et inimeste poolt saavutatud õnne
osakesed kujutaksid endast, vastavalt nende võimetele või iseloomudele, ebavõrdsust.
Tõelise õigluse mõiste saadakse, Spenseri arvates, kahe nimetatud elemendi vastava
koordineerimisega, kusjuures üheaegselt rakendatakse võrdsuse ja ebavõrdsuse ideed:
esimest – printsiipide suhtes, teist – inimliku tegevuse tulemuste suhtes. Tegelikkuses
vastab Spenseri teooria vaid kapitalistliku ühiskonna maailmavaatele, nagu see väljendus
deviisis laisser faire, piirates riigi ülesandeid vaid korra hoidmisega. Seejuures õigluse
nõudmised, omades muutumatut alust, muutub oma sisult kooskõlas aja ning koha
nõuetega. See muutumatu alus on väljendatud veel Гиллея (VIII, 671) vormelis: „ära tee
teistele seda, mida sa ei taha, et seda sinule tehtaks“ – vormel, mis sisaldab kõigi inimeste
võrdsuse printsiipi, mis kaugeltki ei ole võrdtähenduslik inimese tegevuse ulatuse piiride
võrdsusega. Гиллея vormeli suhe kristlikku armastamise ja täiuslikkuse käsku.
Kirjandus: vt. art. Влад. Соловъева, «Спор о Справедливости» («Вестникъ
Европы», 1894, №№ 4 и 7).
Спенсеръ, «Справедливостъ» (СПб., 1897).
Nii nagu õigusteadvuse peamine element, peab õiglus leidma väljenduse juriidilistes
normides, kuid positiivne teadus jääb alati elust maha. Esimese teisele lähendamise
vahendiks ongi kasuaalne juriidiline looming, milline seab oma ülesandeks kehtiva õiguse
täiendamise ning muutmise üksikute juhtude kaudu, ning oma lähtemomendiks ja juhtivaks
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algeks kuulutab õigluse. Siit legaalse õiguse ja kohtupraktika vaheline dualism, millist
tehakse õigluse põhjal. Nii oli vanas Roomas (XXVI, 796), kus range õiguse (strivtum jus)
vastu seati pretoorlik õigus (vt. preetori edikt), mis lähtub „õigluse“ (aequitas) algest,
millist mõisteti kõige avaramas tähenduses ja millise sünonüümideks oli klassikalise
ajajärgu juristidel „hea südametunnistus“ (X, 818), „head kombed“ (boni mores),
„ausus““(honestas) jne. väljendid (pietas, verecundia jne.).
Õiglus nõudis aktide tõlgendamist nende mõtte ja poolte tõeliste kavatsuste põhjal. Ta
nõudis samuti igasuguse ebaõige kahju hüvitamist, volitas kohtunikku igasugust vaidlust
südametunnistuse ning sisemise veendumuse järgi lahendama.
Õigluse ülesande hulka kuulus samuti veresuguluse kaitsmine agnatluse eest.
Õiglus seati aluseks pettuse mõistele, milline on üheks võimsamaks pretoori õiguse
vahendiks. Viide pettusele, hagi (actio de dolo) või vastuväite (exceptio doli) kujul lubati
kui abivahendit, kuna korralike ja ausate inimeste tava nõudis varsti kohtulikku uurimist
või kohtulikku kaitset, kuigi range õiguse jõul olid need teostamatud. Kui preetor võttis
kohtuvormelisse märkuse pettusest, siis selline vormel kohustas vandekohtuniku kogu asja
lahendama „südametunistuse“ (bona fide) ja õigluse järgi.
Eriline õiguse õigluse süsteem säilis Inglismaal, kus õigluse (equity) eestvedajaks oli
kantsleri kohus (XIV, 346).
Venemaal kujutasid endast sellise õigluse kohtu sisseviimise katset südametunnistuse
kohtud (vt.). БЭ 61. 1900 стр. 304-305
Õiglus-1937

Õigluse teooria.-

Õigus
Õigus -

Õigus -1937

(lad., justitia), filos., voorus, mis võrdsus idee põhjal omistab teoreetiliselt igaühele samu
õigusi ja kohustusi nii üksikisiku kui ka ühiskonna suhtes. Võrdsuside õigluses on ideaalne
nõue, mis ei eita inimeste kehalist ja vaimset erinevust, vaid rõhutab ainult inimsuse
ürgseid põhiõigusi. Seega on õiglus inimkonna ürgsemaid kõlblaid nõudeid, mis on saanud
kogu sotsiaalse elu põhialuseks. Formaalselt väljendub õiglus õigusnormides (vt. Õigus),
milles peegeldub teatava ühiskonna õiglustunne. Selles mõttes on õiglus õigusliku korra
vastavus kõlblaile normidele. EE. 1937 v.1319.
Equity theory.- See on motivatsiooni situatsiooni teooria, mille kohaselt inimesed
määratlevad subjektiivsel moel oodatavat tasu nende poolt kulutatud jõupingutuste eest ja
võrdlevad seda saadud suhet teiste inimeste poolt saaduga, kes teevad sedasama tööd. Kui
inimene sellises olukorras leiab, et ta kolleeg saab rohkem tasu, siis ta püüab seda ebakõla
likvideerida.
– sotsiaalne kord, mis reguleerib ühiskonnas inimeste suhteid.
– omab ühiskonnas elavate inimeste vaheliste suhete reguleerimise ülesannet
kehtestatud käitumisreeglite (juriidiliste normide) abil millest kinnipidamist tagatakse riigi,
või ühiskonna sunnivahenditega:
õigus - on ühiskondliku lepingu vili.
- on positiivse õiguse akt.
- loomuliku õiguse vastand
- on mõistusepärane-moraalne ühiskonna elu reguleerimine
- Kant arvas, et see on psühholoogiline nähtus.
(lad. ius) jur., kõigis inimestes toimiv vaimne jõud, mis toetatuna välisest võimust, on
suunatud ühiskondliku kooselu reguleerimisele inimeste omavaheliste ning inimeste ja
asjade suhete (nn. õigussuhte) korrladamise kaudu. Õigus esineb normide kogumi näol.
Sotsioloogilis-psühholoogiliselt seisukohalt väidetakse üldiselt, et õigus koosneb sellistest
normidest, millega üheaegselt fikseeritakse niihästi kohustuse kui ka õigustuse momenti.
Seejuures eristatakse positiivse ja intuitiivse õiguse norme. Esimesed saavad oma kehtejõu
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Õigus -1976

Õigus tööle –

väliseilt autoriteetidelt, teised on rajatud vaid inimese sisetundele. Et intuitiivse õiguse
normide tunnustamisel kaob õiguse ja mitteõiguse normide eraldamise alus, on
domineerivama tähtsuse omandanud õigusnormide formaaljuriidiline käsitlus, mil
õigusnormidena tunnustatakse ainult positiivse õiguse norme. Formaaljuriidiliselt
mõistetakse õigusena kohustusi määravaid norme, kusjuures õigusnorm erineb teistest
(näiteks kõlblaist) normidest ühelt poolt erilise tekkimisprotseduuriga, mis võib olla
reguleeritav ainult õigusnormide kaudu ja teoiselt poolt oma erilise kehtejõuga. Riigivõimu
poolt antava sanktsiooni tõttu on õigus varustatud jõuga, mis võimaldab rakendada
õigusnorme ühiskonnas tagajärjekamalt kui mitmesuguseid muid norme ja samuti normida
nende kujunemist. Et norm on suunatud esijoones inimeste välismaailmas avalduvate
teotsemiste reguleerimisele, mõistetakse õigusena eriliiki normide süsteemi, milles
käsitellakse normatiivselt ühiskondlikku elu tegelikkust. Positiivse õiguse normid
kujunevad üldiselt kas tavaõiguse näol rahva seas või luuakse seadusandluse korras
vastava, selleks pädeva autoriteedi poolt. Kõik kehtivad õigusnormid kokku moodustavad
vastava riigi objektiivse õiguse. Viimasega üksikinimestele kindlustatud õiguslik ala on
vastava isiku subjektiivne õiguskond (vt. Isikuõigus). Õigusnormide kogumit, millega
reguleeritakse ühtlasi eri õigussuhteid, nimetatakse objektiivse õiguse instituudiks, sisult
seoses olevate instituutide kogumit – õiguse süsteemiks. Olenevalt sellest, mis põhimõttel
toimub inimese teotsemise reguleerimine õigusnormidega, eristatakse avaliku ja eraõiguse
norme. Eraõiguse normidega määratud piirides on tunnustatud kodanikkude suvaline
teotsemine; kodanikud loovad õigussuhteid võrdsete pooltena; õigussubjekti võrdsuse
põhimõte jääb püsima ka siis, kui kodaniku vastaspoolena esineb riik. Avaliku õiguse
normidega reguleeritud tegevusaladel jääb aga kodanik alluvaks riigivõimu teostavale
organile ja ta teotsemist määratakse ühekülgselt riigivõimu poolt käsu põhimõttel. Avaliku
õiguse valdkonna moodustavad järgmised iseseisvad õigus-distsipliinid: rahvusvaheline
õigus, riigiõigus, administratiivõigus- e. haldusõigus, tööõigus, finantsõigus, kirikuõigus,
kriminaalõigus (vaata neid) ja protsessuualõigus. Eraõiguse valdkond jaguneb tsiviil
(Eraõigus) ja kaubandusõiguseks. Vrd. Loodusõigus, Rooma õigus.
A. Mg. EE 1937. v.1319-1320.
Riigis kehtestatud või sanktsioneeritud üldkohustuslike käitumiseeskirjade (normide)
kogum, mille järgimine tagatakse riiklike mõjutusvahenditega. Õigus on riigi tahe, mis on
muudetud seaduseks; selle sisu määravad ühiskonna materiaalsed elutingimused
(tootmissuhted jm.). Riigis kehtivat õigust nimetatakse objektiivseks õiguseks, selle alusel
tekkivaid isikute õiguseid subjektiivseks õiguseks. Enamik ühiskondlikke suhteid on
õigussuhted, sest nad sätestatakse õigusega; kogumine moodustavad need suhted riigi
õiguskorra. Õiguse abil reguleerib valitsev klass kodanike ja inimrühmituste käitumist,
kinnistab ja arendab oma huvidele vastavaid ühiskondlikke suhteid. Õiguse arenemist
mõjustavad poliitika, ideoloogia, religioon, rahvuslikud iseärasused jm. Õigus kui
sotsiaalmajandusliku korra peegeldus mõjustab omakorda teisi ühiskonna pealisehituse osi,
pidurdades või soodustades nende arengut. Igale ühiskondlik majanduslikule
formatsioonile vastab ajalooline õiguse tüüp (orjanduslik, feod., kodanlik ja sotsialistlik
õigus). Sotsialistlik õigus loodi koos Nõukogude riigiga ning ta on varasematest
õigustüüpidest kvalitatiivselt erinev, kõrgemat tüüpi õigus. Seoses NSV Liidu
kujunemisega üldrahvalikuks sotsialistlikuks riigiks on nõukogude sotsialistlik õigus
saanud kogu nõukogude rahva tahet väljendavaks õiguseks. Vt. Ka riik, rooma õigus,
tavaõigus, õigusharu, õigusnorm, õigussüsteem, õigusteadus. ENE VIII 1976 lk.530
(Droit au travail. Recht auf Arbeit. Право на трудъ) – iga töövõimelise isiku õigus, millise
järgi ta võib, töötuse puhul, nõuda riigilt temale mingisuguse töö andmist, et katta tema
hädavajalikke vajadusi.
Sellisel viisil vastab sellisele õigusele riigi varalis-õiguslik kohustus võimaldada
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töötutele ühiskonnaliikmetele tööd
Õigus tööle on üheks sotsialismiideeks, mis tekkis XIX saj. teisel veerandil ja
kujutab endast, Mengeri tõese märkuse põhjal, selleise sotsialistliku printsiibi loogilist
arengut, mille järgi iga inimese vajadus peab olema saanud täieliku rahulduse.
Oma sisult on see eksisteeriva majandusliku korra ja sellise korra vaheliseks
ühendavaks lüliks, millise puhul jaotatakse kogu rahvuslik tulu kas inimeste vajaduste järgi
või neist igaühe poolt tehtud töö hulga järgi.
Tööle õiguse idee jälgi me märkame juba mitmetes riikide vaeste hoolekande
seadusandlustes, millistes räägitakse riig kohustusest aidata vaeseid ja tegevuseta isikutele
töö võimaldamisest (1601.a. seadus Inglismaal, 1791 ja 1793.a. prantsuse seadused ning
1794.a. Preisimaa maakonnavalitsuse õigus ((1793 гг. Прусское земское право)).
Kirjanduses tõi esimesena Fichte esile mõtte, et igal indiviidil on juriidiline
pretensioon temale riigi poolt mingi asendustegevusele („Naturrecht“). Kuid see Fichte
mõte ei saanud populaarseks. Põhjalikumalt ja tulisemalt argumenteeris õigust tööle Fourier
oma töös (1822.a.), tuletades selle loomulikust õigusest.
See õigus on nende õiguste ekvivalent, milliseid inimene kasutas ürgaegses elus ja
nimelt: õigust jahti pidada, kala püüda, vilju korjata ja karja karjatada. Need teoreetilised
laused on toodud ära prantsuse sotsialistide Conciderant´i ja Louis Blanc praktilistes
nõudmiste programmis.
Esimene (1839.a.) pidas võimalikuks ja hädavajalikuks teostada õigust tööle
viivitamatult ja seda eksisteeriva majandusliku korra raames.
Teine esines nõudmisega, et peale 1848.a. veebruarirevolutsiooni kuulutataks välja
õigus tööle.
Ajutise valitsuse 25 veebruari manifestis tunnistati, et kõigidel kodanikel on õigus
tööle ja valitsus peab neile töö garanteerima.
Kuid mitte ainult selle õiguse, vaid tema diskretiseerimiseks olid asutatud
rahvuslikud töökojad. Juba 1848.a. juunis, kui töötati välja uue konstitutsiooni projekti,
asendati õigus tööle materiaalse abi saamise õigusega.
Saksamaal esitasitati demokraatlike parteide esindajate poolt idee töö õigusele
Frankfurdi rahvuskogus 1848.a., kuid see lükati märkimisväärse enamuse poolt tagasi.
Hiljem tõstatasid selle teema oma töödes saksa kirjanikest Штепелемъ, Марло, Гитце,
Ганомъ и Геркнеромъ. Uuesti pöörati sellele tähelepanu Bismarck oma 9. mail 1884.a.
riigipäeva istungil peetud kõnes, kus ta avaldas arvamust töö õiguse, kui sotsiaaldemokraatia vastu võitlemise vahendi, sissetoomise kasuks.
Teistes riikides ei ole õigus tööle kutsunud kunagi esile spetsiaalset liikumist ega
tõmmanud enesele erilist ühiskondlikku tähelepanu.
Inglismaal kostis selle teostamise poolt Owen, kuid tema mõte ei leidnud eest
kaastunnet. Vaid Šveitsis leidis idee õigusest tööle viimastel aastatel töölisklassi
radikaalsemate elementide hulgas mõningase leviku. Vt.
Menger, „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag“;
Adler, „Recht auf Arbeit“ („Handwörterbuch der Staatswisswnschaften“, V.kd.);
Fourier, „Theorie de l´unite universelle“;
Considerant, „Theorie du droit de propriete et du droit au travail“;
Marlo, „Untersuchungen über die Organisation der Arbeit“;
Stöpel, „Sociale Reform“.
М. С-въ.
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ЭС БЭ 48. 1898 стр. 921 -922
Õigusakti
menetlemine
parlamendis
Õigusallikad
Õigusallikas
Õiguse objekt
Õiguse subjekt
Õiguse subjektid
Õigusekaotus 1937

Õiguseleidjad

Õiguseraamatud

Õigusfilosoofia

Õigushüvis
Õigusjõud

Riikliku tahte väljendamise vormid (seadused, määrused jm. Õigusaktid), mille kaudu see
tahe saab õiguseks (õigusvormid).
Jur., õigusnormide kujunemise moodus. Vrd. Õigus.
Jur., kõik see, mille suhtes võivad tekkida õigused, taotlused ja kohustused. Õiguse
objektid jagunevad asjadeks ja tegudeks. (Vaata neid).
Jur., iga isik, kes on võimeline omama õigusi, vaatamata sellele, kas ta neid ise kasutab või
mitte (Õigusvõime).
– isikud, kes osalevad õigussuhetes ja kes kannavad õigusi ning kohustusi.
Õigemini õiguste kaotus, jur., liik lisakaristusi, oli tuntud juba vanemail ajul õiguses
(peakaristustena) ja esines ühiskonnast väljaheitmisena, täieliku õigusliku kaitse võtmisena
(vana-rooma saceresto, vanagermaani Friedlosigkeit; vrd. Lindpriius). Hiljemini asendas
seda nn. kodanlik e. poliitiline surm, mis kujunes Prantsuse keskaegses õiguses. Selle
puhul kaotas vastav isik oma varanduslikud õigused, pärimise ja pärandamise, kingituste
(peale äraelamiseks vajaliku) vastuvõtmise ja tegemise õiguse, poliitilised, seisuslikud ja
teenistuslikud õigused, õiguse esineda kohtus nõudjana, kostjana või tuinnistajana, kuna ta
abielu tunnistati automaatselt lahutatuks.. Äravõetavate õiguste määra järk-järgulise
piiramise teel on kujunenud kaasaja õiguskaotuse instituut. Vanemas õiguses esines
õiguskaotus nn. aukaristusena, s.t. karistusena, millel oli süüdlast teotav, häbistav tähendus
või mis oli seotud süüdlast teotavate aktidega. Üldiselt on õiguskaotus nüüdisajal enamvähem kaotanud aukaristuse iseloomu. Viimases mõttes esineb ta peamiselt ainult isiku kui
kodaniku au tähistavate õiguste (näit. õigus auameteile, aumärkidele) võtmise ulatuses.
Õiguskaotuse kohta Eestis kehtivas KrS-s vt. Karistus.
H.K-l. EE. 1937.
VIII v.1321.
Ka otsuseleidjad, jur., vanemal ajal Vana-Liivimaal ja mujal kehtiva õiguse tundjad ja
seletajad, tavaliselt vanemad, auväärsed elanikud. Neid kutsuti kui õigusetundjaid kohtu
istungile. Õiguseleidja pidi olema samast seisusest, kuhu kuulusid isikud, kellesse
puutuvaid küsimusi arutati. Õigusleidjad esinesid Vana-Liivimaal kuni Rootsi aja lõpuni ka
talupoegkonnas; nad olid sageli täielikult või osaliselt vabastatud maksudest ja koormistest.
Hiliskeskajal mitmel pool Euroopas kehtiva tavaõiguse normide kogud, olid koostatud
eraviisil, muutusid aga aja jooksul kehtiva õiguse allikaks. Kõige rohkem oli levinud
õigusraamatutest Sachsenspiegel. Vana-Liivimaal õigusraamatutest on mainitavad
„Liivimaa Õiguspeegel“, Formulare procuratorum jt. maaõiguse väljaanded.
Õigusteaduse haru, mille ülesandeks on õigusnormide alusel kujunevate inimestevaheliste
kohustus- ja õigussuhete ja nende suhete tekkimise, aluste ja olemuse filosoofiline käsitlus.
Teoreetiline õigusfilosoofia e. õiguse üldõpetus püüab õigusnorme ja õigusmõisteid
käsitleda sääraselt, et tulemused oleksid kohaldatavad õigusnormidele ja
õigusinstituutidele, olenematult ajast ja kohast; ta vastab nüüdisaja õiguse
ensüklopeedilisele käsitlusele. Praktiline õigusfilosoofia on oma lõpptulemusis suunatud
parima õiguse ja parima õiguskorra avastamisele. EE. VIII 1937 v.1321-1322.
Jur., õigusliku korra poolt kaitstud eluhüvis, näit. eluaseme valiku vabadus, au, omand.
Jur., õigusnormide kehtejõud, õigusnormidega määratud korra kehtivus. Õigusnorm omab
kehtejõudu, kui ta on välja antud selleks pädeva organi poolt ja kehtima pandud selleks
seatud korras. Normide kehtejõust eraldatakse nende toimejõudu; viimast omab norm
juhul, kui ta vastab enda rakendamiseks vajalikele õiguslikele tingimustele. Õigusnorm on
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Õigusjärglus
Õiguslause –
Õiguslik kaitse

Õiguslik riik 1937

Õigusnorm
Õigusnorm

Õigusnormid
Õigusriik
Õigussuhe
Õigusteadus
Õigusteadus 1937

tegelikkuses rakendatav siis, kui tal on kehte- ja ka toimejõud. Vrd. Õigus.
Suktsessioon
Jur., õigusnormidega kindlaksmääratud ühiskondliku korra kaitsmine riigikorra poolt.
Üksikkodaniku seisukohalt tähistab õiguslik kaitse kodaniku subjektiivse õiguskonna
kaitset riigivõimu poolt kodaniku ja kodaniku õigust tagajärjekalt nõuda riigivõimu abi
juhul, kui kellegi poolt ebaseaduspäraselt rikutakse temale objektiivse õiguse normidega
kindlustatud õigusi. Õiguslikku kaitset teostab nüüdisajal tõhusamalt kohus.
Õigusriik, jur., riik, kus riigivõimu avaldumine toimub õigusnormidega määratud piirides
ja korras. Et õigusriigi idee rakendamisel peab riigivõim oma avaldusis jääma piiratuks
õigusnormidega ja et riigivõim väljendub ainult riigi organite teotsemise kaudu, peab
õigusriigis kõigepealt olema täpselt normitud riigi organite pädevus ja teotsemise kord,
eriti nende organite oma, kelle pädevusse kuulub uute õigusnormide väljaandmine ja
olevate õigusnormide muutmine, tühistamine ning uutega asendamine. Madalamaastmelised õigusnormid kehtivad ja kuuluvad rakendamisele ainult seevõrra, kuivõrra nad
on kokkukõlas neist kehtejõult kõrgemal asetsevate normidega. Õigusriigis peab olema
rakendatud ühtlasi ka kohturiigi põhimõte, mille kohaselt kõik õiguslikult tähtsad aktid ja
toimingud kuuluvad sõltumatu kohtuvõimu kontrollile: kohtuasutised on võimelised
kontrollima vastavate aktide õiguspärasust, kui seda paluvad isikud, kelle arvates nende
õigusi on ebaseaduspäraselt riivatud. Vrd. Õigus. EE VIII 1937 v.1322.
Sundnorm.
Riigi kehtestatud või sanktsioneeritud käitumiseeskiri, mis on täitmiseks kohustuslik
määramata arvule isikuile. Õigus määrab õigussuhtes osalejate õigused ja kohustused.
Nagu õigus tervikuna, nii vastab ka õigusnorm võimuloleva klassi huvidele ja sõltub
majanduslikust baasist. Ta on vastavuses riigis valitsevate ühiskondlike suhetega, tema
ülesanne on neid säilitada, kaitsta ja mõjustada.Õigusnormi täitmise tagab riik
mitmesuguste vahenditega, vajaduse korral kasutab sunnijõudu. Eristatakse õigusnormi
hüpoteesi, dispositsiooni ja sanktsiooni. Hüpotees esitab tingimused, mille olemasolu
korral tuleb õigusnormist juhinduda. Dispositsioon määrab õigusnormiga reguleeritava
ühiskondliku suhte osalise käitumise, nende õigused ja kohustused. Sanktsioon esitab
õigusnormi rikkumise tagajärjed (vastutuselevõtmine, karistuse määramine, tehingu
tühistamine jms.)Õigusnormi võib seadustes jt. normatiivaktides vormistada mitmeti, näit.
käskivalt (imperatiivne norm), keelavalt, lubavalt; üks õigusnorm võib väljenduda mitme
lausena (paragrahvina, punktina) või üks lause (paragrahv, punkt) sisaldada mitu
õigusnormi. Õigusnorme liigitatakse mitmesuguste tunnuste põhjal, näit objekti järgi, selle
järgi, missugused ühiskondlike suhteid õigusnormid reguleerivad, õigusnormi kehtestanud
organite järgi. Vt. Ka õigussuhe. ENE VIII 1976 lk. 530
– tüüpilised sotsiaalsed normid, käitumiseeskirjad, mis on formuleeritud õiguslausetena.
– riigi korralduse vorm, mis tagab kõigi inimeste, olenemata nende soost, vanusest,
rahvusest, usutunnistusest, veendumustest, ametikohast, puudustest - võrdsuse seaduse ees.
Jur., objektiivse õiguse poolt korraldatud suhe üksikute isikute vahel. Õigussuhe on
vahekord kahe või rohkem isiku vahel ja koosneb õigustusist ja kohustusist.
Jurisprudents, juura, kompleksteadus, mis käsitleb riiki ja õigust, nende tekkimist,
arenemist ja toimet....
e. jurisprudents, teadus, mille käsitlusobjektiks on õigus ühes selle mõistega seoses olevate
juriidiliste eriprobleemidega. Iseseisva teadusliku distsipliinina sai õigusteadus alguse
Rooma riigis, kus tegeldi peamiselt eraõigusega (Rooma õigus). Laiemas ulatuses hakkas
Lääne-Euroopa õigusteadus tegelema rooma õigusega glossaatorite ja postglossaatorite
ajastul. XII ja XIII s. algas ka teiste õigusharude teaduslik käsitlus. Keskaja õigusteadus
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Õigusvastasus
Õigusvorm

Õigusvõime

Õigusvõime

piirdus oleva õiguse arutlusega ja rajas oma tulemised esijoones usu-, filosoofia- ja
õigusautoriteetide (pühakirjale, kreeka filosoofide õpetusele ja rooma õigusele). XVI s.
muutusid õigusteaduse käsitlusviisid: õigusprobleemide lahendamisel hakati tungima
küsimuste põhituumani ja ,õistete olemuseni, kusjuures probleemide lahendamine toimus
eeskätt praktilistel kaalutlustel ja oli oma tulemustes rajatud antiikaja teaduse saavutustele.
Murrangulise pöörde tõi õigusteadusse XVIIs., mil algas õiguselementide ja –instituutide
ratsionalistlik (Ratsionalism) käsitlus ja tekkis loodusõiguse koolkond. Viimase õpetuse
mõjul langes õigusteaduses ühelt poolt tagaplaanile positiivse õiguse käsitlus, teiselt pootl
segunes aga juba XVII ja XVIII s. õigusprobleemide ratsionalistlik tõlgendamine
empiirilisega. XVIII s. lõpul tõstis I. Kant esikohale õiguse ja seaduse metafüüsilise
mõiste, püüdes ühtlasi oma filosoofilise kriitikaga puhastada õiguse ratsionalistlikku
käsitlust empiirilistest elementidest. Õigusteaduse säärase arengu tulemusena arenesid
XVIII s. õigusteaduses rööbiti ratsionalistlik-filosoofiline (J. Locke´i, Montesquieu,
Rousseau ja suurel määral ka I. Kant´i õpetus) ja ajaloolis-empiiriline (osaliselt veel
ratsionalismi kalduva G. Hugo ja J. S. Pütter´i õpetus) vool; neist on esimene rajatud
puhtakujulisele aprioorseile mõisteile, teine empiirilistele tulemustele. 1820- ndail a-il
pääses õigusteaduses mõjule ajalooline suund (Ajalooline kool). Õigusteaduse
ratsionalistlik-filosoofiline ja ajaloolis-empiiriline suund leppisid teineteisega teataval
määral alles idealistlik-filosoofilise õigusteaduse kaudu 1830-ndail a-il. Loodusõigus ja
positiivne õigus liideti ühiseks tervikuks, kusjuures esimene jäi siiski positiivse õiguse
idealakujuks ning positiivse õiguse erinevusi peeti vaid erinevaiks katseiks teostada
loodusõiguslikke norme. XIX s. 1. poole lõpul sai õigusteaduses tooniandvaks positiivne
koolkond (Kriminaalõigusteadus) oma peaesindaja A. Comte´i kaudu. Selles koolkonnas
omab nüüdisaja õigusteaduse seisukohalt erilist tähtsust juriidiline positivism, mis on
esikohale tõstnud õigusteaduse metodoloogia probleemi; viimast on arendanud G. Jellinek,
F. Somlo, A. Baumgarten jt. Juriidiline positivism, nõudes õigusteaduses juriidiliste
probleemide lahendamisel juriidilise meetodi ainurakendamist, on XX s. arenenud
metodoloogiliseks idealismiks normativistliku koolkonna näol (A. Merkl, H. Kelsen, A. v.
Verdross), kes õigusteaduse käsitlusobjektina tunnustab ainult õigusnorme. Võrdlev
õigusteadus (esindajad E. Rabel, L. Levy-Bruhl jt.) on metodoloogiliselt noorim
õigusteaduse haru, mille algmed ulatuvad XIX s. 2. poolde. Ta ülesandeks on üksikute
riikide ja rahvaste õiguse võrdlemine ning nendes ühiste joonete ja algupära
kindlakstegemine. Nüüdisajal pühendub võrdlev õigusteadus eriti ka primitiivse õiguse
uurimisele (nn. etnoloogiline õigusteadus). Oma laia ulatuse tõttu eeldab võrdlev
õigusteadus lähemat koostööd filoloogiaga ja sotsioloogiaga. A. Mg.; L.L. EE. VIII 1937
v.1323-1324.
e. seadusvastasus, jur., teo e. käitumise vastuolu õigusnormiga.
Valitseva klassi tahte väljendusvorm, mis annab sellele tahtele õiguse iseloomu, riigi
õigustloova tegevuse tulemus. Tuntuimaid õivusvormid on õiguslik tava, kohtu- ja
halduspretsendent, õigusteadlaste arvamus, leping ja normatiivakt. Sotsialismimaade
põhiline õigusvorm on normatiivakt, sealhulgas tähtsaimana kõrgeima võimuorgani akt –
seadus; lepinguist on olulisim kollektiivleping. Erandina kohaldatakse sotsiaalistlikes
riikides ka õiguslikku tava. Pretendenti rakendatakse õigusvormina kodanlikes riikides.
ENE VIII 1976 lk.521
Jur., võime olla õiguse subjekt, s.o. omada õiguskorra piires õigusi ja kohuseid.
Õigusvõime kuulub inimestele tema elusalt sündimise hetkest; ent teatavad õigused võivad
lapsele kuuluda juba enne sündimist eeldusel, et ta sünnib elusalt. Õigusvõime kuulub ka
juriidilisele isikule, aga seadus, samuti nende põhikiri võib nende õigusvõimet piirata.
– võime omandada õigusi ja võtta vastutust.
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Õilisvabad

Ajaloolise aja lävel kõikjal tekkinud klassi- resp. seisuseühiskonna tähtsamaid rühmitisi,
said alguse vanemate, vürstide jt. perekondade näol, kes päritolult, ühiskondlikult
väärtustuselt ja osalt ka varandusliku seisundilt eraldusid vabade hulgast ja moodustasid
seisusliku korra kujunemisel aadli tuumiku. Muistsete eestlaste õilisvabad hävisid LõunaEestis vabadusvõitluse jooksul, kuna enam-vähem lepingu korras alistatud Põhja-Eestis ja
Saaremaal siirdus osa õilisvabadest võrdseina võõra päritoluga lääniaadlisse. EE VIII 1937
v.1324.
Õnn –
Õnn – - selline inimese seisund, mis vastab enim ta sisemisele rahulolule eluolude
üle, elu täiusele ja mõtestatusele ja inimliku olemasolu teostamisega.
Õnn – on tunnetuslik-emotsionaalse ideaali vorm.
Õnn – normatiivne-väärtustamine, sõltuvalt sellest, kuidas tõlgendatakse inimese
elu mõtet, sellest sõltub õnne sisu.
Ärilis-institutsioonilised Survegrupi tüüp, mis hõlmab äriettevõtteid või institutsioone nagu näiteks kirikud või
survegrupid
ülikoolid.
Äärerühmad e.
– väheste ressurssidega ning sotsiaalselt tõrjutud rühmad ühiskonna stratifikatsioonis.
marginaalid
Äärmuslik
Kuue või suurema hulga parteide süsteem, mida iseloomustab ideoloogiline ekstremism,
mitmeparteisüsteem
polariseerumine ja poliitiline ebastabiilsus.
Ökoloogiline
ökosotsialism – tekkis 70-80.a.piiril, kui ökoloogide esindaja (“rohelised”), Saksamaal ja
sotsialism
Austrias. Austria nõuab tungivalt, et ökoloogiline komponent viiaks demokraatliku
sotsialismi kontseptsiooni. Jutt käib isiksuse kindlustamisest ökoloogilise julgeolekuga.
vastavalt Ö.s. ei ole majanduslikel huvidel prioriteeti ökoloogiliste huvide ees.
Tehnoloogiad, mis ohustavad või kahjustavad ümbritsevat keskkonda, tuleb keelustada.
Kõrvuti traditsiooniliste ja segamajanduse sektoritega tuleb arendada alternatiivset sektorit
– väike- ja kodutööndust. Seda sektorit peab riik toetama- aitama, et kindlustada selle
eksistents turumajanduslikes tingimustes. Oluliseks Ö.s. elemendiks nimetatakse “baasdemokraatiat”, kooskõlastudes omavalitsusliku sotsialismiga (vastuvõim kohtadel).
Ökonomistlik
- ühekülgne, vulgaarne ajaloo mõistmine, millise järgi on ainsaks reaalseks
materialism
ühiskondliku arengu jõuks majandus. Ökonomistlike materialistide arvates kujutab
ühiskonna ajalugu endast stiihilist protsessi, mis on ette määratud majanduse arenguga.
Ökonomistlikud materialistid eitavad ajaloos subjektiivse faktori tähtsust, masside,
klasside, parteide, väljapaistvate isiksuste teadliku tegevuse tähendust. Nad eitavad
ühiskonna elus ühiskondlike ideede, teooriate, poliitiliste asutuste aktiivset rolli. Kooskõlas
nende vaadetega, ühiskonna majanduslikule arengule järgneb automaatselt poliitiline
õiguslik, moraalne, kunstiline, religioosne, filosoofiline areng, mis ei avalda temale
vastupidist mõju.
Ökonomistlik materialism, kui kodanliku sotsioloogia vool, kujunes välja 19.saj.
80-90. aastatel. Selle ilmumine oli tingitud uutest klassivõitluse tingimustest ideoloogia
vallas ja nimelt: teadusliku sotsialismi võidust euroopa töölisliikumises kõigi teiste
väikekodanlike sotsialistlike õpetuste üle ja liberaalse kodanluse ideelise mõju
töölisklassile järsus languses.
Ökonomistlikus materialismis väljendus üks kodanluse ideoloogide katses muuta
marksismi kodanliku liberalismi vaimus, visates sellest välja revolutsioonilise sisu.
Ökonomistlikud materialistid, erinevalt teistest kodanliku sotsioloogia suundade
esindajatest, püüdsid kõige enam esineda marksismi lipu all. Seejuures nad ignoreerisid
täiesti dialektilist materialismi, sidudes oma teooria uus-kantlusega, subjektiivse
idealismiga.
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Ökonomistlikud materialistid jutlustasid kodanluse ja proletariaadi klassihuvide
harmooniat ning revolutsioonilisest võitlusest äraütlemist.
Ajaloolise materialismi ökonoomilise materialismi vaimus moonutamise vastu
esines Engels oma töös „Ljudvig Feierbach ja klassikalise saksa filosoofia lõpp“, seejärel
ta avas oma kirjades ühiskonna arengu käigule pealisehituse tagasimõju eitamise
paikapidamatuse metodoloogilist eitamist. On ebaõige arvata, ütles F. Engels, et vaid
majanduslik olukord on ainsaks aktiivseks põhjuseks, aga ülejäänu, vaid passiivne tagajärg.
Tegelikkuses on siin majandusliku hädavajaduse kaudu vastastikune mõju, milline lõppkokkuvõttes rajab enesele alati teed.
Peale Engelsi surma esinesid ökonomistlike materialistide lipu all avalikult
revisionistid (Э. Бернштеин, К. Шмидт и др.), kes moonutasid ajaloolist materialismi
vulgaarse materialismi vaimus, teadlikult eemaldudes marksistlikust õpetusest proletaarsest
revolutsioonist ning proletariaadi diktatuurist.
Venemaal olid ökonomistlikeks materialistideks „legaalsed“ marksistid,
„ökonomistid“, vähemlased. Otsustavalt esines ajaloo materialistliku mõistmise
moonutamise eest ökonomistliku materialismi vaimus Г. В. Плеханов oma Э.
Бернштейна, К. Шмида, П. Струве. vastastes artiklites.
Ökonomistliku materialismi objektivistlik, kodanlik-apologeetiline olemus on
Lenini poolt avatud ja paljastatud töödes „Экономическое содержание народничества и
критика его в книге ш. Струве» (1894-1895, изд., 1895), «Чть делать» (1901-02, изд.,
1902), «Две тактики соцтал-демократии в демократической революции» (1905). Lenin
näitas, et ökonomistlik materialism ei ole miski muu, kui kodanluse töölisliikumisele
ideelise surve avaldamise ilming ja et ajaloolise protsessi absoluutse stiihilisuse ja
majandusliku aluse automaatne mõju, kõigile teistele ühiskonna elu külgedele jutlustamine
on oportunismi ideeliseks allikaks.
Oma vulgaarse materialismiga püüdsid ökonoomilised materialistid esitada ajaloo
marksistliku mõistmisena. Tegelikkuses ajalooline materialism erineb täiesti
ökonomistlikust materialismist.
Vaadeldes materiaalses tootmises ühiskonna arengu peamist jõudu ja seletades
ideede, teooriate, poliitiliste asutuste päritolu majandusliku korraga, materiaalse elu
tingimustega, siis ajalooline materialism samal ajal rõhutab poliitiliste asutuste, teooriate,
ideede suurt tähtsust ühiskondlikus arengus.

Üheparteisüsteem
Ühine-omand-1900

Ilma töölisklassi ja töötava talurahva poolse võimu võtmiseta, ega proletariaadi
diktatuuri kehtestamiseta ei saa rajada sotsialistlikku ühiskonda, ilma revolutsioonilise
marksistlik-leninliku teooriata, tema organiseeriva, mobiliseeriva ja ümberkujundava
rollita ei ole mõeldav ülemaailmne-ajalooline NSVL, Hiina Rahvavabariigi, kõigi
rahvademokraatiamaade töölisklassi võit.
БСЭ 48 1957 стр. 393-394.
Tänapäeva autoritaarse diktatuuri tüüp, kus ainupartei võib olla domineeriv või allutatud
valitsusele.
-vene seadused nimetavad seda ühiseks valdamiseks. See on mitme isiku jaotamatu
ühisomand (dominium plurium pro indiviso). Erinevalt individuaalsest omandist, ühine
omand ei kehtesta iga omaniku vahetut ja erandlikku ülevõimu vallatava objekti
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üle.Omanike asja kasutamise, valdamise ja korraldamise suhtes eksisteeriv tahe on seotud
nende vahelise vastastikuse kokkuleppega. Ainuisikulise suva järgi kasutamise alla
kuuluvad vaid need õigused, milliste teostamisel ei riivata teiste omanike huvisid.
Ühise omandi objektiks on seepärast mitte vahetu ese ja mitte selle reaalne osa,
nagu tavaliselt mõeldakse, vaid selle ideaalne osa, milline on määratletud asja poolt
toodetud kasu või tulu osaga.
Rooma õigus andis igale kaasomanikule oma osa iseseisva kasutamise õiguse, ta sai oma
asja kasutamise õiguse osa edasi anda, pantida ja anda osanike loata oma saadud tulud
kolmandale isikule. Valdamise ja asja juurde vahetu ligipääsu õigus, kuivõrd see on
kooskõlas teiste kaasomanike õigustega, kuulus samuti igale kaasomanikule ning selles
suhtes igasugune teiste isikute poolne vastutegutsemine võinuks olla paralüseeritud või
valdajate hagidega või kahjude hagiga või lõpuks, ühise omandi jaotamise hagiga.
Kaasomanikest igaüks omas õigust teha asja säilumiseks kõike hädavajalikku ning teostada
selleks hädavajalikke kinnipidamisi isegi ilma teiste kaasomanike nõusolekuta, pannes
nende arvele neilt, vastavalt ühisomandi suurusele, neist kinnipeetavad osadest
arvestatatavad summad.
Asja ümbertegemine, selle parandamine ja üldse selle eest hoolitsemine, mis ei ole
tingitud asja hävimise või riknemise kartusest, võis teostada vaid kõigi kaasomanike ühisel
nõusolekul, nende üheäälse heakskiidu saanud otsuse alusel.
Viimast nõudmist, kõikides asjades, mis puudutab ühisomandi kaasomanike huvisid,
vaadeldi rooma õiguses kui ainsat, kaasomaniku õiguste kaitset enamuse õiguste eest, kui
õiglast garantiid. Viimase õiguse valitsemist lubati vaid siis, kui ühisomandit vallati
juriidilise isiku kujul. Üksmeele saavutamise võimatuse juhtumil pidi ühine omand olema,
ühe või mitme kaasomaniku osa jaotamise hagi alusel, tükeldatud, sest rooma õiguse järgi
ühisomandi sunduslikku säilitamist ette ei nähtud. Ühisomandi suhtes, kolmandate poolte
poolse, olemasolevate õiguste rikkumise vastu astumise õigus on igal ühisomandi
omanikul, sõltumata teiste kaasomanike nõusolekust ja ta võib kaitse kulud jaotada
vastavuses osa suurusega, ära teiste kaasomanike vahel. Sellisel viisil ühisomand rooma
õiguse järgi, kui omanike liit, mis on moodustunud vara ühise valdamise tõttu, ei piira
mingil viisil üksikute kaasvaldajate õigusi, säilitades igaühel neist, kui asja suhtes iseseisval
õiguste subjektil, olemata allutatud teiste kaasomanike tahtele. Ühisomand tekib
vabatahtliku kooperatiivi, mis loodud teatud kaubanduslike, tootmissuhetel ja muudel
eesmärkidel ning mis toovad enesega kaasa asja soetamise ühisomandina, seejärel ühistest
ettevõttetest ja soetamistest, ühe ja sama asjaga testamendiga mitmele isikule pärandamisel,
erinevate isikute asjade juhuslikul ühendamisel (kokkuliitmisel, confusio) ja üldse suhetest,
mis ei seo omanikke mingi sundusliku liiduga, ega loo neist korporatsiooni. Siit ka iga
kaasomaniku seisundi sõltumatus. Lääne Euroopa ajalugu ja kaasaegne eluolu, tunneb
tervet rida muid liite, kus ühisomandi kujul asjade valdamine on muutunud keerukaks
elemendi vahelesekkumisega, mis muudab teiseks kaasomanike sõltumatu asendi, kuid mis
ei muuda nende valdamise vormi juriidilise isiku seisundisse tõusmiseni.
Selliste ühisomandi liikide eripära seisneb:
1. selles, et piiramata täpselt igaühe osa kogu ühisomandis, nõnda, et igaühe valduse
suurus jääb kas määratletamatuks või muutlikuks;
2., terves reas rooma õiguse määrustest kõrvalekaldumistes, peamiselt loobudes
üksmeelse otsuse printsiibist mõnede asjade valitsemise liikide puhul.
Juriidilise isiku vormis valdamise järgi eristuvad need ühisomandi liigid liidu
liikmeks olevate isikute ühisomandiga seose järgi, nii kasutamise vallas, kui ühisomandiga
tekkinud kohustest tingitud vastutusest. Ühisomandi valdamise piiride puudumine on
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iseloomulik peamiselt sellisele ajaloolisele vormile, millist tuntakse Saksamaal „ühiskäe
ühisomand“ (Gesammte Hand) ((vist siit tuligi eesti sõna käendus)) – nimetus, mis tekkis
juriidiliste tehingute sõmimisel tarvitatud kombest, mis väljendas mõtet sellest, et kõik
tehingu osalised tegutsevad kui üks inimene. Se oli levinud keskajal nii alloidaalsete,
lääniliste, aadlike kui ka talupoegade maavalduse suhetes, milline omandivorm kujutas
alguses endast erilist kommuuni, kus ühisomandi kasutamine langes kokku ühe katuse
aluse ja ühise söögilaua (Ein Brod, einen Rauchfang) ümber toimuva ühiseluga. Viimased
rahuldusid vara ühise valdamise ning kasutamisega. Vara oli ühisomandis selles mõttes, et
ükski inimene ei tohtinud oma vara osa kasutada, ilma ülejäänud liikmete nõusolekuta,
kolmandate isikute kasuks. Ta võis nõuda, siiski, vara jaotamist, kui see oli vara omadusi
arvestades võimalik. Selle osa suurust määratleti sel juhul olemasolevate valdajate arvuga.
Liikme surma puhul, pärisid selle tema alamnevad sugulased (või üldse ta võimu all olev
pere), kuid mitte ta osa, vaid saades kogukonna iseseisvateks liikmeteks ja pretendeerides
ühisvarale võrdselt teistega. Ühisvara jaotamine ja sellest lahkumine oli võimatu nendes
liitudes, millistel oli sunduslik iseloom (mehe ja naise ühisvara, perekonna ühisvara, kus
liikmed on seotud alluvusega majaperemehele ja teised sarnased liidud), kuid siin ilmus
eristamine üksikute liikmete õigusvõime järgi ja see omandivorm kaotas tsiviil-õigusliku
iseloomu. Uuel ajal, suhted, millised olid jagunesid eelkõigu ühiskäe ühisomandi tüüpi,
andsid koha sellisele ühisomandi liigile, kus eristatakse iga kaasomaniku osasid, kuid
ühisomandi jaotamine on, liidu pika eksisteerimise eesmärke silmas pidades, keelatud. Iga
kaasomanik võib oma osa käidelda (müüa, pantida, kinkida, pärandada jne), kuid teistel
liidu liikmetel on selle ostu või väljaostu eelisõigus. Asja kasutamise ja käitlemise
korraldamist teostatakse enamuse (mitte koosolekul kohal olevate, vaid osade järgi,
millisteks on ühisomand jaotatud) otsuse järgi.
Vähemusele on antud õigus nõuda kahjude katmist, millised võivad vastu võetud
otsusest või ühisomandi jagamisest tekkida, või siis lasta enamuse otsus vaadata sisulisest
küljest kohtu poolt läbi. Vastutus osa eest ei lange mitte ainult ühisomandis olevale varale,
vaid ka kaasliikmete ülejäänud varale, kes mõnikord veel mitu aastat peale liikme
ühendusest lahkumist jätkavad peale viimase lahkumist tema sõlmitud tehingute eest
tasumist (preisi, austria ja inglise seadustes). Mõned juristid (Безелерь , Блунчли и Гирке)
näevad viidatud ühisomandi liikides sakasa-rahvusliku päritoluga moodustisi ja nimetavad
neid korporatiivseteks kooperatiivideks (Genossenschaften), erinevalt ühisomandi puhtast
vormist üheltpoolt ja juriidilise isiku vormi teiseltpoolt., kuid nende poolt esitatud teooria
tekitab suuri vaidlusi. Uusim saksa seadusandlus (saks, ülemaaline seadusandlus) annab
ühisomandi osas rooma õigusele lähemal seisvaid ettekirjutised, vaadeldes selle ülalpool
toodud kuju muutusi kui liitude erikujusid või tõstes nad juriidiliste isikute tasemele.
Vene ühisomandi organiseerimine (ст. 543-556 т. Х ч. 1) on olemuselt rooma
omale lähem, kuna nõuab vara kasutamise suhtes üksmeelt ja erimeelsuste puhul annab
vaid vara jaotamise õiguse, kui vara on jaotatav (seadus eristab ühisomandi jaotatavaks ja
mittejaotatavaks varaks). Ühisvara omanike poolset kasutamist piiratakse, sarnaselt saksa
ühisomandile, müüdava osa suhtes kaasomanike ostueesõiguse andmisega „õiglase hinna
eest“, nõnda nagu uue ühisomandi liikme vastuvõtmisekls on tarvis „üldist nõusolekut“(ст.
555, 548). Praktika aga, siiski, piirab neid seaduse määrusi, avardades üksiku kaasomaniku
õigusi.
Kirjandus:
Windscheid, „Lehrb, der Pandekten“ (§ 169);
Deranburg, „Lewhrb, der preuss. Privatrechts“ (I. §§222-4);
Puntschart, „Moderne Theorie des Privatrechts“ (§12, Leipzig, 1893);
Gierke, „Handb. D. deutsch. Privatrechts“ (I.,§75-76);
В. фонь-Зелерь, «Учение о праве О. собственности по римскомуправу»
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(Харьк., 1895);
Анненковь, «Система русского гражданского права» (II, 89 сл., СПб., 1895);
Дювернуа, «Из курса лекций по гражданскому праву» (гл., II, изд., 1895).
В.Н. (lk. 601-603)
-on ühiste eesmärkide ühendatud jõududega saavutamise liidud, mis on tuntud kõigi
rahvaste juures ja kõigil aegadel, mis olid esialgselt loomulikul algel (perekonnal) või
sunduslikuks (riik) ühenduseks. Hiljem vaba kokkuleppe alusel, viimasel juhul võtavad
algelistel rahvastel isegi salaühingute kuju. Rooma õigus keisririigi ajal töötas
„kolleegiumite“ suhtes välja (vt. Korporatsioon XVI, 329) printsiibi, mille järgi range
karistuse ähvardusel, ilma riigivõimu loata ei tohtinud mitte mingit ühingut asutada.
Samasugused määrused anti mitmeid kordi välja ka keskajal, kuid jäid siis juba vaid
paberile, sest nõrk riigi- ja kohtuvõim ning riigi killustatus suureks hulgaks väikesteks
isevalitsuslikeks territoriaalseteks valdusteks – sundis inimesi oma huvide kaitseks
ühingutesse liituma, et saada sellist huvide kaitset, mida riik ei suutnud pakkuda.
Keskaegsed liidud ei olnud mitte ainult juriidilised isikud, st. valdasid ühist vara, mis oli
moodustatud liikmete sissemaksetest ja annetustest, vaid need omistasid endale täieliku
autonoomia, st. õiguse reguleerida oma liikmete juriidilist asendit ning juriidilisi suhteid,
samuti ka nende ülese karistusõiguse jne. Kogu keskaegne elu oli haaratud kõige
erinevatesse ühingutesse, liitudesse, kooperatiividesse, vennaskondadesse, tsunftidesse jne.
Linnades kaupmehed ja käsitöölised moodustasid gilde ja tsunfte. Sellid moodustasid
omakorda oma seltse ja ka näitlejatel ning alamkihtidel olid omad vennaskonnad.
Kõrgaadli perekonnad jagunesid korporatsioonideks, alamaadel omas rüütliliite ja
rüütliordusid. Isegi talupojad moodustasid oma ühingud, kuivõrd see oli pärisorjuse
tingimustes võimalik. Keskaja teisel poolel hakkasid linnades tekkima erisugused
religioossed vennaskonnad, aga samuti asutati ühingud ühiseks heategevustegevuseks või
siis füüsiliste harjutuste tegemiseks ((turniirid)). Alates XV sajandist hakkab tugevnema
riigi territoriaalne võim, millega vastavuses väheneb keskaegne ühingute vabadus. Juba
XVI sajandil peaegu kõigis riikides ei saanud riigivõimude loata enam ühinguid luua ning
isegi koosolekute pidamiseks tuli võimudelt nõutada eelnev luba ja viidi läbi politsei
järelvalve all. Sellise korra õigustamise ja toetamise võttis omapeale juristide selts, kes
rakendasid rooma õiguse põhimõtteid. Nende kannul hakkasid riigiõiguse teoreetikud
tõestama, et ka loomulikus õiguses ei ole assotsatsioonide ja koosolekute õigus
põhjendatud:et inimesed, luues lepingu sõlmimise teel riigi, ei reserveerinud omale
ühingute loomise vabadust. Seda pooldasid Hobbes, Pufendorf, Rosseau. Kuid XIX.
sajandil tekkis hoopis teine riigi assotsatsioonidesse suhtumine, kui leiti ja hakati laialdaselt
rakendama vastastikuse-ja eneseabi printsiipe, leiti, et assotsatsioonide vabaduses peitub
piirang ja koos sellega leidub selles ka isikuvabaduse kõrgeim ilming. Perekondlikud, ega
ka riiklikud sidemed ei haara kõiki isiksuse ilminguid. Igasuguse rahva siseajalugu on
märkimisväärsel määral on määratletud võitlust isiksuse vaba väljendamise sfääride riigi
poolese piiramisega ja riigi ning perekonna vahelise võitlusega. Selle sfääri piires, millise
annab riik isiksuse vabaks väljendamiseks, peab eksisteerima kokkuleppeline ühingutesse
ühinemise õigus, et ühendatud jõududega, millised ületavad üksiku inimese jõu, oma
eesmärke saavutada. Selline on pinnas, millisel areneb liiduline kord. Selle arengu tase
sõltub ühest küljest sellest, kuivõrd elanikkond on läbi imbunud isiksuse vabaduse
teadvusest, teisest küljest - neist juriidilistest piirangutest, millisele riik isiksuse vabaduse
allutab ja neist juriidilistest vormidest, millistes riigivõim reguleerib ja kaitseb
assotsatsioonide tekkimist ning tegevust. Eesmärgid, milliste saavutamiseks inimesed oma
jõud liidavad assotsatsioonide või liitude vormis, on nõnda erinäolised, nagu üldse
inimkonna kultuuri eesmärgid olla võivad. Liidulisest korra sfäärist arvatakse välja vaid
need eesmärgid, millised on tervikuna antud perekonnale või riigile. Assotsatsiooni
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siseehitusest vaata korporatsioonide juurest (XVI, 329). Assotsatsioonide jõud võib olla
pööratud ka halbade eesmärkide ja purustavatele püüdluste teenistusse. Siit tekib riigile
assotsatsioonide üle järelvalve teostamise vajadus. Inglismaal on alati tunnustatud
assotsatsioonide ja koosolekute vabadust, kuid sellegi poolest vaid valitsevate klasside
huvides, sest juba XIII saj. keelati ära tööliste koosolekud ning liidud, kus seati eesmärgiks
töötasu tõstmine ning töötingimsute parandamine (vt. Streik), reformatsiooni ajajärgul aga
piirati religioossete liitude (katoliiklikud, dissidentlikud) tegevust, millised vastandasid end
riigikirikule (anglikaani kirik). Peale samasuguste erandlike määruste, tunnistas üldine
õigus karistatavaks vaid sellistes liitudes ja koosolekutel osalemise, millised seadsid oma
eesmärgiks rahu vägivaldse rikkumise ning muud ebaseaduslikud teod. Kui XVIII saj (eriti
alates 1769.aastast) teisel poolel hakkasid tekkima poliitilised ühingud, mis said suure
politiilise tähtsusega jõuks riikide elus ja siis kuulutati ka poliitilised ühingud
seaduspärasteks. Prantuse revolutsiooni mõju all anti 1795.a. välja seadus, millisega keelati
ära ühingud, millise liikmed pidid andma tõotuse, või milliste juhte kõik liikmed ei tundnud
või siis milliste liikmed üksteist ei tundnud ((st. salaühingud)). Veelgi kaugemale läks
1817.a. seadus, millise järgi ühingud (erandiks haridust ja heategevust puudutavad) ei või
omavahel suhelda ega korraldada erinevate ühingute delegaatide koosolekuid. Kuid
Inglismaal nende seaduste formaalse kehtimise ajal ei ole senini ((1900.a.)) mainitud
seaduste rikkumisele viidates ühtegi kohtuasja algatatud. Kõik liidud ja koosolekud,
millistel ei ole ebaseaduslikke eesmärke, on piiramatute vabadustega.
Ameerika Ühendriikide 1789.a. konstitutsioon sätestab, et:“ ... ega inimeste õigust
rahumeelselt koguneda ja esitada valitsusele palvekirju ülekohtu
korvamiseks.“((Parandused. Õiguste kogu 1.punkt.)). Sarnased punktid on ka üksikute
osariikide konstitutsioonides. Kogunemiste õigusest tuleneb assotsatsioonide ((ühingute))
vabadus. Viimased leiavad peale selle veel piisava kaitse üldõiguses ning avalikus
arvamuses. Anglo-ameerika õiguse järgi saavad ühingud juriidilise isiku seisundi (õiguse
omada vara, protsessida kohtus jne.) vaid riigivõimude spetsiaalse akti jõuga. Kuid
viimasel ajal on Inglismaal kui ka Ameerika Ühendriikides antud välja üldised seadused,
milliste jõuga igasugune, teatud tingimusi täitev ühing, asub juriidilise isku õigustes.
Prantsusmaal kaotati enne-revolutsioonilised assotsatsioonide vabadust piiravad
seadused 1789.a. On iseloomulik, et ka siin, Ameerika Ühendriikide konstitutsiooni
eeskujul, ei olnud seadusega ühingute vabadust otse ette nähtud, sest lubati vaid
koosolekutele kogunemise vabadust. 1791.a. laiendati koosolekutele kogunemise vabadust
ka ühingute ja klubide loomisele. Kuid praktikas kasutasid assotsatsioonide ja
koosolekutele kogunemise vabadust peamiselt vaid revolutsioonilised parteid, millised
püüdsid tagada omale ülemvõimu organiseeritud klubide võrgu kaudu (vt. XV, lk.428), mis
haaras kogu maa. 1795.a. konstitutsiooniga keelati ära igasugused ühiskonna korra
vastased ühingud ja valitsusele anti igasuguste ühingute, mis tegelesid poliitiliste
küsimustega ja püüdsid omavahel liituda ning organiseerida avalikke koosolekuid,
sulgemise õigus. Ühingute liikemd ei tohi kanda mingeid eristavaid märke jne.
Samaaegselt kaotati kõik klubid ja 1798.a. suleti kõik poliitilised ühingud. Code penal
1810.a. sätestas, et igasugune ühing, millises on planeeritud üle 20 liikme, peab hankima
eelnevalt siseministrilt loa ja temale võib sel puhul seada igasuguseid tingimusi. 1834.a.
anti valitsusele ühingutele antud tegevusloa igal ajal tagasivõtmise õigus. Need põhimõtted
kehtivad Prantsusmaal assotsatsioonide suhtes senini ((1900)), olles asendatud teistega vaid
miitingute suhtes. Ühing saab juriidilise isiku õigused vaid siis, kui see vabariigi presidendi
dekreediga, mis on antud välja peale riiginõukogus väljendatud arvamuse ärakuulamist.
Kuulutatud üldkasulikuks (établissement d´utilite´ publique). Kõigi nende piirangute alla ei
kuulu vastastikuse abi ühingud (sociétes de secours mutuels) ja töölisliidud (syndicats
professionels), mis saavad juiriidilise isiku õigused juba asutamise faktiga (vastastikuse abi
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ühingutelt nõutakse, muide, eelnevat luba).
Saksamaal kuulutati assotsatsioonidel asutamise vabadus välja 1848.a., kuid
hilisemate seadustega (praegu kehtib Preisimaal 1850.a. seadus, Badenis 1867, Bavaarias
1850.a.) on neid täiendatud erinevate piirangute lisamisega. Mittepoliitilise ühingu (ei
käsitleta ühiskondlikke küsimusi) (öffentliche Angelegenheiten) asutamisel piisab avalduse
esitamisest kohalikule võimule, kuid poliitiliste ühingute asutamiseks on tarvis
((siseministri)) eelnevat luba. Poliitilistes ühingutes ei tohi osaleda naised ja õpilased ((ka.
üliõpilased)). Poliitilise dühingud ei tohi omavahel suhelda ega luua ühiseid
organisatsioone. Samuti on erinevad ühingute likvideerimise määrused. Preisimaal võib
seadusi rikkuvaid ühinguid teisiti, kui kohtuotsuse alusel. Politseivõimuv võivad vaid
ajutiselt nende tegevust peatada. Ühingud, millised ahvardavad ühiskondlikku julgeolekut
või moraali, võivad olla suletud Bavaaarias ja Saksoonias politseivõimude poolt. Badenis
võib ühinguid sulgeda vaid siseministri käsu alusel. Würtenbergis võib ühingut sulgeda
vaid siis, kui selle tegevus asub taotlema ebaseaduslikke eesmärke. Saksamaal on ühingute
asutamine ja tegevuse reguleerimine antud keisririigi ((üleriigilisele)) seadusandlusele,
milline, siiski on senini piirdunud vaid mõnede kriminaalseadustiku (seadusvastaste
ühingute tegevuses osalemise eest karistamiste kohta) ja tsiviilkoodeksi määrustega.
Viimasega on sätestatud, et igasugune ühing, millistel ei ole ärilisi eesmärke, saab
juriidilise isiku õigused peale ühingute registrisse kandmist, millist peab kohtuamet
(Amtsgericht). Administratiivne võim võib takistada ühingu nimekirja kandmist, kui see on
keelatud või võib sattuda ärakeelatute hulka või siis kui ta taotleb poliitilisi, sotsiaalpoliitilisi või religioosseid eesmärke.
Ühingute loomise vabadus on sätestatud ((1900.a.)) otse paljude riikide
konstitutsioonides: Belgia, Luksemburg, Taani, Kreeka ja Rumeenia. Kõigis neis riikides
ühingute asutamiseks ei nõuta eelneva loa hankimist ja ühingud, millised taotlevad
ebaseaduslikke eesmärke, võivad olla suletud vaid kohtuotsuse alusel. Madalmaade
((Hollandi)), Austria, Hispaania, Serbia, aga ka Jaapani 1889.a. konstitutsiooniga on
assotsatsioonide loomise vabadus kuulutatud välja üldistes joontes, selle piirangud on
sätestatud spetsiaalses seaduses. Üpris märkimisväärsed piirangud on kehtestatud Austria
1867.a. seadusega, millise järgi igasuguse ühingu (erandiks äriühingud) asutajad peavad
oma põhikirja esitama võimudele eelnevaks läbivaatamiseks. Viimane võib ühingu
asutamise keelata ära, kui see oma eesmärkide ja organisatsiooni poolest on seadustega
vastuolus või kujutab endast ohtu riigile. Ühingud peavad oma koosolekutest teavitama
võime vähemalt 24 tundi, enne kokkutulekut. Koosolekutel võib viibida politseikomisar.
Igasugune ühing võib olla likvideeritud, kui ta võtab vastu kriminaalkoodeksis sätestatud
määruste vastaseid otsuseid, või kui ta otsused väljuvad oma kompetrentsi piiridest, või
siis, kui ta ei vasta oma eksisteerimise seaduslikele tingimustele. Ühingu asutamist või selle
keelamist sätestavad administratiivvõimude määrused võivad olla edasi kaevatud
keiserlikule kohtule. Šveitsi Liidu konstitutsiooniga on kõigile kodanikele antud ühenduste
asutamise õigus, kuid kantonite seadusandlikele asutustele on antud õigus välja anda selle
õiguse kuritarvitamise vastaseid määrusi. Enamikus kantonites ühingute asutamise
vabadust ei piirata.
Itaalia ja Portugali konstitutsioonid, millised annavad koosolekute pidamise
vabaduse, ei maini ühingute asutamise vabadust. Itaalias ühinguid mingite eriliste
eeskirjadega ei piirata, kuid Portugali kriminaalkoodeks rakendab Code peńal printsiipi.
Rootsi, Norra ja Ungari konstitutsioonid assotsatsioonide ning koosolekute vabadust
ei maini. Ungaris kehtib assotsatsioonide asutamiseks eelneva loa nõutamise printsiip.
Enamik riikides saavad ühingud juriidilise isiku õigused spetsiaalse riigivõimuorgani akti
kaudu (valitsuse poolse põhikirjade kinnitamise kaudu). Austrias saavad kõik ühingud
juriidilise isiku õigused. Hispaanias registeeritakse igasugune valitsuse poolt asutada
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lubatud ühing provintsi spetsiaalsesse registrisse, misjärel ta saab juriidilise isiku õigused.
Gierke, „Deutsches Genossenschaftsrecht“ (1871- 1881);
Gierke, „Genossenschaftstheorie“ (1887);
Mascher, „Das Versammlungsund Vereinsrecht Deutschlands“ (2 va. ,1892);
Dupriez, „Le droit de réunion“ (1887).
Venemaa. Moskva Venes eksisteerisid vaid tootmis-artellid ja sellised ühiskondlikud
üksused, millised olid asutatud sunniviisilise ühenduse loomise printsiipidel ja mis olid riigi
suhtes teenistusliku rolliga. Sellised olid võõrastemajade pidajate ja kangakudujate
sadakonnad. Lääne-Venemaal olid veel kirikute vennaskonnad, mis olid vaba kokkuleppe
alusel ja teenisid religioosseid-poliitilisi eesmärke. Jekateriina II ajal tekksi hulk
vabamüürlaste poolt asutatud mitteametlikke ühinguid. Misjärel vene valitsus hakkas
esimest korda pöörama tähelepanu ühingute asutamisele ning järelvalvele. Ühiskondliku
kõlbluse põhimäärus 8. aprillist 1782.a. määratleb ühingud seaduse alusel asutatuteks, st.
riigi poolt lubatuteks ja salaühinguteks, mis on keelatuteks kuulutatud. Esimesi peab
politsei igati kaitsma ja valvama, teisi aga püüdma ning hävitama. XIX sajandi algul
valitsus suhtus ühingutesse ja isegi mitteametlikesse ühingutesse lugupidavalt ja viisakalt.
Mitteametlikeks ühinguteks olid siis nii kirjanduslik ühendus Arzamas ja Ponomarevi
ringike ning ka rida poliitilisi ühinguid, millised valmistasid ette dekabristide vandenõu.
Aleksander I valitsemise lõpus valitsuse suhtumine mitteametlikesse ühingutesse muutus.
1922.a. 1 augusti seadlusega kästi likvideerida kõik salaühingud, milliste nimede all nad ka
ei tegutseks. Selliste hulka arvati ka vabamüürlased. Kõiki riigi teenistuses olevaid isikuid
kohustati andma allkiri, et nad ei kuulu mingitesse salaühingutesse. Nikolai I ajal tekkis
mõni üksik heategevuslik ja teaduslik ühing. Nikolai I valitsusajal tekkisid salaühingutest
Кирилло-Мефодиевское (см. Костромаров XVI, 402 ) ja (Петрашевский) Petraševski
poolt organiseeritud ühingud. Ühingute asutamise eeskirjad, koos seadlusega 14. aprilli
1867.a. „seadusvastastest ühendustest“, läksid „Kuritegude ärahoidmise ning tõkestamise
põhikirja“ koosseisu (Св. Зак. Kd. XIV, va. 1890.a. , §116-118 ). Üldreegli järgi on
ühingute asutamiseks nõutav Kõigekõrgema luba, mis nõutatakse ministrite komitee kaudu.
Talupoegade vabastamine ja teised Aleksander II reformid tõid Venemaal kaasa
ühiskondliku liikumise tingimused. Ühingute arv hakkas kiiresti kasvama,, mistõttu
ühingute põhikirjade kinnitamine anti vastava valdkonna ministrite kohustuseks. Teistest
heategevuslikest- ja erialaühingutest vaata: (Vt. Обшества. XXI lk 607-631).
Ühise (vara) kasutamise
Omandamise vormide ajaloolises arengus toimus senini pidev ühtede esemete
õigus.
eraomandisse mineku protsess ühest ja teisest küljest läksid osad asjad riigi omandisse,
kusjuures viimased, olles juriidilise isiku valduses, tegelikult ei erine millegiga eraomandis
polevast varast. Kuid terve hulk asju, siiski, ei ole eraldunud erandlikku valdamisse, ega
saagi sinna minna. Sellised asjad, mis on üldises omanduses:õhk, meri, voolav vesi jne.,
milliseid roomlased nimetasid res omnium communes. Teised, olles oma olemuselt
võimalikud olema eraomandis, peavad siiski jääda üldisse valdusse:laevatatavad ja
parvetatavad jõed, suured järved, mere rannad, teed ja teised asjad, millised on mõeldud
olema ühiskasutuses: nagu raamatukogud, muuseumid, purskaevud, väljakud, vanglad,
kindlustused jne., milliseid roomlased nimetasid res publicae publico usui destinatae,
sillad, avalikud saunad jne. Nende asjade koosseis on ajaloo jooksul olnud muutuv, kuid
neist mõned on olnud püsivad (jõed, teed). Nende viimaste ja ka tervele reale teistele
asjadele samasuguse iseloomu andmise „ühiskondlikuks kasutamiseks ettenähtud asjad“,
kasulikkuse ja hädavajalikkuse üle ei vaielda.
Kuid selle valdamise vormi juriidiline kvafitseerimine ja selle omandi valdamisega
seotud eraomanike õiguste kaitse organiseerimine, kutsub esile suuri erimeelsusi, mis
sõltuvad, muide, sellest teooria püstitusest, millise esitasid rooma juristid. Viimased
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vaatlesid mõningaid üldises kasutuses olevaid asju kui esemeid, mis ei kuulu eranditult nii
riigi, ega ka eraisikute valdusse ja neid täpsemalt klassifitseerimata, rääkisid üldse
„avalikest asjadest“. Teisi asju nad käsitlesid täpsemalt kui kogukonna- või riigi omandit,
mis oli allutatud majanduslikes suhetes piirangutele ja isegi neid võeti ühiskonna huvides,
üldiseks kasutamiseks ja sellise kasutamise ajaks, eraomandist ära. Selle kasutamise
lõppemisel (vana tee asemele ehitati mujale uus tee, või muutis jõgi ise oma sängi) jäi
omand omanikele alles. Seda viimast reeglit ei ole, muide, just eriti järjekindlalt austatud.
Pidades silmas sellega seotud rooma õigusteadlaste vaateid, üks kaasaegsetest kirjanikest
Iherig, Keller (Иерингъ, Келлеръ) rajavad spetsiaalse „üldise valdamise“ instituudi, mis on
sõltumatu era- ja riikliku omandi mõistest, teised Dernburg, Windcheid (Дернбургъ,
Виндшейдъ) peavad kõiki üldises kasutuses olevaid asju riigi omandis olevateks,
kolmandad Weppeus, Kapeller, Regelsberger, Stobbe jne (Ваппеусъ, Кепеллеръ,
Регелъсбергеръ, Штоббе и др.) loovad, sarnaselt rooam juristidele, mitmed asjade grupid.
Roomlased ei tundnud kaua aega riiki kui spetsiaalse juriidilise isiku mõistet, mis erines
füüsilisest isikust. Nad käsitlesid seda kui res publica, st. kõigi kodanike ühist omandit,
seoses sellega tekkisid tuntud hagid. Üldises kasutuses olevad asjad olid seepärast,
omandiõiguse alusel kõikide asjadeks. Sellest vaatepunktist lähtudes ei ole kohased
eraisikute pretensioonid jõgedele ja üldistes huvides piiratud maatükkidele. Riigi (või
kogukonna) mõiste, kui juriidilise isiku, väljakujunemisel, pidi igasugune ettekujutus
„üldisest valdamisest“ kaduma, kuna puudus valdav subjekt, nõnda nagu „ühiskonna“
mõiste, mis oli vastandatud riigile, ei oma juriidilisi tunnuseid või sulandub riigile allutatud
juriidiliste isikute mõistesse. Üldises kasutuses olevad asjad peavad seepärast olema
tunnistatud riiklikuks omandiks, millised on majandusliku ekspluateerimise ja juhtimise
viiside mõttes, kõigi kodanike huvides, piirangutega. Nende huvide garantii võib olla
rajatud mitte iseseisvale üldise omandis olevate asjade valdamise õigusele, vaid põhiliste
seaduste määrustele ning riigi juhtimise õigele organisatsioonile. Riigi ja kogukonna
poolsele õigusele üldises kasutuses olevatele esemetele vastab kõigi poolt tunnustatud
nende poolne korrashoiu kohustus, aga samuti ka õigus maale, mis on jäänud üldisest
kasutusest vabaks. Seal, kus üldises kasutuses olevate asjade kasutmiseks on tarvilikud
hädavajalikud lisavahendid (lüüzid jõel) või selle otsene loomine (muuseumid,
ramatukogud, raudtee jne.) ei saa olla juttugi „kõigi“ valdamisest: faktiline subjektitus
viinuks siin asja peremehetusele ja seejuures mitte kellegile sarnaste asjade kasutajatest ei
kuulu valdamise ega ka nende koostisosade kasutamise õigust (näiteks raudtee
liikuvkoosseis, muuseumides asuvad pildid). Üldises kasutuses olevate esemete juhtimine
asub riigi- või kogukonna administratsiooni esindajate käes, aga üksikute isikute üldise
kasutamise õiguse kaitse on politseivõimude käes. Tuntud hagid võivad olla nüüd
abivahenditeks, kuid mitte peamiseks,nagu Roomas.
Vene õigus asub vana rooma vaatepunktis. Kehtestades üldiseks reegliks, et „kõik
varad, mis ei kuulu konkreetselt kellelegi ... kuuluvad riigivarade hulka“ (siia puutuvad,
muuseas, mere kaldad, suured teed, avalikud hooned ja nende juurde kuuluv vallasvara), ta,
siiski, tunnistab veoköisi ((ripptee)) ja teid ümbritsevat maade valdajatel tervet rida õigusi,
mis tulenevad nende eraomandis olekust, millise täielik kasutamise õigus on üldsuse
huvides ajutiselt piiratud (kaldaribal võib rohtu niita, loomi karjatada ja kasutada selle teisi
saadusi jne.). Piirangute alt vabanemisel läheb omand üldisest kasutusest uuesti sellega
piirnevatele omanikele, sarnaselt nagu servituudi alt vabanenud omand saab tagasi täielikud
õigused. Seepärast senat, tunnistades, et „suur tee ei saa olla antud kellegi erandlikuks
omandiks, vaid on üldriiklike huve silmas pidades kõigile vabalt kasutatav“, et „teena
asub, suur magistraal selle võimu käsutuses, kes selle kasutamist juhatab“, et „seepärast
suure tee alla jääva maa omanik ei või takistada tee kasutust korraldava võimu poolsete
rajatiste ehitus- ja remonditööde teostamist, milliste eesmärgiks on tee korrashoid,
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parandamine ja selle õgvendamine“ – kehtestab, siiski, et „suurte eramaid läbivate teede
alla jäävad maad, samuti ka eraomandi piirides asuvad laevatatavad jõed, ei kuulu riigile,
vaid, konkreetsele maaomanikele, maade kasutamine on sel juhul piiratud üldise kasutuse
õigusega“ (selgitused art. 406 ja 434). Mere kaldad on meil samuti juba ammu antud
erakasutusse. Vastupidiselt sellele, asuvad avalikud hooned: raamtukogud, muuseumid jne.
riigi, linna või maaomavalitsuse omandis.
Baltikumi õigus, asudes samasugusel seisukohal, läheb üldises kasutuses olevate
asjade eraomandis oleku suhtes vene omast veelgi kaugemale: ta tunnistab otse jõed ja teed
sellega piirnevate maatükkide omanike omandisse kuuluvateks ja nende kasutamine on
vaid piiratud ühiskasutuse õiguse ulatuses, „kuivõrd see ei kahjusta ühiskonda ega riku
maaomaniku huve“, aga nimelt jõgede suhtes: vee võtmist, pesu pesemist, suplemist,
ujumist, hobuste ujutamist, loomade jootmist, õngega kalapüüki ja oma paatidel sõitu (ст.
1015).
Eestimaal ei pea mere ranna äärsete maatükkide (mõisate) omanikud jätma vabaks
kaldapealset ja neil on selle täieliku ja erandliku kasutamise õigus, (ст. 1029), Liivimaa ja
Eestimaa mereäärsete mõisate (maatükkide) omanikel on erandlik, rannast kuni kolme
versta kauguseni, kalapüügi õigus (ст. 1032) jne.
Kirjandus:
Wappäus, „Zur Lehre v. den dem Rechtsverkeher entzogenen Sachen“;
Eisele, „Ueber das Rechtsverhältniss der res publicae in publico usu nach Röm. Recht“
(1873);
Regelsberger, „Pandect.“ (§113);
Dernburg, „Pand.“ §71);
Ihering, „Der Streit zwischen Basel-Land und Basel-Stadt die über Festungswerke der Stadt
Basel“ („Vermischte Schriften“ Leipzig, 1879);
Победоносцевъ, «Курсъ гражд. права» (I)
Анненковъ, «Система гражданскаго права» (I).
В. Нечаевъ
ЭС БЭ 48. 1898 стр. 920 -921
– kõik, mida ühiskond tarbib.
-I.Absoluutne vana korra riik ja tema kaasaegne poliitiline doktriin, niivõrd teineteise
vastased, kuid mõlemad tunnistavad üksmeelselt, et riik on ainus inimkonna kooselu
ratsionaalne vorm. Keskaegne seisuslik riik, mis koosneb suurest hulgast
korporatsioonidest, olles ühe saksa publitsisti väljenduse järgi „vabariikide ja monarhiate
konglomeraat“. Nende varemetele rajatud absoluutne riik, koos võimu tsentraliseerimise
printsiibiga, kuulutas välja rahva jagamatuse? (atomisatsiooni) printsiibi. Muidugi see
printsiip ei olnud ja ei saanud olla täiesti elluviidud. Absoluutses riigis eksisteeris
ühiskondlik grupeering, eksisteerisid seisused, kuid need seisused ei olnud miskit riigist
eristuvat ega sellest sõltumatut. Nad eksisteerisid riigis ja riigile, olles oluliseks
instituudiks, riigiehituse nurgakiviks. Ühiskondlik grupeering liitus riigi organisatsiooniga.
Väljaspool riiki oli indiviid, oli perekond – see oli ka kõik. Loomuliku õiguse filosoofia,
oma kõige äärmuslikemate esindajate, absolutist Hobbesi ja individualist Locke näol –
tunnistasid riigi vahetuks, vaba, s.t. individuaalse inimliku tahte mehaaniliseks tooteks.
Indiviidi ja riigi vahelist suhet mõisteti erinevalt, kuid igal juhul, kõik see, mis võeti
indiviidilt ära, anti Leviataanile-riigile ja vastupidi, kõik mis võeti riigilt ära, antaks
„riigivälisele“ indiviidile, kui tema loomulik võõrandamatu õigus. Inimese ühiskondliku
ühiselulise olemusena, appetitus societatis, mõisteti mitte seda instinktiivset, hädavajalikku
ja eraldamatut – kalduvust, milline sunnib indiviidil asuma enestega sarnastega sisult ja
vormilt kõige erinevatesse suhetesse. Ei, inimese ühiskondliku olemusena mõeldi täiesti
tema teadlikku ja vaba otsust moodustada teiste inimestega sõlmitud lepingu kaudu riik.
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Rousseau ühiskondlik leping, Mohli õiglase kommentaari järgi, tulnuks nimetada riiklikuks
lepinguks. Rousseau õpetas, et ideaalse ühiskondliku korra puhul ei ole kohta
korporatsioonidele ja koondistele, millised eraldaksid indiviidi riigist, kuna erasuhete
loomise vabadus seisab sotsiaalse liidu „ühise tahtega“ vältimatus vastuolus. Prantsuse
revolutsioonile, nagu ka Louis XIV või Rousseaule, oli riik ainsaks inimliku suhte vormiks,
aga rahvas – „liivakuhi“, e. isoleeritute summaks s.t. vabadeks ja omavahel võrdseteks
indiviidideks. Tunnistades riigi sotsiaalse korra sünonüümiks, nägi XVIII ja XIX saj
poliitiline spekulatsioon riigis – selle organisatsiooni ebatäiuslikkuses ja valitsevate isikute
kuritarvitustes – sotsiaalse elu kõikide pahede ja hädade põhjust. Nende hädade kaotamist
võiks saavutada poliitilise reformiga või revolutsiooniga. Monarhia vabariigiga
asendamine, ühekojaline süsteem – kahekojalisega, suurem või väiksem tsentraliseerituse
või detsentraliseerimise aste – sellised olid vahendid, milliste kaudu poliitikud ja filosoofid
unistasid viia ellu oma sotsiaalseid ideaale. Alamad, majanduslikes suhetes sõltuvad klassid
ootasid poliitiliselt revolutsiooonilt mitte ainult poliitilist vabadust ja poliitilist võrdsust,
vaid ka sotsiaalset võrdsust ning vabadust. Ja see on täiesti mõistetav. Senini, kuni
ühiskondlik, s.t. kodanike majanduslik grupeering sulab kokku riigi organisatsiooniga, seni
kuni majanduslikult tugevam klass on ka riigis valitsevaks klassiks, siis sotsiaalne, s.t.
majanduslik ike lähtub – osalt tegelikkuses, osalt näivalt – sellest samast riigivõimust, nagu
ka poliitilisest. Seepärast ei saa majanduslikult ja poliitilistes suhetes sõltuvatel klassidel
näida, et konstitutsiooni muutmisega saavutataks sotsiaalse korra muutmine. Suur Prantsuse
revolutsioon, kukutads vana korra, kuulutas välja kodaniku ja poliitilise võrdõiguslikkuse
printsiibi. Kaasaegse riigi ees on kõik kodanikud – äärmisel juhul, üldise õiguse järgi –
võrdõiguslikud. Vaatamata, siiski, suurele hulgale revolutsioonilistele eksperimentidele ja
seadusandlikele reformidele, ebavõrdsus ja sõltuvus ei kadunud sotsiaalsest elust, vaid
hoopis muutus veelgi tunnetavamaks, kui kunagi varem. Kapitalismi äärmuslik areng
seadis töötaja kapitalistist tingimusetusse sõltuvusse. Seejuures, näib, et selle sõltuvuse
põhjus asub väljaspool riiki, kuna riik kuulutab töölise kapitalistiga võrdõiguslikuks. Üks ja
sama asja-, perekonna- ja pärandiõigus reguleerib nii töölise kui ka kapitalisti elu. Ilmselge,
et riigis ei ole põhjus, et tööliselö puudub vara, et ta perekond elab lahus ja et ta jätab oma
lastele päranduseks harimatuse ning viletsuse. Lõpuks, nii tööline kui ka kapitalist, on
poliitiliste õiguste subjektiks ja ei ole riigis põhjus, et tööline, ükskõiksusest ja harimatusest
neid ei kasuta, või kasutab neid enda kahjuks.
Ja siis, meie sajandi alguses tekib koolkond, nn. sotsialistid (Vt. Sotsialism), kelle
arvates tuleb sotsiaalse häda põhjuseid otsida mitte riigis, vaid väljaspool seda. Kuna riik ei
ole sotsiaalse elu ainukeseks vormiks. Peale riigi esineb ühiskond. Ühiskonna või
ühiskondliku korra all mõistab sotsialism rahva majanduslikku grupeeringut. Juba SaintSimone, keda Lorentz Stein nimetab esimeseks sotsialistiks, tungivalt viitab rahva
sotsiaalses grupeeringus majandusliku momendi suurele tähtsusele: „võimude iseloomu ja
valitsemise vormi määratlevad seadused, ei mõjuta rahva heaolu niipalju, kui seadused, mis
seadustavad omanduse ning selle kasutamise viisid... Riiklik ülesehitus on vaid vorm;
omandi konstitutsioon – vaat milles on asja mõte“. Saint-Simone „Industrialiseerimine“
(„Tout par I´industrie, tout pour elle“) on esimeseks, ajalt, ühiskonna, kui rahva elu
majandusliku korra kontseptsiooniks. Hilisemad sotsialistid, tõestades poliitiliste
revolutsioonide mõtetust ja nõudes sotsiaalset pööret, vastandavad selle samaga ühiskonna,
kui ühiselu majandusliku vormi, riigile, kui selle poliitilisele vormile. Muide, sotsialistidel
on see vastandamine ebapiisavalt kategooriline ning kindlaksmääramatu, kuna sotsialism
eitab riigi iseseisvat tähendust. Talle on riik hädavajalikuks vormiks, majandusliku elu
tulemuseks – ja ka kõik. Ühiskonna riigiga vastandamine saab enam rõhutatud ja sügavama
põhjenduse Lorenz Steini rohkearvulistes töödes, kelle ühiskonnaõpetus kujunes välja
sotsialistlike doktriinide vaieldamatu mõju all ühelt poolt ja Hegeli filosoofiast teisest
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küljest. Stein võttis sotsialistidelt üle ühiskonna, kui rahva majandusliku korra, mõistmise,
aga Hegelilt – ühiskonna riigile formaalse vastandamise. Hegeli dialektilises protsessis on
perekond kui sotsiaalse ühtsuse vorm ja ühiskond kui sotsiaalse vaenu vorm – tees ja
antitees – ühinevad riigi kõrgemas sünteetilises mõistes, kui moraalse idee teostamise
vorm. Hegeli kodanikuühiskond on puhtalt formaalne mõiste, mis on mõeldud välja
kunstlikult selleks, et dialektilise meetodi kaudu jõuda riigi mõisteni. Seepärast jääb Hegeli
ühiskonna mõiste materiaalne sisu ülimal määral määratlematuks. Hegel mõistab selle all
ka üksikute indiviidide vahelisi suhteid ja ühiskondlike organismide kogumit ning lõpuks
ka mõningaid formaalseid puhtalt-riikliku iseloomuga asutusi.
Esmakordselt sulandub Steini ühiskonnaõpetus sügavaks läbimõelduks, korrastatuks
ja järjepidavks süsteemiks. Selle olemus seisneb järgmises. Vasturääkivus, mis eksisteerib
individuaalete vajaduste lõpmatuse ja individuaalsete jõudude piiratuse vahel viib
ühiseluni. Inimene elab kokku endasarnastega, moodustub ühiskondlik grupp, et rahuldada
isiklikke, egoistlikke vajadusi. Iga ühiskondliku grupi aluseks on üks ja sama vajadus või
selle liikmete üks või teine huvi. Ühiskondliku grupeeringu printsiibiks on huvi. Huvi
sisuks on materjaalne hüve, vara. Silmas pidades iga indiviidi individuaalsete jõudude
piiratust, iga indiviid, püüdes rahuldada oma vajadusi, peab allutama enesele teiste inimeste
jõudu ja sobitama neid oma isiklikul egoistlikul eesmärgil. Ühiskondlik grupp ei ole miski
muu, kui kollektiivne indiviid. Seepärast ühiskondlikult tugev klass püüab materjaalsete
hüvede saamiseks kasutada ära nõrgemat klassi, kui vahendit. Ühtede töö peab rikastama
teisi. Ühiskondlik kord, mis on rajatud matriaalsete hüvede ümberjaotamise seadustele, viib
alati ja vältimatult nõrgemate varatute klasside tugevatest ja varakatest sõltumisele –
ebavõrdsusele ja järelikult sõltuvusse. Seepärast ei ole ühiskond miski muu, kui ühtede
teistest sõltuvuse süsteem, mis on tekkinud varade ebavõrdsest jaotamisest* (*Teises kohas
defineerib Stern ühiskonda teisiti: Ühiskond on inimeste elu orgaaniline kord, mis seob,
tänu perekonnale ja pärimisõigusele, põlvkonna põlvkonna järel, ühiskondlike hüvede
jaotamiselst tingituna, reguleeritna töö organismist ja mis on viidud liikumisse vajaduste
süsteemiga.). Selline sõltuvus on isiksuse vabaduse ja võrdsuse printsiibi eitamine. Ühiselu
peaks lahendama vasturääkivuse isiksuse lõpmatu tähenduse ja tema individuaalsete
jõudude piiratuse vahel. Seejuures, ühiskond mitte ainult ei lahenda seda vasturääkivust,
vaid, vastupidi, suurendab seda. Indiviid, teenides teist indiviidi, olles võõra eesmärgi
saavutamise vahendiks, ei saa teostada oma tähendust, oma sihte. Sellisel viisil, isiksus
asub vasturääkivuses mitte ainult endaga vaid ka ühiskonnaga. Selleks, et seda
vasturääkivust lahendada, peab ühiskonna kõrval eksisteerima teine, kõrgem ühiskondliku
elu vorm – riik. Riik ja ühiskond – need on kaks hädavajalikku, universaalset ühiselu
vormi. Riigil on oma iseseisev elu, mis ei sõltu individuaalsest omavolist ja talle on võõras
individualistlik egoism. Riik on kuni isiksuseni ülistatud, saades ühiskondlikuks isiksuseks.
Nii nagu riigi kollektiivne isiksus on liidetud indiviidide kogum, siis riigi arengu taset
hinnatakse seda moodustavate indiviidide arengu tasemega. Mida enam on riigis rikkaid,
mehiseid ja valgustatud kodanikke, seda rikkam, tugevam ja haritum on riik. Nagu isiksuse
kõrgeim vorm, peab ka riik püüdlema kõrgema arengutaseme poole. Selleks, et oma
tähendust teostada, s.t. et saavutada kõrge arengutase, peab riik kõrgema võimu näol,
igaühe, kes seda moodustavad, individuaalset materiaalset ja vaimset arengut ning
edenemist soodustama. Samal ajal, kui ühiskonna printsiip on indiviidi indiviidile
allutamine, ühtede täiustumine tänu teiste allutamisele, on riigi printsiip – kõigi indiviidide
täielikumale arengule ning vabadusele tõstmine. Riigi eesmärgiks on – ühiskonnas
võrdsuse kaotanud indiviidide võrdsuse taastamine. Võrdsuse taastamine tähendab
vabaduse taastamist, kuna võrdsus ja vabadus ei ole miski muu, kui ühe ja sama olemuse
staatika ning dünaamika. Selleks, et seda eesmärki teostada, peab riik, eelkõige ühiskonnast
eralduma asuma sellest väljaspoole ning kõrgemale. Selleks peab ülemvõim olema
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usaldatud, võitlust loovatest ühiskondlikest huvidest ning ühiskondlikust antagonismist
vabale isikule. Selline isik on monarh. Monarhia on ühiskonnaülese riigi sünonüüm.
Monarhia ülesandeks on alamate, rõhutute ja vaesunud klaside tõstmine kõrgemate,
võidukate ja õnnelike tasemele. Monarhia, kui ta ainult ei soovi muutuda valitseva
ühiskondliku klassi passiivseks käepikenduseks, peab olema sotsiaalsete reformide
monarhiaks. See ühiskonnaõpetus mõjutas tugevalt Saksamaa uusimat publitsistlikku
kirjandust. Selle võttis üle selline originaalne mõtleja nagu Stahl (Шталь) Gneisti
(Гнейст) enese arvates, see võeti aluseks tema Inglismaa konstitutsiooni ajalugu käsitlevas
töös.
II Lorenz Steini ühiskonnaõpetus leidis Robert Mohli (Моля) poolset tõsist kriitikat. Oma
artiklis „Riigi- ja ühiskonnateadustest“, («О государственныхь и общественных
наукахь» )( „Geschichte und Literatur der Staatsw.“ 1851.a.). Mohl viitab õiglaselt, et
majanduslik moment, vaatamata kogu ta tähtsusele, ei ole siiki ainsaks ühiskondliku
grupeerumise aluseks. Kui indiviidi suhe varasse ja vara enese iseloom viib rohkearvuliste
ühiskondlike klasside moodustumisele (kapitalistid ja proletaarlased, ettevõtjad ja töölised,
maaomanikud ja fabrikandid jne.) siis on samavõrd vaieldamatu see, et ühiskondliku
grupeerumise elementideks on religioon, haridus, ühine elukoht, päritolu jne. Seepärast
peab Mohl ühiskondlikuks grupiks igasugust mingi ühise, alalise ja tõsise huviga seotud
formeerunud või formeerumata indiviidide kogumit. Ta mõtleb ühiskonna all kõigi
ühiskondlike gruppide, mis faktiliselt eksisteerivad teatud keskonnas, näiteks teatud riigis
või maailma osas, kogumit. Oma „Ensüklopeedias“ toob Mohl ära järgmised
ühiskondlikud grupeeringud: 1)ühtsus iidsetest või privilligeeritud suguvõsadest päriolu
järgi; 2)ühtsus isikliku väljapaistva seisundi kaudu; 3)ameti ühtsus; 4)varaliste või
tootmissuhete ühine iseloom, eriti selle suuruse ning iseloomu järgi; 5)ühtsus usu kaudu.
Ilmselge, et see loetelu ei ole ammendav, kuid võib öelda, et ei ole või peaegu ei ole sellist
individuaale eksisteerimise eesmärki, milline ei võiks olla mingi ühiskondliku grupi
konstitutsiooniliseks elemendiks. Ühiskonna määratlus, milline on esitatud Mohli poolt,
vastab enam ühiskondliku grupeeringu tegelikule olemusele, kui sotsialsitide ja Steini poolt
esitatud äärmiselt ühekülgne mõiste, kuid viimased, kitsendades mõistet, annavad sellel
teatud sisu ja täpse mõtte ning Mohle liiga avar ühiskonna mõiste on märkimisväärsel
tasemel ebamäärane ja sisutu. See on kõige tugevam Mohli poolt projekteeritud
ühiskonnateaduse (Gesellschaftswis-senschaften) süsteemi vastane väide. Mohli arvates
ühiskond, sarnaselt riigile, võib ja peab olema tundma õpitud kolmest erinevast: õiguse,
moraali ja sihipärasuse vaatepunktist. Seepärast, peale sissejuhatuseks
„Ühiskonnaõpetusse“ („Allgemeine Gesellschaftslehre“), Mohl peab hädavajalikuks kolme
alljärgnevalt loetletud dogmaatilise teaduse eksisteerimist: ühiskondlik õigus
(Gesellschafts-recgtsweissenschaft), ühiskonna moraaliteadus (Gesellschaftssittenlehre) ja
sotsiaalse poliitika teadus (Gesellschaftszweckmässigkleitslehre). Kuigi Mohli tööde
ilmumisest on möödunud juba üle 45 aasta, ei ole senini üheski raamatus käsitletud
kuigivõrd tõsisemat, kõrvuti riigiteadustega, selle sõna nimetatud mõttes ühiskonnateaduste
süsteemi. Ja vaeval on selline katse isegi võimalik. Treiške (Трейшке), oma suurepärases
monograafias: „Die Gesellschaftswissenschaft“, märgib õiglaselt, et ühiskond, kui
ühiskondlike gruppide kogum, on abstraktne mõiste, millele reaalses tegelikkuses vastet ei
ole. Iga ühiskondliku gruppi aluseks on teatud ennastrahuldav huvi. Huvi on oma olemuselt
egoistlik ja erandlik. Üksikud ühiskondlikud grupid on teine-teisele täiesti võõrad või
vaenulikud. Ühiskonna mõiste, mis hõlmab ja ühendab religioossed ja ärilised, kutsealased
ja teaduslikud jne.ühendused, vajaduse pärast, on sisutu. Ühiskond ei ole siin formaalses
mõttes määratletud. Üksikute ühiskondlike gruppide organiseerimine, sõltuvalt nende poolt
taotletavatest eesmärkidest ja riigi suhtumisest neisse, on täiesti erinev. Mõned neist ei oma
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mingit organisatsiooni ja järelikult ei ole neil mingit juriidilist iseloomu. Teised, vastupidi,
on korporatsioonid selle sõna juriidilises mõttes. Kahe äärmusliku korporatsioonide tüübi
vahel – rooma societas ja universitas – eksisteerib terve rida vahevorme, millistes selle
liikmete suhteline suhtlemise iseseisvus kombineerub kogu suhtlemise suhtelise
iseseisvusega. Sellisel viisil, üksikud ühiskondlikud grupid, nii materiaalses, kui ka
formaalses suhtes, teineteisega midagi ühist ei oma.Ühiskond, kui liigi mõiste, mis ühendab
kõik ühiskondlikud grupid, ei oma mingit konkreetset sisu ega vormi ja seepärast ei saa
juttugi olla spetsiaalsest süsteemist „ühiskonnateadusest“, kuna igasugune teadus, eelkõige,
eeldab täiesti kindlaksmääratud ja ühesugust substraati. Täpsemalt, teadus ühiskondlikust
õigusest on võimatu seepärast, et igasugune ühiskondlik liit, kui sellele on omane juriidiline
iseloom, kuulub kas tsiviil- või avaliku õiguse valdkonda, või siis nii ühte, kui teise
valdkonda. Tsiviil- ja avaliku õiguse vahel, nii nagu veenvalt tõestas Bluntschili, J. K., ei
ole ega saa olla kohta ühiskondlikule õigusele. Mis puudutab ühiskonna moraali teadust,
siis see juba asudes Molhi seisukohale, eristab individuaalse moraali, riiklikku ja
ühiskondlikku, ei saa lubada mingi spetsiifilise moraali eksisteerimist, mis on omane
ühiskondlikule, kui sellisele, s.t. kui religioossetes, nagu ka kommertslikes, nagu
seisuslikes ja ka teaduslikes suhetes.
Lõpuks, sotsiaalne poliitika, kuivõrd ta uurib riigi ja ühiskonna vahelisi suhteid, on
poliitika, kui riigiteaduse valdkonnaks. Mohle arvates on sotsiaalpoliitika peamiseks
ülesandeks nende vahendite tundmaõppimine, milliste abil iga ühiskondlik grupp võib
teostada oma individuaalset eesmärki. Kuid sellisel juhul, sotsiaalset poliitikat, kui
ühiskonnateadust ei eksisteeri, eksisteerib niivõrd sotsiaalpoliitikutele, kuipalju on
grupihuve või teiste sõnadega, sotsiaalseid gruppe. Üldse, Mohle mõte sellest, nagu oleks
võimalik riiki uurida sõltumatult ühiskonnast ja uurida ühiskonda riigist sõltumatult, näib
olevat juurteni väär. Teadus riigist, ignoreerides ühiskonda, muutub vältimatult teaduseks
vormi küsimuse, kuid mitte riigi olemuse üle. Ja tegelikult, oma „Ensüklopeedias“Mohl
piirdub riigi kitsalt-formaalse defineerimisega:“riik on alaline ja ühtne asutuste organism“
(Einrichtungen).Ei ole kahtlust, et nimelt riigi ja ühiskonna eraldamine viib Mohle nõnda
vaese ja sisutu riigi kontseptsioonini – selle suure „metafüüsilise isiksuseni, milline elab ja
tegutseb reaalses maailmas“ (Чичеринь). Teisest küljest teadus ühiskonnast, riiki
ignoreerides, peab hädavajadusel eemalduma reaalsest tegelikkusest ja sarnaselt
loomulikule õigusele, asuma uurima ratsionaalseid, kuid mitteeksisteerivaid ja olematud
nähtusi. Riigiväline ühiskond on täpselt samasugune fiktsioon, nagu riigiväline indiviid.
Ühiskond tekib ja areneb, elab ja sureb selles kunstlikus sfääris, milline riigi poolt luuakse,
tema ülesehitusega, seadustega ja juhtimisega. Ilma riigita ei ole ühiskonda ja ilma
ühiskonnata ei ole riiki. Teadus elust ei tohi jagada seda, mis on elus jagamatu. Mohle on
unustad.kogu „ühiskonnateaduste“ süsteemi rajamisel selle peamise ja vääramatu tõe.
III.Ökonomistid ja riigiteadlased, lahknedes ühiskonna termini määratlemisel, on üksmeelel
selle mõiste vastandi – riigi määratlusel. Sotsioloogid aga sulatavad ühiskonna ja riigi
mõiste üheks ühiskonna mõisteks ja kasutavad siis seda koondmõistet ühiskonna mõistena.
Sellises ühiskonna määratluses ilmneb veelgi sotsioloogia põhiste väidete lähtemomentide
äärmine kindlaksmääramatus.Nõnda mõned sotsioloogid (Эспинась, Иегерь) mõistavad
ühiskonna all igasugust indiviidide suhtlust – nii loomade, kui ka inimeste oma. Teised
(enamik) piiritlevad ühiskonna mõiste inimeste suhtlusega. Keegi sotsioloogidest isegi ei
püüa selle mõiste täpsustamise ja piiride määratluse poole – äärmisel juhul on see
sotsioloogidel aluseks võetud mõiste. Spenseri arvates tuleb ühiskonna all mõista sellist
suhtlust, kelle liikmete vahel eksisteerib alaline või täpsemalt öeldes, kestev side. Püsivus
on selleks tunnuseks, milline eristab ühiskonna inimeste juhuslikust olekust, erineb näiteks
riik – professori auditooriumist. Eksisteerivate suhete püsivus, räägib Spenser, annab
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individuaalsuse tervikule ja eristab teda osade individuaalsusest. Asi, mis on tükkideks
lõhutud, lakkab olemast ese. Vastupidiselt aga moodustavad kivid, puu, raud jne., mis on
ühendatud plaanipäraselt ja teatud eesmärgil ühe asja – maja. Spenseri poolt viidatud
ühiskonna tunnuse ebapiisavus on ilmselge. Püsivus – on suhteline mõiste. Kuidas aga
määratleda seda aega, mille kestel peab jätkuma püsiv suhtlemine, et isikute juhuslikust
segust tekiks ühiskond? Kas saab majaks nimetada ehitist, mis rajatud mööduvatel
eesmärkidel ja lühikeseks ajaks? Kui, tõesti, ühiskonnale, kui sellisele, on olemuslik teda
moodustavate liikmete individuaalsusest erinev individuaalsus, siis sellisel juhtumil, mis
põhineb sellel individuaalsusel ei ole kvantitatiivne vaid kvalitatiivne moment – mitte selle
ühenduse kestvus, vaid selle iseloom. Sisuliselt kõik enmvähem silmapaistvamad
sotsioloogid – Spenser, Schäffle,, Lilienfield, Gumplowicz, jne. mõistavad ühiskonna all
mitte midagi muud, kui rahvust, rahvast. Sotsioloogia, kui teadus ühiskonnast, erineb
poliitikast kui riigiteadusest, mitte niivõrd uuringu objekti vaid selle uuringu meetodi
poolest. Sotsioloogilise deduktsiooni (loogilise järeldamise) peamiseks aluseks on
ühiskonna organismiks tunnistamine. Arvukad ja tihti hämmastavaid analoogiaid riigi ja
inimorganismi vahel on esitatud iidsetest aegadest peale, andes alates Agrippa aegadest
piisavat ainest filosoofide ning poeetide fantaasiale. Platon ja Aristoteles kujutavad üsna
tihti riiki kui elusolendit, kui tuhandepäilist elukat. Keskajal kohtab riigi ja elusolendi
vahelist analoogia toomist Grotsiuse, Hobbesi, Spinosa jt. poolt. Shakespeare, oma
komöödias „Troilus ja Cressida (1602) võrdsustab indiviidi riigiga ja vastupidi tragöödias
„Julius Caesar“ (1599) – indiviidi riigiga. Rousseau oma artiklis „Poliitiline ökonoomia“,
mis on trükitud ära ta „Ensüklopeedias“, ta kirjeldab üpris üksikasjalikult „sotsiaalse keha“
organeid. Suveräänne võim, räägib ta, on pea, seadused ja tavad - aju, kohtunikud ja
magistraadid – meeleorganid jne. See, mis Aristotelese, Spinosa, Shakespeare, Rousseau
jaoks on poeetiliseks figuuriks, kujundiks, seda sotsioloogid peavad reaalseks faktiks.
Sarnaselt sellele, nagu XVII ja XVIII saj mehhaniline teooria, toetudes riigi ja mehanismi
vahelistele analoogiatele, tunnistas riigi kunstlikuks mehanismiks, inimmõistuse
väljamõeldiseks ning ta tahte tulemuseks, siis kaasaegne sotsioloogia, põhinedes uutel,
veelgi hämmastavamates analoogides, tunnistades riigi organismiks: riik on analoogiline
organismile ja järelikult on ta organism. Riigis eksisteeriv ühiskondlik indiviidide
grupeering – perekond, kirik, majanduslikud klassid jne. – kõik need on ühe ja sama
sotsiaalse keha - riigi - erinevad organid ja funktsioonid. Schäffle, näiteks nimetab
perekonda ühiskonna rakukeseks, erinevaid suhtlusvorme – sotsiaalse keha kudedeks.
Spenseri järgi vastavad töötajate klassid seedeorganitele, valitsusasutused – närvisüsteemile
jne. Gumplowiczi arvates sotsiaalsed grupid, milles individ upub, on konstitutsiooniliseks
elemendiks, riigi algrakukeseks ning nende gruppide vahelised suhted määratlevad riigi
sisu ja vormi. Lõpuks, Lilienfield, tunnistades indiviidi närvirakuks, vaatleb ühendustes ja
korporatsioonides riigiorganismi erisuguste närvikeskustena. Kriitikud, siiski, on aga juba
ammu tõestanud, et need analoogiad, kui arvukad ja teravmeelsed nad ka ei oleks, ei ole
piisavad selleks, et ühiskonda organismiks pidada. Kui ühiskond on tõesti ühest küljest
elus- ja kasvav organism aga teisest küljest ühe ja samasuguse liigimõiste-organismi erinevateks liikideks, siis nimetatud liikide eristavad omadused peavad olema mitte ainult
analoogilised, vaid otse identsed. Seejuures, vastupidiselt, nimelt organismi eristavad
omadused ja ühiskond ei ole mitte ainult samane vaid ei ole isegi analoogne. Nimetades
ühiskonda organismiks, on sotsioloogid, et iseloomustada lähemalt sotsiaalse organismi
liigi mõistet, on sunnitud kasutusele võtma määratlusi, mis on vastuolus organismi
liigimõiste enesega. Nii näitesk Spenser, nimetades ühiskonda organismiks, sellegi poolest
viitab isiku sotsiaalse tunde (Sensorium commune) puudumisele, ühiskonna allutatud
teenistuslikule rollile, teda moodustanud liikmete suhtes. Schäffle nimetab ühiskonda
ühiskonaülese arengu produktiks. Fouillée kaitseb ühiskondliku organismi lepingulist
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olemust. Sellised mõisted, nagu organism, millel puuduvad orgaanilise ülesed Sensorium
commune või lepinguline organism on ilmselge contradictio in adjecto. Tunnistades
ühiskonna organismiks, võtab sotsioloogia loodusteadlastelt üle teadusliku uuringu võtted
ning meetodid. Anatoomilis-füsioloogilise meetodi veenva kriitika võime leida Karl
Mengeri töös: „Uutersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften“ (sellest on
olemas venekeelne tõlge). Mis me ütleks, pärib Menger, kui füsioloog või anatoom mõtleks
tuua oma teadusse üle sotsiaalteaduste seadused ning meetodid, kui ta tahtnuks kirjeldada
vereringet – nagu üht valitsevat raharingluse teooriat, ainevahetust – tarbimise teooriaga,
närvisüsteemi – telefonivõrgu ehitusega jne.? No kas ei ole sama väär anatoomilisfüsioloogiline suund sotsiaalteadustes?! Kummutades, sellisel viisil selle kui kaasaegse
sotsioloogia põhiseisukoha – ühiskonna organismiks tunnistamise aga ka kui selle uurimise
meetodi, ei saa siiski nentida, et ühiskonna sotsioloogiline kontseptsioon, võrreldes ülalpool
iseloomustatutega, on vaieldamatult ühiskonna tõelise olemuse mõistmise teel samm edasi.
Sarnaselt sotsioloogiale, XVIII saj poliitika teooria mõistis ühiskonna all rahvast, riiki, kuid
riiki võeti ta poolt kui ainsat sotsiaalse elu vormi. Indiviidi ja riigi vahel ei olnud ega
saanudki olla teisi ühiselu vahevorme. XIX saj ökonoomiline ja poliitiline doktriin märkis
esmakordselt, et riigis eksisteerib, kuid sellest suhteliselt sõltumatult, indiviidide
ühiskondlikk grupp. Selleks, et uurida seda kõrgemal määral olulist nähtust, ta isoleerib
ühiskonna riigist, vastandades need teineteisele. Alguses sotsialism käsitles ühiskonda kui
erandlikult rahva majanduslikku grupeeringut, uurides ühiskonna arenguseadusi ja
ühiskonna, kui sellise olemust, sõltumatult riigist, mis on, sotsialismi vaatepunktist, jäetud
ilma igasugusest iseseisvast tähendusest. Seejärel, filosoofid Hegel, poliitikud Stein
(Штейнь), riigiteadlane Mohl, tagastades riigile suhtluse kõrgema vormi tähenduse,
vaatlevad, sellegi poolest ühiskonda ja riiki kui kaht üksikut elusfääri, mis on asutatud
vastandlikel printsiipidel, erinedes teineteisest sisu ning vormi poolest. Keegi, muidugi, ei
eita riigi ja ühiskonna vahel eksisteerivat vastastikust mõju, kuid seda vastastikust mõju
mõistetakse mitte kui terviku suhet teda moodustatavasse osadesse, vaid kui ühe terviku
suhet teise. Riik ja ühiskond mõjutavad teineteist nagu kaks tühja ruumiga eraldatud
planeeti. Sotsioloogilised vaated ühiskonnale on justkui ülalpool toodud vastandlike
vaadete süntees: see on rahvas – rahvas, mis on killustatud suureks hulgaks ühiskondlikeks
gruppideks ja mis moodustab oma ühisuses riigi. Riik, kui ühtne sotsiaalse elu vorm ja kui
ühiskondlik grupeering, kui selle killustatud vorm, on reaalselt jaotamatu ja sulandub
jaotamatult ühiskonna mõistesse. Sotsioloogia, kui teadus ühiskonnast, uurib riigis
eksisteerivate riigi- ja üksikute ühiskondlike -gruppide olemust. Ta uurib üksikute
ühiskondlike gruppide vahelist koosmõju, aga ka nende gruppide vahelist koostööd nii
eraisikute kui riigiga, kui ka tervikuna.
Ühiskond on sotsioloogia vaatepunktist – rahva sotsiaalne elu, kogu ta koosluses,
elu mida rahvas elab osalt riigis, osalt rohkearvulistes ja erisugustes liitudes. Kaasaegse
sotsioloogia vaieldamatuks teeneks on ühiskonna mõiste, kui mitte just teoreetiliselt, siis
praktiliselt selgitamine. Tõstatades õieti sotsiaalse küsimuse probleemi, ei ole kaasaegne
sotsioloogia leidnud sellele veel õiget lahendust. Kuid sellegi poolest on tehtud palju ära
ühiskonna tegeliku olemuse selgitamiseks ja siin on silmapaistval kohal vene
sotsioloogiline koolkond. Ühiskonna olemuse ja selle osade ning terviku vastastikune mõju
väljaselgitamine on tuleviku sotsioloogia ja poliitikute asi, selle sõna tõelises mõttes.
Kirjandus: L. Stein, „Begriff der Gesellschaft“; L. Stein, „System der
Staatswissenschaft. T. II. Die Gesellschaftslehre“; L. Stein, „Socialismus und
Communismus“; L. Stein, „Geschichte der socialen Bewegungen in Frankreich“; R.v.
Mohl, „Die Staatswissenschaften und die Gesellschaftswissenschaften“ (Gesch. und Liter.
Der Staatsw.“ , t.I); R.v. Mohl,“Encyclopädie der Staatswissenschafen“; Treitschke,„Die
Gesellschaftswissenschaft“; Bluntschli, „Ueber die neuen Begründungen der Gesellschaft
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und des Gesellschaftsrechts“ („Kritische Ueberschau“, 1856). Vt. kirjandust veel
sotsialismi ja sotsioloogia alt.
– nõnda nimetatakse tegevusi, milliseid pakub riik või kohalik omavalitsus töötule, et
leevendada nende rasket olukorda. Eriti tihti praktiseeritakse seda abi võtet suurte
õnnetuste, nagu ikaldus, sõda, revolutsioon ja tööstuskriis. Juba vanas Egiptuses kasutati
suure nälja ajal inimeste kaasamist suurtel ehitustel. Meil on tõendeid et reformieelsel
Prantsusmaal, suure nälja ajal, võeti ette suured mullatööd, millisele pani erilist rõhku
Turgot. Revolutsioonide ajajärgul kasutas valitsus tihti igasuguseid ettevõtmisi, et anda
tegevust suurele töötute massile, kes sattusid tänavatele segaduste ning tööstusseisaku tõttu.
Juba 1789.a. organiseeriti Pariisis erinevaid pinnasetöid. 1790.a. assigneeris rahvuskogu
ühiskondlike tööde läbiviimiseks 15 milj franki, et rajada kanaleid, korrastada kaldaid ning
et istutada parke-metsi. Asjad aga läksid nii kehvaks, et kulutused kasvasid sellisel määral,
et tuli töötajate arvu vähendamiseks tuli võtta ekstreemseid meetmeid. 1848.a. korraldas
valitsus ühiskondlikke töid nn. rahvatöökodade asutamise kaudu. Samal aastal organiseeriti
töötutele Berliinis ning
Viinis ühiskondlike tööde korras kanalite ja rajatiste ehitusel, ning teede ehitusel. Peale
kangakudumise peatamist tekkinud korratusi Sileesias 1844.a. tekkis nõnda palju puudust
kannatavaid inimesi, et valitsus oli sunnitud neid teede ehitusele kaasama.XIX saj teisel
poolel hakkab linnavalitsus ja riigivõim juba süstemaatiliselt kasutama ühiskondlikke töid
kui töötute rakendamise meedet. Prantsusmaal kasutatakse töötuid talvel lume koristusel ja
jää raiumisel või siis teede ja sildade remondil ning ka sillutiseks kasutatavate kivide
hankimisel ning tahumisel. Inglismaal kasutati töötuid tännavate puhastamisel ning teede
ehitamisel. Iirimaal ehitatakse nende abil niisutus- ja kuivendurajatisi. Paljudes Saksamaa
linnades palkavad linnade võimud tööle palju töötuid, et: Frankfurdis ja Manheimis
killustiku purustamisel, Strasburgis ja Halles – teede kivisillutisega katmisel, Herlitsis ja
Magdeburgis – pinnasetöödel ja Elberfeldis teede ehitusel jne. Eriti suure tööpuuduse
aastatel (majanduskriiside ajal) võetakse sellised tööd ette eriti suures ulatuses.1858.a.
majanduskriisi ajal rakendati töötuid Elberfeldise teede kivisillutisega katmise töödel,
väljakute korrastamisel ja ka raudteede ehitusel. Venemaal, kus elanikud on peamiselt
põllutööd tegevad, rakendati neid ikalduse tõttu pinnasetöödele, et leevendada viletsust ja
nälga. Juba 1774.a. Jekaterina II käskis korraldada riigi tellimusel maaparandustöid, mil
täideti-tasandati suurte vihmade tõttu Voronezi kubermangu linnade lähedal tekkinud
uhtorgusid. 1833- 1834.a. kõigis kubermangudes, millistes oli ikaldus ja millistes inimesed
kannatasid nälja käes, korraldati ühiskondlikke töid. Novorossiiski kubermangus alustati
laialdasi posti- ja külateede parandustöödega, kaevati kraave ja valmistati ette istanduste
alla minevaid maatükke. Rahandusminister lubas riigi ettevõtete käes oleval soolatööstusel
Krimmis ja Besaraabias suurendada soola tootmist sellisel hulgal, milliseks töölisi jätkub.
1839-1840.a. võeti mitmetes kubermangudes ette suured teede ehituse tööd. 1840.a. töötas
seal juba kuni 30 000 inimest, kulutati kahe aasta jooksul enam kui 3 milj rubla. Töid
juhtisid kubermangu hoolekande komiteed, mis koosnesid kohalikest aadlikest ja
riigivarade ameti ametnikest. Moskvas asus komiteede keskorgan. 1845-46.a. korraldati
ühiskondlikud tööd ikalduse all kanantavate Viitebski, Mogiljovi ja Pihkva kubermangu
talupoegadele. 1851 a. ikalduse ajal organiseeriti teede ehitustöid Viitebsk-Roslavli ja
Devska-Kiievi teel, milleks assigneeriti kuni 3 milj rubla. Eriti suure mahu said
ühiskondlikud tööd 1891- 1892.a. suure ikalduse ajal. Siis asutati spetsiaalne Ühiskondlike
tööde valitsus, millist pandi juhtima kindral M.N. Annenkov. Näljahäda tabanud
piirkondades tehti erinevaid maaparandustöid. Kagu-Venemaal kaevati kanaleid (Irgizi ja
Doni jõe baseinides ja Urali piirkonnas), millisteks assigneeriti 1 117 000 rbl. Ehitati tiike
ja kaevati kaeve, puhastati allikaid, metsastati kaldanõlvu, ehitati tamme väikestele
jõgedele jne. Põhja-Kaukaasias kaasati ühiskondlike tööde tegijaid maanteede ehitusele.
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Täideti uhtorge, madalaid kohti ja kindlustati nõlvu.
Ühiskondlikel töödel on tööpuuduse perioodil viletsust leevendav eesmärk, kuid
need ei likvideeri tööpuuduse põhjuseid. On selge, et töövõimelistele toetuse maksmine on
enamratsionaalne, kui see on seotud teatud hulga töö tegemisega. Seejuures esitatakse kui
printsiipi arvamust, et ühiskondlike tööde korras tehtud tööd tasustatakse madalamalt kui
tavalist tööd, umbes toimetulekuks hädapärasel määral, eeldades, et toetatavad pingutavad
siis tasuvama töö otsimiseks rohkem jõudu. Ühiskondlike tööde teine nõue seisneb
teostatavate tööde lihtsuses, et need ei nõuaks spetsiaalset ja aeganõudvat väljaõpet.
Enamlevinumad on erinevad pinnasetööd. Olles õigustatud erakordsete katastroofide
aegadel ei tohiks ühiskondlikud tööd muutuda rutiiniks ja süstemaatiliselt organiseeritavaks
ettevõtmiseks ja viimasel juhul peaks rõhk olema sellistel töödel, mis aitaksid vältida
ikalduste (põud, või üleujutused) kahjude ulatust ning mõju ((Baltikumis ehitati
näljahädade ja ikalduste üleelamiseks magasiaidad, kuhu varuti heal aastal aasta
puutumatud reservid.KL.)). Ettevõtjate vaatevinklist olid ühiskondlikud tööd, vaatamata
väikestele tööjõukuludele, tööjõu madala kvalifikatsiooni tõttu, ikkagi ebatulusad.
Saksamaal tehtud arvestuste järgi oli Magdeburgis ühiskondlike tööde korras töötaval
töötajal tööviljakus ¾ tavalisest palgatöölisest. Viimane asjaolu sunnib samuti pöörama
suuremat tähelepanu ühiskondlike tööde ratsionaalsusele. Vaata veel: Näljahäda.
Üldine sõjaväekohustus – 1874.a. kaotas Venemaal aadel oma viimase privileegi – sõjaväekohustusest
vabaksjäämise. 25- aastase soldatipõlve asemel hakkas kehtima üldine ja lühem
sõjaväeteenistus (kuni 6 aastat). ((Umbes 1960.a. oli NSVL kroonuteenistuse pikkus
osades väeliikides veel 5 aastat.))
L Tolstoi. Anna Karenina .1978.a. I köide lk.154 ja 473.
Üldine-ja-tavaõigus
– (Common Law) – 1898.a.
Sellel põhineb Suurbritannia, selle kolooniate ja Põhja-Ameerika juriidiline kord.
Ameerika Ühendriikides on Common Law määratletud, eelkõige eitavate
tunnustega.
Esiteks, sellega tähistatakse rahvuslikku ((riiklikku)) õigust, vastupidiselt rooma ja üldse
mitte-anglosaksi päritolu rahvaste õigusele.
Teiseks, ta vastandatakse mõistele equality (vt. Канцлерский судъ);
Kolmandaks, ta tähistab „kirjutamata“ õigust, vastandina „kirjutatud“ õigusele, mis
põhineb parlamendi statuutidel.
Common Law nimetakse kirjutamata õiguseks, kuigi seda tuntakse vaid
kohtuotsuste ning juristide tööde kaudu, s.t. kirjalikest allikatest. Kuid samal ajal kui
parlamendi aktis on igal sõnal kohustuslik või ametlik iseloom, on see kohtuotsuses või
juristi teoses mittekohustuslikus vormis olev juriidiline printsiip, millist võinuks sõnastada
või edasi anda ka mingis teises vormis. Tõsi, kohtute ja juristide keelel on tehniline iseloom
ja sellest arusaamine on mõistetav vaid juristidele, kuid see on selle tulemus, et see on
töötatud välja ühe kutseala inimeste poolt. Selle Common Law allika terminid ning
kõnekäänud ei oma kohustuslikku tähendust. Kohustuslikud on vaid printsiibid või normid
ise, millised on kohtuotsuste aluseks või milliseid arendatakse juristide töödes. Kes ja kuna
need printsiibid või normid esmalt formuleerisid – on unustatud. Nii kohtud, kui juristid
neid välja ei mõelnud, sest need tulid neile tava kaudu. Seepärast on Common Law või
kirjutamata õigus positiivses mõttes tavaõigus, mis põhineb customs ja maxims (viitel
alalisele custom või tavale tõestatakse maksimide või eeskirjade eksistentsi). Sel ajal, kui
kontinentaalne euroopalik juristprudents näeb tavaõiguses allikat, mis täidab seadustesse
jäänud lünki, õpetab inglise teooria, et Common Law omab oma allikana kuninga
ettekirjutusi, kuid ammuse aja tõttu ei ole võimalik kindlaks teha, kuna need välja anti.
Common Law on tavaõigus ja koos sellega üldine selles mõttes, et ta hõlmab kogu riigile
ühiseid tavasid.
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Põhja-Ameerika Ühendriikides on Common Law liidu üldine õigus, erinevalt
üksikute osariikide õigusest. Inglismaal hõlmab Common Law siiski, ka üksikute
maakohtade tavasid (particular customs), aga samuti tavad, mis tekkisid spetsiaalsete
kohtute (kiriku, admiraliteedi kohus, Cambrige ülikooli kantsleri kohus) praktikas ja mis
põhinevad rooma ja kanoonilisel õigusel. Inglismaal keskajal loodud kaubandusõigus on
kui miskit Common Law´ist väga erinevat. Alates XVIII saj., tänu kaubandusasjade
järkjärgulisele üldiste kohtute jurisdiktsioonile allutamisele, läks se täielikult Common Law
koosseisu. Kohtuotsused, millised on Common Law teadmiste allikaks, on tuntuid kohtu
protokollide järgi (records), milliseid säilitatakse kohtute arhiivides. Neist vanimad on pärit
enne 1194.a.. Neil on esmaallikate roll, milliste poole pöördutakse keerukatel juhtudel.
Tavalise tundmaõppimise ja praktikas kasutamise eesmärgil on antud välja reports –
lühikesed kohtuotsustest tehtud aruanded. Vormilt nad meenutavad rooma дигесты, kuid
nad erinevad neist selle poolest, et sisaldavad mitte juristide arvamusi vaid kohtuotsuseid.
Reports´ides peegelduvad kohtute vaated, aga ka juristide uuringute tulemused ning
kogemused üldse. Reports kogumikud koostatakse Inglismaal alates XIII sajandist.
Kogumike seeria – yearbooks (aastaraamatud), on eriliste ametnike ametlik töö – mis
kestab alates 1292.a. peale kuni XVI sajandini, misjärel ta loovutab oma koha eraisikutest
koostajate kogumikule. Mõlemad reports´id ei ole kirjutatud protsesside dokumentaalse
käsitluse alusel, vaid märkuste põhjal, mis tehtud kohtuistungite ajal kuulajate poolt.
Kohtud ja pooled neid ei kontrollinud. Kuni XVIII saj lõpuni omas eraisikute poolt reports
´ide koostamine täiesti juhuslikku iseloomu. Alates XVIII keskpaigast algab, iga kohtu
poolt eraldi, reports kogumike õige koostamine, kuid see jääb ikka veel üksikute
advokaatide ja kirjastajate erainitsiatiivi asjaks.
Inglismaal ei pea senini ((1898.a.)) kohtunikud oma otsuste motiive kirjalikult
vormistama ja seepärast tõid reports´id ära vaid kohtuniku suulise motiivide loetelu.
Eksimuste vältimiseks pidid siis kohtunikud reports´id läbi vaatama, sealt tuli siis, nn.
authorised reports. Reports´ide väljaandmine organiseeriti lõplikult 1863.a., kui
advokaatide korporatsioon tunnistas nende koostamise kogu seisuse asjaks ja asutas sel
eesmärgil spetsiaalse nõukogu. Sellest võttis eeskuju Ameerika Ühendriikide ja kolooniate
advokatuur, ning käesoleval ajal koostatakse reports´id spetsialistide, alaliselt
funktsioneeriva organi poolt.
Sajandite jooksul kogunes ja kasvas ning kasvab edasi, reports´ e sisaldavate
köidete hulk Inglismaal 1800 köidet ja koos Iirimaaga on neid juba 2000 köidet aga üldse
kogu anglo-ameerika maailmas 8000 köidet. Teada seda materjalide massi, on ilmselgelt
mõeldamatu ja mitte kõik köited ei ole ühtmoodi olulised. Enam olulisemad reports´id on
150 köites. Praktiseeriv jurist peab tundma kindlalt vähemalt 25 köidet ning oskama
orienteeruda kõigis ülejäänud köidetes, nõnda nagu kohtuotsuste tähtsus Common Law´is,
ei ole olemas sellist reports´ide köidet, millise poole ei tuleks mitte kunagi teabe saamiseks
pöörduda. See materjalide küllus, milline vaid kasvab ja koguneb, mis teeb muret inglise ja
ameerika juristele. Sellisest olukorrast väljapääsu leidmiseks loodetakse osalt
kodifitseerimisele, osalt eraõiguse vallas seadusandliku tegevuse aktiviseerimisele.
Kohtuotsuste roll Common Law ´is tingib reports ´ide täitmist viidetega
pretsedentidele. Näiteks, New-Yorgi appellatsioonikohtu 27-s köites sisaldub 79 otsust.
Kohtunike motiividest on tsiteeritud 449 otsust, millistest 353 on tehtud New Yorgis, 56
Suurbritannias, 8 föderaalkohtud ja 32 nelja erineva osariigi kohtutes. Advokaadid
tsiteerivad oma selgitustes, näiteks, ühes asjas 285 otsust. See suur hulk viiteid – on
tagajärg, milline iseloomustab Common Law´i kohtupretsedentide kohustavat jõudu.
Kohtuotsusel on seaduse jõud mitte ainult antud vaidluses. Ta tõestab, et sarnane on üldse
üld- ja tavaõiguse norm analoogiliste juhtumite puhul. Nii nagu juriidiline küsimus on ühel
juhtumil lahendatud nii, siis peab sarnastel juhtudel samasuguse otsuse tegema.
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Kohtuotsusel on autoriteedi, mitte ainult argumendi jõud ja selles on anglo-ameerika õiguse
eristav iseärasus. Õpetus pretsedentide kui autoriteetide tähendusest oli formuleeritud juba
XIV saj. Pretsedentide ülirohkus sunnib neid klassifitseerima. Kriteeriumiks on kohtute
hierarhiline suhe. Mida kõrgema kohtu poolt on otsus tehtud, seda autoriteetsem on
pretsedent, kuid erinevate astmete kohtute otsused on samuti kohustuslikud, kui kõrgema
autoriteediga ei ole vastuolu. Samamoodi autoriteersed on ka sama kohtu varasemate
kohtunike otsused.
Inglismaa kõrgeim instants, Lordide Koda on seotud enda varasemate otsustega.
Oma varasemate otsustega ei seo end Ameerika Ühendriikide kõrgeim Föderaalkohus, sest
temal, kohtuvaidluste näol, tuleb lahendada poliitilisi arusaamatusi.
Ka Inglismal, siiski, omas pretsedentide kohustuslik jõud piiri, mille pani terve
mõistus ja õiglus. Common Law süsteem, inglise juristide arvates, tagab enam, kui mingi
teine süsteem, juriidiliste normide ühepärase ning järjepideva rakendamise. Kogemus
näitab, et seaduste rakendamine ei ole kusagil ilma intrepeteerimiseta võimalik, kuid samal
ajal, kui kontinendil kohtunik satub suure hulga tõlgenduste tõttu segadusse, millistest
ükski ei ole kohustuslik, omab inglise kohtunik pretsedentide näol kindlaid kriteeriume.
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Dillon, „The Laws and Jurisprudence of England and America“ (1894);
Pollock, „A first book of Jurisprudence“ (1896).
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Üldiseks kasutamiseks – selline inf. mis ei määratud indiv. kindlaksmääratud isikule.
Ülemkohtu
pretsedendid
Ülesanne
– Tasks - Ettenähtud töö, töö funktsioonide seeria, millised peavad olema sooritatud
piiratud aja jooksul ning teatud vormis.
Ülestõus
Rahva vägivaldne vastuhakk, kui ta leiab, et on ülekohtuselt ilma jäetud oma ajaloolistest
õigustest; ülestõusu eesmärk on taastada ühiskonna mingi varasem seisund ja karistada
väidetavaid süüdlasi, ülestõusu aldid on talupojad, pööbel, orjad ja allakäinud
aristrokraadid.
Ülestõus– (T:12,lk.917)on üks valitsemise korra vastane kuritegu ja kujutab endast
kallaletungi eksisteerivale riigikorrale.(Siin on mõeldud mingi võimu osa vastast tegevust –
juhtimismeetodite jne. vastane, mitte poliitiline). Ülestõusu kvalifitseerimiseks nõutakse:
1)Paljude inimeste osavõttu.
2)Aktiivne võitlus valitsusorganitega, mis võimu teostavad.
Ümbertöötlev
-Conversion subsystem - Organisatsiooni allüksus, mis täidab tootmistööd, mis on otseselt
allsüsteem.
seotud saabunud ressursside muutmisega valmistoodanguks.
Ümbritseva keskkonna - Indirect environment - Ümbritseva keskkonna faktorid, mis võivad avaldada mitte kohest
kaudsed faktorid
ja vahetut mõju organisatsiooni tegevusele, kuid sellegi poolest nad mõjutavad selle
tegevust.
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Всесоюзное агенство по авторским правам (ВААП) – 1973.a. Üleliiduline Autoriõiguste
Agentuur (ÜAA) (st. NSV Liidu)
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