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Eessõna.
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Eessõna esimesele väljaandele.
Sellest-samast ajast peale, kui Peeter Suure võimsal tahtel oli Venemaa viidud LääneEuroopa tsiviliseeritud rahvaste perre, ei ole ta hetkekski lakanud vahetult osalemast
rahvusvahelises elus ning selle arendamises. Kuid kas Venemaa roll on piirdunud paljalt
osalemisega? Ei, sedavõrd, kuidas vene rahvas sammus edasi kodakondsuse ja oma sisemise
korralduse arengu teel, Venemaa esineb rahvusvaheliste suhete valdkonnas suure ja võimsa riigina,
milline suhtub eriti tähelepanelikult kõikidesse küsimustesse, millised on Euroopa rahvaste poolse
rahvusvahelise korra püsivuse tagamise püüdega esile tõstetud, mõistes neid kui nende sisemise
ühiskondliku ja kultuurse arengu igakülgset hädavajalikkust. Suure imperaatori Katariina II suur
mõistus leidis tema poolt loodud „relvastatud neutraliteedi“ liidus, kui parimas jõuetute neutraalsete
rahvaste seaduslike õiguste kaitse vahendis. Tsaar-Vabastaja suuremeelsel algatusel oli 1874.a.
kutsutud kokku Brüsseli konverents, et sõjapidamisega kaasnevate hädade ja kannatuste
leevendamise eesmärgil määratleda kindlaks kohustuslikud tavad ja sõjaseadused.
On märkimisväärne, kui Venemaa, olles suurriik, osaleb aktiivselt rahvusvaheliste küsimuste
lahendamisel, samas, teisest küljest, rahvusvahelise õiguse teadus ajab vene pinda oma juuri
vaevaliselt. Rahvusvahelist õigust käsitlevat vene kirjandust, tegelikult, ei eksisteerigi ja senini ei
ole vene teadlase poolt selle teaduse kohta ühtegi süstematiseeritud juhist koostatud. Seejuures on
sellise juhendi vajadus, milline aitaks kiiresti orjenteeruda igapäevaselt esilekerkivates
rahvusvahelistes küsimustes, annab enesest tunda mitte ainult juristidele, vaid ka kõigile haritud
välispoliitikast huvitatutele vene inimestele kes jälgivad tähelepanelikult tsiviliseeritud rahvaste

üldist kultuurset arengut.
Sellist tühiku täitmiseks me anname välja käesoleva töö, millise kaks köidet hõlmavad
rahvusvahelise sõja- ja rahuaja õiguse sfääri.
Selle esimese köite suhtes tuleb meil öelda mõned sõnad. Süsteem, milles me esitame
rahvusvahelise õiguse teaduse, erineb sisuliselt märkimisväärselt teaduslikest süsteemidest
milliseid kasutatakse Lääne-Euroopa rikkalikus rahvusvahelist õigust käsitlevas kirjanduses.
Kuivõrd paikapidev see on, selgub alles siis, kui on ilmunud teine köide. Praegusel ajal me võime
öelda vaid seda, et meie õpetamise praktikas on see süsteem üheteistkümne aasta jooksul, meie
arvates väga kindlalt, selliseks tehnoloogiaks, milline vastab parimal viisil kaasaegsete
rahvusvaheliste suhete olemuse ning arengu taseme esitamiseks.
Selles süsteemis omab silmapaistvat kohta rahvusvaheliste suhete ajalugu, milline selgitab
kogu selle töö aluseks olevat mõtet. Selle mõtte saab väljendada lühidalt järgmise lausega: riigi
sotsiaalsete huvide ja sisemise korra arengu taseme määratleb tema rahvusvahelises elus
osalemise määr.
Tõesti, rahvusvaheliste suhete ajaloo tundmaõppimine üldse ja eriti Venemaa osalus selles,
on viinud meid kõigutamatu usuni selles, et riigi siseelu ja kord avaldavad saatustmääraval viisil
oma mõju tema rahvusvahelitele suhetele ning poliitikale. Rahvusvahelised suhted kujutavad alati
endast peeglit, milline peegeldab täpselt riigi seltskondade sisemist seisukorda nende teatud
eksistensi ajajärgul, nagu ka printsiipe, millised on nende korra sotsiaalse- ning poliitilise korra
aluseks. Mida rohkem valitsused teadvustavad oma kohustusi kõigi oma alamate ees, mida suurema
austusega nad suhtuvad nende õigustesse ja seaduslikesse huvidesse, seda püsivam on riigi sisekord
ja seda paremini on tagatud rahvusvahelise elu rahumeelne ja õiguspärane käik. Seepärast tasub
vaid määratleda riigi sisekorra ja antud rahva ühiskondliku arengu tase, et tuvastada, peale ta välise
füüsilise jõu, tema mõju ja tähenduse tase rahvusvaheliste suhete sfääris. Riigi poliitilise võimsuse
summa tema elu erinevatel hetkedel, võib, esmapilgul näida täiesti muutumatu, kuid riigi enese
sisemine ja tegelik jõud ning rahvusvaheline mõju hakakvad olema positiivselt erinev, kui rikutakse
side tema ning teiste rahvaste üldiste sotsiaalsete huvide vahel ja kõigutatakse tema sisemise korra
ning võimu aluseid.
Meie oleme sügavalt veendunud, et rahvusvaheliste suhete kogutähendus ja rahvusvahelise
õiguse jõud põhineb nimelt sotsiaalsete, kultuursete ning õiguslike huvide, millised seovad
tsiviliseeritud rahvaid, ühtsusel. Me püüdsime avada selle rahvaste ühiskondliku elu ja nende
vastastikuste suhete seose läbi kogu rahvusvaheliste suhete ajaloo, alustades muistsetest aegadest
kuni tänapäevani ja me jõudsime veendumusele, et kui riigis on inimisiksus, kui selline, tunnistatud
kodanlike ja poliitiliste õiguste allikaks, siis ka rahvusvaheline elu näitab korra ja õiguse arengu
kõrget taset. Ja ka vastupidi, riigiga, milles inimisiksusel ei ole kasutada mingeid õigusi, kus ta on
õigusetu ja rõhutud, rahvusvahelised õigused ei saa areneda ega olla ka kindlatel alustel. Rahva
omapära kultuuri individuaalsuse mõttes, saab areneda ja tugevneda vaid rahvusvaheliste suhete
valdkonnas, rahvaste vastastikuse austuse tingimusel ning rahvaste sõbralikus üldiste
kultuuriideaalide saavutamise püüdes.
Sellised on käesoleva töö peamised ideed ja tähtsamad järeldused. Nad ei ole põhjendatud
eelarvamuslikel mõtetel, vaid rahvusvaheliste suhete ajaloo vastutustundlikul tundmaõppimisel ja
eriti meie arhiivides vene rahvusvahelise poliitika arengu allikate uuringutega. Paljud faktid,
millised puudutavad Venemaa diplomaatilisi suhteid, avalikustatakse siin esmakordselt.
Selles raamatus väljaöeldud mõtete ja lausete taga on kõik meie isiklikud veendumused koos
meie poole esitatud positiivsed faktidega.
Püha Pühapäev, 1882.a.
***
((Tõlkija kommentaar.

Te olete, võimalik, et selle eestikeelse tõlke esimene lugeja ja leiate tekstist palju tehnilisi ja
ka, mis on hullem, põhimõttelisi vigu. Üks oluline viga seisneb selles, et tõlkides on tõlk otseses
sõltuvuses tekstist ja et see tekst saaks ka tegelikult eesti keelseks, peab selle uuesti läbi töötama ja
nii, et lugedes jääb mulje, et see ongi eesti keeles algselt kirjutatud. Antud juhul on olukord
kummaline, kuna algse teksti autor on eestlane, kuigi peamise hariduse saanud Venemaal, on ta
tekstis tunda natuke eesti keelt. Kuid, et ta oskas veel muid keeli, siis on eesti keel üpris vähe
aimatav, vahest seepärast, et teose kirjutamise ajal oli keel ja väljendused teised. Praegusel juhul
aitaks lausete lühendamine ja teksti lõikudeks jaotamine, et paberil oleks rohkem tühja ruumi,
muidu kirja tihedus väsitab. Kui Teil tekib mingi kahtlus, siis see viitab veale. Tõlkides jäid mõned
laused segaseks ja paljudel sõnadel on mitu tähendust või vastupidi. Näiteks: rahvas=
=rahvus=riik=rahvuslik=riikkondsus jne. Siin räägitakse venelastest, sakslastest, prantslastest,
austerlastest ja seadustest jne, mitte etnilises-rahvuslikus vaid riikondlikus mõttes.Kodakondsus on
konstitutsiooniliste riikide mõiste ja see mõiste sai hiljem laiema kasutuse. Topeltsulgudes on minu
märkused, kuid püüdsin kommenteerimist vältida, kuigi see oleks aidanud algset mõtet paremini
mõista. Raamatu kirjutamise ajal olid ühiskonna-maailma arengus muutused paljudes vaadetes ja
suhtumistes. Kui minul veel tahtmist ja aega on, siis loen selle raamatu ka ise uuesti läbi ja
võimalik, et lisan omapoolseid selgitusi, mis tol ajal olid niivõrd üldteatud, et siis neid ei seletatud
täpsemalt. Teemat puudutavad materjalid on ka minu lehel: „ Maailma konstitutsioonid“ laiali
erinevate teemade all. Osa, esialgu aasta jagu tekste, ootab veel tõlkimist ja lehele riputamist.
Viimased käsitlevad peamiselt käesolevas raamatus puudutatud teemasid ja tegelasi. Osa käsitletud
riikide seoseid-suhteid ajaloos. Kui tahtmist-jõudu jätkub, võtan siin palju kordi mainitud 14 kd töö
käsile. Materjali loend järgneb II köitele, mida praegu tõlgin. Leheküljed jäävad täpsustamata, sest
nende hulk muutub suuremaks, kui raamatut loetavamaks kujundada. Võimalik, et kui panen üles II
osa, siis moodustan kahest köitest juba ühe köite, mis sisaldab mõlemat osa ja tekib umbes 700 lk.
fail. (Raamatute I osa oli u. 450 lk ja II 640 lk.). Arvan, et artikleid peaks kutsuma praegusel ajal
loenguteks ja viitama loengu numbrite järgi. Venekeelses kirjanduses nimetatakse seda tööd
Rahvusvahelise õiguse kursuseks. Varasematel aegadel on erinevate isikute poolt viidatud tõlgitud
raamatu varasematele väljaannetele. Igas uuemas väljaandes tegi Martens või toimetaja muudatusi,
mistõttu viited, mis tehtud III väljaandele, ei asu V. väljaandes samal leheküljel või puuduvad,
andnud ruumi uutele lausetele-arvamustele-näidetele. Kui varasemad väljaanded olid täis märkusi ja
trükivigade parandusi, siis V v.a. oli puhas. Spb- raamatukogus oli ka V v.a. märkusi täis. Eestis on
need õpikud peamiselt kahes raamatukogus. Vanemad on TÜR ja V va. RR-s. Minul on III ja V va.
koopiad. Venemaal anti see teos uuesti välja vist, 2005.a. Seni oli ta juba Stalini ajast peale põlu all.
07.01.2016.a. KL.)).
***
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Teine periood.
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revolutsiooni.- 1795 .a. Baselis sõlmitud Prantsusmaa-Preisimaa rahu. 1797.a. Campoformios
sõlmitud Prantsusmaa-Austria vahel sõlmitud rahu. 1797.a. Rastadi kongress. - Teine koalisatsioon.
115 – 118
Artikkel 27. Suvorovi võidud Itaalias. - 1799.a. Paul I poolsest Austriaga sõlmitud liidust
loobumine. - Aleksander I poliitilise süsteemi, mis oli esitatud instruktsioonis Venemaa Viini
saadikule 10. sept 1801.a., väljakujunemise algus. 1801.a. Lüneville rahu. - 1802.a. Ameni rahu,
mis sõlmitud Prantsusmaa-Inglismaa vahel. - 1804.a. Napoloni poolt imperaatori tiitli võtmine ja
tema välispoliitika muutumine.. - 1805.a. Kolmas koalisatsioon. Pressburgi rahu. - Reini liit. Kontinentaalne süsteem ja „nälja süsteem“. 1807.a. Tilsiti rahu. - 1808.a. Efurti kongress. Sõda
Prantsusmaa ja Venemaa vahel ühest küljest ja Austriaga teiselt poolt.. Schönbrunni (Viini) 1809.a.
leping. 1812.a. Sõda. 1813.a. Kalisi traktaat. Liidu armee ületas Reini jõe.. Somoni traktaat..- Pariisi
hõivamine.- Esimene Pariisi rahutraktaat. Napoleoni põgenemine Elba saarelt ja 13. märtsi 1815.a.
Euroopa suurriikide deklaratsioon.- Sada päeva.- Vaterloo.- Teine Pariisi rahu. 118 – 125
Artikkel 28. Rahvusvaheliste suhete iseloom teisel perioodil. Riikide, kui rahvusvahelise
õiguse subjektide, põhiõiguste väljaselgitamine. Saadikute õigused. Rahvusvaheline mereõigus: 28.
Veebruari 1780.a. deklaratsioon relvastatud neutraliteedist merel. Teine, 1801 a. relvastatud
neutraliteet.- Sõjavangid, haiged ja haavatud sõjaväelased. - Poliitilise tasakaalu idee. Milles see
seisnes? Selle juriidiline paikapidamatus. - Teise Prantsuse Revolutsiooni ja Napoleon I
rahvusvaheline tähendus.
125 – 129
Kolmas periood.
Viini kongressist tänapäevani.
A.Rahvusvahelised suhted Viini 1815.a. Kongressist kuni 1856.a. Pariisi rahuni.
Artikkel 29. Viini kongress. Kongressil ilmnenud kolmetised väited. Metternichi, Tallerani,
Steini ja imperaator Aleksander I vaated. Idee 1815.a. Püha Liidust. - Vaidlus Varssavi hertsogiriigi
ja Saksoonia kuningriigi üle. - Viini kongressi akt. Selle määrused territoriaalsetest valdustest,
laevanduse vabadusest jõgedel, neegritega kauplemisest ning diplomaatiliste agentide
ametijärkudest.
130 – 134
Artikkel 30. Rahvusvaheliste suhete iseloom peale 1815.a. Euroopa rahvaste meeleolu.
Reaktsioon. Ühiskondlike klasside püüdlused kajastuvad rahvusvahelistel sotsiaalsetel suhetel –
religioosses vallas, intellektuaalsete ja vaimsete huvide, ettevõtluse ja majanduse sfäärides. Üldise
rahvusliku päritolu teadvustamine.
135 – 136
Artikkel 31. Pentarhia. Riikide siseasjadesse sekkumine. Aacheni 1818.a. Kongress.- 1819.a.
Karlsbadi ja Viini konverents. 1820.a. Troppau ja 1821.a. Laibachi, 1822.a. Verona kongressid.
Inglismaa ja mittesekkumise algus. 1821.a. Kreeklaste ülestõus. 1826.a. Peterburi protokoll. 1827.a.
Londoni konventsioon. Navarini lahing. Vene-Türgi sõda. 1829.a. Adriapopoli rahu. Kreeka
sõltumatus. - Prantsuse 1830.a. revolutsioon. - Belgia eraldumine Hollandist. 1831.a. Londoni

traktaat. - 1848.a. Prantsuse revolutsioon. Rahvaliikumised teistes Euroopa riikides.- Taani ja
Saksamaa Liidu vaheline sõda. 1850.a. Berliini traktaat. Pius IX väljakihutamine ja paavsti kasuks
Rooma Prantsuse vägede poolt hõivamine.
136 – 140
B. Rahvusvahelised suhted 1856.a Pariisi rahust kuni uusima ajani.
Artikkel 32. 1853 – 1856.a. Idasõda. 1856.a. Pariisi rahutraktaat.Venemaa kõrgemate
õiguste, mis tühistatud 1871.a. Londoni konverentsi otsusega, piiramine. 4-da (16-da) aprilli 1856.a.
Deklaratsioon. Itaalia kuningriigi moodustamine. 1859.a. Villaafranca ja Zürichi rahulepingud.
Garibaldi. 1860.a. Turini konventsioon. 1870.a. Rooma hõivamine. - Saksamaa ühendamine.
Austria-Preisi-Taani sõda. 1864.a. Viini kokkulepe. 1866.a. Austria-Preisi sõda. Nikolsburgi ja
Praha rahu. Pariisi traktaadi V Artikkel. Alates 1878.a. Põhja-saksa liidu kaotamine. Läbirääkimised
Luksemburgi üle. 1867.a.Londoni konverents. - 1870.a. Prantsusmaa ja Preisima vaheliste suhete
purunemine. Konflikti ajendid. 1871.a. Versailleś esialgne ja Frankfurti lõplik rahutraktaat. Saksa
impeeriumi moodustamine. 1874.a. Brüsseli konverents. 1875.a. Hertsegovina ülestõus viib 18771878.a. Vene-Türgi sõjani. San Stefani esialgne ((preilliminaarne)) rahuleping. 1878.a. Berliini
kongress. Berliini traktaadi määrused. - 1861.a. kodusõda Ameerikas. - 1866.a. Mehhiko
ekspeditsioon.
141 – 150.
Artikkel 33.Rahvusvahelised suhted kolmandal perioodil. Kaasaegse positiivse
rahvusvahelise õiguse algete areng. Kongressid ja konverentsid. Eraldi ja ühised kokkulepped. Rahvuslikkuse printsiip. Mantsini määratlus. Rahvusluse vastandumine ajaloolisele riigile.
Rahvuslaste vaadete juriidiline ja praktiline paikapidamatus.
150 – 154

IV Rahvusvahelise õiguse areng teadusena.
Artikkel 34. Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete ajaloo teadusena arengu seos.
Kolm selle arengu perioodi ning nende iseärasuste iseloomustus. Nende vastavus kolmele
rahvusvaheliste suhete ajaloo perioodile.
154 – 157
A. Loomuliku õiguse ülemvõimu periood.
Artikkel 35.Hugo Grotius ja tema eelkäiad: Francisco Suarez ja Alberico Gentile - Grotiuse
teos: „De jure belli ac pacis“. Rahvusvahelise õiguse peamised alged; nende abstraktne iseloom.
Süsteem. Grotsiuse raamatu mõju ta kaasaegsele elule. - Rahvusvahelise õiguse kui teaduse
abstraktne suund. - Pufendorf.- Hobbes.- Spinoza.- Tomazi.- Positiivse õiguse alged Wolfi töödes.
Tema poolt esitatud rahvusvahelise õiguse jaotus. Fiktsioon (((ld. Fictio) väljamõeldis,
pettekujutlus; filos. fantaasiaga loodud mõistuslik vaade olevale, mida kujutletakse kui tõelist.
Vs. )) üleilmsest riigist. Wolfi teooria puudused. Wettel.
157 – 166
B. Positiivse suuna valdavaks muutumise periood.
Artikkel 36. Zouchäus. Tema poolt jus gentium ja rahvusvahelise õiguse vahelise erinevuse
määratlemine. Vaade fetsiaalsele õigusele (((ld. Fetiales), Vana-Roomas 20- liikmeline preestrite
kolleegium; valvas vormitäitmist välissuhetes, esindas rahvast lepingute sõlmimisel ja sõja
kuulutamisel. VS)). - Rachel. Rahvusvahelise õiguse iseseisvat iseloomu toetavad tõendid. Üldine
huvi – rahvusvaheliste suhete ja õiguse alus. Rahvusvahelise õiguse eristamine jus gentium´ist. Traktaatide ja diplomaatiliste läbirääkimiste avalikustamine. Rahvusvaheliste läbirääkimiste kogud.

Nende väljatöötamine. Mabbly. Joan-Jakob Mozer. Tema tööde ebateaduslikkus. Tema süsteem. Bynkershoek – tema teaduslik meetod.
166 – 171
C. Filosoofiliste algete positiivse rahvusvahelise õiguse elementidega
ühendamise periood.
Artikkel 37. Georg-Fridrich von Martens – uue suuna looja – tema meetod ning süsteem filosoofilise suuna asendamine loomuliku rahvusvahelise õigusega – liigne kalduvus faktidele. Teadusliku kriitika vaegus inglise ja ameerika juristide töödes. - Uiton. Tema positiivse
rahvusvahelise õiguse määratlus. Tema meetodi paikapidamatus. - Phillimore. Tema tööde
väärtused:“Rahvusvahelise õiguse kommentaartium“ ((„Selgitused rahvusvahelisele õigusele“)).
Jaotus. Pilguheit rooma õigusele. Puudused.
171 – 175
Artikkel 38. Rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus Saksamaal. Rahvusvahelise õiguse
filosoofia: Kant, Fichte, Hegel. Nende järgijad: Fallati, Helsner, L. Von Stein. - Rahvusvahelise
õiguse filosoofiline käsitlus. Oppenheim. Heffter. Tema õpiku väärtused ja süsteemi puudused.
Bluntshli. Rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus Itaalias. Rahvusprintsiibi kaitsjad: Mantschini,
Pierantoni, Luigi Palma jt. Tema vastased: Mamiani ja Padeletti. Rahvusvahelist õigust käsitlev
kirjandus Prantsusmaal. Funck-Breatono ja Sorel. - Calvo.- Rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus
Venemaal: Katsenovski, Stojanov, Kapustin, Bjaletski.
175 – 179
V Kaasaegse rahvusvahelise õiguse ülesanne ja eesmärk.
Artikkel 39. Milles peitub rahvusvaheliste suhete ajaloo ja rahvusvahelise õiguse teaduse
tundmaõppimise alusel kaasaegse rahvusvahelise õiguse teaduse ülesanne? - Rahvusvahelise õiguse
teadusliku korrastamise eesmärk. - Riikide suveräänsus ja rahvusvahelise suhtlemise idee. Positiivsed juriidilised normid ja isiklikud vaated. Õiguse ideede vaatepunktist tehtav kriitika.Õigusprintsiibi tunnistamine 1818.a. Aacheni kongressil.
179 – 182
VI Süsteemi põhijooned.
Artikkel 40. Nõuded teaduslikule süsteemile. - Rahvusvahelise õiguse süsteemiks on eluliste
rahvusvaheliste suhete süsteem. - Rooma õigusest ülevõetud süsteemsus. - Meie süsteem. 182 – 183
VII Rahvusvahelise õiguse kehtivuse ruum.
Artikkel 41. Kaasaegne rahvusvaheline õigus omab jõudu Euroopa tsiviliseeritud riikides.
Rakendamatus moslemite ja harimatute rahvaste suhtes. Loomulik õigus. - Vastuväited Türgi
rahvusvahelisest liidust väljajätmise suhtes; nende põhjendamatus. - Kas rahvusvaheline õigus
põhineb erandlikult kristluse alustel? - Bluntschli arvamus. - J. St. Mill.
184– 187
VIII Rahvusvahelise õiguse suhe teiste juriidiliste ja poliitiliste teadustega.
Artikkel 42. Rahvusvahelise õiguse teaduse orgaaniline seos teiste jurisprudentsi osadega: I)
tsiviil ja kriminaalõigusega; II) ühiskondliku õigusega; III) riigiõigusega; IV) rahvusvaheline õigus
ja poliitika; nende õige suhestus; V) diplomaatia.
187 – 189

IX Rahvusvahelise õiguse allikad.
Artikkel 43. Rahvusvahelise õiguse aluseks on riikide poolne rahvusvahelise õiguskorra
hädavajaduse tunnetamine. - Selle arusaama kõrgeim väljendus. - I Rahvusvahelised tavad – nende
praktiline ja juriidiline tähendus – moodustumise protsess. - II Rahvusvahelised lepingud. - Nende
jaotus. - Näited. - Kohustuslikkus. - III Diplomaatilised läbirääkimised ja aktid. - IV Rahvuslikud
seadused ja valitsuste korraldused. - V Kohtupraktika. Priisikohtud ((priis pr. Prise, sõja ajal merel
ära võetud laev v. Laevalaadung; p- ikohus, p-i õiguslikkuse üle otsustav riiklik kohus; p-õigus,
vastavas riigis kehtiv mereõiguse haru, käsitleb p-i küsimustega seotud õiguslikke probleeme.Vs)). Nende otsuste kogumikud. -Rahvusvahelised segakohtud Egiptuses. - VI Rahvusvahelise õiguse
ajalugu ja teadus.
189 – 195

X Rahvusvahelise õiguse aluste kodifitseerimine.
Artikkel 44. Rahvusvahelise õiguse kodifitseerimise võimalikkus. - Kodifitseerimise katsed.
- Bentham. - Katsenovski. - Parodo.- Domin-Petruscheviecz. - Lieber. - Bluntschli.- Dudley-Field.Vastuväited. Kodifitseeriumise ülesanne. - Kasulikkus ja hädavajalikkus. - Ülesande teostamine. Rahvusvahelise õiguse instituut Gendis. Tema kodifitseerimist puudutavad tööd. 195 – 201

Üldosa.
Esimene peatükk.
Rahvusvahelise suhtlemise õigus.
I Mõiste ja rahvusvahelise suhtlemise õiguse määratlus.
Artikkel 45. Kas rahvusvahelist õigust saab üles ehitada riikide suveräänsusele? - Mis on
rahvusvaheline suhtlemine? - Rahvusvahelise suhtlemise õiguse määratlus. - Rahvusvahelise
suhtlemise hädavajadus tuleneb riigi eesmärgist. - Rahvusvaheline suhtlemine ei hävita rahvaste
individuaalsust. - Riikide vaba liit. - Rahvusvaheliste suhete ideaalkord. 203 – 208
II Rahvusvahelise suhtlemise ideede areng.
Artikkel 46. Miks muiste ja keskajal ei eksisteerinud riikide liite? Rahvusvaahelise suhtluse
arengu tingimused kaasaegses elus. Majanduslike huvide tähtsus. Rahvusvaheline suhtlus, kui
euroopaliku kultuuri ja tsivilisatsiooni tulemus. - Järeldused. - Näide: Venemaa esmased suhtlused
lääneriikidega.
208 – 211
III Rahvusvahelise suhtluse õiguse peamised alused.
Artikkel 47. Rahvusvahelise suhtluse ülesanne ja eesmärk. - Siit tulenevad rahvusvahelise

suhtluse õiguse peamised alused.

211 – 212

IV Rahvusvahelise suhtluse peamised ülesanded.
Artikkel 48. Kolm peamist rahvusvahelise suhtlemisega rahuldatavat huvide liiki. Rahvusvahelise suhtlemise ülesanded: A. Riikide vastastikuste suhete valdkonnas: a)seadusandluse sfääris. - Näited: Itaalia 1865.a. tsiviilkoodeks. - Inglise parlamendi
naturaliseerimist puudutavad aktid ja 1870.a. kartelli konventsioonide sõlmimine. - Sveitsi 1848.a.
Seadusandlus. - Vene 10 veebruari 1864.a. seadus ja tsiviilprotsessi põhikiri. - Rahvusvahelise
seadusandluse loomise katsed. - b)administreerimise sfääris. Rahvusvahelised
administratiivasutused. - Reini laevanduskomisjon jne. - Rahvusvaheline juhtimine. - c)Kohtuvõimu
valdkonnas. - Riikide vastastikune abi tsiviil- ja kriminaalkohtu sfääris.
212 -220
Artikkel 49.B. Ühiskondlike huvide valdkonnas. Välisriigi poolne seaduslikult eksisteerivate
ühenduste tunnustamine. - Nende õigus rahvusvahelisele kaitsele. - Kirikud. - Teaduskirjanduslikud, kaubandus seltsid jne..
220 – 222
Artikkel 50. C.Üksikute alamate suhete valdkonnas. - Välismaalaste isiksuse ja õiguste
austamine.- Välismaalastele lepingute ja faktiliselt ... materiaalse abi osutamine. 222 – 223
V. Rahvusvahelise suhtlemise organiseerimine.
Artikkel 51. Rahvusvahelise suhtluse organiseerimise hädavajalikkus. - Rahvusvahelise
organiseeriva võimu puudumine.- Rahvusvahelise, riigi kujul, liidu loomise kavad. A. Igavese rahu kavad.- Henri IV kristlik vabariik. - Abbt Saint-Pierre kava. - Jean-Jacques
Rousseau.- Bentham. - Kant.- Fallati. - Malinovski.- Kr. Zubov.B. Kavad, mis lähtuvad reaalsetest andmetest. - a)Üleilmne monarhia.- b)Esindatusel
põhinevad kavad. - Sartory, - Pare. - Kaks Lorimeri kava.- Bluntschli.- Ühe troonil oleva valitseja
kava. - c)Rahvusvaheliste suhete korraldus poliitilise tasakaalu alusel. - d)Pentarhia.Rahvusvahelise kohtu loomise kavad.- Järjekindlusetus.
223 – 229
VI Rahvusvahelise suhtlemise organid:kongressid ja konverentsid.
Artikkel 52.a)Kongressi ja konverentsi mõiste: nad on rahvusvahelise suhtlemise, mitte
üksikute riikide organid. - Määratlus. - b)Kongresside ja konverentside erinevus – esindajate
isiksuse suhtes – arutelude asjades – eesmärkides. - c)Asjaajamine.- 1)Kokkukutsumise kord.2)Osalevad riigid. - 3)Esindatus. - 4)Nõupidamiste asjad.- 5)Nõupidamiste kodukord.- 6)Otsuste
vastuvõtmine. - 7)Otsuste täitmine.
230 – 236
Teine peatükk.
Rahvusvahelise -õiguse ja -suhtlemise subjektid.
I Üldised märkused.
Artikkel 53. Riigid on ainsad rahvusvahelise õiguse subjektid. - Monarhhide,
diplomaatiliste agentide, ühingute ja eraisikute roll ja asend rahvusvahelistes suhetes. 237 -238

II Riik kui rahvusvahelise isiksus.
Artikkel 54. Millises mõttes on riik isiksus? - Riigi mõiste. - Riikide sisekorra ja võimsuse
tähendus.- Rändrahvad- ühiskondlikud gruppid – idariigid – rahvused. - Riigi surm.. 238 -240
III Riikide jaotamine.
Artikkel 55. Riikide rahvusvaheline sõltumatus ja nende klassifikatsioon. - Lihtsad-,
keerukad- ja ühendriigid. Riikide liit. - Riikide ühendused: isiklikud ja reaalsed. - Liitriik. Poolsõltumatud riigid. - Nende vormide tähendus positiivses rahvusvahelises õiguses. 240 -242.
A. Lihtsad riigid.
Artikkel 56. Lihtsate riikide iseloomulikud jooned.- Kolooniad – ühendatud piirkonnad. Venemaa ja Poola – nende vastastikune asend.
242 -244
B. Keerukad riigid.
a)Riikide liit.
Artikkel 57.Määratlus. - Riikide liidu eripära – tema kultuurilis-rahvusvaheline tähendus. Saksa 1815.a. Liit. - Saksamaa kaasaegne korraldus.
244 – 248
b)Ühendatud riigid.
Artikkel 58. α)Personalunioon ((Isiklik ühendus)). - Tema alused ja tunnused. - Näited. β)Reaalne ühendus.- Tunnused. - Austria ja Ungari. - Norra ja Rootsi. - Arvamus Soome
Suurvürstiriigist.
248 – 252
Artikkel 59. γ)Liitriik. - Tingimused, mis muudavad riigi liitriigiks. - Šveitsi liit. - PõhjaAmeerika Ühendriigid. - Venetsueela Ühendriigid. - Argentiina vabariik. 252 – 256
Artikkel 60. δ)Poolsõltumatud riigid. - Millega on seletatav nende eksistents? Tundemärgid. - Poolsõltumatuse vormid. - Selle lakkamine. - Egiptus. - Bulgaaria vürstiriik. Ida
Rumeelja ...
256 – 264
Artikkel 61. Barbaarsed valdused: Tuneesia, Triipoli ja Alzeeria. - Samose saar.- Süüria.San-Marino. - Andorra vabariik. - Monako vürstiriik.- Hiiva khaaniriik. - Buhaara khaaniriik. Võõramaa vürstid inglismaa Indias. - Indiaani hõimud Põhja-Ameerika Ühendriikides. 264 -269
Artikkel 62. Riigid, mis olid varem poolsõltumatud. - Rumeelia. - Serbia.- Ionia saared. Kraakovi vabariik.- Täiendus: Tsernogooria. - Berliini traktaadi määrused. - Bluntschli arvamus.
269 – 275
IV Riikide, kui rahvusvaheliste isiksuste eksisteerimise tingimused.

Artikkel 63. Põhilised tingimused. - Riigi ajalooline väljakujunemine. - Olulised muutused,
millistega riik kohaneb oma arengus ja nende õiguslikud tagajärjed.
276 – 277
A. Uute riikide tunnustamine.
Artikkel 64. Tunnustamise hädavajalikkus – riigist osa eraldumisel – mitmest piirkonnast
ühe riigi loomsel – uue tiitli vastuvõtmisel. - Näited. - Tunnustamise tingimused. - Phillimore
arvamus. - Tunnustamise vormid. - Tunnustamise vabadus. - Näited. - Tinglik ja tingimustetu
tunnustamine.- Juriidilised tagajärjed ja moraalne tähendus.
277- 280
B. Riigi siseste riigipöörete mõju.
Artikkel 65. Riigipöörded või reformid ei muuda riigi rahvusvahelist õiguslikku asendit. - 19
veebruari 1831.a Londoni protokoll. - Näited. - Erandid. - Kodusõja ja usurbeerimise mõju. Ajaloolised faktid.
280 -283
C. Riikide territooriumi muudatuste tähendus.
Artikkel 66. Territooriumi oluline tähendus. - Selle muutuse mõju riikide õiguslikele
suhetele. - Muudatuste liigid.
283 – 284.
Artikkel 67. 1)Riigi territoorium kaotatakse. - Ühendamine. - Näited. - Riikide surma
juhtumil, milliste näited on Heffteri ja Phillimore poolt. Ühendamise õiguslikud tagajärjed. - Õigust
ja kohustuste edasikandumine. - Kohustused ja traktaadid. - Avalikõiguslik vara. - Riiklik omand. Juhtumid uusimast ajaloost.
284 – 287
Artikkel 68. 2)Riigi territoorium väheneb. - Selle fakti mõju riigi rahvusvahelistele
kohustustele. - Näited. - Territooriumi vähenemise põhjused. - Kodusõda.- Neutraalsete riikide
sekkumine. - Ülestõusnud piirkonna sõltumatuse tunnustamise tingimused. - President Granti
1875.a. Läkitus. - Washingtoni valitsuse suhtumine 1849.a. Ungari ülestõusu. 1811.a. juhtum
Riigiarhiivi materjalide hulgast. - Riigi territooriumi osa eraldamise õiguslikud tagajärjed:isiklike ja
kohalike kohustuste ülekandumine. 287 – 291
Artikkel 69. 3)Riigi territoorium suureneb. - Tagajärjed. - Võõraste valduste tingimusetu ja
tinglik ühendamine.- Näited tinglikust ühendamisest. - Ühendamise kohustuslike tingimuste kestvus
ja nende rikkumise tagajärjed.
291 – 292
V. Riikide rahvusvahelised omadused.
Artikkel 70. Määratlus. a)Suveräänsus. Selle maht rahvusvahelistes suhetes. Tema
hädavajalikkus. b)Teovõimelisus.- Riikide õigusvõime langeb kokku ta teovõimelisusega.Poolsõltumatud riigid. - Nende rahvusvaheline vastutus. - Juhtumid praktikast. c)Võrdõiguslikkus. Selle tuletamine rahvusvahelise suhtlemise mõistest ja tema praktiline tähendus. - Somneri sõnad. Funck-Breatono ning Soreli ja Lorimeri arvamus. - Riikide faktiline ebavõrdsus. - „Suurriigid“. Sisemise juhtimise vabadus.
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Sissejuhatus.
I. Rahvusvahelise õiguse alus.
Artikkel 1. Rahvusvahelise õiguse kui teaduse asjaks on rahvaste vahel eksisteerivate
eluliste suhete kogum. Neid suhteid nimetatakse erinevateks huvideks ja püüdlusteks, nii nagu
tervete rahvaste, kui ka selle üksikute liikmete, erinevate riikide alamad, et rahvusvahelise vahetuse
kaudu rahuldada oma füüsilisi ning vaimseid vajadusi. Järelikult, rahvusvahelise õiguse teadusel on
aluseks rahvusvaheline elu ja ta on tsiviliseeritud rahvaste õigusliku suhtlemise väljenduseks.
Rahvusvaheliste suhete kaasaegse arengu puhul ta peab kujutama endast, ilmselgelt, suurt praktilist
huvi ning elulist tähtsust*).
*)Võrdle: Phillimore. Commentaries upon International Law. 3 ed. London 1879, t. I, p. 3.
„To move, and live, and have its being in the great community of nations, is as much the normal
condition of a single nation, as to live in a social state is the normal condition of a single man“.
Kent´s Commentary on International Law, edited by Abdy. Cambridge 1866, p. 7 etc.
Wheaton´s. Elements of International Law, edited by Dana. London 1866, p. 23, § 14.
Heffter. Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart, 7-te Auflage. Berlin 1881, § 2.
Bluntschli. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dagestellt. 3-te
Aufl. Nördingen 1878, S. 1 u. Flg.
Siiski, mitte kõik juristid ei ole oma vaadetes nõus rahvusvahelise õiguse kui teadusega. Kui
selline märkimisväärne publitsist, nagu Lorens von Stein, asetab selle kõrgeima õiguslik-poliitiliste
teaduse valdkonda, siis teised õigusteadlaste esindajad ja peamiselt juristid-praktikud ei leia isegi
seda, et rahvusvaheline õigus võiks olla mingi õiguse valdkond. Või nagu Lasson, tõestab, et selle
aine ainsaks asjaks on rahvusvahelistes suhetes toore füüsilise jõu teostamine**.
**)Lasson. Das Culturideal und der Krieg. Berlin 1871. Temalt veel: Princip und Zukunft
des Völkerrechts. Berlin 1871. S. 48 etc.
Zorn. Das Staatsrecht des Deutschen Reichs. Berlin 1833, Bd. II, S. 420 u. flg.
See negatiivne vaatepunkt rahvusvahelisele õigusele on seletatav kaheste põhjustega: I )
valdavalt kuni viimase ajani juriidilise hariduse iseloomuks Lääne Euroopas.; 2)uusimaks
realistlikuks ajaloo ning osalt ka õigusteaduse suunaks.
Lääne Euroopas ja eriti saksa ülikoolides rooma õiguse ja pandektide õppimine kuni viimase
ajani oli peagu eranditult juristide hariduse õppeaine. See rooma õiguse valdavus mitte ainult ei

aeglustanud teiste õiguse valdkondade arengut, vaid ka kinnitas seda ekslikku vaadet õigusteaduses,
et ainult see seaduste süsteem väärib õigusteaduse nimetust, millist vahetult rakendatakse elus, mis
on isikute igapäevaste huvide eest võitlemise vahend, mida kaitstakse sunnijõuga, ühe sõnaga –
võib olla põhjendatud rooma õigusele. Rajatud rooma juristidele tundmatutel alustel, tihti praktikas
rikutav ja enamik juhtudel omab eraisikutele vaid kauget huvi, ei ole rahvusvaheline õigus
tsiviilisiku silmis õigusteaduse osa ning seepärast ta ei pidanud sellele uurimist vaeva väärivaks.
Kuid sellisest seisukohast on nüüd isegi Saksamaa loobumas. Kaasaegsed juristid ja poliitikud on
üha enam ja enam veendumas, et eksisteerivas ühiskondliku elu korras, kui rahvas, oma esindajate
valimise teel, kutsutakse osalema seadusandluses ja riigi juhtimisse, jääb tutvus Corpus juris´ega
kaugelt ebapiisavaks. Rooma õiguse kogu ei anna mingit vastust paljudele elulistele küsimustele,
millistest sõltub käesoleval ajal rahvaste igakülgne sotsiaalne areng. Vaat miks praegu tekivad uued
poliitilis-õiguslikud teadused, nagu teadus ühiskondlikust õigusest (Gesellschaftsrecht), õpetus
juhtimisest (Verwaltungslehre), ja seepärast tõuseb nende kõrvale kõrgele arengutasemele
rahvusvahelise õiguse teadus.
Samas rooma õigus laskub järkjärgult sellelt pedestaalilt, millisele ta oli Saksamaal tõstetud
möödunud aegade asjaolude tõttu.*).
*).Lorenz von Stein. Gegenwart und Zukunft der Rechts- und Staatswissenschaft
Deutschlands. Stuttgart 1876, S. 48 etc.
Oleks olnud asjatu vaev määratleda kaasaegsete rahvaste rahvusvahelisi suhteid selle õiguse
printsiipide alusel. Roomlased jäävad võrratud meistriteks tsiviilõiguse määruste formuleerimisel
ning juriidilise analüüsi andmisel, millisesse iga jurist peab samasuguse innuga suhtuma õiguse
tundmaõppimisel. Selles suhtes annab rooma õigus rahvusvahelise õiguse teadusele selle praktilise
meetodi, selle analüüsi vahendi, millise abil võib olla väljaselgitatud juriidilised normid või
seadused. Kuid neist ei saa otsida kaasaegsete rahvaste vahel eksisteerivate suhete juriidilist
määratlust, sest Roomlased ei tundnud rahvusvahelisi suhteid selles mõttes, milline antakse neile
käesoleval ajal. Oma suhetes teiste rahvastega nad lähtusid tänapäevasele risti vastupidisest
printsiibist: rahumeelsed rahvusvahelised suhted, millistesse Rooma oli sunnitud astuma, nad
tunnistasid suhete seadusliku korra rikkumiseks, millistes Roomlased pidid asuma teiste rahvaste
suhtes; samas kui praegu rahvusvaheline elu, selle rahulikus ilmingus, loetakse normaalseks asjade
käiguks, mis kutsutud esile riikide ja nende kodanike seaduslikest vajadustest.**).
**)Liiga suurt tähendust annab Phillimore (Commentaries, t. I, p. 16, 67) rooma õigusele
kaasaegse rahvusvahelise suhete valdkonnas. Rooma õigust võib tegelikult nimetada „written
reason“, kuid vaid tsiviilõigussuhete valdkonnas.
Mis aga puudutab teist põhjust, milline viib rahvusvahelise õiguse eitamisele, siis ta seisneb,
nägu eelpool öeldud, realismis, mis valitseb praegu mitte ainult ajalooteaduses, vaid ka erinevates
jurisprudentsi valdkondades. Karvavõrdki vähendamata realistliku koolkonna teeneid teaduse ees,
ei saa siiski jätta tähelepanuta selle kalduvusi ning puudusi. Enim suurepärane ja järjepidev selle
suuna väljendaja, Ippolit Ten (Les origines de la France contemporaine. L´ancien régime, Paris
1876, préfase), järgmisel viisil määratleb meetodi, millisega realistid saavad lahendada enesele
seatud ülesande. „Loodus ja ajalugu, räägib ta, tegid meile valiku“; nad määratlesid jube ette kogu
meie elu käigu, kõik suhted, millistesse inimesed võivad astuda, nagu ka tegevuse tulemused,
milliste juurde nad lõppude-lõpuks tulevad***).
***)Fouillée. L´idee moderne du droit on Allemagne, en Angleterre et en France. Paris
1878, p. 227, 239 etc. ((etc. = ja nõnda edasi)).
Ippolit Ten (Les origines de la France contemporaine. L´ancien régime, Paris 1876,
préfase).

Järelikult, ainult ajalooliste faktide ja asjaolude tundmaõppimise alusel saab olla
väljaselgitatud need progressiivse arengu seadused, millise mõju all asus ja elab antud ühiskond või
rahvas. Igasugune initsiatiiv, igasugune omavoli, igasugune juhus ja igasugune tahtevabadus
eitatakse realistliku koolkonna poolt. Rakendades seda meetodit rahvusvaheliste suhete
valdkonnnas, reaalse koolkonna juristid täiesti järjepidevalt jõudsid veendumusele, et füüsilise jõu
valitsemine kujutab endast ainsat rahvusvahelise suhtlemise seadust; kas siis ajalooline kogemus ei
tõesta, et nimelt see määratles riikide vahelisi suhteid, oli selleks faktoriks, milline peaegu alati
võitis õigust? Siit järgmised aforismid, millste abil reaalse koolkonna esindajad lahendavad
rahvusvahelise õiguse küsimusi: „la force prime le droit“, „õigus ilma jõuta on unistus“ *)
*)Merkel. Recht und Macht, in Schmollerś Jahrbuch, 1881, S. 439 flg.
Lawrence. Essays on some disputed questions in modern International Law. Cambridge
1884, p. 1 – 37 (2 va. 1885.a.).
Nys. Les origines du droit international. Bruxelles 1894, Introduction.
Kuid kas võib rahvusvahelised suhted allutada toore jõu, kui kõrgema aluse, ülemvõimu
alla? Kas positiivsete faktidega on võimalik tõestada, et rahvusvaheliste suhete valdkonnas peab
valitsema ja valitseb ainult toores jõud ja omavoli? Kui on hädavajalik õppida tundma asjaolusid ja
fakte, millistes kujunes välja rahvusvaheline elu, kas siis sellest järgneb, et inimese tahtevabadusel
ei oleks nende tingimuste loomiseks otsustavalt mitte mingit mõju? - Muidugi, mitte. Kõigi
õiguslike, era või avalike, riiklike ja rahvusvaheliste, suhete aluseks on vaieldamatult, elu ja selle
tingimused ise. Kuid need reaalsed asjaolud, milise mõju all sündis ja saadi teatud vormi need või
teised juriidilised normid ja õigused, sisuks ise erisuguste põhjuste esilekutsumine, tihti juhtudes ja
mitte harva – geniaalse mõistuse, tahte ja inimese tegevuse tulemusel. Selles suhtes esitab
rahvusvaheliste suhete teadus palju näiteid, nagu teatud alused, mis esitatud kellelgi
tähelepanuväärse riigitegelase, kirjaniku või juristi pool ja mis võeti omaks teiste juristide ja
kirjanike poolt, rakendati riikides ja said sellisel viisil tavaliste aluste tähenduse, mis on pühitsetud
tervete põlvkondade kogemuse ja praktikaga. Rahvusvahelises õiguses eksisteerib palju tavalisi
aluseid ning reegleid, millised töötati välja rahvaste tsiviliseeritud elus, milliseid austatakse ja
rakendatakse, sõltumatult rahvusvahelistest traktaatidest ja seadustest, on jõus paljalt nende
sisemise mõistlikkuse ning praktilise kasu tõttu. Sellised, näiteks, on õigused ja privileegid, millist
kasutavad diplomatilised agendid, asudes välisriigi territooriumil, nende kohtuallumatus tsiviil- ja
kriminaalasjades selle riigi kohtus, millisesse nad on akrediteeritud ine. Kõik need ja paljud teised
rahvusvahelise elu nähtused ei oma mingit ühist füüsilise jõu valitsemisega. Neid ei saa seletada
realistliku suuna vaatepunktist ja neid saab õigustada vaid terve mõistusega, arukuse, nende tegeliku
kasu, tõe- ja õigluse -ideede teadvustamisega, milline peab olema igasuguse õiguse kõrgeimaks
kriteeriumiks*).
*)Bynkershoek. Quaestiones juris publici, 1737, lib. I, cap. II: „Ratio, ipsa, inquam, ratio est
juris gentium anima“.
Kui me jätame kõrvale teoreetilised kaalutlused ja pöördume rahvusvaheliste suhete praktika
poole sel kujul, mil need eksisteerivad käesoleval ajal, siis ka siin kohtame hulk fakte, mis lükkavad
ümber kirjanikud-juristid, kes väidavad, et rahvusvahelist õiguse ei eksisteeri ja et rahvusvaheliste
suhete sfääris valitseb eranditult omavoli ja vägivald. Me näeme, et kaasaegsete haritud rahvaste
vahel kujunes ökonoomikas, tööstuses ja majanduses välja õige ja vahetpidamatu vahetus.
Kaubandussuhted, mis seovad kaasaegseid riike, võtsid käesoleval ajal sellised mõõtmed, millist
varem ei olnud mingit arusaamist. Seejuures, nad muutusid suure hulga rahvusvaheliste
konventsioonide, kaubandus- ja meresõidulepingute, mis näevad ette tingimusi, millistel need

suhted peavad jätkuma ja sisaldavad eneses eeskirja, millise alusel nad peavad toimima, määratluse
asjaks. Kuid mitte ainult ökonoomilised huvid lähendavad kaasaegseid rahvaid ja seavad nende
vahele õigussuhteid.
Eksisteerib väga palju ka teisi vajadusi ning huve, millised peavad silmas erinevate riikide
alamad ja seda mitte oma isamaa piires, vaid rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Käesoleval ajal iga
isik, kes ei leia omale kodumaal elatusvahendeid või oma võimete ning jõu arenguks vahendeid,
võib vabalt ümberasuda teise riiki, kus ta, isegi traktaatidest sõltumatult, leiab täieliku kaitse enda
isiku- ja varalistele õigustele. Vähe sellest, iga isik, kes asus elama välismaale, võib,
naturaliseerimise akti jõul, saada oma viibimispaigas kodanikuõigused ja selline naturaliseeritud
kodanik võrdsustatakse välismaalastega isegi oma sünnimaal.
Seejärel, kaasaegsed rahvad peavad hädavajalikuks kehtestada teatud õigusega reguleeritud
kord isegi oma vaimsete huvide ringis. Vaimse ja kunstilise tegevuse suhtes moodustavad peaegu
kõik Lääne-Euroopa rahvad nüüd ühe rahvusvahelise kogukonna, millise piires iga kirjanik,
teadlane, kunstnik, näitleja või helilooja omavad ühesugust õigust, oma kirjandusliku ning
kunstilise omandi kohtu ja seaduse poolset kaitset.
Võrdsel viisil kaitstakse rahvusvaheliste vahenditega kõigile tsiviliseeritud rahvastele
õigusemõistmise huve. Kaasaegsel rahvusvaheliste ühendusteede arengu järgul on kurjategijal
kerge, põgenemisega, hoiduda kuriteo paiga kohtu ees mõistetavast seaduslikust vastutusest,
varjudes välismaale. Pidades silmas sellist ära teenitud karistuse eest välismaale põgenemise
võimalust, riigid sõlmivad omavahel kartelli konventsioone, millised määratlevad üldisi kuritegusid
sooritanud kurjategijate väljaandmise korra. Üleüldine tsiviil-ja kaubandusseaduste ülemvõim
tagatakse erinevate riikide kohtute võrdõiguslikkuse tunnistamisega, milliste kohtuotsused,
välismaiste kohtute otsuste täitmisest eksisteerivate lepingute alusel, või siis vastastikkuse alusel,
loetakse kehtivaiks nende territoriaalse jurisdiktsiooni piirest väljaspool.
Rahvusvaheliste suhete faktilise eksisteerimise mitte vähem veenvaks tõendiks, vaid ka
juriidiliseks määratluseks on erinevate riikide esindajate rohkearvulised kongressid ja konverentsid,
millised toimusid minevikus ja ka käesoleval aastasajal. Nad viitavad riikide enda poolsele
sisemise, ilma rahvusvaheliste kokkulepete ja meetmete, seadusandluse ebapiisavusele, et tagada
oma alamatele täielikum seduslike huvide kaitse. Seda silmas pidades astuvd riigid liitudesse,
milliste ülesandeks on rahvaste sotsiaalsed huvid. Nii, näiteks, 1874.a. Berliini kongress viis
Ülemaailmse postiliidu loomiseni, mille liikmed alluvad täiesti ühesugustele eeskirjadele posti
regali ((siin, õigus teatud tulude saamiseks)) ekspluaterimise suhtes, telegraafi konverentsil töötati
välja kõigi Telegraafi liitu liitunud riikide piires telegraafi teel suhtlemisel ühtsete eeskirjade
kasutamises. jne. jne. Isegi sõja ajal tunnistavad haritud rahvad oma seotust teatud kommete ja
lepinguliste reeglitega, mis määravad nende vastastikuseid suhteid. 1856.a. Pariisi deklaratsioon
määratles neutraalse kaubanduse eeskirjad. 1864-.a.- Genfi konverents kehtestas sõdivatele riikidele
ühesugused eeskirjad vaenlase haavatute ja haigete eest hoolitsemise suhtes. Selle rahvusvahelise
akti alusel, iga lahingutes haigestunud või haavatud sõjaväelasel on samasugune õigus vastase
poolsele kaitsele ja hoolitsusele, kui oma riigialamatel. 1868.a. Peterburi deklaratsioon keelab sõja
ajal lõhkekuulide, milliste kaal on alla teatud määra (((püssikuul on umbes 10 g, suurtükimürsk võib
kaaluda kuni u 300 kg, käsigranaat kuni 2 kg) alla 400 g)) kasutamise. 1874.a. manalas puhkava
Valitseja Keiser Aleksander II initsiatiivil oli kokku kutsutud Brüsseli konverents, et määratleda
kindlaks kõik maismasõja pidamise kombed ja seadused. Järelikult, ka kaasaegsete riikide vaheliste
vaenulike suhete ajal riigid loobuvad füüsilise jõu valitsemise piiramatuse printsiibist, lugedes
omale kohustuslikuks teatud omavoli kitsendavaid kombeid ja kokkulepped. Üldiselt rääkides on
rahvusvaheliste suhete ajalugu vahetpidamatu faktide rida, mis tõestavad rahvaste vastastikuste
suhete teatud korra hädavajalikkust. N.n. „poliitilise tasakaalu“ idee tõestab, et poliitiliste suhete
valdkonnas pidasid rahvad hädavajalikuks kehtestada teatud kord, et tunnustatud eeskirjadega
määratleda kindlaks oma suhted.
Toodud faktide alusel ei saa jätta jõudmata sellele järeldusele, et eksisteerivad
rahvusvahelised suhted määratletakse nii tavadega kui ka formaalsete rahvusvaheliste aktide ja
juriidiliste alustega, s.t. rea normide, seadustega, millistest peavad asjast huvitatud riigid kinni

pidama. Teiste sõnadega, kuivõrd hädavajalik on rahvusvaheline elu, kuivõrd hädavajalik on seda
reguleeriv õigus ja seda õigust eitada, tähendaks seda sama, mis eitada neid suhteid, millised
eksisteerivad faktiliselt rahvaste vahel ja millised on esile kutsutud nende seaduslikest vajadustest.
Artikkel 2. Sõltumatult reaalse koolkonna, kes eitavad rahvusvahelise õiguse teaduse
eksisteerimist või selle praktilist tähendust, üldisest suunast, on kirjanduses ja ühiskonnas üpris
levinud veel rahvusvaheliste suhete valdkonnas eksisteerivate õiguslike aluste ja seaduste
eksisteerimist eitavad spetsiaalsed juriidilised vastuväited. Need vastuväited põhinevad peamiselt
väitel, et rahvusvahelise õiguse määrustel puudub sunniiseloom, täpsemalt, riikide liidule ühise
seadusandliku võimu ja kohtu puudumine*).
*)Kõige vanemaks positiivse rahvusvahelise õiguse eksisteerimise ümberlükkamise näiteks
saab senini tunnistada Kaltenborn´i märkimisväärse töö VI peatükki. Väga mõjuvad on Bulmerincq
märkused, mis tõestavad edukalt, et õiguse positiivset iseloomu ei määratleta selle teostamise
faktilise võimalikkusega.
Kaltenborn. Kritik des Völkerrechts. Lpz. 1847.
Bulmerincq. Praxis, Theorie und Codification des Völkerrechts. Lpz. 1874, S. 158 u. flg.
Bergbohm (Staatsverträge und Gesetze Quellen des Völkrrechts. Dorpat 1877, S. 12 etc.).
Jellinek. Die rechtliche Natur der Staatenveräge. Wien 1880, S. 7 u. flg.
Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, S. 18. u. flg.
Kaasaegsete juristide, kes näevad õiguse olemusliku tunnusena sundi või jõudu, eesotsas
asub tuntud saksa jurist Jhering, kes pühendas mitu tööd õiguse olemuse väljaselgitamisele. Neist
ühes töös tuntud saksa õigusteadlane räägib otse, et „õiguse mõiste ei ole loogiline mõiste, kuid see
on puhas mõiste jõust“. „Jõud, märgib ta teisal, ei ole ainult õiguse teostamise vahend, kuid ta saab
õiguse mõiste enese orgaaniliseks osaks“.Jhering tõestab, lõpuks, et jõud kujutab endast sellist
õiguse hädavajalikku elementi, millise puudumisel on õigus ise mõeldamatu, et need suhted, nagu
näiteks, rahvusvahelised, millistes sunnil puudub koht, saavad olla vaid moraalsed, mitte juriidilised
suhted**.
**)Jhering. Der Kampf um´s Recht, 1872.
– Der Zweck im Recht, Lpz. 1877. B. I, S. 240:
– „Recht ist das System der durch Zwang gesicherten socialen Zwecken“;
– I, 255: „das Recht ist die Politik der Gewalt“, S. 250 ... (Kuigi Ihering
rahvusvahelise õiguse eksisteerimist otse ei eita, tuuakse ta õiguse mõiste, kui
autoriteetne tõetus õiguse puudumisest seal, kus puudub sund.).
Puchta,. Gewohnheitsrecht. Erlangen 1828, Bd. I, S. 142 etc.
Sel arvamusel on palju pooldajaid ka teiste teoreetilise ja praktilise juristprudentsi esindajate
hulgas.
Me, siiski, ei saa nõustuda, et jõule kuuluseluliste suhete iseloomu määramisel selline
erandlik roll. Asi on selles, et Iheringi poolt esitatud õiguse mõiste lükatakse tema enese poolt
ümber ta teooria edasises arenduses. Kuigi tuntud romanist ka tunnistab, et jõud on õiguse
olemuslik osa, sellegipoolet ta tõestab, et tugev, austusest oma huvide vastu, piirab oma jõudu ja ei
pea vastasega igavest võitlust; ta sõlmib rahu, aga rahu, räägib Ihering, on igasuguse korra ja õiguse
alus. Seepärast põhineb õigus nõusolekul (auf dem Vertrage)*).
*)Üpris märkimisväärsed ja alustpanevad vastuväited Iheringi õiguse olemuse teooriale on
esitatud Jena professor Thon.
Thon. Rechtsnorm und subjektives Recht. Weimar 1878, S. 47 u. flg.
Vt ta artiklit“Der Rechtsbegriff“ Grünhut´s Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht.

Bd. VII, Heft II.
Väärib tähelepanu:
Dahn. Die Vernuft im Recht. Grundlagen der Rechtsphilosophie. Berlin 1879.
-Merkel. Grünhut´s Zeitschrift, B. VI, Heft II.
Keegi ei hakka väitma, et see vaatenurk ei saa olla rakendatav ka rahvusvaheliste suhete
sfääris. Ja ka siin tihti tugevaim riik, üpris tihti, austusest oma kasude vastu, peab piirama oma
jõudu. Kaitstes oma huve, ta astub kokkulepetesse teiste nõrgemate riikidega, et kehtestada kord,
millinepõhineb alati teatud juriidilistest normidest või seadustest kinnipidamisel. Sellisel viisil, kui
tsiviil-, kriminaal- ja riigiõigus on üldse antud poolte vaheliste kokkulepete tagajärg, siis ka
rahvusvaheline kord või õigus on samuti kokkuleppe tulemus, milles osalevad erineva tugevuse
ning võimsusega riigid.
*Analoogia läheb veelgi kaugemale. Kõik sotsiaalsed suhted, Iheringi arvates, omavad oma
aluseks isikliku eesmärgi ühendamist teise isiku eesmärgi ja kasuga. Nii austab riigis valitsusvõim
oma alamate õigusi, et tagada oma heaolu või huvi.Kuid sama me näeme rahvusvahelsite suhete
valdkonnas. Rahvusvaheline elu kujutab endast rida poliitilisi riikide liite, sotsiaalseid liite,
kurjategijate väljaandmise kohta, kirjandusliku omandi kaitse jne. ja igaüks neist võib olla
käsitletav, kui rahvaste ühendus, mis sõlmitud selleks, et saavutada neist, teiste kokkuleppivate
poolte huvide austamise teel, igaühe kasu. Rahvusvaheline õigus samuti põhineb rahvusvahelisse
suhtlusse astunud riikide huvide kompromissil. Igasugune inimeste, kes tunnistavad teatud ühiselu
korda, suhtlemine on õiguslik ühiselu.
Järelikult, Jheringi enda teooria alusel ei saa rahvusvahelistes suhetes vaidlustada korra ja
õiguse eksisteerimist. Kuid, peale selle, on ebaõige ka selle teooria lähtelause. Õpetus, millega
kooskõlas moodustab füüsiline jõud ning sund õiguse olemuse olulise osa, ajab segi kaks erinevat
asja: õigus ise ja selle teostamise sunduslik kord.Viimasel on rakendus tavaliselt sel juhtumil, mil
õigust ja seadust rikutakse. Seepärast jõud on enam ebatõe-, kui tõe element, milline selle
normaalses eksistensis ei kutsu kunagi esile vägivaldset teostamist. Õigus lakkab eksisteerimast
sellest momendist, kui ta lakkas olemast inimeste tegevuse ergutava põhjusena ja motiiv, kui teda
enam ei teadvustata. Vaat miks õiguse teadvustamise levitamine on parim vahend selleks, et tagada
selle teostamine. Siit on selge, kuivõrd rahvusvahelise õiguse aluste parem rakendamine ja
austamine seisab otseses sõltuvuses nende poolsest teadmisest, kes on kutsutud olema selle
täitjateks ja tõlgendajateks*).
*)Belthmann-Hollweg. Civilprocess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwiekelung.
Berlin 1864, Bd. I, § 12 etc.
Teine juriidiline väide, mis suunatud rahvusvahelise õiguse vastu, seisneb lauses, et
rahvusvahelistes suhetes ei ole seadusandlust. Kui rahvusvaheline elu ei tunne seadusandlikku
võimu, - räägivad selle vaate kaitsjad, - ei saa olla juttugi rahvusvahelisest õigusest, kui
rahvusvahelisi suhteid reguleerivate seaduste kogumist. Ei saa märkamata jääda, et see väide
põhineb täiesti ebaõigel seadusandluse eesmärgi ja ülesannete mõistmisel. Selle kaitsjate arvates on
kehtestatud võimu poolt välja antud seadus ainus kohustava jõuga õiguse allikas. Sellest
vaatepunktist seisneb seadusandja ülesanne selles, et anda välja, või isegi leiutada, võimalikult
enam seadusi ja kinkida need alamatele, kes ilma selleta jääksid igaveseks õigusetusse seisundisse.
Teisest küljest, mitte mingid kodanike isiklikud ja varalised hüved, ega kohustustav, ega
perekonnaõigus ei leia kaitset ja austust, kui, nagu eeldavad käsitletava vaate toetajad, ei hakka
eksisteerima spetsiaalsed seadused, mis kaitsevad elu, au ja muid inimese õigusi.
Nii selle kui teisega ei saa nõustuda. Õieti mõistetud seadusandja ülesanne ei seisne õiguste
leiutamises, vaid vastutustundlikus inimeste eluliste suhete ja vastastikuste huvide tundmaõppimine
ning formuleerimine, millised lebavad igasuguse õiguse alused. Need õigused lähtuvad
inimloomusest ja teda ümbritsevatest tingimustest ja seepärast need ei saa olla seadusandluse poolt
loodud. Nad eksisteerivad iseenesest. Inimesed abiellusid, valdasid asju ja võtsid kohustusi ennem,

kui tsiviilseadused hakkasid reguleerima abielu tingimusi, omaniku õigusi ja kontraagentide
vahelisi suhteid. Igal inimesel on õigus oma isiksuse austamisele, oma vara ja perekonna
puutumatusele, sõltumata sellest, kas neid tunnustab seadus või ei tunnusta. Vastupidi, see seadus,
milline oleks eitanud isiku õigust elule, aule ja vabadusele, ei oleks omanud õigust eksisteerimisele,
oleks olnud tervele mõistusele ja õiglusele vasturääkivuseks*) .
*) Ficker. Zeitschrift für die gesammten Staatswissenschaften, 1872, I, S. 92 u. flg.
Kui seadusandlik võim ei ole õiguse esmaallikaks tsiviil- ja riigielus, siis rahvusvaheliste
suhete valdkonnas selle puudumine ei saa mitte mingil viisil olla tõestuseks, et siin ei eksisteeri
mitte mingeid kohustuslikke juriidilisi norme. Selles suhtes faktiliselt väljakujunenud asjade kord
laseb teha vaid ühe järelduse, et kaasaegsed rahvad ei ole jõudnud veel sellise arengu astmeni, et
asutada enese kohale teatud seadusandluse organ, millise määrused omaksid kõigile rahvastele
kohustavat jõudu. Kuivõrd on võimalik ja soovitav käesolevates rahvusvaheliste suhete tingimustes
riikide ülese üldise kõrgema võimu korraldamine – on teine küsimus. Kuigi Bluntschli nimetab
sellise korra teostamist „idealistide imeilusaks unistuseks“, kui kõik rahvad hakkavad asuma ühe
üldise seadusandliku võimu all, kuid ta ei välista „üleilmse riigi“ (Weltstaat) **), eksisteerimise
võimalikkust.
**)Bluntschli. Das moderne Völkerrecht, Einleitung, S. 4, § 8 – 10.
Minule näib, et rahvusvahelise elu kaasaegsel seisundil – see on teostamatu utoopia. Kuid
see asjaolu ei kõiguta mingil määral fakti, et käesoleval ajal rahvusvahelised suhted ikkagi teavad
teatud korda ja järelikult, õigust, mis seda reguleerib. Need seadused, millistega määratletakse
praegu rahvaste vahelisi suhteid, ei ole seadusandliku võimu loomine, vaid hoopis üksikute riikide
vahelisi kokkuleppeid. Selles suhtes kehtiv kord meenutab feodaalaega. Nii nagu keskajal kõik nn.
„coutumes“ ja „usages“, feodaalne era- ja riigiõigus, põhines peaegu eranditult suveräänide, ühelt
poolt ja vasallide, teiselt poolt -, kuninga ja keskaegsete munitsipaliteetide -vahelisel kompromissil,
nii käesoleval ajal kokkuleppe tee, kokkuleppivate riikide vahelisi vastastikulisi järeleandmisi
peetakse rahvusvaheliste seaduste kehtestamise normaalseks viisiks***).
***)Ei ole liiast pidada silmas, kui juhtumit kui riigid pidulikult kuulutavad oma
nõusolekust rakendada Euroopa rahvusvahelise õiguse aluseid. Sellised avaldused olid tehtud
Põhja-Ameerika Ühendriikide poolt oma sõltumatuse väljakuulutamise hetkel ja 1820.a. Brasiilia
poolt. Inglismaal, Blacstone arvates (Commentaries on the Laws of England, book IV, ch. V)
rahvusvaheline õigus oli käsitletav juba ammusest ajast, kui inglise õiguse lahutamatu osa.
Phillimore, Commentaries, I, 76.
Lõpuks, viimane vastuväide, millise toovad juristid rahvaste vahelistes suhetes õiguse
valitsemisse, mis põhjendatakse alaliselt ja õieti organiseeritud rahvusvahelise kohtu puudusega,
milline kutsuks vastutusele rahvusvahelise õiguse rikkujaid. Sellise tribunali puudumine on, nende
arvates, ümberlükkamatuks tõendiks, et see, mida esitatakse rahvusvahelise õigusena, on
tegelikkuses jäetud ilma igasugusest garantiist ja järelikult, ei saa olla, selle sõna juriidilises mõttes
nimetatud õiguseks. See vastuväide, nii nagu ka eelnevad, patustavad eelkõige kohtu, milline on
igas tsiviliseeritud riigis, otstarbe eksliku mõistmisega. See tugineb veendumusel, et kohus, seades
jalule rikutud juriidiline kord, mitte ainult ei kinnita õigust, vaid ka loob seda; seepärast, kus kohut
ei ole, seal ei saa ka õigust olla. Kuid ka igasugune kohus, tsiviil või kriminaal, lahendab vaid üht
ülesannet: ta selgitab välja eksisteerivaid õiguslikke suhteid, millised on muutunud ebaselgeiks,
seda kas inimese pahatahtlikuse või erinevate teiste asjaolude tõttu; kohtuniku ainsaks eesmärgiks
on juriidilise analüüsi kaudu selgitada välja kõik tingimused, milliste sõltuvuses asub vaidlustatud
või rikutud õigus ja peab selle alusel otsustama, kelle poolel asub viimane, kas hageja, või kostja
poolel ja kas see on süüdistatava isiku poolt rikutud, kui jutt käib kuriteost. Kuid kas saab enesele

ette kujutada isegi sellist kohust, milline oma otsustes hakkab irvitama igasuguste, nii jumalike kui
ka inimlike seaduste üle. Järelikult, nii nagu paljalt kohtu eksisteerimine ei suuda seaduslikkust
tagada, nii ka selle puudumine ei tõesta veel igasuguse õiguse puudumist. Teiste sõnadega: õigus
eksisteerib enne kohut ja kohtust ei sõltu ta olemasolu*).
*)Kauffmann. Die Rechtskraft des internationalen Rechtes und das Verhältniss der
Staatsgesetzgebungen und der Staatsorgane zu demselben. Stuttgart 1899.
Rakendades seda vaatepunkti rahvusvaheliste suhete puhul, me mõistame kohe selle vaate
ebajärjepidevust, mille järgi kõikide rahvaste ülese kohtuvõimu puudus on tõendiks, et
rahvusvahelist õigust ei ole olemas. See puudujääk tõestab vaid, et kooskõla, milline oleks
rahvusvahelise õiguse aluseks, ei ole veel sellise tasemeni veel arenenud, et riikide vahel kerkinud
vaidlusküsimuste lahendamiseks seada sisse alaline kohtuvõim. Selleks on vajalik kaasaegsete
rahvusvaheliste suhete sisuline muutmine, aga eriti rohkem üksmeelt, enam riikide poolseid
vastastikuseid järeleandmisi, millise puudust täheldame varematel aegadel*).
*)Aina kahtleme, et kunagi rahvusvaheline kohus võiks olla sisseseatud krahv Kamarovski
kava järgi. See kava on liiga keerukas ja vähe rakendatav.
Камаровски (О международномъ суде. Москва 1881, 519 и след).
Muide, käesoleval aastasajal vahekohtuliku rahvusvaheliste vaidluste lahendamise areng
näitab, et kaasaegsed riigid leidsid tihti omale lahkhelide lahendamiseks hulga kasulikuma olevat
endale kohtu asutamise, kui pöörduda teiste, vägivaldsete, lahendusvahendite poole. Sellistest
kohtutest on eriti tähelepanuväärne Genfi vahekohus, mis on asutatud 1871.a., Inglismaa ja PõhjaAmeerika Ühendriikide vahelise kokkuleppe alusel, mis tehti Alabama asjas. Ta otsustas, et
Inglismaa peab maksma suure kahjutasu nende ebaseaduslike tegude eest, milliseid see riik laskis
Põhja Ameerika kodusõja ajal sündida oma vetes. Veel enam väärib tähelepanu Inglismaa ja
Ameerika Ühendriikide vaheline vahekohtulik vaidlus Beringi mere kasutamise asjas, millise
tulemuseks 1893.a. kinnitati avatud mere printsiibi tunnustamine. Lõpuks, 1897.a. Asutati, selle
raamatu autori eesistumisel, Rahvusvaheline vahekohus, et lahendada kurikuulus Suurbritannia ja
Venetsueela Ühendriikide vaheline piirivaidlus.
Kuid, mitte vahekohtulik asjalahendus, vaid sõda jääb kuni käesoleva ajani rahvusvaheliste
vaidluste lahendamise tavaliseks praktikaks. Kuid kas see fakt tõestab rahvusvahelise õiguse
puudumist? Mitte vähimaltki. Kohtumenetluse ajalugu näitab meile, et vana-aja kohtumõistmise
aluseks olid needsamad alused, millised valitsevad ka praegu riikidevahelistel vaidlustel. Vanal ajal
ühiskondliku elu vähearenenud seisundis, kaitses iga isik enda jõuga oma õigust. Omakohtu
valitsemine tõestab, muidugi, vähekultuurse ühiskonna seisundit; kuid siit oli ebaõiglaselt teha
järeldus, et selle ühiskonna liikmed ei tundnud mingit õigust, ei pidanud kinni tavadest, ega
seadustest. Keskajal eksisteerib juba kõrgema võimu poolt asutatud kohus. Siiski, riigi alamad
jätkavad omavahelist arveteklaarimist, kui oma erimeelsuste lahendamise vahendit. Mõningal
määral on selliseks arveteõienduseks ka käesoleval ajal rahvusvaheline ((lihtsustatuna :
riikidevaheline = rahvusvaheline= rahvastevaheline)) sõda.Nendevaheline sarnasus ei seisne mitte
ainult selles, et mõlematel juhtudel lahendus saavutatakse jõuga, kuid eksisteerivad teatud eeskirjad,
millistest peetakse kinni selle jõu kasutamisel. Sellisel viisil, on sõda ei ole õiguse eitamine;
vastupidi, ta ise allutatakse teatud reeglitele, millised on pühitsetud tavaga ja rahvusvaheliste
kokkulepetega. Nii-siis, eksisteerivad rahvusvahelised suhted, mis nõuavad hädasti juriidilist
määratlust ja eksisteerib normide, seaduste kogum, milline moodustab rahvusvahelise õiguse.
Eeskirjade allikateks, millised peavad valitsema rahvusvahelistes suhete valdkonnas, on nii
riikidevahelised kokkulepped, aga ka tavalised alused ja lõpuks, juriidiline kord, milline
kehtestatakse eluliste vajaduste survel. Esmane rahvusvahelise õiguse alus toetub kõigi juriidiliste ja
poliitiliste teaduste üldisel allikal, millest räägib inglise mõtleja Bacon (( Bacon Francis , 1561 –

1626.a. London, inglise filosoof ja riigiteadlane.)): „Looduses, ütleb ta, on teatud tõe ja õigluse
allikas, millest tulevad kõik kodanikuühiskonna seadused, sarnaselt sellele, kuidas vesi võtab
erinevate pinnasekihtide, millistest ta läbi voolab, värvi ja maitse, täpselt samamoodi erinevad
kodanikuühiskonna seadused kohtades ja riikides, millistes nad esinevad, kuigi neil kõigil on üks ja
sama allikas“.
???
((Kuna teema, käsitlus ja käsitleja on mitmete rahvaste keelte keskkonnas, milliste
mõju keskus ajas on muutuv, siis see avaldub ka selles raamatus. Siin on kasutusel mõisted
prantsuse, saksa, inglise jt keeltest. Autor on eelistanud ühtesid sõnu, tsiteeritavad aga sama
tähendusega sõnu oma emakeelest või ka laensõnu, millistel on teistes keeltes juba teine tähendus.
Nii ka siin tekitavad segadust sõnad: rahvusvaheline, tsiviliseeritud rahvad või kodanikuühiskond
jne.))
???
Vaatamata kaasegsete tsiviliseeritud riikide poliitiliste asutuste, tsiviil- ja kriminaalseaduste
paljususele, asub nende õigus ja seadusandlus ühel ja samal allikal – tõe ja õigluse ideel, mis omane
inimolemusele. Rahvusvahelisel õigusel on sama allikas, millisest tulvavad kõik teised õiguse osad.
Kuid viimaste ja rahvusvahelise õiguse vahel seisneb selles, et nõnda nagu rahvusvaheline õigus
areneb peamiselt riikidevahelise kokkuleppe, kui rahvusvahelise suhtluse liikmete vahel, samas kui
riigi-, tsiviil- ja kriminaalõigus on elu, kultuuri ja iga üksiku riigi poliitika tulemus. Georgaafilise
asendi erinevus, ökonoomiline seisund, kultuuri tingimused, millistes rahvad asuvad, paljastab oma
mõju nende sisemise korra ja õiguse arengule; ja isegi vaatamata sellele, lebavad erinevate rahvaste
õiguse alusena ühed ja samad juriidilised ja moraalsed alged, siis sellest tuleneb, et ka
rahvusvaheline õigus, kuivõrd nad on nendele rahvastele kohustuslikud, on ühesugused nende
asutamise õigusega. Teiste sõnadega: see võib olla teostatav vaid rahvaste poolt, kes asuvad tsiviilja riikliku elu rohkem või vähem võrdsel tasemel: vaid nende rahvaste õigusteadvus on oluliselt
ühesugune *.)
*)Holtzendorff (Handbuch des Völkerrechts, § 7). Tema kaalutlused paistavad silma suure
selguse ning täpsusega.
II Rahvusvahelise õiguse mõiste määratlus.
Artikkel 3. Rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus on üpris rikas. Kuni käesoleva ajani ta
tunneb täpselt ja avaralt käsitletava teema määratlust. Rahvusvahelise õiguse eksisteerivad
definitsioonid erinevad äärmise mitmekesisuse poolest ja nad mitte ainult ei lange kokku, vaid tihti
käivad teineteisele risti vastu. Ebaselgus, erinevused ja vasturäkivused, mis on selles suhtes
märgatavad, võivad olla selgitatavad nii üldiste põhjustega, aga ka asjaoludega, mis puutuvad
spetsiaalselt rahvusvahelisse õigusse**).
**)Piirdume siin mõnede definitsioonide, mis on formuleeritud rahvusvahelise õiguse
teaduse autoriteetsete esindajate poolt, esitamisega:
Hugo Grotius (De jure belli ac pacis 1625. lib. I, § XIV): „Jus gentium est quod gentium
omnium ant multarum voluntate vim obligandi accepit“.
Vattel (Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux
affaires des nations et des souverains, preliminaires § 6): „Le droit des gens n ést originairement
autre chose que le droit de la nature appique aux nations“.

Wheaton (Elements du droit international), I, 24). „Le droit international tel qu´il est
compris par nations civilisees est L énsemble des regles de conduite, que la raison deduit, comme
etant conformes a la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en
y admettant toutefois les definitions ou modifications qui peuvent etre etablies par L ´usage et le
consentement general“. Võrdle samuti:
Phillimore. Commentaries, I. §§ 8 ja 9.
Heffter. Völkerrecht § 1.
Bluntschli. Modernes Völkerrecht, Einleitung, § 1.
Igasuguse asja teadusliku definitsiooni esitamine tekitab alati suuri raskusi ***).
***)“Omnis definitio in jure civili periculosa est; parum est enim ut non subverti possit“.
(Dig. Lib. 50, t. XVII, § 202).
Tõesti, selleks, et teaduslik määratlus annaks täieliku ja samas selge arusaama uuritavast
asjast, ta peab, väheste sõnadega, haarama selle eristavaid omadusi ning peamisi printsiipe,
millistest sõltub ja millisest vaatepunktist võib olla õieti lahtiseletatud selle iseärasused, need
konkreetsed nähtused, millised on nendega seotud ning tingitud. Seda ülesannet ei ole kerge
lahendada.
Teine põhjus puudutab spetsiaalselt rahvusvahelise õiguse teadust ennast. See seisneb
viimase suhtelises nooruses. Rahvusvaheline õigus – on noor teadus. Ta leidis endale pinnase, sai
teatud vormi ja muutus juristide ja riigimeeste uurimisobjektiks mitte varem kui XVII sajandil.
Selliste tingimuste juures on vabandatav, et see vormel ja määratlus on ebapiisavalt
kandakinnitanud ja ei ole saavutanud sellist täpsust, milline on iseloomulik vanadele juriidilistele
teadustele: tsiviil- , kriminaal- ja riigiõigus.
Seoses selle asjaoluga asub ka valitseval positsioonil selle ebaõige nimetamine. Üldine
nimetus, millise all see on tänapäeval tuntud, on lõplikult juurdunud alles hiljuti. Tema esialgne
nimetus, millist ta peamiselt kandis, ei vastanud mitte kuidagi tema asjale ega ka tema tõelisele
sisule.
Kui XVI sajandil juristid hakkasid esmakordselt tegelema rahvusvahelise õigusega, nad
püüdsid uuele teadusele leida mingeid positiivseid juriidilisi aluseid. Tol ajal silma paistnud
peamise koolkonna mõju all nad võtsid selle lausete ja määruste allikaks rooma õiguse. Viimane oli
aluseks Euroopa riikide tsiviilseadustele. Sellel kasvas üles kuningavõim ja kujunes välja Lääne
Euroopa riigikord. Seda õpiti toonastes ülikoolides igakülgselt tundma; kokkuvõtteks, kõikjal
valitses rooma õigus. Loomulik, et esimesed rahvusvahelise õiguse teaduse esindajad pöördusid
tema poole, et ta vaieldamatu autoriteediga pühitseda oma teaduse seisundit. Nad võtsid sellest üle
rahvusvahelise õiguse nimetuse ja õpetasid, et jus gentium on rahvusvaheline õigus.
Kuid tegelikult kujutab see termin erinevate mõistete täielikku segi ajamist. Jus gentium on
filosoofiliste, erinevate riikide tsiviilseadustele ühiste, aluste kogum. Selle asjaks on olme,
üksikute isikute vahelised erasuhted nende isikliku-, asjade-, kohustuste- ja perekonnaõiguse
sfääris. Kuid on ilmselge, et rahvusvahelise õiguse asjaks ei ole need suhted, vaid hoopis
sõltumatute riikide vahelised suhted.
Tasapisi rahvusvahelise õiguse kirjanikud veendusid, et rooma jus gentium ei vasta
rahvusvahelise õiguse mõistele. Inglise teadlane Zouch*) määratles täpseimal viisil, et rahva õigus
on tegelikult mitte rahvaste õigus – just gentium, - vaid rahvaste vaheline õigus – jus inter gentes ja
sellest järkjärgult tulenesid rahvusvahelise õiguse kaasaegsed nimetused.
Prantsuse keeles nimetatakse teda käesoleval ajal droit international **), inglise keeles –
International Law***), saksa keeles – Völkerrecht või Internationales Recht. Venemaal, ülikoolide
1835.a. Põhikirja järgi on ta tuntud üldrahvaliku õiguse ((Общенародное право)) nime all, praegu

aga nimetatakse teda rahvusvaheliseks õiguseks ((правомъ международнымъ****)).
*)Zouch (Zouchäus). Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et quastionum de eodem
explicatio. 1651.
**)Nimetus „droit des gens“ ((pr. rahvaste õigus)) tähendab pigem rahvusvahelise õiguse
teooriat.
***)Bentham. Printciples of Morals and Legislation, chap. XIX, sect. 25, note.
Renault. Introduction a´ L`étude du droit international (Paris), 1879, p. 14.
****)Holtzendorff. Handebuch des Völkerrechts, § 2.
Rahvusvahelise õiguse all me mõistame juriidiliste normide kogumit, mis määratleb
rahvaste poolsete eluliste eesmärkide saavutamise tingimused nende vastastikuste suhete sfääris.
Rahvusvaheline õigus, olles juriidiliste normide kogu, peab oma asjaks õigust, ega mitte
neid moraalseid ja religioosseid seadusi, millistest juhinduvad või juhindusid rahvad enda elu
erinevatel ajajärkudel oma vastastikulistes suhetes. Moraalsed printsiibid ja religioossed vaated,
kahtlemata, mõjutavad ka praegu veel rahvusvahelist elu, kuid nad ei moodusta rahvusvahelise
õiguse teaduse käsitluse asja.
Rahvusvaheline õigus, seejuures, määratleb tingimused, millistel rahvad võivad saavutada
enesele püstitatud elulisi eesmärke. Teiste sõnadega: rahvusvahelist õigust sisaldavad seadused,
kombed, rahvusvahelised traktaadid, millised eksisteerivad antud ajal, tingimuste olemus, millistest
kinnipidamine on hädavajalik selleks, et rahvad võiksid rahvusvahelise vahetuse kaudu rahuldada
oma vajadusi. Seepärast nad peaksid olema rahvaste poolt austatud. Kuid seejärel peavad need
tingimused või seadused, ilmselgelt, asuma sõltuvuses neist eesmärkidest, milliseid rahvaste poolt
saavutada püütakse ja järelikult, nad peavad muutuma kooskõlas eesmärkide muutusega. Sellest
tulenevalt, rahvusvahelise õiguse alusteks on faktilised, reaalsed, elulised suhted, millistes rahvad
antud ajal teineteise suhtes asuvad ja sellest vaatepunktist on igal rahvusvahelisel seadusel niivõrd
mõistlik alus ja eksisteerimisõigus, kuivõrd see vastab tegelikkusele, mõistlikele elulistele rahvaste
vahelistele suhetele.
Kui see lause on põhjendatud, siis võib sellest teha järgmised rahvusvahelise õiguse
lahtimõtestamise olulised järeldused.
Kui rahvusvahelise õiguse aluse moodustavad rahvaste eluliste suheted, siis on hädavajalik
tunnistada, et rahvusvahelise õiguse teadusel on nende suhete muutumise pideva jälgimise ülesanne.
Ta hakkab seisma vaid sii soma ülesannete kõrgusel, kui tema poolt väljakuulutatud alused, ei
muutu vägivallaks rahvaste seaduslike vajaduste suhtes, kui nende areng ei hakka maha jääma
rahvusvahelise elu progressist, ühe sõnaga, kui see elu ja rahvusvaheline õigus hakkavad käima läbi
täielikus üksmeeles. Edasi, kui elu jääb alati kehtivate rahvusvaheliste eeskirjade ja seaduste
kriteeriumiks, kui määrused, milliseid on esitatud rahvusvahelise õiguse teaduse poolt, peavad
pidevalt valgustama ja normeerima rahvusvahelistes suhetes valitsevate asjade valdkonna faktilist
korda, siis see kord hakkabki moodustama rahvusvahelise õiguse sisu. Lõpuks, siit järgneb samuti,
et rahvusvahelise õiguse teadus määratletakse mitte ainult nende eeskirjade ja seadustega, millised
töötati välja ja võeti riikide või juristide poolt kasutusele, aga samuti eluliste suhetega, millised
faktiliselt kujunesid välja rahvaste vahel.
Ülesanded ja eesmärgid, milliseid riigid sihiks seavad vastastikustes suhetes on üpris
mitmesugused. Nad võivad olla väljaselgitatud vaid eksisteerivate rahvusvaheliste suhete
analüüsiga. Ajalugu ja kaasaegne elu näitavad, siiski, mõningaid üldisi, peamisi põhjuseid, millised
lähendavad rahvaid, sunnivad neid loobuma vastastikusest vaenust ning suletusest ning ühendavad
neid üldinimlike, kultuursete ja poliitiliste eesmärkidega.
Sellisteks rahvaid ühendavateks elementaarseteks jõududeks on, kahtlemata, ühesugused
religioossed usundid ja ideed, millised tihti lepitasid vaenutsevaid riike, sundisid rahvaid kuulatama
inimese südametunnistuse häält ja tunnistama tõe ja õigluse tunnet ning seepärast ärgitasid neid
astuma kokkulepetesse, et ühendatud jõududega saavutada üldised kultuurilised eesmärgid.
Üldised intellektuaalsed ja moraalsed püüdlused ühendavad rahvaid nende kõrgemate

hüvede austuses, milliste valdamine on inimese vaimse arengu ning rahva ühiskondliku progressi
esimene tingimus. Konkreetsete rahvaste poolne ühtse hõimulise päritolu tunnetamine on samuti
alati olnud aluseks paremale vastastikusele mõistmisele ning tihedamale lähenemisele.
Kuid eriti märgatavat rolli rahvusvahelises elus on juba ammusest ajast mänginud rahvaste
ökonoomilised- ja kaubandussuhted. Tänu neile peamistele suhetele ja huvidele, leevenesid need
vaenulikud suhted ja riikide isoleeritus, milliseid hoiti pikka aega nii seadusandlike kui valitsuse
meetmetega, aga ka rahvaste maailmavaatega. Lõpuks, poliitiliste huvide ühtsuse tunnetamine
kutsub esile riikide ühinemise ühesuguste rahvusvaheliste eesmärkide saavutamisele.*)
*)Mohl. „Die Pflege der internationalen Gemeinschaft als Aufgabe des Völkerrechts“, tema
„Staatsrescht, Völkerrecht und Politik“. Tübingen 1860, Bd. I, S. 579 u. flg.
Sellised on peamised faktorid, mis määratlevad rahvusvahelisi suhteid. Kõik need
väljendavad ühte ühtset jõudu, millise vastu ei suuda võidelda nii rahvusvahelisele suhtlemisele
vaenulik seadusandlus, ega kivinenud eelarvamused, ega ka julmad arusaamad ning rahvaste
barbaarsed harjumused. See jõud seisneb rahvastepoolses oma vaimsete ja materiaalsete vajaduste
tunnetamises, milliseid nad oma riigi territooriumil, omade vahenditega rahuldada ei suuda. Kui
vaid rahvad jõuavad sellise tunnetuseni, nii kui nende püüdlused ja huvid ületavad nende riigi poolt
võimaldatud vahendid, peavad nad möödapääsmatult otsima neid väljaspoolt oma riiki, nad peavad
astuma suhetesse teiste rahvastega. Võib öelda üldse, et antud rahva poolse teadvuse areng oma
vajadustest on mõõdupuuks, et ta võiks osaleda rahvusvahelises käitluses ja ka vastupidi: suurem
või väiksem eripära ja keerukus riigi rahvusvahelistes suhetes kujutab endast parimat tõestust tema
kultuuri ja tsivilisatsiooni tasemest.
Artikkel 4. Kooskõlas ülaltoodud rahvusvahelise õiguse vormeliga, on rahvusvaheliste
suhete sfääris tegelasteks poliitiliselt organiseeritud rahvad või riigid. Nad järgivad oma
vastastikustes suhetes neid samu elulisi huvisid, millised määratlevad ka nende sisemist tegevust.
Selles suhtes asub rahvusvaheline elu kõige tihedamas, orgaanilises seoses riikliku eluga.
Tõesti, iga riigi ülesanne seisneb selles, et võimaldada oma alamatele kõik vahendid, et
arendada võimalikult täielikult nende vaimsed ja füüsilisi võimed ning jõudu. Nii määratlevad riigi
eksisteerimise mõistlikku eesmärki kõik riigiõiguse teaduse esindajad. Sellest riigi kõrgeimast
eesmärgist tuleneb loomulikult igasuguse riigivõimu kohustus, kui ta enese jõududega ja oma
territooriumil ei suuda luua tingimusi, millistes ta alamad ei saa rahuldada oma materiaalseid ja
moraalseid huvisid, peab ta need vahendid ja tingimused otsima väljaspoolt oma territooriumi, teiste
riikide piires. Kuid käesoleval ajal ei ole mitte ühtegi haritud rahvast, kes leiaks kõik oma
eksisteerimiseks ja arenguks vajaliku eranditult oma riigist. Vaat miks kõik kaasaegsed rahvad,
mõistes oma elulisi ülesandeid, hoiavad omavahelisi suhteid ja astuvad lepingutesse, et luua
vastastikku sellised tingimused, mil nad tegelikult saaksid leida rahulduse kõigile oma vajadustele.
Siit tekib riikide rahvusvaheline suhtlemine (rahvastevaheline juhtimine) – seadusandlik,
administratiivne ja kohtulik, - mis suunatud nimetatud tingimuste tagamisele, seaduse ja kohtu teel
välismaalaste üle hoolduse kehtestamine, välisriikide esindajate isiku- ja varalise puutumatuse
tunnistamine jne. Kuidas riigid neid erinevaid oma eesmärke rahvusvaheliste suhete valdkonnas
lahendavad, me näeme edaspidi. Nüüd märgime, et mida enam nad tunnetavad oma kohustusi oma
alamate suhtes, mida enam suhtuvad austusega nende õigustesse ja seaduslikesse huvidesse, mida
vähem hakkab riikide vastastikustes suhetes olema omavoli, seda paremini saab tagatud
rahvusvahelise elu rahumeelne ja õiguspärane kulgemine. Puudused ja lüngad, millised on omased
kaasaegsele rahvusvahelisele õigusele, on põhjendatud märkimisväärsel tasemel riikides enestes
oleva puuduliku seadustikuga ning neis ebarahuldavalt valitseva korraga.
Rahvusvaheline õigus võib olla olemuse põhjal jaotatud: avalik rahvusvaheline õigus ja erakriminaalne rahvusvaheline õigus. Esimese asjaks on riikidevahelise käibe valdkonnas vahetu
rahvusvahelise suhtluse määratlemine juridiliste normidega; teine määratleb alamate õigusseisundi
rahvusvaheliste suhete valdkonnas, mis kutusutud esile eraõiguslike huvidega ja nende kriminaalse

kaitse hädavajadusest.

Artikkel 5. Riikide, millistele kuulub rahvusvaheliste suhete kõrgem suunamine, kõrval,
eksisteerivad erinevad ühiskondlikud ringid, sotsiaalsed grupid, parteid, seltsid, aktsiaseltsid, mis
osalevad aktiivselt rahvusvahelises elus ja on omavahelistes alalistes suhetes, sõltumata riike
eraldavatest piiridest. Lõpuks, ka üksikud eraisikud mängivad silmapaistvat rolli rahvusvahelistes
suhetes ja ajalugu esitab palju näiteid, et nad andsid tihti neile suhetele teatud suuna, isegi risti vastu
riigivõimu kavatsustele ning soovile.
Kõigi nende tegelaste tähendus rahvusvaheliste suhete valdkonnas võib olla määratletud
ühise lausega, mida enam arenevad riikide sisesed sotsiaalsed huvid, mida suurema austusega
riigivõim suhtub ühiskonna mõistlikesse tarvidustesse, seda rohkem rahvad lähenevad ja seda
sujuvamalt rahvusvaheline elu areneb. Riigisisese sotsiaalsete huvide arengu tasemega
määratletakse tema rahvusvahelises elus osalemise tase.
Tuntud juristide – Lorenz v. Stein, Mohl, Gneist - tööd selgitasid positiivsel kujul välja, et
riikide elu keskendatakse peamiselt ühiskondlike ringikeste elule, klassidele tegevusele, millisteks
jaotatakse iga rahvas ja seepärast muutused, millisele allub rahva argielu riigis, maa korraldus ning
juhtimine, sõltub alati suhetest, millistes seisavad ühiskondlikud klassid riigivõimu suhtes*).
*)Lorenz v. Stein. Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich. Bd. I I, Einleitung.
Gneist. Der Rechtsstaat. Berlin, 1879, S. 8 u. flg.
Rakendades seda lauset rahvusvahelistele suhetele, me jõuame tingimata järeldusele, et
kaasaegsete rahvusvaheliste suhete ning ühendusteede avar areng on samuti seletatavad ebatavalise
jõuga, milline on käesoleval ajal sotsiaalsetel huvidel ja need püüdlused, millega on läbi imbunud
kaasaegsete riikide erinevad ühiskondlikud ringid. Neile on territooruiumite piirid vaid piduriteks,
mis takistavad rahvaste lähenemist. Teisest küljest, kui just nimelt peamiselt sotsiaalsed huvid
ühendavad rahvaid ühistelekultuurilistele eesmärkidele, kui neist sõltub nende vaheline suhtlus, siis
peab tunnistama, et see areng on mõeldav vaid selliste rahvaste vahel, kes asuvad ligikaudu
ühesugusel kultuuri- ja ühiskondlku arengu astmel. Seal, kus ühiskondlike jõudude ja huvide
tähendus on tühine, ei saa olla arenenud rahvusvahelisi suhteid; seal valitsus ei hakka olema
ühiskondlike klasside mõju all, ega ka hakka pöörama mingit tähelepanu ühiskonna ja selle
esindajate mõistlikele huvidele ja püüdlustele. Teisest küljest, kus ühiskond piiramatult valitseb riigi
üle, kus riik on parteide võimu all ja ülemvõim on mingi üksiku ühiskondliku klassi, sarnaselt India
kastidele või kaasaegse kliki kätes pime tööriist, seal rahvusvaheline käitlus võib olla vaevu alles
või siis julma karistuse hirmus ära keelatud, või ka ekspluateeritud puhtalt seisuslikel või
omakasupüüdlikel eesmärkidel.
Vastupidi, ühiskonna õigel suhtumisel riiki, kui riigivõim aitab kaasa ühiskondlike huvide
normaalsele arengule tema poolt kehtestatud piires, sotsiaalsed püüdlused kaotavad rahvusvahelsite
suhete valdkonnas selle rahvuslikku teravuse, selle kitsa antagonismi, milline on neile omane riigis
eneses. Teiste sõnadega, rahvusvahelised sotsiaalsed suhted aitavad märkimisväärselt kaasa sellele,
et rahvad üldse lakkavad teineteisesse põlglikult suhtumast, ei vaata teisi põlgliku
üleolekutundega, milline valitseb mittekultuursete, vähearenenute ühiskondlikkuse mõttes, rahvaste
vahelistes suhetes. Ega enesega rahuloleku suletus ja rahvusliku iseseisvuse kiitus tunnistavad
kultuurset olmet ja rahva tsivilisatsiooni, kuid, vastupidiselt, enese puuduste ja vajaduste
tunnistamine ning selle suure tähenduse mõistmist, milline on nende rahuldamiseks, rahvusvaheline
mõtete, põllumajanduse- ja tööstustoodete vahetus, üldse, suhted teiste rahvastega.

III.Rahvusvaheliste suhete ja õiguse ajalugu.

Artikkel 6. Alljärgneva rahvusvaheliste suhete ja õiguse ajalugu käsitleva artikli ülesanne
ei seisne paljaste rahvusvahelise elu faktide ja nähtuste loetlemises, ega ka kõikide sõdade,
diplomaatiliste läbirääkimiste, traktaatide, mis leidsid aset erinevate rahvaste vahel, alates vanaajast
kuni käesoleva ajani, mainimises, vaid ideede iseloomustamine, millised valitsesid antud ajal ja
määratlesid oma riikide ja õiguse vormi ja sisu, milliseid nende suhtes rakendati. Faktid on oma
olemuselt muutlikud ja petlikud; nad on tihti omavoli ja juhuse tulemus. Vastupidi, ideed, millised
läbivad teatud ajaloolise ajajärgu, millised on kõikide faktide aluseks, teda täitvad, annavad
võimaluse aru saada, leida suures üksikute tingimuste ja asjaolude suures massis, millistes arenes
nii üksiku rahva kui ka kõigi rahvaste elu, kes osalesid Euroopa poliitilises süsteemis. Selles suhtes
on ideedel selline edasiviiv, õiguse hoob, mis tegutseb tema eksisteerimisel rahvusvahelistes suhetes
erinevatel ajajärkudel ja perioodidel, millisteks on printsiibid, „Montesquieu mõttes, riigielu
vormide ja kordade suhtes*).
*)Montesquieu. De L´esprit des lois, liv. III, chap. I et II.
Riikide siseolu ja poliitiline korraldus on, nagu öeldud eespool (§§ 3 -5), omab suurt mõju
rahvusvaheliste suhete iseloomule. Tundes ainult riigi siseelu ja selle riigiasutusi, saab mõista algeid
ja eeskirju, millest nad juhinduvad oma suhetes teiste rahvastega. Käesolev lugu eeldab et need
asutused ja elu on tuntud. Kuid ta viitab ja peab pidevalt silmas katkematut sidet, milline eksisteerib
nende ja rahvaste vastastike suhete vahel nende ajaloo kõigil ajajärkudel.
Lõpuks, kogu rahvusvahelise õiguse ajaloo põhiseaduseks, millise silmapaistvamad jooned
esitatakse allpool, on rahvusvaheliste suhete progresiivse arengu seadus. Ta annab meile võimaluse
seostada ja mõista, kui üht tervikut, üksikuid nähtusi, milliseid kohtab rahvusvahelise elu ühel või
teisel ajajärgul ning need ajajärgud ja perioodid, millisteks me selle ajaloo jaotame. Selle seaduse
lähimaks ja vahetuimaks väljenduseks on üks alge, milline läbib rahvaste kogu ajaloolise elu, nimelt
– inimisiksuse austuse alge. Tunnustuse tase, millise inimene iseenesest leiab, määratleb alati teatud
ajal rahvusvaheliste suhete ja õiguse arengu määra. Kui see austus on suur, kui inimisiksus, kui
selline, tunnistatakse inimese tsiviil- ja poliitiliste õiguste allikaks, siis ka rahvusvaheline elu
kujutab endast korra ja õiguse arengu kõrget taset. Ja vastupidi, me ei leia riikide vastastikustest
suhetest nii juriidilist korda, ega ka seaduslikkuse austust, kui riikides valitsev elu hakkab olema
inimesele omaste võõrandamatute õiguste eitus.
Selle lause õiglust kinnitatakse täiesti rahvusvaheliste suhete ajalooga. Nii nagu me näeme
allpool, muiste, Idas, kreeka riikides ja Roomas, inimisiksuse austust absoluutselt ei eksisteerinud.
Sellele vastavalt ei olnud ka rahvusvahelised suhted peaegu olematud. Üldise reegli järgi, riigid
asusid siis üksteisega vaenulikes suhetes ja nad pidasid omavahel lõppematuid hävitussõdasid.
Keskajal me näeme rusikaõiguse ülemvõimu, vägivalda ja omavoli. Kuid keskaja rahvad
tõid rahvusvahelistesse suhetesse isiksuse printsiibi, kuulutades selle individuaalse ja poliitilise
vabaduse allikaks. Sellisel viisil, me peame sellest ajajärgust otsima rahvusvahelise õiguse esmaseid
algeid. Peale selle, tänu kristluse levikule, keskajal saab tuule tiibadesse uus õpetus, mille järgi isiku
alamluslik side riigiga kehtestab teatud isiklikud ja varalised õigused ja isiku katoliku kiriku juurde
kuuluvaks.. Lõpuks, vähehaaval see õpetus levib ka teiste kristlaste üle, vaatamata usutunnistuste
erinevusele, ja uusimal ajal, rahvusvahelsite suhete enneolematu arengu ajajärgul, saab aktsioomiks,
et üldse igasugune välismaalane, millise usutunnistusega ta ka ei oleks ja sõltumatult selles vallas
sõlmitud traktaatidest, tuleb inimene tunnistada igas haritud riigis teatud isiklike ja varaliste õiguste
subjektiks.
Artikkel 7. Rahvusvaheliste suhete ja õiguse ajalugu jaotatakse tavaliselt perioodidesse,
millised kujutavad enesest nagu rahvusvahelise elu progressiivse liikumise astmeid ja mis
määratlevad selle juriidilisi norme. Välismaal vastuvõetud silmapaistvate faktide alusel, millised
erldavad ühe ajajärgu teisest, jaotatakse rahvusvaheliste suhete ajalugu erinevate kirjanike poolt
kord seitsmesse perioodi, kord nelja, vahest ka kolme jne*).

Wheaton (Histoire des progres du droit des gens. 3 – me ed. Lpz. 1853), jaotab 4 perioodi;
Calvo (Le droit international theorique et pratique, 4 -me ed. Paris. 1888-96) seitsmeks
perioodiks.
Kuid selline jaotuse viis ei kannata eriti teaduslikku kriitikat. Tõsi, rahvusvaheliste suhete
ajalugu esitab suure hulga märkimisväärseid fakte ja sündmusi, kuid mitte nendega ei määratleta
selle ajajärgu eripärasid. Rahvusvahelise suhete ajaloo õige jaotamise aluseks ei peaks olema
üksikud faktid, nii tähtsad kui nad ka ei olnud, ega suured sündmused, kui suurt mõju avaldasid
nende tagajärjed, ega tähtsad rahvusvahelised aktid, kui paljutähendulikud ka nende sisud ei olnud.
Rahvusvaheliste suhete ajaloo erinevate ajajärkude või perioodide piire tähistatakse ühtede
juhtivate ideede teistega asendumisega.
Ideede, mis iseloomustavad rahvusvaheliste suhete arengu ajajärke, vaatepunktist võib
rahvusvahelise õiguse ajaloo jaotada kolme perioodi. Me toome lühidalt ära nende perioodide
eristavad tundemärgid ja nende kestuse aja.
Esimene periood hõlmab vana maailma, keskaega ja uut aega kuni XVII sajandi keskpaigani
või kuni Vestfaali rahukongressini 1648.a. Selle pika aja kestel määratleti riikidevahelisi suhteid
peamiselt rahvaste killustumise algusega ning nende vahelise füüsilise jõu ülemvõimuga. Mitte
ainult vana Ida, vaid ka Kreeka ja rooma Rahvad olid läbiimbunud ideest, et nad kujutavad endast
täiesti suletud ja iseseisvaid riike, kellel ei ole vaja rahvusvahelisi suhteid, kuna nende territooriumil
on olemas kõik, et rahuldada oma vajadused. Seepärast igasugune teine rahvas, isegi lähim naaber,
oli loomuliku vaenlasena vaadeldav, kes tuleb ära vallutada, orjastada või hävitada.
Füüsilise jõu idee kõrgeim arengutase saavutati keskajal. Sel ajal me näeme täielikku,
piiramatut ja üleüldist omavoli ja rusikaõiguse ülemvõimu. Saab öelda, et keskaegne elu ei ole
miski muu, kui katkematu sõdade jada, millist peeti mitte ainult riikide vahel, vaid ka siseriigis selle
erinevate territooriumi osade ning üksikute alamate vahel. „Sõda on feodalismi seadus“, märkis
õiglaselt Laurent*).
*)Laurent. Histoire du droit des gens, t. VII, p. IX.
Neis tingimustes, muidugi, ei saanud juttugi olla rahvusvahelisest juriidilisest korrast või
rahvaste poolsest vastastikuste õiguste ja kohustuste tunnetusest.
Kuid, vaatamata keskaegsete rahvusvaheliste suhete üldisele iseloomule, hakkavad juba
keskajal sündima uued printsiibid ning suunad, millised, arenedes vähe-haaval, viivad
rahvusvaheliste suhete valdkonnas edasi uutele ideedele. Oma ühise alge poolest, ei erine keskaeg
vanaajast peaegu millegi poolest, kuid nende kestel tekkisid sellised uued ühiskondliku ja riikliku
elu faktorid, millised, rahvusvaheliste suhetes ei saanud jätta mõjutamata piiritaguseid riike. Sellist
tähendust omasid, eelkõige, kristlik usk ja kirik, mis vahetas muistse polüteismi ja mis levis üle
kogu Lääne Euroopa. Kristlus ja kirik osutasid kõige soodsamat mõju nii ühiskondlikele- riiklikelening ka rahvusvahelistele suhetele. Keskaja rahvad, tõsi, asuvad teine-teise suhtes vaenujalal, kuid
nad sellegipoolest tunnetavad, et on vennad usus, et nad ühtmoodi alluvad rooma-katoliku kiriku
autoriteedile – paavstile ja et neid ühendab üheks vaimseks kogukonnaks religioosse usu solidaarsus
ning ühtne moraalne maailmatunnetus. Vaat miks nad tihti astuvad omavahel liitu, et ühendatud
jõududega kaitsta end ühiste ohtude vastu, ja eriti kiriku ning religiooni huvide kaitsele. Ristisõjad
ja võitlus Araablaste ning Türklastega ((varem ja ka antud juhul tähendab rahvus riiki ja ka
vastupidi)), et keskaegsete rahvaste vahel tekkis teatud vaimse suhtlemise teadvustamine. Olles ühe
kiriku liikmed, tunnistades enese kohal rooma esivaimuliku autoriteeti, riigid leevendasid
loomulikult oma vaenutsemist ja nende vahelist võitlust lepitatakse kiriku lepitustegevusega. Selles
suhtes on keskajal teise perioodi ülemineku etapi roll.

Aeg, mis hõlmab rahvusvaheliste suhete ja õiguse arengu teist perioodi, algab 1648.a. ja
kestab kuni käesoleva aastasaja alguseni või siis kuni 1815.a. Viini kongressini. Selle aja kestel
füüsilise jõu valitsemine ning rahvaste vaheline isoleeritus loovutab koha uuele printsiibile –
poliitilise tasakaalu ideele.
Vestfaali kongress, milline lõpetas laastava Kolmekümneaastase sõja, kujutas endast sellel
ajal ennenägematut näidet sellest, kuidas ühendad peaegu kõik Lääne-Euroopa rahvad ühte üldisele
rahuüritusele, et arutada mitte ainult oma vastastikuseid suhteid, vaid isegi üksikute riikide sisemist
korraldust. Sellise koosoleku fakt, ilmselgelt, tõestas, et euroopa riigid jõudsid paljalt asjaolude
jõul, lõpuks, hädavajadusele neile hukutavate sõdadele lõpetamise teadvustamiseni ning et sisseseada mingi rahvusvaheliste suhete kord.
Tõesti, Vestfaali traktaat määratles aluse, millisele pidi rajama uue rahvusvahelise elu. Need
alused seisnesid nn. riikide poliitilise tasakaalu süsteemis. Uue rahvusvaheliste suhete korra aluseks
seati alus, millise jõul iga üksiku rahva iseseisvust ja sõltumatust ei tohtinud teiste rahvaste poolt
vähimassegi ohtu seada.
Teise perioodi lõpus – nimelt „Suure Prantsuse revolutsiooni“ 1789.a. aegadest kuni 1815.a.
Viini kongressini – poliitilise tasakaalu süsteem, kuigi ta ei kaota üldse oma jõudu, nagu
rahvusvaheliste suhete printsiip, siis see kahvatub märkimisväärselt uute ideede ees, mis kuulutati
revolutsiooni poolt välja ja mida levitasid kogu Euroopas Napoleoni väed. Muutes oluliselt
tsiviliseeritud rahvaste sisemist seisundit, siseolu ja riigiasutusi, Prantsuse revolutsiooni peamised
alused saavad käesoleval sajandil käiberaha tähenduse ja on kaasaegsete rahvusvaheliste suhete
valdkonnas hoobadeks. Sellisel viisil, aeg 1789 kuni 1815.a. on üleminekuperioodiks kolmandasse
ja viimasesse rahvusvahelise elu perioodi.
Kolmas periood kulgeb 1815.aastast kuni tänapäevani ((1905.a.)). Selle ajajärgu jooksul
kuulutatakse välja ja rakendatakse, kui uus rahvusvaheliste suhete uus juhtiv alus, rahvuslikkuse
printsiipi. ((принципъ нацйональности)). Kooskõlas selle alusega, ühest hõimust pärit inimesed,
kes räägivad ühes keeles, omavad ühesuguseid kombeid ja ühist ajalugu, omavad ühist
usutunnistust, peavad moodustama ühe riigi ja rahva.
Peale selle, seda perioodi iseloomustab rahvastevaheline ebatavaline kaubanduse ja
majandussuhete kasv, sellega kaasneva teede ning rahvusvaheliste suhtluskanalite, selliste, nagu:
post, telegraaf, raudteed jne., arenguga.
Need ja neile sarnased arenenud rahvusvahelise elu ilmingud saavutasid nende käesoleva
õitsva seisundi, tänu korra ja seaduslikkuse valitsemisele, mis üha enam ja enam kindlustub
kaasaegsetes riikides, aga samuti pikale välismaailma abile, millist kasutasid rahvad peale prantsuse
revolutsiooni ja esimese keiserriigi verdtarretavaid sõdasid.
Krimmi kampaania 1854 – 1856.aastal rikkus samuti rahu ja tõstatas päevakord erinevad
poliitilised küsimused, millised puudutasid kogu Euroopa süsteemi, mis on kehtestatud 1815.a Viini
kongressil. Seepärast 1856.a. Pariisi rahutraktaat, millisega lõppes Krimmi sõda, moodustab
kolmandal perioodil läbimurde ning jaotab selle kaheks osaks, millistest teine algab 1856.a. ja see
jätkub tänase päevani. See aeg on täidetud märkimisväärsete ajalooliste sündmustega, mis muutsid
olemuselt ka sisemisi kordasid ja eriti, erinevate Lääne Euroopa riikide ja Venemaa rahvusvahelist
olukorda ja mis peab avama uue rahvusvaheliste suhete ajaloo ajajärgu .
Milline idee hakkab olema uuel uusimal rahvusvaheliste suhete arengu ajajärgu juhtivaks
algeks, see on tulevikuküsimus, millise ette äraarvamine pole võimalik. Kuid igale juristile ja
riigitegelasele, kes teevad endale selgeks rahvusvaheliste suhete mõistliku aluse ja mõistavad õigel
moel riikide ülesandeid ja eesmärke, võib tulevikus olla valitsevaks printsiibiks vaid õiguse idee,
selle sõna kõige avaramas mõttes.
Ei eraldatuse, ega füüsilise jõu kultuse idee, ega ka poliitilise tasakaalu idee, samuti nagu
rahvuse printsiip ei saa olla juhtivateks algeteks õieti korraldatud rahvusvahelisele elule. Tema
juhtivaks algeks on - õiguse idee.

Esimene periood.
Muistsest ajast Vestfaaleni rahuni.
A. Muistne aeg.
Artikkel 8. Me hakkame käsitlema muistse aja rahvusvahelisi suhteid nende üldise
iseloomustusega, millisesse astusid erinevad vana maailma rahvad ja seejärel vaatame eraldi, kudas
need suhted arenesid ja millised mõisted liitusid nendega vanas Idas, Kreekas ja Roomas*).
*)Kirjanduslikke abivahendeid rahvusvahelistest suhetest on üpris rikkalikult. Peale tuntud
üldajalugu puudutavate kapitaalsete tööde, on olemas spetsiaalsed, rahvusvaheliste suhete ja õiguse
ajalugu käsitlevaid töid. Meie teema ajaloolise käsitluse aluseks on võetud alljärgnevalt viidatud
tööd:
Ward. An enquiry in to the foundation and history of the Law of Nations in Europe from the
time of the Greeks and Romans to the age of Hugo Grotius. London. 1795, 2 vls.
Pütter. Beiträge zur Völkerrechtsgesichichte und Wissenschaft. Lpz.1843.
Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts im Alterthum. Lpz.1848.
Wheaton. Histoire des progres du droit des gens en Europe depuis la paix de Westphalie
jusqu´au congres de Vienne. Lpz. 1853, 2 vls.
Koch et Schoell. Histoire abregee des traites de paix entre les puissances de L´Europe depuis
la paix de Westphalie etc. Paris 1817, 15 vls.
Garden. Histoire generale des traites de paix etc. Paris 1848 – 59, 14 vls.
Combes. Histoire generale de la diplomatie europeenne. I. Paris 1854.
Bianchi. Storia documentata della diplomazia Europea in Italia del 1814 – 1861. Torino
1865 -72, 8 vls.
Hosack. Rise and growth of the Law of Nations, as established by general usage and by
treaties from the earliest times to the Treaty of Utrecht. London 1883.
Chauveau. Le droit des gens dans les rapports de Rome avec les peuples de L´antiquite.
Paris 1891.
Barral. Etude sur L´histoire diplomatique de L´Europe. Paris 1885. 2 vls.
Prince Ouroussow. Resume historique des principaux traites de paix conclus entre les
puissances europeennes. Evreux 1885.
Laurent. Historie du droit des gens et des relations internationales. Gand 1850 – 70, 18 vls.
See on kõigist eelnimetatutest kõige kapitaalsem töö, kuid kahjuks, autor liiga tihti kordab ennast ja
ei pea kinni tema poolt käsitletava asja piiridest.
Walker. A history of the Law of Nations. Cambridge 1899, vl. I.
Kirjanduses eksisteerib mulje, et rahvusvaheline õigus tekkis siis, kui algasid
rahvusvahelised suhted*.)
*)Fallati. Zeitschrift für Staatswissenschaften 1850. S. 150 u. flg. „Keime des Völkerrechts
bei wilden und halbwilden Stämmen“.
Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, § 40.
Selle vaate kaitsjad väidavad, et kõik rahvad, kes astuvad teineteisega mingitesse
faktilistesse suhetesse, peavad seejuures teadvustama, et need tuleb teatud juriidiliste normide ja
seadustega määratleda. Selle arvamuse kasuks nad toovad erinevaid fakte, millised on ülevõetud nii
vanade rahvaste ajaloost, aga ka meie kaasaegsete metsikute ja poolmetsikute rahvaste elust,

millised tegelikult peavad omavahelist ja ka välismaalastega kaubandussuhtlust, pidades seejuures
kinni teatud formaalsustest, tihti nad ei alustanud sõda, ilma , et oleks selle eelnevalt
väljakuulutanud ja täitnud rea erinevaid kombeid jne. **).
**)Waitz (Antropologie der Naturvölker. Lpz. 1859 – 1872, 6 Bde),
Perty (Antropologie. Lpz. 1874, 2 Bde),
Peschel (Völkerkunde. Lpz. 1875) jne.
Võib leida suure hulga huvitavaid fakte, millised iseloomustavad metsikute ja poolmetsikute
rahvaste ja hõimude vahelisi suheteid
Nii nagu me võime allpool näha, ajaloolised faktid ei kinnita esitatud vaate paikapidavust nii
ürgaegsete rahvaste, ega isegi Kreeklaste ja Roomlaste suhtes. Kuid arvamusega, et barbaarsed ja
ürgaja rahvad tunnevad rahvusvahelist õigust, ei saa isegi teoreetiliselt nõustuda, puhtalt
aprioorsetel ((kogemusest sõltumatul)) kaalutlustel. Tasub vaid analüüsida neid mõisteid ja tundeid,
millised valdavad rahvaid, kes vaid alustavad ajalugu ja kelle kohta me omame täiesti usaldatavaid
andmeid, et veenduda täiesti võimatus oletada et neil rahvail oleks vastastikuste suhete sfääris mingi
õiguse, teatud korra, teatud hädavajalikkuse teadvus.
Ürgaja rahvas, kes ei tea veel enda jõudu ega ka teiste rahvaste kavatsusi, peab vältima
igasuguseid väliseid suhteid. Selline rahvas seab alati esikohale oma eksistentsi, mitte
rahvusvahelisi suhteid, kuid selline oma siseelu korraldus, ühiskondlik ja riiklik, milline vastanuks
tema isiklikule arusaamale ning püüdlustele, olnuks enesetapp, välistades igasuguse võõraste
elementide sekkumise.
Ajaloolised faktid kinnitavad seda kõigi ürgaegse elu rahvaste psüholoogilist iseloomujoont
ja nende suhtes isegi sellised kõrgelt haritud ja poliitiliselt arenenud rahvad, nagu Kreeklased ja
Roomlased, ei ole erandiks.
Parimad kreeka kirjanikud ja mõtlejad – Оукидидъ, Aristoteles, Дионисий Галликарсский
– on kogu aeg korrnud oma töödes kreeka rahva iseolemise ideed. Nende arvates, on Kreeklased
täiesti eriline rahvas, jumaluse väljavalitud, kes õiguse pärast peavadki teistesse rahvastesse
põlgusega suhtuma. Nagu teada, Демосфен tõestas, et mittekreeklased või barbarid on oma
olemuselt ettenähtud olema Hellenite orjad*)
*)Euripides. Iphigenia in Aulis, 1401.
Aristoteles. Politik, I, 2.
Laurent. Historie, t. II, p. 152, 287 etc.
Järelikult, poliitiliselt ja rahvusvahelis-õiguslikus mõttes loeti vaid Kreeklast isikuks, kellel
on teatud inimõigused.
Sellisel viisil suletus ja rahvaste vaenulikud suhted, mitte rahu ega rahvusvahelised suhted
iseloomustavad ürgaja elu. Need sellele iseloomulikud jooned on kõigile muistsetele rahvastele
ühiseks loomulikuks erandlikkuse ja sallimatuse tagajärjeks. Sellest vaatepunktist olid Kreeklased
täiesti järjekindlad, kui kujutasid endale ette kuldset sajandit, kui iga rahvas elas täiesti isoleeritult,
ega vajanud võõramaalastega mitte mingeid suhteid.
Ainiti, eraldatuse ja rahvaste vaenulikkusega me kohtame muistsel ajal samuti teistsuguseid
fakte. Muistsele maailmale olid tuntud kaubandussuhted, ümberasumised ja kolooniad. Mõnedes
muistsetes riikides olid välismaalaste õigused tagatud isegi seadusega. Kas need faktid ei ole
vasturääkivuses muistsete rahvate peamiste püüdlustega? Nähtavasti, jah. Allpool me näitame selle
vastuolu tõelist tähendust. Nüüd aga märgime, et faktid, sarnased äratoodutele, moodustavad ühe
neist õnnelikest ebajärjepidevustest, millistest on rikas ajalugu ja millisele inimkonna kultuur ja
tsivilisatsioon on märkimisväärselt võlgu oma arengus.
Suletus oli muistsel ajal kõigi rahvaste valdavaim seisund; kuid paljudel juhtudel seda ka
rikuti. Nii, esiteks, sõda, milline, filosoofide teadvuses ja de facto, kujutas endast muistsete riikide1

rahvusvaheliste suhete normaalset korda, oli samal ajal võimsaks rahvaste lähendamise vahendiks.
Sõja ajal võitja tungis vastase territooriumile, viis endaga kaasa kinnivõetud vangid ja juba sellega
hävitas end aja tema isoleerituse. Peale selle, sõda oli vahendiks, millise abil rahvad tutvusid
üksteisega ja rahu sõlmimisel, sidusid neid rahumeelsed suhted ja levitati oma harituse vilju
võõrastes maades. Peaegu Miidia sõdadeni tundsid Kreeklased Pärslasi vaid nimepidi; neid võites,
nad sõlmisid nendega õiged kaubandussuhted. Makedoonia Aleksanderi sõjakäigud ja Roomlaste
sõjad tõid sisse euroopaliku kultuuri alged üksikutes Aasia ja Aafrika osades.
Selline tähendus oli nii ümberasumistel ja koloniseerimisel, mis oli muistsel maailmas üpris
levinud ja see oli kutsutud esile erinevatel põhjustel. Finikialased ja Karfeanid asutasid asulaid
Aafrikas, Gallias ja Hispaanias puhtalt kaubanduslikel eesmärkidel. Kreeklased rändasid Itaaliasse
ja Väike-Aasiasse peamiselt poliitiliste segaduste tõttu, mis tekkisid aristokraatide ja demokraatide
võitlusel munipsipaliteetides. Roomlased koloniseerisid maid peamiselt Rooma poolt vallutatud
maade administratiivse ühendamise eesmärgil.
Sõda ja koloniseerimine soodustasid muistsete riikide vahel rahumeelsete, eriti
kaubandussuhte arengut. Omakorda, need suhted avardasid rahvaste vaimseid ja poliitilisi horisonte
ja kutsusid nende vahel esile selliseid kombeid ja asutusi, millised olid vasturääkivuses muistse
maailma üldisele vaimule. Kaubanduslikud ja muud rahvusvahelised suhted eeldavad kindlasti
välismaalaste mittesallimisest lahtiütlemist, nende teatud õiguste tunnistamist, äärmisel juhul õigust
elule ja omandile. Seejuures, muistsed riigid vaatasid välismaalaste peale, kui vaenlastesse ja nende
seadused ei kaitsnud neid.
Selle kaitse asemel töötati ühiskonnas välja külalislahkuse instituut, milline mõnedes
riikides oli tõstetud isegi avaliku asutuse tasemele. Millise järelduse saab teha esitatud faktidest?
Kas saab rääkida muistsete rahvaste rahvusvahelisest õigusest? Me arvame, et ei saa. Vaieldamatud
ajaloolised tõendid veenavad meid, et muistses maailmas eksisteerivad tegelikult rahvusvahelised
suhted, isegi kombed, millistega nad olid kaitstud. Kuid meil ei ole ühtegi fakti, milline oleks
tõestanud, et muistsed rahvad teavustasid õiguspäraste, mis kindlustab nende õigused, vastastikuste
suhete hädavajalikkust. Õigus aga põhineb alati selle hädavajalikkuse teadvustamisel.
Artikkel 9. Muistse Ida rahvusvahelised suhted on kogu muistse maailma ilmekaks näiteks.
Me kohtame siin sama rahvaste suletust ja vastastikust vaenu, aga samuti neid faktiliselt
eksisteerivat kaubandust ja teisi rahumeelseid suhteid, millist me, meile enam lähedaste rahvaste –
kreeklaste ja roomlaste juures näeme. Kuid ühes suhtes kujutavad Ida rahvad eripära. Ülevalpool
viidatud muistse aja rahvusvahelise elu iseloomulikud jooned muudavad kuju Idas nende riikidele
omase spetsiifilise riigikorraldusega seoses ja nimelt – teokraatilise ja kasti süsteemiga, millist
Euroopas ei tuntud. Me vaatleme suhete juhtivaid aluseid, millistes asusid vana Ida rahvad
omavahel ja teiste rahvaste vahel, peamiselt sellest mainitud vaatepunktist.
Kõigist riikidest, mis moodustavad muistse Ida, on Indial olemas peaegu kõik need
tüüpilised jooned, mis iseloomustavad muistseid teokraatiaid. Seejuures see maa, millist see
hõlmas, on eriti rikkalike loodusvaradega. India rikkused olid maadevallutajate ahnuse rahuldamise
asjaks ja kaubandusettevõtete sihtmärgiks. Tänu sellele asjaolule, siin, nõnda-öeldes, konsentreerus
kogu Kaug-Ida rahvusvaheline elu – nii rahumeelne kui ka sõjakas. Seepärast muistne India võib
olla võetud idamaade riikide - üldse ja tema rahvusvahelisi suhteid täpsemalt - näidiseks.
India ühiskondlik ja riigikord kujunes välja vastavalt bramanismi ja seejärel buddismi
religioossetele nõuetele. Religioon viis selle riigi kastidesse jaotamisele, millistest üks – bramanid –
omasid erakordset ülemvõimu kõigi teiste üle. Samas suur osa vallutatud rahvastest asusid
väljaspool kaste ja neil ei olnud mingeid inim- kodaniku- või poliitilisi õigusi. Need olid paariad
(чандалы), kelle ühiskondlik asend oli alandatud kõrgeimal määral*).
*)Lassen. Indische Alterthumskunde. Bonn 1844 – 1862, Bde. Bd. I, S. 794 – 819.
Selline kastikorraldus, muidugi, ei saanud jättmata kõige sisulisemat mõju India kõigile
rahvusvahelistele suhetele: see annab meile esmakordselt sellise, maal tegutseva ühiskondliku voolu

tõendi, millisel on mõju rahvusvahelisele elule.**)
**)Talboys Whealer. Short history of India, Afganistan, Nipal, Burma. London 1880, p. 59
etc.
Kastikorraldusega riigis, see kast, millisel on muu elanikonna üle ülemvõim, koondab alati
omale riigivõimu täiuse. Järelikult, igas teokraatilises riigis on teatud ühiskondlik klass, sarnaselt
bramanlikule Indiale, on poliitiliselt valitsev, on suverään kogu rahva suhtes. Loomulikult, see
kõrgeim kast hakkab kasutama kõiki vahendeid, et oma õigusi säilitada, et teistel kastidel ei oleks
mõtteski nende õigusi jägada: ta peab hoidma kõigi jõududega kinni eksisteeriva asjade korra
püsimise eest. ***)
***)Guizot. Histoire de la civilisation en Europe, Paris 1857, p. 32; „dans L´Egypte et dans
L´Inde la societe est tombee dans un stat stationnaire; la societe continue a subsister, mais immobile
et comme glacée“.
Kuid rahvusvahelised suhted, tutvus teistes riikides kehtivate kordadega, võivad kergelt
hävitada valitseva klassi tähenduse ning autoriteedi. Seepärast keelatakse kastiriigis kõik
välissuhted, mis kuulutatakse riigi põhiseaduste rikkumiseks.
Manu pühade seaduste lause, millise põhjal juhiti Indiat, keelab tõesti, karmi karistuse
ähvardusel, igasugused suhted välismaalastega (млетча). Vana India, sarnaselt Kreekale ja Itaaliale,
lagunes suureks hulgaks üksikuteks riikideks, millistest igaüks oli täiesti isoleeritud. Nende
vahelised suhted võisid eksisteerida kui kuritegu, nagu seadusega kehtestatud korra rikkumine,
faktiliselt, kuid mitte õiguse järgi. Teisest küljest, välismaalased, seaduse järgi, asusid paariatega
sarnases seisundis; India piirides peeti neid vaenlasteks, kellel ei olnud õigusi ja nendega
kokkupuutumine solvas indialasi. Kuid olid ka juhtumid, kui India riigid astusid omavahel
formaalsetesse kokkulepetesse. Tavaliselt sõlmiti sellised lepingud ajutiselt siis kui oli oht, et keegi
väline ühine vaenlane ähvardas rünnata. Ohu möödumisel lepingud tühistusid****)
****Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts im Alterthum, § 35, S. 89.
Samamoodi kehtestati India kaubandussuhteid. Finikialased, Juudid, Pärslased ((Финикяне,
Иудеи, Персы)) enamasti, relva jõul või kavalusega, saavutasid selle, et India Riigid avaksid oma
linnad ja lubaksid barbareid kauplemisega tegelema. Fakte, millised tõestaksid indialaste poolset
initsiatiivi või rahvusvahelise kaubanduse hädavajaduse teadvustamist, meil ei ole*).
*)Laurent. Histoire du droit des gens, t. I, p. 72: „Si L´Inde a eu droit de guerre, un systeme
de relations internationales, il n´a pu se manifester que dans les rapports de ses populations
indigenes“.
Keelates välissuhted ära, Manu seadused sisaldavad, siiski, tervet rida korraldusi ja
ettekirjutisi, mis puudutavad neid suhteid. Üheks bramanite kohustuseks peavad nad külalislahkust
ja nii on neile ette kirjutatud välismaalase suhtes külalislahkuse osutamine, osalt isegi justkui
unustades kastierinevuse. Edasi, bramanid hoidsid suhteid india naaberrahvastega, kasutades selleks
saatkondi. Saadikute käitumisviis on üksikasjalikult sätestatud. Nad on kohustatud, võimalusel,
uurima välja valitseja, kelle juurde nad on ülesandega saadetud, kavatsused; ostma ära ministreid,
aga kui neid ära osta ei saa, siis mürgitama; peavad ära kasutama riigis maad võtnud
rahulolematust, et kutsuda esile kohaliku valitsuse vastast mässu, jne. Sarnased laused ei lükka
ümber üldist arvamust, et India ei teadvustanud õigete rahvusvaheliste suhete hädavajadusi. Need
tõestavad vaid seda, et teatud asjaolude jõud sundis isegi Indiat rikkuma oma killustatust. Nii, et
saatkondade peaülesandeks oli sõjast hoiatamine, s.t. riigi julgeoleku kaitsmine. Mis aga puutub
külalislahkust, siis sellel oli praktiline tähtsus ainult kastide liikmete suhtes, kuid mitte

välismaalaste, selle sõna tähenduse mõttes. Lõpuks, sõjaajal olid lubatud kõikvõimalikud
metsikused ja vägivald vastase ning vallutatud riigi üle.
Teised vana Ida rahvad – Pärslased, Juudid, Foniiklased – juhindusid rahvusvahelistes
suhetes samadest mõistetest, nagu Indialased*).
*)Laurent. Histoire, t. I, p.220 et suiv.
Müller-Jochmus, Geschiche, Cap.V.
Kõik nad olid veendunud, et on maakeral ainsad jumalikkuse esindajad ja seepärast on nad
teistest rahvastest kõrgemal, kellega suhtlemie võib vaid jumalaid solvata. Eriti äärmuslike
vaadetega paistsid silma Egiptlased: nende seadused keelasid ära rändamise, Egiptuses olid keelatud
igasugused välismaa kombed ning külalislahkust ei tunnustatud. Vaid oma ajaloo suhteliselt hilisel
perioodil, Egiptuse vallutajatega sõlmitud lepingute alusel, asub ta välismaalastega suhtlusse.
Artikkel 10. Kui, tänu oma teokraatilisele korraldusele, idamaade riigid ei saanud teha
kaastööd rahvusvaheliste suhete arengus, siis, vastupidi, vana Kreeka võimaldas selleks nõnda palju
selleks sobivaid tingimusi, et, näis justkui, et ta oleks pidanud olema rahvaste suhteid määratleva
õiguse teadvuse hälliks.
Esiteks, vana Kreeka geograafiline asend ja selle maa loodus soodustasid välissuhteid.
Mereliikluseks sobiv rannajoon, oma sügavate lahtede ja väinadega ning hea asend Vahemere
suhtes, selliste riikide nagu Egiptus, Palestiina, Väike-Aasia lähedus, mis olid muiste peamisteks
punktideks, millistesse oli koondunud Foniiklased ja teised kauplemisega tegelevad rahvad.
Lõpuks, Kreeka looduslikud rikkused ja tema elanike silmapaistvad võimed – kõik see oleks
pidanud soodustama püüet rahvusvahelisele vahetusele ja välismaalastega suhtlemisele.
Seejärel, riikide hulgas, millisteks Kreeka rahvas jagunes, eksisteris palju soodsaid
sotsialseid tingimusi selleks, et Kreeka munitsipaalid ja kolooniad asuks teine-teisega alalistes ja
õigetes suhetes. Kreeka rahvad olid seotud ühise hõimulise päritoluga, nad rääkisid ühes keeles,
omasid enam-vähem kokkulangevaid religioosseid vaateid ning asutusi ja neil olid ühesugused
vaimsed vajadused jne. Seda silmas pidades, võinuks mõelda, et kui mitte väljaspoole, siis Kreekas
eneses õitsevad avarad rahvusvahelised kaubandus-, majandus-, kirjandussuhted jne., et Kreeklased
asuvad üksteisega kõige tihedamasse liitu ja kehtestavad sellise rahvusvahelise korra, milline oleks
rahuldanud iga üksiku Kreeka riigi huvid. Kuid tegelikult me näeme täiesti vastupidist olukorda.
Kreeka, erinevalt idamaade teokraatiatest, ei tundnud rahva kastidesse jaotust: kõik Kreeka
munitsipaliteetide kodanikud olid seaduse järgi omavahel võrdsed. Kuid nii kui suur ka progress,
milline selles suhtes Kreekas eksisteeris ei ole, see ei suutnud loobuda teisest vana aja inimeste
vahelise ebavõrdsuse allikast – vaatest, et kodakondsus, mitte inimlik isiksus, on iga isiku õiguse
alus. Orjus oli tõstetud riiklikult hädavajaliku asutuse tasemele. Tunnistamata inimese teatud
võõrandamatuid õigusi, sõltumata tema rahvuslikust päritolust ja kuuluvust ühe või teise riigi
juurde. Kreeklastel ei saanud olla arusaama, et rahvaste vastastikustes suhetes peab valitsema täielik
võrdsus. Vastupidi, iga Kreka riik, nii väike ta ka mahult ja elanike arvult oli, oli tulvil veendumust,
et on teistest muudest rahvastest ja riikidest mõõtmatult parem. Sarnaselt idarahvastele,
kummardasid Kreeklased iseenda ees, lugedes end kõrgemate jõududega ja võimetega andekaks
muudetud ja suhtusid sallimatusega kõikidesse mitte hellenilise päritoluga rahvastesse, keda nad
nimetasid põlastavaks peetavateks barbariteks. Nii, nagu idamaades, viimatimainitud ei omanud
Kreekas mingeid õigusi, neid vaadeldi kui vaenlasi. Selline vaade välismaalaste suhtes, milline
valitses muistsel ajal, muutis Kreekale mõeldamatuks tema välissuhetes rahu ja mingi korra
tagamise.
Pöördudes Kreeka riikide sisemise korra, tema ühiskondliku- ja poliitilise elu poole, me ei
leia nendes selliste sotsiaalsete suhete sündi, milline oleks ühendanud neid poliitilises suhtes,
muutnud Kreeka üheks riigiks, ega ka piisavat valitsuste poolset tähelepanu rahva ühiskondlikesse
vajadustesse, millised on alati rahvusvaheliste suhete arengu tingimuseks. Kreeklased ei tundnud
ühtsust oma vabariikides. Nende ajalugu läbistab lõpmatu kahe ühiskonnaklassi: vaeste ja rikaste

vaheline võitlus*).
*)Onćken. Die Staatslehre des Aristoteles in historisch-politischen Umrissen. Lpz. 1870-75.
Bd. II, S. 229 u. flg.
Hellwald. Culturgeshichte in iher natürlichen Entwickelung. Augsburg 1875, S. 268 u. flg.
L. v. Ranke. Weltgeschichte. Lpz. 1883. Bd. I, S. 157 u. flg.
Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, § 49 u. flg.
Esimesed ((vaesed)) moodustasid enesest kogukondade võramaalastest elanikonna, kes olid
võidetud Kreeka teistest osadest tulnud valutajate poolt; teised olid võitjad, kes harasid enesele
võidetute vara koos nende valitsusvõimuga. Viimne asjaolu teravdab võitlust eriti: poolte faktilise
ebavõrdsusega ta ühendas veel loomuliku võidetute ja vallutajate vahelise vihkamise, kes valdasid
kõiki riigivõimu vahendeid, et rõhuda oma vastaseid.
Võitluse tulemus määratles riigi korralduse. Seepärast Kreekas me kohtame erineval ajal ja
erinevate rahvaste puhul erisugused valitsemise vormid: ühed riigid esindasid aristokraatlikku
vormi, teised organiseerusid demokraatiate kujul; olid isegi riigid, mis olid üles ehitatud
monarhiatena, näiteks Sparta. Kuid kõigis neis käis ühtmoodi ühiskondlike klasside vaheline
metsik võitlus poliitilise võimu eest**).
**)Schoemann. Griechische Alterthümer, Bd. I, Berlin, 1871, 3-te Aufl., S. 96 u. flg. S.195
ff.
Schneidewin. Die antike Humanität. Berlin 1897, S. 221 ff.
Määratledes oma riigi valitsemise vormi, see võitlus kandus üle ka rahvusvaheliste suhete
valdkonda: ühe riigi aristokraatlik partei oli kõigi olemasolevate vahenditega valmis aitama teisi
aristokraate nende võitluses demokraatidega ja ka vastupidi. Sellisel viisil ei olnud Kreeka riikides,
ega nende vahelistes suhetes mingit üksmeelt. Kreka rahvale oli vaenutsemine niivõrd omane, et
tema elu kõige kriitilisematel hetkedel, kui teda ähvardas orjastamise oht, vaid uskumatute
pingutustega suudeti ta ühise vastase vastaseks võitluseks ühinema. Sellise „kaasasündinud“
Kreeklaste killustatuse juures, nagu väljendas De Maistre, on arusaadav, et Ateena ja Sparta poolsed
Kreeka riikide oma hegemoonia alla ühendamise katsed olid juba ette nurjumisele määratud:
edusammud, milliseid saavutasid kord Ateena, kord Sparta, võisid omada ainult üleminevat
tähendust***).
***)De Maistre. Du pape, liv. IV, chap. II.
Laurent. Historie, t. II, p. 18.
Kuid sellest vaieldamatust faktist, et muistsed Kreeklased ei saavutanud ühiskondlikus, kui
ka poliitilises suhtes ei saavutanud ühtsust, üldsegi ei järeldu, et nad ei tundnud rahvusvahelisi
suhteid. Jaotamise ja võitluse vaim, millisele olid oma jälje jätnud kõik Kreeka elu ilmingud,
rahvusvaheliste suhete sfääris ei peetud Kreeklaste poolt eriti rangelt kinni. Järjekindlale ja
äärmuslikule eraldihoiule seadis selles sfääris ületamatu tõkke see asjaolu, et peamise sotsiaalse
püüde erinevuse, milline eraldas ühiskondlikud klassid Kreeka vabariikides ja need viimased oma
välissuhetes, eksisteeris väga palju ühiseid elulisi ja kultuurilisi huve, millised ühendasid Kreeka
rahvad teine-teisega, sundisid neid loobuma vastastikusest vaenust ja hoidsid nendega kõige
tihedamaid sidemeid.
Kreeklaste rahvusvahelised suhted arenevad eriti peale Dooria ((illüürlased)) sissetungi. Sel
ajal Vana-Kreeka elanike hulgas ärkas esmakordselt teadmine, et, vaatamata oma poliitilisele
killustatusele, ta moodustab ikkagi ühe, keele, usu, kommete, vaimsete püüdluste poolest
barbaritest täiesti erineva rahvuse. Seejärel, vaba poliitiline korraldus, millise võtsid Kreeka
vabariigid peale doorialaste kallaletungi, soodustas erakordselt Kreeka kodanike ühiskondliku ja
individuaalset arengut, mis kajastus rahuvusvahelistes suhetes. Kreeklaste vaimse silmaringi

avarnemisega, nende materiaalsete ja vaimsete huvide kasvuga, munitsipaalse elu piirid ja vahendid
osutusid juba uute vajaduste rahuldamisel ebapiisavateks. Arenevad ühiskondlikud püüdlused ja
vajadused nõudsid tungivalt rahvusvahelist vahetust ja Kreeka rahvaste vastastikuseid suhteid,
millised ka sisse seati, alguses faktiliselt, kuid seejärel tunnistatakse seadusandjate poolt ning
muudetakse riikide vaheliste kokkulepete asjaks.
Kreeka vabariikide, millised osalesid toimekalt rahvusvahelises vahetuses, hulgas oli
esimesel kohal Ateena. Oma hariduse ja kultuuri taseme poolest seisis Ateena rahvas kõigist teistest
Kreeka rahvastest kõrgemal. Seejuures Ateena valitsejad ja seadusandjad mõistsid hästi oma rahva
ühiskondlikke vajadusi ja suhtusid neisse täie austusega. Seepärast ei ole midagi imekspanna, et see
haritud vabariik, teistest Kreeka vabariikidest enam, tunnetas oma isoleerituse ebaõiglust ja kahju ja
teistest kiiremini jõudis veendumusele, et rahvusvahelised suhted ja võraste rahvaste sallimine on
tarvilikud. Selles suhtes oli Ateena täiesti vastandlik aristokraatlikule Spartale ja kõigile neile
doorialaste vallutatud vabariikidest, millised asusid tema mõju all. Seejuures viimaste seadusandlike
ja valitsuse meetmetega püüdsid säilitada asjade vana seisu, takistasid kõigi jõududega oma
kodanike rahvusvahelisi suhteid, küüditasid riigist välja kõik võõramaalased. Ateenlased järgisid
teist poliitikat: nad nägid oma võimsust meresõidus ning kaubanduses; nad avasid oma territooriumi
kõigile välismaalastele ja olid selle üle uhked, et ateena seaduste kaitse all asusid teistes riikides
tagakiusatavate varjupaigad. Ja nii sellel kui teisel juhtumil ebaühtlase ühiskondliku ja riigikorraga
rahva paljastas erineval viisil oma mõju rahvusvahelise elu tingimustele. Üksikutest sotsiaalsetest
põhjustest, millised aitasid kaasa Kreeka rahvaste vahelise vaenu leevendamisele ja olid nende
lähenemisele aluseks, mainime allpool.
Ühise rahvusliku päritolu teadvustamine on alati üheks neist rahvusvaheliste suhete
siduvatest elementidest, millised äratavad rahvastes sugulustunde ja püüduste ja huvide
solidaarsuse. Kreeklastel sündis see alles peale Doorialaste sissetugi, äärmisel juhul, enne seda ei
olnud neil üldist nime, milline oleks neid kõigist teistest rahvastest eristanud. Vastupidi, nüüd kogu
Kreeka elanikkond, millisesse riiki – doorialased või joonlased - ta ka ei kuulunud, nimetatakse
Helleniteks. On iseenesest mõistetav, et see Kreeklaste rahvusliku ühtsuse veendumus pidi tugevalt
alla suruma omavahelist vihkamist ja vaenu. Kui varem iga ebaoluline kreeklaste asum, mis oli
organiseeritud iseseisva riigina, pidas end väljavalitud rahvaks, keskuseks, kelle poole peavad
kummardama kõik teised rahvad, siis kreeklaste teadvuses tekkinud arusaam päritolu ühtsuses, see
vaade laieneb üle kogu Kreeka rahva. Ta on teistest rahvastest, kuid mitte üle selle üksikutest
osadest, kõrgemal.Sellel alusel erinevate Kreeka riikide alamad, kuigi neid peetakse väljaspool oma
linna välismaalasteks, kuid sugulaslike Kreeka munitsipaliteetide piires on neil teatud õigused. Igal
juhul, nad erinesid barbaritest, kelle all Kreeklased mõtlesid mittekreeka alamaid ja kes Kreeka
ajaloo lõpuni jäävad Kreeka piires igasugustest õigustest ilmajäetuteks*).
*)Laurent. Histore, t. II, p. 45, 103, 287 et suiv.
Religiooni mõju eelkreeka maailmas, polüteismi valitsemise ajal, oli see üheks tingimuseks,
mis rahvaid eraldas. Siiski, Kreekas, kui Doorialased allutasid esialged hõimud oma poliitilise
võimu alla, allutati kõik oma erilise kultuse alla, vähe-haaval töötatakse kõigis riikides välja üldine
ja ühesugune usund ja kombed, millised said faktorite väärtuse, pehmendades võõrastamist ja
vaenu, millistega eraldati Kreeka rahvaid. Eriti tugevat mõju osutas religioon selles mõttes kogu
Kreeka elu läbi kahe võimsa organiga, millistel oli Vana-Kreeka üleüldine austus – Delphi oraakel
ja Olümpiamängud **).
**)Ibidem, t, II, p. 79 et suiv.
Religioossel aukartusel, millisega suhtusid Kreeklased ühte või teise asutusse, olid kõige
soodsamad tagajärjed nende rahvusvahelistele suhetele. Olümpias peetud Jupiteri austuspeol, leidis
killstatud ja vaenutsev Kreeka ühtsuse ja rahu. Mis aga puutub Delphi oraaklisse, siis tema
nõuanded ühendasid tihti Kreeklasi ühisteks ettevõtmisteks, leevendasid barbaarsust nende

rahvusvahelistes sõdades, lõpuks, aitasid Kreekas kaasa külalislahkuse levimisele ja üldse austust
võõramaalaste vastu.*).
*)Fustel de Coulanges. La cite antique, Paris, 1864, Indroduction, chap. XI.
Schneidewin. Die antike Humanität. Berlin 1897. S. 209 etc.
Üheks Kreeka rahva eripärasteks joonteks on – tsivilisatsioon ja kultuur, nende väljendite
kõige avaramas tähenduses. Ta hõlmas kõiki Kreeka osasid ja oli, muidugi, selleks Kreeklaste
ühiskondliku elu elemendiks, milline sidus neid rahvaid eriti. Kõik Kreeka riigid olid uhked oma
poeetide, filosoofide, oraatorite, kunstnike üle ja need isikud ei olnud austatud mitte ainult oma
rahva hulgas, kus nad sündisid või elasid, vaid ka kogu maal, kuhu olid jõudnud teated tema
geeniaalsusest, mõistusest, töödest ja tegevusest. Selline üleüldine teadmiste ja kunsti valdajate
austus oli Kreeka rahvaste kultuursete püüdluste ja huvide vaieldamatuks tõendiks, millise
tunnetamine oli kindlaks aluseks nende vastastikustele suhetele ja austusele.
Lõpuks, sotsiaalsete faktorite vahel, millised määratlesid Kreeklaste rahvusvahelisi suhteid,
mängis tähtsat rolli kaubandus**).
**)Montesquieu. De L´esprit des lois, liv. XX, chap. II. „Toutes les unions sont foundees sur
devoirs mutueles. Mais si L´esprit du commerce unit les nations il´n´unit pas de meme les
particuliers“.
Esialgu kommerts- ja tootmistegevus ei leidnud Kreekas kõiki tingimusi, millised oleks
soodustanud selle arengut. Esiteks, Kreeklased nägid nendes tegevusvaldkondades miskit alandavat,
vaba vabariigi kodaniku kõrgele nimetusele ebaväärikat ja seepärast nad andsid majanduslikud ja
kaubanduslikud käibed erandlikult alamale, elanike orjastatud klassile, kes tuntud metoikode
(( metoikos, kaaselanik. Vanas-Kreekas, eriti Ateenas võõramaalasena elav ja kodanikuõigusi
mitteomav maksumaksja isik)) ja perioigide ((perioikoi – naabrid. Poliitiliselt õigusteta kodanikud
Vanas-Spartas, spartalaste poolt ääremaile tõrjutud endised maa päriseelanikud)) nime all, kellel
puudusid poliitilised õigused*).
*)Schoemann. Griechische Alterthümer, Bd. I, S. 212, 329, 379 ff.
Müller-Joachmus. Geschichte, §§ 49, 50.
Teiseks, vanade Kreeklaste arvates oli ainsaks seaduslikuks kaubandusteeks maantee;
vastupidiselt, merd nad pidasid loomulikuks takistuseks, millise seadis jumalus ise, et takistada
rahvaste vahelist kokkupuutumist. Sellel alusel na pikka aega tundsid põlastust merelaevanduse
suhtes ja nende väliskaubandus sündis mitte sadamalinnades, vaid hoopis naaberriikide
maismaapiiril. Kuid siiski, vaatamata eelarvamusest kitsendatud kaubandussuhetele, Kreeklaste
kaubandus tõusis nende ajaloo lõpuks õitsvasse seisundisse. Tarviduste progresseeruv kasv ja
sünnipärane omakasupüüdlus osutusid kõigist eelarvamustest tugevamateks: nad kehutasid Kreeka
kodanikud pühendama kõik oma jõud oma varaliste vahendite suurendamisele just merekaubanduse
kaudu, milline, tehisteede puudumisel, oli parim viis kaugete maadega suhtlemiseks**).
**)Oncken. Die Staatslehre des Aristoteles, Bd. II, S. 183.
Pardessus. Collection des lois martimes anterieures au XVIII siecle. Paris 1828, t. I,
Introduction, p. VII etc.
Kaubavahetus, mitte ainult Kreeklaste, vaid üldse kogu muistse maailma rahvaste
kaubandussuheted, asub tihedas seoses mereröövi ja piraatlusega. See fakt kinnitab üldist olukorda,
et antud rahvusvahelised suhted kujutavad endast alati peeglit, mis peegeldab alati täpselt
ühiskondade sisemist olukorda selle teatud eksisteerimise etapil, võrdselt ka printsiipe, millised
asuvad nende sotsiaalse ja poliitilise korra aluseks. Muistsetel aegadel oli ühiskondlikes ja riiklikes

suhetes juhtivaks printsiibiks jõud. Nii nagu üleüldine alge, jõud oli tihedalt seotud muistsel ajal
eksisteerivate rahvusvaheliste kaubandussuhetega ja me näeme, et Kreeklased, sarnaselt teistele
muistsetele rahvastele, tunnistavad kaubandust mitte ainult teiste rahvastega lähenemise ja
rahumeelseks rikkuste soetamise vahendiks, vaid ka nõrgema paljaksröövimist, mis ei olnud
moraali ega seaduse vaatepunktist vähimaltki laidetud tegevus.
Piraatluse avar laienemine muistses Kreekas, milles tihti ka sellise kõrgeltharitud ja
humaanse vabariigi nagu Ateena riigivõim osales, annab meile õiguse öelda, et kui kaubandushuvid
ja üldse Kreeka rahva sotsiaalsed vajadused olid tõesti teineteisega ühinemise aluseks, siis Kreeka
riigid ei pidanud vajalikuks selliste püüdluste seaduspärasuse tunnistamist, ega lugema ennast
kohustatuks nende arengule kaasa aitamist ning neid seadusega kindlustama. Kõige rohkem, mida
riigivõim Kreekas selle kasuks tegi, oli vaid see, et suhtus neisse sallivalt, mis oli tingitud sellest
ületamatust reaalsest riigi ja ka selle kodanike vajaduste jõust.
Kui Kreeka riikide suhtumine oma rahvaste seaduslikesse ja mõistlikesse vajadustesse oli
faktiline, ei olnud määratletud nende õiguspärasuse ja riikliku kasuga, vaid antud asjaolude
tõrjumatu jõuga, siis saab täiesti selgeks nende kokkulepete, traktaatide tähendus, milliseid sõlmiti
vahest, vastastikuste suhete valdkonnas, üksikute Kreeka vabariikide vahel. Nii, lepingute alusel,
mis oli nimetatud spetsiaalselt (---), erinevate Kreeka liiduliste ja sõbralike riikide alamad omasid
lepingujärgsetes riikides vaba viibimise õiguse ja vaidlused, mis tekkisid nende isikute ja
võõramaalaste vahel, lahendati eelmainitud lepingutega määratletud korras. Sarnaseid traktaate on
teada üpris väikesel arvul. Veel väiksem oli selliste traktaatide hulk, milliste jõul lepingulised
Kreeka vabariigid andsid vastastikuselt oma kodanikele võõral territooriumil mitte ainult kõik
kodaniku- vaid ka, Laurenti arvates, isegi poliitilised õigused. Sellist liitu nimetati isopoliteaks
((samariikluseks)). Ilma mingi kahtluseta, kõik need rahvusvahelised kohustused ei pidanud silmas
ühisondlike huvide, teiste erinevate riikide eraisikute suhtelmisvajaduste rahuldamist, vaid need olid
tingitud vajadustest, millistega ei olnud riigivõimul jõudu võidelda, kuid mitte üldsegi
rahvusvahelise korra ja -õiguse vajaduse teadvustamisest *).
*)Hüllmann. Handelsgeschichte der Griechen, 1839, S. 193 fl.
Laurent. Histoire, t. II, p. 144.
Scala. Die Staatsverträge des Alterthums. Lpz. 1899.
Selles mõttes Vana-Kreeka riigid ((linnriigid)) aitasid kaasa oma kodanike
rahvusvahelistele suhetele ka teisel viisil. Me juba teame, et üldse muistsel ajal välismaalaste raske
seisund sünnistas külalislahkuse kombe, kelle olukord seetõttu teatud määral paranes. Külalislahkus
eksisteeris Vanas-Kreekas: Kreeklased, võõramaa alamad, tunnistasid oma kohustuseks nende
välismaalaste elu ja omandi puutumatuse kaitsmist, kes palusid neilt kaitset. Kuid, erinevalt
idamaadest, era-külalislahkus saab Kreekas avaliku instituudi iseloomu – riigivõimu poolt kaitstava
tava. Vähe sellest, et tagada välismaalaste õigusi, asutatakse kreekamaa riikides eriline ametnike
järk, keda nimetatakse prokseniteks. Ned olid isikud, kes valiti, esialgu asjast huvitatud isikute
poolt, hiljem valitsuste poolt, et toetada ja kaitsta ainult teatud külalist, vaid ka üldse kõiki
välisriikide alamaid**).
**)Miltitz. Manuel des Consuls, London 1837, t. I, p. 11.
Müller-Jochmus. Geschichte, § 47.
Lõpuks, Kreeka rahumeelsete rahvusvaheliste suhete levitamise vahendiks oli samuti
kreeklastega kolooniseerimine.
Rohkearvulised kreeklaste Euroopasse, Aasiasse ja Aafrikasse tekkinud kolooniad tekkisid
peamiselt Doorialaste ja Peloponeeside Kreekasse tungimise ja ka kõikides Kreeka vabariikides
valitsevate sisetülide ning erinevate parteide vahelise poliitilise võitluse tõttu, mis muutsid
kaotanud poole liikmete kodumaale jäämise ebamugavaks või isegi võimatuks. Poliitilises suhtes
olid sellised kolooniad täiesti iseseisvad; kuid olles isamaalt välja rännnanud, tõid nad võõrale

maale kaasa oma kodumaa kultuuri arusaamad, selle hariduse, jumalad ja tavaliselt isegi seadsid
sisse samasugused riiklikud asutused, milliste asutamise eest nad olid Kreekas võidelnud. Kreeka
koloonate asunikud säilitasid alaliselt kõige tihedamad sidemed metropoliga ja sellega seoses, nad
mitte ainult ei levitanud Kreeka kultuuri aluseid ja tsivilisatsiooni barbarite hulgas, vaid ka hoidsid
Kreeka riikidevahelisi rahumeeseid suhteid.
Esitatud alused ja tingimused, millised ärgitasid Vana-Kreeka rahvaid mitte ainult oma
suletusest ja vaenulikkusest loobuma, vaid ka otsima vahendeid vastastikuste rahumeelsete suhete
hoidmiseks, püstitavad juba iseenesest küsimuse: kas eelkreeklased ei austanud juba oma
vastastikustes suhetes õiguse teatud üldprintsiipe; kas nad tundsid rahvusvahelist õigust kui
juriidiliste normide, seaduste kogumit, mis määratles rahvusvaheliste suhete korda? Teaduses on
vastus sellisele küsimusele jäänud senini vaieldavaks*).
*)Wachsmuth (Jus gentium quale obtinuerit apud Graecos. Berol 1822),
Müller-Joachmus (Geschichte, S. 106) ja teised püüavad tõestada, et Kreeklastel eksisteeris
rahvusvaheline õigus. Kuid nende väited ei ole vähegi veenvad ja need lähevad risti vastu kõigi
muistse aja rahvaste maailmavaatega. Selle vaate kummutas Heffter (Die antiquo jure gentium prolusio, Bona 1823).
Kuid vaatamata tõestustele, milliseid esitavad mõned teadlased selle kinnitamiseks, on
enamik kaasaegseid kirjanikke arvamusel, et rahvusvaheline õigus selle sõna tegelikus tähenduses
ei olnud muistsele maailmale üldsegi tuntud, nõnda ka Kreeklaste puhul**).
**)Heffter. Europäisches Völkerrecht, § 6.
Bluntschli. Modernes Völkerrecht. Einletiung, S. 12.
Oke Manning. Commentaries on the Law of Nations, ed. By Scheldon Amos. London 1875,
p. 9.
Laurent, Histoire, t. II, p. 117.
Peab nõustuma selle järelduse paikapidavusega: esiteks - eespool esitatud Vana-Kreeka
rahvusvahelisi suheteid käsitlev artikkel veenab, et Kreeka rahvastel eksisteerisid suhted vaid
üldisest, normaalsest asjade käigu reeglist kõrvalekalde tõttu; teiseks - need väited, millistele
toetuvad vastupidise vaate kaitsjad, ei kannata tõsist kriitikat.
Peatume peamistel argumentidel, mis on toodud Vana -Kreekas eksisteeriva rahvusvahelise
õiguse kaitseks.
Mõned mineviku ja käesoleva sajandi kirjanikud olid vaimustunud nn. Amfiktioonilistest
liitudest ((mõlemapoolsetest)), milliseid sõlmiti Kreeka rahvaste vahel ja millised , nagu teadlased
arvasid, olid poliitilised liidud, millistel oli tähtis poliitiline tähendus*).
*)Mably. Observations sur L ´histoire de la Grece, 1723, t. V, p. 10 et suiv.
Laurent. Histoire, t. II, p. 80.
Kuid selliste liitude tegelik roll oli hoopis teine. Amfiktionide tekkimine Kreekas on
seletatav erandlikult religioossete põhjustega. Nii nimetati Kreeka naaberlinnade- ja riikide liite,
mis püstitasid ühiste vahenditega ühe või teise jumaluse auks pühamu, milleks valiti oma kodanike
hulgast ehitustööde teostamiseks ning selles jumalateenistuse teostamiseks üldine nõukogu, ning
vastastikku kohustusid reliikviaid (aardeid) või selle privileege, tihti üpris märkimisväärseid, teiste
rahvaste, kes neid omale tahaks, vastu kaitsma. Siit on näha, et Amfiktionse liidu loomine, kui ka
selle pooltr valitud nõukogu tähendus seisnes paljalt usu huvides, mitte poliitika ega ka õiguse
kaitseks. Nõukogu, mis juhtis pühakoja vara, ise kuulutas oma otsused välja mitte riikide, vaid
jumaluse, kellel pühakoda oli pühitsetud, nimel. Rahvusvaheliste suhete ajaloo vaatepunktist
Amfiktionil vaid see tähtsus, et ta viitab mõjule, milline näitab religioossete vaadete ja huvide
vältimatult mõju riikide vastastikustele suhetele, kuna ei saa eitada, et kuigi need liidud olidki esile

kutsutud spetsiaalsetel religioossetel eesmärkidel, kuid ikkagi avaldasid oma mõju üleüldse Kreeka
riikide vahelistele suhetele: sarnaselt teistele sotsiaalsetele faktoritele, nad lähendasid rahvaid ja
lõdvendasid nende suletust**)
Bürgel. Die Pyläisch-Delphische Amphiktyonie, 1877.
Max Duncker. Geschichte des Alterthums, 5-te Aufl. Berlin 1878, Neue Folge, Bd. I, S. 33
u. flg.
Teiseks tõendiks, et Vana-Kreeka inimesed tundsid rahvusvahelist õigust, lugesid mõned
kirjanikud seda, et justkui juba Vana-Kreeka rahvad korraldasid vastastikuseid suhteid korra alusel,
milline on uuel ajal tuntud riikide poliitilise tasakaalu süsteemina*).
*)Wheaton. Histoire des progres du droit des gens, t. I, p. 14 et suiv.
Hume´s Essays, VII. „On the balance of power“.
Sellise arvamuse kinnituseks, viidatakse erinevatele Kreeka ajaloos eksisteerivatele
faktidele. Nii, muuseas, väidetakse, et võitluses hegemoonia pärast, milline toimus Ateena ja Sparta
vahel, Ateenlased sõlmisid liidu Фиванцами ((Teebalastega)), olles veendunud, et ta on nõrgem, abi
vajav pool, kuid kui Epaminond lõi oma vastased Levktari all puru, needsamad Ateenlased nägid
Teeba ohtu Kreeka riikide tasakaalule, mistõttu nad väljusid liidust.. Siiski, see fakt, nagu ka teised
Vana-Kreeka ajaloost nopitud faktid on vaevu veenvad ja tõestavad, et Kreeka rahvad teadvustasid
vastastikuste jõudude tasakaalustamise hädavajalikkust, et hoida rahvusvahelist korda. On ilmselge,
et Ateena liit Teebaga oli tingitud mitte teadmisele jõudmisest, vaid oli tingitud asjaolude jõul: nad
näitasid selgelt, et kui Ateenlased ei aita naabrit Teebat, siis viimased võidetakse ära ja Ateena
poliitiline sõltumatus satub möödapääsmatult ohtu nende põlise vaenlase Sparta tugevuse tõttu.
Parimaks vastuväiteks eelöeldule on teine fakt Kreeka ajaloost: Sparta ja Ateena käitumine
Kreeklaste ja Makedoonia kuninga Philippose vahelise sõja ajal. Nagu teada, see võitlus lõppes
makedoonlaste otsustava võiduga, kuna Keeka rahvastel puudus vähimgi arusaam oma üldistest
poliitilistest huvidest.
Kui alused, millistele toetuvad Vana-Kreeka rahvusvahelise õiguse eksisteerimise pooldajad,
on ekslikud ja kui faktorid, mis tegelikult sunnivad Kreeka rahvaid astuma omavahelistesse
suhetesse, mõjutasid riike vaid oma loomuliku jõuga, ilma mingigi nende poolse nende suhete ja
korra hädavajaduse teadvustamiseta, siis me peame ütlema, et Vana-Kreeklased ei vallanud
rahvusvahelist õigust.
Artikkel 11. Vana-Rooma ja eriti rooma õigus mängisid silmapaistvat rolli rahuvsvaheliste
suhete valdkonnas. Varem ja ka praegu näevad mõned teadlased rooma õiguses kogu kaasaegse
rahvusvahelise õiguse esmast allikat. Kuid Roomlaste rahvusvahelise elu lähim käsitlemine ja
nende suhteid, millised peaksid valitsema rahvaste vahel, juriidiliste mõistete analüüs näitab,
kuivõrd õige see vaade on.
Võrreldes Vana-Roomat Vana-Kreekaga, roomlasi ja kreeklasi teineteisega, tahtmatult
üllatud kahe rahva vahelisest sügavast ajaloolise rolli ja saatuse erinevusest, nagu ka alustest, millelt
nad lähtusid oma rahvusvahelisel suhtlusel. Juba mõlema maa geograafiline ja topograafiline asend
on erinev: Kui Kreeka on lugematu arvu lahtede ja väinade poolt killustatud, mis kutsus esile
kaubanduslikud ja rahvusvahelised suhted, siis Roomal ei olnud merega vahetut kokkupuudet. Kuid
veel enam paistab silma täielik kultuuriliste ja poliitilisete püüdluste ja kalduvuste vastuolu,
millised eristasid muistseid roomlasi ja kreeklasi. Kreeklased, oma olemuselt, püüdlesid
omaetteolekule kõigis oma elu külgedes; nad kartsid ja vältisid igasugust ühise võimu alla
ühendamist. See-eest Kreeka hõimude eraldatus andis neile oma mõistuse, moraalsete ja üldse
vaimsete võimete ning jõudude kõige avarama arengu võimaluse: see oli tema kirjanduse, poeesia,
kunstide mitmekesisuse ja rikkuse tingimuseks, muutes sellega Kreeklased surematuks. Kuid
Roomaga oli teisiti. Vana-Rooma rahvas oli poliitilisest ühtsuse ideest niivõrd läbi imbunud, et

püüdsid seda teostada ka rahvusvahelistes suhetes. See Rooma poliitiline ideaal pani oma pitseri
kogu ta ajaloo saatusele. Kui Kreeka elu ajalooline ülesanne seisnes inimkonna vaimse varalaeka
rikastamises, siis Rooma riigis individuaalsest ja ühiskondliku elu vaimsest küljest ei olnud juttugi:
selles suhtes Rooma kasutas vaid teiste rahvaste, mis lahkusid ülemaailmse ajaloo areenilt, tegevuse
tulemusi. Kuid Rooma rahvas teostas täielikult teise ajaloolise ülesande, milleks ta oli kutsutud: ta
tõi muistsesse maailma ühtsuse alge, ühendades kõik sel ajal eksisteerivad riigid oma ülemvõimu
alla*).
*)Arnold. Cultur und Recht der Römer. Berlin 1868, Einleitung.
Hellwald. Culturgeschichte, S. 324 flg.
Laurent. Histoire, t. III, p. 4 et suiv.
Jhering. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwickelung, Bd.
I, S. 310 flg.
See peamine printsiip, milline pidi juhtima muistseid Roomlasi, täites oma ajaloolist
kutsumust, selgelt astub esile, nõnda öeldes, nende eksisteerimise esimesest päevast. Tuntud
muinasjutt sellest, et Rooma asutaja sündis Marsist, sõjajumalast ja teda oli toitnud emahunt,
sisaldab eneses sügavat mõtet. See näitab, et esimene Rooma esindaja oli karmi füüsilise jõu
kandja, see alus, millise ees pidid kummardama kõik muistsed rahvad ja mida Roomlased
järjepidevalt järgisid kõigis oma suhetes, nii era- kui riiklikus-, aga ka rahvusvahelises -elus. Tõesti,
kui oda – hasta oli Roomlastel omandiõiguse sümbol, kui XII tabeli nexum ((ühendus)) seaduste
alusel viis oma krediitorile orjusse maksujõuetu võlglase, kui perekonnaelus pater-familias oli
majarahva piiramatu valitseja, kui lõpuks, välismaalasel ei olnud Rooma piires mingeid
kodanikuõigusi ja üksnes väljend hostis tähistas Roomlastel vaenlast ja võõramaalast, siis kõik see
oli vaid rooma jus civile – jõu õigus – peamise aluse osaliseks väljenduseks*).
*)Cicero. De olficiis, I, 11-13. Teada on XII tabeli seaduste määratlus: „Adversus hostem
aeterna anctoritas“. Vt. Sõna „hostis“ tähendust:
Mammsen, Römische Forschungen. Berlin 1864. Bd. I, S. 349,
Karlowa. Der römische Civilprozess zur Zeit der Legisactionen. Berlin 1872, S. 222.
Dirksen. Uebersicht der Versuche zur Erklärung der XII Tafelgesetze, S. 262.
Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts, § 69.
Грабарь. Римское право въ истории международныхъ правовыхъ учении.
Юрьевъ 1901.
Rooma riigielus väljendus seesama alus mõistes majestas Populi Romani – Rooma rahva
tingimusetus võimus. Kooskõlas sellega oli ka rahvusvahelistes suhetes teiste rahvaste suhtes
Roomlaste õiguse ja kohustuste ainsaks mõõduks ja määrajaks jõud.
Ühe aluse range läbiviimine, selle väljendamine tingimusetus, juriidilistes vormelistes mitte
mingeid järeleandmisi mittelubav, muidugi, üks rooma jus civile väärtust, kuid seejuures see oli
tema suurimaks puuduseks. Ta tegi rooma õigusest tõelise füüsilise jõu idee kehastuse, andes sellele
selle karmi formalismi ja selle halastamatu loogika, millised otsustavalt ei lasknud seda teiste
rahvaste poolt omaks võtta. Roomlaste tsiviilõigus pidi märkimisväärselt leevenema, et saada
üleilmne tähendus, et teised rahvad saaksid kasutada rooma juriidilise elu rikkaid vilju, ja oma
muudatustega selles mõttes on ta eranditult võlgu rahvusvaheliste suhete jõule, milline tungis
Rooma ja mis sundis ta loobuma esmaste, kuigi järjekindlatest, kuid kitsastest juriidilistest
vaadetest.
Vana-Rooma rahvusvahelised suhted, nagu ka teistel rahvastel, ei saa olla mõistetud õigel
viisil, selgitamata ja määratlemata nende ühiskondlikus ja riiklikus elu valitsevaid sisemisi reziime.
Sõbralikud ja vaenulikud suhted, millised eksisteerisid „igavese linna“ ja teiste rahvaste vahel,
asusid alati nende kordade märgatava mõju all. Selles suhtes Rooma rahva poliitiline ajalugu
kujutab endast kahte sisuliselt erinevat ajajärku – vabariikliku juhtimise aeg ja keiserriigi periood,

millised ei ole ühesugused mitte ainult riigiasutuste poolest, vaid ka sotsiaalse iseloomu erinevuse
tõttu, mis omakorda avaldab mõju Rooma rahvusvahelistele suhetele. Neist kumbagi perioodi me
käsitleme eraldi.
Artikkel 12. Rooma vabariigi ajajärgul avaldas senati poliitikale ja Roomlaste kõigile
suhetele teistesse rahvastesse suurt mõju Roomas toimuv patriitside ja plebeide, vaeste ja rikaste
klassi Rooma elanikkonna vaheline võitlus. Siin ei ole kohta selleks, et lahendada plebeide päritolu
küsimus ja mis kutsus esile selle patriitside seisuse vastase opositsiooni. Võib olla nõus uusimate
romanistidega, et plebeide klass koosnes enamasti Roomlaste poolt võidetud rahvaste järeltulijatest,
kes relva jõul olid sunnitud saama Rooma riigi osaks*).
*)Niebuhr. Vorträge über alte Geschichte (Berlin 1849), Bd. I, S. 66 flg.
Fustel de Coulanges. La site antique, p. 297 et suiv.
Walter. Geschichte des römischen Rechts, Bd. I, S. 27 flg.
Selline plebeide päritolu asetas nad patriitside suhtes raskesse, õigusetusse ja allutatud
olukorda. Sellest väljumiseks sai olla vaid visa ja vahetpidamatu võitlus, mida plebeid ka tegid, et
saavutada valitseva klassiga võrdseid poliitilisi- ja kodanikuõigusi. See võitlus läbis erinevad faasid.
Oma isiklikke huve silmas pidades, patriitsid, järkjärgult oma vastaste seaduslikele nõudmistele
vastastele järele andes, loovutasid, lõpuks, nõustusid plebeide õiguste oma privileegidega täieliku
võrdsustamisega.
Samm-sammulised järeleandmised, milliseid patriitsid tegid plebeide seisuse suhtes, asusid
tihedas seoses Roomlaste teistesse rahvastesse järkjärgulise suhtumise muutumisega. Sel määral,
kui Roomas leevenes võitlevate klasside vaheline vastuolu, sedavõrd kui Rooma riik muutus üha
enam ja enam oma sotsiaalse ülesehituse ja ühiskondlike huvide järgi ühtseks, tugevnes ka Rooma
vabariigi poliitiline võimsus ja koos sellega kasvavad tema vallutuspoliitika edusammud mitte
ainult Itaalias, vaid ka selle piiridest kaugemal. Patriitside ja plebeide ühtesulamine viib selleni, et
Rooma saavutab oma täieliku sisearengu, muutudes kogu maailma valdajaks ja kuni seni suletud ja
teiste rahvaste suhtes sallimatu, on rahvusvaheliste suhete valdkonnas, selle sõna täielikus mõttes,
kosmopoliitiline. Hilisema aja vabariiklik Rooma kujutab endast peamiste ühiskondlike püüdluste
ja klasside täielikku ühtsust riigis. Rooma rahvusvahelise võimsuse langus saab alguse Rooma
ühiskonna lagunemise hetkest.
Ajalooline ülesanne, milline tuli Roomlastel lahendada, kõrvaldas juba iseenesest
rahumeelsete rahvusvaheliste suhete võimaluse ja oli rahvusvahelise õiguse eitamiseks. See eeldas
lõpmatuid Rooma ja kõikide teiste rahvaste, kes ei tahtnud kummardada tema võimsuse ees, ega
tunnistada tema võimu, vahelisi vaenulikke kokkupõrkeid. Sellega kooskõlas, Rooma
rahvusvaheliste suhete õiguse ajalugu, vabariigi ajajärgul, kujutab endast üht sõdade jada, mis
võetud ette vallutuslikel eesmärkidel, alustades Itaaliast ja seejärel väljaspool selle piire. Need
sõjad, saab öelda, ei olnud rahudega katkestatud. Nn. rahutraktaadid, milliseid sel ajal senat sõlmis,
olid tegelikkuses vaherahud ((relvarahud)), mis olid Roomale oma vastase lõpliku orjastamise
üleminekuastmeks.*)
*)Ward. Enquiry into the foundation and history of the Law of Nations in Europe. London
1795, t. I, p. 192.
Nende vallutussõdade järkjärgulise edenemise käigus juhindusid Roomlased kõikide
rahvaste suhtes erinevast poliitikast: ühed alistusid tingimustetult võitja karmile seadusele, mis
täielikut hävitas nende sõltumatuse ja õigused; vastupidi, teised, olles ära vallutatud, säilitasid
teatud privileegid ja pigem ühinesid Roomaga, kui jagasid võidetute rasket saatust. Esimeste hulka
kuulusid peamiselt Roomast kaugemal, Itaaliast väljaspool asuvad rahvad, teise – Itaalia poolsaare
rahvad*).

*)Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts, § 79.
Rooma senati poliitika Itaalia rahvaste suhtes erines mõistliku ettevaatlikuse ja mõõdukuse
poolest. Seda nõudis, eelkõige, Roomlaste isiklk huvi: kui nad tahtsid jätkata oma vallutussõdasid,
siis, muidugi, nad pidid hoolitsema oma lähimate piiride julgeoleku eest, ega tohtinud end lasta
vaenlastest ümbritseda, kes oleks Rooma esimesel ebaedul tema vastu käe tõstnud. Peale selle,
samuti aitasid selleks kaasa erinevad sotsiaalsed põhjused, et Itaalia rahvad, võrdlemisi
mitteitaallastest elanikega, hõivasid Rooma võimu all priviligeeritud seisundi: Ladinlased,
Samniitlased ja teised Itaaliat asustavad rahvad olid Roomlastega üht päritolu, rääkides nendega
ühist keelt, sarnast religioosset maailmavaadet, kombeid ja tavasid. Need tingimused kallutasid
Rooma oma vahetute naabrite ja kaashõimlaste kasuks järelandlikkusele. Sellel alusel Itaalia linnad,
mis alistati Roomlaste poolt, said oma vallutajatelt munitsipaalide õiguse (jus municipii).
Munitsipaallinnade elanikud said vabalt käia Roomas, tegeleda seal ohtu kartmata tootmise ja
kaubandusega ja kasutada üldse teatud õigusi (jus connubii ja jus commercii) võrdselt Rooma
kodanikega**).
**)Marquardt. Römische Staatsverwaltung. Leipzig 1873. Bd. I, S. 23. Kuid munitsipaalide
elanikel ei olnud Roomas poliitilisi õigusi: ega jus suffragii, ega ka jus honorum.
Siiski, Itaalia riikide munitsipaalsed õigused ei säilitanud kauaks oma privileegide
tähendust. Sel määral, mil Rooma võimsus kasvas ja Rooma valdused levisid Itaaliast väljapoole,
annetati neid õigusi isegi erinevate Rooma provintside elanikele. Teisest küljest, kõik rahvad,
millised alguses asusid lepingulistel tingimustel Rooma võimu all, hiljem allutati, Rooma senati
tahtel, ta seaduse alla.
Itaalia riikide lõpliku äravallutamisega Rooma vabariigi rahvusvahelised suhted avardusid:
ta asus vallutama neid Roomaste kaugemaid maid, millised said nimetuseks Rooma provintsid.
Käsitledes neid aluseid, millistest juhindus Rooma rahvas neid piirkondi asustanud riikide ja
hõimude suhtes, on lihtne märgata tema poliitika järsku muutust, mis seisnes selles, et ta
rahvusvahelisi suhteid määratletakse nüüd erandlikult teistest rahvastest poliitilise jõu ning
üleolekuga ja kooskõlas sellega, äravõidetud satuvad täiesti õigusetusesse, vallutajate täieliku
omavoli alla. See Rooma poliitika muutus kajastus rahvusvahelistes traktaatides ja aktides,
millistesse astus Rooma senat välisriikidega, nii nagu Rooma võimule mitteallutatutega, kui ka
äravallutatutega.
Artikkel 13. Rahvusvahelise õiguse vaatepunktist omab olulist tähendust need Roomlaste
kokkulepped teiste rahvastega, millised sõlmiti võrdsuse ja vastastikkuse (foedera aequa) alustel.
Selliseid traktaate sõlmiti kas täiesti sõltumatute rahvaste, kelle sõprusest oli Rooma huvitatud, või
siis vastasega, keda ta ei suutnud lõplikult võita ja endale ohutuks muuta. Selliste rahvastega
sõlmisid Roomlased liidu-, rahu-, sõpruse- ja külalislahkuse lepinguid, milliste alusel ühe või teise
poole alamad omasid liitlase territooriumil teatud õigused, mis andsid sõbralikus välisriigis
rahumeelse viibimise või tegutsemise võimaluse*).
*)Marquardt. Römische Staatsverwaltung. Bd. I, S. 24. Sellised traktaadid seadsid sisse
rahvusvahelised suhted, mis olid tuntud Vana-Kreekas kui isipoliitiad.
Kuid traktaadid, nimetuselt võrdsed, ei olnud tihti kaugeltki sellise iseloomuga. Sellised olid
Roomlaste poolt sõlmitud liidu-traktaadid, millised kirjutasid tavaliselt ette vaid Roomlastele
kasulikke kohustusi ja õigusi, ilma et seal oleks olnud vastavaid nende poolseid kohustusi.
Seejuures on märgatav järgmine nähtus: Rooma relvade edu, Rooma jõu kasvu määral, selliste
ebavõrdsete lepingute (Foedera non aequa) arv kasvab ja vastupidi, üha harvem ja harvem kohtab
rahu-, sõpruse- ja külalislahkuse traktaate. See nähtus on seletatav sellega, et üha rohkem ja rohkem
laieneva Rooma valdusega vähenesid Rooma rahvusvahelised suhted. Teisest küljest, ta jõud ja

võimsus kasvas järkjärgult selleni, et enam ei leidunud vastaseid, kes võiksid nendega võidelda.
Seepärast vabariikliku valitsemiseaja lõpus kõik nimetatud lepingud loovutavad koha Rooma
seadusele, milline kirjutatakse ette teistele rahvastele ja milline ei luba lepinguid, ega kokkuleppeid.
Seadus ise määratleb Rooma relvaga vallutatud rahvaste olukorra ja õigused ning kohustused.
Selline oli Rooma vabariigi rahvusvahelise poliitika tulemus.**)
**)Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, § 58.
Artikkel 14. Siit on näha, et vabariigi aegsed Roomlased, printsiibilt, ei pidanud lubama
rahumeelseid rahvusvahelisi suhteid, seda enam korda ja õigust, milline oleks neid reguleerinud.
Kuid oleks ekslik mõelda, et nad tegelikkuses ei omanud sarnaseid suhteid; et nad tunnistasid õigust
vaid omadele ja välistasid välismaalased oma seaduste ning kohtu kaitse kasutamisest. Seega, iga
välismaalane oli Rooma piires tegelikult vaenlane. Ei, sarnaselt kogu muistsele maailmale ka
Rooma rahvas ei olnud rahvusvahelistes suhete valdkonnas järjepidev. Tema tahtest sõltumatult,
asjaolude ja vajaduste jõud, sundis teda mitte ainult loobuma vaenust teiste rahvaste suhtes, vaid ka
tunnistama nende teatud õigusi, looma nende alamate kasuks erilisi asutusi, lõpuks, pidades silmas
rahvusvahelisi suhteid ja isegi muutma oma ranget tsiviilõigust.
Roomlaste karm juriidiline suhtumine välismaalastesse, nii-nagu nad olid määratletud XII
tabeli seadustes, aja jooksul, allpool toodud tingimuste tõttu, märkimisväärselt leevenesid.
Tänu erinevatele suhetele, kaubavahetusele ja tehingutele, millised toimusid eraisikute,
Rooma kodanike ja teiste riikide alamate vahel, tekkis Roomas mingi formaalse, juriidilise korra
abil, Rooma karmi õigusega kehtestatud korrast, mille järgi kõik ned suhted ja tehingud asusid
väljaspool seadust, mingi väljapääsu vajadus. Käepäraseimat ebanormaalsest asjade olukorrast
väljapääsemist nähti era-külalislahkuses, millise alusel iga võõramaalane, kes asus Roomas, võis
Rooma kodanike hulgast valida patrooni, kes oli külalise suhtes toetaja ja kõigi ta õiguste kaitsja.
Võõramaalastega suhete arenemisel ja eriti Kreeka kultuuri ja tsivilisatsiooniga tutvumise levimisel,
Rooma ühiskonnas kujunes välja vaade, et külalislahkus on kõrgeim heategija, millisega saab
uhkustada iga haritud kodanik*).
*)Mommsen. Römische Forschungen, S. 321 flg.: „Hostis ist der Ausländer, der auf
Rechtsschutz Anspruch macht“.
Laurent. Histoire, t. III, p. 66 et suiv.
Eustatziu. De la condition des etrangers en droit romain, en droit francais et eu Roumanie.
Paris 1880, chap. II.
Kogukonnalt ja üksikutelt isikutele see kõrge külalislahkuse mõiste ei viivitanud valitsusele
kandumast ja lõpuks, sai oma sanktsiooni seaduses.
Rooma õigus formuleeris rea määrusi, mis määratlesid juba riigi kohustused nende rahvaste
alamate suhtes, kes omasid tiitlit - „Rooma rahva sõbrad“ (amici populi Romani). Jus hospitii
alusel, iga sellise sõbraliku rahva liige loetakse Rooma riigi külaliseks: ta elas riigikassa arvel ja
kasutas erilist seadusega ettekirjutatud austust. Kuid see eriline hooldus annetati vaid nendele
rahvastele, millised elasid Itaalias või Rooma provintside piires: Rooma ei astunud barbaritega
kunagi sellistesse suhetesse.
Ühiskonnas juurduv ja seadusega tunnistatud külalislahkuse instituut kutsus esile
välismaalaste, kes asusid Roomas, õiguste ja huvide edasise tagamise. Kindlustades külalise isikliku
ja varalise puutumatuse, ta ei andnud, ainiti, vahendeid tema huvide kohtulikuks kaitseks.
Vaidlused, mis tekkisid võõramaalaste- endi ja nende ning Roomlaste -vahel, ei kuulunud linna
pretoori (praetor urbanus) asjaajamisse, sest de jure ta ei tundnud välismaalasi ja jus civile ei
andnud temale nende tsiviilasja lahendamiseks mitte mingeid eeskirju. Patroon, külalise kaitsjana,
sai Rooma kohtutes võõramaalase kasuks hagi (legisactio) esitamise õiguse. Lõpuks, tänu Rooma
tugevnevatele rahusuhetele teiste rahvastega, asutati Roomas eriline ametikoht – praetor qui inter

peregrinos jus dicit – et lahendada spetsiaalselt tsiviilasju, millistesse olid segatud välismaa alamate
huvid*).
*)Voigt. Das jus naturale, aequnm et bonum und jus gentium der Römer. (Lpz. 1858). Bd.
IV, S. 40.
Mommsen. Römisches Staatsrecht, Bd. II, Abth. I, S. 179.
Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts, § 68.
Holtzendorffr. Handbuch § 60.
Kui välismaalased leidsid toetust ja oma õiguste kaitset Rooma piires, mis seisis järsus
vastuolus kõigi Rooma riigiehituse ja seadusandluse peamiste printsiipidega, seda vaid sellepärast,
et Roomlased vajasid teiste rahvastega suhtlust. Ühiskonna arenevad materiaalsed ja vaimsed
nõudmised ei leidnud enam rahuldamist „igavese linna“ seinte vahel, ega ka ta ümbruskonnast, ega
isegi Itaalia maade piires: nad tingisid Rooma aktiivseid rahu- ja kaubandussuhteid provintsides ja
seda isegi kauge Idaga. Selles suhtes olid Roomlaste sõjad ja vallutused mitte ainult teiste rahvaste
orjastamise vahendiks, vaid ka nende lähendamiseks, tutvumiseks nende kultuuri ning
tsivilisatsiooniga, tema vaimse ja asise tootmistegevuse toodetega, millised viidi Rooma ja said
sealkodanike vajaduste rahuldajaks ning eluliseks tarbeasjaks.
Kas Rooma rahvas oli peamiselt maaharijad, nii nagu väidavad ühed kirjanikud, või
kaupmehed, nagu väidavad teised, - meile see ei ole tähtis*).
*)Arnold. Cultur und Recht Römer, S. 9 flg.
Kuid vaieldamatute ajalooliste andmete põhjal võib väita, et Roomlased suhtusid põlgusega
kõigisse kaubanduslikesse tehingutesse ning ettevõtetesse, kartsid laevandust ja meresõitu ning
jagasid vanal ajal valitsevat arvamust, et meri on takistus, mis on seatud inimeste vahele looduse
enese poolt. Kuid osalemata aktiivselt kaubandussuhetes, nad teadvustasid endale täiesti selgelt
nende hädavajalikkust Roomale. Kaubandus tagas Rooma elanike toidu ja andis võimaluse elada
mugavalt ja eriti luksuslikult, mida Rooma aristokraadid nii hindasid juba vabariigi ajal. Need
printsiibid ärgitasid Roomlasi, kui mitte loobuma oma eelarvamustest kaubandustegevuse suhtes,
siis toetada selle arengut kommersantide õiguste tagamisega Roomas ja osutada neile abi ka sellest
väljaspool. Selleks, et puhastada Vahemeri mereröövlitest, kes tihti katkestasid igasuguse Rooma
suhtluse provintsidega. Rooma võttis mitu korda ette sõjakäike piraatide vastu ja temal õnnestus
märkimisväärselt muistsel ajal õitsenud mereröövi piirata**).
**)Laurent. Histoire, t. III, p. 247 et suiv.
Lõpuks, ei saa viitama jätta veel üht neist rohketest faktoritest, mis viisid Rooma tema
eraldatusest välja ja ärgitasid teiste rahvastega rahumeelsetele suhetele, milleks on kolooniate
asutamine*)
*)Marquardt. Römiche Staatsverwaltung. Bg. I, § 35.
Rooma kolooniad erinesid märkimisväärselt Kreeka kolooniatest. Nad ei olnud tekkinud
kodumaistest poliitilistest segadustest, nagu kreeklaste omad, vaid hoopis administratiivsetel
kaalutlustel, et Roomast eraldi asuvaid, äsja vallutatud piirkondi paremini valitseda. Sel eesmärgil
saadeti sinna Rooma leegionid ja kodanikud, kes said omale alistatud rahvaste maast osa ja pidid
jälgima, et nende ringkonnas oleks rahu. Sellisel viisil olid Rooma kolooniates sõjaväelased:
kolooniad aga olid „Rooma võimsuse kantsid“, nagu väljendas Cicero. Kuid tegelikkuses, sarnaselt
Kreeka kolooniatele, oli neil samuti kultuuri ja hariduslik tähendus: nad levitasid vallutatud maade
rahvaste hulgas Rooma haridust, -keelt, poliitilisi- ja eriti juriidilisi -vaateid aga ka kombeid,

moraali jne.
Artikkel 15. Keiserliku isevalitsuse periood erineb oluliselt nii sisemiste, kui ka
rahvusvaheliste suhete poolest Rooma vabariiklikust perioodist. Kui keiserlik võim asendas
vabariigi, Rooma rahvas oli juba lahendanud oma ajaloolise ülesande. Peaegu kogu orbis terrarum
allus tema võimule ja „igavene linn“ muretses nüüd enam oma valdustes tekkivate kodusõdade
pärast, kui uute maade vallutamise eest. Seejuures selle siseelu kord jättis järele sellise avara
kosmopoliitilise vaate tema koosseisu kuuluvate rahvaste vahelistele suhetele, millist ei kohta
mingis teises vana aja perioodis, ega ka keskajal ja milline saab uuesti kodakondsuse vaid uusimal
ajal**).
**)Laurent. Histoire III, p. 275: „L´empire romain donne la paix au monde mais cette paix
etait plus apparente que reelle“.
Keiserriigi ajajärgul jõudis lõpule see ühiskondlik ja riiklik erinevate Roomale allutatud
maade ühendamine, milline oli alustatud juba vabariigi perioodil. Tänu Rooma rahva kõrgele
kultuurile ja tsivilisatsioonile, tema keel, haridus, poliitilised- ja õiguslikud vaated võeti omaks
provintsides ja keiserlikul perioodil, kultuurses ja sotsiaalses suhtes provintslased ei erinenud mitte
millegi poolest Roomlastest ja Itaallastest. Ainus eripära, milline veel eristas, seisnes poliitilises
ebavõrdsuses, millise säilumise eest seisis patriaalne seisus. Kuid Rooma keisrid ja enamjaolt neist
need, kes tõusid demokraatide hulgast, vähehaaval kustutasid selle viimase võitjate ja võidetute
vahelise erinevuse. Üks, teise järel nad levitasid kodanikuõigusi, mis kuulusid Rooma ja Itaalia
elanikele, üksikutele provintsilinnadele ja aladele. Lõpuks, Constitutio Antononiana ((Caracalla)),
võrdsustas kõik, eranditeta, Rooma elanikud poliitilistes õigustes. Sellisel viisil, kokkuvõtteks,
keiserlik Rooma kujutas endast üht sisemiselt liidetud ja poliitiliselt organiseeritud keha, millise
kõik osad allusid ühesugustele seadustele, kohtule ja administratsioonile. Seepärast ei saanud
keiserriigis eneses rahvusvahelistest suhetest enam juttugi olla: kõik suhted, millised toimusid selle
üksikute osade vahel, selle territooriumi piires, toimusid nüüd mitte erinevate rahvaste, vaid ühe
riigi alamate vahel. Mis aga puudutab suhteid Roomale mitteallutatud Euroopa barbaritega ja Aasia
rahvastega, siis neil oli katkendlik, juhuslik ja erandlik iseloom.
Vana-Rooma rahvusvaheliste suhete kirjelduse lõpuks jääb vaid lahendada ülesanne: kas nad
tundsid rahvusvahelist õigust ja kohustusi, millised pidid olema austatud riikidevahelistes
vastastikustes suhetes? Selle küsimuse lahendamine ei kujuta endast erandlikult ajaloolist või
puhtalt teaduslikku huvi, vaid sellel on suur praktiline tähtsus, sest et kuni käesoleva ajani paljud
rahvusvahelise õiguse valla kirjanikud peavad võimalikuks otsida Rooma juristidelt aluseid mitte
ainult erinevate juriidiliste küsimuste lahendamiseks, millised kerkivad üles eraisikute vahelise,
erinevate riikide alamate, tsibiilkäibe sfääris, aga ka riikide eneste vaheliste arusaamatuste ning
vaidluste puhul nende vastastikustes suhetes*).
*)Phillimore. Commentaries upon the International Law, t. I, p. 31: „The Roman law in truth
be said to be the most valuable of all aids to a correct and full knowledge of international
jurisprudence of which it is indeed, historically speaking, the actual basis“.
Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts, S. 134: „Das Völkerrecht wurde in Rom zum
Gesetz“.
Me käsitleme peamisi põhjendusi, milliseid tuuakse selle kasuks, et Rooma rahvas ja tema
juristid omasid arusaama rahvusvahelisest õigusest selle sõna kaasaegses mõttes.
Vabariigi ajal ja veelgi varem, oli Roomas tuntud eriline õiguse valdkond, nn. jus feciale,
millise sisu moodustasid erinevad vormelid ja kombed, milliseid rakendati Rooma senati poolse
sõja või traktaatide sõlmimise puhul, preestrite-fetsiaalide ((Vana-Roomas 20 -liikmeline preestrite
kolleegium; valvas vormitäitmist välissuhetel, esindas rahvast lepingute sõlmimisel ja sõja
kuulutamisel. Vs)) klassi poolt, kellel oli nende rahvusvahelistes suhetes Roomlaste esindajate roll.

Sellel alusel mõned teadlased vitsid, et Vana-Rooma suhted teiste rahvastega oli määratletud õiguse
alustega, et fetsiaalide sekkumine hoidis ära ebaõiglased sõjad ja tagas lepingute täitmise**).
**)Hugo Grotius. De jure belli ac pacis (ed. 1746), lib. II, cap. XXVIII, IV: „ita
sententiarum eas sequendas quae plurimis praestantissmisque nitantur auctoribus. Sic Romani
veteres non nisi consulto collegio fecialium ad id institute, Imperatores Christiani vix nisi auditis
Episcopis, bella suscipiebant, ut si quid esset quod religionem posset injicere, ejus monerentur“.
Ward. Enquiry in to the foundation and history of the Law of Nations, t. I, p. 189.
Selle vaate kaitsjate arvates, olid fetsiaalid mitte ainult oma riigi vahendajateks teise
rahvastega läbirääkimisel, vaid ka sõja ja rahu küsimuse lahendajad.
Siiski, sellist kõrget arvamust fetsiaalidest allikad ei kinnita; nad ei esita ühtegi näidet, et
fetsiaalid oleksid kunagigi keeldunud ettekirjutuste täitmisest, millised neile senati või konsulite
poolt esitati. Pigem vastupidi, nad olid alati nendega nõus. Siit tuleb meil teha järeldus, et kui kõik
Roomlaste sõjad teiste rahvastega olid õiglased ja mõistlikud, või et fetsiaalid olid alati veendunud
nende sõdade täielikus seaduslikkuses ja et nad on nende õigusega kooskõlas. Kuid raske on
pidada õigeks nii üht, kui teist. Aarmisel juhul, ajalugu tõestab, et kaugeltki mitte kõik Rooma sõjad
põhinesid tõel ja õigusel. Mistõttu peab nõustuma teise vaatega, nimelt – et fetsiaalid täitsid teatud
juhtudel pidulikke tavasid, ilma et oleks analüüsinud neid esile kutsunud põhjuseid ja motiive, ja et,
järelikult, fetsiaalse õiguse rakendamine oli vaid puhas kombetäitmine, mis tunnistas Rooma rahva
äärmist formalismi, kuid mitte kuidagi nende teadvuses rahvusvaheliste suhete õiguse ja korra
hädavajalikkussest.*)
*)Fetsiaalide tegelikust tähendusest vaata:
Marquardt. Römische Staatsverwaltung, Bd. III, S. 398 flg.
Weiss. Le droit fetial et les fetiaux a Rome. Paris 1885.
Vähimaltki veenvad ei ole järeldused, sellest, et Roomlastel eksisteerisid saadikute isiku
suhtelise puutumatuse mõiste (legati)**).
**)Caesar. De bello Gallico, III, 9: „Legati quod nomen apud omnes nationes sanctum
inviolatumque fuisset.“
Müller-Jochmus. Geschichte, S. 150, § 71.
Roomlased ise saatsid ja võtsid enda juures vastu välisriikide saadikuid. Kuid nad
teadvustasid nende isiklikku puutumatust niivõrd, kuivõrd seda tunnevad kõik rahvad, isegi Aafrika
siseosa poolmetsikud hõimud.
Hämarates teadetes, mis jõudnud meieni muistse aja rahvusvahelistest vahekohtutest,
milliseid nimetatakse recuperatores, täpselt samuti ei saa näha tõendust, et Roomlased teadsid
rahvusvahelist õigust. Recuperatores nime all mõeldi isikuid, kes olid valitud Rooma rahva ja selle
teise poolt, kellega lepingusse astuti, et lahendada üldse vaidlusi mis tekkisid nende rahvaste
alamate, aga ka riikidevaheliste arusaamatuste, mis tekkinud lepingu täitmisel, korral. Muide, ka
õigused ja kohustused ning nende kohtunike sihtotstarve paistab, allikate alusel, äärmiselt
ebamäärane. Kuid vaieldamatu on üks, et nad asutati mitte teisiti, kui mingite traktaatide sõlmimise
alusel ja järelikult, kui ka eeldada, et nende määramise juhtumid aset leidsidki, siis olid need esile
kutsutud erandlikest asjaoludest ning seda juhtus harva. Erinevate riikide alamate vaheliste kohtute
kohtunikena, recuperatores muutusid ülearusteks, kui hakkas arendama oma tegevust praetor
peregrinus, kes lahendas kõik tsiviilasjad, millistes osalesid võõramaalased***).
***)Sell. Die Recuperation der Römer. Bonn 1837, S. 139 flg.
Voigt. Das jus naturale, aequum et bonum, IV, 136.
Karlowa. Der römische Civilprocess zur Zeit des Legisactionen. Cap. V.: Die

Recuperationsprozesse.
Müller-Jochmus. Geschichte des Völkerrechts, S. 145.
Laurent. Histoire, t. III, p. 29.
Nähtavasti, on enam veenvamaks asjaoluks selle kasuks, et roomlased tundsid
rahvusvahelist õigust, on Rooma jus gentium. Tõesti,, selle „rahvaste õiguse“ eksisteerimine annab
aluse isegi üpris kompetentsetele kaasaegsetele kirjanikele püsida arvamusel, et Vana-Rooma jus
gentium on kaasaegne tsiviliseeritud rahvaste rahvusvaheline õigus*).
*)Voigt. Das jus naturale etc. Bd. II, Abth. I, S. 24, Anmerkung.
Kuid tegelikult on jus gentium hoopis teise mõtte ja tähendusega. Nagu teada, Roomlaste
esmased juriidilised vaated, nende range jus civile erines äärmise erandlikkuse ja barbaarsuse vaimu
poolest, millised ei andnud võimalust Rooma seaduste rakendamist välismaalaste suhtes, ega ka
levitada neid teiste rahvaste hulgas, millised allusid Roomale. Siiski, vähehaaval, arenevate
rahvusvaheliste suhete mõjul need vaated muutusid ja kitsalt-rahvuslik Rooma tsiviilõigus võttis
üha enam ja enam universaalse iseloomu. Sedamööda, kui Roomlased laiendasid oma valdusi ja
jõudsid kokkupuutesse teiste rahvastega ja nende poliitiliste asutustega, seadustega ja tavadega,
Rooma juristid veendusid üha enam, et need õiguse alused, milliseid nad lugesid erandlikult omaks,
eksisteerivad samuti ka teistel rahvastel, kellega Roomlastel mitte mingeid suhteid ei olnud, keda
nad põlgasid ja kelle vastu nad pidasid halastamatut sõda. Selle kogemuse alusel nad nägid, et peale
tsiviilõiguse, mis on iseloomulik teatud rahvale, eksisteerivad veel selle õiguse üldised printsiibid,
mis määratlevad perekonna-, varalisi- ja kohustavaid suhteid oluliselt ühtmoodi kõikide rahvaste
juures, - rahvaste õigus, jus gentium**).
**)On teada Gay klassikaline määratlus (Inst. I, 1): „Quod vero naturalis ratio inter omnes
homines constituit, id apud omnes populos peraeque sustoditur vocaturque jus gentium, quasi quo
jure omnes gentes utuntur. Et populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi
omnimum hominum jure utitur“. fr. 17 D. 50, 7. De legationibus.
Sellise üldrahvaliku õiguse allikaks on, ilmselgelt, mitte seadusandlik võim, vaid loomulik
mõistus (naturalis ratio), s.t. inimlikku päritolu, ta seaduslikud huvid ja vajadused. On iseenesest
mõistetav, mida enam Rooma juristid tungisid teadvusega kõigi rahvaste üldistesse õiguslike
mõistetesse, seda enam nad oma jus civile rakendamiselnad loobusid vanast, selle formaalsest
tõlgendamisest, mida enam õigluse (aequitas) hääl sai ülekaalu range (jus strictum) õiguse üle.
Siit tuleneb, et jus gentium mängis suurt rolli Rooma õiguse arengu ajaloos. Võttes omale
üldinimlikud alused, mis asuvad kõikide rahvaste õiguse aluseks, see levis mitte ainult vanas
maailmas, vaid temast sai tsiviil-õiguslike seaduste ja kogu kaasaegsete rahvaste haritud rahvaste
juriidilise hariduse allikas. Kuid jus gentium asjaks ei ole rahvusvahelised suhted, vaid see on
peamiste, kõigile rahvastele ühiste õiguslike printsiipide, mis määratlevad eraisikute suhteid,
kogum*).
*)Savigny. Ssystem, Bd. I, S. 111, § 22. .
Vaata samuti mõistest „jus gentium“ suurepärast tööd:
Voigt,. Die Lehre vom jus naturale, aequum etc. Bd. I, 64 flg.; 399 flg.
Seepärast ta ei saa olla vanas maailmas rahvusvahelise õiguse eksisteerimise tõestuseks,
seda enam ta ei saa olla allikaks, millest võiks ammutada aluseid kaasaegsete rahvusvaheliste
suhete määratluseks**).
**)Näha Cicero abstraktsetes arutlustes (De officis, I, 11; De legibus, III, 20), terve
„rahvusvahelise õiguse teooria“, nagu Wheaton (Histoire, I, 17) ja

Calvo (Droit international, I, 3), näib meile täiesti võimatu.

B. Keskaeg.
Artikkel 16. Vana aja rahvaste ajalugu ja nende rahvusvahelisi suhted võib jälgida nende
rahvaste ilmumise hetkest kuni nende surmani. Võrreldamatult raskem on määratleda keskajal
valitsevate rahvusvaheliste kordade aluseid, kui sündisid praegu eksisteerivad tsiviliseeritud riigid
ja tekkisid kaasaegse rahvusvahelise süsteemi alused.
V sajandil Lääne Rooma keisririik langes ja selle võtsid üle Euroopa põhjaosast tulnud
barbarid***).
***)Siin ei ole koht, kus lahata erinevaid feodalismi päritoleku teooriat ja Lääne Rooma
keiserriigi languse põhjustest. Originaalne vaade - Fustel de Coulanges (Histoire des institutions
politiques de L ´ancienne France. Paris 1878, t. I- p. 317 et suiv.) mis asub risti vastu paljude
positiivsete faktidega.
Saatus, mis tabas vanaaja suurimat monarhiat, oli selle sisemise languse vältimatu tulemus.
Allutanud oma võimule peaegu kogu muinasmaailma, vallutaja rahvas peatus oma ühiskondlikul ja
riiklikul arengul ega suutnud säilitada seda rahvusvahelist tähendust, milline eelneval ajajärgul talle
kuulus.
Keiserlik Rooma seisis paljudes suhetes Rooma vabariigist alamal tasemel. See maailm,
millist keiserriik nähtavasti nautis, oli tegelikkuses selle lagunemise protsess ning saabuva surma
tunnus. Rooma keisrirriik andis ise täielikud tõendeid oma moraalsest, majanduslikust ja poliitilisest
jõuetusest. Juba vabariiklikul ajal muutus Rooma kodanike hulgas märgatavaks tüdimus
sõjaväeteenistusest ja selle suhtes tekkis põlgus. Julius Caesar oli sunnitud pöörduma oma vaenlaste
- barbarite poole, et neist moodustada oma leegionid (laeti). Keiserlikul ajajärgul moodustasid saksa
malevad Rooma parimad väeüksused ja olid ainsaks keiserliku trooni toetajad.*).
*)Laurent. Histoire du droit gens, t, V, p. 40 et suiv.
Fustel de Coulanges. Histoire des institutions politiques, p. 345.
Vähe veel, demoraliseerumine ja Rooma elanikonna väljasuremine läks juba nõnda kaugele,
et enam ei olnud piisaval arvul põlluharijaid ja keiserlik valitsus ei leidnud põllumajandustoodangu
tõstmiseks teist vahendit, kui pöördus abi saamiseks barbarite poole. Kutsuti barbarid Rooma
harimata maid (coloni) harima. Sellisel viisil Lääne keisririigi piires, selle südames, koondus üha
enam ja enam ta endisi vaenlasi, kes muutusid Rooma riigi faktiliseks korraldajateks, ei viivitanud
keisri enda au vähendamisega ja tema võimu oma kuningate vahel jagamisega.**).
**)Fustel de Coulanges. Historie, p. 369: „L´empire romain ne fut donc pas renverse par
ceux qui L´attaquaient, il le fut par ceux qui s´etaint faits ses soldats“.
Lääne Rooma keisririigi langus ja Rooma keisririigi lõpliku jaotamise tulemuseks oli
muistse tsiviliseeritud maailma kaheks osaks jagunemine, kelle ajalooline saatus ja rahvusvaheline
roll erines oluliselt. Ida või Bütsantsi keisririik, eriti peale kreeka kiriku rooma kirikust
lahkulöömist, isoleerus täielikult Lääne-euroopa rahvastest ja leidis tegevusala et saavutada
iseseisvaid poliitilisi eesmärke Ida Euroopas ja Väike Aasias. XV sajandil Türklaste poolt
Konstantinopoli vallutamine nihutas veelgi laiemaks kuristikku, mis lahutas Kagu Euroopa riikide
rahvad Lääne-Euroopas väljatöötatud riiklikest ja rahvusvahelistest kordadest.
Kes olid need rahvad, kes hõivasid Lääne Euroopas tsiviliseeritud roomlaste koha ja keda
ajaloos tuntakse üldise nime – barbarite all? Nende rahvaste iseloomustus annab meile keskaegsete
riikide sotsiaalse- ja poliitilise ülesehituse aga ka rahvusvaheliste suhete mõistmise võtme.*).

*)Thierry. Histoire de la conquete de L´Angleterre par les Normands. Paris 1825.
Barbarid, kes hävitasid Lääne Rooma keisririigi ja kes asusid selle piires, kuulusid saksa
hõimu. Sarnaselt kõigile muistsetele rahvastele, paistsid nad silma piiritu füüsilise jõu austuse
poolest ja nägid selles igasuguse õiguse allikat ja era- ning ühiskondlike suhete alust. Muistsete
Sakslaste arusaama järgi, eksisteerimise õigus võis olla vaid sellel, kes suutis seda ise oma
jõududega kaitsta. Jõu austamine peegeldus ka barbarite õigusmõistmise korral: vaidlustatud
varalised asjad lahendati nende juures kohtulikul kahevõitlusel: kuritegu oli eranditult kannatanu
isiku ja temale lähedaste isikute huvide rikkumine. Jõu piiramatu valitsemine, mis iseloomustab
muistsete saksa rahvaste argielu, kajastus täiesti feodaalkorral. Teine barbarite silmapaistev eripära
seisnes nende indiuviduaalse vabaduse saavutamise püüdes. Goodid, frangid, vandaalid ja teised
saksa hõimud olid läbi imbunud ideedest, millised ei leidnud muistsel ajal tunnustust, kuid mis on
kaasaegse tsivilisatsiooni ja kultuuri aluseks – isiksuse ja tema õiguse – ideed. Kui antiikmaailma
rahvad tunnistasid vaid kodaniku õigusi ja kui muiste inimene kadus riigis, siis barbarite hulgas,
vastupidi, iga vaba inimene pidas end isikuks, kelle kuulusid teatud õigused. Inimene ise oli õiguse
subjekt ja kandis seda igalpool kaasas. Viimased määratleti isiksuse alusel, mitte kohalike või
territoriaalsete seadustega. Isiksuse aluse järjekindel arendamine hävitab riigi. Tingimusetu
individuaalse vabaduse vaatepunktist, milline oli barbarite ideaal, ühiskondlik ja riiklik kord pidi
olema vaadeldav, kui takistus, kraav, mis kitsendab inimisiksust. Barbaritele oli inimene, ta isiklik
vabadus, tema õigused – kõik; riik pole miski.*)
*)Savigny. Geschichte des römischen Rechts im Mittelater, Bd. I, cap. III.
See individualismi printsiip sünnitasid need keskaegsete rahvaste püüdlused keskpagevad
((tsentrifugaalsed)) jõud ühiskondlikus ja riiklikus suhtes, millised jätsid oma jälje terve Lääne
Euroopa feodaalelule. Kuid kui isiku alge valdamine sundis keskajal sotsiaalset korda ja riigivõimu
kaduma, siis teisest küljest, selle aluse tunnistamises ja teostamises ei saa näha suurt progressi nii
ühiskondliku ja riikliku elu jäoks, kui ka rahuvusvahelistele suhetele. Isiksuse, tema huvidele ja
õigustele austamine peab kindlasti asuma igasuguse korra aluseks.
Lääne-Euroopa rahvaste elu ajalooline ülesanne – õigete isiksuse ja ühiskondliku võimu
vaheliste vastastikuste suhete sisseseadmine – võiks saada lahenduse tänu barbaritele, kes võtsid
selle aluse esmakordselt Euroopa ellu.
Lõpuks, kolmas faktor, millise mõju all kujunes välja keskaja rahvaste ühiskondlik- ja
riigielu ja millisega määratleti nende vastastikused suhted, oli kristlik religioon. Erinevalt muistse
aja religioossetest usunditest, millised ise omaette ei olnud kunagi elemendiks, mis leevendaks
inimlikke suhteid, ega tingimuseks, mis hävitab rahvastevahelist eraldatust ja vaenu, kristlus, mis
oli levinud barbarite seas, rahumeelselt palvega ja relvajõul, ühendas Lääne-Euroopa rahvad ühte
kiriku ühiskonda ja sundis neid läbi imbuma ühesugustest religioossetest vaadetest ja uskumistest,
mis olid nende esialgseks ja üldiseks vaimse, intellektuaalse elu ja moraalsete mõistete arengu
allikaks. Kristluse kultuurne mõju, ilma mingi kahtluseta, muutis mõõdukamaks Lääne Euroopa
ühiskondliku ja riikliku elu karmi iseloomu ja leevendas keskaegseid rahvusvahelisi suhteid,
millised kujunesid välja puhtalt saksa algel. Kõikide Lääne rahvaste järkjärgulise ühendamisega
ühte vaimselt-religioosse ühiskonna ja Rooma katoliku kiriku pea võimu arenemisega, üha enam
kinnitatakse üldiste kultuursete, sotsiaalsete ja poliitiliste ülesande teadvus, milline lebab kõigil
kristlikel riikidel. Need ülesanded lahendati Rooma kuuria tugeva surve all: tema kanooniline õigus
peab olema näidiseks keskaegsete rahvaste tsiviil- ja kriminaalseadustele; ta sekkus riikide
siseasjadesse, lõpuks, omistas endale õiguse olla kõrgem kokkupõrgete ja vaidluste, mis tekivad
erinevate rahvaste vahel, lahendaja.
Artikkel 17. Pidades silmas keskaegse elu üldiseid nimetatud elemente, ei ole raske
määratleda, millistele sotsiaalsetele ja poliitilistele tulemustele nad viisid ja kuidas korraldati Lääne-

Euroopa riikide rahvusvahelisi suhteid käsitletaval ajajärgul.
Faktiliste tingimuste vahel, milliste keskel tegutsesid nimetatud elemendid, mängis olulist
rolli barbarite suhtumine, Lääne Rooma keisririigi kooseisu kuuluvatesse alistatud rahvastesse.
Barbarid ei saanud ega pidanud vajalikuks kultuuri, ühiskondlikku korda, poliitilisi asutusi ja
seadusi, mis kehtisid nende poolt hõivatud Rooma valdustes, muuta, ega ka hävitada. Saksa
konungid ((hõimupealikud, hilisemad kuningad)) piirdusid sellega, et allutasid nende maade
elanikud oma riiklikule võimule, maksustasid ja võtsid neilt osa maast, mille jagasid teatud
tuingimustel, oma kaasvõitlejatele. Kuid see ei ole veel kõik. Barbarid ise langesid vältimatult
arenenud kultuuri ja kodanikondluse mõju alla, millega nad kohtusid vallutatud provintsidest. Nad
omandasid järkjärgult seal valitsevad korrad ja õiguse ning muutusid Roomlaste järeltulijateks
nende kultuuri ja hariduse ülevõtjateks, mille nad omakorda, kandsid edasi uude aega*).
*)Savigny. Geschichte des römischen Rechts. Bd. III, cap. XVI.
Laurent. Histoire, t. V, p. 87 et suiv.; VII, p. XI.
Fustel de Conlanges. Histoire des institutions politiques, p. 361 et suiv.
Seoses saksa rahvaste tungimisega Itaalia piiresse, Galliasse ja teistesse Rooma
piirkondadesse, hakkasid arenema linnalised asumid, milliste tekkimine oli tingitud barbarite
tungimisest Lõuna Euroopasse. Viimane ((vallutussõda)), nagu teada, tõi kaasa metsikused ja
hävitustöö, milline sundis rahulikke elanikke varjuma kindlustatud linnadesse, mis pakkusid
mõningast kaitset metsikute vallutajate kiskjalikkuse eest. Sellisel viisil toimus linnade elanike
rikkuse juurdekasv, millise areng mõjutas hiljem kuningavõimu kasvu ning praegu eksisteerivate
riikide korraldust.
Neist rahvastest, kes tõusid maailma ajaloo areenile barbarite vallutusretkede ajal, ühed,
sarnaselt gootidele ja Longobardidele – omasid lühiajalist poliitilist ja rahvusvahelist tähendust,
teised, vastupidi, rikastasid Euroopa kultuurielu uute alustega ja nad mängisid keskaja jooksul
rahvusvahelistes suhetes juhtivat rolli. Viimaste hulka kuuluvad Frangid. Muutudes paikseteks ja
Gasllias valitsevaks elanikkonnaks, nad seadsid seal vähehaaval sisse sellise ühiskondliku ja riikliku
elu korra, millisest arenesid välja uusima Prantsusmaa sotsiaalse ja poliitilise korra alused. Mitte
vähem tähelepanuväärne on frangi monarhia rahvusvaheline seisund. See oli määratletud Frankide
erilistest suhetest Rooma-katoliku kirikuga ja selle esindajaga. Clovis, võttes vastu ristiusu, muutus
teiste saksa rahvaste hulgas kirglikuks ristiusu levitajaks ja Rooma katoliku kiriku huvide innukaks
kaitsjaks. Clovis sai oma innukuse eest paavstilt autiitli „kiriku esmasündinud poeg“ (filius
primogenitus ecclesiae). See tiitel läks üle prantsuse kuningatele.
Frankide rahva ja Rooma -katoliku kiriku vaheline tihe side aitas kaasa nii Rooma
esivaimuliku võimu suurenemisele aga ka Lääne Euroopas antiikrooma ideede levikut, millest olid
läbi imbunud Rooma kuuria.
Selles liidus põhines Karl Suure keisririik, milline, saades paavstilt keisrikrooni 800.aastal,
oli pidulikult kuulutatud Lääne Euroopa kõigi kristlike rahvaste peaks. Uuesti tekkinud keisririik
pidi saama kogu poliitilise ja rahvusvahelise elu keskuseks ja taastama selle tsiviliseeritud maailma
ühtsuse, milline oli barbarite poolt purustatud. Karl Suure aegadel oligi sel keisririigil see tähendus.
Uus imperaator mõistis hästi oma, kui katoliku kiriku esmasündinu, misjooni tähendust: ta võitles
vahetpidamatult saksa ja slaavi paganausulistega, kes ümbritsesid tema keisririiki ja relvajõul
juurutas neis ristiusku ning ühiskondliku korra ja õiguse aluseid. Bütsantsi keisriga läbirääkimistel
hoidis Karl Suur Lääne-Euroopa maailma rahvusvahelist iseseisvust ja enda kui tema esindaja
autoriteeti. Suhetes Halif Harun el-Rashidiga ta jutlustas kristlikku maailmavaate üleolekut moslemi
rahvaste religioosetest eelarvamustest. Karlingide kveisririigi ühtsus leidis ainsa toetuse selle
esimese esindaja geniaalselt isiksuselt. Peale suuri tülisid ja kodusõdasid, mis toimusid Karl Suure
pojapoegade ajal, frangi keisririik lagunes lõplikult Prantsusmaaks, Saksamaaks aj Itaaliaks
(843.a.), mis, kestvamaks ajaks, enam kunagi ei ühinenud.

Artikkel 18. Peale Karl Suure keisririigi jaotamist, kõigis riikides, milleks see lagunes,
ilmnes vastupandamatu jagunemise ja kõrgema riigivõimu lokaliseerimise püüd. Prantsusmaal,
milles juba X sajandil oli üle 55 erineva provintsi, millistel oli keskvõimust märkimisväärne
sõltumatus, riigi teritooriumi jaotamine üha enam suurenes. Seda sama on märgata Itaalias, kus riigi
üksikute osade killustumine viis suure hulga iseseisvate linnriikide moodustumisele. Kuid mitte
üheski riigis ei võtnud poliitiline killustumine selliseid mõõtmeid kui Saksamaal: seal mitte ainult
provintsid ja linnad muutusid suveräänseteks, vaid ka iga loss, iga parun püüdis lahkuda üldise
riigivõimu alt ja saada poliitiliselt sõltumatu eksisteerimise.
Nende kesktõukuvate püüdluste mõju all, töötatakse Lääne Euroopas välja feodaalkord.
Selle aluseks on see mõte, et iga isik, kes valdab piisavalt materjaalseid jõude ((vahendeid)), et
kehtestada oma õigusi, on seejuures poliitilise võimu esindaja, - valitseja, kellele peavad alluma
kõik teised isikud, kellel selliseid jõude ((vahendeid)) ei valda. Nõrkade isiklik sõltuvus
tugevamatest moodustab kogu feodaalkorra iseloomulikku joone. Selle sõltuvuse määr määratles
inimese ühiskondliku seisundi ja õigused, kes ei leidnud valitsuse autoriteedist kaitset, millist
feodaalajal ei olnudki olemas. Sellisel viisil, pidi iga isik arvestama vaid enda ja oma jõuga. Vaid
oma majas, lossis, perekonnas ja lähedaste võitluskaaslaste keskel oli õiguste ja huvide kindlustatus
tagatud. Sellel ajajärgul muutuvad kõik suhted isiklikeks, vahetuteks, vasalliliseks. Vasallil olid
kohustused vaid suverääni ees ja ainult tema ees. Vasallinduse aluseks – maa valdamine ja sellest
tingitud isiklikud allumissuhted*).
*)Guizot. Histoire de la civilisation en Europe, p. 81, 92.
Brougham. Monarchical government, p. 271 etc.
Laurent. Histoire, t. V, p. 228.
Feodaalse ühiskonna juhtpositsioonil asus sõjaväeline- ja maavaldajate – aristokraatia,
millise liikmed võtsid enesele kõrgema riigivõimu preogatiivid. Iga feodaalne senjöör kasutas oma
valduste piires seaduste väljaandmise ning maksude kogumise õigus; temale kuulusid kohtuvõim ja
müntimise õigus; ta kuulutas oma äranägemise järgi sõja ja sõlmis rahu**).
**)Taine. Les origines de la France contemporaine, t. I, p. 9. „Dans la langue de temps, le
noble est L´homme de guerre, le soldat (miles), et cést lui qui pose la seconde assisse de la societe
moderne“.
Lääne-Euroopa ülejäänud riikide elanikkonna moodustasid märkimisväärse arvu isikuid, kes
on nominaalselt vabad, kuid faktiliselt on jäetud ilma oma õiguste teostamisest ja valdavalt
rahvarohkeim sunnismaiste seisus, keda piiramatult kamandasid valdajad-feodaalid.
Sellistel asjaoludel feodaalide aristokraatia, tänu keskse tugeva riikliku võimu puudumisele,
muutus käsitletaval ajajärgul valitsevaks klassiks, millisest sõltuvuses asusid teised seisused,
välistades vaid osaliselt vaimulike seisuse. Ei ole raske mõista, millised sisemised korrad kujunesid
välja Lääne Euroopas selle asjaolu mõju all. Omades oma aluseks jõudu, feoraalide ülemvõim oli
igasuguse korraldatud riigielu, juriidilise korra ja seaduslikkuse eitamine. Mitte ükski feodaal ei
pöördunud ülemvõimu poole, et saada rahuldus temale tekitatud ülekohtu eest, kuid pidas oma
riisikul sõda ja astus oma solvajaga kokkuleppesse. Keskaja kogu riikliku elu ajalugu oli vahetu
rodu erasõdasid, milliseid võtsid feodaalid ette üksteise vastu, mitte ainult vastastikuste
arusaamatuste ja vaidluste lahendamiseks vaid ka sõjakire rahuldamiseks, milline, nagu räägib
Laurent, kujutas endast feodaalajal „rahvaste eksisteerimise poeesiat“*).
*)Laurent. Histoire, t. XI, 173 et suiv.
Erasõja õigus, milline kuulus keskajal igale füüsilisele ja juriidilisele isikule, kandis LääneEuroopa rahvaste siseellu anarhiat, mis pidi viima moraali kalestumisele, rusikaõiguse valitsemisele
(Faustrecht, droit du poing), milline oli feodaalajal valitsenud kõrgeimaks isiksuse, individuaalse

jõu, mis valatud õigusesse ja seadusesse, printsiibi väljenduseks. Selle aluse äärmuslikul arengul oli
keskaja ühiskondlikele suhetele see viljakas tagajärg, et veenis neid isikuid, kes ei näinud rusikas
õiguse alust või, jõu vajakajäämisel, ei saanud arvestada sellele enesekaitsevahendile, nägid
kokkuleppe ja teine-teisega liidu hädavajalikkust, et ühiste jõududega saavutada oma eesmärgid ja
tagada oma õigused. Sel määral, kui ühiskonnas levis üksikute isikute arusaam vaimsete ja
materiaalsete huvide solidaarsusest ja nende feodaalide eest kaitse hädavajadusest kõigi asjast
huvitatute ühendatud jõududega, jagunevad keskaegsed riigid suureks hulgaks üksikuteks
sotsiaalseteks gruppideks: linnakogukondadeks, korporatsioonideks, gildideks, tsunfideks, mis
seotud osaliste ühesuguste varaliste huvidega, tootmise või kaubanduse ühiste eesmärkidega.
Feodaalaja Lääne-Euroopa rahvaste ühiskonna- ja riigiehitus avaldas keskajal
rahvusvahelistele suhetele sisulist mõju. Kui Lääne-Euroopa feodaalaja argielu iseloomustab
valitsusvõimu langus ja erinevateks iseseisvateks teineteisele vaenulikeks poliitiliseks
organismideks, ühiskonnaklassideks ja gruppideks killustumine, siis nii üksikute isikute, kui ka
sõltumatute kogukondade ja riikide keskaegsed rahvusvahelised suhted, on jäädvustunud ajalukku
korra ja seaduslikkuse puudumisega ja karmi füüsilise jõu tähenduse valdavusega.
Nii nagu feodaalriikides enestes, käis keskaegsete rahvaste vahel vahetpidamatu sõda.
Nende rahumeelsed suhted kujutasid endast harva erandit ja kui neist kinni peeti, siis tänu üksikute
eraisikute või ühiskondlike klasside algatusel, mitte aga riigivõimu toetusel. Sel ajal takistasid
kaubandussuhteid mitte ainult sõjad, milliseid feodaalhärrad pidasid, vaid ka rüütlite röövtegevus,
mistõttu kaupmehed pidid enesekaitseks moodustama omadest relvastatud salku või palkama
sõjaväeüksusi.
Rahumeelsete rahvusvaheliste suhete kindlustamatusest keskajal on näha, muuseas, seda
rasket olukorda, millises asusid feodaalses Euroopas välismaalased: nende elu ja vabadus sõltusid
täielikult nendest valdajate äranägemisest, kelle maal nad asusid. Keskaegsete tavade järgi loeti
härrat surnud välismaalase vara, mis jäi maha feodaali territooriumile, ainsaks pärijaks. See õigus,
mis tuntud kui droit d´aubaine, eksisteeris Lääne Euroopas, muide, märkimisväärselt pehmendatud
kujul, kuni XIX sajandini *).
*)Montesquieu. Esprit des lois, liv XXI, chap. XVII.
Berner, Bluntschli´s Deutsches Staatswörterbuch, Bd. V, S. 86 flg.
Tänuvõlgu Lääne-Euroopa riikide feodaalse elu barbaarsusele ja teistele ebainimlikele
kommetele, mis säilitasid kaua aega oma jõu, oli kaldaõigus (droit de naufrage).
Üldise, keskajal valitsenud veendumuse järgi, kõik, mis meri paiskas rannaäärsete
maaomanike maade kaldale, oli nende seaduslik saak. Seepärast meresõitjad, kes elasid üle
laevahuku, võeti kinni kohalike senjööride poolt ning nad ei jäänud ilma oma vara jäänustest, vaid
tihti kaotasid oma vabaduse ning elu. Selline kisendav jõu kuritarvitus kutsus esile proteste juba
keskajal. Vaatamata paavsti ja kirikukogu keelule, samuti nagu valitsuste korraldustele, eksisteeris
rannaõigus de facto veel XVIII sajandil ja see kadus alles siis, kui mereriikides kujunes välja kindel
valitsuskord, mis tagas seadustest kinnipidamise*).
*)Pütter. Beiträge zur Volkerrechtsgeschichte, S. 120 flg.
Wheaton. Histoire, t. I, p. 89 et suiv.
Omavoli ja vägivald, mis iseloomustab keskaegset era- ja ühiskondlikku elu, eriti järsult
ilmnedes sõdade ajal, milliseid sellel perioodil pidasid vahetpidamata nii eraisikud, losside
omanikud aga ka riigid. Sõjad, mis toimusid keskajal, kujutasid endast kõikvõimalikke julmusi ja
metsikusi, milline on seletatav mitte ainult feodaalide barbaarsusega, harimatute ja sõjakate
inimeste verevalamise ja purustamise kirega, vaid ka feodaalsete kokkupõrgetele kõige
iseloomulikumat: tavaliselt olid need piiritülid, millised olid esile kutsutud isiklite arvetega ja
naabrite rivaalitsemisega, mis muutsid võitluse julmemaks ja andsid neile isikliku kättemaksu

varjundi. Feodaalne rüütelkond ei kõhelnud hetkegi oma arveteklaarimisel vägivalla kasutamisel
ega tunnistanud mingeid seadusi ja tavasid, millised oleksid jõu tarvitamist piiranud; ta ei pidanud
kohustavaks isegi vaenlasele antud sõnast kinnipidamist: sõnamurdlikkus oli üheks sõjapidamises
enim kasutatud vahendiks, millist kasutasid tihti isegi valitsejad**).
**)Ward. Enquiry in to the foundation and history, t. II, p. 47, 267 etc.
Pütter. Beiträge S. 87, 114 u. flg.
Reeves. History of the English Law, London 1869, vol. I, p. 53 etc.
Nys. Etudes de droit international et de droit politique, Bruxelles 1896, p. 75 et suiv.
Artikkel 19. Alused, millistel põhineb euroopalik rahvusvaheline õigus, sündisid ja arenesid
keskaegse Lääne-Euroopa rahvaste sotsiaalse elu üldiste tingimuste mõjul. Vaatamata sellele, et
Lääne-Euroopa feodaalsed riigid killustusid suureks hulgaks lossideks, kogukondadeks,
provintsideks, nende maade ja maatükikeste elanikke sidusid ühesugused sotsiaalsed vajadused ning
püüdlused. Keskaegsete riikide ühiskondlik kord, oma alustelt, on suuremal või vähemal määral
ühesugune. Kõigis feodaalide valdustes me näeme neidsamu seisusi, kogukondi, korporatsioone,
siseelu, püüdlusi ja huve, millised olid ühed ja samad nii Euroopa kontinendil kui ka Inglismaal.
Lääne-Euroopa keskaegsetes riikides olid valitsevaks klassiks maaomanikest feodaalid ja
sõjaväe aristokraatia. Oma iseloomult nad ei meenutanud India kaste ega Rooma patritsiaati. Selle
organisatsiooni aluseks oli vasalli isiklik side oma süserääniga ((pr. suzerain, feodaalsel ajastul
vasalli suhtes kõrgeim senjöör; harilikult loeti selleks kuningat.)). Järelikult, keskajal ei sõltunud
kõrgema seisuse juurde kuuluvus mitte ainult sünnist või rahvuslikust päritolust vaid pigem inimese
isiklikest võimetest ja väärtustest*)*)Laurent. Histoire, t. VII, p. 334 toob ära paavst Gregori VII sõnad, et paganausuline ja
kristlik Rooma võitis sellepärast, et „non tam generis aut patriae nobilitatem, quam animi et
corporis virtutes perpendendas adjudicaverit“. Vt veel, t. VII, p. 33 et suiv; p. 349 et suiv.
Tänu isikliku teenistuse alusele, mis on ka kogu feodaalkorra aluseks, esiteks, aristokraatide
ja teiste seisuste vahel ei olnud sellist ületamatut kuristikku, nagu muistsetes Ida riikides või
Roomas. Ajalugu esitab palju näiteid sellest, et saksa keisrid ja erinevad Euroopa feodaalriikide
kuningad annetasid kõrgemaid tiitleid ning ametikohti kõige madalamat päritolu isikutele. Selles
suhtes avaldas feodaalsete riikide aristokraatlikule vaimule suurt leevendavat mõju Rooma kirik,
millise hierarhia toetus ainult isiklikele võimetele, välistades sünni- või päritolu aluse.
Teisest küljest, Euroopa aristokraatia keskaegne ühesugune organisatsioon oli erinevate
Euroopa riikide feodaalse aristokraatia siduja. Prantsuse kuninga vasall ei tundnud end võõrana
Saksa keisririigi või Itaalia valduste piires; isiklik vaprus võrdsustas ta nende maade feodaalidega;
ta jäi ka seal keskaegse Euroopa kõrgema seisuse liikmeks, millisel on ühine huvi – kaitsta oma
autoriteeti, privileege ja sõltumatust kuningavõimu kallalekippumise eest.
Feodaalse aristokraatia kosmopolitism leidis oma kõrgeima väljenduse ühtmoodi kõigile
keskaegsetele Lääne-Euroopa rahvastele rüütlite institutsioonis. Nende tekkimine oli seletatav
ülevalpool viidatud isikliku teenistuse alusega.
Luues feodaalide kõrget ühiskondlikku asendit, ameti-, teenistuskoha täitmine tõi kaasa
keskaegsetes Lääne Euroopa riikides mõistuse, heateo ja üldse inimese võimete ja jõu aristokraatia.
Sellise aristokraatia moodustasid rüütlid, kes pidasid oma kohuseks kiriku, nõrkade ja rõhutute,
leskede ja orbude aitamise kõikjal, kuhu saatus rüütli viis. ((Vist, nõnda rääkis Cervantes oma
teoses:“ Don Quijote“. 1605.a. kuid antud juhul 1987.a.)). See üldine eesmärk muutis kõik rüütlid
verevendadeks, millist päritolu või rahvusest nad ka ei olnud. Rüütlid ei tunnistanud maade piire ja
olid rahvusvaheliste suhete valdkonnas esimesed tõe ja õigluse ideede kuulutajad*).
*)Nys. Les origines du droit internatsional. Paris 1894. (Belgia jurist.)

Ward. Enquiry in to the foundation and history, t. II, cap. XIV; Of the influence of chivalry,
p. 155 etc.
Laurent, t. VI, p. 206 et suiv.
Pütter, Beiträge, S. 93 u. flg.
Бокль. История цивилизации в Англии (изд. Тиблена). т.1. Стр. 457. Rüütlite poolne
antud sõna murdmine ja ebainimlike metsikuste sooritamine vaenlase suhtes, muidugi, ei kummuta
rüütlite institutsiooni kultuuriloolist tähendust.
Таубе. История зарождения современнаго международнаго права. (Средние века) Спб.
1894.
Teine ühiskondlik klass ((Sõna klass oli moodne, Karl Line poolt kasutusele võetud, u
1900.a. klassifitseerimisel kasutatav sõna paljudes teadusharudes, kuid esmalt loodusteaduste
valdkonnas. Varem kasutati vist seisust, kiht jne. KL.)), mis eksisteeris keskajal – kaubandusliktootjate seisus – kes koondus kõigis Lääne-Euroopa riikides kindlustatud linnadesse ja
kommuunidesse, milliseid kaitsti palgasõdurite või linnaelanike endi poolt. Rusikaõiguse üleüldise
valitsemise ja valitsemisvõimu ((riigivõimu, keskvõimu)) nõrkuse tõttu, Saksa, Prantsuse, Itaalia
linnakogukonnad võtsid oma sise- ja välisasjade korraldamise ise käsile. Sarnaselt feodaalsetele
aristokraatidele, oli neil teiste autonoomsete kogukondade ja üksikisikute suhtes, kokkulepete
tegemise, sõja kuulutamise ja rahu sõlmimise õigus. Seda õigust kasutades, astusid linnad
üksteisega liitudesse, et võidelda nende keskaegsete ühiskondliku elu elementidega, kes eitasid
rahumeelsete suhete hädavajadust ja et oma ühendatud jõududega saavutada tootmiskaubanduslikke eesmärke. Linnaelanike sotsiaalsete huvide ühtsust silmas pidades asutati keskajal
tuntud Hanza liit, millesse astusid kõik Lääne-Euroopa peamised kaubanduskeskused. Linnad, mis
selle liidu moodustasid, seadsid sisse iseseisva valitsuse, omasid oma sõjaväge, laevastikku ning
nad ei kaitsnud mitte ainult oma kaubandushuvisid üksikute feodaalide kallaletungide eest, vaid ka
sõdisid riikidega, jagamata vastavate riikide arvamust, huve ning soove*).
*)Бережковъ. О торговле Руси съ Ганзою до конца XV века. Спб. 1879.
Ward. Enquiry, t. II, chap. XIII.
Laurent. Histoire, t. VII, p. 265, 356, 381 et suiv.
Pütter. Beiträge, S. 120 u. flg.
Mis aga puudutab talupoegade seisust, siis see oli keskajal Lääne-euroopas peaegu kõikjal
olemuselt ühesarnane: talupojad olid sunnismaises sõltuvuses neist feodaal-valitsejatest, kelle
maadel nad elasid ja kui ka nad lahkusid nendelt maadelt ja rändasid teise riiki-maadele, siis ka seal
nad ei muutunud vabaks, vaid sattusid uuesti kohaliku maavaldaja suhtes pärisorjuslikku sõltuvusse.
Vaid linnad muutsid vähehaaval oma vaateid sunnismaistesse ja hakkasid maaelanikke lubama
linna- kommuuni piiridesse elama, tunnistades nende täielikku isiklikku vabadust.
Peale nimetatud ühiskondlike elementide, aitas keskaegsete rahvaste rahumeelsele arengule
ja nendevahelistele lähedastele kultuurisidemetele kaasa rooma-katolik kirik ka tema esindajad
paavstid. Ristisõjad olid esile kutsutud ja toetatud kiriku ja selle esivaimuliku autoriteedi poolt.
Paavstid võtsid tihti enesele vahekohtuniku rolli ja lahendasid erinevate Euroopa riikide kuningate,
Saksa keisri ja keisririigi linnade ning aujärkude, vasallide ja nende süseräänide vahelisi vaidlusi.
Nad kutsusid kokku Kirikukogusid ja andsid mitmeid kordi välja ja püüdsid neist kinni pidada
Jumala vaherahu (ld. Treuga Dei) määrusi, et piirata feodaalseid tülisid ning omavoli. Paremate
rahvusvaheliste kordade alged olid märgatavad nendes kirikukogude ja paavstide korraldustes,
millised tühistasid kaldaõiguse kasutamise**).
**)Ward. Enquiry, t. II, chap. XIII.
Laurent. Histoire, t. VII, p. 265, 356, 381 et suiv.
Pütter. Beiträge, S. 120 u. flg.

Lõpuks, piiramatu omavoli valitsemine feodaalvaldustes ja alalised sõjad ning feodaalvalitsejate röövtegevus sundis eraisikuid ja ühinguid astuma vastastikustesse kokkulepetesse, et
paremini kaitsta oma õigusi ning seaduslikke huve. Lepingute alusel, üksikud isikud ja linnade
kogukonnad kohustusid mingite arusaamatuste puhul jõudu mittekasutama, pöördudes asjale
rahumeelse lahenduse leidmiseks vahekohtute poole. Erakohustused asendasid puuduvat
valitsusvõimu ja tagasid sellega teatud määral korra. Sellistesse kokkulepetesse astusid vahest,
väliste asjaolude sunnil, terved rahvad või riikide osad; nii, näiteks, linnad ja maavaldused, mis
kuulusid Saksa keisririigi koosseisu, pidades silmas Türklaste poolset vallutusohtu, mistõttu XV
sajandil loobuti ajutiselt erasõdade pidamise õigusest ja nad tunnistasid Saksa keisrite teatud
ülemvõimu oma territooriumil*).
*) Laurent. Histoire, t. VII, p. 185.
Kuid ei keskajal sündinud ühiskondlikud huvid ning püüdlused, ega ka katoliku kiriku
vaimulik autoriteet ja ka eralepingud ega ka riikide ajutised kokkulepped olid jõuetud, et tagada
keskaegsete Euroopa rahvaste vahelistes suhetes kindel rahu ja kord. Õigete ja rahumeelsete
rahvusvahelise läbikäimise hädavajalikuks tingimuseks on ühtne ja kindel valitsusvõim ning
riikidesisene organiseeritud juriidiline kord, mis garanteerib riigi territooriumil julgeoleku ja
seaduse ülemvõimu. Paraku neid tingimusi Lääne Euroopas seni ei eksisteerinud. Tõsi,
Prantsusmaal XIV sajandil kuningavõim võttis ette vastavaid meetmeid, et lõpetada rusikaõiguse
ülemvõim. Nii, Philip Ilus ((Филиппъ Красивый, Philip Fair)), 1303.a. keelas ära igasuguse
prantsuse alamate (( tekstis oli kodanike)) poolse omavoli, kuid see seadus võis vaid siis omada
tegelikku kohustusliku jõudu, kui Prantsuse kuningriigis oleks feodalism hävitatud**).
**)Laurent. Histoire, t. VII, p. 181.
Saksamaal valitses rusika-kord kuni XVI sajandini, kui kohtulik kahevõitlus oli tsiviil- ja
kriminaalõiguse lahendusvahendiks. Vaid Inglismaal kehtestus suhteliselt vara see reegel, et
kuningas on rahu ja seaduse kõrgeim kaitsja kogu riigis ja et see, kes rikub õiguskorda, on
kuningliku kõrguse solvaja***).
***)Gneist. Selfgovernment. Communalverfassung und Verwaltungsgerichte Englands (3.
Aufl. 1871), S. 103, 888 ff.
Gneist. Der Rechtsstaat. Berlin 1879, S. 38 u. flg.
Artikkel 20. Kui keskajal ei eksisteerinud riigivõimu selle sõna kaasaegses tähenduses, siis
ei saanud seda olla ka rahvusvahelistes suhetes, nii nagu seda praegu mõistetakse. Keskaegsed
rahvusvahelised suhted toimuvad eraisikute, linnade, üksikute sõltumatute feodaalsete maavalduste,
mitte aga riikide vahel, millised on kaasaegse rahvusvahelise õiguse subjektideks. Siit oli tingitud
see tugevama jõu tähenduse valdavus ja see Lääne Euroopa rahvaste vaheline anarhia, millise
moodustavad keskaja eristavad iseärasused.
Keskaja rahvusvahelised suhted lähevad üle teise perioodi ja organiseeritakse korra ja õiguse
alusel Lääne Euroopas nõrgeneva feodaalkorra ning tugevneva kuningavõimu tingimustes. Lääne
Euroopa riikides võtsid feodaalkorra nõrgendamisest osa paljud jõud. Kahtlemata, olid üheks
põhjustest, mis kiirendasid feodaalkorra langemist, ristisõjad.
Meie poolt esitatud keseskaegsete rahvusvaheliste suhete üldine iseloom näitab, et kõik
suhted, et kõik suhted, millised toimusid keskajal Euroopa rahvaste vahel, omasid juhtivaks aluseks
jõudu, s.t. alge, mis esines omavoli ja rusikaõiguse vormis ja see valitses tingimusetult feodaalsete
riikide siseelus. Õiguse valitsemisest ja juriidilisest korrast selle ajajärgu rahvusvaheliste suhete
valdkonnas, ilmselgelt, ei saanud juttugi olla. Sellegi poolest, nii nagu me ülalpool rääkisime,
sündisid keskajal uued ühiskondliku ja riikliku elu alged, millised, järkjärgult arenedes, viisid

korrale ja õigusele, mis kehtib kaasaegsete haritud rahvaste vahelistes suhetes. Rahvusvahelised
suhted sellel ajajärgul kinnitavad täiesti lauset, mis välja öeldud Guizoti poolt, et mitte niivõrd
jõhker jõud, vaid pigem ideed ning moraalsed jõud, mis peitusid füüsilise jõu ilmingutes, juhivad
inimlikke kogukondi*).
*)Guizot. Histoire de la civilisation, p. 219.
See lause on eriti tõestatud ristisõdadega. Lääne-Euroopa rahvaste üleüldine liikumine Itta,
et vabastada Jumalapoja haud uskumatute käest, viis need rahvad sellest suletusest välja, millises
nad asusid selle ajani, lähendas neid religioosse eesmärgi üldsusega, lõpuks, idamaad, kellega nad
astusid toimekatesse kaubandussuhetesse, tutvustasid neile nende elu ning teoseid. Selles suhtes
olid ristisõjad Euroopa Lääneosa rahuliku rahvusvahelise elu arengu pandid. Kuid nad avaldasid
samuti tugevat mõju feodaalsete riikide sisemisele poliitilisele- ja ühiskondlikule korrale.
Feodaalne kord killustas Euroopa rahvaste riiklikku ning sotsiaalset ühtsust, luues riigis riike,
seades sõjalise aristokraatia valitsusvõimule ja jättes teised ühiskondlikud klassid õigusettusse
seisundisse. Ristisõjad, vastupidi, sundisid keskaegseid seisusi ühistes religioossetes huvides
teadlikult lähenema kristlikuks inimeste vennaskonnaks. Ühe sõnaga, nad võrdsustasid keskaegsed
ühiskondlikud klassid, luues sellise riikide sisemise ühtsuse, milline on rahvusvahelistes suhetes
korra hädavajalikuks tingimuseks**).
**)Guizot. Histoire de la civilisation, p. 200: „De meme que les croisades sont un
evenement europeen, de meme, dans chaque pays, elles sont un evenement national“. Vaaata veel
samast lk 215.
Laurent. Histoire, t. VII, p. 293 et suiv.
Sybel. Geschichte des ersten Kreuzzuges. Lpz. 1881. 2 Aufl., S. 193 flg.
Prutz. Culturgeschichte der Kreuzzüge. 1883.
Veelgi enam õõnestasid vasallinduse poliitilist autoriteeti keskaegsed juristid – legistid, kes
võeti kuningate teenistusse, võitlesid pühendunult riigivõimu õiguse ning ühtsuse eest. Nad, olles
kasvatatud Rooma õiguse vaimus, olid feodaalse aristokraatia privileegide leppimatud vaenlased ja
seadsid kindlalt sellise aluse, mille järgi riikliku territooriumi piires peab valitsema üks seadus, mis
on antud välja kuningavõimu poolt ja et selle seaduse rakendamine peab olema vaid kuninglike
kohtute kohustuseks, välistades täielikult feodaalide õiguspädevuse. Kuid veelgi suurema hoobi
andis feodaalkorrale kuningate liit linnade kommuunidega, millised sõlmiti ühiseks võitluseks
feodaalide omavoli ning vägivalla vastu.
Linnade kogukonnad mängisid olulist rolli nii Lääne Euroopas riikliku ühtsuse
kehtestamisel kui ka kaasaegse rahvusvahelise õiguse aluste väljatöötamisel. Tõesti, kui keskajal
võis leida mingigi riigikorra ja riiklikkuse printsiibi hädavajaduse tunnetamise, siis, muidugi, mitte
Saksa keisririigis, mis on killustunud mõneks sajaks üksikuks valduseks, ega ka Prantsusmaal, kus
võimsad vasallid, hertsogid, krahvid jätsid kuninga ilma igasugusest poliitilisest tähendusest.
Valitsusvõimu koondamise alge, suhtumine võimu ja riigialamlusse, korra tagamine õigusmõistmise
teel on tunnistatav eelkõige keskaegsetes kommuunides ja neist kitsastest piiridest ta levib
üleriigiliseks*).
*)Maulde- la Claviere. La diplomatie au temps de Machiavel. Paris 1892, 3 kd. (Prantsuse
ajaloolase-diplomaadi suurepärane töö.)
Pi y Margall. Les nationalites. Essai de philosophie politique. Paris 1879, p. 68: „La cite
est une nation en petit. Elle a son culte, ses lois, son gouvernement, son administration, ses
tribunaux, ses finances, son armee; elle a son organisme, son Etat“.
Rahvusvahelise õiguse valdkonnas ei olnud linnade kogukondadel sugugi vähe teeneid. Nii

nad võtsid agaralt ja sõltumatult rahvusvahelisest kaubavahetusest, sest asjaolude jõul olid nad
sunnitud kindlaks määrama neid tavasid, millised järkjärgult töötati välja merekaubanduse
valdkonnas ja millest koosnebki rahvusvaheline mereõigus. Seda silmas pidades andsid erinevad
Lääne-Euroopa keskaegsed kaubanduslinnade munitsipaliteedid, erinevate nimede all,
merekaubanduse tavade kogumikke, millistest paljud on tänapäevani säilitanud õigusallika
tähtsuse*).
*)Pardesssus. Collection des lois maritimes. Paris 1828.
Vaata allpool „Rahvusvahelise õiguse allikad“.
Kuningavõimu liit linnade kommuunidega oli õigustatud, kui nende ühine võitlus
feodaalidega, poliitiliste huvide kokkulangevus, aga ka nende rikkalike materiaalsete vahenditega,
milliseid võisid kaubanduslinnad kuningatele anda. Kuid kui nimetatud liit viis Euroopas üldiselt
kuningavõimu autoriteedi tõusule ja uue poliitilise korra asutamisele, siis erinevates Lääne-Euroopa
riikides see reform avaldas mõju erineval moel.
Prantsusmaal asus aga rahvuslik kindlatel alustel, tänu sajaaastase sõja iseärasustele, millise
katsumused Prantsuse rahvas üle elas, kaitstes oma poliitilist sõltumatust Inglise kuningate
kallalekippumiste eest. See võitlus sundis Prantslasi oma jõude ühendama, leidma ühtne rahvusliku
võimu kese ja näha riigikorra ideaali absoluutses poliitilises tsentraliseerimises. Seepärast said
prantsuse kuningad, peale visa võitlust feodaalaristokraatiaga, asutada oma riigis sellise tugeva
monarhistliku võimu, millist Euroopa varem näinud ei olnud. Kindel rahvuslik ühtsus andis
prantsuse monarhiale kolmesaja aasta kestel võimaluse mängida rahvusvahelistes suhete
valdkonnas juhtrolli**).
**)Michelet. Histoire de France (ed. Bruxelles), t. IV, liv. V.
Guizot. Histoire de la civilation, p. 249 et suiv.
Бокль. История цивилизации въ Англии, т.1, стр. 466 и сл.
Inglismaal aga oli riigivõim teisiti organiseerunud. Mitte üheski riigis ei olnud feodalism
oma juuri nii sügavale ajanud ja ei ole neist tänapäevani nõnda palju jälgi jätnud, kui Inglise
kuningriigis. Kuid siin oli tal täiesti teistsugune iseloom, kui Euroopa kontinendil. Peale
Normannide poolset Inglismaa vallutamist, William Vallutaja ei toonud siia puhtakujulist
feodaalkorda, milline oli Prantsusmaal välja kujunenud. Ta mõistis hästi, et need korrad hävitavad
riikliku ühtsuse ja muudavad kuningavõimu viirastuslikuks. Sellel alusel ta nuhtles inglise pinnal
oma kaasvõitlejatega vasalli sõltuvuse tingimustes vaid teda ennast, kui kõrgemat rahu ja korra
kaitsjat terves riigis. Sellisel viisil jäi Inglise kuningas kogu riigi tegelikuks riigipeaks; teisest
küljest, feodaalsed maavaldajad võrdsustusid oma alluvuses kuningale, sattudes tema alamate järku.
Sellise feodaalsete suhete korra tulemuseks Inglismaal ilmus Inglise rahva teadvuses tema ja
kuningaga võimu huvide solidaarsustunde areng ja kui John Maata lubas enesele kisendavat
kuningriigi vabaduste rikkumist, astusid kõik seisused üheskoos tema vastu ja sundisid Magna
Charta libertatumit allkirjastama*).
*)Ranke. Englische Geschiche, Bd. I, S. 45 flg.
Macaulay. History of England from the accession of James the Second. London 1856, t. I,
p. 43.
Vaat, miks Prantsusmaal riiklik ühtsus arenes selle valitseja absoluutseks võimuks, siis
Inglise riigikord kujunes välja kuninga ja rahva huvide ühtsuse mõttes, valitsuse poolses oma
kodakondsete seaduslike huvide ja püüdluste austuses. Sellega seletatakse ka mõlema riigi
rahvusvahelise poliitika erinevust: siis kui prantsuse kuningad leidsid oma rahvusvahelistes suhetes
võimaluse järgida dünastia huve ja oma isiklikke vaateid ning ohverdada selleks nii oma rahva vara

kui verd, samas kui Inglismaal ei saaks millestki sarnasest isegi juttugi olla. Inglise valitsus, oma
poliitilise korralduse jõul, oli sunnitud seadma oma rahvusvahelliste suhete ainsaks eesmärgiks
inglise rahva kasud ning vajadused. Arvestades Inglismaa saarelist asendit, tema elanike
ettevõttlikust ja energiat, kaubandus- ja tööstussuhteid muutusid selleks tegevusväljaks inglise
rahva kaubavahetusel, millise nimel ta kannatas ära terve rea verevalamisrohkeid ning kestvaid
sõdu teiste rahvastega.
Saksamaal võttis feodalism kõige äärmuslikumad vormid ja ta õitses seal kuni XVI
sajandini. Saksa keisrid, kes olid pühendunud visale paavsti võimu vastasele võitlusele, ei suutnud
piiri panna oma riigi killustumisele ja muutus vähehaaval vaid Saksa keisririigi, jõuetu ja
sisevastuoludest ning rahvusvahelistest sõdadest lõhki kistu, nominaalseks esindajaks. Omamata
jõudu, et maal sisekorda hoida, keisrid andsid Saksamaa kõikvõimalike salasepitsuste,
rahvusvaheliste sõdade ja sekkumiste ohvriks, milliseid kasutasid ära, enda huvides, teised Euroopa
suurriigid.
Itaalia oli riigiks, kus feodaalkord väljendus esialgselt erinevate komertslike vabariikide,
nagu Pisa, Amalyfi, Genova, Veneetsia jt., moodustumises, millised kaubakäitluse kaudu kogusid
märkimisväärseid rikkusi ning võimsust. Kuid nendes munitsipaalides käis leppimatu võitlus
aristokraatliku ja rahvapartei vahel, mis kurnas õitsvaid linnu ja jättis need vallutajate ohvriks.
Seepärast suur osa Itaalia vabariikidest kadus ja ainult Veneetsia ja Genova säilitasid oma
sõltumatuse kuni XVIII sajandi lõpuni. Peale selle kujutas Itaalia enesest suurt hulka sõltumatuid
ning nõrku riike, millised olid paljudele välismaistele vallutajatele peibutiseks ning lahinguväljaks,
kes lõplikult ja kauaks nõrgendasid Itaalia rahvast.
Mis aga puudutab Hispaaniat, siis enne XV sajandit, asus suur osa selle territoorriumist
mauride võimu all, kes valitsesid riiki aluste järgi, millised ei sobinud kokku Euroopa üldise
tsivilisatsiooni ning kultuuriga.
Sõltumatult esitatud näidetest, suuremat mõju Euroopa riikide argielule ja rahvusvahelistele
suhetele avaldas taassünni ajajärk, kui Lääne Euroopas levis tutvumine klassikalise muinasaja
teadus- ning kunstiteostega, millise alusel kujunes välja Lääne rahvaste üldine vaimne elu ja arenes
nende intelektuaalse tegevuse tulemuste vahetus. Peale selle, raamatutrükkimise, püssirohu,
kompassi, alalise sõjaväeteenistuse korraldamine*) ja erinevad avastused geograafia vallas aitasid
samuti kaasa keskaegse korra ning Lääne Euroopas uute ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste
kordade muutmisele.
*) Бокль. История цивилизации въ Англии, т.1, стр. 151 и сл.
Lõpetades nii muistse- ja ka keskaja rahvusvaheliste suhete kirjelduse, jääb meil vaid teha
järeldus, et esimesel perioodil oli jõu õigus tõesti kõikide rahvusvaheliste suhete juhtivaks
printsiibiks.
***

Teine periood.
Westphaali ((Vestfaali)) rahust kuni 1815.a. Viini kongressini.
A. Rahvusvahelised suhted Vestfaali rahust kuni I Prantsuse revolutsioonini.

Artikkel 21. Peale feodaalse süsteemi langust kujutas Lääne Euroopa endast sõltumatute
riikide ühingut, milles keskaegne seadusetus ja rusikaõigus loovutasid koha seadusele ja ühtse
kuningavõimu ülemvõimule.
XVI sajandil oli nende riikide elu vapustatud reformatsioonilisest liikumisest, mis tekkis
alguses Saksamaal, kuid varsti ta haaras kogu Euroopa Põhja ja Lääneosa. Reformatsioonil oli väga
suur rahvusvaheline tähtsus. Ta jaotas Euroopa rahvad kahte vaenulikku leeri, kes pidasid omavahel
visa ning kauakestvat võitlust. Ühel poolel olid Saksa keiser ja paavst, kes kaitsesid katoliku kiriku
huve, seda Lääne rahvaste religioosset ühtsust, milline oli eksisteerinud aastasadu; vastupidi,
protestandid nõudsid oma religioosse vabaduse tunnistamist ja oma õigust kuuluda iseseisvasse
usklike ühendusse, olla väljaspool Rooma esivaimuliku sõltuvusest. See võitlus viis
rahvusvahelisele verevalamisega kokkupõrkele, mis kolmekümne aasta kestel märatses saksa
piirkondades ja muutis täiesti Euroopa poliitilise süsteemi.
Oma päritolult religioossne, Kolmakümneaastane sõda ((1618 -1648)) kutsus esile
rikkalikult puhtalt poliitilise olemusega tagajärgi. Selle kestvuse jooksul hakkasid erinevate riikide
rahvusvahelised püüdlused üha enam esiplaanile kerkima. Riigid, millised oma ajaloo, oma
monarhide ja alamate päritolult pidanuks olema leppimatud reformatsiooni vastased – pidades
silmas oma argipäevaseid huve, astusid Rooma-katoliku kiriku vastaste ridadesse. Kirikuvürst,
kardinal Richelieu, „Roomaa-katoliku kiriku esmassündinu nimel“, sõlmib liidu Rootsi kuninga
Gustav Adolfiga, kes võttis oma kaitse alla Saksamaa protestantliku liikumise. See fakt näitab,
milline järsk pööre toimus uuel ajal riigi ja kiriku vahelistes suhetes, võrreldes keskajaga.
Kolmekümneaastase sõja ajal ja ka peale seda asetati usk teisejärgulisele kohale ja rahvusvahelise
poliitika suunda hakati määratlema eranditult riiklike eesmärkidega.
Kolmekümneaastane sõda lõppes Vestfaali rahutraktaadiga, mis sõlmiti 24 oktoobril 1648.a.
Nagu selle akti sõlmimise kord, nii ka sellele eelnevad preliminaarsed läbirääkimised, väljendavad
riikide ja nende esindajate poolset, nende ettevõetud asja uudsust ja oma olukorra ebatavalisuse
teadvustamist*).
*)Garden. Historie generale des traites, t. I, p. 134 et suiv.
Flassan. Histoire generale et raisonnee de la diplomatie francaise (1881), t. III, p. 220 et
suiv.
Raumer. Geschichte Europa´s seit dem XV-ten Jahrhundert (1834), Bd. III, S. 614 u flg.
Barral. Etude sur L ´histoire diplomatique de L ´Europe, t. I, part. I p. 1 etc.
Tõesti, rahuläbirääkimised algasid juba 1634.a.; selle preliminaarsed tingimused olid poolte
poolt võetud vastu 1645.a.. Valitsused ja valitsejad, kes osalesid Kolmekümneaastases sõjas,
mõistsid hästi hukutavaid tagajärgi, millisteni ta viis, millise mõõtmed võisid vaid suureneda selle
edasisel kestvusel. Asjaolude jõud sundis neid verevalamist lõpetama ja nii või teisiti minema
teineteisega kokkulepete sõlmimiseni. Kuid rahu võis sõlmida vaid poolte üldisel nõusolekul ja
tingimustel, mis vastasid tegelikele asjaoludele, aga ka püüdlustele, millised hingestasid sõdijaid.
Uus kord, milline pidi olema kehtestatud rahvusvaheliste suhete valdkonnas, paistab neile
ebaselgena, on vasturääkivuses kõigile nendele arusaamade ja ajaloolise pärandiga. Euroopa
rahvaste varasemas elus, ega ka keskajal, ja ka vanal ajal, ei olnud ainustki teadaolevat pretsedenti,
et erinevate riikide esindajad arutanuks üheskoos oma asju ja kehtestanuks kõigile rahvastele
kohustuslikke eeskirju*).
Fischer. Geschichte der auswärtigen Politik und Diplomatie im Beformationzeitalter 1455 –
1556. Gotha 1874, S. 151 flg.
Seepärast kõik nõupidamised ja mõtetevahetused, millised toimusid Euroopa valitsuste
volinike vahel enne Vestfaali kongressi kokkukutsumist ja ka kongressil, kandsid kogenematuse,
kahtluste, lapsikut oma ja esindatava riigi au alandamise hirmu pitserit**).

**)Mountague Bernard. Four lectures on subjects connected with diplomacy (London 1868),
p. 21 etc.
Raumer. Geschichte Europa´s, Bd. III, S. 618. Viie aasta kestel jätkusid koomilised
läbirääkimised selle üle, kes peaks esimesena sõitma Münsteri ja millisest väravast; kes esimesena
tuleb trepist üles ja läheb istungitesaali; kes paigutada eesistujast paremale ja kes vasakule istuma;
milliseid tiitleid anda erinevate riikide esindajatele jne..
Peale kauakesnud läbirääkimisi, volinikud peaegu kõigist Euroopa suurriikidest, erandiks
Venemaa, Poola ja Inglismaa, kogunesid lõpuks kongressile, millise istungid toimusid kahes,
teineteise lähedal asuvas linnas Osnabrückis ja Münsteris. Sellise kaheks koosolekuks eraldatuse
tingis Rootsi ja paavsti kuuria esindajate ühe laua taha paigutamise võimatus. Seepärast olid Rootsi,
Saksa keisririigi ja erinevate protestantlike riikide volinikud Osnabrückis; Münsteris asusid paavsti
kuuria, Veneetsia, Saksa keisri, Prantsusmaa jt. esindajad.
Vestfaali rahutraktaadi peamised määrused võivad olla väljendatud järgmiste lausetega***).
***)Meiern, Acta pacis Westphalice 1734 -1736, 6 köidet.
1)Kahe ristiusu kiriku – protestantliku ja Rooma-katoliku - vastastikused suhted peavad
olema määratletud sellise seisundiga, millises kirikute kogudused asusid 1. jaanuaril 1624.a. 1555.a.
Aubsburgi rahutraktaadi kohustuslik jõud jäi kehtima. Seejuures seadustati iga valitseja teatud
diskretsiooniline võim nende kirikute koguduste suhtes, millised eksisteerisid nende territooriumite
piires, kuna Augsburgi rahu peamine reegel – cujus regio, ejus religio – andis valitsejatele kõigi
välismaalaste väljasaatmise õiguse.
2)Riigid, mis kuulusid Saksa keisririiki, arvult 355, said täieliku sõltumatuse, ühel
tingimusel – et ei sõlmi selliseid rahvusvahelisi lepinguid, millised oleksid vastuolus teiste saksa
riikide kasuga.
3)Rootsi liit ja Madalmaad, kes kasutasid kuni selle ajani faktilist sõltumatust, tunnistati
formaalsel viisil iseseisvateks riikideks.
4)Prantsusmaa ja Rootsi kui võidukate poolte territorjaalne juurdekasv seisnes esimesele osa
Elsassi, teisele suure osa Pomerist ja Wismari ja Rostoki linna jt. Peale selle, Prantsusmaa sai
süseräänsed õigused kümne keiserriigi vaba linna üle, mis asusid Elsassi piirkonnas, nende hulgas
ka Strasbourg.
Vestfali rahutraktaadi üldine tähenduse võib rahvusvaheliste suhete vaatepunktist võtta
kokku järgmisel viisil.
Esiteks, tema vahetu tähendus seisnes varematel aegadel enneolematus Euroopa riikide ühte
rahvusvahelisse ühendusse ühendamise faktis, milline niivõrd teadvustab oma huvide solidaarsust,
et peab vajalikuks mitte ainult arutada oma üldiseid asju, vaid ka määratleda sellesse liitu kuuluvate
riikide sisemist korda.
Teiseks, ta andis formaalselt sanktsiooni sellele lõhenemisele, milline toimus Lääne-Euroopa
rahvaste vaimses ühtsuses protestantliku kiriku Rooma-katoliku kirikust eraldamisega.
Kolmandaks, suure hulga saksa valduste poliitilise autonoomia tunnustamine tagas pikaks
ajaks Saksa keisririigi, nii riikliku- kui rahvusvahelise, jõuetuse ja avas kõigile Euroopa
suurriikidele avara pääsu tema siseasjadesse sekkumiseks.
Neljandaks, Vestfaali rahu kinnitas lõplikult Prantsusmaa rahvusvahelise juhtrolli, kes
taotles temaga sajandeid rivaalitsenud võistlejate – Austria ja Saksa keisririigi alandamist ja tõstis
mõneks ajaks esile Rootsi, kes oli Euroopa rahvusvahelistes asjades tegusaks faktoriks seni, kuni
sisemised parteide segadused, tülid ja egoism jätsid Euroopa kontinendil ta ilma igasugusest mõjust.
Artikkel 22. XVII sajandi teise poole ja XVIII sajandi rahvusvahelisi sündmusi ei saa

mõista, kui ei peeta silmas riiklikku- ja ühiskondlikku korda, milline kujunes sel ajal välja LääneEuroopa riikides.
Poliitiline kord, mis tekkis Euroopa kontinendi riikides feodalismi süsteemi varemetele, pidi
oma loomulikus arengus viima kuninga ainuisikulise võimu suurenemiseni ja selle korraldamist neil
samadel alustel, millistel seisid feodaalide poliitiline autoriteet ning õigused. Kuningad said kõigi
preogatiivide, milliseid varem piiramatult kasutasid feodaalsed senjöörid oma maadel asuvate
elanike suhtes. Kui feodaalid pidasid neile kuuluvaid lääne eraomandiks, siis ka kuningas, võtnud
feodaalide maad omale, hakkas vaatama riigi territooriumile, kui enda maale, millist ta võib
korraldada oma äranägemise järgi. Kui feodaalvalduse elanikkond suhtus oma härrasse, kui
kaitsjasse, kes, vastutasuks osutatud kaitsele, nõudis alluimist oma võimule, siis samasugune
olukord tekkis neil kuninga suhtes, kelle tahe sai ainsaks seaduseks tema alamatele. Nii kujunes
Euroopa kontinendil välja piiramatu kuningliku isevalitsuse printsiip, millise rakendamist üksikutel
juhtudel, tõsi, varjati liberaalsete vormidega, oli püstitatud nii riikliku hüve, huvide ja rahva
vajaduste nõue, kuid millise sisu oli vana, keskaegne. Seda korda nimetati Prantsusmaal
„valgustatud despotismiks“*), saksa juristide ja ajaloolaste juures sai ta nimetuseks „politseiriik“.
*)Vaat Louis XV vastus 3- märtsi 1766.a. Pariisi parlamendile.: „C ´est en ma personne
seule que reside l ´autorite souveraine...C ´est a moi seul qu ´appartient le pouvoir legislatif sans
dependance et sans partage. L ´ordere public tout entier emane de moi...“
Taine. Les origines de la France contemporaine, t. I, p.16).
Gneist. Rechtsstaat, S. 155 u. flg.
Kuningliku võimu absolutism leidis kindla toe Euroopa riikide ühiskondlikus korralduses,
milline oli sel ajajärgul rohkem või vähem ühesugune kõigis Lääne kontinendi rahvastel**).
**)Toequeville. L ´ancien regime, p. 68: „...dans toute l`Europe alors, les memes droits
feodaux, precisement les memes, se retrouvaient“.
Feodaalsest aristokraatiast moodustus siin aadli seisus, kel olid suured privileegid kel ei
olnud riigi suhtes mingite maksude kohustusi. Nende kõrval seisis vaimulikkond, millise kõrgem
kiht, oma ühiskondlikult seisundilt, õigustelt ja soodustustelt, ei erine millegi poolest aadlikest***).
***)Taine, loc cit., p. 21.
Tocqueville. L ´ancien regime, p. 150 et suiv.
Teistsugune oli kolmanda seisuse ja maaharijate klassi olukord. Kaupmeeste, töösturite,
teadmiste, kunsti esindajate klass võis au ja kasuga maale, osaleda juhtimises, kuid neile oli
kõrgematele ametikohtadele pääs suletud. Mis aga puutub, lõpuks talupoegadesse, siis nad
moodustasid maksejõu, mille arvel riik eksisteeris ning hoidis oma kõrgemate seisuste sära ja
jõudeolekut; vastupidiselt viimastele, olid talupoegadel vaid kohustused ega olnud mingeid õigusi.
Valitsus asus aadlike ja kõrgema vaimulikkonna poolele. Ta lähendas troonile esindajaid nii
ühest kui teisest klassist, võimaldades vaid neil täita kõrgeid õukondlikke- ning riiklikke ametikohti,
ümbritses neid kõikvõimalike austustega ja sidus nende huvid tihedalt enese huvidega. Toetudes
nende klasside kaastegutsemisele ning vastuvaidlematule allumisele, võis kuningavõim piiramatult
taotleda riigis oma isiklikke soovide ning ka dünastia huvide täitmist.
Sotsiaalne kord, mis kujunes välja XVII ja XVIII sajandil Euroopa kontinendi riikides,
kajastus järsult selle aja rahvusvahelistele suhetele. Need eesmärgid, millistele püüdles absoluutne
kuningavõim oma riigi piires, olid järgitavad ka tema rahvusvahelises poliitikas.
Valitsejate isiklikud ja perekondlikud huvid XVII ja XVIII sajandi rahvusvahelistes suhetes
valdasid kõigi teiste riiklike huvide üle. Ühiskondlikud vajadused ja püüdlused ei olnud sel ajal
rahuldatud mitte üheski Euroopa kontinendi riigis; seda enam nad ei saanudu olla austatud
rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Selle aja Euroopa monarhide silmis ei olnud alamatel mitte

mingeid õigusi riigivõimu, keda esindas valitsev isik, suhtes. Piiramatu kuningavõim korraldas
omatahtsi alamate omandit ning elu. See üksiku isiku õiguse mitteaustamine sisejuhtimises osutas
sisulist mõju käsitletava perioodi rahvusvaheliste suhete üldisele iseloomule. Püüdes kogu jõust
teostada oma isiklikke egoistlikke eesmärke, valitsejad ei tunnistanud võõrama rahvaste ega nende
valitsejate mingeid õigusi ega valinud endale seatud eesmärkide saavutamiseks vahendeid.
Mackiavellism oli välispoliitika loosungiks ja rahvusvaheliste lepingute kohustuste määratluse
mastaabiks.
Sellegi poolest, sarnaselt sellele, kuidas riikides enestes valitsuste kõige omavolilisemad
korraldused olid motiveeritud rahva kasu ning hüvangu kaalutlustega, sama moodi selle ajajärgu
rahvusvahelistes suhetes kõik sõjad ja võõraste valduste haaramised, nii ebaõiglased ja
südametunnistusetud need ka ei olnud, varjati muutumatult õigluse ja õiguse nimega, milliseid
pidulikult kuulutati kuninglikes manifestides ja dekreetides. Selle aja riigimehed tsiteerivad oma
diplomaatilistes aktides neid Hugo Grotiuse, rahvusvahelise õiguse isa, töid suure armastusega ning
viitavad kõige kõrgeimatele moraali ja õiguse printsiipidele, et varjata nendega rahvaste põhiõiguste
kõige pahakspandavaid rikkumisi *).
*)M. Bernard. Four lectures, p. 78.
Peale Vestfaali rahu mängis Euroopa riikide rahvusvahelistes suhetes peamist rolli
Prantsusmaa. Tema valdav mõju Euroopa asjades paistis eriti tugevalt silma XVII sajandi lõpul ja
XVIII sajandi alguses, kui Prantsusmaa troonile asus Louis XIV. Kuninga isiklik poliitika, mis
valitses Euroopa kontinendil kogu käsitletava perioodi kestel, leidis selle valitseja puhul kõige
tüüpilisema esindaja.
Territooriumite soetamine, oma riigi piiride laiendamine naaberriikide arvelt – selline oli
ülesanne, millise enesele püstitas Louis XIV. Riiki laiendati nii diplomaatiliste läbirääkimiste teel,
aga ka vallutuste ning sõdadega, millised täidavad selle märkimisväärse valitseja kogu
valitsusaega*).
*)Macaulay (History of England, t. I, p. 199): „In his dealings with foreign powers he had
some generosity, but no justice..., he broke troke the most sacred ties of public faith without scruple
or shame when-ever they interfered with his interest of that, what he called his glory“. Nii tabavalt
kirjeldati Louis XIV-t.
Asjaolud olid Prantsusmaa kuninga plaanide teostamiseks soodsad. Prantsusmaa riiklik
korraldus laskis tal kontrollimatult käsutada kõiki oma rahva jõude; tal oli kasutada suured
materjaalsed varud, millised olid eelkäiate poolt jäetud; tal oli selle aja paremini korraldatud maa- ja
merevägi. Vastupidiselt sellele, teised Euroopa riigid olid kas sõjalises mõttes tühised, nagu
Hollandi Osariigid, või siis kujutasid endast, sarnaselt Saksa keisririigile, täielikku ühiskondlikku
laostumist ning poliitilist jõuetust**).
**)Ranke. Abhandlungen und Versuche. Lpz. 1872, S. 4 flg.
Külluslikult subsiidiumitega maksev Louis XIV sundis vastuvaidlematult endale alluma
Saksa valitsejaid ja pidas sellisel viisil liitu Karl II ja Iakov II, Inglise kuningatega ja Rootsi
kuningriigiga.
Neis tingimustes Louis XIV alustas oma esimest sõda Hispaaniaga, kes ei nõustunud temale
vabatahtlikult loovutama Belgia provintse, milliseid Prantsusmaa kuningas nõudis sel alusel, et nad
moodustavad ta abikaasa, kui Philipp IV hispaanlase (par le droit devolution) esimesest abielust
sündinud ainsa tütre, seaduslikku pärandit. Sõda Belgia pärandi pärast lõppes 1668.a. Aacheni
rahuga, tänu Hollandi, Inglismaa ja Rootsi liidule ja vahendusele. Selle alusel sai Louis XIV 12
flandria linna koos ümbritsevate piirkondadega*).

*)Ranke. Französische Geschichte (Lpz. 1869). Bd. III, S. 231 flg.
Olles ärritatud Hollandi vabariigi sekkumisest, kelle initsiatiivil koostati ülalpool mainitud
kolmikliit, kuulutas Louis XIV talle 1672.a. temale sõja, omades liitlastena Inglise ja Rootsi
kuningad. Hollandi poolel asusid: Saksa keiser, Taani, Hispaania ja Brandenburg. 1678.a.
Njimegeni rahutraktaadi järgi sai Louis Franche-Comte, ilmutades oma vastaste imekspandavat
eraldamist ja allutades igaühe eraldi oma tingimustele**).
**)Dumont. Corps universel diplomatique du droit des gens, t. VII, part. 1-re. p. 350.
Macaulay. History of England, t. III, p. 122.
Edukas Njimegeni rahu kehutas Prantsusmaa kuningat teistele vallutustele. 1680.a. Ta asutas
erilise kohtu-komisjoni – chambers de reunion, et selgitada välja see, millised maad asusid läänisõltuvuses Prantsusmaale Vestfaali, Aacheni jt. traktaatide alusel kuuluvate ringkondade poolt.
Saksamaa keisririigi vürstid ja Elsassi ning Flandria linnade esindajad kutsuti nendesse kohtutesse,
et tõestaksid oma seaduslikke õigusi sõltumatuks eksisteerimiseks, kusjuures väiksematki kahtlust
loeti nende valduste Prantsusmaaga ühendamise ettekäändeks. Sel viisil Louis XIV haaras oma
kasuks märkimisväärse arvu Saksamaa ning Hispaania Madalmaade linnu ning külasid***).
***)Legrelle. Louis XIV et Strassbourg. Paris 1884, 4-me ed.
Asjatult pöördusid Hispaania kuningas ja Hollandi Osariigid, sõltumatute riikide õiguste
selliste ennekuulmatute rikkumiste suhtes, esildiste ja protestidega Versailes´ õukonna poole: Louis
XIV jättis need tähelepanuta. Olles veendunud oma jõus ja võõraste riikide nõrkuses, ta jätkas
võõraste valduste omavolilist ümberkorraldamist. Sõda kuulutamata ta piiras sisse ja hõivas
Luksemburgi linna; samasugune saatus tabas ka Strasburgi.
Alates 1688.a. Inglise revolutsiooni aegadest muutus vähehaaval ka Euroopa kontinendi
riikide suhtumine Prantsusmaasse. Selle aja valitsejatest vaid Hollandi vabariigi asevalitseja,
Willem, prints Oranje, nägi selgelt auahneit täitmatu Prantsusmaa kuninga poolset ohtu kõikidele
riikidele ja leidis mehisust võidelda, niivõrd, kui see oli võimalik, tema piiramatu Euroopa
valitsemise ambitsioonidega. Parimaks Louis XIV vallutuste vastaseks vahendiks ta pidas riikide
poliitilise tasakaalu idee teostamist nende vaheliste liidulepingu sõlmimisega, et kaitsta oma
iseseisvust ja sõltumatust auahne monarhi kallalekippumiste eest. Kuid selliste liitude sõlmimine
Hollandi asevalitsejal oli väga vaevaline, kuni ta kutsuti 1688.a. Inglismaa vakantset kuningatrooni
täitma.
Inglise kuningana, Willem Oranje valdas juba piisavat mõju, jõude ja vahendeid, et
moodustada üleeuroopalist koalisatsiooni, milline ka organiseeriti tänu tema püüdlustele 1689.a.,
kui Louis XIV sõdis Saksamaa keisririigiga. Peale viimatimainitu ja Inglismaa, astusid liitu
Holland, Brandenburg, Rootsi, Taani, Hispaania ja Savoia. Kuid koalisatsioonil ei õnnestunud
Louis XIV võita. Viimane suutis jällegi liitlased lahutada ja kirjutas neist igaühele ette oma
rahutingimused. 1697.a. Ryswicki rahukongress ( Treaty of Ryswick; Vrede van Rijswijk)
kinitas Strasbourgi Prantsusmaale kuuluvuse ja rikastas Prantsusmaad märkimisväärsete
Hispaania territoriumist äralõigetega*)*)Dumont, t. VII, 1-re part, p. 381 etc.
Macaulay. History of England, t. IV, p. 788, siin ananb ta täpse iseloomustuse Ryswicki
kongressil diplomaatiliste läbirääkimiste teostamise korrast.
Ryswicki rahu oli, tänu liitlaste tegevuses täieliku üksmeele puudumisele, Prantsusmaa
poliitika võidukäik. Kogu sõja raskus langes Inglismaale ja Hollandi Osariikidele, samas kui
Saksamaa keiser ja keiserriigi vürstid paistsid silma äärmise tegevusetuse ning ükskõiksuse poolest,
mitte ainult üldeuroopalikesse huvidesse, vaid neil puudus ka omakasu huvi. See keiseririigi ja ta

valitsejate poolne oma huvide mittemõistmine hämmastas niivõrd William Oranjet, et ta otsustas, et
enam ta ei seo Inglise rahva huve nende huvidega. Seepärast, peale Ryswicki rahu ta muutis oma
poliitikat ja 1698.a. Haagis, sõlmis Louis XIV Hispaania valduste jaotamise traktaadi, pidades
silmas lastetu Karl II peatset surma*).
*)Ranke. Englische Geschichte (Lpz. 1872). Bd. VII, S. 152 u. flg.
Dumont, t. VII, 1-re part., p. 442 etc.
Kuid seda kokkulepet ei teostatud. Olles ärritatud oma kuningriigi jaotamise kavast, Karl II,
peale bavaaria troonipärija printsi surma 1699.a., kelle ta määras esmalt oma järeltulijaks, koostas
testamendi Louis XIV pojapoja, Felipe Anzu, kasuks Prantsusmaa kuninga nõusolekul, olles
kuulutatud kõigi Hispaania maade, nii Euroopa, kui ka ookeanitagust, valitsejaks.**)
**)Mignet. Negociations relatives a la succession d ´Espagne sous Louis XIV, tome I,
Introduction, p. LX et suiv.
Wheaton. Histoire, t. I, p. 115 et suiv.
Võttes vastu pärandi, Louis XIV rikkus jaotamise traktaati, mis sõlmitud inglise kuninga
poolt ja äratas kõikides Euroopa riikides tasakaalu kaotuse kartuse, nii nagu Felipe V ((1683 –
1746)) ja tema järeltulijad võiks ühendada Hispaania trooni Prantsuse krooniga ühes isikus.
Seepärast koostati Prantsusmaa vastu koalisatsioon, millises osalesid: Saksa keisririik, Inglismaa,
Holland, Preisimaa, Portugal ja Savoia. Prantsusmaa kuninga poolele asus vaid Hispaania.
Sõda Hispaani pärandi eest (1701-1713) viis Prantsusmaa täieliku kurnatuseni. Rida
prantsuse vägede ebaedusid sundis Louisi XIV rahu paluma, mis lõplikult sõlmiti 1713.a. Utrechtis.
Anjui oli tunnistatud Hispaania kuningaks. Kuid Euroopa tasakaalu hoidmiseks sätestati Utrechti
rahutraktaadiga, et Prantsusmaa ja Hispaania ei tohi kunagi olla ühendatud ühe kuninga alla*).
*)See Utrechti traktaadi määrus sai uue kinnituse Inglismaa ja Prantsusmaa vahelises
diplomaatilises kirjavahetuses, mis toimus 1842. a kuni 1847.a., Prantsuse printsi Monpansie
abiellumise puhul Hispaania kuninganna Isabella õega.
Lawrence. Commentarie sur Wheaton, t. II, p. 209 et suiv.
Phillimore. Commentaries. t. III, p. 207.
Peale selle, Hispaania loovutas Austriale Belgia provintsi ja peale selle (1714.a. Badeni
traktaadiga), Lombardio ja Neapol. Ingismaa sai Gibraltari, säilitades Hispaania valitsuse eesõiguse
selle tagasiostuks, kui Inglismaa kunagi soovib sellest kindluse valdusest loobuda. Prantsusmaa
loovutas Inglismaale osa oma Põhja-Ameerika kolooniatest ja kohustus Dunkerque (Dünkirchen)
kindlustused õhkima**).
**)Dumont. Corps universel diplomatique du droit des gens, t. VIII, part. 1, p. 339.
De Clercq. Recueil des traites de la France, t. I, p. 1.
Garden. Historie des traites, t. II, p. 305 et suiv.
Peale Utrechti rahutraktaadi sõlmimist toimusid Euroopa riikide rahvusvahelises süsteemis
olulised muutused. 1715.a. Suri Louis XIV ja Prantsusmaa lakkas mõneks ajaks olemast oht
Euroopa rahule. Rootsi, tõstetud Gustav-Adolfi poolt esmaklassiliseks Euroopa suurriigiks, oli
kurnatud Karl X ja Karl XII peetud sõdadest ja XVIII sajandi alguses, tänu oligarhiliste parteide
tülidele riigivõimu pärast, pidi välispoliitika sfääris loobuma väljapaistvast rollist. Samal ajal astus
uus võimas riik – Venemaa – esmakordselt Lääne-Euroopaga elavatesse suhetesse ja võitnud suures
Põhjasõjas oma põliseid vaenlasi, Rootslasi, kinnitas lõplikult oma asendi kultuursete Euroopa
riikide peres.

Artikkel 23. Enne XVIII sajandit Venemaa suhted Lääne suurriikidega kujutasid endast
harva nähtust ja omasid erilist iseloomu. Neist suhetest saab aru, kui pidada silmas tingimusi,
millistes kujunes välja vene riik. Juba vana Venemaa geograafiline asend oli märkimisväärsel
määral takistuseks, et suhelda Lääne rahvastega*).
*)Leroy Beaulieu. L´empire des Tzars et les Russes (Paris 1881), t. I, chap. I et III.
Alates XIII sajandist lisandub neile mittekasulikele tingimustele Tatarlaste sissetung, milline
kahe poole sajandi kestel hoidis Venemaad Lääne Euroopast eemal. Kui seejärel vene maa kogunes
vähehaaval Moskva lähistel ja moodustas endast tsaaride ülemvõimu all riigi, siis enne ja peale seda
ta ei saanud veel kaua astuda tegusate rahvusvaheliste suhete subjekti rolli. Moskva suletud
ühiskondlik ja riiklik korraldus ning ta elanike ebapiisav kultuurne areng muutsid need suhted
võimatuks ja liigseks. Kitaism (hiinakeeleteadlane) vastas vene ühiskonna moraalile ja vaadetele,
olles samal ajal temale valitsuse poolt antud loosungiks**).
**)Vaat, mis räägib Котошихинъ. «И о поъзде московскихь людей, кроме техъ, которые
посылается по указу царскому и для торговли съ проезжими, ни для какихъ делъ ехать не
позволено» („Ja moskvalaste sõitudest, peale nende, kes saadetakse tsaari korraldusel
kauplemisreisile, mitte mingis asjus sõita ei tohi“.
(«О России въ царствование Алексея Михайловича», глава IV стр. 24).
Teisest küljest, Lääne Euroopa riigid võõrdusid moskoviitidest ja suhtusid neisse
ebasõbralikult. Ei saa märkamata jätta selle võõrdumise ja vaenulikkuse peamist põhjust ühtede ja
teiste vaimse elu peamiste elementide erinevuses. Kiriku lahutamine kreeka ja rooma haruks viis
selleni, et rahvaid, kes tunnistavad õigeusku, tänu katoliiklastest esivaimulikele, lakati Lääne
Euroopas pidamast kristlasteks ja täieõiguslikeks Euroopa rahvusvahelise kogukonna liikmeteks.
Vaat miks Kiievi ja esmalt Moskva Vene ei suhtelnud ladina Läänega, vaid peaaegu erandlikult
Bütsantsiga, millisega neid sidus religioossed uskumised, samuti ka poliitiliste huvide ühtsus, nii
üks ja teine sattus aasia barbarite poolsete vallutuste küüsi.
Viidatud ebasoodsad asjaolud olid põhjuseks, et ei vene riik, ega vene rahvas kaua aega ei
teadvustanud rahvusvaheliste suhete hädavajadust. Seepärast enne XVIII sajandil, kui Moskva riigi
ülemvõim jõudis, lõpuks, teatud eesmärkide ja huvide teadvustamisele, mis seob teda Lääne
Riikidega. Venemaa mängis rahvusvaheliste suhete valdkonnas enamjaolt passiivset rolli. Need
tekkisid välismaalaste initsiatiivil ja nende asjaks oli tavaliselt kaubanduslik kasu, vene rahva- ja
selle maa loomulike rikkuste ekspluateerimine. Tõelisest lähenemisest vene ja välismaa inimeste
vahel, neile ühiste kultuuri või poliitilisi huvisid omamata, ei saanud olla juttugi*).
*)Брикнеръ. Русские дипломаты-туристы въ ,,Италии въ XVII ст. Москва, 1878, стр. 6
и след.
Sellise iseloomuga olid Venemaa esialgsed suhted Inglismaaga**).
**)Мое.((Ф. Мартенс)) «Собр. Трактатовь», т. Трактаты съ Англеию. Введение.
Толстой. Первыя сорок леть сношений между Россиею и Англиею 1553 — 1593. Спб.
1875. Введение.
Nad tekkisid 1553.a., kui kaupmees Chenslar maabus Holmogoris ja suundus sealt
Moskvasse, et paluda tsaarilt ta riigis kauplemiseks luba. Chenslar, saanud vabaks kauplemiseks
luba-kirja, ta sõitis Inglismaale tagasi, kus organiseeris „vene kompanii“, et kaubelda tundmatu
Moskvamaaga. Sellest ajast peale algasid Inglismaa kaupmeeste ja isegi saadikute erakülastused
Moskvasse, omalt poolt Moskva valitsus saatis Inglismaale oma esindajaid. Juba XVII sajandi
alguses mainitakse Inglismaa konsulit Moskvas. Nende rahvusvaheliste suhete peamiseks asjaks

jäid muutumatult Inglismaa kaubandussuheted, kes kauplesid oma kasuks mitte ainul kauplemise
monopoli Venemaa piires, vaid ka Venemaa kaudu Pärsiasse ja Indiasse transiitkaubanduse
õiguse***).
***)Muide, mõnikord puudutati samuti isegi teise iseloomuga küsimusi. 1569.a. Saadeti
Londonise saadik Sovin, kellele oli antud käsk pöörduda kuninganna Elizabethi poole, kõige muu
hulgas, ka küsimusega:“Et, kui Temal, Valitsejal, tekib raskusi mingitel vaenulikkuse ilmingutel,
siis kas Ta võib Inglismaale sõita? Samamoodi, kui kuningannal juhtub seesama, siis ta võib vabalt
sõita Venemaale“.
Mitte enne XVII sajandit, on kuigivõrd muutnud oma iseloomu Inglismaa ja Moskva
vahelised suhted. Veendunud Inglismaa võimsuses ja rikkuses, Moskva tsaarid hakkasid pöörduma
tema poole, et leida abi oma tigedamate vastaste – Rootsi ja Poola – vastu. Inglismaa ei keeldunud
teenete osutamisest, pidades alaliselt silmas uusi kaubanduslikke kasusid. Nii, 1617.a. Stolbovi
rahu oli sõlmitud Vene ja Rootsi vahel inglise voliniku John Merik (Джон Мерик) vahendusel, kes
seejärel esitas nõudmise Moskva riigis märkimisväärsete Inglismaale kasulikku kaubandust
puudutavate privileegide saamiseks. Aleksei Mihaili poja valitsemise ajal sõbralikud suhted
jahtusid mõneks ajaks, kui oli tsaarini saabunud sõnum kuningas Charles I hukkamisest. Aleksei
Mihailipoeg andis siis välja ukaasi, millise järgi inglise kaupmehed „sellise hirmsa teo eest“ aeti
Moskvast välja, koos oma konsuliga; misjärel lubati neil sõita vaid Arhangelskisse ja kaubelda seal,
kuid seekord makse makses. Sõprus taastus, kui Inglismaa troonile asus Stuart; kuid sellest ajast
peale Moskva valitsus suhtus juba enam ettevaatlikult Inglaste kaubandusele suuremate soodustuste
saamise sepitsustesse, mis olid kahjulikud verne kaupmestele kui ka riigikassale.
Venemaa suhted Austriaga, nagu ka Inglismaa puhul, ei alanud Moskva tsaaride initsiatiivil.
Rooma keiser Fridrich III saatis 1489.a. Moskvasse saatkonna, et paluda oma vennapojale
Albrechtile, Badeni markkrahv, suurvürst Ivan Vasili poja tütre kätt ja samuti seda, et ta keelaks
Pihkvalastel Livoonia (Liivimaa) ründamised. Samal aastal Moskva vürst saatis omaltpoolt
Austriasse läbirääkimistele kreeklase Trahanioti koos kaaslastega, et luua vabad suhted mõlemate
riikide vahel ja asutada saatkonnad.
Nii sündisid alalised diplomaatilised suhted Venemaa ja Austria vahel, millised aja jooksul
üha tugevnesid. Kahe riigi vahelist sõbralikkust hoidis ülal, eelkõige nende geograafiline asend: nad
jagasid käsitletaval ajal teiste, neile vaenulike riikide valdustega ja seepärast neil ei olnud põhjust
astuda piirikonfliktidesse, millised on üpris loomulikud naaberriikide vahel. Üheks oluliseks
nendevahelise lähenemis põhjuseks oli samuti see, et mõlematel riikidel olid ühesugused vaenlased
ja sõbrad. Tõesti, kogu Austria ajalugu läbivad vallutused ja naabermaade soetamine abielude,
kinkimise, haaramise teel, mis mitte alati ei rõõmustanud rahvaid, keda sellisel viisil ühendati. Nii,
Belgial ja Ungaril oli palju põhjuseid, et olla rahulolematu oma saatusega Austria võimu all.
Alalised segadused ja vandenõud, mis tekkisid neil maadel, avasid avara võimaluse, et Austria
asjadesse sekkuksid naaberriigid Poola ja Türgi. Viimane haaras oma kasuks suure osa Ungarist ja
1545.a. Andrianapoli traktaadi jõul, keiser Ferdinant I oli sunnitud sultanile maksma igaaastast
maksu. Sarnastes ebasõbralikes suhetes asus Venemaa Poola ja Türgi suhtes. Moskva suurvürstidel
ja tsaaridel oli alus karta poola rahva kavatsusi vene maa sõltumatuse suhtes. Mitmeid kordi Poola
sekkus Venemaa siseasjadesse ja jõudis haarata mitmeid ta piirkondi, Läänes ja Idas. Loomulikult,
et Moskva vürstid olid Poola neetud vaenlased ja otsisid tema vastu liitu Austria valitsejatega.Mitte
vähem vaenulikult suhtus Moskva valitsus Türklastesse, kelle võimu all asusid, ühelt poolt,
samausulised Vene rahvaga Balkani poolsaare rahvad, teiselt poolt – rahutud Krimmi tatarlased, kes
laastavad oma röövretkedega Venemaad. Ottomani keisririigiga võitlusel oli Venemaa loomulikuks
liitlaseks jälle Austria*).
*)Vaata Venemaa ja Austria vaheliste suhete arenemise ajaloo üksikasju minu ((F. Martens) „Собрания трактатовъ и конвенций, заключенныхъ Россиею съ иностранными державами»

(Спб. 1874) I kt Sissejuhatusest.
Seepärast ei ole miskit üllatavat, et XVI ja XVII sajandi kestel sõlmiti kahe suurriigi vahel
pidevalt liidutraktaate, mis suunatud nende ühiste vastaste – Poola ja Türgi – vastu ja et nende
vahelised suhted jäävad kõige sõbralikumateks**).
**)Fiedler. Die Allianz zwischen Kaiser Maximilian I und Vasilji Ivanovic, im Jahre 1514.
Wien 1863. (Sitzungsbericht der Wiener Academie der Wissenschaften).
Eranditult kaubandussuhted eksisteerisid Veliki Novgorodiga, Pihkvaga ja Smolenskiga
ühelt poolt ja Saksa kaubanduslike linnadega, mis kuuluvad Hanza liitu – teisest küljest. Need
tekkisid XII saj. Saksamaa ettevõtlike kaupmeeste algatusel, kes avasid eespool nimetatud vene
linnades oma „õued“ ja elasid siin täiesti sõjaseisukorras, pidevalt kartes „põhja barbarite“
kallaletungi. Ei saa öelda, et Sakslased ei oleks vene turgusid hinnanud. Nad kasutasid siin laialdasi
kauplemisõigusi ning privileege, millised andsid neile täieliku vene rahva ekspluateerimise
võimaluse. Saksa kaupmeeste kõik püüdlused olid suunatud oma vabaduste avardamisele vene
kaubanduse huvide arvel ja et säilitada oma venelastega peetava kaubakäibe monopol. Seejärel, nad
ei tundnud vähimatki huvi Veliki Novgorodi, või kauge Moskva ühiskondliku korra ega ka nende
poliitiliste eesmärkide vastu, ega äratanud venelastel mingit meretaguse eluga tutvumise soovi .
nende vastastikused suhted piirdusid erandlikult kaubandusega ja sellel ei olnud mingit poliitilist
tähendust. Need aga pidid lõppema 1478.a.,suurvürsti korraldusel, kui likvideeriti Novgorodi
vabadused, saksa õu, suleti ja kaotati*).
*)Бережковъ. О торговле Руси съ Ганзою до конца XV века. Спб. 1879 года. Иъ
особенности гл. VI и сл.
Костомаровъ. «Очеркъ торговли московского государства въ XVI и XVII ст.» Спб.
1862.
Vastupidi, suhted Moskva riikide ja Preisi ja Brandenburgi markkrahvkonnaga, mis seati
sisse XVI sajandil, põhinevad aga poliitilistel suhetel.
Preisi hertsogkond ja Brandenburgi markkrahvkond võitlesid oma asendi Idas, rääkides
Ranke sõnadega, kolme peamise relvaga: mõõga, adra ja ristiga. Relva jõul nad orjastasid Preisimaa
tõrka elanikkonna, ristiga levitati selles rahvas ristiusku, millise katte all arenes kultuur ja
tsivilisatsioon; lõpuks, adraga pandi alus kodakondsusele. Kinnitades nendel alustel oma sõltumatu
poliitilise eksisteerimise, mõlemad saksa riigid ühinesid ühe valitsuskepi alla XVI sajandil, ja samal
ajal Brandengurgi kuurvürst veendus, et liit Moskvaga oli talle kindlaks vahendiks, et kaitsta oma
sõltumatust võitluses oma vaenlastega – Poola ja Rootsiga.
Poola kuningriik hoidis Preisimaad endast süseräänses sõltuvuses; tema valdused jaotasid
Preisimaa Brandenburgist. Peale viimaste ühendamist kuurvürsti võimu alla, oli Berliini peamiseks
eesmärgiks enda vabastamist Poola lääni suhetest ja enese rikastamise selle riigi valduste arvelt.
Selliste eesmärkide taotlemisel leidsid Brandenburgi kuurvürstid Moskva riigi poolse loomuliku
kaastundmise ja liidu. Nendevahelise lähenemise uueks aluseks sai XVII sajandil ühesugune
vaenulik suhtumine naaberriiki Rootsi, mis valdas Pomerani ja Baltimaid, millised hiljem läksid
Preisimaale ja Venemaale.
Sellisel viisil, Moskva ja Brabndenburgi kuurvürstkonna tihe lähenemine oli tingitud ühiste
eluliste tingimustega ja mõlemate riikide poliitiliste püüdlustest. Seda silmas pidades XVI ja XVII
sajandi kindlustusid nendevahelised liidu- ja diplomaatilised- suhted, mis sõlmitud traktaatidega.**)
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ и конвенций, т.V : Трактаты съ
Германией. Спб. 1880 г. Введение.
XVI sajandil algasid Venemaa ja Ma dalmaade vahelised suhted. Suurvürst Vassili III ((1479 -

1533)) Ivanipoja ((Ivan IV 1530-1584) ((Василий Ивановичъ)) valitsemise ajal Hollandi
kaupmehed, tänu kingitustele, said volikirja, mis tagas neile Moskva riiki vaba sissesõidu ja
kauplemisõiguse. Sarnaselt Inglastele, Hollandlased astusid tsaariga läbirääkimistesse ja saatsid
Moskvasse saatkonna, et kaubelda endale välja erandlikud ja võimalikult avarad kauplemisõigused
ja privileegid.
Venemaa ja Prantsusmaa suhted, juba paljalt nende riikide vahelisest suurest kaugusest, ei
saanudki Moskva riigi ajal saada laialdast arengut. Kuid need suhted on märkimisväärsed, kui
esimesed ja ainsad, mis tekkisid Moskva valitsuse algatusel*).
*)Resume historique des relations politiques de la Cour de France aves celle de Russie des le
XVII siecle jusqu´au traite de Paris en 1814 (изъ Московского Главнаго Архива Министерства
Иностранныхъ Делъ).
Rambeau. Recueil des instructions. Russie, t. I, 1890.
F. Martens. «Собр. тракт. и конв.» т. Трактаты съ Франциею (1902. г.). Введение.
Tsaari nõuniku, parun Herbersteini nõuande järgi, suurvürst Vasili Ivanipoeg 1518.a. saatis
Prantsuse kuningale kirja, millises ta palus Poola vastast abi. Kuningas vastas, väljendades
valmisolekut osutada Moskva valitsejale igasugust kaastööd, kuid tegelikult ta midagi ette ei
võtnud. Ka tsaar Mihail Fjodoripoja (Mihail I Romanov) ((Михаиле Феодоровиче)) ajal 1615.a.
Prantsusmaale Poola ja Rootslaste vallutuste ja kallaletungide üle kaebustega saadetud saadikutel ei
olnud edu. 1629.a. saabus Moskvasse esimene Prantsusmaa saatkond: tema eesmärgiks oli
Venemaa territooriumil prantslaste kaubandusõiguste tagamine, kuid pidas liigseks Prantsusmaa ja
Moskva tsaari vahelise Poola vastase liidu loomist. Selle liidu suhtes saatis Moskva valitsus uuesti
saadikud Versailes´e 1667.a., kuid jälle ebaedukalt, kuid seekord tänu Moskva saadik Potemkini
((Потемкина)) jämedakoelisusele, kes tekitas Prantsuse õukonnale kõikvõimalikke probleeme.
Venemaa suhted Inglismaaga mis tekkisid juhuslikult Ivan Julma (( Иоанна Грозного))
valitsemise ajal, arenevad pidevalt rahumeelse kaubavahetuse tähe all. Inglastel õnnestus omale
hankida Venemaal täiesti erandlikud kaubandus- ja meresõiduõigused, milliseid nad takistusteta
kasutasid mitme sajandi kestel kuni möödunud aastasaja lõpuni.Venemaa-Inglismaa poliitilised
huvid hakkaside esiplaanile nihkuma alles keisrinna Katariina II Suur ((Екатеринa II 1762 -1796))
ajal**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ и конвенций, т. X 1892 г.:
Трактаты съ Англиею. Спб. Введение.
Александренко. Русские дипломатические агенты въ Лондоне въ XVIII веке. Варшава
1897 г., 2 тома.
Hulga tähtsamad ja keerukamad on Venemaa-Rootsi suhted. Nende suhete algus pärineb
XIII sajandist. Neeva lahing avas kahe naaberrahva vahel terve rea veriseid kokkupõrkeid, kes
võitlesid Põhja-Vene ja Balti mere ranniku valdamise pärast. Võib öelda, et alates XIII sajandist
kuni XVIII sajandini oli sõda Venemaa ja Rootsi vahel nende vaheliste suhete normaalne käik.
Seepärast olid kõik sel ajavahemikul nende vahel sõlmitud traktaadid vaherahu sõlmimised,
millised peatasid lühikeseks ajaks sõja. Mõlemate riikide vahel liitude sõlmimine oli harv erand.
Rootsi ja Venemaa vahelised vaenusuhted said lahenduse suures Põhjasõjas (1700 – 1721).
Nystadi (Uusikaupunki) rahu 0. sept. 1721. a. alusel sai Venemaa Eestimaa, Liivimaa, Ingerimaa,
Ööseli ((Moonsundi arhipellaagi, ehk Saaremaa, Hiiumaa jne.)), osa Karjalast ja Soomest koos
Viiburgi linnaga; teised Soome vallutatud osad tagastati Rootsile, seejuures Vene valitsus kohustus
Rootsi siseasjadesse mittesekkuma ja kinnitas neid privileege ja õigusi, millised olid Rootsi võimu
all olles Balti krai aadlikel ja linnaelanikel.
Nystadi ((Uusikaupunki)) rahu tagas vene rahva alalised ja õiged suhted Lääne Euroopaga.

Sellest ajast peale muutus Venemaa Euroopa rahvusvahelise kogukonna hädavajalikuks liikmeks ja
XVIII sajandil ei saanud tema osaluseta lahenduse ükski rohkem või vähem oluline rahvusvaheline
küsimus.
Artikkel 24. Teine suurriik, milline tuli esile XVIII sajandil ja mis sai suure tähtsuse
rahvusvahelises suhtluses oli Preisimaa. Ülalpool me viitasime tingimusi, mis aitasid XVI ja XVII
sajandil kaasa Preisimaa ja Brandenburgi tõusule. Brandenburgi kuurvürstide oma riigi
kõrvalekaldumatu laiendamise ja selle poliitilise tähtsuse tõstmise püüd teiste Euroopa suurriikide
hulgas viis Preisimaa visasse võitlusse Austriaga, et olla Saksa keisririigis juhtkohal. Kuurvürst
Friedrich I krooniti 1701.a. iseenese võimuga Preisimaa kuningaks ja kandis seda tiitlit, vaatamata
Saksa keisri esialgsetele protestidele. Kasutanud ära soodsaid asjaolusid, mis saabusid peale
Saksamaa keisri Karl VI (1740.a.) surma, Friedrich II Preislane ((Suur)) suurendab oma valdusi
Austria õukonna arvelt.
Karl VI poolt väljaantud Pragmaatilise sanktsiooni alusel, kõik maad, mis kuuluvad Austria
monarhia koosseisu, pidid minema jagamatult tema vanima tütre, Maria Theresa ((Theresia)) ,
valdusesse. See akt rikkus Austrias kehtinud pärandamise korda ja võinuks arvata, et Euroopa
suurriigid ei jäta ärakasutamata viimase Habsburgi surma, et esitada pretensioone Austria pärandile.
Oma maade jaotamise ärahoidmiseks andis Karl VI Pragmaatilisele sanktsioonile rahvusvahelise
akti iseloomu. Suurte ohvritega, nii rahaliste ja maadest loobumisega, ta saavutas selle, et tema tütre
õigusi tunnistasid ja garanteerisid kõik peamised Euroopa riigid*).
*)Ranke. Zwölf Bücher preussischer Geschichte, Band V, Buch X.
Laurent. Histoire, t. XI, p. 232 et suiv.
Kuid riigid, millised allkirjastasid Pragmaatilise sanktsiooni garantii aktid, ei pidanud oma
lubaduste täitmist mugavaks. Kohe, kui Karl VI suri, kuulutasid Bavaria, Saksonia, Preisimaa,
Sardiinia ja Hispaania oma õigustest Austria valduste erinevatele osadele. Prantsusmaaga liidus
moodustasid Austria maadele pretendeerivad riigid Maria Theresa vastase koalisatsiooni ja 1741.a.
Nimfenburgis sõlmitud traktaadi alusel nõustusid ta riigi jaotamisega**).
**)Martens. Recueil des traites., t. I, p. 721.
Enam energiliselt taotles oma pretensioone Preisimaa kuningas Friedrich II. Eitamata Tema
poolt kinnitatud Pragmaatilise sanktsiooni kohustuslikku jõudu, kuid Ta luges oma vaieldamatu
õiguse hulka Alam-Sileesia ning pidas selle Austria piirkonna oma vägedega hõivamise õiglaseks.
Nii algas Esimene Sileesia sõda (1740 -1742), mis oli ebaedukas Austriale, kes (1742.a.) Breslavi
rahu järgi nõustus Preisimaaga Sileesia ning Glatski krahvkonna ühendamisega. See Preisimaa
kuninga omastamine oli kinnitatud (1745.a.) Dresdeni rahulepinguga*), mis lõpetas Austria ja
Preisimaa vahelise (1744 -1745.a.) Teise Sileesia sõja, tänu Venemaa sekkumisele, et kaitsta oma
liitlase, Poola kuninga valdusi**).
*)Wenck- Codex juris gentium, t. I, p. 739; ibidem, t. II, p. 194.
**)Ranke. Zur Geschichte von Oesterreich und Prenssen, zwischen, den Friedensschlüssen
zu Aachen und Hubertusburg. (Lpz. 1875), S. 65 u. flg.
Samal ajal Maria Theresa sõdis Prantsusmaaga, Bavaariaga ja Hispaaniaga, kes asmuti
püüdsid hankida territooriume juurde. See (1741 -1748.a.) sõda Austria pärandi pärast, viimane oli
Austriale enam õnnestunum, kui Sileesia sõjad, lõppes 1748.a. Aacheni rahukongressiga, kus
osalesid Austria, Inglismaa, Holland ja Sardiinia ühelt ja Prantsusmaa ja Hispaania – teiselt poolt.
Aacheni rahutraktaadi alusel, kõik vallutused, mis tehtud Austria pärandi pärast peetud sõja ajal,
tagastataks, kuid Austria loobus don Philippele ((Филипп)), Hispaania kuningas Philipp V pojale ja

Elisabet Farnezele **Елизаветы Фарензе)), oma Itaalia valdused – Parma, Pjatsentsu ja Gvastallu
((Пьяченцу и Гвасталлу)) ning Sardiinia kuningale – osa Lombardiast; Preisimaa kuningale
garanteeriti Sileesia ja Glatzi valdused***).
***)De Clercq. Recueil des traites de la France, t. I, p. 65.
Wenck. Codex juris gentium, t. II, 333 etc.
Aacheni rahuga kehtestati Lääne Euroopas mitte selline asjade kord, milline oleks
rahuldanud valitsuste soovid ja huvid. Austria ei saanud unustada Sileesia kaotust; Prantsusmaa,
kaotades sõjas Inglastele kogu sõjalaevastiku, ei suutnud endale saada mitte ühtegi vallutatud maad.
Seepärast, peale Aacheni rahu, hakkasid Euroopa riigid uuesti sõjaks valmistuma ja pidasid
teineteisega elavaid läbirääkimisi et sõlmimida uusi liidutraktaate.
Sel ajal oli Venemaa valitsusel palju põhjuseid Preisimaa kuninga umbusaldamiseks ja
kartmiseks. Preisimaa kasvav võimsus ja Friedrich II suured vallutusplaanid muutsid rahutuks
keisrinna Katariina II ((Suur)) ((Елизавета Петровна)) ((1762 -1796)), sundides Teda otsima liitu
Preisimaa vaenlastega. Kui viimane rikkus Breslavi rahutraktaati, kelle üheks käendajaks oli
Venemaa, vene poliitika juht Katariina II ajal, kantsler krahv Bestuzev-Rjumin ((БестужевъРюминъ)), veenis lõplikult keisrinnat sellele arvamusele, et Vene riigi elulised huvid nõuavad piiri
panekut Preisimaa kuninga vallutustele, kes püüab sellega lüüa kõikuma Euroopa poliitilist
tasakaalu*).
*)“See kuningas“, kirjutas kantsler krahv Vorontsovile 11 augustil 1744.a. „olles lähim ja
tugevaim kogu keisririigi (Venemaa) naaber, seepärast tõeliselt ka ohtlikeim, kuigi ta nii ebapüsiva,
vallutusliku, rahutu ja ärritava iseloomu ja moraaliga ei olnud, nagu ta (Friedrich II) tegelikult on“.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, заклченныхъ Россией. Т. V , стр.
337 и след. Teisest küljest, Friedrich II kirjutas 1748.a. Krahv Finkesteinile Sankt-Peterburgi:
„Croyes moi, tont bien compte, nous n´avons oas besoin de L émpire moscovite et nous ponvons
tres bien vivre sans ce dernier“. (Politische Correspondenz Friedrich´s d. Gr. Bd. V, № 2974).
Peale nende poliitiliste kaalutluste, keisrinna isiklik vaen Preisimaa kuninga suhtes, kes
solvas ta naiselikku enesearmastust, aitas märkimisväärselt kaasa Venemaa ja Preisimaa vahelise
lõhe tekkimisele.
Seda silmas pidades Katariina II astus 1746.a. Maria Theresaga Preisimaa vastasesse
kaitseliitu ja kui krahv Kaunitsa ((Кауница)) püüdlustele, Austria valitsus, muutes oma
sajandipikkust poliitikat, sõlmis 1756.a. Versailles liidutraktaadi Prantsusmaaga, siis sellesse liitu
astus 1756.a. Ka Venemaa.**).
**) Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. I №№ 17 и 20.
Seejuures veel 1747.a. Ungari-tsehhi kuninganna astus salaleppesse Saksoonia kuurvürst August III
-ga, et Preisimaad tükeldada. Fridrich II, saanud teateid tema vastu sõlmitud koalitsioonist, liikus
augustis 1756.a. ootamatult Saksooniasse ja hõivas Dresdeni. Dresdeni arhiivi paberid, millised
Preisimaa sõjavägi kätte sai, kinnitasid Preisimaa kuninga kahtlusi***).
***)Frederic II. Histoire de la guerre de Sept ans. Pieces justificatives. Ranke. Zür Geschichte von Oesterreih und Preussen, S. 224 u. flg.
Sellisel viisil alanud Seitsmeaastane sõda (1756 – 1763) milles ühelt poolt osalesid Austria,
Saksamaa, Saksoonia, Prantsusmaa ja Venemaa ja teisel pool Preisimaa, kes oli liidus Inglismaaga.
Sõda viis Friedrichi huku äärele. 1761.a. Lõpus, Preisimaa täieliku kurnatuse ja rea Preisimaa

vägede lüüasaamiste tõttu, oli ta olukord väljapääsmatu. Katartiina II surm ja Venemaa troonile
Peeter III (1761.a.) tõus päästis Friedrich II. Uus Venemaa keiser, kes austas väga Preisimaa sõjaväe
süsteemi ja ka Friedrich II ennast, andis Vene vägedele käsu sõjategevuse viivitamatuks
lõpetamiseks ja sõlmis Preisimaaga Friedrichi enda poolt koostatud tingimustel, rahutraktaadi*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. I № 29; т. V, № 215.
Selle tagajärjel Venemaa väljus sõjaliselt edukast, kuid temale väga kulukast sõjast, mingit
hüvitust saamata. Katariina II valitsusaeg segas Peeter III ja Friedrichi vahelise liidulepingu
täitmist, millise järgi Venemaa väed pidid ühinema Preisimaa vägedega, et üheskoos tegutseda
Austria ja ta liitlaste vastu**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V, стр. 389 и след.
Katariina II piirdus Preisimaaga sõlmitud rahu kinnitamisega, kuid ei soovinud toetada
pealetungi liitu nii Maria Theresaga ega ka Friedrich II-ga. Vastupidi, ta pingutas täiest jõust, et
vastaseid lepitada ja ta püüdlusi kroonis edu. 1763.a. Austria ja Preisimaa allkirjastasid
Hubertusburgi rahutraktaadi, mis kinnitas Friedrichile Sileesia ja Glatzi krahvkonna. Sel samal
aastal sõlmiti Pariisis Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaania vahel rahutraktaat, millise järgi peaegu
kõik Prantsusmaa kolooniad Ameerikas läksid üle Inglismaa valdusesse***).
***)Martens. Recueil des traites, t. I, p. 136; t. I, p. 197.
Chatham märkas täpselt: „Prantsusmaa kaotas Ameerika Saksamaal“.
Ennekuulmatu võitlus, mis peetud auga Friedrich II poolt Seitsmeaastase sõja ajal, mitte
ainult ei tugevdanud Preisimaa, kui esmaklassilise Euroopa suurriigi autoriteeti, vaid ka andis talle
Saksamaa keisririigis Austriaga võrdsustava tähenduse. Sellest ajast peale on eriti märgatav Austria
ja Preisimaa antagonism Saksamaa asjades, mis sundinuks üht või teist otsima liidulist abi
naabermaalt Venemaalt.
Artikkel 25. Neid kolme suurriiki lähendas eriti Poola esimene jagamine 1772.a.,
teistkordsel 1793.a. Ning sellele vabariigile lõpu tegemine 1795.a.
Ajalookirjanduses eksisteerivad erinevad arvamused küsimuse suhtes, kellele kolmest riigist
ikkagi kuulub Poola jagamise algatus. Kuid kõik kirjanikud on üksmeelel selles, et peamine põhjus,
mis sellise sündmuse esile kutsus, seisnes Rzeczpospolita riigikorralduse „värdjalikkus“, milline
tegi Poolast anarhistliku maa ja lubas välismaa valitsustel pidevalt selle asjadesse sekkuda*).
*)Vaata ajaloolisse sissejuhatusse Nr. 30, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т.
II.
Igal juhul, Poola jagamise mõte, mis teostati XVIII aastasajal, ei kujutanud endast midagi
uut. Juba 1573.a. Tegi Saksamaa keiser Moskva tsaarile, Ivan Vassili p. Hirmsale ((Грозному))
Poola jaotamise ettepaneku.Möödunud sajandi teisel poolel Poola vabariigi ilmne poliitiline langus
sünnitas mitmeid selle jagamise kavasid. Porta ((Ottomani)) tegi Austriale Poola jaotamise
ettepaneku 1769.a. Aasta enne selle ettepaneku tegemist, vürst Kaunitz töötas välja originaalse
plaani osa Poola Preisimaaga ühendamiseks, vastutasuks Austrialt äravõetud Sileesia eest.
Sellise Poola jaotamise plaani teostamisele aidanuks kaasa järgmised soodsad poliitilised
asjaolud. 1768.a. Türgi kuulutas Venemaale sõja, milline oli Venemaale üpris edukas.Vallutanud ära
Moldaavia ja Valahhia 1770.a., Katariina tegi Türgile rahu sõlmimise ettepaneku tingimusel, et
tunnistataks Donau vürstiriikide ja Krimmi tatarlaste sõltumatust. Pidades selle asja suhtes silmas
Austria huvi, Katariina pöördus vahendamiseks Viini kabineti poole. Kuid viimane ütles
abipakkumise tagasi, leides, et Venemaa rahuettepanekud lähevad risti vastu Austria huvidega.

Tegelikult Viini valitsus ei suutnud unustada, et Katariina ei uuendanud temaga 1746.a.
Liidutraktaati ja lähenes Preisimaa kuningale, sõlmides temaga 1764.a. Liigu, millise järgi Friedrich
II kohustus raha ja sõjavägedega toetama Venemaad, kui teda mõni suurriik ründab**).
**)Полное Собрание Законов, № 12119. ((TÜ Raamatukogus olemas.))
Katariina poolt Türgile esitatud rahutingimustele vastutegutsemise soovil, astus Austria
Portaga liitu. Sellisel viisil Austria ja Venemaa vaheline sõda näis olevat möödapääsmatu. Preisimaa
kuningas, kui Venemaa liitlane, pidanuks siis selles sõjas osalema. Seejuures Friedrich midagi nii ei
soovinud, kui et säitada rahu, mis oli niivõrd hädavajalik ta riigile peale rida tema valitsusaja
esimese poole laastavaid sõdu. Otsides Austria ja Venemaa vaheliste suhete katkemise vältimise
vahendeid, ta peatus kombinatsioonil, mis pidanuks rahuldama nii enda kui ka vastaste huvid.
Veel 1769.a. Friedrich saatis krahv Paninile Poola jaotamise kava, mis on tuntud Linarski
projekti nime all, milline oli siis Peterburi õukonna poolt jäetud tähelepanuta. Hulga soodsama
vastuvõtu leidsid need plaanid Peterburis peale seda, kui Austria, 1770.a., Poolag a täieliku rahu
ajal, hõivas oma vägedega kaks Poola saart ja vallutas Bohni ja Velitski soolakaevandused.
Friedrich II arvestas sellega, et kui Austriale tehakse nende vallutuste tunnustamise ning neile veel
mõne Poola piiriäärse piirkonna ühendamise ettepanek, siis vahest ta loobub sõjakast suhtumisest
Preisimaa, aga ka Venemaa suhtes ning et rahu Venemaa ja Türgi vahel on tagatud neile kasulikes
tingimustes. Seda silmas pidades sõitis Preisimaa kuningas saatis 1771.a. S-Peterburgi oma venna,
prints Hendriku, kes isiklikes vestllustes keisrinnaga tõestas esitatud kava suurt kasu.
Selle küsimuse lõplik lahendus sõltus arvamusest, milline saab ülekaalu Viini õukonnas.
Keisrina isiklikult ja kuninganna Maria Theresa olid Poola jaotamise vastu. Kuid Austria poliitika
juht, vürst Kaunits ja noor Saksamaa keiser Iosif II ((Иосиф II)) leidsid selle jaotamise olevat
Austriale üpris soodsa. Nad kartsid väga, et Viini kabinet jääb kõrvale kokkuleppest, mis tehti selles
asjas Venemaa ja Preisimaa vahel. Seepärast, kui 1771.a. Lõpus Austria õukond oli üksikasjaliselt
tutvunud jaotamise kavaga, ei lasknud nende nõusolek end kaua oodata. 1772.a. alguses kujunes
kahe valitsuse vahel välja täielik üksmeel, mis viis Poola valduste esmesele jaotamisele*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II № № 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45,
48, 49, 50, 51, 52.
Tänu Poola suhtes leitud kokkuleppele, Viini õukond enam ei olnud enam vastu Katariina
poolt esitatud Venemaa ja Porta vaheliste rahutingimustega. Neil tingimustel sõlmisid sõdivad riigid
1774.a. Kücük Kaynarci rahulepingu, mis kindlustas Venemaale selle silmapaistva rolli Balkani
poolsaarel, millise ta säilitas kuni 1856.a. Pariisi rahuni*).
*)Полное Собрание Законов, № 14, 146.
Martens.Recueil des traites, II, p. 286.
Õnnelik sõda Türgiga ja edukas Poola jagamine kergitasid Venemaad niivõrd, et Peterburist
sai keskus, millise ühinesid kõikide Euroopa tähtsamate riikide diplomaatiliste läbirääkimiste niidid.
Eriti pidid Katariina II kummardama kõik suured Saksa riigid, kes omavahel võistlesid
juhtrolli eest Saksamaa keisririigis. Venemaa keisrinna mõjuvõimas roll ilmnes selles võitluses
reljeefselt 1778.a., Austria ja Preisimaa vahelisel Bavaaria pärandi vaidluse küsimuses. Austrial
õnnestus sõlmida surnud Bavaaria kurvürsti järeltulijaga, Pfaltsi kurvürsti Karl-Teodorom
konventsiooni, millise järgi viimane loovutas Austriale märkimisväärse osa Bavaariast. Kohe peale
seda hõivasid Austria väed loovutatud maad ja hakkasid seal, nagu kodus, oma asju ajama.
Friedrich II otsustas kindlalt takistada sellist Austria õukonna tugevnemist. Kui Austriaga
läbirääkimised jooksid liiva, võttis ta kasutusele sõjaväe ja 1778.a. suundus sajatuhandeline Preisi
armee Keniggretsi peale, millises austerlased olid kindlustunud. Kuid käesolev sõda Preisimaa ja
Austria vahel oli katkestatud Venemaa sekkumisega, kelle vahendust palusid mõlemad pooled.

Arvestades liitu Prantsusmaaga, kutsus Austria ka tema vahendamisel osalema.
Katariina II lepitas pooled. Tema ettepanekul, kogunes Tessenis 1779.a. Kongress, mis
töötas välja mõned rahvusvahelised traktaadid**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II №35.
Tähtsaima traktaadi alusel, Austria sõlmis Preisimaaga rahu, loobudes oma pretensioonidest
Bavaaria maadele. Teised konventsioonid, mis on liidetud peamisele aktile, määratlesid erinevate
saksa riikide, mis puutuvad Bavaaria päranduse vaidlusse, territoriaalse koosseisu. Lepingupoolte
palvel olid kõik need aktid garanteeritud vahendavate suurriikide poolt. Peale selle sai Venemaa ka
Vestfaali rahutraktaadi ja tema poolt loodud Lääne Euroopa asjade korra käendajaks, kuna Tesseni
rahu uuendas selle olulise traktaadi, samuti nagu ka Breslavi, Dresdeni ja Hubertburgi kokkuleppete
jõudu.
1774.a. Puhkes Põhja Ameerika kolooniate sõda Inglismaaga, millise tulemuseks oli 1776.a.
sõltumatu Põhja-Ameerika Ühendriikide moodustamine. See sündmus kajastus Euroopa riikide
rahvusvahelistel suhetel. Tugeva ühiskondliku kaastundmise mõju kolooniatele, kes võitlevad oma
vabaduse eest, Prantsusmaa kuningas Louis XVI sõlmis liidu Ameerika vabariigiga ja kuulutas sõja
Inglismaale, kes 1783.a. Versailles rahulepingu , mis lõpetas sõja, järgi oli sunnitud tunnistama
temast lahku löönud kolooniate sõltumatust*).
*)Martens, „Recueil“, t. III, p. 553.
Uue atlanditaguse suurriigi konstitutsiooni alusel oli euroopalik rahvusvaheline õigus
tunnistatud ta riiklike seaduste koostisosaks.

B. Rahvusvahelistest suhetest Prantsuse 1789.a. revolutsioonist kuni 1815.a.
Viini kongressini.
Artikkel 26. Ebarahuldav rahvusvaheline seisund, milline valitses Prantsusmaal XVIII
sajandi lõpus, oli üheks prantsuse rahva oma valitsuse vaenulikkuse põhjuseks, millised leidsid
väljapääsu 1789.a. revolutsioonis.**).
**)Albert Sorel. L´Europe et la revolution francaise, t. I – V, Paris 1885 – 1892. Kapitaalne
andeka prantsuse kirjaniku töö.
Prantsuse rahvas ei suutnud unustada, et tänu oma valitsejate võimetusele ta kaotas oma
juhtiva rolli Euroopas, milline kuulus talle Louis XIV ajal. XVIII sajandi kestel jäi Prantsusmaa
ilma kahest oma peamisest liitlasest – Rootsist ja Poolast. Prantsusmaa valitsus laskis juhtuda, et
Ottomani keiserriik, mis oli sajandeid prantsuse mõju tugi Idas, oli võidetud Venemaa poolt ja antud
selle kätesse. Liit Austria Habsburgidega ja haletsusväärne roll, millist mängis Prantsusmaa
Seitsmeaastases sõjas, veensid prantslasi nende valitsuse lõplikus saamatuses, tema oskamatuses
ning võimetuses hoida Prantsusmaa poliitika kuulsaid traditsioone. Tõsi, Põhja-Ameerika
kolooniate vabadusvõitlus oli Prantsusmaale edukas, kuid see ei tõstnud rahva silmis Prantsusmaa
valitsuse krediiti; vastupidi, ta näitas Prantsuse ühiskonna jõudu ja äratas neis isikliku poliitilise
vabaduse, mis oli absoluutse reziimi poolt hävitatud, väljavõitlemise lootuse.
Revolutsiooniliikumine, mis haaras Prantsusmaa, sai algusest peale rahvusvahelise
tähenduse. Kui Prantsusmaa kutsuti kokku Rahvuskogu ja Louis XVI pidi loobuma piiramatu
kuningavõimu preogatiividest ja allkirjastama konstitutsiooni, teistes riikides üha enam tekkis

kahtlus, kas saab ükskõikselt suhtuda asjade uude korda, milline kinnistus selles riigis.Euroopa
õukonnad üleujutanud prantsuse emigrandid tõestasid väsimatult, et Prantsusmaa
revolutsioonitulekahju ähvardab kõiki Euroopa monarhistlikke riike. Revolutsionääride avaldused
ja teod kinnitasid seda prantsuse revolutsiooni tähtsust. Revolutsioonilise vabariigi dekreedid
kutsusid Euroopa rahvaid üles tõusma oma valitsejate vastu, Prantsusmaa rahvaga liidus ja abil.
Konvendi tegelased kuulutasid avalikult, et traktaadid, mis sõlmitud türannidega, ei saa siduda
rahva suveräänsust. Prantsuse vabariik püüdis ilmselt selle poole, et teostada kogu Euroopas
revolutsioon*).
Saksamaa keiser Iosif II ((Иосиф II))
*)Brissot kuulutas Rahvuskogus 22 detsembril 1792 .a. „La souverainete des peuples n ´est
point liee par les traites des tyrans“. Herault des Sechelles hõikas: „Partout ou il y a un trone, nous
avons un ennemi“.
Taine. „La conquete jacobine“, p. 134). Tuntud on Konvendi dekreedid 10 novembrist ja 15
detsembrist 1792.a.: „Guerre aux chateaux, paix aux chaumieres“.
Laurent. Histoire, t. XV, p. 177, 246.
Phillimore, Commentaries, t. I, p. 469.
Sellistel asjaoludel koostatigi 1793.a. Esimene Prantsusmaa vastane Euroopa riikide
koalisatsioon. Suurriigid, mis selles osalesid, kartsid revolutsiooniliste ideede levikut ja seejuures,
soovisid ära kasutada Prantsusmaal valitsevat alusetust, et selle arvel laiendada oma valdusi. Kuid
revolutsioonilist propagandat peatada, ega end saagiga rikastada koalitsioonil ei õnnestunud.
Liitunud riigid tõestasid täielikku moraalset ja poliitilist võimetust võitluses Prantsuse vabariigiga.
Omakasupüüdlikud ja egoistlikud püüdlused ajasid lahku liitlased ja nenede sõjaväed ei võidelnud
enam sellise pühendumusega neile võõraste huvide eest, millisega võitlesid Prantslased, kaitstes
uusi ideid ja oma sõltumatust. Rida lüüasaamisi, milliseid liitlased said, sundis koalisatsiooni
lagunema*).
*)Barral. Etude sur l´histoire diplomatique del l ´Europe, t. I, part. II, chap. III.
Bougoing. Histoire diplomatique de l´Europe pendant la revolution francaise. Paris 1886, t.
IV.
Esimesel Euroopa riikide üldisest revolutsiooni vastasest liidust Venemaa aktiivselt osa ei
võtnud. Ülestõus Poolas ja Türgiga pooleli olevad asjad segasid Katariina II rahuldamast Austria
õukonna pealetükkivaid soove täitmast, et saadetaks vene korpus Reini äärde. Kuid keisrinna ei
tundnud Prantsusmaa revolutsioonilisele liikumisele kaasa ja teadvustas hästi ohtu, millisega see
ähvardas Euroopa korda ja monarhistlike riikide üldisi huve**).
**)Saanud teata Louis VI hukkamisest, keisrinna avaldas manifesti, mille alusel Venemaa
katkestas „poliitilised-, kaubanduslikud -suhted ja igasuguse läbikäimise Prantsusmaaga“;
Venemaal viibivad prantslased pidid riigist kolme päeva jooksul ära sõitma, erandiks need, kes
tõotasid loobuda „nende maal jutlustatavatest pöörastest kordadest ja nendega igasugusest
suhtlusest“.
Nendest korraldustest vt. Арх. Госуд. Сов. т. I , стр. 951 и сл. Полное собр. зак. №
17101.
1796.a. Oktoobris Katariina II kirjutas krahv Rasumovskile, kes oli Viini õukonna juures
saadikuks: „Selles rahvaste trooni vastases võitluses ei ole asi mitte ainult Prantsusmaal korra
taastamises, vaid ka selles, et tagada monarhide võit nende pahatahtlike aluste üle, milliste ohvriteks
võivad saada Prantsusmaale lähedased valdused“.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II стр. 281.
Pidades silmas Prantsusmaa edusamme ja liitlaste ebaedu, ta otsustas, lõpuks, saata oma
väed sõjateatrisse ((siin raamatus ilmus see praegu tihti kasutatav sõna esmakordselt)); kuid ta surm

segas selle kavatsuse elluviimist***).
***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II стр. 281 и 282.
Liidu, mis võitlesid Prantsuse vabariigiga, riikide vaheline vaen ilmnes ilmekalt 1795.a., kui
Preisimaa, Austria eest salaja, astus läbirääkimistesse Prantsusmaa valitsusega ja sõlmis temaga
Bazeli rahutraktaadi*).
*)De Clercq- „Recueil des traites“, t. I, p. 232.
Selle lepingu jõul Preisimaa loobus edasisest tegevusest Prantsusmaa vastases
koalisatsioonis ja kohustus mittetakistama, et Reini vasak kallas saaks Prantsusmaa ja Saksamaa
keisririigi vaheliseks piiriks.
Austria jäi üksi Prantsuse võiduka polkovniku Napoleon Bonapardi vastases võitluses ja
peale raskeid kaotusi, pidi nõustuma võitja poolt ettekirjutatud rahutingimustega. 1797.a.
Campoformios ((Kampo Formio)) sõlmitud rahu järgi, ta loovutas Prantsusmaale Belgia ja
Lompardiia, saades nende vastu Napoleoni poolt vallutatud Veneetsia koos Istria ja Dalmaatsiaga.
Peale selle, Austria kohustus oma väed viima välja erinevatest saksa kindlustest, nende hulgas ka
Reinil asuvast Mainzist mistõttu selle vasak kallas saab olla Prantslaste poolt hõivata**).
**)De Clercq. „Recueil“, t. I, p. 335.
Neumann. „Recueil des traites conclus par L´Austriche“, t. I, p. 576.
Saksamaa keisririigi ja Prantsusmaa vahelise rahu tingimuste arutamiseks kogunes 1797.a.
Rastatteris kongress, millisel keiserlikud aukandjad tunnistasid Prantsusmaale Reini vasaku kalda
loovutamist***).
***)De Clercq, loc. Cit., t. I, p. 345.
Austria ja Prantsusmaa vahel sõlmitud rahu ei olnud kestev. Vallutusplaanid, milliseid
edukalt järgisid prantslased Itaalias, Egiptuses ja Süürias ning vabariiklikud korrad, millised nad
viisid sisse vallutatud maades, olid uue Prantsusmaa vastase sõja pidamiseks (1798 –
1799.a.)koalisatsiooni moodustamise põhjuseks, millises osalesid Austria, Inglismaa, Türgi ja
Venemaa****).
Hüffer. „Der Rastatter Congress und die zweite Coalition“. Bonn 1878 – 1879. 2 Bde.
Artikkel 27. Troonile tõusnud, teatas Pavel I kõigi riikidega rahu hoidmise soovist, nende
hulgas ka revolutsioonilise Prantsusmaaga. Kuid varsti ta pidi väljuma Prantsusmaa vabariigi suhtes
olevast neutraalsest seisundist, mille valitsus mitte ainult ei austanud tema vaieldamatuid õigusi,
vaid ka solvas teda pidevalt edasi. Venemaa väed, Suvorovi juhtimisel, saadeti Itaaliasse, kus nad
said rea säravaid võite prantslaste üle. Need võidud ei toonud ainiti vähimatki kasu Venemaale, ega
tema liitlastele. Saavutanud, tänu Suvoorovile, märkimisväärseid edusamme Itaalias, Austria
valitsus ruttas, et end premeerida Venemaa poolt vallutatud maade arvelt. Kui aga keiser Paavel
kuulutas, et ta võib lubada Austria territoriaalset juurdekasvu vaid liitlaste ühise nõusoleku puhul,
Viini kabinett seadis oma ülesandeks sekkuda Suvorovi korraldustesse ja teha talle kõikvõimalikke
takistusi, et halvata feldmarssali sõjalisi plaane. Pidades silmas Austria õukonna süstemaatilist
vastuitegevust, Vene väed, Paveli käsul, eraldusid Austerlastest ja liikusid Sveitsi. Siin RimskiKorsakovi väiksearvuline armee, mis oli sellele kriitilisel hetkel maha jäetud Austria kindralite
poolt, sai Zürichi all lüüa. Suvorovil õnnestus oma armee jäänused päästa vaid tänu ta geniaalsusele
ja Vene vägede ennekuulmatule vastupidavusele ning mehisusele*).

*)Милютинъ. «История войны. 1799 года между Россией и Францией». Спб. 1857 г. 5
томовъ.
Olles ärritatud Austria reetlikust ja kahemõttelisest käitumisest, Pavel I, 1799.a. Oktoobris,
loobus otsustavalt tema liidust ja katkestas temaga diplomaatilised suhted. Viini ka Peterburi
kabinettide vahel taastusid sõbralikud suhted alles keiser Aleksander I troonile asumisega.
Märkimisväärses instruktsioonis, mis antud 10 septembril 1801.a. Venemaa saadikule Viinis,
Aleksander I loetles üksikasjalikult poliitilise süsteemi peamisi aluseid, milliseid ta peaks järgima
välisriikidega suhtlemisel. „Mitte kunagi ma ei võta“, kirjutas keiser, „vähimaltki osa
sisesegadustes, mis valitsevad teistes riikides ja milline ei oleks ka nende valitsusvorm, mis valitud
nende rahvaste poolt omal soovil, nad võivad asuda minu Keisririigiga täielikus üksmeeles, kui
ainult nende suhtumine minusse hakkab juhinduma sellest samast õigluse vaimust*).
*) Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II стр. 374 и след. Võrdle
Venemaa-Prantsusmaa suhete eripära mainitud ajajärgul 1902.a. Väljaantud minu ((Ф. Мартенс)):
„Собрание трактатовъ», т. XIII.
Keisri kategoorilisest Prantsusmaa vastasest koalitsioonist osalemisest keeldumise tõttu pidi
Austria uuesti leppima vastase poolt esitatud tingimustega. Uus rahu oli sõlmitud 1801.a. Lünevillis
: Austria kinnitas Compoformio traktaadi tingimusi ja tunnistas Ez ??? ((Эчъ)) ja Reini jõe
Prantsusmaa piiriks**).
**)Fournier. „Gentz und Cobenzl“. Wien 1880, S. 40 u. flg.
Neumann, „Recueil“., t. II, p. 1 etc.
Clercq. „Recueil“, t. I, p. 424.
Järgmisel aastal toimusi Prantsusmaa ja Inglismaa vaheline leppimine. 1802.a. Aneni
rahutraktaadi järgi andis Inglismaa tagasi kõik tema poolt vallutatud Prantsusmaa kolooniad, kuid ei
tagastanud Hollandile Tseiloni saart, ega Hispaanlastele Trinidadi saari***).
***)Martens, „Recueil“, t. VII, p. 404.
De Clercq. t. I, p. 484.
1804.a. Võttis Napoleon omale Prantsusmaa keisri tiitli. Peale seda Prantsusmaa muutis oma
rahvusvahelist poliitikat. Prantsusmaa keisririik enam ei propageerinud revolutsioonilisi eesmärke,
ega võitle monarhistlike kordade ning feodalistlike jäänukitega, kuid täiesti ilmselgelt püüdleb
omaks kasuks kõikide teiste Euroopa riikide iseseisvust hävitada. Keiser Aleksander I veendus
kibeda kogemusena, et tema poolt 1801.a. Välja öeldud mõte iga rahva rikkumatust õigusest oma
siseasju ajada, ei saa olla teostatud Prantsusmaa suhtes senini, kuni selle täielikuks valitsejaks jääb
Napoleon. Prantsuse keisri kõrk ja üleolev suhtumine kõigisse Vene valitsuse esildistesse, suvaline
traktaatide rikkumine, ja lõpuks, tema poolne jätkuv võõraste valduste hõivamine, - kõik need
asjaolud ärgitasid Aleksander I astuma liitu Austriaga, kes alates 1803.a. Uuesti võitles
Prantsusmaaga, ja tegema jõupingutusi, et ka teised suurriigid järgiksid tema eeskuju ja
moodustaksid Prantsusmaa kallalekippumiste vastaseks ühiseks võitluseks koalitsiooni*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II, № № 54, 56.
Sellisel viisil moodustatud (1805.a.) Kolmas Prantsusmaa vastane koalitsioon, mille
moodustasid Inglismaa, Venemaa, Austria ja Rootsi, ei viinud, nagu ka eelmised, liitlaste poolt
seatud eesmärkidele, vaatamata sellele, et selle liiduga ühines samuti Preisimaa. Peale õnnetut
Austerlitzi lahingut (1805.a.), Austria sõlmis Napoleoniga 1805.a. Presburgi rahu, loovutades
Prantsusmaale Tiroli, Veneetsia ja Dalmaatsia, kokku kuni 1000 ruutmiili ((1652 ruutkilomeetrit, e.

u. 10 Tallinna linna.)) koos 3 miljoni elanikuga**).
**)Neumann. „Recueil“, t. II, p. 185.
Martens. „Recueil, t. VIII, p. 388.
Napoleon, hävitanud Austria vastupanu, võttis ette rea meetmeid, et lõplikult seada Lääne
Euroopa kontinendi riigid oma omavoli alla ja murda Inglismaa vastutegevus. 1806.a. Ta asutas 16
Saksamaa riigist koosneva Reini liidu ja kuulutas end nende riikide, mis asuvad tema tingimusetus
korralduses, hooldajaks. Nendes tingimustes muutus Saksamaa keisririigi eksisteerimine võimatuks
ja ta oli faktiliselt kaotatud.
Napoleon võttis oma vihaseima vaenlase, Inglismaa, vastu 1806.a. meetme, mis on tuntud
ajaloos kui kontinentaalne süsteem. Kahe, Berliini ja Milaano -dekreediga, ta kuulutas Briti saarte
blokaadist, millistega läbikäimine oli karmi karistuse hirmus keelatud; inglise alamad, kes asusid
kontinendil, olid kuulutatud sõjavangideks; inglaste omand kuulus konfiskeerimisele; inglise
kaupadega kauplemine oli keelartud. Napoleon sundis kokkulepetega ja ähvardustega Euroopa riike
ühinema kontinentaalse süsteemiga. Kuid Inglismaa ei alistunud. Ta kehtestas omaltpoolt „nälja
süsteemi“, kuulutas välja kõigi Prantsusmaa ja ta liitlaste sadamalinnade ja kallaste blokaadi ja
andis korralduse igasuguse laeva ja veose konfiskeerimiseks, milline pidi minema eelpool mainitud
riikide sadamatesse*).
*)Masse. Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens. Paris 1861, 3 -me
ed., § 244.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): „О праве частной собственности во время войны»ю (Спб.
1869 г.), стр. 249.
Seejuures, Venemaa, liidus Inglismaaga, jätkas sõda Napoleoniga. Sel ajal sai Prantsuse
keiser teada salakokkuleppest, milline tehti mainitud riikide ja Preisimaa kuninga vahel 1805.a.
Seepärast ta alustas 1806.a. Preisimaa vastast sõjategevust ja peale rida Preisimaa vägede
otsustavaid lüüasaamisi, ta hõivas Berliini. Vene armee ei suutnud Prantslaste võidukat liikumist
peatada ja sai ise Fridlandi all lüüa. Siis Fridrich Wilhelm III ja Aleksander I astusid Napoleoniga
rahuläbirääkimistesse, millise traktaat allkirjastati 1807.a. Tilsitis, kolme monarhi kokkusaamisel.
Preisimaa kaotas 2700 ruutmiili maad koos 5 miljoni elanikuga. Loovutatud maad olid ühendatud
osalt Prantsusmaaga, osalt aga uute, Napoleoni poolt loodud riikidega – Vestfaali kuningriigiga ja
Varsasavi hertsogiriigiga. Venemaa sai Belostoki ((Белостокскую)) piirkonna, kuid pidi liituma
kontinentaalse süsteemiga**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XIII стр. 276 и след.
Treitschke. „Deutsche Geschicte“, 1 -ter Theil, S. 264. Kus ta räägib, et „tõesti, vaid ainult
austusest tsaari vastu, Napoleon piirdus Tilsitis täita vaid poole oma kindlast Preisimaa hävitamise
otsusest“.
Tilsitis Aleksander I mitte ainult ei leppinud ära Napoleoniga, vaid isegi sõlmis temaga liidu.
Viimane oli kinnitatud 1808.a. Efruti kongressil, kus mõlemad keisrid nõustusid omavahel Euroopa
jagamisega, kusjuures Venemaa sai täieliku tegevusvabaduse Rootsi ja Ottomani keisririigi suhtes,
Prantsusmaa keiser saanuks Lääne-Euroopa riikide valitsejaks***).
***)Hassel. Geschichte der preussischen Politik 1807 bis 1815, 1-ter Th. (Lpz. 1881), S.
273 u. flg.
Vandal. Napoleon et Alexandre I. La paix de Tilsit. Paris 1891-93., 2 kd.
Tegelikult, peale Tilsiti rahu Napoleon ei näinud oma võimuihale enam piire. Ta käitus
Euroopa riikidega, kui oma vasallidega. Tema omavolile väiksemagi vastuhaku puhul need maad

hõivati prantsuse vägede poolt. Neis tingimustes haaras Austria uuesti relvad, leidmata Prantsusmaa
keisri poolse sekkumise vastu, oma iseseisvuse säilitamiseks teist vahendit. Nii algas uus Austria ja
Prantsusmaa (1809.a.) sõda . Aleksander I täitis endale Tilsitis võetud kohustusi ja kuulutas
omaltpoolt Austriale sõja.Vene väed hõivasid Galiitsia. Wagrami all peetud lahingus löödi Austria
väed puru ja nad pidid, Schönbrunni (või Viini) lepingu (1809.a.) alusel andma Prantsusmaale oma
valdustest 2.058 ruutmiili maad koos 3,5 miljoni elanikuga; Venemaa sai osa Galiitsiast*).
*)De Clercq. „Recueil des traites“, t. II, p. 143.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 33 и след.
Nüüd oli Euroopa mandril alles vaid üks riik, milline võinuks Napoleoniga võidelda ja hoida
vaos ta auahneid kavatsusi. Selleks, et Euroopas valitseda piiramatult, pidi Napoleon tegema lõpu
Venemaale. Peale Schönbrunni rahu ta hakkas suhtuma oma kohustusse Venemaa valitseja suhtes
sellise mitteaustusega, et nende vaheline lahkulöömine muutus möödapääsmatuks. Kuid
Prantsusmaa keisri poolsed oma liitlase üle kerge võidu saavutamise arvestus ei olnud õigustatud.
1812.a. sõda viis Prantsusmaa armee täieliku hävinguni ja Venemaalt põgenemiseni.
Aleksander I otsustas, et ta ei sõlmi Prantsusmaaga rahu seni, kui ta ei ole viidud oma
endistesse ajaloolistesse piiridesse. Venemaa poliitika lähimaks ülesandeks peale prantslaste
Venemaalt väljakihutamist, oli Euroopa riikide üheks liiduks ühendamine, et pidada relvastatud
võitlust oma vabaduse, korra ja rahu eest Euroopas**).
**)Peale prantslaste Venemaalt väljakihutamist oli tollases vene valitsuses Venemaa poliitika
suhtes kaks vastandlikku arvamust.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 93 и след.
Juba Inglismaast, Rootsist ja Venemaast eksisteerivasse Napoleoni vastasesse koalitsiooni
astus 1813.a. Kališi. traktaadi kohaselt ka Preisimaa. Austria astus liitu Venemaaga peale
ebaõnnestunud Praha kongressi*).
*) Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg, herausg. v. Ranke, Bd. IV,
S. 357 u. flg.
Oncken. „Oesterreich ung Preussen im Befreiungskriege“ (Berlin 1876) Bd. I, S. 269, Bd. II,
S. 163.
Bailleu in Sybel´s. Historische Zeitschrift 1877. Heft I, 139 u. flg.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр.111 и след.
Leipzigi lahing sundis ka teisi saksa riike lahkuma Napoleoni Liidust ja ühinema
koalitsiooniga. 1814.a. Alguses suur Liidu armee ületas Reini ja tungis Prantsusmaa piiridesse.
Schomonis sõlmisid peamised liitunud riigid (Venemaa, Austria, Preisimaa ja Inglismaa) uue
omavahelise traktaadi, millisega kinnitati liitlaste poolset Prantsuse keisri vastase võitluse edasise
jätkamise vajadust, seni kuni ta võtab vastu temale esitatud rahulepingu tingimused, ega astu eraldi
läbirääkimistesse ega allkirjasta rahulepingut teisiti, kui liitlaste ühisel nõusolekul**).
**)Neumann. „Recueil des traites“, II, p. 440.
Kogu Euroopa poolne sõda Napoleoni vastu lõppes liitlasvägede Pariisi astumisega,
Prantsusmaa keisri troonilt kõrvaldamisega, mis allkirjastatud Fonteneblos ja Frans Louis XVIII,
vana Bourbonide dünastia, troonile asumisega. Peale seda oli liitlaste ja Prantsusmaa vahel sõlmitud
Esimene Pariisi rahutraktaat***), millise alusel taastati selle riigipiirid sellisel kujul, millisel need
eksisteerisid 1- el jaanuaril 1792.a.; Preisimaale tagastati ta endised valdused; Austria sai Veneetsia
ja Belgia sai Milani, mis pidi ühinema Madalmaadega üheks riigiks; Saksamaa pidi organiseeruma
konföderatsiooni kujul.

Rahu lõplikuks määratlemiseks, et jaotada vallutatud maad ja korraldada Euroopa poliitiline
süsteem, kutsuti kokku Viinis kongress. Selle tööd juba lähenesid lõpule, kui levis teade Napoleoni
Elba saarelt põgenemisest, Prantsusmaal maabumisest ja ta pidulikust Pariisi saabumisest. 13.
märtsi 1815.a. deklaratsiooniga kaheksa Euroopa riiki tunnistasid ametlikult Prantsusmaale naasnud
Napoleoni väljaspool „tsiviil- ja sotsiaalseid suhteid olevaks, võrdselt rahu rikkujaks ja vaenlaseks“.
Napoleon, räägib see märkimisväärne akt, „andis end ise ühiskondliku kättemaksu alla“*).
Saja päeva jooksul sai Napoleonist oht kogu Euroopale ja suured liitlasriigid ühinesid uuesti
sõjaks Euroopa rahurikkujaga. Waterloo lahing otsustas lõplikult Napoleoni saatuse; ta sunniti
uuesti troonist loobuma ja minema Püha Hena saarele asumisele. Seejärel sõlmitud Teine Pariisi
rahu vähendas Prantsusmaa territooriumi piirideni, millistes ta oli 1790.a.; Prantsusmaa pidi
maksma kontributsiooni 700 miljonit franki ja jäi viieks aastaks 150 tuhandelise liitlasteüksuse
okupatsiooni alla, et muuta võimatuks Napoleoni troonile naasemine ja tagada Prantsusmaal liitlaste
poolt loodud uus asjade kord**).
**)De Clercq. „Recueil“, t. II. p. 661.
„Документы для истории дипломатическихъ сношений», т. II, стр. 25.
Полн. Сбор. Зак. 25984.
Artikkel 28. Ülevalpool toodud Euroopa riikide poliitiliste suhete kirjeldustes on näha, et
Vestfaali rahukongressi aegadest kuni käesoleva sajandini olid sõjad ja võõraste maade jagamised
moodustasid riigipeade ja nende ministrite erandliku tähelepanu asja. Kuid, jõud ja omavoli ei
olnud sel perioodil ainsaks rahvusvaheliste suhete faktoriks. Arvutu hulga näidete kõrval, mis
tunnistavad välisriikide sõltumatuse mitteaustamist ja kõige pidulikumal moel võetud kohustuste
mittetäitmist, on meil ka tõendeid, et XVII ja XVIII sajandil Euroopa tsiviliseeritud rahvad
tunnistasid rahvusvahelise õiguse jõudu mitte ainult rahu ajal, vaid ka sõja kestel.
Viitame enam olulisematele positiivsetele juriidilistele alustele, millised sel ajajärgul töötati
välja rahvusvahelistes suhetes ja muudeti praegu kehtiva rahvusvahelise õiguse osaks.
Esiteks, Euroopa riikide tähtsaks tegusa välispoliitika tulemuseks peale Vestfaali rahu, nende
vahetpidamatute üksikute ja üldiste kokkulepete, millistesse nad teine-teise suhtes astusid sellel
perioodil, oli riikidele ja kõrgemale võimule, kui rahvusvahelise õiguse subjektidele, kuuluvate
põhiõiguste täpne väljaselgitamine. Seejuures, vajadus alaliste diplomaatiliste suhete ja
riikidevaheliste läbirääkimiste järgi oli kinnistunud selle aja teadvuses ja praktikas saadikute
isikliku ja varalise puutumatuse, nende eksterritoriaalsuse ja teiste privileegide, millised
moodustavad saatkondade õiguse sisu, austamise vajaduse*).
*)Üleüldine pahakspanu, mis tekkis Euroopas prantsuse saadikute 1799.a. Rastatteri
kongressil, salakavala tapmise tõttu, kinnitas teadvuses diplomaatiliste agentide puutuatuse
vajadust.
Hüffer. Der Rastatter V congress, Bd. II, S. 312 u. flg.
Edasi, sel perioodil küündis rahvusvaheline mereõigus kõrgele arengutasemele. 1780.a., 28.
veebruaril, Katariina II avaldas kuulsa merel relvastatud neutraliteedi deklaratsiooni, millises olid
välja kuulutatud järgmised meresõja ajal kohustuslikud käitumisaktid:
1)sõda ei katkesta sõdijate ja neutraalsete riikide sadamate vahelisi rahumeelseid
rahvusvahelisi suhteid; 2) vaenlase omand neutraalse riigi laeval on puutumatu, kui see ei kujuta
endast sõjalist salakaupa; 3)sõjalise salakauba kujutavad endast esemed, mis ol ülesloetletud 1766.a.
Venemaa ja Inglismaa vahelise kaubanduskokkuleppe artiklites 10 ja 11; 4)sadama blokaadi
tegelikkuseks on hädavajalik, et sellesse pääs oleks faktiliselt lõpetatud läheduses seisva vastase
eskaadri poolt; 5)viidatud alused peavad olema merepriisi menetluse aluseks.
See deklaratsioon sai üldkohustusliku rahvusvahelise seaduse tähenduse, kuna seda
tunnistasid ja kohustusid enamus Euroopa suurriike, peale Inglismaa, jõuga kaitsma igasuguse

rikkumise eest.
1880 a. Keiser Paul I initsiatiivil, oli sõlmitud Katariina 1780 .a deklaratsiooni alusel, teine
relvastatud neutraliteet, milles muudeti vaid blokaadi määratlus ja lisati uued laevade läbivaatust
puudutavad reeglid*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): „О праве частной собственности во время войны». (Спб.
1869 г.), стр. 251. и след.
Peale selle, teisel perioodil muutuvad samuti märkimisväärselt paremuse poole vaated
maismasõjas võitlevate poolte vastastikuste suhete peale: sõjavange ei muudeta enam orjadeks; nad
tunnistatakse seaduslikeks vaenlasteks, kelle suhtes on vastasel teatud õigused, aga ka kohustused;
üksikute lepingute alusel, mis sõlmitud riikide vahel sõja puhul, arslik personal ja haiglad saavad
sõdivate poolte poolt mõningase puutumatuse jne. **).
**)Martens. „Recueil, t. II, p. 74.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II, № 37 и 38 и след.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): „О праве частной собственности во время войны». (Спб.
1869 г.), стр. 241. и след.
Lõpuks, see üldine alus, milline olekd kõigi diplomaatiliste läbirääkimiste, sõdade ja
kongresside, mis toimusid XVII ja XVIII sajandil, põhjaks, - poliitilise tasakaalu idee - näitab, et
riigid tunnetasid tungivat vajadust rahvusvahelise korra järele, milline taganuks nende rahvusliku
sõltumatuse, tema seaduslikud huvid ja õigused.
Peale Vestfaali rahu valitsejad ja nende esindajad ei pea võimalikuks, nagu varasemal ajal,
võtta ette rahvusvahelisi akte, motiveerimata neid kaalutlustega, millistel on äärmisel juhul, õigluse
ja õiguse välimus. Sellisel motiivil esines peamiselt riikide tasakaal. Selle printsiibi nimel astusid
riigid liitudesse ja moodustasid koalitsioone; selle nimel nad kuulutasid sõdasid ja jaotasid võõraid
territooriume. Tasakaalu hoidmises seisnes kogu XVII ja XVIII sajandi rahvusvahelise poliitika
ülesanne. Kuid samal ajal oli poliitilise tasakaalu idee igasuguse vägivalla ja vallutuste ning
monarhide ja nende nõunike poolsete õiguse rikkumiste ja ebaseaduslike nõudmiste õigustuseks*).
*)Esmakordselt mainitakse „poliitilist tasakaalu“ 1713.a. Utrechti traktaadis. Kuid aja
jooksul see tasakaalu mõiste alaliselt muutus ja oli üpris erinevalt määratletud.
Talleyrand. (Correspondance inedite du prince de Talleyrand, publ. Par. Pallain. Paris 1881,
preface, p. XVI);
Gentz. „Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa“.
(Lpz. 1803), S. 71 u. flg.).
Mountagne Bernard. Four Lectures, p. 97.
Bulmerincq. Praxis, Theorie und Codification, S. 40 u flg.
Phillimore. Commentaries, t. I, p. 483.
Siit on näha, et riikide tasakaal, nii nagu teda mõisteti teisel perioodil, kui ka viitas Euroopa
haritud rahvaste huvide läheduse ja teine-teisest sõltuvuse teadvustamisele, siis see ei saanud olla
aluseks vastastikuste õiguste ja kohustuste määratlemise aluseks ning rahvusvahelise juriidilise
korra sisseseadmiseks. Poliitilise tasakaalu süsteem põhineb poliitilisel ideel, milline on
kõikvõimalike haaramiaste ja kõikvõimalike ebaõiglaste kallaletungide suurepäraseks vahendiks.
Euroopa poliitiline süsteem, mis oli loodud Vestfaali rahukongressil, oli lõhutud Prantsuse
revolutsiooni ja Napoleon I keisririigi poolt. Võitnud nende vastu ühinenud Euroopa riigid, nad
panid aluse uuele, praeguseni kehtivale rahvusvahelisele korrale.Roll ja tähendus, millist omas
selles suhtes revolutsiooniline ja keiserlik Prantsusmaa, on seletatav selle radikaalse ühiskondliku ja
riikliku korra ümberkorraldusega, millisele nad üle elasid tänu 1789.a. revolutsioonile. Uued
sotsiaalsed ja poliitilised korrad, mis kehtestusid selles riigis peale 1789.a., avaldasid lagundavat

mõju vanale monarhistlikule reziimile ja olid Euroopa rahvaste nende siseolu ümberkorralduste
põhjuseks, millised pidid peegelduma ka rahvusvahelistes suhetes.
Käsitletav sellest vaatepunktist on Napoleoni sõdadel ja vallutustel mittekanduv
rahvusvaheline tähendus. Napoleon võitis Euroopat vaid pigem relva, kui oma uute vabastuslike
ideede, mis kuulutatud välja kodaniku- ja inimõiguste deklaratsiooniga, jõul. Prantsuse sõjavägi
levitas neid ideesid neis riikides, millised nad hõivasid ja kus kohtasid rahvaste sümpaatiat vabadele
poliitilistele kordadele, millised nad asutasid vallutatud maadel. Napoleon mõistis väga hästi sellise
propaganda tähendust: ta kuulutas instruktsioonides ja manifestides pidevalt, et peab sõda
rahvastele vihatud feodaalkorra vastu ja soovib asutada oma võimu mitte rahvaste orjastamisele,
vaid nende kaasatundmisele.
Vaat miks esialgu Prantslased ei kohanud seda vihkamist ja vastupanu Lääne Euroopa
rahvaste poolt, kellele nende valitsejad lootsid. Kuid viimaste ja Napoleoni vahelise võitluse
iseloom muutus alates 1813.a. Sellest ajast peale Saksamaal, Itaalias ja Hispaanias saavutab rahva
entusiasm enneolematud mõõtmed; monarhide ümber kogunevad kõik rahvad, et võidelda oma
riikide vabaduse ning sõltumatuse eest. See muutus on seletatav ühelt poolt selle asjaoluga, et
rahvad veendusid Napoleoni tõelistes kavatsustes ja eesmärkides, kes püüdles oma isikliku
keiserliku võimu suurendamisele, kui oma alamate hüveolu ja huvide tagamisele, teiselt, nende
lubadustega, millised olid rahvastele antud nende valitsejate poolt paremate poliitiliste kordade,
vaba juhtimise ja seadusandluse suhtes, mis võinuks saabuda peale prantslaste ikkest vabanemist.
Rahvaste võitlus tema poolt tunnetatud vabaduse ja õiguse eest viiski Napoleoni langemiseni.
***

Viini kongressist kuni käesoleva ajani.
A. Rahvusvahelised suhted 1815.a. Viini kongressist kuni 1856.a. Pariisi
rahuni.
Artikkel 29. 1814.a. Esimese Pariisi traktaadi alusel lepingulised riigid nõustusid Viinis
kongressi kokkukutsumisega, et lõplikult määratleda territooriumite soetused, mis tehtud viimase
sõja jooksul ja neid aluseid, milliste järgi pidi toimima Euroopa poliitiline süsteem, mis oli lõhutud
Prantsuse revolutsiooni ja Napoleoni keisririigi vallutustega. Selle tähtsa kongressi istungid avati 1.
(13-al) novembril 1814.a., kolme monarhi juuresviibimisel – Vene, Austria ja Preisimaa – ja peaegu
kõigi Euroopa riikide esindatusel.
Kongressil tulid ilmsiks kolmesugused vaated, millistega kooskõlas riikide volinikud lootsid
lahendada nende käsitlusse kuuluvaid keerukaid ja raskeid küsimusi.
Esimene vaade, millise esindajaks oli Austria kantsler vürst Metternich, eitas mingi üldise
aluse ja kindla plaani hädavajalikkust, et korraldada Euroopa rahvaste saatusi ning vastastikuseid
suhteid: kõik tuleb lahendada reaalsetel asjaoludel, diplomaatiliste intriigidega ((salasepitsustega))
ja kompromissidega. Kooskõlas sellise vaatega, peavad diplomaatilised suhted ja läbirääkimised
olema määratletud vaid juhuslikkuse printsiibiga*).
*)“Memoires du prince de Metternich“. (Paris 1880), t. I, p. 30 et suiv.
Treitschke. Deutsche Geschichte, Bd. I, S. 604 flg.
Teise suuna vaatepunktiks oli seaduslikkuse printsiip (principe de legitimite). See püüdis
korraldada Euroopa süsteemi ajaloolisele õigusele, neile alustele, millised valitsesid Euroopas enne
Prantsuse revolutsiooni. Selle suuna peamiseks kaitsjaks oli vürst Talleyrand, Prantsusmaa volinik,

kes edukalt kombineeris uue aluse poliitilise tasakaalu printsiibiga ja tõestas, et mõlemad alused
peavad olema Euroopa rahvusvahelise korra kindlaks aluseks. Enamus riigimehi, kes osalesid Viini
kongressil, jagasid prantsuse diplomaadi vaateid, nii tänu viimase vaadete hiilgavale ja
teravmeelsele argumentatsioonile, kui ka seepärast, et suur osa kongressi liikmeid kartsid
revolutsioonilist liikumist, ega ihanud miskit muud, kui asjade käigu vana korra taastamist**).
**)Correspondance inedite du prince de Talleyrand, p. 223, 447, 463.
Memoires de Talleyrand, publ. Par Broglie, t. II, p. 272 etc.
Brockhaus. Das Legitimitätsprincip. (Lpz. 1868).
Neist Viini kongressi ülesannete ja tähenduse vaadetest olid üle tuntud preisi ministri Steini
vaated, milliseid jagasid ka keiser Aleksander I. Viimane väljendas neid hästi üldistes 13-da (25-da)
mai 1815.a. instruktsioonides, millistega olid varustatud kõik välismaised keiserlikud missioonid.
Euroopa poliitika, kooskõlas nende instruktsioonidega, pidi seadma endale ülesandeks: „tundma
õppida ja mõista erinevate rahvaste moraalset seisundit, et selle üldise vaatepunktiga kooskõlas
määratleda territoriaalne koosseis, sisekorrad, aga ka riikide vastastikused suhted, milliste
ühendamine peaks sellest ajast peale moodustama suure Euroopa pere“. Rahvaste õiguste ja huvide
austamine – selline on printsiip, millisest, Aleksander I arvates, pidi Viini kongress juhinduma.
Liidulised valitsused pidanuks, järgides seda printsiipi, andma rahvastele „esindusliku süsteemi
kasud“: kuna rahvuslike huvide rahuldamine „andnuks kongressi otsusega selle kindluse ja alalisuse
jõu, millist ei saa olla neile tagatud mingi teise garantiiga“***).
***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 210, 211.
Kuid neid üllaid ideid ei viidud ellu järjepideval viisil. Aleksander I tegusid ja korraldusi
juhtis Viini kongressil märkimisväärselt see religioossne-müstiline suund, milline eredalt väljendus
14-da (26-da) septembri 1815.a. Püha Liidu aktis.
Selle akti asjaks, nagu seda allkirjastanud valitsejad pidulikult kuulutasid - „avada kõiksuse
isiku ees kõigutamatut otsustavust, nii neile usaldatud riikide juhtimisel, aga ka poliitilistes suhetes
teistesse valitsustesse, juhinduda mitte mingitest teistest eeskirjadest, kui püha usu käskudest –
armastus, tõde ja rahu“*).
*)Martens. Nouveau Rocueil, t. II, p. 656.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV, часть I , № 99.
Memoires du prince de Metternich, t. I, p. 210.
On ise-enesest mõistetav, et see otsus ei sobinud kokku rahvaste hädavajalike seaduslike
huvidega ja Euroopa riikides konstitutsioonilise valitsemise korra sisseviimisega. Rahu ja oma
liitlaste vahelise sõpruse tagamise nimel, Aleksander I loobus tihti neist alustest, milliseid ta pidas
õiglasteks ja väljendus temale mitte-meelepäraste, Talleyrandi ja Metternichi poolt kongressil
taodeldud printsiipide ja meetmete kasuks**).
**)Edmondo Mayor. Il trattato della Santa Aleanza e la signora di Krüdner. Torino 1883.
Siiski, legitiimsuse printsiip, milline võidutses Viini kongressil, ei saanud, kogu oma
ranguses, samuti rakendatud olla. Koos Metternichi diplomaatiliste intriigidega, viis see selleni, et
kongressil osalevad riigid said raskustega eriti oluliste, arutlusel olnud küsimuste puhul ikkagi
nõustuda. Aleksander I kindel Varssaavi hertsogiriigi Venemaa külge ühendamise otsus ja Preisimaa
taotlused Saksoonia kuningriigi suhtes, kohtasid teiste riikide sellist vaenulikku vastutegevust, et
1815.a. alguses oli liitlastevaheline lõhenemine möödapääsmatu. Austria, Inglismaa ja Prantsusmaa
juba sõlmisid (3. jaanuaril 1815.a.) Venemaa ja Preisimaa vastase rünnaku- ja kaitseliidu, millisega
ühinesid isegi Holland ja Bavaaria ja ainult Napoleoni Elba saarelt naasemine sundis suuri

liitlasriike uuesti ühinema ja kongressil rahulikult oma tegevust lõpetama*).
*)De Clercq. Recueil, t. II, p. 447.
Correspondance inedite du prince de Talleyrand, p. 211.
Memoires du prince de Metternich, t. II, p. 474 et suiv.
Viini kongressi akt allkirjastati 28. mail (9. juunil) 1815.a. Selle peamiseks lauseks, mis
puudutab Euroopa riikide territoriaalseid muutusi, seisnes järgmises**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, № № 79 – 96.
Angelberg. Congres de Vienne, 2 vls.
Venemaa sai Varsasavi hertsogiriigi, erandiks Poznani provints, milline läks Preisimaale.
Osa Galiitsiat, mis ühendati vene valdustega 1809.a. Viini traktaadi jõul, oli Austriale tagastatud;
Varssavi hertsogiriigi lõunaosa koos Krakovi linnaga moodustas iseseisva ja igavesti neutraalse
Krakovi vabariigi, mis seati Venemaa, Inglismaa, Austria ja Preisimaa erilise hoolduse alla. Ta
eksisteeris kuni 1846.a., kui kolme nimetatud suurriigi otsusega, see liideti Austria valdustega.
Austria taastas oma endised valdused, mis kuulusid talle Compofornio, Lüneville jt.
traktaatidega ja peale selle soetas ülejäänud Veneetsia osa ning laialdased piirkonnad, millised
moodustavad Lombardiat.
Preisimaale jäi peaegu pool Saksoonia kuningriiki; maad, mis võeti Preisimaalt Tilsiti rahu
alusel, ühendati temaga uuesti; peale selle, tema valdused suurenesid paljude Reini mõlematel
kallastel olevate linnade ja maakondadega ning ka teiste saksa maade arvelt.
Kõik võimul olevad Saksamaa valitsejad ja vabalinnad, aga samuti Austria keiser, Preisimaa,
Taani ja Hollandi kuningad asutasid omavahel Saksamaa Liidu nimelise igavese liidu, mida juhatas
seim, Austria voliniku eesistumisel. Endised Belgia provintsid ühendati Hollandiga üheks riigiks
Madalmaade kuningriigi nime alla. See pidi olema kantsiks Prantsusmaa vallutuskavade vastu.
Sveits sai tagasi temalt äravõetud piirkonnad ja ta territoorium kuulutati igaveseks ajaks
neutraalseks.
Sardiinia kuningriigiga ühendati endine Genua vabariik. Kirdeprovintsid, mis kuulusid
Sardiinia kuningale, kuulutati samuti, sarnaselt Sveitsile, neutraalseteks.
Viini kongressil peeti läbirääkimisi samuti küsimustes, millised puudutasid rahvaste
vaheliste rahumeelsete ja õigete suhte arendamist. Siia kuuluvad küsimused: laevasõiduvabadus
jõgedel, neegritega kauplemine ja diplomaatiliste agentide ametijärkud.
Mis puutub esimesse küsimusse, siis arvestades riike läbivate ja nende piire moodustavate
jõgede suurt majanduslikku tähtsust, Viini kongress töötas välja rida arikleid, milliste järgi kuulutati
neil jõgedel kõigile rahvastele välja kaubandusliku laevasõidu vabadus; seejuures määratleti täpselt
kindlaks asjasse puutuvate kaldariikide rahalised ja politseilised kohustused. Need määrused said
hiljem rakenduse kõigi teiste peamiste Euroopa jõgede suhtes, millistel on suur tähtsus
rahvusvahelises kaubanduslikus käitluses.
Mustanahalistega kauplemise suhtes avaldasid suurriigid Viini kongressil deklaratsiooni,
millise alusel keelati ära see ebainimlik kauplemisvaldkond. See deklaratsioon leidis arenduse
spetsiaalsetel rahvusvahelistel konverentsidel, millistel määratleti lähemalt need üldised valitsuste
poolsed meetmed, millised pidid hoolitsema tegelikult neegritega kauplemise lõpetamise eest.
Lõpuks, Viini kongress töötas välja erilise määruse, mis puudutas diplomaatilisi agente.
Selleks, et tulevikus ära hoida erinevate riikide esindajate kohtuprotsesse välisriikides, määratleti
täpselt, 1 -ks, diplomaatiliste agentide klassid ja 2-ks, nendevahelised suhted kohtade hõivamisel ja
traktaatide allkirjastamisel ning sõlmimisel*).
*)Treitschke. Deutschte, Bd. I, 595 u. flg. Ta selgitab väga täpselt Viini kongressi viimaste
määruste rahvusvahelist tähendust.

Artikkel 30. Peale 1815.a. kajastuvad rahvusvaheliste suhete iseloomus see meeleolu,
milline valdas Euroopa rahvaid nende prantslaste ikkest vabanemise aegadest. Lootused avaratele
riiklikele reformidele, millised üleshõigatud valitsuste pidulike proglamatsioonidega sõltumatuse
eest peetava sõja ajal, asendusid varsti üleüldise pettumusega*).
*)Hardenberg´s Denkwürdigkeiten. Bd. IV, S. 390. Üldised 17. märtsi 1813.a. Preisimaa
proklamatsioonid.
Oncken. Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege, Bd. I, S. 284 flg.
Viini kongress ja hilised reaktsioonilised meetmed, mis võetud üheskoos Euroopa riikidega,
veenasid lõplikult Lääne rahvaid, et nende poolt antud lubadusi ei täideta. Selle Lääne Euroopa
kogukondade seaduslike ootuste rahulolematuse loomulikuks tulemuseks oli kõikjal ajude
käärimine, rahvaste püüdlusest vabaneda sotsiaalset elu pidurdavatest feodaalsetest piduritest ja
omada osalust riigkide juhtimisel.
Ühiskondlike huvide vaatepunktist kujutasid selle perioodi rahvusvahelised suhted endast
nähtuste kogumit, mis seisid põhjuslikkuses sõltuvuses eesmärkidest ja ülesannetest, milliseid
riikides järgisid ühiskondlikud klassid.
Nii, osutab religioon käesoleval ajal rahvusvahelistele suhetele vahetut mõju selles mõttes,
et erinevad usud enam ei kutsu esile rahvusvahelisi sõdu ega ole püsivatele rahumeelsetele
rahvusvahelistele suhetele tõkkeks. Vastupidi, religioossete ühtsuse huvide tunnetamine väljendub
sellel perioodil Euroopa rahvaste püüdu kaitsta kõikjal südametunnistuse vabadust, igaühe õigust,
eriti ristiusu rahvaste, takistusteta jutlustada oma religioosseid veendumusi ja uskumusi. Täieliku
ususallivuse nõue omas riigi piires sunnib haritud rahvaid suhtuma kaastundega ja minema appi
igale rahvale, kelle usulised veendumused ja vaated on sattunud tagakiusamise või mingi vägivaldse
piiramise alla**).
**)Kreeka Türgi vastase ülestõusu ajalugu ja sellese kristliku Euroopa suhtumine on sellise
religioosse veendumuse ja vaimsete püüdluste mõju tõendiks.
Intellektuaalsete ja vaimsete huvide valdkonnas teadvustavad Euroopa rahvad käsitletaval
ajal samuti teatud üldisi neid siduvaid ülesandeid. Sel määral, nagu Euroopa riikides järkjärgult
langevad teaduslike uuringute, trüki-ja sõnavabaduse vabaduse kitsendused, samal määral kui
rahvaste vaimne elu, kirjanduslik, kunsti- ja artistlik tegevus võtab üha suuremaid mõõtmeid, seda
võrra kasvab vaimse- ja mõttetöö tulemuste rahvusvahelise vahetuse vajadus ning tekib sellise
vahetuse tingimuste määratlemise hädavajadus. Seda silmas pidades sõlmitakse kirjanduslikud
konventsioonid, mis kaitsevad autorite kirjanduslikku ja kunstilist omandit.
Seejärel, majanduslik ja rahanduslik tegevus, mis sellel perioodil kõvasti edasi arenes, loob
kõigist Euroopa rahvastest ühe kogukonna, mis on läbi imbunud nende materiaalsete vahendite
soetamise püüdest, milliseid on inimesel tarvis võitluses teda ümbritseva välise keskkonnaga ja et
arendada vaimseid võimeid ning jõude. Leidmata oma riigi territooriumil kõiki oma seaduslike
vajaduste rahuldamise vahendeid, üksikud rahvad astuvad rahvusvahelistesse kaubanduslikesse
suhetesse, sõlmides kaubanduslepinguid, asutades üleüldise posti-, telegraafi- jt. liidud. Üha enam
tuleb ilmsiks see suur tõde, et kaasaegne inimene, soetades ja suurendades oma isiklikke vahendeid,
kasutab kõikide rahvaste, kogu inimkonna, töö tulemusi. Sõnaga, kaasaegne rahvaste tegevus võtab
üha enam kosmopoliitilise ja õigusliku iseloomu*).
*)Stein. Geschichte der Socialen Bewwgung in Frankreich, Band I, S. 287 flg., 303 flg.
Lõpuks, ühise hõimulise ja rahvusliku päritolu teadvustamine mitte ainult ei ole käesoleval
perioodil faktoriks, mis ühendab erinevad riigid, vaid seda isegi käsitletakse, kui kogu
rahvusvahelise korra kõrgeimat printsiipi. Oma sisemise olemuse jõul püüdlevad kõik loetletud
ühiskondlikud huvid teatud struktuuri, konkreetsesse kõrgemasse korda ja õigusega sätestamisse:

kõikidel ühiskondlikel elementidel on üks eesmärk – mõjutada ja valitseda riigi üle. Seejuures on
riik rahvusvahelise läbikäimise liige ja seepärast on arusaadav, kuivõrd eriti käesoleval aastasajal
peavad ühiskondlikud püüdlused mõjutama riikidevahelisi suhteid.
Artikkel 31. Peale Viini kongressi, Euroopa riikide valitsuste reaktsioonilise sisepoliitika
tulemuseks olid sellised rahvusvahelised aktid, millised olid täiesti vasturääkivad rahvaste
ühiskondlike vajaduste ning püüdlustega. Moodustanud endist nn. pentarhia (viisikriigi), suurriigid
võtsid reeglipäraseks õiguse sekkuda sõltumatute riikide siseasjadesse neil juhtudel, kui neis
kehtestunud kord, kujutas neile, nende arvates, ohtu Euroopa rahule*).
*)Vürst Metternich seadis oma reaktsiooniklise poliitika deviisiks järgmised sõnad: „L
´Europe fait aujourd´hui pitie a l´homme d´esprit et horreur a l´homme vertueux“. (Memoires, III,
426; vt. Samuti lk. 445).
Sel ajal Lääne-Euroopa kogukondade reaktsiooni suhtes üleüldises vaenulikus meeleolus ja
rahvaste püüdluses poliitilisele vabadusele, ei pidanud põhjendusi sekkumiseks kaugelt otsima.
1818.a. tuli Aachenis uuesti kokku suurriikide esindajate kongress, millisel viibisid ka
Venemaa, Austria ja Preisimaa monarhid. Selle kongressi nõupidamiste tulemuseks olid määrused,
milliste alusel lühendati liitlaste vägede poolset Prantsusmaa territooriumi okupeerimise tähtaega
ning vähendati Prantsusmaalt nõutava kontributsiooni suurust. Aachenis täiendati Viinis
väljatöötatud diplomaatilisi agente puudutavaid eeskirju, määratledes minister-residendi
ametiastme. Lõpuks, deklaratsioon, mis anti välja suurriikide volinike poolt Aacheni kongressil
toimunud läbirääkimiste kohta, kinnitas sellel osalevate monarhide tihedat liitu ja kuulutas, et
viimased tunnistavad tingimata oma kohustusena juhinduda omavahelistes suhetes ja teistesse
riikidesse rahvusvahelise õiguse aluste põhjal. Seejuures otsustasid viis liitunud suurriiki ka
tulevikus koguneda kongressidele või konverentsidele, et üheskoos arutada nii isiklikke huve, kui
ka küsimusi, millistes teised riigid pöördusid nende poole sekkumise palvega**).
**)Martens. Nouveau Rocueil, t. IV, p. 554. Дипломатичкие документы, 351, и 373 и.т.д.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. VII, № № 288 – 296.
Alfred Stern. Geschichte Europas seit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter
Frieden von 1871. Berlin 1894 – 97, 2 Bde.
Kuid Aacheni kongress ei lahendanud neid küsimusi, millistest olid Euroopa kogukonnad
huvitatud. Vastupidi, nagu selle kongressi nõupidamised, nii ka Viini kabineti järgnevad meetmed,
mis hingestasid sel ajal Euroopa poliitikat, näitasid selgelt, et suurriigid otsustasid kindlalt, et ei
luba kontinentaalsetes monarhistlikes riikides nii valitsuste poolseid liberaalseid reforme, seda
enam ei lubata sisemisi rahva ühiskondlike vabaduste ja õiguste kasuks tehtavaid riigipöördeid.
Saksamaal revolutsiooniliste ideede leviku ärahoidmiseks, Austria initsiatiivil, toimus 1819.a.
Karlsbadis ja Viinis Saksamaa valitsejate esindajate konverents, kus töötati välja rida määrusi, mis
olid suunatud Saksamaa Liidus eksisteerivate ühiskondlike liikumiste vastu*).
*)Memoires de Metternich, t. III, № 334, p. 283 et suiv.
Martens (Murhard), Recueil, t. IV, p. 8.
Stern. Geschichte Europas, Bd. I, S. 540 etc.
Revolutsioone Hispaanias, Portugalis, Neapolis ja Sardiinias käsitleti liiduliste suurriikide
poolt, kui üleeuroopalisi asju, mis vajavad sekkumist, et jõuga taastada asjade seaduslik kord.
1820.a. Austria, Preisimaa ja Venemaa volinikud tulid kokku Troppau kongressile ja järgmisel aastal
Laibachis, et pidada nõu ühiste revolutsiooniliste ülestõusude, mis puhkesid siis erinevates Euroopa
riikides, vastaste meetmete suhtes ja täpsemalt, Neapoli kuningriigis toimunud revolutsiooni
mahasurumise vahendite suhtes. Laibachi kongress otsustas, et Austria väed hõivavad Neapoli ja

likvideerivad konstitutsiooni, millise Neapoli kuningas pidanuks oma rahvale annetama**).
**)Bianchi. Storia delle diplomaazia Europea in Italia, t. II, p. 33 e seg.
Gervinus. Geschichte des XIX Jahrhunderts, Bd. IV, S. 148 flg.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV, № № 122 и 123.
v. Treitschke, Deutsche Geschichte im XIX-ten Jahrhundert, Bd. III, S. 131 u. flg.
Stern, loc. Cit., I, S.103 etc.
Hispaania revolutsioon oli 1822.a. Veroona kongressi arutluse asjaks, milline tegi
Prantsusmaale ülesandeks teostada revolutsiooniliste corteside suhtes eksekutsiooni. Kuid sel korral
Inglise valitsus keeldus formaalselt kongressi poolt vastu võetud meetmeid heaks kiitmast ja sellest
ajast peale ta kaitseb pidevalt teiste riikide siseasjadesse mittesekkumise põhimõtet*).
1821.a. Puhkes kreeklaste ülestõus Türgi ikke vastu. Esialgu , mitte ainult Metternich, vaid
ka Aleksandes I suhtusid kreeklaste revolutsiooni vaenulikult ja kaldusid pigem sultani, kui
rahulolematute kreeklaste poole. Kuid ühiskondliku arvamuse mõjul, eriti Inglismaal, sundis varsti
Euroopa valitsusi väljuma nende passiivsest olekust ja astuma välja rõhutud ristirahva eest. Alates
Inglismaal G. Canningi ministeeriumi moodustamisest ((1827.a.)) ja Venemaa keisri troonile
Nikolai I tõusuga, mõlemad valitsused, vene ja inglise, otsustasid sundida Türgit Kreeka rahvale
järeleandmisi tegema. Venema ja Inglismaa allkirjastasid 1826.a. Peterburis protokolli, millise
alusel nad kohustusid sekkuma Türklaste vastasesse sõtta ja anda Kreekale samasugused õigused,
milliseid kasutasid Doonau vürstiriigid, kui nende nõudmisi sultan ei rahulda. Peterburi protokoll
muudeti 1827.a Londonis rahvusvaheliseks konverentsiooniks, millise allkirjastas isegi
Prantsusmaa*).
**)Martens. Nouveau Rocueil, t. VII, p. 40.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV, ч 1. № № 130 и 131.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XI, 344 и след.
Liidulised riigid saatsid oma laevastikud Arhipellaagi, et takistada Kreeka rannikule
sõjavarustuse ning lahingumoona vedu. Navarra lahing, mis lõppes Türgi ja Egiptuse laevastiku
süütamisega viis 1828 – 1829.a. Vene-Türgi sõjani. Venemaaga sõlmitud Adrianopoli rahulepingu
järgi pidi sultan tunnistama Kreeka sõltumatust, mis 1830.a. Londoni protokolli alusel, kuulutati
kuningriigiks ja Kreeka troonile asus Bavaaria prints Otton***).
***) Martens. Nouveau Recueil, t. VIII, p. 143.
De Clercq. Recueil, t. III, p. 557.
Lawrence-Wheaton, t. II, p. 403 et suiv.
Gervinus. Geschichte, Bd. V.
Kreeka ülestõus avas enese järel Euroopa riikides terve rea sisemisi riigipöördeid, mis
hävitasid vana, suurriikide poolt toetatud reziimi ja muutsid Viini kongressi poolt loodud Euroopa
poliitilise süsteemi. 1830.a. Prantsuse revolutsioon ei kutsunud esile Austria ja Venemaa sekkumist,
sest Louis-Philipp teatas kiiresti tema poolsest 1815.a. Viini traktaadi kohustusliku jõu
tunnustamisest. Prantslaste eeskuju kehutas naaberriiki Belgiat. Samaaegselt Juulirevolutsiooniga
toimus Belglaste ülestõus nende vihatud Hollandi valitsuse vastu. Prantsusmaa ja Inglismaa
kaasabil nad eraldusid Hollandist ja 1831.a. Londoni traktaadi jõul, kuulutati Belgia iseseisvaks ja
igavesti neutraalseks kuningriigiks, millise troonile sai prints Leopold Saksen-Kobur ((Leopold
Sachsen-Coburg 1790 -1865, Leopold I )). Hollandi kuningas tunnistas oma valduste jagamise fakti
alles 1839.a.*).
*)De Clercq, ibid., t. IV, 146, 478.
Neumann. Recueil, t. IV, p. 319, 416.

Uus revolutsioon Prantsusmaal, mis puhkes veebruaris 1848.a. Andis signaali üldistele
segadustele Lääne-Euroopas. Rahvaliikumine Saksamaal kutsus esile Saksa Liidu
ümberkujundamise katse, millise ülesande koostas Frankfurti rahvuskogu. Preisimaal, Austrias ja
Ungaris kukutab revolutsiooniline liikumine Laibachi ja Verona kongressidel väljakuulutatud
printsiibid. Taanis luuakse Slesvigi ja Holsteini hertsogkonnad, et eralduda Taani kuningriigist. See
ülestõus viis Taani ja Saksa Liidu vahelisele sõjale, mis lõppes, tänu Venemaa sekkumisele, 1850.a.
Berliini traktaadiga, millise järgi mõlemad hertsogkonnad jäid Taani kuninga võimu alla. Kiriku
ringkonnast ajasid itaallased Roomast välja paavst Pius IX ja asutasid vabariigi. Kuid viimane
hävitati Prantsusmaa vägede poolt, kes, taastanud paavsti võimu, jäid mitmeks aastaks Rooma**).
**)Constatin Bulle. Geschichte der neuesten Zeit (Lpz. 1876). Bd. II.
Bianchi, Storia, t. V. 11 e seg.

B. Rahvusvahelised suhted alates 1856.a. Pariisi rahust kuni uusima ajani.
Artikkel 32. 1853 – 1856.a.Venemaa ühelt ja Türgi, Prantsusmaa, Inglismaa ja Sardiinia
teiselt poolt, vahel alanud Idasõda sai alguse formaalselt vaidlusest Pühade paikade üle, kuid
tegelikkuses oli see esile kutsutud selle erandliku seisundiga, milline oli loodud Venemaale Balkani
poolsaare piires veel Kücük Kaynarci traktaadiga. Peale Sevastoopoli vallutamist, sõdivad
suurriigid, Austria õukonna vahendusel, astusid rahurääkimistele, milliste eelrahutingimused, mis
sõlmiti Viinis, olid aluseks 1856.a. Pariisi rahukongressi töödele*).
*)Vaata diplomaatiliste läbirääkimiste, mis eelnesid Krimmi sõja algusele, ajaloo esseed,
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XII, (1898.a.) № 456. vt. samuti т.
VIII № 333.
Neumann. Recueil des traites, t. VI, p. 274.
De Clercq. Recueil, t. VII, p. 59.
Etude diplomatique sur la guerre de Crimee, par un ancien diplomate. Paris 1874, 2. vols.
1856.a. Pariisi rahutraktaat võttis Venemaalt ära erandliku Türgi võimu all asuvate kristlaste
eest hoolekande õiguse ja muutis selle kõigi kristlike riikide, kes nimetatud traktaadi allkirjastasid,
üldiseks õiguseks. Seejärel pidi Venemaa nõustuma Musta mere neutraliseerimisega, loobuma seal
sõjalaevastiku pidamisest ning kindlustuste ehitamisest ja pidi lammutama ära sealsed mereäärsed
eksisteerivad kindlused. Bessaraabia piirkond läks Venemaalt Doonau vürstiriikidele. Viimased
moodustasid kaks teineteisest sõltumatut vürstiriiki – Moldaavia ja Valahhia, kahe vürsti võimu alla,
kes olid valitud vürstkondade elanike poolt ja Porta poolt troonile kinnitatud. Samasugusesse
olukorda oli seatud Serbia vürstiriik. Lõpuks, Pariisi rahutraktaat kuulutas Dardanellide väina
sõjalaevadele igaveseks ajaks suletuks. 13 märtsi 1871.a. Londoni konverents muutis oluliselt
1856.a. Pariisi rahutraktaadi määrusi, sedavõrd, kuivõrd need puudutasid Venemaa ülemõiguste
piiramist Musta mere rannikul ja viimase neutraliseerimist.
Peale Pariis traktaadi allkirjastamist, Prantsusmaa ja Inglismaa ettepanekul, kes osalesid
kongressil, anti 4-al (16-al) aprillil 1856.a. deklaratsiooni, millise asjaks oli rahvusvaheline
mereõigus. Selle olulise akti alusel: 1)igavesti keelatakse ära laevade kaaperdamine; 2)neutraalse
riigi lipp kaitseb vaenase veost, välistades sõjalise salakauba; 3)neutraalne koorem, peale sõjalise
salakauba, ei kuulu vaenlase lipu all sõites äravõtmisele; 4)blokaad tunnistatakse kehtivaks vaid
sellel juhtumil, kui seda teostatakse piisavate jõududega, mis katkestab vastase kaldale pääsu. Need
eeskirjad olid esitatud allkirjastamiseks ka teistele riikidele, millised Pariisi konverentsil ei osalenud
ja mis on käesolevaks ajaks leidnud tunnustust kogu maakera suure enamuse tsiviliseeritud rahvaste
poolt.
Peale Pariisi rahu said vähe-haaval lahenduse need rahvusvahelised küsimused, millised olid
loodud 1815.a. Viini kongressi poolt. Me näitame mõne sõnaga kaasaja peamisi sündmusi, mis

muutsid selle traktaadi alustel korraldatud Euroopa poliitilist süsteemi.
Esimene küsimus, mis kerkis varsti peale Pariisi rahu sõlmimist, puutus Itaalia poolsaare
korraldust. Juba Pariisi kongressil Sardiinia kuninga volinik, krahv Kavur, esitas märgukirja,
millises tõestas, et Austria valitsemine Põhja Itaalias on vaid Viini kabinetile Itaalia asjadesse alalise
sekkumise ettekäändeks, mis ei ole kooskõlas Itaalia rahvuse seaduslike õigustega. Sel ajal
Sardiinia juba astus kokkuleppesse Prantsusmaaga, Itaalia küsimuse üleskerkimise suhtes. 1859.a.
Sardiinia kuningas, liidus Prantsusmaa keisriga, kuulutas Austriale sõja, mis lõppes samal aastal
Austria ja Prantsusmaa vahelise eelrahuga, mis sõlmiti Sardiinia osavõtuta Villafrancis*).
*)Martens (Samwer), Recueil, t. III, p-376.
Bianchi, Storia, t. VIII, p. 21 e seg.
Kokkuleppivad suurriigid nõustusid, et Austria valduste piiriks Itaalias oli Mincio jõgi;
Lombardia loovutati Prantsusmaa keisrile, kes pidi selle üle andma Sardiinia kuningale; kõik Itaalia
riigid moodustasid ühe föderatsiooni, mille aujuhataja oli paavst. Villafrancic rahu oli lõplikult
kinnitatud 1859.a. Zürichi traktaadiga, millise allkirjastas samuti Sardiinia kuningas*).
*)Martens (Samwer), Recueil, t. III, p. II, p. 531.
Neumann. Recueil. (Nouvelle Suite), t. II, p. 281.
Kuid Zürichis sõlmitud kokkulepet ei viidud ellu. Kõigis Itaalia riikides tõusis rahvas
eksisteerivate valitsuste vastu üles ja nõudis ühinemist Sardiinia kuninga võimu alla. Garibaldi
vallutas viimase kasuks kogu Neapoli kuningriigi. 1860.a. Oli Itaalia faktiliselkt ühendatud, kuid
formaalselt sai uus kord eksisteerida Itaalia poolsaarel vaid Prantsusmaa keisri nõusolekul, Sardiinia
ja Prantsusmaa vahel oli sõlmitud 1860.a. Turini konventsioon, millist Prantsusmaa keiser tunnistas
juhtunud fakti jõul, tingimusel, et Savoia ja Nizza jäävad Prantsusmaale**).
**)Herstlet. The map. Of Europe by treaty (London 1875), t. II, № 313, p. 1429; № 307, p.
1415.
Itaalia ühendamine jõudis lõpule 1870.a., kui Itaalia kuninglikud väed hõivasid paavsti
Kirikuriigi ja Rooma linna. Paavsti valdusesse olid jäetud vaid Vatikan ja Lateran.
Järkjärgult valmistati ette ka otsus teise üleeuroopaliku küsimuse - Saksamaa korralduse
küsimus. 1864.a. algas sõda ühelt poolt Taani ja Austria ning teiselt Preisimaa -vahel. Kõik kolm
suurriiki kuulusid Saksa Liitu ja nende vaheline sõda oli eksekutsiooni, mis ettekirjutatud Saksamaa
seimi poolt Taani vastu Schleswig-Holsteini hertsogiriigi vastu. Viimased kuulusid Taani
kuningriigi koosseisu traktaatide alusel, mis garanteerivad seejuures hertsogiriikide erilise
korralduse. Kuid 1863.a. Taani kuningas Kristjan IX annetas oma riigile konstitutsiooni, milline
laienes ka Schleswigi üle. Saksamaa seim nägi selles meetmes Liitu kuuluva Saksa riigi õiguste
rikkumist ja tegi ettepaneku allutada Taani kuningas liidulise eksekutsiooni alla. Selle meetme
täitmise võtsid enesele Preisimaa ja Austria. Taani oli võidetud. 1864.a. Viini lepingu alusel ta
loobus Schleswigi, Holsteini ja Lauenburgi hertsogiriigist, mis läksid võitja-riikide ühisesse
valdusse. Kuid Austria ja Preisimaa kondominium ((ühisvaldus)) ei kestnud kaua. Nende pärast
tekkis kahe suurriigi vahel rida vaidlusi, millised viisid sõjani*).
*)Neuman. Recueil (Nouvelle suite), t. III, p. 516, № 277.
1866.a. Austria-Preisimaa sõda lahendas lõplikult küsimuse sellest, milline kahest suurriigist
peavad Saksamaal ülemvõimu omama. Köninggretsi lahing lahendas selle küsimuse Preisimaa
kasuks. Sõdivad riigid sõlmisid 1866.a. Nicolsburgis relvarahu ((prelliminaarse rahu)) ja Prahas
sõlmiti lõplik rahu**).

**)Neuman. Recueil (Nouvelle suite), t. IV, p. 516, №№ 356, 358.
Praha rahutraktaat kõrvaldas Austria Saksamaa Liidust edasisest osalemisest; ta loobus isegi
igasugustest õigustest Holsteini ja Schleswigi suhtes, kuid viimase suhtes oli rahulepingu V artiklis
sätestatud, et põhjaosa elanikelt küsitakse rahvahääletusel kas nad soovivad Preisimaaga ühineda?
Preisimaa valitsus ei leidnud vajalikuks seda määrust täita. See asjaolu võinuks olla Austriale
mugavaks Preisimaa vastase sõja ettekäändeks. 1878.a. Viini kabinet loobus nimetatud artikli
täitmise suhtes igasugustest pretensioonidest.
1866.a. Austria ja Preisimaa sõjas osalesid esimese vastu samuti Itaalia ja teise vastu
Bavaaria, Virtenberg, Baden, Hannover, Kurgessen, Nassau ja Saksoonia. Praha rahulepingu järgi
Austria pidi andma Veneetsia Napoleon III, aga viimane loovutas selle piirkonna Itaalia kuningale.
Võidetud saksa riigid, erandiks Saksoonia, olid ühendatud Preisimaaga.
Peale Austria-Preisimaa sõda Saksamaa Liit lagunes ja tema asemele moodustati PõhjaSaksa Liit, mille juhiks sai Preisimaa kuningas. Lõuna-Saksamaa riigid: Bavaaria, Vürtenberg,
Baden ja osa Hessenist, Napoleon III tungival soovil, jäid sõltumatuteks riikideks. Siiski, kõik nad
sõlmisid salalepinguid Põhja-Saksamaa Liiduga, millise alusel nad lubasid sõja korral oma väed
ühendada Põhja-Saksamaa Liidu sõjaväega.
Põhja Saksamaa ühendamine kohtas Prantsusmaa poolset rahulolematust. Selle maa
ühiskondlik arvamus süüdistas kõvasti Napoleoni, kes ei suutnud ära hoida sellist naaberriigi
tugevnemist. Selleks, et parandada oma viga, otsustas Prantsusmaa keiser ära kasutada 1867.a.
Luksemburgi küsimust ja astus diplomaatilistele läbirääkimistele Hollandile kuuluva Luksemburgi,
mis oli veel hõivatud Preisimaa garnisoni poolt, äraostmise küsimuses. Kui see tehing ei
õnnestunud, nõudis Prantsusmaa keiser Preisimaa vägede Luksemburist eemaldamist. Preisimaa
venitas ja kahe riigi vaheline sõda näis olevat möödapääsmatu. See hoiti ära suurriikide
vahendustegevusega, kes 1867.a. Londoni konverentsil otsustasid, et Luksemburg jääb Hollandi
valdusse, kuid temast saab neutraalne piirkond. Preisimaa garmison peab sealt välja viima ja
Luksemburgi kindlustused tuleb õhku lasta.
Prantsusmaa ja Preisimaa vaheline tüli lahvatas 1870.a. Kui Hispaania troonile kandideeris
Hohentsolleri prints Leopold. Prantsuse valitsus, nähes, selles kanditatuuris Preisimaa soovi
alandada Prantsusmaad, palus Preisimaa kuningal käskida prints Leopoldil Hispaaniast tulnud
pakkumine tagasi lükata. Kuid, printsi vabatahtlik loobumine, mis ka kohe järgnes, ei rahustanud
Napoleon III. Ta otsustas Preisi kuningalt nõuda lubadust, et prints ka mitte kunagi tulevikus ei
võtaks vastu Hispaania troonipärimise kandidatuuri. Kuningas, muidugi, keeldus sellise taotluse
rahuldamisest. See oligi 19. juuli 1870.a. Preisimaa poolt väljakuulutatud sõja põhjuseks. Järgmisel
aastal, peale rida ennekuulmatuid kaotusi, pidi Prantsusmaa allkirjastama Versailles relvarahu ja
hiljem Frankfurti rahulepingu, mis allutas tema äärmiselt rasketele tingimustele. Prantsusmaa andis
Saksamaale Elsassi ja osa Lotringist, võttis enesele 5 miljardi frangi suuruse kontributsiooni
maksmise kohustuse ning kuni selle summa äramaksmiseni oli riik saksa vägede poolt
okupeeritud*).
*)Staatsarchiv, 1871. №№ 4441, 4443, 4615 flg.
Valfrey. Histoire de la diplomatie du gouverment de la defense nationale. (Paris. 1871-72), t.
III, p. 103 et suiv.
Selle sõja tähtsaimaks tulemuseks Põhja-Saksamaa Liidule oli temaga 1870.a. LõunaSaksamaa riikide ühendamine ja 18711.a. Preisimaa kuninga, kes võttis omale Saksa Keisri tiitli,
juhtimise all Saksamaa Keisririigi moodustamine.
Peale 1871.a. Oli Euroopas mõni aasta rahu. Selle aja kestel oli Euroopa riikide valitsuste
peatähelepanu pööratud rahvusvaheliste suhete arendamise kaudu kaubanduskäibe suurendamine.
1874.a. Valitseja Keiser Aleksander II initsiatiivil kutsuti Brüsselis kokku konverents, et
kodifitseerida Maismasõja pidamise kohustuslikud tavad ja reeglid. Konverentsil osalesid kõik
Euroopa suurriigid. Kuid selle poolt väljatöötatud sõjaseaduste kava, tänu Ida ((Balkanil))

segadustele, mis tekkisid 1875.a., jäi kinnitamata.
1875.a. Alanud Hertsogoviina ülestõus võttis vähehaaval sellised mastaabid, et see nõudis
Euroopa suurriikide sekkumist. Alates 1875.a. sügisest peale saadeti Portale pidevalt Euroopa
riikide valitsuste esildisi, et ta muudaks asjade käiku, mis eksisteerisid Bosnias ja Hertsogoviinas ja
et rahuldatakse nende provintside kristlastest elanike seaduslikud nõudmised, kuid need esildised
jäid rahuldamata. 1875.a. lõpus krahv Andraši koostas nende ümberkorralduste kava, milliseid Porta
pidanuks olema kohustatud Euroopa ees tegama oma ülestõunud piirkondades. Türgi nõustuski
esitatud reformide teostamisega. Ülestõusnud esitasid ka oma tingimused, kuid neid suurriigid
arvesse ei võtnud. Verevalamine jätkus. 1876.a. teavitasid kolm naaberriiki ülejäänud riike nende
poolt väljatöötatud „Berliini memorandumist“, millises nad määratlesid need sunduslikud meetmed,
millised, riikide üldisel nõusolekul, peaksid olema rakendatud Porta suhtes, kui ta keeldub
soovitatud reformide teostamisest. Inglismaa selle aktiga ei liitunud. Seejuures ülestõus haaras ka
Rumeelja; Serbia ja Tsernogooria kuulutasid Türgile sõja. Oktoobris, Venemaa pealekäimisel, Porta
sõlmis vaherahu, mis andis võimaluse sõita Konstantinoopolisse rahvusvahelisele konverentsile, et
määratleda Serbiaga ja Tsernogooriaga lõpliku rahulepingu tingimused ning reformide kava,
milliseid Porta peab Hertsogoviinas, Bosnias ja Bulgaarias teostama. 1877.a. alguses lükkas Türgi
valitsus tagasi kõik konverentsi poolt esitatud ettepanekud ja konverents sõitis laiali*).
*)Essee sõjale eelnevatest diplomaatilistest läbirääkimistest, vt. minu (Ф. Мартенс) töö.
„Восточная война и Брюссельская конференция 1874-1878 г. (Спб. 1879 г.), глава IV.
Järgi jäi vaid üks Porta vastupanu murdmise vahend – sõda, millist Venemaa alustaski
1877.a. Aprillis. Nagu teada, oli see Türgile ebaedukas.
Veebruaris 1878.a. Venemaa ja Türgi volinikud allkirjastasid San-Stefano preliminaarse
rahulepingu ((sõlmisid relvarahu)), millise järgi Porta nõustus: 1)tunnistada lõplikult Tsernogooria,
Serbia ja Rumeelia vürstiriikide sõltumatust; 2)Bulgaaria pidi moodustama autonoomse vürstiriigi,
süseräänses sõltuvuses Portast, millise piir läks kuni Salonikuni; 3)Bosnias ja Hertsogoviinas
peavad viivitamatult olema sisseviidud ümberkorraldused, millised määratleti Konstantinoopoli
rahvusvahelise konverentsi poolt; 4)Venemaale makstav sõjaline kontributsioon, summas 1,410
miljonit rubla, kuid Vene valitsus, selle summa suurema osa asemel ja nimelt 1.100 miljonit rubla,
soetas Türgilt: Balkani poolsaarel – Тульчинский санджакъ, õigusega see vahetada selle
Bessaraabia osa vastu, mille ta loovutas 1856.a. Pariisi rahulepingu järgi Rumeeliale; Aasias aga
Ardagan, Kars, Batumi, Bajasid ja territooriumi kuni Saganlugani.
San Stefani lepingu määrused, mis faktiliselt hävitasid Türgi Balkani poolsaarel, kutsusid
Lääne-Euroopas esile äärmise rahulolematuse. Inglismaa ja Austria-Ungari süüdistasid Venemaad
kohustuste, mis ta oli võtnud enne sõda ja sõja ajal, täitmatajätmises. 1878.a. Alguses näis, et sõda
Inglismaa ja Venemaa vahel on möödapääsmatu. Plahvatust ei toimunud, tänu Saksamaa
vahendustegevusele, kes tegi Venemaa ja Türgi vahel sõlmitava lõpliku rahu tingimuste
väljatöötamiseks kongressi kokkukutsumise ettepaneku. See ettepanek lähtus mõttest, et Pariisi
traktaadi määrus, mis muudeti San Stefani lepinguga, võivad olla tühistatud suurriikide ühisel
nõusolekul, sarnaselt sellele, nagu see oli 1871.a. kui tühistati Pariisi rahu artikklid, millised piirasid
Venemaa õigusi Musta mere suhtes.
Berliini kongress, mis tuli kokku 13 juunil 1878.a., lõpetas oma tööd 13. juulil, kui
allkirjastati traktaat, milline pidi olema Balkani poolsaare asjade käigu uue korra alus. Berliini
traktaadi tähtsamate määruste olemus oli järgmine: Tsernogooria tunnistati sõltumatuks vürstiriigiks
ja ta valdused suurenesid, kuid temaga ühendatud Antivari sadamaga ja sellega külgneva merekalda
kasutamine oli oluliselt piiratud. Rumeelia ja Serbia tunnistati samuti Portast sõltumatuteks ja nad
said territooriume juurde. Bulgaaria vürstiriik ei säilitanud neid piire, millised olid talle SaintStefano lepinguga määratud. Balkani mäestiku Lõunaosas moodustati eriline, Ida-Rumelia
nimeline provints, mis jäi sultani vahetu poliitilise ja sõjalise võimu alla, kuid ta sai avara kohaliku
autonoomia. Venemaa sai Rumeelialt osa Bessaraabia piirkonnast; Türgi kaotas Ardagani, Karsi ja
Batumi, mis kuulutati „porto-franko peamiselt kaubanduslikeks“ (artikkel 59). Kõik teised maad,

mis loovutati Venemaale San Stefano lepingu alusel, tagastati Ottomani impeeriumile. Bosnia ja
Hertsogovina anti Austria-Ungarile. Lõpuks, Pärsiale loovutati Koturni linn ja teda ümbritsev
ringkond.
Peale territoriaalsete muudatuste, Berliini traktaat määratles need meetmed, millised pidid
Portal olema võetud tema võimu alla jäänud kristlaste olukorra parandamise suhtes, millise täitmist
hakkavad jälgima suurriigid. Ta kuulutas Doonau laevasõiduvabaks, alates Raudväravatest kuni
jõesuudmeni, millise garantiiks peab olema mainitud lõigul olevate kindluste õhkimine ning seal on
sõjalaevade liiklus keelatud. Kõik 1856.a. Pariisi traktaadi määrused, mis ei ole tühistatud käesoleva
akti ja 1871.a. Londoni lepinguga, on kinnitatud*).
*)Berner. Die Orientfrage beantwortet durch die Verträge von 1856 und 1878. Berlin, 1878.
Uutest sündmustest, mis toimusid Ameerikas, omas suurt rahvusvahelist tähtsust 1861.a.
Põhja osariikide sõda Lõunaosariikidega. See puhkes tänu sotsiaalsele ja poliitilisele antagonismile,
mis ammusest ajast eraldas Ameerika vabariigi Põhja ja Lõunat. Nende vahelise lõpliku lahknevus
tekkis orjuse kaotamise küsimuses, millist nõudsid Põhja osariigid, kes ei olnud orjuse
eksisteerimisest majanduslikult huvitatud ja millele otsustasid relv käes vastu astuda maaharijate
Lõuna osariigid. Peale iseseisva konföderatsiooni moodustamist, kuid peale Põhja lüüasaamist,
millise saavutas Lõuna armee kindral Granti juhtimisel, pidid 1865.a. Astuma uuesti Liidu
koosseisu ja tunnistada Washingtoni valitsuse võimu.
Ameerika kodusõda kasutas ära Prantsusmaa, et asutada Mehikos keisririigi, kelle trooni,
hõivas Napoleon III kutsel, ekshertsog Maksimillian. Mehiko rahvapartei, nagu teada, tõusis üles
temale pealesunnitud valitseja vastu ja võites, andis ta kohtu alla, millise kohtuotsuse järgi õnnetu
ertshertsog lasti maha (1866.a.).
Artikkel 33. Kolmanda perioodi rahvusvahelised suhted võtavad üha enam õigusliku
iseloomu. Arenevad ja kinnistuvad kaasaegse positiivse rahvusvahelise õiguse alused. Kaasaegsed
haritud valitsused ja rahvad veenduvad üha enam ainuisikliku jõu ebapiisavuses, et täielikumalt
rahuldada arenevad riiklikud vajadused ning avarate suhete ja abi hädavajalikkust. Poliitiliste suhete
sfääris arutatakse riikide huvide sfääre kongressidel ja konverentsidel, milliste otsused saavad
seaduse jõu. Riikide ühiskondlikud huvid leiavad erinevates küsimustes oma rahulduse eraldi ja
üldistes lepingutes, mis puudutavad rahvaste sotsiaalseid suhteid. Rahvusvaheliste kokkulepete
tulemuseks oli positiivsete juriidiliste aluste, eeskirjade, seaduste, mis määratlevad riikide
vastastikuseid suhteid, kehtestamine. Sellisteks on rahvusvahelise esindatuse, merekaubanduse ja
jõgedel laevasõiduvabaduse eeskirjad jt..
Käsitletaval ajalõigul on rahvusvaheliste suhete juhtivaks aluseks rahvuslikkuse ((isikute
rahvus)) printsiip. See kuulutatakse välja XIX sajandil, kui igasuguste arusaamatuste ja
rahvusvaheliste sekkumiste vastaseks panatseaks ((imerohuks)), kui kõige mõistlikumaks riikide
vahel tekkinud vaidluste ja kokkupõrgete lahendamise aluseks ning selliste vastastikuste suhete
korra loomiseks, milline suudaks tagada iga rahva rahumeelse arengu*).
*)Bulle. Geschichte der neuesten Zeit, II, 290 flg.
Mancini. Della nazionalita come fondamento del diritto delle genti. (Diritto internazionale.
Napoli 1873).
Mohl. Die Nationalitätsfrage (Staatrecht, Völkerrecht und Politik. Tübingen 1862. Bd. II,
333 flg.). ((Riigiõigus, rahvusvaheline õigus ja politika))
Rüdiger, Ueber Nationalität (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissensschaft,
Bd. III. ).
Padelletti. L´Alsace et la Lorraine et le droit des gen (Revue de droit international, 1871, p.
464 et suiv.).
Richard. Etudes sur les nationalites, leur formation et leurs rapports. Geneve 1870.

Pulmerincq. Praxis, Theorie u. Codification, S. 53 flg.
Neumann. Volk und Nation. Leipzig 1888. Le langage et les nationalites par.
M. Breal. (Revue des D.M. 1. Dec. 1891).
Градовский. Национальный вопросъ въ истории и литературе. Спб. 1873.
Rahvuslikkuse printsiibiks oli esmakordselt formuleeritud prantsuse kirjaniku, Madame de
Staël ((1766-1817)) poolt. Ühes oma raamatus (De l`Allemagne 1810) ta ütles välja selle mõtte, et
iga riik peab koosnema rahvast, mis tunnetab oma rahvuslikku ühtsust, omab ühtsama keelt,
ühesugust moraali ja kombeid. Uusimal ajal see mõte leidis igakülgset käsitlust ja kuulutati
ametlikult erinevate riigimeeste poolt (Napoleon III) rahvusvahelise poliitika juhtivaks aluseks.
Laurenti arvates, „riik on tavaliselt üksikute isikute juhuslik ühendus, pigem kogutud, kui omal
soovil ühendatud, nende kohal valitseva, ühise kõrgema võimu alla“. Inimkond, räägib ta, püüdleb
riikide asemele, mis on jõu või omavoliliste tehingute tulem, asetada riigi, mis põhineb loomulikul
rahvuslikkuse elemendil. Needsamad ideed on kaasaegse Itaalia rahvusvahelist õigust käsitleva
kirjanduse lähtepunktiks*).
*)Laurent. Histoire du droit des gens, t. XVIII, p. 523 et suiv.
Laurent.
Le droit civil international. Bruxelles 1880, t. I, p. 624 et suiv.
Pierantoni. Storia degli studi del diritto internazionale in Italia. Modena 1869
(Saksakeelne tõlge Roncali 1872).
Palma. Del principo di nazionalita nella moderna societa Europea 1886.
Eötvos. Der Einfluss der herrschenden Ideen des XIX. Jahrhunderts auf den Staat (Lpz.
1854). Bd. I, S. 31 flg.
Mida siis mõtlevad rahvusluse all need kirjanikud, kes näevad selles kaasaegse
rahvusvahelise süsteemi alust? Rahvusluse eriti edukas määratlus kuulub Itaalia teadlasele
Mancinile. Rahvuse all ta mõtleb inimeste loomulikku kogukonda, mis territooriumi ühtsuse,
päritolu, moraali ja keele, koondusid ühtsesse ellu ja on läbiva sotsiaalse teadvusega*).
*)“Una societa naturale di uomini da unita di territorio, di origine, di costumi e di lingna
conforomati a communanza di vita e di coscienza sociale“ (Dritte internatzionale, 37).
See sotsiaalne teadvus sunnib kaasaegseid rahvaid püüdlema endast moodustama üksikuid
rahvuslikke poliitilisi organisme, kes, rahvuslikkuse idee pooldajate arvates, ühildavad endas kõik
tingimused, mis on hädavajalikud, et kehtestada vastupidavat rahvusvahelist korda. Euroopa riikide
uusim ajalugu – tõestavad rahvuslased – kinnitab rahvaste püüdlust vabadusele ja sõltumatusele.
Nad osutavad, et Kreeklaste ülestõus puhkes tänu kreeklaste poolse ühtse hõimulise päritolu, keele,
usu ja moraali tunnetamisele. Sel samal alusel eraldus Belgia Hollandist; Itaalia ühines ühte
kuningriiki; lõpuks, saksa rahvas kaotas oma poliitilise eraldioleku, mis loodud Viini traktaadiga ja
organiseerus ühtsesse keisririiki**).
**)Boeckh. Der Deutschen Volkszahl und Srpachgebiet in deu europäischen Staaten. Berlin
1870, S. 1 -47.
Wagner. Elsass eine deutsche Provinz. Berlin 1870.
Renan. Quest ce qu´une nation. Paris 1882.
Renan. Essai sur le principe des nationalites par un diplomate. Paris 1882.
Becker. Der Missbrauch der Nationalitätenlehre. Wien 1867.
Siit on näha, et rahvuse idee kaitsjad vastandavad rahvusriigi riigile, mis on välja kujunenud
ajalooliselt ja mis hõlmab eneses erinevaid rahvusi. See vastuseis saab täiesti arusaadavaks, kui
pidada silmas neid viise, millise järgi suurenesid või vähenesid riikide valdused piiramatu
kuningliku isevalitsuse perioodil. Rahvusluse idee oli protestiks antud rahva saatuse suvalise

korraldamise vastu, riigi territooriumi elanikega koos müügi, selle kaasavaraks andmise ja paljude
teiste sarnaste tehingute vastu, mis olid endistel aegadel tavalised nähtused. See on õigustatud
samuti nõudmisega, millise võib õiglaselt esitada igale kaasaegsele riigile, et ta suhtuks täieliku
austusega rahvuslikele elementidele, neisse loomulikesse rahvastesse, kes eksisteerivad selle piires.
Mida vähem need rahvused hakkavad antud riigis leidma oma seaduslikele nõudmistele rahuldust,
seda tugevamini nad hakkavad püüdlema selle võimu alt vabanemise poole ning iseseisva riigi
moodustamise poole või siis soovivad ühineda selle riigiga, milline on temale rahvusliku koosseisu
poolest sugulaslik ja mõistab ta mõistlikku rakendust. Kuid sellist külgetõmbejõudu hakkab
ühehõimuline riik omama nii-võrd, kui-võrd ta oma sisemise ühiskondliku ehitusega ja kultuurse
seisundiga tagab tsiviliseeritud rahvaste poolt teadvustatud inimisiksuse vaba arengu ja tema
ideaalide täieliku austamise.
Vähimaltki eitamata seda rahvuslike sidemete mõju rahvusvahelistele suhetele ja nõustudes
iga valitsuse poolset kõigi oma alamate, millisest rahvusest nad ka ei ole, või millises keeles nad ka
ei räägiks, õiguste ja huvide austamise kohustusega, me ikkagi ei saa ühineda sellise vaatega, et
riikide rahvuslik koosseis oleks rahvusvaheliste suhete valdkonnas korra ja õiguse tagajaks.
Rääkimata juba sellest, et rahvusluse printsiibi teostamine peaks viima Euroopa poliitilise kaardi
radikaalse muutmiseni ja järelikult, kuytsub möödapääsmatult esile rahvusvahelised sõjad, meil ei
ole mingit garantiid, et moodustuvad „rahvusriigid“ hakkavad olema läbi imbunud mitte ainult
siselise ühtsuse teadvustamisest, vaid ka oma vastastikustes suhetes austama juriidilist korda, et nad
hakkavad tunnistama üleüldisi õigusi ja kohustusi. Näha rahvuslikkuse printsiibis kõikide
rahvusvaheliste probleemide lahendamise imerohtu, paistab meile sedavõrd alusetut, kuivõrd
ohtliku veendumust tema üleolekust teistest meie aja juhtivatest ideedest*).
*)Padelletti: „La theorie de nos publicistes sur ce point, sans compter qu´elle est bien loin d
´etre unanime et uniforme, est presque partout vague, inexacte incertaine dans ses developpements
et jamais pratique dans ses conclusions extremes“. (Revue de droit international, III, 477). Täiesti
õiglane itaalia rahvuslaste koolkonna vaadetele antud hinnang.
Соловьевъ. Национальный вопросъ въ России. 1891.
Rahvusprintsiip, olles jäetud ilma ajaloolisest pinnast, miskit kindlat ei loo, kuid ta on
võimeline väga paljut purustama. Kui see oli võetud aluseks Itaalias, siis sellest ei järeldu, et see on
sobiv kõikjal rahvaste puhul tõe ja õigluse tühistamatute nõuete austusega kasutamiseks.
Hõimulise päritolu ühtsuse rahvusvaheline jõud on alati proportsionaalne üldiste kultuursete
püüdluste solidaarsuse jõuga. Mitte mingid ohvrid, mis toodud hõimukaaslaste kasuks, mitte mingid
ajaloolised pärandid, mitte mingid õiglased süüdistused tänamatusest ei ole suuteline kindlalt
siduma samahõimulisi rahvaid, kui neid samal ajal ei seo ühesugused kultuurihuvid, ega sarnased
riiklikud ideaalid, ega ühesugune arusaam poliitilisest vabadusest, ega üldse ühesugune austus
inimtsivilisatsiooni kõrgemate hüvede vastu.

IV. Rahvusvahelise õiguse, kui teaduse areng.
Artikkel 34. Rahvusvahelise õiguse , kui teaduse areng on tihedalt seotud rahvusvahelise
eluga, nende reaalsete suhetega, millised eksisteerivad erinevatel ajajärkudel riikide vahel. See side
on seletatav, ühest küljest, vältimatu mõjuga, millist osutab ümbritsev olukord, faktiliselt
väljakujunenud rahvusvaheliste suhetega kirjanike mõistmisele ja vaadetele, kes pühendavad oma
tööd rahvusvahelisele õigusele, teisest küljest, nende kirjanike teoreetiliste vaadete mõju valitsuste
vaadetele ja tegevusele.
Sellel alusel, enamik kirjanikke, jagades rahvusvahelised suhted teatud ajajärku, toovad
nende kõrval ära sel ajal elanud juristide õpetused. Me ei pidanud kinni sellest süsteemist, kuna
soovisime anda selle tee, millist mööda käis rahvusvahelise õiguse teooria orgaaniline areng,
jälgimise võimaluse. Kuid me ei lase silmist selle viimase sõltuvust rahvusvaheliste suhete

praktikast. Ülalpool esitatud rahvusvaheliste suhete ajaloo esseedes tuleb näha rahvusvahelise
õiguse teaduse ajaloolise arengu voolusängi.
Sellest vaatepunktist lähtudes võib rahvusvaheliste suhete teoreetilise käsitluse ajajärgud
olla jaotatud kolme perioodi, millised erinevad teineteisest sisuliselt oma suuna poolest.
Esimene periood hõlmab seda aega, kui vaid alles sündinud rahvusvahelise õiguse teadus
otsis enesele oma lausete aluseid. Selle looja ja esimesed esindajad ei leidnud teist mastaapi,
millised määratleks riikidevahelisi suhteid, peale abstraktse olemuse, kui riigi olemus. Riikide
vastastikused õigused ja kohustused olid sellest olemusest loogilised järeldused; rahvusvaheline
õigus oli loomulik õigus.
Teisel perioodil veendusid juristid, et mingi, filosoofilise abstraktsiooni teel, riikidele
kohustusliku eeskirja andmise katse on viljatu. Loobudes loomulikust õigusest, nad pöördusid
reaalsete suhete, millistes riigid teineteise suhtes asusid, tundmaõppimise juurde ja tegid sealt
lähtudes normid, seadused, milliseid rahvusvahelistes suhete praktikas tegelikult järgitakse.
Rahvusvaheline õigus, kui teadus sai puhtalt positiivse iseloomu, mis välistas täiesti kriitilise
suhtumise rahvusvahelise elu nähtustesse ja faktidesse.
Uus suund, mis arenes kolmandal perioodil, lükkas kõrvale mõlema eelneva koolkonna
äärmuslikumad vaated. Soovimata rajada oma teadus abstraktsetele alustele, mis on vastuolus
tegelikkusega, ta ei andnud seejuures erandlikku tähendust ajaloole, legendile ja eksisteerivale
praktikale, millise andsid talle positivistid. Vastupidi, selle suuna järgijad lähtuvad faktidest,
positiivsetest andmetest, kuid tunnistavad enesel olevat nende iseseisva hindamise, teadusliku
grupeerimise ja üldiste printsiipide vaatepunktist lähtuva kriitika vabaduse. Sellisel viisil nad
ühendavad loomuliku õiguse alused positiivse õiguse alustega. Sellesse koolkonda kuuluvad
parimad kaasaegse rahvusvahelise õiguse teaduse esindajad.
Mainitud kolm peamist rahvusvahelise õiguse teadusliku käsitluse suunda vastavad täielikult
kolmele perioodile, millesse me jaotasime rahvusvaheliste suhete ajaloo.
Esimesel perioodil, nagu me nägime, määratleti rahvaste vahelisi suhteid füüsilise jõuga,
milline määras nende vastastikuste õiguste piiri. Tuletades riigi õigused sellisest olemusest,
loomuliku õiguse koolkonna esindajad jõudsid loogiliselt selle sama jõu printsiibi, kui riikide
vastastikuste suhete aluse, juurde. Nad õpetasid, et tugevamal riigil on ka rohkem õigusi. Kuid
sarnaselt sellele, kuidas toore jõu piiramatut valitsemist leevendas rahvusvaheliste suhete arengu
esimesel perioodil kiriku autoriteet, niisama sundis loomulik õigus riigi absoluutsete õiguste
piiramist religiooni, südametunnistuse ja au nimel.
Selline teaduse ja elu vastavus on märgatav rahvusvaheliste suhete arengu teisel perioodil.
Sellel ajajärgul Euroopa poliitiline süsteem tugineb riikide tasakaalul, millisega kooskõlas faktilised
suhted, millised on riikide vahel kord juba välja kujunenud, ei tohi enam vähegi selles, mis rikub
status quo, muudetud saada. Positiivse suuna pooldajad peavad samuti silmas ainult riikide faktilisi
vastastikuseid suhteid ega luba mingit kriitikat, milline võinuks praktikas rakendatavaid ja ajaloo
poolt pühitsetud aluseid kõigutada.
Lõpuks, kolmandal perioodil, kõrvuti legitiimsuse printsiibiga, mis võidutses Viini
kongressil, saab tuule tiibadesse rahvusluse idee. Sellisel viisil, tegutsevad üheaegselt kaks alget,
millistest üks nõuab toimunud faktide ja ajalooliselt moodustunud riikide tunnistamist, aga teine,
kõrgemate vabaduse ja sõltumatuse printsiipide austamise nimel loomulike rahvuste austamist.
Omaltpoolt püüavad uusimal ajal rahvusvahelise õiguse teaduse esindajad välja selgitada
positiivseid juriidilisi aluseid, millistest peavad riigid oma vastastikustes suhetes juhinduma,
arvestades mitte ainult ajalugu, faktilisi asjaolusid, reaalseid elulisi tingimusi, vaid ka teadusliku tõe
nõudeid ning haritud maailma arenevat õigusteadvust.

A. Loomuliku õiguse valitsemise periood.

Artikkel 35. Alljärgnevas rahvusvaheliste suhete teaduse ajaloo ülevaates me toome
üldistes joontes ära kõigi kolme suuna peamiste esindajate õpetused ja süsteemid, millistes nad
arenesid ja anname neile ka kriitilise hinnangu*).
*)Rahvusvahelise õiguse õppevahenditeks võivad olla allviidatud teosed:
Ompteda. Literatur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts 2 bd.
Regensburg 1785.
Kamptz. Neue Literatur des Völkerrechts seit 1784. Berlin 1817.
Mohl. Die neuere Literatur des Völkerrecht,. Geschichte und Literatur der
Staatswissenschaften, Erlangen 1855, Bd. I, S. 337 flg.
Kaltenborn. Kritik des Völkerrechts, Leipzig 1847.
Bulmerincq. Die Systematik des Völkerrecht, von Hugo Grotius bis auf die Gegenwart.
Dorpat 1858.
Ld., Praxis, Theorie und Codification des Völkerrechts. Leipzig 1874.
Даневский. Очеркъ новейшей литературы по международному праву. Спб. 1876.
River , Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, S. 395 – 523. Brüsseli ülikooli
professor.
Nys. Le droit de la guerre et les precurseurs de Grotius. Bruxelles et Lpz. 1882.
Ld., Les origines du droit international, Bruxelles 1894.
Rahvusvahelise õiguse kui teaduse isaks loetakse õiglaselt tähelepanuväärset hollandi juristi
ning riigitegelast Hugo Grotiust (1583 -1645). Kuid, see kuulus kirjutaja omas eelkäijaid, kelle
töödes peegeldub arusaam, et rahvusvahelised suhted tuleks määratleda juriidilisel kujul.
Juristide hulka, kes enne Grotiust püüdsid luua rahvusvahelise õiguse teooriat, kuulub
Hispaania XVI sajandi lõpu XVII sajandi alguse kirjanik Francisco Suarez. Oma töös „De legibus
ac Deo legislatore“ ta eristab rahvaste õiguse (jus gentium) loomulikust õigusest (jus naturae).
Tema arvates, kristlikku riiki peab määratlema vastastikuste suhete traktaatide ja kommetega,
milliste kogum moodustab õiguse, mis erineb jus naturae,st. Need mõtted ei olnud tema poolt
üksikasjalikult välja töötatud ega saanud selget ning täpset väljendust.
Temast asub hulga kõrgemal seisab Alberico Gentile, itaallane, kes suri 1611.a. Inglismaal.
Temale kuulub töö „De jure belli“ (1583), millises ta esitab nõudmise, et riigid määratleksid oma
vastastikused suhted mitte faktiliselt eksisteerivate eeskirjadega ja ka mitte poliitiliste kaalutlustega,
vaid teatud juriidiliste normidega, millised peavad tunnistatud olema kõigi Euroopa rahvaste
poolt*).
*)Gentile töödest koostas parima väljaande Oxfordi ülikooli professor Thomas Erskine
Holland 1877.a.
Rahvusvahelisest õigusest sai iseseisev juriidiline teadus alles Grotiuse raamatu „De jure
belli ac pacis“ 1625.a.**)
**)Hugo Grotiuse isiksuse ja biograafiia kohta leiab andmeid uues, Pradier-Fodere poolt
tema tööst tehtud prantsuskeelses tõlkes (Paris 1867, 3 vls,) t. I, p. XIII etc. Hugo Grotiuse parima,
paljude kommentaaridega väljaande on teinud W. Whewell, Cambridge 1853, 3 kd.
Grotsiuse töö kutsusid esile õudused ja hädad, mille olid esile kutsunud
Kolmekümneaastane sõda. See sundis Grotiust esitama küsimust: kas kristlikud rahvad ei peaks,
omavahelise sõja ajal, alluma teatud seadustele, mis hoiaksid tagasi inimeste loomalikke tunge?
Selle küsimuse lahendamisek pöördub autor ajaloo ja vana aja ning keskaja erinevate rahvaste
kirjanduse poole. Tema poolt kogutud väga suur hulk fakte ning autoriteetsete mõtlejate ning
juristide arvamusi, kinnitas ta veendumust, et kui kristlikud rahvad omavad sõjapidamise õigust, siis

samas nad on kohustatud piirama oma omavoli ning vägivalda inimolemusest tulenevate
võõrandamatute õiguste austamisega.
Grotiuse tööd on pühendatud peamiselt sõja küsimustele. Kuid tema eesmärgiks oli täpselt
välja selgitada need küsimused ja selleks ta hakkas uurima õiguse aluseid üldse ning eriti
rahvusvahelist õigust.
Hugo Grotius toetub sellele teadvustamisele, et igal riigil peaksid olema juriidilised
kohustused teiste naaberriikide suhtes. Sarnaselt sellele, ta räägib, nagu eraldi riigi õiguseks on oma
alamate heaolu tagamine, samamoodi esineb õigus, millise asjaks on riigi heaolu üldse ja määratleb
nende vastastikused suhted. See ongi rahvusvaheline õigus. See ei ole õigustatud mitte ainult riikide
kasuga, vaid see tuleneb kaheldamatutest õigluse ettekirjutustest.
Kuid Grootiuse rahvusvahelise õiguse teoreetiline põhjendamine oli üpris kasuistlik ((ld.
casus – juhus, juhtum. 1)jur. Üksikküsimuste, kaasuste vaatlemine seisukohast, kuidas neid
kohaldada vastavaile seadusenormidele; 2)keskaegses teoloogias ja õigusteaduses üldiste
dogmaatiliste põhilausete rakendamine üksikjuhtumite lahendamiseks; osav ning kaval kahtlaste
tõendite kasutamine, sõnakeerutused, mõtteväänamised; 3) med. Juhuslik, üksikute
haigusjuhtumite kirjeldus.Vs. lk.267.)) Ta jaotab kogu õiguse loomulikuks (jus naturale) ja
positiivseks (jus voluntarium); viimane jaotatakse inimõiguseks (jus humanum) ja jumalikuks (jus
divinum). Inimõigus sisaldab kodanikuõigust (jus civile ja rahvusvahelist õigust (jus gentium).
Viimase kohustuslik jõud toetub kõigi või mõnede rahvaste tahte kooskõlale*).
*)Hugonis Grotii. De jure belli ac pacis, lib. I, cap. I, § XIV; „Jus gentium est good gentium
omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit“.
Hugonis Grotii. Prolegomena 17. „inter civitas autem omnes aut plerasque ex consensu jura
quaedam nasci potuerunt“.
Juriidiliste normide, mis on kohustuslikud riikidele nende vastastikustes suhetes,
eksisteerimise kasuks, esitab Grotius järgmise kaalutluse: kui, räägib ta, paljud isikute, kes elavad
erinevates kohtades ja erineval ajal, arvamused langevad teatud asja suhtes kokku, siis nende
üksmeel tuleb lugeda üleüldiseks põhjuseks: ta võib olla tulenenud kas loodusseadustest, või siis
inimeste üldisest üksmeelest. Esimene on loomuliku õiguse allikas, teine aga rahvusvahelise õiguse
allikaks*).
*)De jure belli ac pacis, proleg. 40.
Sellisel viisil, kooskõlas Grotsiuse arvamusega, rahvusvahelise õiguse ettekirjutused peavad
olema tuletatud kommetest ja rahvusvahelistest lepingutest, millistes väljendub rahvaste nõusolek.
Kuid tema ajal ei eksisteerinud selliseid riikidevahelisi lepinguid, millised võinuks olla loetud
üldkohustuslikeks; seejärel, ta jättis kavatsetult kõrvale tema kaasaegse rahvusvahelise elu ja
poliitika, millesse kriitilise suhtumise võinuks tema suhtes kutsuda esile tagakiusamise. Seepärast
Grotius pidi piirduma vaid soovi väljendamisega, et rahvusvaheline õigus, omades oma allikateks
lepinguid ja tavasid, oli tegelikkus mõttes positiivne õigus. Tegelikkuses rahvusvahelise õiguse
alused, tema poolt sõnastatud, tõestatakse tõenditega, mis võetud üle möödunud aegade ajaloost
ning kirjandusest. Tema raamat sisaldab külluslikult viiteid juudi, kreeka ja ladina autoritele. Kuid
iseenesest mõista, et positiivset XVII sajandi rahvusvahelist õigust ei saanud põhjendada nii
mõtlejate, oraatorite ja poeetide väljaütlemistele, nii teravmeelsed ja sügavamõttelised nad ka ei
olnud, ega ka muistse maailma ning keskaja praktikale. Jäädes oma meetodile truuks, Grotius
mõistis enda filosoofilistele, abstraktsete arutlustele, millistes, tõsi, tulevad kõige reljeefsemal viisil
suursugused ja humaansed autori tunded, kuid millised ei saanud avada rahusvahelise õiguse
positiivseid elemente.
Mis puudutab süsteemi, millist Hugo Grotius järgib oma töös, siis vaevu saab rääkida sellest,
kui rahvusvahelise õiguse süsteemist. Väga erinevad küsimused, mis on tema poolt vaadeldud,
käsitletakse tema poolt eranditult kui sõjaõigusesse puutuv.; sõda tingis tema töö ja sellest on

tingitud tema argumenteerimise kord ning olemus**.
**)Bulmerincq. Systematik, S. 24.
Vaatamata kõigile puudustele, avaldas Grotiuse töö tegelikult tema kaasaegsele elule
hämmastavat mõju*).
*)Maine. Ancient Law. p.III. „... the great marvel of the treatise „De jure belli et pacis“,
vwas its rapid, comlate, and universal success“.
Laurent. Histoire, t. X, p. 477 et suiv.
Gustav Adolf võttis Hugo Grotiuse ja evangeeliumi, kui nõunikud, oma sõjakäikudele kaasa.
Peale ta töö ilmumist asutati saksa ülikoolides tema õppimiseks õppetoolid. Lõpuks, Grotiuse
raamat oli aluseks neile kahele suunale – filosoofilisele ja positiivsele, millisteks rahvusvahelise
õiguse teadus arenes peale teda.
Esialgu sai valdavaks abstraktne suund. See lähtus Grotiuse poolt arendatud fiktsioonist, et
inimolemusele on omane teatud loomulik seadus, millise allikaks on asjade mõistlik olemus ja
milline on seetõttu iseenesest kohustuslik, sõltumatult mingitest utilitaarsetest kaalutlustest või
võimu ettekirjutustest. Selles suunas, mis kannab loomuliku õiguse nime, ei saa märkamata jätta
XVII ja XVIII sajandi parimate inimeste vaimset püüdlust vastandada materjaalsetele huvidele, mis
valitsesid selle aja poliitikas, moraalse olemuse ja õigluse nõudeid. Mida enam omavoli ja vägivald
valitses rahvusvahelistes suhetes, seda visamalt juristid rääkisid riikide õiguse austuse kohustusest,
mis tulenes nende mõistlikust olemusest ja on kohustuslik, sõltumatult igasugustest positiivsetest
seadustest ning lepingutest.
Grotiuse esimeseks märkimisväärseks järgijaks rahvusvahelise õiguse abstraktses
mõistmises oli Pufendorf**).
**)De jure naturae et gentium, 1672.
Laurent. Histoire, t. XI, p. 503 et suiv.
Ta viis selle suuna äärmuseni. Eitades positiivse rahvusvahelise õiguse eksisteerimise
võimalust, nii nagu riigid ei tunnista enda kohal mitte mingit kõrgemat võimu, Pufendorf samastas
rahvusvahelise õiguse loomuliku õigusega (praecepta utriusque eadem sunt). Viimase rikkumist,
eriti sõja ajal, ei saa lugeda mingite juriidiliste kohustuste rikkumiseks. Seepärast riikidevahelisi
suhteid reguleeritakse tegelikkuses mitte õiguse, vaid jõuga.
Selles suhtes Pufendorfi vaadeted langevad teiste loomuliku õiguse esindajate arvamusega
kokku. Nii Hobbes*) rääkis, et riikidevahelised suhted ei erine mingil moel inimeste esialgsetest või
loomulikust seisundist, kui homo homini lupus est. Spinoza teooriaa järgi**), igaühel on niivõrd
õigust, kui-palju on tal jõudu; järelikult ka rahvusvahelistes suhetes tugevatel riikidel on rohkem
õigusi kui nõrkadel.
*)Hobbes. Elementa philosophica de cive, 1642.
**)Spinoza. Traktatus theologico-politicus, 1670. Tractatus politicus, 1672, cap. II, § 3.
***)Thomasius. Institutiones jurisprudentiae et gentium, 7. 1730. Fundamenta juris naturae et
gentium, 1705.
Pufendorfi ideid arendas tema õpilane Thomasius***). Kooskõlas oma õpetaja arvamusega,
ta pidas samuti rahvusvahelist õigust loomuliku õiguse, mis rakendatud riikide või rahvaste suhtes,
osaks. Tema õpetuse järgi, rahvusvahelised traktaadid ja kombed ei saa olla seadustega
võrdjõulised, sest et viimane eeldab kõrgemat võimu, millist rahvaste kohal ei ole. Järelikult,
esitades rahvusvahelist õigust, ta tegelikult vaidlustas selle eksisteerimise.

Alates XIII sajandist, loomulik õigus, jäädes ikka veel teaduses valitsevaks suunaks, vähehaaval omistab positiivse õiguse aluseid. Rahvusvaheline praktika leiab mõningase tähelepanu
Wolfi, ühe silmapaistva loomuliku õiguse teooria esindaja, töödes****).
****)Wolf. Jus gentium methoode scientifica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab
eo, quod voluntarii, pactitii, consuetudinarii est, accurate distinguitur, 1749.
Wolf rakendas rahvusvahelise õiguse lahtiseletamisel oma matemaatilist meetodit, millise
abil ta uuris kõiki eetilisi ja juriidilisi küsimusi. Muidugi, mitte selle meetodiga ei saanud välja
selgitada rahvusvahelise õiguse põhialuseid; kuid tänu sellele meetodile Wolf ei jätnud kõrvale
realseid fakte ning ajaloolist kogemust.
Wolf jaotas rahvusvahelise õiguse nelja liiki:
1)loomulik õigus (jus gentium naturale);
2)positiivne õigus (j. g. voluntarium);
3)lepinguline õigus (j.g. pactitium), ja
4)tavaline õigus (j. g. consuetudinarium).
Loomulikku õigust ta peab riikide suhtes rakendatavaks, kuid ta ei sega seda selle loomuliku
õigusega, milline määratleb üksikute isikute vahelisi suhteid: selle ja teise subjektid on erinevad,
mistõttu on erinevad ka nende õigused ning kohustused. Veelgi enam ta taganeb loomuliku õiguse
koolkonna valitsevast vaatest positiivses rahvusvahelise õiguse õpetuses. Selle kohustuslikku jõudu
ta põhjendab eeldataval rahvaste nõusolekul (consensus gentium praesumtus). Wolf teeb, niiöeldes, kombitavaks selle, üleilmse riigi (civitas gentium maxima) fiktsioonide kooskõla. Kui iga
inimese elu mõte, räägib Wolf, seisneb oma moraalse isiksuse täiustamises, kui sellel eesmärgil
moodustatakse riik, siis riigi täiuslikkuse saavutamiseks peavad nad astuma rahvusvahelistesse
suhetesse; nad peavad moodustama ühe üleilmse vabariigi, millises kõigile neile kuulub ülemvõim
(imperium) iga üksiku riigi üle. Selle vabariigi eesmärgist tuleneb nii isiklik selle õigustus, aga ka
selles kehtiva positiivse rahvusvahelise õiguse kohustuslikkus*).
*) „Ex fine civitatis maximae, räägib Wolf eessõnas: „quem perinde ac societatem inter
omnes instituit ipsa natura, ut in jus istud consentire debeant gentes, non vero libertati earum
relivtum sit, utrum consentire malint, an nolint“.
Erinevalt viimasest, rahvusvaheline lepinguline õigus eeldab ilmset rahvaste nõusolekut
(consensus expressus) ja põhineb riikidevahelistel lepingutel, millised on kohustuslikud vaid neid
sõlminud pooltele. Lõpuks, tavalisel rahvusvahelisel õigusel on allikaks rahva vaikiv nõusolek
(consensus tacitus).
Sellisel viisil Wolfi poolt väljatöötatud rahvusvahelise õiguse teooria ei piirdu paljalt
loomuliku õiguse abstraktsete alustega, vaid ka haarab enesesse positiivseid elemente, tavasid ja
lepinguid. Tema süsteem näitab, et autor püüdis jõuda orgaanilisele, rahvusvahelise õiguse puhtalt
teaduslikule käsitlusele. Kuid, seejuures, Wolfi õpetuses on möödapanekuid ja põhimõttelisi
eksimusi. Eelkõige, tema poolt kehtestatud skolastiline õiguse jaotamine on täiesti kasutu
rahvusvahelise õiguse teoreetilisel põhjendamisel; seejuures ta ei anna mingit võimalust tõmmata
piiri positiivsel rahvusvahelisel õiguse, mis asutatud oletataval rahvaste nõusolekul ja tavalise
rahvusvahelise õiguse vahele, mis asutatud vaikival nõusolekul st. samuti eeldatakse rahvaste
nõusolekut. Woldfi teooria peamiseks puuduseks on fiktsioon universaalsest riigist, milline peab
tagama positiivsest rahvusvahelisest õigusest kinnipidamise. See fiktsioon on vastuolus
rahvusvaheliste suhete olemusele endale, sest üksikutele riikidele ühise kõrgema võimu alla
allutades kaotatakse nende sõltumatus; iseseisvad riigid astuvad föderatsiooni kooseisu, mille
piirides hakkab kehtima juba liiduline riiklik seadus ega mitte rahvusvaheline õigus. Lõpuks, Wolfi
töö puuduste hulka tuleb lugeda ka äärmiselt raske ladina keele, millises see on kirjutatud, arutluste

pikalevenitatuse ja tapva matemaatilise meetodi, millist autor kõrvalekaldumatult järgib.
Wolfi puudusi proovis parandada sveitslane Vattel*).
*)Vattel. Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux
affaires des nations et des souverains, 1758.
Tunnistades oma eelkäia aluseid ja järeldusi üldiselt tõelisteks, ta püüdis neid muuta keelelt
ja sõnastuselt üldarusaadavaks. Selle eesmärgi ta ka saavutas. Kirjutatuna kaunis prantsuse keeles
ja olles vaba skolastilistest arutlustest, oli Vatteli tööl suur edu ja ta jääb kuni käesoleva ajani
diplomaatide silmis autoriteediks.
Vattel ise peab oma tööd vaid Wolfi tööde ümbertöötluseks. Ainiti, olnuks ebaõiglane maha
salata ta iseseisvus. Kuigi ta ka enamus küsimustes arendab oma õpetaja mõtteid, ta ei ühine tema
poolt püstitatud teesidega vastuvaidlematult. Muide, Vattel heitis kõrvale fiktsiooni üleilmsest
riigist, – kui üksikute riikide iseseisvusega - rahvusvahelise korra ja õiguse peamise tingimusega
kokkusobimatu. Ta lõi oma teooria, mis õigustas positiivse rahvusvahelise õiguse kohustuslikkuse.
Igasugune inimeste ühiskondlik liit, põhineb tema õpetuse järgi nõusolekul, sellesse kuuluvate
liikmete lepingul ja nende nõusolekul võib see olla muudetud või täiesti likvideeritud. Seesama
puutub rahvaste ühendusse: ta tekib riikide nõusolekut, säilitades täieliku vabaduse ja
sõltumatuse*).
*)Vattel, ibidem, livre I, chap. II, § 16.
See nõusolek on positiivse rahvusvahelise õiguse allikas (droit des gens volontaire). Kuid
Vattel, sarnaselt Wolfile, tunnistab loomuliku rahvusvahelise õiguse eksisteerimist, milline on juba
iseenesest kohustuslik, sõltumatult rahvaste tahtest: ta on hädavajalik ja sõltumatu õigus, seepärast,
et on vaid riikide poolse loomuliku õiguse, mis põhineb inimolemusel, rakendamine. Järelikult,
Vattel ei erista loomulikku õigust rahvusvahelisest õigusest; teisest küljest, ei ole näha, mille järgi ta
eristab loomulikku rahvusvahelist õigust positiivsest, nõnda nagu viimane, Vatteli arvates, tuleneb
samuti loodusest ja järelikult, on hädavajalik ning muutumatu õigus**).
**)Vattel, ibid., Preliminaires, § 6 et suiv.
Laurent. Histoire, t. XI, p. 507 et suiv.
Kindlate printsiipide ja alalised vasturääkivused moodustavad Vatteli tööde sisulise puuduse.
Peale selle, ta pühendab märkimisväärse osa oma raamatust arutlustele, millised ei puutu üldsegi
rahvusvahelisse õigusse***).
***)Nii moodustab Vatteli raamatust: „De la nation, consideree en elle-meme“ peaegu
kolmandiku tööst, omades oma asjaks – rahva kohustusi iseenese suhtes; riigikorraldust, valitseja
kohustusi ja õigusi; hea riikliku juhtimise tingimused; religiooni, maaharimist, kaubandust, raha,
vagadust, õigusmõistmist jne..
Kuid üksikute küsimuste käsitlemisel võib tema juures kohata teravmeelseid ja asjalikke
märkusi, temale ajaloost ja kaasaegsest praktikast teada olevate faktide õige tõlgendamine ja üldse
inimarmastuslikud vaated riikide vastastikustest suhetest sõja ajal. Vatteli suur teene seisneb selles,
et ta levitas ametlikes sfäärides ja publikus rahvusvahelise õiguse alustega; teaduslikust
vaatepunktist ei ole tal mitte mingeid väärtusi, millised annaksid temale rahvusvahelise õiguse
küsimustes Grotiuse ja teiste selle teaduse korufeede autoriteedi õigusi.

Positiivse suuna valdamise periood.
Artikkel 36. Loomulik-filosoofilise koolkonna äärmused kutsusid esile reaktsiooni nende
juristide poolt, kes tunnistasid ainsaks rahvusvahelise õiguse allikaks tavasid, traktaate ja
rahvusvaheliste suhete praktikat. Selle suuna kirjanikud mitte ainult tingimustetult ei eita seda
loomulikku õigust, kuid neile igasuguseid teoreetilised üldistused ja alused, mida soovitatakse
riikide juhtimiseks, näisid valitsusvõimu solvamisena, mis tegutseb välispoliitika valdkonnas täiesti
iseseisvalt.
Positiivne suund, mis saavutab oma apogee XVIII sajandil, omas tähelepanuväärseid
esindajaid juba XVII sajandi teisel poolel. 1650.a. Inglise jurist Zouchäus andis välja esimese
rahvusvahelise õiguse õpiku, mis pälvis paljudes aspektides tähelepanu*).
*)Zouchäus. Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem
explicatio, 1650. Ta kasutas esmakordselt jus gentiumi asemel terminit jus inter gentes.
Zouchäus mõistab rahvusvahelise õiguse all õigust, mis määratleb rahvaste ja monarhide
omavahelisi suhteid, siis kui jus gentium, räägib ta, ei ole miski muu, kui loomulik õigus, s.t. üldiste
õigusnormide kogum, millised põhinevad asjade olemusel ja seepärast seda kohtab kõikide rahvaste
juures. Ta eristab üldise rahvusvahelise- ja erilise õiguse. Esimene tuleneb kas rahvaste üldisest
nõusolekust; teine peab aluseks lepinguid, msi seovad konkreetseid riike. Ühe ja teise eksisteerimist
püüab Zouchäus kinnitada ajalooliste faktide ja positiivsete andmetega tema kaasegsest
rahvusvahelisest elust, mille poolest kasulikult erineb Grotiusest. Ta seisab viimasest kõrgemal
selles suhtes, et käsitleb üksikasjalikult erinevaid rahvusvahelise õiguse küsimusi ja esitab neid
süstemaatiliselt, korras, mis on üle võetud rooma eraõigusest. Kuid püüdes asetada oma järelduste
aluseks peamiselt empiirilisi aluseid, Zouchäus ei saanud piirduda kaasaegse rahvusvahelise õiguse
praktikaga, sest faktid sellest valdkonnast ei olnud siis avalikustatud ja peeti riiklikuks saladuseks.
Jäi järele pöörduda vana maailma ajaloo poole, eriti rooma õiguse poole, ja Zouchäus tõsiselt
tõestas, et Roomlaste fentsiaalne õigus on kaasaegse rahvusvahelise õiguse allikas.
Positiivse koolkonna juurde kuulub samuti teine XVII sajandi jurist, Rachel, kes pidas
poleemikat Pufendorfiga, kaitstes rahvusvahelise õiguse iseseisvust*).
*)Samuel Rachel. De jure naturae et gentium; dissertationes duae, 1676. Vaid teise arutelu
asjaks on rahvusvaheline õigus.
Rachel tunnistab kolmesugust õigust: eraõigus, milline määratleb üksikute isikute suhted
teineteisesse; riigiõigus, mis määratleb kodanike ja valitsuse vahelisi suhteid; lõpuks,
rahvusvaheline õigus, milline kehtestab riikide vahelisi suhteid. Nii nagu iseseisvate riikide üle ei
ole kõrgemat võimu, siis rahvusvahelise õiguse määruste allikaks on rahvusvahelised tavad ja
lepingud, milliseid sõlmivad riigid. Järelikult, rahvusvaheline õigus on meelevaldne selles mõttes,
et põhineb rahvaste ilmsel või vaikival nõusolekul: seepärast see ei saa ega ei pea olema ärasegatud
loomuliku õigusega, nagu seda teeb Pufendorf ja tema järgijad. Sarnaselt Zouchäus, Rachel
jaotavad rahvusvahelise õiguse üldiseks ja eriliseks (jus gentium commune et j. Gentium proprium);
esimest tunnistatakse kõigi, või, äärmisel juhul, enamuse haritud rahvaste poolt ja see tuleneb
rahvusvahelistest tavadest; teine – kohustuslik kahele või mitmele riigile, kes sõlmisid omavahwel
traktaate. Lõpuks, Rachel peab rahvusvahelise õiguse kõrgemaks eesmärgiks kõikide riikide üldises
kasus ja selles suhtes ta võib olla loetud Benthami ja teiste eelkäijaks, eriti Inglise kirjanike, kes
kuulutavad rahvusvahelise õiguse aluseks rahvaste huvi ja materjaalset kasu.
Racheli oluline teene seisnes selles, et ta võitles positiivse rahvusvahelise õiguse eitajatega
ja tõestas oma tööga, et ta võib olla asutatud praktikal ja ajaloo andmetel. Tema arvamused võeti
vastu ja need leidsid järgijad Leibnitzi, Tekstori ja teistes mõtlejate ning juristide poolt. Kuid
Rachel, nagu ka Zouchäus, ei olnud vaba rooma õiguse mõjust ja kuigi eristab rahvusvahelise
õiguse jus gentium´ist Roomlaste mõttes, kuid ei teinud nende vahel sedavõrd vahet, et neid mitte

segamini ajada.
Esialgsed katsed tõestada rahvusvahelise õiguse iseseisvust ja kehtestada see kindlatel
positiivsetel andmetel oli raskendatud selle allikaks olevate materjalide defitsiidiga. Seni
rahvusvahelisi traktaate ja diplomaatilisi läbirääkimisi ei avalikustatud üldiseks tutvumiseks,
positiivne rahvusvaheline õigus ei omanud reaalset pinnast ja selle teaduslik töötlemine ei saanud
olla edukalt teostatud. Faktid riikide vahelistest suhetest said rohkem või vähem üldkasutatavaks
mitte enne Vestfaali kongressi. Sellest ajast peale loevad valitsused kasulikuks, ajakirjandust
kasutades, pöörduda oma ja võõraste rahvaste ühiskondliku arvamuse poole, et tõestada oma
pretensioonide ja poliitiliste meetmete õiglust, andes prantsuse keeles välja kõikvõimalikke
dokumente, märkmeid, ettekandeid, õigustusi ja oma vastaste süüdistamisi. Tänu sel ajal
arenevatele perioodikale, ajalehtedele ning ajakirjadele, kus arutatakse poliitilisi küsimusi, üha
enam selgitatakse välja printsiipe, milliseid riigid järgivad rahvusvahelistes suhetes. Lõpuks, XVII
sajandil läheb moodi memuaaride väljaandmine, millistes riigimehed ja diplomaadid kirjeldavad
üksikasjalikult oma tegevust, rahvusvaheliste läbirääkimiste käiku ning eesmärke, millistes nad
osalesid või milliste kohta neil oli andmeid. Kuid peamiseks allikaks, et õppida tundma poliitika
juhtivaid aluseid ja kaasaegset rahvusvaheliste asjade seisu, olid, muidugi, traktaadid ja
konventsioonid, millised avaldati ametlikult ning esitati erinevate kirjanike poolt kogumikena*).
*)Esimene rahvusvaheliste lepingute kogumiku väljaandmise katse tehti Prantsusmaal XVI
sajandil. Tillet; XVII ja järgnevatel sajanditel oli selliste väljaannete hulk juba väga suur. Me
nimetame siin sel ajal väljaantutest peamised traktaatide kogumikud:
Tillet. Recueil des guerres et des traites de paix. Paris 1577 (Prantsusmaa ja Inglismaa
vahelised, mittetäielikud traktaadid.)
Leibnitz. Codex juris gentium diplomaticus. 1693 (alates 1100.a.) Jätk: Mantissa codicis
juris gentium, 1700.
Bernard. Recueil des traites de paix, Amst. 1700, 4 vols.
Du Mont. Corps universel diplomatique du droit des gens (800 – 1731). Amst. Et La Haye, 8
vols 1726 – 1731. Supplements par Barbeyrac et Rousset, 1739.
Wenck. Codex juris gentium recentissimi. Lips. 3 vol. 1781 -1795.
Uusimad traktaatide kogumikud viidatakse Artikkel 43., kus tuuakse ära rahvusvahelise
õiguse allikad.
Sellisel viisil kogunes väärtuslik materjal, millisest võiks ammutada positiivset
juriidilist alget, mis moodustab rahvusvahelist õigust.
Nüüd said positiivse suuna esindajad kindla toetuspunkti, et konstrueerida
rahvusvahelise õiguse teadus praktika ja lepingute alustel. Tõesti, XVIII saj. ilmuvad rida
kirjanikke, kes pühendasid oma jõud nende aluste väljaselgitamisele. Kuid nende poolt
ettevõetud positiivse rahvusvahelise õiguse materjali väljatöötamine paistis silma äärmise
ebateaduslikkuse poolest. Ta koosnes peaaegu eranditult faktide kogus ja konstateeringul, ilma
nende kriitilise hinnanguta ning mingite rahvusvahelise õiguse printsiipide väärsete järelduste
tegemiseta.
Sellises vaimus kirjutas Mably*).
*)Mably. Droit public de l´Europe. Paris 1747, 2 vls.
Oma töös Euroopa rahvusvahelisest õigusest ta toob ära massi erisuguseid dokumente, mis
puutuvad rahvusvahelistesse suhetesse; kuid faktid selles valdkonnas ja traktaatide määrused,
mis moodustavad kogu ta töö sisu, ei ole ta poolt süsteemi pandud ja ei ole valgustatud
teaduslike üldistuste ning kriitikaga.
Eriti tüüpiliseks puht positiivse suuna esindaja oli saksa teadlane Johan-Jakob

Moser**).
**)J.J. Moser. Grundsätze des jetzt üblichen europäischen Völkerrechts in Friedenszeiten,
1750.
J. J. Moser. Grundsätze des jetzt übl. Europ. Völkerrechts in Kriegzeiten, 1752.
J. J. Moser. Versuch des neuesten europ. Völkerrechts in Friedens- und Kriegeszeiten,
1777-1780. 10 Bde.
Moser andis „lisa kujul“ (Beiträge) nendele töödele, välja veel oma artiklite kogu, mis
moodustas 8 köidet. Biograafilised andmed viljakast kirjanikust on paigutatud Moli
(Geschichte u. Lit. Der Staatswissenschaften 1856. Bd. II, S. 401 u. flg.).
Oma rohkearvulistes töödes jäi Moser kõigutamatult oma meetodi - mitte
„filosofeerida“ juurde ja ei lasku toimunud sündmuste ja valitsuse aktide kriitilisse
käsitlemisse. „Eraisikute arutlused riiklikest ja rahvusvahelistest asjadest“., räägib Moser,
„peab tunnistama kasutuks ja puhtalt ebaviisakaks“. Kooskõlas sellega, ta piirdus oma
rahvusvahelisele õigusele pühendatud töödes, kõigi temale teada olevate riikide vahel sõlmitud
lepingute ja faktide kohusetundliku sissevõtmisega ja neist kõige lihtsamate järelduste
tegemisega; ta ei ole teinud väiksematki katset üldistada ja arendada edasi neid järeldusi ja
siduda neid mingisuguste teoreetiliste kaalutlustega. Tema süsteem kujutab rahvusvahelise
õiguse aluste segamist riigiõiguse printsiipidega. Moseri ainus teene seisnes rahvusvahelise
õiguse tundmaõppimiseks hämmastava hulga materiali kogumises , millist ta ammutas mitte
ainult ametlikest aktidest, vaid ka oma aja perioodilistest trükistest.
Moseri isikus saavutas positiivne suund oma äärmised piirid ja see pidi veenma
positiviste nende poolt valitud meetodi kõlbmatuses. Rahvusvahelise õiguse, kui teaduse,
edasise arengu ülesanne seisnes ilmselgelt positiivse suuna orgaanilises ühendamises
filosoofilise suunaga. Seda ülesannet püüdis juba arendada tuntud hollandi jurist
Bynkershoek*).
*)Bynkershoek. Quaestiones juris publici. 1737; id. De foro legatorum tam in causa
civili quam criminali. 1721.
Ta ei jätnud endast järele terviklikku rahvusvahelise õiguse süsteemi, kuid erinevate üksikute
küsimuste käsitlusel ta viitab sellele teaduslikule meetodile, millist peaks järgima
rahvusvahelisest õigusest kirjutavad kirjanikud.
Bynkershoek on rahvusvahelise õiguse allikate jaotamises selle õigusteaduse uue
puhtalt teadusliku suuna vaieldamatu eelkäia. Ta nimetab peamisteks rahvusvahelise õiguse
alusteks: 1), tava (usus) ja kombed (mores majorum), 2 )rahvaste nõusolek (consensus
populorum), milline väljendatakse nii moraalis kui kommetes, aga ka rahvusvahelistes
traktaatides. Kõik need rahvusvahelise õiguse positiivsed alused kinnitatakse tema poolt üpris
edukalt ajalooliste faktide ning kaasaegsete andmete üldistamisega. Kuid Bynkershoek ei
piirdu positiivse koolkonna võtetega; ta selgitab samuti välja filosoofilise analüüsi tähenduse,
millise vahendiks on mõistus (ratio), ja mis põhineb asjade olemusel. Mõistus peab olema
rahvusvahelise õiguse küsimuste uurimise loomulikuks vahendiks: „Ratio, ipsa, inquam, ratio
juris gentium est anima“*).
*)Bynkershoek. Questiones juris publici, lib. I, cap. II.
Bynkershoek märkis selle tee, millist käivad kaasaegse rahvusvahelise õiguse, kui teaduse
esindajad.

C. Rahvusvahelise õiguse filosoofiliste aluste ja positiivsete elementide
ühendamise periood.
Artikkel 37. Kui abstraktne või loomulik-filosoofiline suund jättis rahvusvahelise
õiguse, kui teaduse ilma reaalsest jõust ning krediidist riigimeeste silmis, siis, nagu me nägime,
positivistide koolkond langes vastupidisesse äärmusesse: ta muutis teaduse praktika teenriks,
kõigi puuduste ja kuritasrvituste kaitsjaks. Teaduse autoriteet saanuks tõusta mitte teisiti, kui
ühe ja teise meetodi lepitaval ühendamisel, katse ja filosoofilise järelduse õiges suhtes. Selline
on kolmanda, meile kaasaegse rahvusvahelise õiguse teaduse arengu perioodi suund.
Uue, tõeliselt teadusliku rahvusvaherliste suhete uurimise meetodi rajaja oli tuntud
Georg-Fridrich von Martens, Göttingeni ülikooli professor, hiljem Frankfurt- Mainil Hannoveri
valitsuse Liidu esindaja parlamendis**).
**)G.F. Von Martens (1756 - 1821.a). Primae linae juris gentium Europaerum practici.
Göttingern 1785 Ld. Precis du droit des gens moderne de l`Europe, fonde sur les traites et l
´usage. Göttingue 1789 (omas palju väljaandeid, millistest väärib tähelepanu Pinheiro-Ferreira
väljaanne, Paris 1831 ja Charles Verge. Paris. 1864).
Mohl. Geschichte und Literatur der Staatswiss., B. II, S. 460 flg.
Martens pidas rahvusvahelise õiguse küsimustes kasutuks abstraktseid arutlusi, kuid astus
vastu ka rahvusvahelise elu faktide mehaanilisele kogumisele, tegemata neist üldisi juhtivaid
aluseid. Temale näis, et rahvusvahelise õiguse teadus tõuseb vaid siis oma kutsumuse
kõrgusele, kui abstraktsiooni ja kriitika teel selgitada välja rahvusvaheliste tavade, traktaatide
ja ajalooliste näidete alusel, need juriidilised normid, millistega temale kaasaegsed riigid
tegelikult saavad ja võivad määratleda oma suhteid.
Martens tunnistab positiivse rahvusvahelise õiguse eksisteerimist, tuginedes, kooskõlas
oma meetodiga, rohkearvuliste traktaktaatide, rahvusvaheliste kommete, tsiviliseeritud
rahvaste üldist õigusteadvust analüüsides, mis tõestavad rahvaste ja valitsuste vaieldamatut
nõusolekut õiguspärase rahvusvahelise elu üldiste tingimuste olemasolu. Ei saa imestamata
jätta selle teravmeelsuse ja oskuse üle, millisega ta kõigi maade ja aegade ajalooliste faktide
massist, teeb üldise järelduse, et rahvusvaheline elu ei ole omavoli valdamise valdkond, vaid
et, vastupidi, riigid tunnistavad teatud vastastikuseid õigusi ja kohustusi, ainult millistest
kinnipidades ongi võimalik selle õige voogamine.
Martens annab oma uuringutele ja järeldustele täiesti teadusliku vormi ühes rühikas
süsteemis, milline ületab paljude kaasaegsete rahvusvahelise õiguse teaduse korufeede
süsteemi. Ta alustab positiivse rahvusvahelise õiguse esitamist selle subjektide õpetamisest,
millisteks on Euroopa tsiviliseeritud riigid, seejärel asub rahvusvaheliste õiguste soetamise
vahendite käsitlemisele ja määratleb riikide õigused territooriumitele ja nende vahelistele
suhetele lepingutest tulenevate kohuste järgi; sõda on tema poolt käsitletav kui rahvusvaheliste
kokkupõrgete lahendamise vahend. Lõpuks, suur traktaatide kogu, mis on välja antud
Martensi poolt ja mõnede spetsiaaalsete rahvusvahelise õiguse küsimuste alustpanev
läbitöötlus andsid temale, rahvusvahelise õiguse autoriteetsete kirjanike reas, ühe aukoha.
Siiski, ei tööd, ega ka Martensi suund ei ole vaba vigadest ning ühekülgsusest. Nii,
esiteks, tal on täiesti pahupidi pööratud arvamus rahvusvahelise õiguse filosoofilisest
olemusest, rääkides, et see on vaid loomuliku õiguse, mis määratleb indiviidide vahelisi
suhteid, rakendamine riikidevahelistesse suhetesse. Edasi, kõigis Martensi töödes on märgatav
iseseisva kriitika puudumine ja vastupidi, liigne faktidesse kiinduvus. Ta mõtestas ja üldistas
vähe tema poolt kogutud positiivseid ja ajaloolisi andmeid ning andis neile märkimisväärse
valdavuse spekulatsioonide üle.

Käesoleva sajandi esimese poole kestel oli suund, millisest pidas kinni Marens, oli üldse
rahvusvahelise õiguse teaduses valitsev. Eriti kannatavad kriitilise suhtumise puuduste käes
positiivse rahvusvahelise õiguse allikatesse inglise ja ameerika juristide tööd. Nende kirjanike
tähelepanu on pööratud sellele, et tõestada, et see või teine nende poolt kaitstav reegel või asutus
eksisteerib juba ammu, peale selle, toetub autoriteetide arvamuse kooskõlale. Kas see vastab
kaasaegse rahvusvahelise elu nõudmistele ja selle arengu seadustele – selles suhtes ei teki neil isegi
küsimust. Seejuures inglise-ameerika koolkonna kirjanikud ei paista silma rahvusvahelise õiguse
aluste uurimisel objektiivsusega:poliitilised ja patriootlikud kaalutlused varjavad väga tihti nende
vaateid ja seavad neid opositsiooni kontinentaalse Euroopa juristide humaanse ja progressiivse
püüdlusega. Silmapaistval kohal rea selle koolkonna esindajate hulgas on Põhja-Ameerika
diplomaat ja jurist Wheaton*).
*)Wheaton. Elements of International Law. 2 vols. London 1886; prantsuskeelne väljaanne
1848.a. Ja teine va. 1852; Dana va. 1866.a.; Ta töö on tõlgitud ka Hiina keelde.
Boyd 1878 London.
Lawrence. Commentaire sur les Elements du droit international et sur l´ Histoire des progres
du droit des gens de Wheaton. Leipzig 1868 – 1880, 4 vols.
Positiivse rahvusvahelise õiguse all ta mõistab, rahvusvahelise kogukonna olemusest ja
riikide vastastikuste suhete määratlemise juriidiliste eeskirjade kogumit, nende piirangutega ja
muudatustega, millised toodud sisse tavaga või üleüldise nõusolekuga. Siit on näha, et Wheaton ei
sulge oma uuringut kitsasse lepingute ja riikide suhete praktika sfääri, kuid võtab arvese
„rahvusvahelise kogukonna olemust“ (nature of society), millist ei saa avada ilma rahvusvaheliste
suhete olemuse väljaselgitamiseta. Ainult, nii nagu ka Martensil, ei ole ka temal filosoofilise ja
positiivse rahvusvahelise õiguse täpset piiritlust. Sarnaselt oma eelkäiale, ta annab samuti ülekaalu
faktidele, ideede üle, eristumata mõtte sügavuse, ega ka loogiliste järelduste poolest. Kuid
Wheatoni meetod on originaalne selles suhtes, et ta tavaliselt esmalt esitab mingid filosoofilised
alused, üldised määrused, aga seejärel saadab neid kinnitavate üksikasjalike faktidega ja
rahvusvahelise elu tavadega. On ilmselge, et sellel viisil ei ole kuidagi võimalik selgitada välja
positiivse rahvusvahelise õiguse olemust, sest et Wheatoni esitatud abstraktsed alused on sisult
petiones principii, eeldavad tõestatud oleva selle, mida on alles tõestada vaja.
Võrreldamatult kõrgemal seisab kaasaegse inglise teadlase Phillimore töö: „Rahvusvahelise
õiguse kommentaarid“ *).
*)Phillimore. Commentaries upon International Law. London 1854 – 61. 4 vols. 2 ed. 1871 –
1874. 3. v.a. hakkas ilmuma 1879.a., kuid see jäi autori surma tõttu lõpetamata.
Siin on haaratud kogu rahvusvahelise õiguse valdkond, näha on põhjalik tutvus kontinentaalse
kirjandusega ja kontinentaalsete rahvusvahelsite suhetega, mida ei saa tihti öelda teiste Inglise
juristide tööde kohta; lõpuks, Phillimore pööras tähelepanu sellistele rahvusvahelise õiguse
küsimustele, milliseid tema eelkäiate poolt ei olnud käsitletud, näiteks rooma kuuria suhtumist
katoliiklikesse riikidesse.
Kogu see töö jaotatakse kahte peamisse ossa: esimese kolme köite sisuks on riikidevahelised
õigussuhted, milliste rikkumine on seaduslikuks ühel või teisel viisil rahulduse nõudmise või
sõjategevuse alustamise ettekäändeks. Siin vaadeldakse riikide, kui rahvusvaheliste subjektide-,
rahvusvahelise õiguse objektide-, sõja ja neutraliteedi -õigust (avalik rahvusvaheline õigus). IV
köites lahatakse rahvusvahelist era- ja kriminaalõigust, millise rikkumine, nagu väidab Phillimore,
ei anna sõja kuulutamiseks seaduslikku alust**).
**)“The obligationes juris privati inter gentes are not – as the obligationes juris publici inter
gentes are – the result of legal necessity, but of sociale convenience, and they are called by the name

of Comity – comitas gentium“. Avalik rahvusvaheline õigus põhjendatakse „Law“. Commentaries,
I, p. 12, § 16.
Üksikutel küsimustest peatub Inglise jurist üpris üksikasjalikult rahvusvahelise õiguse
allikate õpetusel ja seejuures ta tunnistab kohustuslikuks määruseid, mis tuletatud rahvusvaheliste
suhete olemusest enesest. Kuid ta omistab eriti suurt tähtsust rooma õigusele, nimetades seda
„written reason“ - kirjutatud mõistuseks – ja parimaks abivahendiks et omandada rahvusvahelisest
õigusest täpsed ja täielikud teadmised. Sellises rooma õiguse mõistmises, mis ei tundnud
rahvusvahelisi suhteid, ei saa mittenäha selles Phillimore peamist viga, mis kajastus ebasoodsalt
kogu tema töös. Paikapidamatu on samuti tema rahvusvahelise õiguse kaheks tema poolt nimetatud
jakku, kuna kogu eraõiguslik rahvusvahelise suhete piirkond asjub samasuguse valitsuse garantii
all, nagu on vahetud riikidevahelised suhted. Need puudujäägid ei vähenda siiski Phillimore töö
kõrget teaduslikku tähendust, mis jääb tänini üheks loetumaks rahvusvahelise õiguse teaduse
autoriteediks**).
*')Inglise-ameerika juristide töödest väärivad erilist tähelepanu:
Travers-Twiss. The law of Nations considered as independent political communities, 2 vls.
Oxford 1861; viimane väljaanne 1884.a.
Kent´s Commentary on International Law ed. By Abdy- Cambridgr 1866.
Halleck´s International Law ed by Sherston Baker. London 1878. 2 vls.
Creasy. First platform of international Law. London 1876.
Hall. International Law. Oxford. 1894. 4 ed.
Walker. The science of International Law. London 1893.

Artikkel 38. Rahvusvahelise õiguse teadus leidis talendikaid ja töökad väljatöötajaid saksa
teadlastes ja nende uuringutele on märkimisväärselt tänuvõlgu ta areng. Vastupidiselt ingliseameerika juristidele, möödunud sajandi esimese poole saksa kirjandus püüdis anda positiivse
rahvusvahelise õiguse tundmaõppimisele filosoofilise iseloomu. Saksamaal tekkis rahvusvahelise
õiguse filosoofia, kui osa õiguse filosoofiast üldse. Kant, Fichte ja Hegel tegid rahvusvahelise
õiguse oma filosoofiliste süsteemide osakonnaks, arendades selle mõisted nende poolt omastatud
kõrgematest filosoofilistest printsiipidest. Aga teised saksa teadlased hakkasid tegelema selle
filosoofilise töötlusega, s.t. allutasid faktilised rahvusvahelised suhted igakülgse uurimise alla ja
püüdsid sellel alusel luua ühe positiivse rahvusvahelise õiguse orgaaniliselt tervikliku süsteemi.
Esimese meetodi järgijatest on tähelepanuväärsed: Fallati., Helsner, Stein. (Фаллати,
Гельшнеръ, и Лоренцъ фонъ-Штейнъ*)
*)Vt. nende kolme kirjaniku vaateid Kaltenborn, Kritik, S. 160.
Teise suuna parimateks esindajateks on : Opperheim, Heffter ja Bluntshli. Me piirdume
kolme viimase kirjaniku rahvusvahelist õigust puudutavate tööde väärtuste ja puuduste lühikese
käsitlusega.
Oppenheim soovis avada rahvusvahelise õiguse süsteemi, kuid oma teoses*) puudatab mitte
kõiki rahvusvahelise õiguse küsimusi; tema poolt kasutatud süsteem paistab silma lihtsusega ja
väärib seetõttu tähelepanu; kuid autori edu võib kahjustada autori poliitilised arutlused tema
kaasaegse rahvusvahelise praktika kohta, milline on teadusliku traktaadi puhul täiesti kohatu.
Suuremat ja täiesti ärateenitud tuntust omab Heffteri õpik**).
*)Oppenheim. System des Völkerrechts. 1845 (2-te Aufl. 1866).
**)Heffter. Das europäische Völkerrecht der Genwart auf den bisheringen Grundlagen,

1844; 7-te Aufl. (Geffcken) 1881; prantsuskeelne tõlge Berguson 1867.a. , venekeelne tõlge parun
K. Taube 1880.a.
Saksa teadlane töötas läbi juriidilise ja täie asjatundmisega ülisuure positiivse
rahvusvahelise õiguse materjali, näidates seejuures tutvumist suure hulga asja puutuva kirjandusega.
Kuid autori süsteemiga ei saa nõus olla.
Heffter jaotas oma töö kolme peamisse ossa: 1)rahu aegne rahvusvaheline õigus:
2)sõjaaegne rahvusvaheline õigus ja 3)rahvusvaheliste suhete vormid, millises lahatakse
diplomaatiliste esindajate õiguseid ja kohustusi ning riikide sotsiaalsete huvide kaitsmise meetmed.
On ilmselge, et see viimane osa kuulub tervikuna rahu aegse rahvusvahelise elu juurde ja see ei
peaks eraldi esitatud olema. Peale selle, esitades rahvusvahelist õigust üksikute osadena, rahu õigus
ja sõja õigus, annab autor põhjuse arvata, et sõda on riikidevaheliste õigussuhete iseseisev kord,
mitte rahvusvaheliste õiguste kaitse vahend, milline ta on tegelikkuses.
Mis aga puudutab Bluntshlid, siis oma töös: „Koodeksina esitatud tsiviliseeritud riikide
kaasaegne rahvusvaheline õigus“***), ta soovis rahvusvaheliste suhete sfääri praktiikutele esitada
kasutamiskõlbliku juhendi, formeerinud selle kokkusurutud lausetes rahvusvahelise õiguse
põhimõtted ja esitades neist igaühe juures motiivid, millest need laused olid tingitud. Blintshli
saavutas oma eesmärgid: tema kodifitseeritud juhend sai üldtuntuks ja aitas üpris palju kaasa
esmasele tutvusele rahvusvahelise õigusega.
***)J.K. Bluntshli. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch
dargestellt. Nördlingen 1868; 3-te Aufl. 1878; prantsuskeelne tõlge Lardy 1881; venekeelne tõlge
kr. Kamarovski (гр. Камаровского) toimetamise all 1876; hiina keelde tõlgitud 1881.a.
Selle sümpaatse teadlase ( 1808 -1881.a.) tööd läbib kõrgeimal määral valgustatud ja
humaanne vaade rahvaste vahelistesse suhetesse, kuid puuduseks see, et selles kohtab tihti lauseid,
mis ei formuleeri kehtiva rahvusvahelise õiguse aluseid, vaid on autori pia desideria (( ld. vagad
soovid))*).
*)Neumann. Grundriss des heutigen europ. Völkerrechts. Wien 1877; 3 va. 1885;
Bulmerincq. Völkerrecht. Tübingen 1884 in Marquardsen´s Handbuch des öffentl. Rechts,
Bd. I, Halbband II. Resch. Das europäische Völkerrecht der Gegenwart. Graz 1885.
Holtzendorff. Daseurop. Völkerrecht, Encyclopädie der Rechtswissenschaft. Bd. I.
Schulze. Grundriss zu Vorlesungen über Völkerrecht. Heidelberg 1880.
Hartmann. Institutionen des praktischen Völkerrechts in Friedenszeiten. Hannov. 1874; 2 ,
1878.
Quaritsch. Compendium des Völkerrechts. Berlin 1875.
v. Liszt. Das Völkerrecht. Berlin 1902, 2 Aufl. (tõlge vene k Грабар. Юрьевь 1902.)
((Grabar Vladimir Emmanuilovits, Jurjev 1902 .a. (1865-1956.a.))
Gareis. Institutionen des Völkerrechts. 2 Aufl. Giessen 1901. Eriti suur teaduslik tähtsus on
parun Holtzendorff., poolt koostöös teiste juristidega, „Handbuch des Völkerrechts“, IV kd. 1855
-1889.
Lorimer. The Institutes of the Law of Nations, London 1883 – 1884, 2 vls. Sellest tegi
prantsuskeelse teksti Nys 1885.a., ühe köitena.
Itaalia rahvusvahelise õiguse kirjandus on uusimal ajal saavutanud suured mõõtmed. Nende
teooria algpunktiks on rahvuse printsiip, milline, nagu me ülalpool nägimne, kuulutatakse välja
parimate Itaalia juristide - Mancini, Pierantoni, Luigi Palma jt.**), kui uue Euroopa rahvusvahelise
õiguse peamine alus.

**)Pierantoni. Storia degli studi del dritto internazionale in Italia;
Pierantoni. Trattato di Diritto internazionale, Roma 1881, vol I. (kokku 4 kd).
Pasquale Fiore. Diritto publice internazionalew, Milano 1865;tõlge pr. Pradier-Fodere
(1869, 2 vls).
Carnazza Amari. Trattao snl diritto internazionale pubblico di pace. Milano 1875.
Kuid, rahvuse idee, selles tähenduses väär, millise annavad sellele mainitud kirjanikud,
leidis vastaseid Itaalia enese teadlaste hulgas, Mamiani ja eriti Padelletti*), kes vastandavad sellele
riikide, kui rahvusvahelise õiguse subjektide, iseseisvuse ja sõltumatuse printsiibi. Kuidas ka ei
olnud, Itaalia rahvusvahelist õigust käsitlev kirjandus püüab tõusta kaasaegse teaduse kõrgusele ja
suhtub suure tähelepanuga kõikidese rahvusvahelises elus kerkinud küsimustesse.
*)Mamiani. Di un nouvo diritto pubblico europeo. 1859.
Padelletti. Revue de droit int. ,t. III.
Prantsuse kirjanduses, mis on rikas rahvusvahelise õiguse erinevaid küsimusi käsitlevatest
monograafiatest, kuid senini ei olnud tehtud selle teaduse süstematiseerimise katseid. Selda valget
laiku püüdsid täita 1877.a. kaks Prantsuse teadlast, Funck-Brentano ja Sorel, andsid välja lühikese
rahvusvahelise õiguse õpiku**).
**)Funck-Brentano et Sorel. Precis du droit des gens. Paris 1877. Vaata minu (F. Martens)
retsensiooni Сборнике госуд. Знаний, т.V- Pradier-Fodere- Traite de droit international public, 7
vls. Paris 1889 – 97. See on suur töö, kui paistab silma sisu kerguse ning süsteemi sidumatuse
poolest. Vt. samuti
Piedelievre. Precis de droit int. Public. Paris 1894.
Kuid neid ei saa jällegi nimetada edukaiks; nad andsid pigem rea publitsistlikke etüüde
rahvusvaheliset õigusest rahu ja sõja ajal, kui positiivse rahvusvahelise õiguse aluste teadusliku
käsitluse.***).
***)Funck-Brentano ja Soreli töö teaduslikust tähtsusest on üle andeka Prantsuse teadlane
Renault. Introduction a L´etude du droit international. Paris 1879.
Bonfils. Manuele de droit int. Public. 1894, 3-va. 1901.a., koostas Fauchille.
Lõpuks, viimasel ajal sai suure leviku Lõuna-ameerika juristi, diplomaadi Calvo
töö****).
****)Calvo. Derecho internacional teorico y pratico, 1868. Le droit international theorique
et pratique, 2-e, ed. 1870, 2 vols,; 3-ed. 1881, 4 vols.
See töö erineb selles tema poolt Euroopa ja Ameerika riikide rahvusvaheliste suhete
valdkonnast toodud faktide rikkusega, kuid kahjuks ta üldistab neid ebapiisavalt, kuid veel vähem ta
suhtub, õiguse juhtivate printsiipide vaatepunktist, neisse kriitiliselt: poliitika praktikale on antud
liiga palju ruumi, seda asja iseseisva teoreetilise läbitöötluse kahjuks. Täiesti erilist tähelepanu
väärib mõtte sügavuse, suure teaduslikkuse ja märkimisväärse selguse poolest tuntud Sveitis juristi
Alphonse Rivieri töö: „Rahvusvahelise õiguse printsiibid“ (1896) («Принципы международного
права» 1896*).

*)Alphonse Rivier. Principes du droit des gens. Paris 1896, 2 vls.
Vene kirjandus on rahvusvahelise õiguse kogu süsteemi hõlmavate iseseisvate tööde poolest
väga vaene. Selle teaduse põhialused on toodud ära järgmistes töödes:
1)Д.И. Каченовского (профессора Харьковского университета), - «Курсъ
международного права» (2 вып. 1863 — 1866); lõpetamata töö, mis katkes keskaja
rahvusvaheliste suhete ajalool.
2)А.Н. Стоянова (проф. Харьковского университета), - «Очерки истории и догматики
международного права» (1875 г.) - изданы по запискамъ Д.И. Каченовскаго.
3)М. Капустина (бывшаго профессора университета и попечителя С.-Петербурскаго
учебного округа) - «Обозрение предметовъ международнаго права», 1856 г. и
«Международное право», конспектъ лекций, 1873.:- esimene on märkimisväärselt vananenud,
teine on märkimisväärne, kui kogu rahvusvahelise õiguse teaduse iseseisva süstematiseerimise
katse, kuid liiga lühike, et olla teaduse asjaks olevaga tutvumise juhiseks.
4)Бялэцкаго (проф. Варшавскаго университета) - «О значении международного права
и его материаловъ», 1872 г.; - kasulik tutvumiseks erinevate välismaa kirjanduses kajastatud
esindajate vaadetega rahvusvaheliste traktaatide, kommete, valitsuste korralduste ja teiste
rahvusvahelise õiguse allikate suhtes.**).
**)Stojanovi ja Kapustini tööde kriitiliselt üksikasjalikud käsitlused on meie poolt trükitud
ära Журнале гражданскаго права за 1876 годъ и въ Сборнике государственнаго знаний, т. См.
Также Даневский. Пособие къ изучению истории и системы международнаго права. Харковъ
1892, 2 выпуска.
5)Казанскаго. Учебникъ международнаго права публичнаго и гражданскаго (вместо
литографированнаго издания лекций).Одесса 1902. Autor ilmutab suurt lugemust, kuid ta
esitluse süsteem ja teaduslikud järeldused tekitavad tõsiseid vastuväiteid.

V. Kaasaegse rahvusvahelise õiguse, kui teaduse ülesanne ja eesmärk.
Artikkel 39.
Rahvusvaheliste suhete ajalugu tõestab üldiste sotsiaalsete ja kultuuri
huvide esinemist tsiviliseeritud rahvaste vahel ja neid huvisid reguleerivate juriidiliste
normide vajadust; rahvusvahelise õiguse teaduse ajalooline areng viib veendumusele, et
nende poolt väljatöötatud eeskirjade süsteem osutab praktilale elustavat mõju, kui see on
asutatud faktiliste vastastikuste suhete tundmaõppimisele, millistes asuvad rahvad antud
ajajärgul nende poolt loodud üldise õiguse kaitse all. Lähtudes nendest andmetest, võib
öelda, et kaasaegse rahvusvahelise õiguse ülesanne seisneb kaasaegsete haritud rahvaste
õigusteadvuse väljaselgitamisel, mis väljendub nende seaduslike vaimsete ja materjaalsete
huvide teenuste vahetuse, vastastikusel abil ning nõusolekul, tagamise püüdlusel.
Tegelikkuses ei ole mitte alati rahvaste mõistlikud vajadused rahvusvahelise poliitika
asjaks; mitte sugugi tihti nad ei moodusta nende läbirääkimiste, juriidiliste tehingute,
traktaatide sisu, millised riikide vahel teostatakse. Kuid riigivõimu poolse tähelepanu
puudumine oma rahva igapäevaste ühiskondlike ja riiklike vajaduste suhtes või nende
ebapiisav austamine viib alati sellise tulemuseni, et tema poolt sõlmitudd
rahvusvahelised kohustused, ilmutavad varsti oma ilmselget paikapidamatust ja neid
tuleb muuta või siis rikkuda. Vaid need traktaadid peavad vastu asjaolude surve ning on
rahvusvaheliste suhete arendajateks, millised on sõlmitud riikide poolt täies teadmises et
teevad seda oma rahvaste õiguste ning heaolu hüvanguks.

Täpselt samamoodi ka rahvusvahelise õiguse teaduslik töötlus peab olema suunatud mitte
kunstlike süsteemide loomisele, millistel puudub alus olevikus või mis on vasturääkivuses
kaasaegsete haritud riikide huvide ja püüdluste solidaarsusega, kuid see peab järgima üht
eesmärki – seadma antud suhetele, sellised rahvusvahelise korra alused, millised oleksid
kooskõlas kultuuri ülesannete ühtsusega ja sealt tingitud tsiviliseeritud rahvaste täieliku
õiguste ning kohustuste vastastikkusega. Selline kord ilmselgelt ei saa omada kõrgeimaks
printsiibiks iga üksiku riigi suveräänset sõltumatust, kuna see alus viiks vältimatult
rahvusvaheliste suhete erandlike huvide valdkonna vastaste õiguste valitsemisele ning
õigustamisele. Kaasaegse rahvusvahelise õiguse teadusliku süsteemi aluseks peab olema
pandud rahvusvahelise suhtlemise idee, millisega kooskõlas on iga iseseisev riik ühtse, teiste
riikide huvide ja õiguste ühisusega orgaanilise terviku osa.
Vaadeldes viidatud vaatepunktist kaasaegset rahvusvahelist korda, rahvusvahelise õiguse teadus
hakkab omama oma asjaks vaid poliitilisi juriidilisi norme, millised töötati välja kaasaegsete
haritud rahvaste õigusteadvusega ja millised leidsid oma väljenduse rahvusvahelistes tavades,
traktaatides ning riikide vastastikuste suhete praktikas. Ühe või teise teadlase isiklikke vaateid,
iseenesest olgu need nii kõrged, humansed ja austusväärsed, ei tohi segi ajada kehtiva
rahvusvahelise õigusega. Kuid eraldades oma soovid praktikas omistatud alustest ja seadustest, me
ei välista kriitilist suhtumist eksisteerivasse korda. Ainult ei tohi tunnistada selle kriitika õigeks
mastaabiks poliitilise tasakaalu, ega rahvuse, kui aluse printsiipi, mis ei anna mitte mingit alust
riikide vastastikuste suhete juriidiliseks määratluseks. Õiguse idee kujutab endast ainsat võimalikku
juhtprintsiipi rahvusvahelise õiguse positiivsete aluste käsitlemisel de lege ferenda ((vastu seadus))
vaatepunktist. Teaduslikus süsteemise ei ole kohta poliitilistele kaalutlustele.
Õigusprintsiip võeti riikide eneste poolt vastastikuste suhete juhtivaks aluseks- Suured
lliiduriigid, kes kogunesid Aacheni kongressil, andsid välja deklaratsiooni (3 )(15) november
1818.a.), milline, muuseas, ütles, et „liitu astunud monarhiad, tunnistavad oma peamiseks
vankumatuks kohustuseks, kõigis omavahelistes, kui ka teiste suurriikidega teostatavates suhetes,
järgida kõrvalekaldumatult rahvusvahelise õiguse juhiseid“*).
*)Памятники дипломатическихъ сношений, т.II стр. 370.
Мое Собрание трактатовъ, т. VII, № 291.
Saab öelda vaid, et riigid, kes kuulutasid välja selle aluse, mitte alati ei leidnud vajalikuks
või võimalikuks sellest ka tegelikult juhinduda.

VI.Süsteemi põhijooned.

Artikkel 40. Igasugune teaduslik süsteem peab rahuldama kaht peamist nõuet: 1)ta
peab hõlmama kogu tema poolt tundmaõppimisele kuuluva valdkonna küsimusi, 2)viima viimased,
ühe üldise idee kaudu teatud korda. Nii nagu rahvusvahelise õiguse asjaks on eluliste suhete, mis
eksisteerivad kaasaegsete haritud riikide vahel, kogum, siis ta süsteem peab olema, ilmselgelt,
nende suhete, mitte aga nende seaduste ja aluste, millised aja jooksul töötati välja rahvusvahelises
elus, süsteemiks.
Enamus rahvusvahelise õiguse esindajaid jätavad tähelepanuta selle rahvusvahelise õiguse
õige süstematiseerimise sisulise tingimuse. Nad põhjendavad oma süsteemi kas rooma õigusega,
või juhuslike ja isiklike kaalutlustega, millistel ei ole miskit ühist teaduse objektiivsete alustega**).
**)Vt. näiteks üht kummalist süstemi: Klüber. Droit des gens moderne de L´Europe, publ.

Par Ott. Paris 1861.
Töödes, mis pühendatud rahvusvaheliste suhete ja õiguse üldisele esseele, valdab rooma
tsiviilõiguselt üle võetud süsteem. Rakendades seda rahvusvahelise õiguse suhtes, juristid soovisid,
muidugi, anda sellele täielik juriidiline iseloom ja anda oma teaduse lausetele suur
kindlaksmääratus, kuid tegelikult nad moonutasid nende suhtes rakendavate riikidevaheliste suheteja õiguse mõtet ning iseseisvat tähendust.
Süsteem, millisest me peame kinni pidama, omab alljärgnevalt kirjeldatud kuju.
Me käsitleme kõiki rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise õiguse teaduse küsimusi
rahvusvahelise suhtlemise idee vaatepunktist. See lasub kaasaegse rahvusvahelise korra alusel ja
peab olema selleks rahvusvahelise õiguse teaduse kõrgemaks printsiibiks, milline õigustab ja
seostab kõik selle esitatud laused. Asetades selle aluse positiivsetele andmetele, me sõnastame
analüütiliselt võõrandamatud õigused, millised kuuluvad riikidele, kui rahvusvahelise kogukonna
liikmetele, - rahvusvahelise õiguse subjektidena nende vahelistes suhetes – nende territooriumite
suhtes, lõpuks, kui lepingupoolt, kes astub rahvusvahelistesse kohustustesse. Kõik need küsimused,
kui põhilised rahvusvahelisele õigusele, moodustavad meie süsteemi üldise osa sisu.
Erilises osas me käsitleme neid reaalseid elulisi suhteid, millised ühendavad kaasaegseid
haritud rahvaid ning annavad riikide rahvusvahelisele juhtimisele sisu. Rahvusvahelise
administreerimise asjadeks me peame: 1) nii tervete rahvaste-, aga ka erinevate ühiskondlike
klasside ja üksikute isikute -huve vaimses, religioosses, arukas ja esteetilises elus; 2) füüsilise elu
rahvusvaheline juhtimine, riikliku, ühiskondliku ja individuaalse majandusliku, tootva tegevuse
sfääris; 3)kohtukorras tsiviil ja kriminaal- õigussuhete reguleerimine, millise eesmärgiks on riigile
antud võõrtaste valduste piires (rahvusvaheline era- ja kriminaalõigus) seaduslike õiguste kaitsmine.
Lõpuks, erilise osa viimases osas tuuakse ära sõja- ja neutraliteediõigus, mis määratleb ära
seaduslikud vahendid, milliseid riigid valdavad oma huvide ja õiguste kaitseks, sõdiva või
neutraalse riigina.

VII.

Rahvusvahelise õiguse kehtivuse ruum.

Artikkel 41. Kaasaegne rahvusvaheline õigus on Euroopa tsivilisatsiooni rahvaste
kultuurise elu ja õigusteadvuse produkt. Nii nagu näitab rahvusvaheliste suhete ajalugu, üldised
sotsiaalsed ülesanded, milliseid rahvad järgivad vastastikustes suhetes ja ühtmoodi omandatud
nende moraalsed ja õiguslikud vaated – need on rahvusvahelise juriidilise korra hädavajalikeks
tingimusteks – töötati esmalt välja Euroopas ja mis senini veel kaugeltki ei eksisteeri kõigis
maakera riikides. Kooskõlas sellega, piirdub rahvusvahelise õiguse kehtimise ruum vaid nende
rahvastega, kes tunnistavad Euroopa kultuuri aluseid ja on väärt haritud rahvaste nimetust*).
*)Vaat, miks kuni käesoleva ajani räägitakse veel euroopalikust rahvusvahelisest õigusest,
kuigi see kvalifitseerimine ei ole õige selles suhtes, et kaasaegne rahvusvaheline õigus laiendab oma
mõju isegi Ameerika tsiviliseeritud riikidele, millised, Põhja-Ameerika Ühendriikide näitel,
kuulutasid selle omale kohustuslikuks.
Omapärased sotsiaalsed ja riiklikud tingimused, millistes elavad islami usutunnistusega
rahvad, aga ka paganausulised metsikud hõimud, ei anna mingit võimalust rakendada
rahvusvahelist õigust suhetes nende harimatute või poolharitud rahvastega. Rahvusvahelised suhted
põhinevad suhtlemise ideel, millised on mõeldamatud huvide solidaarsuse ja rahvaid ühendavate
ühiste püüdluste puudumisel. Seejuures moslemimaid juhitakse erandlikult Koraani alusel, millne
suhtub vaenulikult ja sallimatult kõikidesse muuusulistesse rahvastesse. Mis aga puudutab
barbaarseid hõime, siis nad mitte ainult ei tunne vajadust rahvusvaheliste suhete järele, vaid neil
tavaliselt ei ole isegi kindlat ühiskondlikku organisatsiooni ning kindlaksmääratud territooriaalseid

piire. Kuid ei saa ka ütlemata jätta, et haritud ja mitteharitud rahvaste vahel kehtivad suheted ei
oleks ka õigusega määratlemata. Me eeldame, et nad peavad alluma loomuliku õiguse
ettekirjutustele, s.t. teatud aluste kogumile, mis tulenevad inimese moraalsest olemusest ning
mõistusest. Loomulik õigus nõuab, et antud sõnast ausalt kinni peetaks, et teise inimese elu, au ja
omand oleks austatud, et rumalad instinktid loovutaks koha üllatele impulssidele: ilmselge, et
selline õigus, mis rakendatud suhetele mitteharitud rahvastega, ei eelda huvide solidaarsust, ega ka
vastastikuste suhete hädavajalikkuse tunnetust ja järelikult, ei samastu positiivse rahvusvahelise
õigusega. Kuid ei ole kahtlust, et tsiviliseeritud riigid peavad andma eeskuju alama
kultuuritasemega rahvastele omale võetud kohustuste kohusetruul täitmisel*).
*)Selle, riikide rahvusvahelise õiguse kehtivuse ruumi, kardinaalse küsimuse suhtes valitseb
kaasaegses kirjanduses täielik mõistete segamine: üks autor kirjutab selle, täiesti kriitikavabalt,
teiselt maha või viitab teisele „autoriteedile“.
Phillimore. Commentaries, I, § 28, p. 23.
Woolsey. Introduction to the study of Intr. Law., § 5.
Heffter, § 7.
Martens. Precis, § 8 et suiv.
Türgi ja mõnede teiste aasia riikide rahvusvahelisest suhtlusest, mis eksisteerib Euroopa
haritud riikide vahel, väljalülitamise vastased väidavad, et viimased mitte ainult ei suhtle faktiliselt
nende riikidega, vaid ka sõlmivad nendega rahu-, liidu- ja kaubandustraktaate, mis, lõpuks, Türgi
oli 1856.a. Pariisi kongressil pidulikult tunnistatud Euroopa rahvaste pere täieõiguslikuks liikmeks (
Pariisi rahutraktaadi Artikkel VII.). Need vastuväited ainalt tõestavad, et need, kes soovivad
levitada rahvusvahelist õigust ka mittetsiviliseeritud riikide üle, ei teadvusta kaasaegse
rahvusvahelise korra positiivset alust, mis põhineb vastastikkusel ja ajavad loomuliku õiguse segi
positiivse rahvusvahelise õigusega. Viidet Pariisi rahu Artikkel VII ei saa olla loetud veenvaks
paljalt seetõttu, et suurriigid, kuulutades Kõrge Porta võrdõiguslikkust teiste Euroopa valitsustega,
samal ajal lükkasid tagasi ta palve Türgis kuni käesoleva ajani kehtiva, mis ei ole kooskõlas
sisemise õigusalluvusega, kuid mida tunnustatakse iga, rahvusvahelise kogukonna tsiviliseeritud
riigi poolt, konsulaarõiguspädevuse ja kapitulatsiooni tühistamiseks. Konsulite õiguspädevus
eksisteerib samuti Pärsia ja Hiina piires, nii nagu need riigid, sarnaselt Ottomani impeeriumile, ei
võimalda kõiki garantiisid, mis hädavajalikud neis riikides viibivate välismaalaste huvide ja õiguste
tegelikuks tagamiseks. Seni kuni Idas ei toimu seadustes, poliitilises ja valitsevas ühiskondlikus
korras olulisi muutusi, senini mainitud riigid ei hakka omama rahvusvahelistes suhetes haritud
riikidele kuuluvaid õigusi*).
Üksikasjalikumalt tõestatakse see seisund minu (F. Martens) teoses: „О консулахъ и
консулъской юрисдикции на Востоке» (Спб. 1873), стр. 513 и след. Saksakeelses väljaandes
1874.a. lk. 500 jne.. Peale selle minu töö: «Россия и Англия въ Средней Азии» (Спб. 1880), lk.
10 -23, millised on olemas samuti prantsuse, saksa ja ingliskeelses väljaandes.
Tuginedes sellele lausele, et kaasaegse rahvusvahelise õiguse subjektideks võivad olla
tunnistatud vaid ligikaudu ühesuguse kultuuri ja sotsiaalste suhete arenguga riigid, me ei taha
sellega öelda, et rahvusvaheline õigus põhineb erantitult kristlikel alustel ja on kohustuslik vaid
kristliku usutunnistusega rahvaste vahelistes suhetes. Ei, ei saa olla tunnistatud ja järgitav olla
sõltuvalt religioosetest uskumustest, mis riigis valitsevad, kuid on hädavajalik, et sellesse puutuv
rahvas või tema juhtivad klassid jagaksid vaateid inimliku eksisteerimise ja riigi sihtotstarbe
mõistlikku eesmärki, mis töötatud välja Euroopa tsiviliseeritud rahvaste sajandipikkuse kultuuriga.
Me ei saa seepärast nõustuda arvamusega, milliseid väljendab Bluntschli, et rahvusvahelise
õiguse mõju ei piirdu ainult Euroopa tsiviliseeritud rahvastega, et selle valdkond on kogu maailm, et
ta langeb kokku kogu inimkonna õigusega**).

**)Bluntschli. Das moderne Völkerrecht, §§ 7, 8.
Bluntschli. (Politik als Wissenschaft. 1876, S. 59 flg.) Oluline erinevus tsiviliseeritud ja
mittetsiviliseeritud rahvaste vahel.
Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, §4.
Selline suursugune ja kõrgendatud kosmopolism võtab rahvusvaheliselt õiguselt igasuguse
positiivse aluse ja praktilise tähenduse; ta pöörab rahvusvahelise õiguse ideaalsete, kuid
kaasaegsetes juriidiliste normide tingimustes veel teostamatute ritta. Nii nagu seda märkis õiglaselt
J.St. Mill (1806 – 1873)*), rakendada Euroopa rahvusvahelist õigust mitteharitud rahvaste suhtes,
tähendaks ekslikult mõista õigust, mille aluseks on vastastikusus, s.t. nimelt see praktiline tingimus,
milline sunnib tsiviliseeritud riike suhtuma austusega nende igakülgstesse õigustesse ning huvidesse
kuid millised ei leia aset suhetes mitteharitud rahvastega.
*)Mill. Dissertations and discussions, I, p. 161; III, p. 166.
VIII.Rahvusvahelise õiguse suhe teistesse juriidilistesse ja poliitilistesse teadustesse.
Artikkel 42. Asend, mida omab rahvusvahelise õiguse teadus teiste juriidiliste ja poliitiliste
teaduste keskel on määratletud tema asja, ülesande ja eesmärgiga. Rahvusvaheline õigus on haritud
rahvaste kõigi eksisteerivate individuaalse elu külgede vahelise suhtlemise sanktsioonide
väljenduseks. Vastavalt sellele on rahvusvahelise õiguse teadus, selle täielikul iseseisvusel, seotud
orgaaniliselt teiste õigusteaduse osadega, milliste asjaks on õiguslik era-, ühiskondlik- ja riiklik
elu**).
**)Heffter. Völkerrecht, § 4.
Renault. Introduction, p. 27.
Каченовский. Курсъ, § 6.
Holtzendorff. Handbuch, S. 47 – 68.
I. Ilma mingi kahtluseta, erineb rahvusvaheline õigus oma sisult tsiviil- ja
kriminaalõigusest. Kuid kaasaegse rahvusvahelise suhete arengu puhul , nii tsiviil-,
aga ka kriminaalõigus leiavad oma kõrgema kaitse ka rahvusvahelises õiguses..
Tõesti, koodeksid ja seadustikud, mis määratlevad era-õigussuhted, on ebapiisavad,
et garanteerida üksikute isikute õiguste austamine ning nende kohtuliku kaitse
väljaspool antud riiki. Selleks on hädavajalik riikide poolne vastastikune,
välismaiste seaduste, oma territooriumi piires, kohustusliku jõu tunnistamine.
Sellisel viisil on rahvusvaheline eraõigus iga tsiviliseeritud riigi tsiiviilõiguse
hädavajalikuks täienduseks. Täpselt samuti teadvustavad kaasaegsed valitsused
täiesti seda, et riigi sisene juriidiline kord sõltub märkimisväärsel tasemel sellest
austusest, millist leiavad eest teiste riikide poolsed kriminaalseadused. Selleks, et
tagada sisemine kord ja julgeolek, nad astuvad vastastikuste kurjategijate
väljaandmise lepingute sõlmimise ja teevad kaastööd õigusrikkumiste süüdlaste
paljastamisel ning kuriteo fakti konstateerimisel. Alused, mis siia puutuvad,
moodustavad rahvusvahelise kriminaalõiguse asja.
II.Rahvuvaheliste suhete ajaloo essees, me püüdsime näidata rahvaste ühiskondliku elu sidet
nende rahvusvahelise tegevuse iseloomuga. Kui rahvusvaheline suhtlemine ja rahvaste sisemine
sugulus põhineb nende sotsiaalsete elementide ühtsusel, siis on mõistetav, et rahvusavahelise õiguse
suhe ühiskondlikku õigusesse on kõige lähem. Need siseriiklikud seadused, millised määratlevad
sotsiaalse korralduse, vastastikused õigused ja ühiskondlikke kalsside ja riigi khustused, peavad
ilmselgelt osutada mõju õigusele, mis tagavad iga rahva sotsiaalsed huvid rahvusvaheliste suhete

valdkonnas.
III. Seda-sama peab ütlema riigiõiguse kohta. Siseriiklikud korrad kajastuvad alati
korral, millised eksisteerivad rahvusvahelistes suhetes. Kaasaegset rahvusvahelist
õigust ei saa mõista, tundmata haritud rahvaste riikides kehtivat riigiõigust. Teisest
küljest, kui iga riig mõistlik eesmärk seisneb riigis sellise korra kehtestamises,
milline tagab iga alama isiklike jõudude ja võimete igakülgse arengu, siis see
eesmärk võib olla saavutatud vaid rahvusvaheliste suhete teel, teenete vahetamise ja
riikide, kui rahvusvahelise õiguse subjektide, vastastikusel abil.
IV.Rahvusvahelise õiguse kõrvale asetatakse tavaliselt riikide välissuhtluse või poliitika teadus.
Rahvusvahelise õiguse ja välispoliitika asi ei ole ühesugune: esimene käsitleb neid seadusi ja
õiguslikke aluseid, millistega juhitakse rahvusvahelisi suhteid; teine õpetab rahvusvaheliste huvide
kõige sihipärase rahuldamise kunsti, mis tekkitatud geograafilisest asendist ja riigi kultuuri
ülesehitusest või selle poliitilisest elust. Siit on näha, millises õiges suhtes peab asuma välispoliitika
rahvusvahelise õiguse suhtes. Otsides riigi mõistlike eesmärkide saavutamiseks vajalikke vahendeid
rahvusvaheliste suhete valdkonnas, peab poliitika eelkõige juhinduma neist juriidilistest normidest,
millised esitab rahvusvaheline õigus, kuna neist mittekinnipidamine oleks tema poolt taotletavate
mõistlike huvidega vastuolus. Teiste sõnadega, rahvusvaheline poliitika peab olema õiguspärane,
kui ta tõesti soovib rahuldada mitteegoistlikke ja mitteauahneid huve, vaid rahva seaduslikke
vajadusi, milliste nimel rahvusvaheline õigus ise eksisteeribki*).
*)Holtzendorff. Principien der Politik, Cap. IV ja V.
Bluntschli. Politik als Wissenschaft, S. 23 flg.
Heffter. Völkerrecht, § 4.
V. Lõpuks, rahvusvahelist õigust ei tohi ära segada diplomaatiaga ja diplomaatia
õigusega. Diplomaatia sisuliselt ei erine välispoliitikast ja selle nimetus viitab sellele,
et isikud, kes on end pühendanud välispoliitikale, peavad põhjendama oma tegevuse
rahvusvaheliste traktaatide (diploma, diplomite) positiivsete andmete
tundmaõppimisel – mis reguleerivad riikide vastastikuseid suhteid**).
**)Klüber. Droit des gens, §7.
Pradier-Fodere. Cours de droit diplomatique (Paris 1881), t. I, p. 1: „la diplomatie est
l`art des negociations“. Vaid Pradier-Fodere diplomaatilise õiguse ekslik määratlus, kui „branche
du droit public externe“ (p. 3). Diplomaatia õigus ei ole rahvusvahelise õiguse osa.
Mountague Bernard. Four Lectures, p. 111 etc. ( Vt eelmainitu teravmeelseid märkusi.)
Kui diplomaatia ja diplomaatiline õigus muutusid omavoli ja kavaluse sünanüümiks, siis
seda tänu rahvusvaheliste suhete ning diplomaatia ülesannete lihtsate ja tervete mõistete, milliseid
õigustati mõistuse ning rahvusvahelise õiguse ajalooga, moonutamisele.

IX. Rahvusvahelise õiguse allikad.
Artikkel 43. Sõltumatud riigid, mis moodustavad rahvusvahelise liidu, ei allu kõrgemale
võimule, milline määratleks oma seadusteks nende vastastikused suhted; neid ei saa nende poolse
rahvusvahelise õiguse rikkumise pärast võtta vastutusele rahvusvahelise tribunali poolt.
Rahvusvahelisi suhteid määratlevate juriidiliste normide aluseks on tsiviliseeritud riikide poolt
rahvusvahelise õiguskorra hädavajalik teadvustamine ning sellest tingitud nende kohustuslikkuse
vabatahtlik tunnustamine*).

*) Modestinus. „Omne jus aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit
consuetudo“.
Heffter. Völkerrecht, §3 , 8.
Phillimore. Commentaries, I, p. 14. etc.
Creasy. First platform, p. 65 etc.
Bluntschli. Völkerrecht, § 13 flg.
Holtzendorff. Völkerrecht, Encyclopädie, I, S. 934 flg.
Holtzendorff. Handbuch, S. 77-156.
See teadvustamine ja nõusolek saab oma kõrgema väljenduse (formuleeringu)
rahvusvahelistes kommetes ja traktaatides, diplomaatilistel läbirääkimistel, seadusandluses,
valitsuse korraldustes, lõpuks, kohtuotsustes. Kuivõrd nimetatud aktid ja tavalised alused on
kindlaks riikide õigusteadvuse peegelduseks, niivõrd neid võib pidada kaasaegse positiivse
rahvusvahelise õiguse allikateks.
I.Rahvusvahelisteks kommeteks peetakse neid eeskirju ja korraldusi, milliseid kehtestatakse
rahvusvahelistes suhetes nende alalise ning olemuselt ühesuguste juhtude ühesuguse rakendamise
alusel. Nagu rahvusvaheliste suhete normid, on kommetel alustena suur praktiline ja juriidiline
tähendus**).
**)Bynkershoek. Quaestiones juris publ. III, 10: „Jus gentium oritur e pactis tacitis et
praesumtis, quae ratio et usus inducunt“. De reb. Belli praef.:“Ut mores gentium mutantur, sic
mutatur jus gentium“.
Phillimore. Commentaries, I, p. 38 etc.
Rahvusvaheliste kommete praktiline tähtsus on märgatav sellises faktis, et üpris paljud
rahvusvahelise õiguse peamised instituudid ja määrused ei oma mingit teist kaitset, peale riikide
poolsest sõnatust tunnistamisest ja neist kinnipidamisest. Tavadest kujunes välja ja kinnistus
rahvusvaheline lepingu- ja saadikuõigus. Seejärel aga õigused, milliseid kasutasid monarhid ja
üldse kõrgema võimu esindajad võõral territooriumil viibimise ajal, samuti nagu nende vaheliste
suhete etikett, mis kujunes iseenesest täpselt samuti välja ja säilitas jõu ilma formaasete
sanktsioonideta. Rahvusvaheline mereõigus, alustades kaubasaatmisest, kindlustamisest merel,
laevakapteni ja madruste vahelistest suhetest, lõpetades neutraalse kaubanduse õigustega, - kõik see
tekkis keskajal, algselt tavade kujul, millised kanti seejärel spetsiaalsetesse kogumikesse ja lõpuks,
muutusid erinevate riikide seadusandluste osaks. Enamus juriidilistest normidest, mis moodustavad
sõjaõiguse, ei olnud kuni viimase ajani formuleeritud rahvusvaheliste kokkulepetega, ega riikide
seadusandlustega, jäädes alles kommete kujul. Lõpuks, rahvusvahelisese eraõiguse valdkonnast
võib viidata eriti olulisele alusele: locus regit actum, milline põhineb samuti tava jõul*).
*)Peamisteks rahvusvaheliste tavade kogumikeks on:
Rooles d´*Oleron (XII saj);
Consolato del Mare (XIV saj);
Guidon de la mer (XVI saj).
Pardessus. Collection des lois maritimes, t. I.
Perels. Das internationale öffentiliche Seerecht der Gegenwart. Berlin 1882, § 3.
Õiguse vaatepunktist on rahvusvahelistel tavadel samuti suur tähtsus. Kui riigis eksisteeriv
komme tõestab, et isikud, kes neist juhinduvad, on teine-teisega seotud moraalse ja juriidilise
maailmavaate ja oma eluliste huvide ühtsusega, siis seda sama peab ütlema ka rahvusvaheliste
tavade suhtes:nende tunnistamine ja austamine riikide poolt on tõendiks sellistest haritud rahvaste
vastastikustest huvidest ning neid ühendavast ühesugusest õigusteadvusest, millisele tugineb
kaasaegne rahvusvaheline õigus.

Rahvusvaheliste tavanormide moodustumise protsess selgitab meile rahvusvahelise õiguse
olemuse ning selle kohustusliku jõu kõrgeima allika. Erinevalt kommetest, mis kehtivad rahvaste
era- ja ühiskondlikus eluolus ja mis on kujundatud välja masside tumeda instinkti ning
ümberlükkamatute asjaolude jõu poolt, siis rahvusvahelised tava eeskirjad kehtestatakse pigem
arvestusega, mõttega, teadlikult. Tihti need alused, millised vähehaaval kinnitatakse rahvusvahelises
praktikas tava õigusena, kuulutatakse esialgselt välja, kui rahvusvaheliste suhete mõistlik printsiip,
kellegi silmapaistva juristi või tähelepanuväärse poliitiku poolt. Sellisel viisil rahvusvaheliste
tavade tekkimine kinnitab täiesti meie poolt ülalpool püstitatud väidet, et rahvusvaheliste suhete
valdkonnas juriidilise korra hädavajalikkuse teadvustamine on rahvusvahelise õiguse tõeline
allikas*).
*)Selles mõttes on täiesti õiglane Woolsey lause: „Self-protection and intercourse are the
twe sources of International Law“. (Introduction, § 6 note).
II. Rahvusvaheliste lepingute, rahvusvahelise õiguse allika tähenduses, me mõistame
igasuguseid riikide poolt vastastikku enesele võetud kohustusi – millised on
väljendatud kas traktaatides või konventsioonides, või siis nootides ja
deklaratsioonides. Sellised riikide kokkulepped kujutavad pendast peamiselt seda
allikat, milliste tundmaõppimine on eksisteerivate rahvusvaheliste õigussuhete
täielikuks mõistmiseks hädavajalik**).
**)Bergbohm. Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Völkerrechts, S. 77 flg.
Jellinek. Die rechtliche Natur der Staatenverträge. Wien 1880.
Renault. Introduction, p. 32 et suiv.
Rahvusvahelised lepingud võib selles mõttes jaotada kahte peamisse liiki: ühed
formuleerivad, praktikas austatud, kui rahvusvahelise õiguse alused, riikidele kohustuslikud
juriidilised normid; vastupidiselt, teised kahe või enama riigi vahelised, nende konkreetsetes
huvides sõlmitud lepingud.
Rahvusvahelise õiguse aluste tunnistamine on riikide poolt tunnistatud reas silmapaistvates
aktides, milistel on rahvusvahelise kogukonna seaduste jõud. Siia kuuluvad: декларация
Екатерины II о вооруженномъ нейтралитете и подтверждающая обязательность его
принциповъ Парижская декларация 1856.г.; 1864.a. Genfi konventsioon haavatud sõjaväelaste
saatuse kergendamise kohta sõja ajal; posti- aj telegraafi üleilmsed liidud jne. Kõik sarnased aktid ei
ole kutsutud esile võitlusega, vaid poolte vastastikuste huvide kokkulepetega, riikide poolse nende
juriidiliste eeskirjade hädavajaduse teadvustamisel, mis saades kohustuslikuks, ei ole tavades või
üksikutes rahvusvahelistes kokkulepetes selgelt väljendatud.
Teist liiki traktaatide, millised kujutavad endast erinevate lepingupoolte huvide vahelist
kompromisse, hulka kuuluvad: rahulepingud, kaubandus-, kartelli-, kirjandus traktaadid, konsulaarkonventsioonid jt.. Üksikute valitsuste vahel, konkreetsete kaubanduspartnerite huvides sõlmitud
traktaadid, nähtavasti, ei saa olla rahvusvahelise õiguse allikaks,mis laiendaks oma mõju kõigi
haritud riikide üle. Siiski, võrreldes teine-teisega kartelli konventsioone või laevasõidu traktaate
ning teisi lepinguid, mis sõlmitud erinevate riikide vahel, me märkame, et nad on üksteisega
sarnased mitte ainult oma alustelt, vaid ka üksikasjades. Sellisel viisil juriidiline kord, mis seatud
sisse teatud lepingupartnerite omavahelistes suhetes, on tegelikkuses üldiseks korraks, mis ühendab
kõik riigid, mis asuvad omavahelistes kohustavates suhetes.
Käsitletav sellest vaatepunktist, riikide eraldi kokkulepped peavad olema vaieldamatult
tunnistatud sisuliseks positiivse rahvusvahelise õiguse allikaks*).
*)G. F. De Martens. Recueil des traites. 1761.a. Kuni tänapäevani, milliste järgi on välja

andnud: Saalfeld, Murhard, Samwer, Hopf; alates 1887.a.
Stoerk. Das Staatsarchiv von Aegidi und Klauhold – Archives diplomatiques, 1861.a.
Eraldi riikidel on oma spetsiaalsed traktaatide kogud, nagu:
Austria-Ungari – Neumann. Recueil des traites 1763 – 1856. Nouvelle suite 1856.a.
Prantsusmaa – De Clercq. Recueil des traites depuis 1763.
Inglismaa – Herstlet. Complete collection.
Ühendatud Ameerika Osariigid – Haswell. Treaties and Conventions concluded between the
United States of Amerika and other Powers, since July 4, 1776. Washington 1889.
Россия. Мое (Ф. Мартенс) Собрание трактатовъ, 13 томовъ.
Сборникъ действующихъ трактатовъ и конвенций, имеющихъ отношение къ военному
мореплаванию. Изд. Морского Министерства. Спб. 1885.
Сборникъ действующихъ трактатовъ и конвенций (изд. М.И.Д.) 1889, 4 т.
Jaapan – Treaties and Conventions concluded between the Empire of Japan and Foreign
Nations 1854 – 1874. Tokio. 1874.
Martitz. Les Recueils des traites internationaux (Revue de droit international 1886, p. 168 et
suiv.).
Siin tuleb kõrvaldada üks arusaamatus. Rahvusvaheliste traktaatide, sunnijõudu omamata,
kohustuslik jõud põhineb oma tahte vabatahtlikul piiramisel nende riikide poolt, kes astuvad
omavahelistesse kokkuleppesse.
On ilmselge, et selline enesepiirang ei saa olla eeldatud riikide puhul, kes ei ole antud akti
allkirjastanud*).
*)Seepärast, Bluntschli. §110, 111, arvamus, et „Euroopa kongressi“ määruse
kohustuslikkus kõikide riikide suhtes, isegi nendele, kes formaalselt sellega ei liitunud, on täiesti
ebaõige.
III.Tähtsaks rahvusvaheliste suhete valdkonna õiguskordade selgitamise abivahendiks on
diplomaatilised läbirääkimised ja aktid, millised valmistavad ette riikide vahel üleskerkinud
küsimuste lahendusi või määratlevad riikide vastastikust asendit antud ajal ja teatud asjaoludes.
IV.Rahvusklikud seadused ja valitsuste ettevõtmised, kuivõrd neil on oma asjaks riigi piiridest
väljapoole jäävad suhted, samuti võivad ja peavad olema tunnistatud allikaks mis tutvustavad
rahvusvahelise õiguse alustega. Kaasaegsete haritud rahvaste seadusandlustes paljud määrused, mis
kutsutud esile rahvusvaheliste suhetega, on sisuliselt ühesugused, nii näiteks, riigis viibivate
välismalaste, konsulite, meresõidu -seadused jne. Üpris tihti andsid rahvusvahelised suhted esimese
tõuke teatud seadusandlikele töödele riigis või traktaatidega vastuolus oleva seadusandluse
muutmiseks, miliste sisu, omakorda sõltub riigi juhtimises valitsevast suunast ning vaadetest. Ühe
sõnaga, riigi siseelu ja tema rahvusvaheliste suhete vastastikune mõju on vaieldamatu fakt**).
**)Bergbohn. Staatsverträge, S. 102.
Phillimore, loc. Cit., I, p. 34 etc.
Бялэцкий О значении международнаго права, 219.
V. Kohtupraktika tähendus rahvusvahelisele õigusele saab mõistetavaks, kui pidada
silmas, et tsiviliseeritud riikide tsiviil- ja kriminaakohtud on kutsutud lahendama
mitte ainult rahvusvahelisse era- ja kriminaalõigusse puutuvaid asju, vaid ka asjju,
mis puudutavad avalikku rahvusvahelist õigust, näites diplomaatiliste agentide
puutumatuse piiridest, monarhide varalist vastutust eraisikute poolt esitatud hagide
puhul jne.
Mõningad spetsiaalsed, riigis asutatud kohtud omavad otse rahvusvahelist iseloomu. Sellised
on priisikohtud, millised asutatakse sõdiva riigi poolt, et lahendada asju vaenlase või neutraalse riigi

kodanikelt hõivatud omandi (priisi) küsimustes, milliste puhul juhindutakse mitte kohalike seaduste
järgi, vaid rahvusvahelise õiguse järgi. Selliste otsuste kogud annavad rikka materjali kõigis
rahvusvahelise õiguse, nii sõja, aga ka rahu küsimustes. Kuid ei tohi neis näha, nii nagu teevad seda
Inglise ja Ameerika juristid, vääramatut tõde, mis ei luba kahtluse varjugi. Sellist tähendust omavad
rahvusvahelised segakohtud, millised olid asutatud 1874.a. Egiptuses kohalikest alamatest ja
Euroopa valitsuste poolt soovitatud isikutest, et lahendada kommertsasju, aga samuti tsiviil- ja
kriminaalprotsesse, millistes olid pooleks välismaalased või erinevatest rahvustest isikud.
VI. Lõpuks, rahvusvahelise õiguse ajalugu ja teadus on eksisteerivate traktaatide ja
rahvusvaheliste tavade tõelise mõtte väljaselgitamise vahendiks; ta annab võimaluse
esitada puhtal kujul rahvaste õigusteadvus, mis väljendub traktaatides ja kommete
normides ja on seepärast vaieldamatuks rahvusvahelise õiguse allikaks*).
*)Phillimore. Comm entaries, I, p. 43: „History is a record of the injustice, evil
passions and folly as well as of the justice, virtues, and wisdom of Nations“.

X. Rahvusvahelise õiguse aluste kodifitseerimine.
Artikkel 44. Positiivne rahvusvaheline õigus, mis asutatud ülalpool mainitud allikatele,
kannatab ühe sisulise puuduse all – oma määruste kindlaksmääratuse ja autentsuse puudumine.
Seejuures selliste üldkohustuslike rahvusvaheliste aktide, nagu 1856.a. Pariisi deklaratsioon või
1864.a. Genfi konventsioon, väljaandmine näitab, et seda puudust saab täiesti kõrvaldada
rahvusvahelise õiguse kodifitseerimisega. Veendumine, et saab koostada riikide vastastikuste suhete
määratlemise koodekseid, sünnitas erinevaid selle ülesande lahendamise katseid.
Rahvusvahelist õigust moodustavate aluste kogumit üheks, seaduse kujul, orgaaniliseks
tervikuks, ühendamise hädavajalikkust teadvustati juba ammu. Sellest mõtles juba Bentham, kuid ta
visandas vaid sellise rahvusvahelise koodeksi, milline, tema arvates, peaks eksisteerima*).
*)Works of Jeremy Bentham collected by John Bowring. London 1843, part. VIII, p. 538 ff.
Tema poolt tõstatatud küsimus leidis kaasatundmist ja toetust paljude juristide poolt. Meie
kaasmaalane, Harkovi ülikooli prof. Д.И. Каченовский, esitas juriidilisele ühingule 1862.a.
tähelepanuväärse kirjatöö, millises tõestas rahvusvahelise õiguse kodifitseerimise hädavajalikkust,
mis tuleks teostada erinevate riikide juristide koostöös. Itaalia teadlane Parodo sõnastas esimesena
seaduse kujul rahvusvahelise eraõiguse**).
Augusto Parodo. Saggo di codificazione del diritto onternazionale. Torino 1851.
Hulga edukamalt õnnestus rahvusvahelised traktaadid koondada ühte seadusesse DominPetruschevecz***).
***)Domin-Petruschevecz. Precis d´un code du droit international. Leipzig 1861.
Uusimatest sarnasest töödest väärib erilist tähelepanu: „Kodifitseeritud rahvusvaheline
õigus“ Bluntschli****), mis esile kutsutud New-Yorgi professori Lieberi
„väliinstruktsioonidest“*****), ja rahvusvahelise koodeksi projekt, mis töötatud välja Dudley Field
´i, ühe New-Yorgi osariigi seadusandjatest, poolt******).
****)Bluntschli. Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch
dargestellt. 3 Aufl. 1878.

*****)Lieber. Instructions for the government of armies of the United States in the field.
1863. vt. lisa Bluntschli tööle.
******)Dudley Field. Draft outlines of an International Code, New-York, 1872; 2 ed. 1876.
Levi. International Law With Materials for a Code of International Law. London 1888.
Kuid, viimasel ajal kohtasid need katsed üpris autoriteetsete teadlaste tugevat vastuseisu, kes
vaidlustavad kategooriliselt sellise kodifitseerimise teostatavuse ja soovitatavuse. Rahvusvahelise
õiguse reformi vastastena esinesid: Holtzendorff, Bulmerincq, Bergbohm ja mõned teised
juristid*** ****), kes võtsid peamised kodifitseerimise vastased väited Savini ((Савиньи))
klasikalisest tööst: „Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft“ (1814).
*** ****)Holtzendorff. Encyklopädie der Rechtswissenschaft. Bd. I, S. 768.
Bulmerincq. Praxis, Theorie und Codification des Völkerrechts, S. 180 flg.
Bergbohm. Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Völkerrechts, S. 70 flg.
Rakendades Savini lauseid rahvusvaahelise õiguse suhtes, ta räägib: 1)et rahvusvahelise
õiguse kodifitseerimine lõhub selle orgaanilise osa sideme rahvaste elu ning õigusteadvusega,
peatab ta arengu; 2)et kui õnnestus rohkem või vähem edukalt kodifitseerida tsiviil- ja
kriminaalõigus, siis vaid seepärast, et nende koodeksite koostajatel oli käepärast valmismaterjal
tsiviil ja kriminaalseadustest, milist aga ei oma rahvusvahelise õiguse kodifitseeriad; 3)et eelnevaks
hädavajalikuks tingimusesk, et luua kehtiv rahvusvaheline õigus, milline peab koodeksisse minema,
peab tunnistama traktaatide igakülgset eelnevat teaduslikku töötlust, mis suunatud nende
ühesuguste määratluste selgitamisele, millistes väljendatakse enamuse haritud riikide ühine tahe;
vaid peale selle ettevalmistava töö lõppu võib asuda rahvusvahelise õiguse kodifitseerimisele.
Seejuures, kuni käesoleva ajani on laialdase traktaatides sisalduva materjali tundmaõppimine
tühine; 4)viidatakse parimatele rahvusvahelist õigust käsitlevatele töödele, mis vormistatud
koodeksi kujul ja nende lünkadega, vasturääkivustega, objektiivsusetuse ja teistele puudustega, mis
tõestavad sarnaste tööde ebakohasust kaasajal.
Me ei ole täiesti nõus selliste vastuväidetega; meie veendumuse järgi, ei ole rahvusvahelise
õiguse kodifitseerimine soovitav, vaid täiesti hädavajalik. Milles seisneb igasuguse kodifitseerimise
töö peamine ülesanne? Ilmselge on see, et selgitada täpseimal viisil välja see, mis on positiivne
õigus ja mis ei oma selle jõudu. Kodifikatsioon on eelkõige puhastustöö, mis vabastab kehtiva
õiguse ebaselgustest, vasturääkivustest ja iganenud normidest; seejärel, kõigil rahvastel ta oli
parimaks seadusega, nende õiguste ja kohustustega, millised igaühele kuuluvad, tutvumise
vahendiks; lõpuks, ta ärgitas valitsust, ühiskonda alati täpselt formuleeritud ja kõigile tuntud seadust
austama. Need kaalutlused, mis õigustavad kodifitseerimist, omavad suuremat tähtsust
rahvusvahelise õiguse valdkonnas enam kui tsiviil- ja kriminaalõiguses.
Tõesti, rahvusvahelise õiguse kodifitseerimise vastased tõstavad esile selle, et on ebapiisav
üldse tunnistada rahvusvaheliste tavade ning seaduste kohustuslikku jõudu, et tegelikult ja kõikidel
juhtudel neist juhinduda; vastupidi, selleks on hädavajalik rahvusvaheliste normidega põhjapanev
ning lähedane tutvumine, millised, siiski on kõikidest vähem levinud nimelt neis sfäärides, kes on
kutsutud juhtima rahvusvahelisi suhteid. Kui see lause on õiglane, siis sellest tulenebki loogiliselt
rahvusvahelise õiguse kodifitseerimise hädavajadus; konstateerides kehtivaid rahvusvahelisi
seadusi, ta annab praktikutele sellise allika, millisest nad kergelt ammutavad kõik neile vajalikud
usutavad andmed õigusest, mis on rakendatav konkreetsel juhtumil. Selle tõestuseks võib olla
Bluntschli töö, mis esitab kogu rahvusvahelise õiguse koodeksi kujul: tänu oma vormile, sai see laia
leviku ja muidugi, see aitas kaasa rahvusvahelise õiguse alustega tutvumisele, kui kõik tema
eelkäiate rohkeköitelised tööd; isegi Hiina valitsus andis välja selle omakeelse tõlke, et seda
suhtluses tsiviliseeritud riikidega kasutada mugava juhendina. Veelgi enam veenab rahvusvahelise
õiguse kodifitseerimise kasuks haritud riikide sõjapidamise praktika. Sõdades, mis toimusid

viimasel ajal, sõdivad pooled, printsiibilt, tunnistasid sõja seadused ja tavad enestele
kohustuslikena; kuid nende vahel tekkisid pidevalt vaidlused nende mõtte ja tähenduse küsimustes,
seepärast, et ei eksisteeri sõjaõiguse koodeksit, mis oleks valitsuste poolt tunnustatud; paljud
metsikused ja sõjatavade karjuvad rikkumised oleksid võinud olla välditavad, kui sõdivate riikide
sõjavägi ning elanikkond oleks täpselt sõjaseadusi tundnud.*).
*) Nende arumentide arendust vaata minu (F,. Martens) töös: Восточная война и
Брюсселъская конференция, стр. 47 и след.
Holtzendorff. Handbuch des Völkerrechts, § 36.
Kuid me oleme nõus, et rahvusvahelise õiguse kodifitseerimine on sellise tasemeni keerukas
ning raske asi, et vaevalt seda suudavad üksikud isikud omal jõul edukalt sooritada. Äärmisel juhul,
sellised ettevõtmised veensid, et kui seadusandlikes töödes isegi nii silmapaistvad ja kogenud
juristid nagu Bluntschli ja Dudley Field, ei suuda selle tööga toime tulla. Selleks on tarvis juriidilise
teaduse jõudude ühendamine ja pidades silmas seda, et rahvusvaheline õigus töötatakse välja
erinevate rahvaste kultuurielus, siis on soovitatav, et selle ühise töö juurde oleks kaasatud kõigi
haritud rahvaste teadlastest esindajad. Sellest vaatepunktist lähtudes, on üpris soovitav erinevates
Euroopa riikides spetsiaalsete ühingute asutamine, mis tegeleksid rahvusvahelise õiguse küsimuste
tundmaõppimisega. Kui selliste ühingute vahel peetakse pidevalt sidet, kui nad koondatud
jõududega ja sõbralikult hakkavad mõjutama tsiviliseeritud rahvaste ühiskondlikku arvamust tema
valgustamisel ja oma õigust nõudma, siis rahvusvahelistes suhetes hakkab vähem valitsma
harimatus ning tumedad jõud, millistel ei ole mingit seost rahvaste tegelike huvidega. Käesoleval
ajal eksisteerib sarnane assotsatsioon. Genfis, 1873.a. Asutati erinevate riikide teadlastest
Rahvusvahelise õiguse instituut, et selle liikmete kollektiivsete jõududega aidata kaasa
rahvusvahelise õiguse progressile ning alalisele kodifitseerimisele*).
*)Vaat, väljavõte Rahvusvahelise õigus einstituudi statuutidest:
Art. 1.L´Institut de droit international est une association exclusivement scientifique et sans
caractere officiel. Il a pour but de favoriser le progres du droit international: 1)en travaillant a
formuler les principes generaux de la science, de maniere a repondre a la conscience juridique du
monde civilise; 2) en donnant son concours a toute tentative serieuse de codification graduelle et
progressive du droit international; 3)en poursuivant la consecration officielle des principes qui
auront ete reconnus comme etant en harmonie avec les besoins des societes modernes“...
Art. 3. „L´Institut se compose de membres, d´associes et de members honoraires“.
Art. 4. L´Institut choisit ses members parmi les hommes de diverses nationa qui ont rendu
des services au droit international, dans le domaine de la theorie ou de la pratique“.
Annuaire de L´Institut de droit international 1879 – 1880.
1873.a. Asutatud „Association pour la reforme at la codification du droit international“
taotleb osalt samasuguseid eesmärke, mis ülalmainitud instituut; mille liikmeteks võivad olla kõik
rahvusvahelise õiguse küsimuste vastu huvi tundvad isikud. Mitte mingit vaimeset tsensust ei ole.
Lõpuks, 1880.a. Asutati S.-Peterburis vene „Rahvusvahelise õiguse ühing“, mis seadis oma
eesmärgiks „toetada kõiki rahvusvahelise õiguse printsiipide kodifitseerimise katseid“.
Ei ole kahtlust, et positiivse rahvusvahelise õiguse aluste kodifitseerimine kujutab endast
seda ülesannet, millise lahendamiseks võib Rahvusvaheliste suhete institut tuua enim kasu.
Väljendades oma erapoletut arvamust selles ja teises vaidlusaluses rahvusvahelises küsimuses, see
võib tegelikult olla tsiviliseeritud maailma „õigusliku südametunnistuse“ väljendajaks ja tema
moraalset autoriteeti mitte keegi ei vaidlusta. Instituudi kõik peamised ja enam tähelepanuväärsed
tööd puutuvad eranditult kodifitseerimise valdkonda.
Instituudi erinevatel nõupidamistel teostati, muuseas, järgmised kodifitseerimise tööd:
Rahvusvaheliste vaidluste vahekohtuliku lahendamise põhikiri; Rahvusvahelise eraõiguse peamiste
printsiipide konventsiooni projekt; Välismaa kohtute otsuste täitmise eeskirjade konventsiooni

projekt; Rahvusvahelise priisi põhikirja projekt jt.
Vaieldamatult on eriti tähelepanuväärsed ja kaasaegsed Instituudi Oxfordi 1880.a. kogu
määrused kurjategijate väljaandmisest ja sama kogu poolt väljatöötatud „Maismasõda reguleerivate
seaduste juhend“. Lõpuks, kui lisada, et Instituut, oma Haagi kogul 1875.a. ütles kõige
energilisemal viisil välja, Venemaa poolt Brüsseli konverentsil vastuvõetud, sõjaseaduste
kodifitseerimise asjas, siis ei saa arvata teisiti, kui et see kompetentne ühing selle teaduse kõige
tuntumate kaasaegsete esindajate poolt kodifitseerib rahvusvahelise õiguse alused ja pühendab selle
ülesande lahendamisele kogu oma tähelepanu ja tööd.
Instituudis öeldi mitmeid kordi välja lause, et nii diplomaatilised läbirääkimised, ega
juristide ainuisikulised tööd ei ole võimelised olema tsiviliseeritud rahvaste valgustatud
südametunnistuse väljenduseks, kuna üksikud õigusteadlased kalduvad liiga tihti oma sümpaatiate
ja kitsa, kuigi seadusliku patriotismi tunnete poole, samas kui diplomaadid ja praktilised riigimehed
käsitlevad hädavajadusel kõiki rahvusvahelisi suhteid erandlikult konkreetse riigi poliitilise kasu
vaatepunktist.
Rahvusvahelise õiguse instituut, käsitledes nimelt rahvusvaheliste seaduste kodifitseerimises
oma ülesannet, seadis oma eesmärgiks veel kõigi euroopa valitsustel läbivaatamiseks esitatud
orgaanisite rahvusvaheliste aktide projektid, et kutsuda riikidel esile teadvuse astuda valitsuste
poolse kodifitseerimise teele.
Loodame, et see kõrge eesmärk saavutatakse lähemas tulevikus.
Hollandi valitsuse initsiatiivil Haagis kokku kutsutav, rahvusvahelise eraõiguse aluste
kodifitseerimise rahvusvaheline konverents sunnib lootma, et nimetatud kõrgetele eesmärkidele
rahvad lähenevad aeglaste kuid kindlate sammudega*).
*)Haagi konverentsi määrus mis avaldatud Hollandi valitsuse poolt pealkirja all: Actes de la
conference de la Haye chargee de reglementer diverses matieres de Droit international prive. La
Haye 1893, 1894 et 1900.

Üldine osa.
Esimene peatükk.

Rahvusvahelise suhtlemise õigus.
I. Rahvusvahelise suhtlemise mõiste ning määratlus.
Artikkel 45. Kuni käesoleva ajani enamus rahvusvahelise õiguse esindajaid jagavad veel
seda vaadet, et riikidel välissuhete valdkonnas kuuluvad õigused ja kohustused omavad oma ainsaks
aluseks suveräänsust, vastastikust iseseisvust ning riikide sõltumatust. Me loobume sellest
vaatepunktist, kuna see viib loogiliselt üksikute rahvaste seadusandlused ja huvid õiguslikul teel
lahendamatusse kollisiooni.
Riikliku suveräänsuse idee viitab ainult sellele, et riik on iseseisev juriidiline isiksus; ta ei
anna võimalust väljaselgitada, millistes suhetes asuvad riigid teineteise suhtes, millised kohustused
ja õigused neid omavahel ühendavad. Riigi isevalitsuse vaatepunktist on arusaadav vaen ja
sallimatus, milline eraldab tavaliselt endasse sulgununa elavaid rahvaid. Kuid ei saa enesele ettekujutada sarnases ürgaegses seisundis mitte ühtegi kaasaegset tsiviliseeritud riiki. Alalised suhted,
millistes asuvad haritud rahvad, sunnivad viimaseid vastastikku piirduma tingimusetu isevalitsuse
tingimusetut rakendamist, et saavutada ühiste jõududega neid hüvesid, millised väljuvad riigi
teritoriaalvõimu või ametkonna piirest. Teiste sõnadega, tuleneb riikide elu rahuliku ja korraldatud
rahvusvahelise suhtluse ja käibe hädavajadusest; selles vallas põhineb kord ja õigus

rahuvusvaahelisel suhtlusel, mitte aga riikide suveräänsusel.
Rahvusvaheline suhtlemine on riikide vaba liit, et ühiste jõududega saavutada oma jõudude
täielik areng ning oma mõistlike vajaduste rahuldamine. Juriidiliste normide kogum, mis määratleb
rahvusvahelise suhtlemise idee teostamise, moodustab rahvusvahelise suhtlemise õiguse; see on
rahvusvaheline õigus*).
Mohl. Die Pflege der internationalen Gemeinschaft als Aufgabe des Völkerrechts
(Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. I, S. 579 ff.).
Kaltenborn. Kritik, S. 298.
Van Kriecken. Ueber die Begriffe Gesellschaft, Gesellschaftsrecht und
Gesellschaftswissenchaft (Grünhut´s Zeitscrift, 1883 S. 34 – 74).
Jellinek. Die Lehre von den Staatenverbindungen. Wien, 1882, S. 91 u. flg.
Zaleski. Zur Geshichte und Lehre der internationalen Gemeinschaft. Dorpat 1866.
Капустинъ. Международное право, §§ 5 — 9.
Welzhoer. Der europäische Völkerverin.
Seine. En twickelung und Zukunft. Berlin 1897.
Rahvusvaheline suhtlemine on hädavajalik ka riigi eesmärki silmas pidades. Oma mõistliku
ülesande järgi peab riik kõige oma võimsusega soodustama oma alamate igakülgset arengut. Kuid
ühel riigil ei ole, piirdudes vaid oma siseelu sfääriga, kõiki vahendeid, et sellist ülesannet täita. Oma
kodanike ja ka riigi suurema edukuse saavutamiseks tuleb astuda teineteisega suhetesse, otsida
puudujäävaid vahendeid võõraste valduste piires ning osutada abi igale teisele rahvale nende
seaduslike eesmärkide täitmisel. Oma eluliste ülesannete teostamisel riigid sõltuvad teineteisest.
Nende vastastikune sõltuvus on määratletud nende kultuuri ja kodanikuühiskonna arengutasemega.
Mida mitmekihilisemad ja eripärased on rahva vajadused, seda enam ta vajab rahvusvahelisi
suhteid: mida paremini riik tunnetab oma eesmärki, mida asjalikumalt ta hakkab riikidevahelist
käivet toetama. Vaid rahvusvahelises suhtluses saavad riigid teostada teda hingestanud ided ning
oma elulist tähendust.
Astudes rahvusvahelistesse suhetesse, iga riik esindab iseseisvaid huvisid, õiguslikke
mõisteid, moraalseid vaateid ja üldse oma rahva kultuuri. Ta astub riikide kogukonda koos omale
iseloomulike eriliste joontega, millistes väljendub tema sisemine isiklik, rahvuslik elu.
Rahvusvaheline suhtlemine ei hävita rahvaste individuaalsust. Vastupidi, nimelt siin nad jõuavad
oma erilisuse, oma rahvusliku omapära tunnetamiseni. Sarnaselt sellele, nagu üksik füüsiline isik
ainult koos teiste isikutega mõistab temale isiklike võimete ja jõudude olemasolu, nii ka konkreetne
rahvas saab enesemõistmise vahendid rahvusvahelises suhtluses. Teiste rahvastega alaliste suhte teel
nad jõuavad oma individuaalse iseloomu, jõudude, puuduste, oma seaduslike vajaduste ning nende
rahuldamise vahendite mõistmiseni, ühe sõnaga, arendab täiuslikumalt välja oma isiksuse*).
*)Treitschke. Gesellschaftswissenschaft, S. 63.
Качено …. международнаго права, I, стр. 13 и след.
Seepärast, vaadeldes riike, kui rahvusvahelise õiguse subjekte, mitte üksikult, abstraktselt, vaid
teineteisega suhtluses, kui „rahvusvahelise liidu“ või „rahvusvaheliste assotsatsioonide“ liikmeid,
me ei hakka sellele suhtlemisele andma üleilmse riigi iseloomu (Volfi Weltstaat või civitas
maxima). Rahvusvaheline suhtlemine on rahvaste vaba kogukond, mis ühendatud oma teatud
huvide ning püüdlustega. Ta mitte ainult ei tühista, vaid annab üksikutele riikidele sõltumatusele
kõrgeima sanktsiooni. Rahvusvahelise suhtluseta, sellised riigid, nagu Belgia, Sveits, Holland või
Taani, oleksid mõeldamatud. Olles poliitilises mõttes tühised, nad ei oleks oma rahvuslikku
sõltumatust suurriikide kallalekippumiste eest säilitanud. Kui siis praegu neid tunnistatakse
rahvusvahelise kogukonna täisõiguslikeks riikideks, aga Sveits ja Belgia on isegi kuulutatud
igavesti neutraalseteks, siis ilma mingi kahtluseta seepärast, et kaasaegsed haritud rahvad peavad
end ühtse rahvusvahelise koosluse liikmeteks, millist kõik nad ühtmoodi vajavad oma identiteedi

täielikuks arenguks.
Oma olemuselt see suhtlemine ei erine igasugusest teisest inimlikust kogukonnast: see
põhineb riigi enese eesmärkide ühendamist teiste riikide kasu ja huviga. Sellest vaatepunktist on
kõik rahvusvahelise liidu liikmed iseseisvad ja võrdõiguslikud. Nende vastastikuste suhete ideaalne
kord kehtestatakse siis, kui iga rahvas hakkab olema läbi immutatud veendumusest, et
rahvusvaheline suhtlemine eksisteerib riigile ja riik rahvusvaheliseks suhtluseks.

II Rahvusvahelise suhtluse ideede areng.
Artikkel 46. Rahvusvahelise suhtlemise idee areng on tegelikult rahvusvaheliste suhete
üldse ja eriti iga tsiviliseeritud rahva ajalugu. Ta näitab, et rahvad juba ammu asusid omavahelistes
suhetes, kuid rahvusvaheline suhtlus töötati välja alles uusimal ajal.
Nii vanal ajal, kui ka keskajal ei eksisteerinud riikide ühingut, sest selle aja rahvastel ei
olnud vastastikuse abi hädavajalikkuse teadvustamist ning vaimse tegevuse ning tootva töö
tulemsute organiseeritud vahetust, ega olnud teadmist üldisest õigusest, mis reguleerib
rahvusvahelisi suhteid. See teadvus sündis ja arenes kaasaegse rahvusvahelise elu tingimustes. Ta
leidis tuge rahvaste materiaalsete huvide avaras arengus ning nende poolt esile kutsutud
rahvusvahelisest kaubakäibes, mis saavutas suured mõõtmed uuel ajal.
Kuid nii olulised ka need kaasaegseid rahvaid ühendavad majanduslikud huvid ja suhted ka
ei olnud, on need vaid üheks faktoritest, milliste mõju all kujunes välja rahvusvaheline suhtlus.
Viimane on tsiviliseeritud haritud riikide kogu kultuuri tulemus. See töötati välja teadmisel, mis üha
enam ja enam kinnistus erinevates rahvastes, inimliku elu, nii isikliku, aga ka ühiskondliku ja
riikliku, kõige eripärasemate püüdluste ja vajaduste, mis olid jäänud rahuldamata oma vahenditega
ja oma üksiku riigi piires, ühtsuses. Seepärast asub rahvusvahelise suhtluse aluseks mitte ainult
rahvaste majanduslik tegevus ning kaubandussuhted, vaid kõigi sotsiaalsete huvide kogum.
Selle tõestuseks on juba meile tuntud fakt, et rahvusvaheline suhtlus hõlmab vaid Euroopa
tsivilisatsiooni rahvaid, kes, nagu ütleb tabavalt Guizot, erinevad oma ideaalide, püüdluste ja
kalduvuste sellise mitmkujulisusega, nagu ka Euroopa rahvaid ümbritsev maailm*).
*)Guizot, Histoire de la civilisation, p. 3.
Kõik need erinevad püüdlused, vaimsed ja materiaalsed, eristavad Euroopa haritud riike Ida
ja moslemimaade rahvastest; koos võetuna, nad moodustavad selle tsemendi, milline ühendab need
riigid ja ainult neid, ühte rahvusvahelisse liitu.
Siit järgneb, et rahvusvahelise suhtlemise progressi hädavajalikuks tingimuseks on riikide
poolne kõikide euroopa tsivilisatsiooni ja kultuuri peamiste elementide omistamine ja arendamine.
Iga rahva rahvusvahelises suhtlemises osalemise suurus vastab alati selle harituse ning
tsiviliseerituse tasemele. Kui rahva sotsiaalne ja riiklik elu saavutas kõrge õitsengutaseme, kui ta ei
kohta takistusi poliitilise vägivalla ikkes, ega üleüldises religioosse uskumuses, ega ka ühiskonna
obskurantismis ((kultuurivaenulikkuses)), siis selline rahvas imbub alati läbi mitte ainult looduse
või oma töö tulemsute teiste rahvastega vahetamise, vaid ka kõigis teistes inimese elu sfäärides ja
tegevusvaldkondades rahvaste vastastikuse abi hädavajalikkuse tunnetamisest. Vaid neis
tingimustes saaksid kehtestuda need rahvusvahelised suhted ja üksikud isikud ja ühiskondlikud
klassid ja terved rahvad, milliseid tekivad käesoleval ajal kristliku või euroopa haridusliku liidu
keskel. Mittetsiviliseeritud rahvastele on rahvusvahelise suhtlemise idee arusaamatu.
Selle seisukoha illustreerijaks võivad olla Venemaa esialgsed suhted Euroopa rahvastega.
Nagu me nägime, Vene riik asus välismaalastega suhtluses juba XIII sajandil. Moskva sõlmis
traktaate, saatis ja võttis vastu saatkondi, lubas Inglastel ja Hollandlastel Venemaal kaubelda jne..
Kuid olnuks ekslik lugeda Moskva riiki rahvusvahelise suhtluse liikmeks ja väita, et vene rahvas ja
tema valitsus mõistsid juba sel ajal Lääne riikidega rahvusvahelise käibe ning suhete
hädavajalikkust. Venemaa välissuhted olid sel ajajärgul faktilised; oma kultuurse tingimuse,
sotsiaalse ja poliitilise korra tõttu Moskva tegi võimatuks Euroopa rahvastega, võrdsuse ja

vastastikuse alusel, alalised ja õiged suhted. Sellised suhted algasid alles peale Peeter Suure
valitsemise ajal ja alles Katariina II ajal sai see kindla aluse. Mida me aga näeme?
Mida enam vene valitsuses ja rahvas kindlustub rahvusvahelise suhtlemise tegelikuks
liikmeks saamise soov, mida enam nad püüavad kasutada Euroopa riikide ajaloolist kogemust ja
töövilju. Vene valitsus loobub Moskva poolt esitatud kõigist teistest riikidest üle ja paremaks peetud
olla tahtmise pretensioonidest. Vene rahvas enam ei hirmuta, nagu endisel ajal, et Venelased,
suundudes välismaale, „saanud teada sealsete riikide usust ja kommetest, hakkasid siis oma usku
muutma“. Vastupidi, ta jõuab oma puuduste, mahajäämuse, oma harimatuse äratundmisele, imbub
läbi eneseteadvusega ja püüdest saavutada kodanliku elu ja kultuuri taset, millistel asuvad teised,
temast enam haritud rahvad.

III.Rahvusvahelise suhtlemise õiguse põhialused.
Artikkel 47. Rahvusvaheline suhtlemine on kogu rahvusvahelise õiguskorra alus. Õiguse
peamised alused, mis normeerivad rahvusvahelisi suhteid, tulenevad rahvusvahelise suhtlemise
ülesandest ja eesmärgist.
Rahvusvahelise suhtlemise ülesandeks on oma liikmete, nii tervete riikide, aga ka
ühiskondlike klasside ning üksikisikute mõistlike eluliste vajaduse rahuldamine. Tema eesmärk
seisneb sellise rahvusvahelise õiguskorra korraldamises, milline tagaks, nende rahvuslike huvide
täieliku austuse tingimusel, rahumeelse ja igakülgse rahvaste arengu.
Kas siis selline kord on võimalik? Kas siis ühe rahva huvid ei hakka vältimatult põrkuma
teiste rahvaste seaduslike vajadustega? Kaasaegse rahvusvahelise suhtlemise eksisteerimine tõestab,
et selline kord on võimalik: see on saadud rahvaste elulise kogemusega ja põhineb võõraste huvide
teadvustatud austamise hädavajadusel, et tagada oma huvide austamine.
Rahvusvahelisel riikide liidu ülesannete ja eesmärkide alusel rahvusvahelise õiguse alused
võivad olla väljendatud järgmistes määrustes:
1)Rahvusvaheline suhtlemine on rahvaste vaheline õiguskord, mis peab tagama iga riigi
iseseisvuse ja täieliku arengu seoses teisete õiguste ja huvidega. Sellel ei ole kõrgemat võimu,
milline korraldaks sellese kuuluvate rahvaste saatusi ja näitaks neile elulised eesmärgid ning nende
saavutamise vahendid.
2)Iga riik on eelkõige kohustatud silmas pidama isiklikku kasu ja kaitsma kõikide jõududega
oma iseseisvuse puutumatust, kuna ta astub suhtlusse oma huvide parimaks rahuldamiseks ning
täielikuks rahvusliku iseseisvuse arendamiseks. Rahvusvaheline suhtlemine oleks vasturääkivuses
oma eksisteerimise eesmärgiga, kui ta ei kaitseks oma liikmete kasusid, heaolu ning nende täielikku
sõltumatust.
3)Seepärast riik ei pea temale endale vajalikke materiaalseid vahendeid kulutama
rahvusvahelise liidu üldiseks kasuks- see on täiesti arusaadav pidades silmas seda, et alamad
ohverdavad oma jõudu ning oma vara oma riigi vahetute vajaduse rahuldamiseks, mitte teistele
rahvastele. Kuid see printsiip ei tühista kuigivõrd rahvusvaheliste suhtlemist, mis põhjendatud
vastastikuse abi ja koostegevuse ideele, sest vaid enda vajaduste rahuldamise tingimusel võivad olla
rahuldatud teiste vajadused.
4)Rahvusvaheline suhtlemine hõlmab mitte ainult riike, vaid laieneb ühiskondlikele
klassidele ja üksikisikutele.
5)Kogu riikide rahvusvaheline tegevus (juhtimine) rahu ja sõja ajal on mõeldav ja ta
eesmärgid on saavutatavad vaid rahvusvahelise suhtlemise eksiteerimisel.
6)Riikidevaheline vastastikune nõusolek kujutab endast rahvusvahelise suhtlemise liikmete
parimat vahendit, et selgitada välja õigused, kohustused ja ülesanded*).
*)Seebohm. De la reforme du droit des gens. Paris 1873, p. 35 et ss.
Mohl, loc. Cit., S. 593 ff.

IV. Rahvusvahelise suhtlemise peamised ülesanded.
Artikkel 48. Rahvusvaheline suhtlemine, nagu me ütlesime, peab rahuldama oma liikmete
mõistlikke elulisi vajadusi. Erinevad huvid, milliste rahuldamine eeldab riikide vastastikust abi ning
koostööd, võivad olla kokku võetud kolme peamisse gruppi, millistele vastavad kolmesugust liiki
subjektidele, kes on rahvusvaheliste suhete valdkonnas tegevad. Riikide, kui rahvusvahelise liidu,
rahvusvahelise tegevuse asjaks, võivad olla: 1), ülesanded, mis puutuvad iga rahva riigivõimu
ametkonda; 2), need eesmärgid, milliseid taotlevad rahvusvahelises suhtluses erinevad riikides
eksisteerivad ühiskondlikud grupid; 3) isikute, riikide alamate majanduslikud ja vaimsed huvid.
Vaatleme üksikult neist kolme ülesannete jagu.

A.Riiklike vastastikuste suhete valdkonnas.
Rahvusvaheline suhtlemine ilmutab oma mõju üksikute riikide piirides kõigis kõrgema
võimu funktsioonides.
a)Seadusandluse sfääris.
Rahvusvahelise suhtlemise mõju on riikide sisemisele seadusandlusele suur, kuigi seda tihti
ei tunnistata. Iga riigi siseõigust, seadusandlik ja tavaõigus, käsitletakse tavaliselt, kui paremat
tõendit antud rahva rahvuslikust individuaalsusest, kui iseseisva rahva elu väljendust. Kuid kas iga
rahva positiivne õigus on eranditult tema õigusteadvuse tulemus? Millisel viisil võib rääkida
üksteisele võõraste rahvaste vastastikusest mõjutamisest iga riigi sellises peamiselt isiklikus ja
iseseisvas tegevuses, kui seadusandlik? Seejuures, positiivsed faktid tõestavad, et kaasaegsed riigid
võivad rahuldavalt lahendada sisemise seadusandluse ülesandeid mitte teisiti, kui teadvustades end
rahvusvahelise liidu liikmena. Nad peavad hädavajalikult silmas pidama eripäraseid rahvusvahelisi
käibeid, millistes nad ise ja ka nende alamad osalevad; nad peavad seadusandlikul viisil reguleerima
neid huve, milliseid taotletakse rahvaste vastastikustes suhetes. Vaat miks rahvusvahelise suhtlemise
mõju avaldub nii reljeefselt nende riikide seadusandlusel, millised enama tähelepanuga suhtuvad
oma alamate seaduslikesse vajadustesse, kes mõistavad rahvusvahelisi suhteid, kui rahva kultuurse
arengu vahendit.
Tähelepanuväärse näite sellest mõjutusest esitab Itaalia kuningriigi uusim seadusandlus.
Tsiviilkoodeks, mis on antud Itaalias välja 1865.a., on suurepäraseks katseks sõnastada seaduse
üksikutes määrustes need rahvusvahelise eraõiguse alused, millised tulenevad rahvusvahelise
suhtlemise printsiibist ja mis põhinesid eelkõige juristide teoorial ning kohtupraktikal. Need alused
võeti Itaalia seadusandjate poolt vastu, et arendada tema rahvusvahelsi suhteid, kui aluseid, mis on
täiesti kooskõlas Itaalia rahva huvide ning vaadetega.
Kuivõrd rahvusvahelised suhted võivad muuta ajalooliselt ja iseseisvalt väljakujunenud
õigusnorme, näitab kaasaegne Inglise seadusandlus. Mitmete sajandite kestel valitses Inglismaal
vaade, et inglise alam ei saa kunagi sellest alamsusest lahkuda; et „kord juba alam – siis igavesti
alam“ (Once a subject, always a subject). Sellisel viisil mitmed tuhanded inglased, olles välismaale
emigreerunud ja seal naturaliseerunud, loeti Inglismaal jatkuvalt selle seaduslikeks alamateks,
rahvusvahelise sõja ajal nad sattusid ohtu, saada süüdi mõistetud kui reeturid. Teisest küljest,
välismaalased, nii kaua ka kui nad Inglismaal ei asunud, jäid Inglise seadusandluse ning kohtu
silmis välisma alamateks. See rahvusvahelise suhtlusega vastuolus vaade muudeti põhjalikult
1870.a., mil anti välja parlamendi akt naturalisatsioonist, millisega kooskõlas iga Inglane võib
loobuda Inglismaa alamlusest ja välismaalased, peale viieaastast Inglismaa territooriumil viibimist,
võivad soetada kõik inglaste kodaniku ja poliitilised õigused*).

*)Cutler. The law of naturalization as amended by the Naturalization Acts 1870. London
1871.
Edasi, 1870.a. seadus Inglise täitevvõimu poolt kartelli konventsiooni sõlmimise tingimuste
suhtes, mis kuni selle ajani olid üpris kitsendavad, on samuti tõend soodsast mõjust, millist
osutavad rahvusvahelised suhted Inglise valitsuse ja rahva vananenud juriidiliste vaadetele**).
**)Renault. Etude sur L´extradition en Angleterre. Paris 1879.
Kogu Sveitsi seadusandluse arengut, alates 1848.a. kuni käesoleva ajani, ei saa mõista,
käsitledes seda eranditult Sveitsi siseelu tingimuste erandlikust vaatepunktist. Nii, Sveitsi 1874.a.
konstitutsiooni muutmine, mis viis liidulise võimu kantonite autonoomia üle tugevnemisele, on oma
edu üle märkimisväärselt tänuvõlgu rahvusvahelistele suhetele. Nad nõudsid, et Sveits, kui
rahvusvahelise suhtluse täieõiguslik liige, omaks tegelikkuses võimalust täita oma kohustusi teiste
riikide suhtes, aga selleks oli hädavajalik, et Liidunõukogu keskendaks oma kätes Liidu
rahvusvahelised suhted piirates selles suhtes üksikute kantonite õigusi***).
***)Annuaire de legislation etrangere, t. VI, p. 537 et suiv., t. VII, p. 568 et suiv.
Mitte vähem ei esita teised riigid näiteid seadusandlikest aktidest, mis kutsutud esile
rahvusvahelise elu vajadustest. Viitame 10 veebriuari 1864.a. vene seadusele välismaalaste vene
kodakondsusesse võtmisest, mis antud välja välismaalastele, kes asuvad Venemaal ja tegelevad siin
rahumeelselt, tööstuse- või kaubandusega, teatud juriidiline seisundi andmise hädavajadusest****).
****)Св. Законовъ, т. IX, стр. 1010 и след.
Градовский, Начала русскаго государственнаго права, т.I, стр. 206 и след.
Meie Tsiviilkohtu pidamise põhikirja määrus välismaiste kohtute otsuste täitmise suhtes (ст.
1273 и след) on täiesti vastukaja sellele seadusandlikule määrusele ja vaadetele kohtu praktikas,
mis eksisterivad selles küsimuses teistes haritud riikides.
Ültse uusimad koodeksid töötatakse kaasaegsetes riikides välja erinevate tsiviliseeritud
rahvaste seadusandluste võrdleva tundmaõppimise alusel, sest viimased on rohkem või vähem
ühesugute õiguslike vaadetega, milliste väljaselgitamises ongi seadusandliku tegevuse peamine
ülesanne.
Kuid rahvusvahelise suhtlemise mõju nende riikide seadusandlusele ei ammendu esitatud
juhtudega. Üldised rahvusvahelised huvid, eriti kaubanduslikud, mis kujutavad enesest pidevate
suhete asja ning erinevate riikide alamate vahel teostatud tehinguid, kutsus esile katsed tuua sisse
üldine rahvusvaheline seadusandlus neis küsimustes, millised eriti tihti tekivad rahvusvahelises
sfääris, eriti kaubanduskäibel. Sarnase seadusandluse vajalikkus oli eriti tuntav endises Saksa
Liidus, mis koosnes suurest hulgast sõltumatutest riikidest, millistes igaühes olid oma erilised
seadused. Et lihtsustada oma alamate vastastikuseid suhteid olid 1848.a. Välja antud
Ülesaksamaaline vekseli põhikiri, aga seejärel ka Ülesaksamaaline kaubandusseadus (1861.a.).
Viimasel ajal oli algatatud küsimus üleeuroopaliste seaduste väljaandmisest, mis puudutavad
rahanduslikke ja kaubanduslikke tehinguid, mis sõlmitud erinevate riikide alamate vahel. Siia
puutub Saksamaa valitsuse 1878.a. Ettepanek, mis suunatud kõigi Euroopa riikide poole, et anda
välja üldine veksli põhikiri. Hollandi valitsus tegi juba 1874.a. ettepaneku anda välja üldine seadus
välismaa tsiviil- ja kaubanduskohtute otsuste täitmise suhtes. Kumbki ettepanek oli vastu võetud
üpris kaastundlikult enamuse riikide poolt.
1893.a. Pöördus Hollandi valitsus uuesti Euroopa suurriikide poole ettepanekuga, et üldine
nõukogu töötaks välja rahvusvahelise eraõiguse põhialused. See ettepanek oli kaastundlikult vastu

võetud 13 Euroopa riigi poolt ja 1893.a. toimus esimene konverents Haagis, aga 1894.a. toimus
juba teine. Nendel kahel konverentsil allkirjastati akt, mida nimetati Protocole final, millises
sisaldusid peamised abielu, lahutust, pärandusõigust, hooldust ja hoolekandlust, hagi eelnevat
tagamist puudutavate seaduste printsiibid j.t.. Kuigi kogu Haagi akt ei ole veel saanud
rahvusvahelise traktaadi kohustuslikku jõudu, kuid ikkagi selle suur praktiline ja teaduslik tähendus
ilmneb, kahtlemata, lähemas tulevikus ning see hakkab kindlustuma iga aastaga, isegi selle
formaalse rahvusvahelise kokkuleppena sanktsioneerimiseta. Muide, novembris 1896.a. Oli Haagis
allkirjastatud rahvusvaheline konventsioon, millisesse oli võetud osa Haagi konverentsi määrusi,
mis puudutasid kohtute korralduste täitmist, hagide eelnevat tagamist j.t. Detsembris 1898.a.
Venemaa liitus samuti selle aktiga, milline on käesoleval ajal kohustuslik kõigi 14 riigi suhtes, kes
osalesid Haagi rahvusvaahelise eraõiguse küsimusi käsitlevatel konverentsidel *).
*)Haagi konverentsi määrused on avaldatud Hollandi valitsuse poolt pealkirja all: Actes de
la Conference de la Haye chargee de reglementer diverses matieres de Droit international prive. La
Haye 1893, 1894 et 1900.
Lõpuks, 1900.a. Kutsuti rahvusvahelise eraõiguse küsimuste arutamiseks kokku kolmas
Haagi konverents, milline koostas abielude sõlmimise tingimuste,. Lahutuse, alaealiste hoolduse ja
pärandust puudutavate rahvusvahelise konventsiooni projektid. 1902.a. Juunis allkirjastasid 10
Euroopa riiki kõik need konventsioonid, erandiks pärandamise õiguse konventsiooni projekt.
Venemaa ei allkirjastanud neist konventsioonidest ühtki. Suvel 1903.a. Pidi kokku tulema IV Haagi
konverents, et määratleda, muide, konkursse puudutavaid seadusi, kuid see kokkutulek lükati edasi
1904.a.
b)Administratsiooni sfääris.
Sisejuhtimine on vaieldamatult see iga riigi kõrgema võimu tegevuse valdkond, milline peab
olema täiesti vaba teiste riikide poolsest sekkumisest. Ta on kohustatud oma juhtimisülesannete
teostamise juhinduma eranditult oma alamte kasust, mitte ükski valitsus ei oma piisavaid vahendeid
nende seaduslike vajaduste täielikuks rahuldamiseks. Ta täidab puudujääva jõu teiste riikide,
rahvusvahelise suhtluse liikmete, abil. Riikide liidul on ülesandeks aidata kaasa nii oma liikmete
kõigi üldiste huvide kui ka antud riigi konkreetsete juhtimisvajaduste rahuldamine.
Iga riik peab omama neid valitsusasutusi ja organeid, milliseid ta vajab oma
juhtimiseesmärkidel. Kuid riikide vastastikusel kokkuleppel eksisteerivad, peale selle,
rahvusvahelised administratiivasutused, kompententsi ja tegevusvahenditega, eraldi kohalikust
territoriaalsest võimust. Need täiesti iseseisvad asutused on esile kutsutud asjast huvitatud riikide
veendumusel, et oma valitsusasutuste organitega ja võimuga nad ei ole võimelised erinevaid
ülesandeid lahendama, millistel on rahvusvaheline tähendus ja mis seejuures saavad nende enda
alamatele mõistlikeks huvideks. Seda silmas pidades nad loobuvad oma administratiivsetest
õigustest, milliseid varem vaadeldi kui iga sõltumatu riigi võõrandamatuid regaale või nad on
sunnitud, teiste riikide valitsuste survel, tunnistama mingi loodud rahvusvahelise asutuse
eksisteerimist.
Rahvusvahelise administreerimise organite hulka kuulus Reini laevatamise komisjon, mis
asutatud 1831.a. Ning ümber korraldatud 1868.a. Sellel ei olnud mitte ainult puhtalt
administratiivsed ülesanded, vaid ka kohtulikud õigused*).
*)Martens et Cussy. Recueil manuel des traites, t. IV, p. 271.
1856.a. Olid asutatud Donau Euroopa komisjon ja Doonau äärsete riikide laevanduse
komisjon. Esimesel on oma isiklik lipp, milline kaitseb nii komisjoni personali puutumatust, aga
temale kuuluvaid hooneid ning vara; tal on erinevad politseilised õigused, võib läbi vaadata kõik

Doonaul ujuvad laevad, mõista karistusi, võtta neilt teatavaid makse jne.**).
**)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. IV, ч. II, № 160 (стр. 751).
Telegraafi ja posti büroo („rahvusvahelised sekretariaadid“) on Bernis asutatud selleks, et
tagada ühtsus posti ja telegraafi regaali eksluateerimise tingimustes kõigis riikides, mis liitunud
Rahvusvahelise posti- ja telegraafiliiduga. Rahvusvaheliseks administratiivasutuseks on samuti
osalt Genfi „haavatud sõjaväelaste abistamise komitee“ , siis Pariisi meetrika komisjon,
Konstantinoopoli sanitaarinspektsioon ja teised asutused, mis tegutsevad spetsiaalsete
rahvusvaheliste kokkulepete alusel, millised neid asutasid*).
*)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. IV, ч. II, № 174 (стр. 1050).
Moynier. Etude sur la convention de Geneve (Paris 1870).
Block. Dictionnaire politique, v. Regime sanitaire, t. II p. 808.
Казанский. Всеобщие административные союзы государствъ. Одесса 1897 г., 3 тома.
Eriti hädavajalik on riikidele rahvusvaheline abi erinevate administratsiooni positiivsete
ülesannete täitmisel, millised asuvad nende endi organite ametkondlikus võimutäiuses. Neid
ülesandeid ette lugeda oin võimatu. Igas juhtimisvaldkonnas - rahva vaimses, füüsilises,
ökonoomika elus – kerkivad küsimused, millised nõuavad selle lahendamiseks rahvusvahelise
assotsiatsiooni liikmete osalust, nende abi ja kaastööd.
Riik ei täidaks oma alamate vaimse arengu arendamise ülesannet, kui ta suleks oma
territooriumi hariduslike vahendite, teaduslike ideede, välismaa rahvaste kunstloomingu eest, kui ta
keelaks ära teiste riikide õppeasutuste külastamise või osaleda rahvusvahelistel teaduslikel
kongressidel. Rahvaste rännu reguleerimine, võitlus epideemiatega ja taudidega, võitlus nälja ja
teiste füüsiliste hädade vastu saab asjaolude jõul rahvusvahelise iseloomu. Mida tugevamalt areneb
rahva tootmistegevus, seda olulisemaks saab selle tagamine rahvusvaheliste traktaatide ja
asutustega**).
**)Nende ideede arengust vaata erilises osas, II peatükk ja järgnevat.
Lõpuks, tsiviliseeritud rahvad vajavad raahvusvahelisi suhteid isegi oma iseseisva poliitilise
eksistentsi säilitamiseks. See valitsus, milline ei jälginud sõjatehnika ja sõjakunsti valdkonnas
tehtavate leiutiste ja täiustuste toimumise järele, milliseid juurutati teistes riikides, ega kasutanud
neid, jättis riigi ilma hädavajalikest kaitsevahenditest. Kitaism (( ???)) viib mitte ainult hukutavale
paigalseisule kõigis elussfäärides, vaid ka rahvusliku sõltumatuse kaotamise ohtu.
c) Kohtuvõimu valdkonnas.
Riikide vastastikune abi tsiviil- ja kriminaakohtu sfääris muutub iga päevaga
hädavajalikumaks. Riigivõimu suveräänsuse vaatepunktist on ta jälle selgitamatu ega seda ei tohiks
olemas olla; ta on mõistetav ja seaduslik, ainult kui rahvusvahelise suhtlemise idee väljendus.
Tegelikult, kui kohtuvõimu sisseseadmine ja teostamine on riigi isevalitsuse lähim ülesanne, siis,
teisest küljest, suurenevad rahvusvahelised suhted ja käibed nõuavad üha enam temalt, teiste riikide
kasuks, kohtu asjades järeleandmisi ning teeneid. Mitte ükski kaasaegne riik ei suuda ainult enda
jõududega kaitsta riigis õiguse ja korra tagamist.; see on rahvusvahelise suhtluse ülesanne. Mitte
mingi kohalik kohus ei saa juhinduda ainult territoriaalsetest seadustest ja piirduda ainult nende
protsesside lahendamisega, millised tekivad välismaa alamate vahel. Rahvuslike seadusandluste
põrkumine kriminaal- ja tsiviilasjades on kaasaegses kohtupraktikas üpris sage nähe, millist ei saa
teisiti lahendada, kui rahvusvahelise õiguse aluste alusel.
Riigid loevad tsiviilkohtumõistmisel endi kohustuseks seaduslikult eksisteerivate juriidiliste

suheteid, millised kehtestusid välismaise seadusandluse alusel ning kehtivuse piires. Vaidluste
puhul, millised puudutavad neid suhteid, juhindub territoriaalne kohtuvõim mitte ainult kodumaiste
vaid ka välismaa õiguse alustest. Vastastikune aluste tunnistamine ja suhtlemine paistab eriti silma
kohtuotsuste riikidevaheliste vastastikkku tunnustamise kokkulepetes.
Juriidilise korra kaitsmine karistava võimu vahendusel nõuab paljudel juhtudel riikide
vastastikust koostööd. Kurjategija paljastamisel või tema süü tõestamisel on tihti hädavajalik küsida
välismaa kohtutelt nende poolt kogutud tunnistajate ütlusi või teatud faktide kostateerimist. Kuna,
süüdistatav isik, kes sooritas kuriteo ühes riigis, võib varjuda teise riigi territooriumile; siis
algatatakse läbirääkimised tema väljaandmiseks, millise tingimused moodustavad, riikide vahel
sõlmitud, karistamise konventsioonide asja.
Lõpuks, 1899.a. Haagis asutatud Rahvusvahelise alalise vahekohtu koda peab olema
rahvusvaheliste suhete valdkonnas väljenduseks, mis teadvustatud tsiviliseeritud riikide poolt
hädavajadusest luua rahvusvaheliste suhete valdkonnas õiguse valitsemine omavoli üle ja
õigusemõistmise vägivalla üle. Mida sagedamini antakse Haagi rahvusvahelisele vahekohtule
lahendada rahvusvahelisi kokkupõrkeid, seda kindlamaks osutub rahvusvaheline õiguskord.
B.Ühiskondlike huvide valdkonnas.
Artikkel 49. Kui rahvusvaheline õigus põhineks ka tegelikult üksikute riikide absoluutsel
iseseisvusel, sii si saakski tekkida küsimust vastastikustest kohustustest erinevate ühingute
((parteide)) suhtes, millised eksisteerivad nende piires. Need ühingud ei omanuks rahvusvahelist
tähendust; nende tegevus puudutanuks vaid seda riiki, millises nad on organiseeritud. Kuid meil oli
juba korduvalt juhus viidata tegelikule rollile, millist mängivad sotsiaalsed huvid rahvusvaheliste
suhete arengus. On iseenesest mõistetav, et rahvusvahelise suhtlemise võimsate faktoritena, peavad
ühiskondlikud grupid leidma oma huvidele teiste haritud riikide poolse toetuse ja austuse.
Rahvusvahelise suhtlemise õigus määratleb, millised ühiskondlikud grupid võivad osaleda
rahvusvahelsites suhetes, kui juriidilised isikud ja milles seisneb see abi, millisega tal on õigus
arvestada välismaise riigivõimu poolt.
Tsiviliseeritud riigid, kui rahvusvahelise suhtlemise liikmed, printsiibilt, peavad tunnistama
seaduslikult eksisteerivatena kõiki neid ühinguid, milliseid tunnistatakse sellisena nende koduriigis.
Sellel alusel mitte mingisugused ühingud, kooperatiivid, kompaniid, mis organiseeritud oma
valitsuse tahte vastaselt ja ei ole seadusega lubatud, ei oma koduriigis juriidilise isiku õigusi, ega
tohi olla seaduslikeks peetud ka võõramaa territooriumil. Sarnaste ühingute liikmed peavad alati
jääma välisriikide valitsuste silmis, üksikuteks eraisikuteks; vastasel juhtumil, see rikuks ilmselt
võõra riigi suveräänseid õigusi.
Riigis seaduslikult eksisteerivad sotsiaalsed grupid ja klassid omavad oma huvide kaitse
õigust ka teistes riikides. Ei jõua üles lugeda organisatsioone, millistel on selles mõttes
rahvusvaheline toetus. Eriti märkimisväärsed sarnastest liitudest on, kahtlemata, kirikud, mis
eksisteerivad kõigis riikides. Kaastöö, milliast osutatakse nende eesmärkidele välismaa võimu
poolt, võttis tihti suured mõõtmed, nagu näitab paavsti kasuks sooritatud prantsuse vägede(1848.a.)
ekspeditsioon. Teaduslikud-kirjanduslikud ühingud faktiliselt või rahvussvaheliste kokkulepete
alusel, omavad õigust võtta välisriigis meetmeid oma liikmete huvide kaitsmiseks. Teised ühingud,
erinevad kaubanduskompaniid, seisused, tsunftid, kogukonnad võivad samuti kasutada välisriikides
kaitset ja kui tunnustatud juriidilised isikud, võivad seal vallata vara, kaitsta oma õigusi kohtukorras
jne..
c.Üksikute alamate suhete valdkonnas.
Artikkel 50. Rahvusvaheline suhtlemine võimaldab igale inimesele õiguse otsida oma
elulistele ja seaduslikele vajadustele rahuldust kõikjalt rahvusvahelise käibe valdkonnast. Selles

suhtes riigid, kui rahvusvahelise assotsatsiooni liikmed, on kohustatud ära ütlema seaduse ja
kohalike võimude kaitsest ühelegi isikule oma territooriumi piires, millise kodakondne ta ka ei
oleks. Me nägime juba ülalpool, kuidas see inimisiksuse austamise printsiip on iseenesest riikide
kodanlikkuse arengu tuvastamise ja nende vastastikuste õigussuhete mastaabiks.
Käesoleval ajal haritud riigid tagavad oma piirides kõigile välismaalastele seaduse ning
kohtuliku kaitse. Oma alamate suhete ja õiguste vabaduse paremaks kaitsmiseks nad sõlmivad
teineteisega traktaate: kaubanduslikke, konsulaarseid, rände, laevanduse jne. Tsiviliseerimata riigid,
nagu Hiina, Siiam või Maroko, on üksikute isikute seaduslike õiguste austamist sunnitud isegi
relvajõul kaitsma. Inimõiguste rikkumise juhtumitel võtavad haritud riigid ette üldisi rahvusvahelisi
meetmeid.Välismaalaste üldisest riigist väljakihutamisest ei saa enam juttugi olla.
Vähe sellest, kaasaegsed riigid osutavad, lepingute alusel või faktiliselt, materiaalset abi
neile välismaalastele, kes erinevatel ebasoodsatel asjaoludel seda vajavad. Venemaa ja Inglismaa
vahel on sõlmitud (9. augusti 1880.a.) traktaat meresõitjate, kes surnud laeval või mingi teise tiigi
territooriumil, päranduste kaitsest ja väljaandmisest. Austria ja Sveitsi, Sveitsi ja Prantsusmaa ja
teiste riikidega, lepingupoolte vastastikused alamad, kes on sattunud vaesusesse, saavad abi
kohalikust riiklikust kassast*).
*)Journal du droit international prive, t. VII, p. 27, 620.
Neumann. Recueil, Nouv. Suite, t. IV, p. 4 et suiv., t. VIII, p. 254 et suiv.
Kuid ka väljaspool lepinguid loevad kaasaegsed riigid olevat end kohustatud olevat osutama
vastastikust materiaalset abi sõja, üleuputuse, tulekahjude, nälja ja teiste hädade puhul, ruttavad
kergendama kannatada saanute puudust, ohverdades oma tööd ja vahendeid üldinimlikku asja.

V. Rahvusvahelise suhtlemise organisatsioon.
Artikkel 51. Rahvusvahelise suhtlemise organiseerimise hädavajadus tuleneb liidu enese
olemusest, rahvaste assotsiatsioonist. Kui riigid, rahvusvahelise suhtlemise liikmetena, tunnetavad
ennast seotud olevateks teatud huvide ühtsusega, kui osaledes rahvusvahelistel kongressidel ja
konverentsidel, riigid ilmutavad oma tahet, võtavad vastu otsuseid ja tegutsevad, siis peab
järeldama, et nad isetunnetavad, neid ühendava, faktilise suhtlemise muutmise vajadust,
formaalseks juriidiliseks korraks.
Rahvusvahelisel suhtlemisel ei oleks mõtet, kui riikide vastastikused suhted kujutaksid
endast metslaste suhteid (etat sauvage – Rouseau). Kuid omades kõiki õiguskorra omadusi, riikide
ühendus ei tunne ega vaja alalist organiseeritud rahvusvahelist võimu. Ta jääb ja oma olemuselt,
peab olema vaba sõltumatute riikide assotsiatsioon, mis põhineb iga rahva inimisiksuse täielikul
austusel ja mis on määratletud rahvusvahelise õiguse alustega. Selle alusel põhineb riikide
sõltumatuse alus. Tema organiteks on rahvusvahelised kongressid ja konverentsid; temal ei ole,
nagu riigil, seadusandlikke, täitev- ja kohtuvõimu organeid.
Seepärast katsed organiseerida rahvusvahelist suhtlemist kui riiki, üleilmse monarhia või
üleilmse vabariigina, peaks olema tulutu. Vähe tõenäoline, et kunagi rahvusvaheline suhtlus oleks
organiseeritud projektide ja plaanide järgi, mis koostatud erinevatel aegadel riigi analoogial ja
vormide põhjal.
Selliste kavade aluseks on eeldused, milliste teostamine on mõeldamatu ja üldse
ebasoovitav. Kõik need eeldavad Euroopa poliitilise kaardi täielikku muutmist või siis iseseisvate
riikide allutamist üldisele kõrgemale võimule. Nad võivad olla jaotatud kahte kategooriasse: ühed
põhinevad eranditult ideaalsetel kaalutlustel, ignoreerides eksisteerivat seaduslikku asjade korda;
teised, vastupidi, lähtuvad erinevatest andmetest ja osalt võtavad arvesse rahvusvahelise suhtlemise
põhilisi tingimusi. Me toome ära selle esimese ja teise liigi enam tähelepanuväärsemaid katseid.

A. Esimese liigi rahvusvahelise organisatsiooni projektide hulka puutuvad rohkearvulised
kavad, mis koostatud Igavese Rahu tagamise eesmärgil.
Nii, Prantsusma kuningas Henrich IV, kuivõrd on teada tema ministri, hertsog Sully,
kirjatöödest, mõtles rahvusvaheliste sõdade ärahoidmiseks organiseerida Euroopa riikidest ühe
suure „kristliku vabariigi“. Selle moodustasid märkimisväärselt ümberkujundatud piiridega 15 riiki.
Prantsusmaa ja Inglismaa laiendasid oma valdused Hollandi arvel. Hispaania jäi oma poolsaarele ,
kuid sai omale Portugali. Austriast eraldati Böömimaa ja Ungari, kui sõltumatud kuningriigid. Põhja
Itaalias moodustati erinevatest maadest iseseisev konföderatsioon. Moskva riik ja Türgi jäid liidust
välja. Vabariigi kõiki asju juhatas üldine nõukogu, mis koostatud 60. erinevate riikide volinikust.
See pidi hoolitsema mitte ainult kristlike rahvaste vaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise eest,
aga ka selle eest, et riikides ei tekiks türannlikku valitsemist ja et kaitstaks katolike ning
protestantide vahelist sallivust. Moslemitega pidi toimuma vabariigi poolne igavene sõda seni kuni
nad on täielikult Euroopast välja aetud. Peale üldise nõukogu oli projekteeritud teatud arvu
naaberriikide esindajatest veel 6 kohalikku nõukogu, et arutada nende siseasju*).
*)Laurent. Histoire du droit des gens, t. X, p. 248 et suiv.; p. 287 et suiv.
Ranke. Französische Geschichte, Bd. II, S. 143 ff.
Kügelhaus. Der Ursprung des Planes vom ewigen Frieden in den Memoiren des Herzogs
vom Sully. Berlin 1893Nys. Les origines du droit international, p. 389 et suiv.
1713.a. abbd Saint-Pierre esitas Utrechti kongressile oma igavese rahu projekti. Nii nagu
Henry IV plaan, oli see üles ehitatud Euroopa riikidest, kaasa arvatud Venemaa, ühe liiga või riigi
moodustamise võimalikkusest ja kasu mõttele, sarnaselt vanale Saksamaa keisririigile. Ühine
parlament pidi olem liidu seadusandlikuks ja kohtuorganiks, ning sellel oli sunnivõim kõigi oma
liikmete suhtes. Viimased ei saanud kunagi oma huvisid vastandada üldistele huvidele ega saanud
ka liidust eralduda. Nende vastastikulised suhted määratleti ühise konstitutsiooniga, millist sai
muuta vaid parlamendi liikmete üksmeelse otsusega. Selle alusel lahendati riikide vahelisi eraldi
vaidlusi; kuid pärandina vabanevate maade suhtes peab parlament lähtuma riikide tasakaalu
printsiibist. Liiga on vallutuste ja sisemiste revolutsioonide, mis surutakse maha liidu liikmesriikide
sekkumisega, vastaseks garantiiks.
Saksamaa näide, räägib Saint-Pierre, mida ei saa paremini tõestada, ei ole utoopia. Selle
kasu on kahtlematu; ta tagab igale valitsejale tema valdused ja õigused ja koos sellega kõrvaldab
kõik riikidevaheliste relvastatud kokkupõrgete ettekäänded. Kuid on ilmselge, et Saint-Pierre poolt
esitatud organisatsioon muudab rahvusvahelise liidu riiklikuks; ta jätab rahvad ilma nende
kõrgemast hüvest – sõltumatusest, nende õigusest olla oma isikliku saatuse korraldajateks riigis ja
väljaspool seda**).
**)Vaat, Saint-Pierre projekti pealkiri; „Projet de traite conclu pour rendre la paix peretuelle
entre les souverains chretiens, pour maintenir toujours les commerce entre les nations et pour
affermir beaucoup davantage les maisons regnantes sur les trones“ Utrecht 1713, 3 vols.
Molinari. A´abbe de St. Pierre, sa vie ses oeuvres. Bruxelles 1857.
Abbd Saint-Pierre ideid arendasid Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ja teised XVIII ja
XIX sajandi kirjanikud ja mõtlejad***).
***)Wheaton. Histoire, t. I, p. 329 et ss.
Muuseas, Bentham nägi lõpmatutest sõdadest pääsemise vahendina Euroopa riikide
saadikute alalist kongressi, milline pidi kohtukorras lahendama kõik rahvusvahelised vaidlused ja
viskama Euroopa liidust välja igasuguse riigi, kes ei allu kongressi kohtuotsusele. Kongressi otsuse

täitmise tagamiseks pidi iga riik ühise väeüksuse moodustamiseks loovutama oma teatud väeüksuse.
Sõdade ärahoidmiseks pidas Bentham hädavajalikuks: 1)vähendama oma regulaarvägede suurust; ja
2)vabastama kolooniad metropoli võimust*).
*)Bentham´s works (ed. Bowring), t. II, p. 546 et ss.
XVIII aastasaja lõpus ning möödunud sajandi alguses kaitses Euroopa riikide föderatsiooni
mõtet Kant ja Fallati **).
**)Kant´s Sämmtliche Werke (Rosenkrantz u Schubert), XII, 229-291.
Fallati. Die Genesis der Völkergesellschaft. Zeitschrift für die ges. Staatsw. 1844.
„Igaves rahu“ tagamise omapärase vahendi esitasid meie kaasmaalased – Malinovski, kes
tõestas, et kogu häda seisneb saadikutes, kes on tarvis hävitada***), ja vürst Platon Zubov, kes
kirjutas XVIII sajandi lõpus Euroopa jaotamise fantastilise projekti****).
***)Малиновский, «Разуждение о мире и войне» (1803).
****)Лебедевъ. Графы Никита и Петръ Панины. 1863 г., стр. 301 и след.
Selle projekti alusel kogu Euroopa jaotatakse ära 15 riigi vahel. Austria kaiotatakse täielikult
ära; samas kui Venemaaga ühendatakse Saksamaa, Austria, Taani ja Rootsi. Seejuures esimese järgu
pealinnadeks Venemaa Keisririigis peaksid olema: Peterburg, Berliin, Viin, Konstantinoopol,
Astrahan ja Moskva. Teise järgu linnadeks aga: Hamburg, Kopenhaagen, Stokholm jne. Raske on
enesele ette kujutada midagi veelgi fantastilisemat.
B.Teistsuguste projektide hulka, mis põhinevad reaalsetel andmetel ja mis vastavad rohkem
tegelikkuse nõudmistega, võib tuua:
a)Üleilmse monarhia rajamise katsed. Sellise eesmärgi poole püüdlevad enam silmapaistvad
rooma-katoliku kiriku esindajad keskajal (paavst Григорий VII, Иннокентий III jt.) ning mõned
valitsejad, näiteks Karl V, Louis XIV, Napoleon I *****).
*****)Laurent. Histoire, X, 16.b)Esindatuse alusel rahvusvahelise ühenduse organiseerimise projektid. Erinevalt ülalpool
esitatud plaanidest, ei nõua nende projektide autorid riikide piiride suvalist muutmiset ja seejärel
nende vägivaldset säilitamist, ega sõltumatute rahvaste konföderatsioonides, riikide liidu poolt alla
kugistamist. Kuivõrd võimalik, nad pööravad tähelepanu faktilistele ja elulistele tingimustele, mis
eio lase riike siduda sarnase organisatsiooniga, vaid lubavad hulga vabamat riikide ühendust,
allutades neid Üleeuroopalisele kongressile ja rahvusvahelisele kohtule. Sellised on Sartoriuse,
Parie, Lorimeri, Bluntschli ja ühe valitseva monarhi projektid.
Sveitsi teadlane Sartorius tõestas, et rahu ja tsiviliseeritud rahvaste areng võivad olla
saavutatud ainult üleilmse esindusliku vabariigi asutamisega.*).
*)Sartorius. Organon des vollkommenen Friedens. Zürich 1837.
Гр. Камаровский. О международномъ суде, стр. 309.
Parie viitas rahvusvahelise komisjoni, mis koostatud üksikute riikide valitsuste ja
rahvakogude esindajatest asutamise võimalusele**).
**)Bluntschli. Das moderne Völkerrecht, § 108.

Edinburgi ülikooli professorile Lorimerile kuulub kaks kava. Esimese alusel (1871.a.)
riikide volinikud (igaühest kaks) kogunevad igaaastaselt Belgias või Sveitsis ning moodustavad
kongressi, mis arutab ja otsustab rahvusvahelisi küsimusi. Saadikute hääled ei ole võrdsed, vaid
vastavad esindatava riigi reaalsele tähendusele ja olulisusele. Häälte hulk, mis kuulub igale riigile,
määratletakse tema elanike arvuga, puhta tulu suurusega ja sisseveo ja väljaveo suurusega.
Kongress ise otsustab, kas üks või teine küsimus on rahvusvaheline, või puht trerritoriaalse
iseloomuga. Oma otsuseid ta võib viia täitmisele relva jõul. Kongress nimetab liikmeid
rahvusvahelise kohtusse ja saadab kohtutesse need asjad, millised peavad olema lahendatud kohtu
korras. Kohtu otsuste peale apelleeritakse kongressile.
Teise kava järgi (1877.a.) istub rahvusvaheline kongress kokku Konstantinopolis ja koosneb
saadikutekojast ja senatist; seal asub ka rahvusvaheline kohus; ta juhib rahvusvahelist
eksekutsiooniarmeed, mis on koostatud erinevate riikide väeüksustest***).
***)Revue de droit international, t. III, 1871, p. 1 et ss.; t. IX, 1877, p. 161 et ss.
Lorimer. Law of Nations, t. II, p. 183 etc. Ja p. 279 etc..
Riikide esindatusele põhjendab oma projekti ka Bluntschli. Tema arvates võiks riigid olla
ühendatud nõukogusse, millises istuvad koos valitsejad ise või nende volinikud ja senatist, mis
koosneb rahvakogude poolsetest saadikutest; kohtuasjad peavad olema lahendatud rahvusvahelise
kohtu poolt*).
*)Die Organisation des europäischen Staatenvereins. Gegenwart, 1878. № 6, 8, 9.
Üks suure keisririigi valitsev monarh esitas järgmise organisatsiooni ettepaneku: „Euroopa
keisririigi tsivilisatsiooni või sinarhia“ jaoks peab olema asutatud Euroopas kolm nõukogu:
Rahvuslike kirikute nõukogu; rahvuslike riikide nõukogu ja rahvuslike kogukondade nõukogu.
Esimene peab esindama religioosset ja vaimset elu – tarkust ja teadust; teine poliitilist ja juriidilist
elu – tõde ja õiglust; kolmas rahvaste majanduslikku elu – tsivilisatsiooni ja tööd. Nende nõukogude
liikmed valitakse**).
**)Mission actuelle des souverains par un d´eux. Paris 1882, p. 181 et ss. Selle huvitava
teose autoriks nimetati ekslikult Brasiilia keisrit.
Kõigi nende projektide vastu võib väita, et ka nemad annavad rahvusvahelisele suhtlemisele
riikliku organisatsiooni ja seepärast nad vaevalt leiavad kunagi praktilise teostuse.
C) Rahvusvaheliste suhete korraldamine poliitilise tasakaalu alusel. Esitamata
konkrreetseid rahvusvahelise organisatsiooni plaane, vaatlevad rahvusvahelisi
suhteid, kui poliitilist süsteemi, millist hoitakse riikide vahelise tasakaalu hoidmisega
(Heffter, Mountague Bernard). Riigid on selle süsteemi sisu ja on kohustatud
üheskoos, materiaalselt ja moraalselt, vastutegutsema tugeva vallutustele ja
igasuguse eksisteerivate poliitiliste suhete ohtliku muutmisele. Sellise printsiib
haprus on tõestatud ülalpool (lk 128)***).
***)Heffter. Völkerrecht. § 5. Mountague Bernard. Four lectures, p. 63. 97 etc.
d)Pentarhia (viievõim). Viini kongressi aegadest said rahvusvahelise liidu eesotsa viis
suurriiki (Venemaa, Austria, Preisimaa, Inglismaa ja Prantsusmaa), kes pidasid enda õiguseks mitte
ainult otsustada rahvusvahelisi küsimusi, vaid ka sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Nende liidu
ja hegemoonia aluseks oli moraalne idee, et kristlikud rahvad peavad omavahel hoidma rahu ja
kaitsma riikides sisemist korda. Kuid maksab ainult meenutab Troppau, Laibachi ja Verona
kongresside ajalugu, et veenduda, et pentarhia oli vägivallaks rahvaste seaduslike õiguse ja huvide
üle. Ta tõestab ainult, et mitte kõigil riikidel ei ole faktiliselt ühesugust tähendust ning asendit

rahvusvahelises ühenduses. Surudes alla teiste rahvaste iseseisvust, ta rikkus riikide absoluutse
võrdsuse ideed, kui rahvusvahelise suhtlemise liikmeid ja seepärast ei saa olla tunnistatud tema
organisatsiooni õiglaseks ja soovitavaks vormiks.
Pidades silmas seda, et kaasaegsete rahvaste riigiasutused on erinevad, et nad on kaugel
täiuslikkusest ja et nende ülekandmine rahvusvahelisse liitu on igal juhul kokkusobimatu riikide
sisemise iseseisvusega, siis enamik kirjanikke loobuvad rahvusvahelise suhtlemise riiklikule alusele
seadmisest. Junindudes nendest kaalutlustest, paljud kirjanikud piiravad tema organisatsiooni
rahvusvahelise kohtu loomisega (Fiore, Kamarovski jt.)*).
*)Pasquale-Fiore. Sul problema internazionale della societa giuridica degli stati. 1878.
Гр. Камаровский. назв. соч., стр. 461 и след.
Ei saa ütlemata jätta, et sellised katsed on vähem järjepidevad, kui igavese rahu projektid,
sest kui peab eksisteerima rahvusvaheline tribunal, mis on kompetentne kõigi üldse rahvusvaheliste
kokkupõrgete lahendamiseks ja oma otsuste omavõimulise täitmisega, siis ei ole mitte mingit alust
kõrvaldada rahvusvahelist kongressi, kui alalist seadusandlikku asutust. Seejuures selline
rahvusvaheline kohus avaldab vähe mõju rahvusvahelistele suhetele, kui ei hakata valdama reaalset
jõudu, mis tagab tema otsuste sundusliku täideviimise. Rahvusvahelise eksekutsiooniarmee loomine
on vaevalt võimalik.
Nende aluste alusel võib ainult soovida nende aluste arengut, millistel põhineb 1899.a.
loodud Haagi rahukonverentsi poolt loodud Rahvusvaheline alaline vahekohus (Cour permanente d
´arbitrage) et lahendada vahekohtlikult riikide vahel tekkinud kokkupõrkeid. On üpris soovitav, et
selle kohtu poole päärduksid tihedamine vaidlevad riigid. Kuid Haagi vahekohus on kohus, mille
poole riigid pöörduvad vabatahtlikult ja nende otsuste elluviimine tagatakse mitte spetsiaalse
eksekutsiooniarme abil, vaid eelneva piduliku kohustusega, et allutakse vabatahtlikult ja
vastuvaidlematult selle otsustele ja see täidetakse. Ei ole kahtlust, et alalise riikide ülese kohtu
asutamine on vaevu võimalik.

VI.
Rahvusvahelise suhtlemise organid: kongressid ja
konverentsid.
a) Kongressi ja konverentsi mõiste.
Artikkel 52. Jäädes sõltumatute riikide vabaks assotsiatsiooniks, rahvusvaheline suhtlemine
omab teatud üldised asutused, millised kujutavad endast selle organisatsiooni algeid. Sellist
tähendus kuulub rahvusvahelistele kongressidele ja konverentsidele, milliste autoriteet ja võim ,
riikide vabatahtlikul nõusoleekul, laieneb üle kogu rahvusvahelise liidu. Rahvusvahelised
kongressid ja konverentsid on rahvusvahelise suhtlemise, kuid mitte üksikute riikide, mis saadavad
sinna oma esindajaid, sisulised organid.
Selle määruse õiglust kinnitavad rohkearvulised ajaloolised näited ja positiivsed andmed.
Vestfaali (1648.a.), Viini (1815.a.), Pariisi (1856.a.) ja Berliini (1878.a.) kongressid võisid toimuda
ja viia teatud tulemusteni vaid seetõttu, et neis osalevad riigid tunnetasid oma solidaarsust, kui
rahvusvaheliste suhtluse liikmed. Nende poolt kehtestatud asjade üldine kord töötati välja
vastastikusel nõusolekul ja riikide järeleandmistega ning pidades silmas rahvusvaheliste huvide
rahuldamist. Ususallivus, laevasõiduvabadus, neegritega kauplemise keelamine, sõjahädade
leevendamine ja teised kaasaegse rahvusvahelise õiguse alused, mis on välja kuulutatud erinevate
konverentside ja kongresside poolt, olid kõigi tsiviliseeritud rahvaste ajaloolise elu tulemusteks ning
on nende ühise õigusteadvuse väljenduseks. Ühe sõnaga, ei kongresside koosolekud, ega nende
nõupidamiste kord, ega ka nende otsused ei saa olla mõistetavad, kui ei pea silmas rahvusvahelist

suhtlemist, huvisid, milliseid nad esindavad.
Rahvusvahelised kongressid ja konverentsid on sõltumatute riikide esindajate
rahvusvahelise koosolekud, et arutada nende ühiseid asju ning huve, sisu.
b) Kongresside ja konverentside vaheline erinevus.
Enamik kirjanikke ei tee kongressidel ja konverentsidel vahet*).
Bluntschli. Völkerrecht, § 108 ff.
Heffter. Völkerrecht, S. 464, § 240.
Colvo. Droit international, I, 452.
Pradier-Fodere. Droit diplomatique, II, 421.
Zaleski. Die völkerreshtliche Bedeutung der Kongresse. (Dorpat 1874), S. 4.
Капустинъ. Международное право, § 8.
Kuid neil tuleb teha vahet. Ajalooliste pertsedentide alusel eristatakse neid:1) riikide
esindajate isiksuste järgi, kes neil või teistel rahvusvahelistel kogudel osalevad; 2) nende arutelude
asjade järgi ja 3) eesmärkide järgi, mida püütakse saavutada.
Mis puutub esindatusesse, siis rahvusvahelistel kongressidel osalevad kas valitsejad ise, nii
nagu see oli mitmeid kordi (Viini, Aacheni, Troppau, Laibachi jne kongressid), või siis nende
esimesed ministrid ja üldse sellised riikide esindajad, kellel on volitused traktaatide ja kokkulepete,
millised moodustavad konverentsi arutelu asja, sõlmimiseks.
Vastupidiselt, konverentsidel osalevad valitsuse delegaadid, kes on nimetatud ad hoc
otsustava või nõuandva häälega, harva ministrid ning kunagi ei osale nendel valitsejad.
Kongresside arutluse asjaks on küsimused, mis puudutavad riikide ja terve rahvusvahelise
liidu olulisi elulisi huvisid; konverents aga arutab eksisteerivaid kohustusi ja tõlgendab neid või siis
valmistavad ette mingi olulise ja raske asja otsust, nagu näiteks, 1874.a. Brüsseli konverents, mis oli
kutsutud kokku sõjaseaduste väljaselgitamisele. Lõpuks, kongressi ja konnverentsi eesmärgid on
erinevad. Esimese ülesandeks on vaidlusküsimuste lahendamine, mis väldiks sõda ja riikidevahelisi
arusaamatusi ning mis üldse tagaksid rahvusvahelise õiguskorra säilimise; teine – ei kuuluta välja
uusi aluseid, vaid arendab eksisteerivaid; ei lahenda rahvusvaheliste suhete ja õiguse
vaidlusküsimusi, vaid valmistab ette nende lahendamist.
Tuleb lisada, et käesoleval ajal alused, millise järgi kongressid ja konverentsid saavad olla
eristatud, mitte alati ei teadvustatud valitsuste poolt. Seepärast olid praktikas mõningad
rahvusvahelised koosolekud, millistel oli täielik kongresside iseloom ja tähendus, said konverentsi
nimetuse.
c) Kongresside ja konverentside asjaajamine.
Kongresside ja konverentside rituaalina on töötatud välja järgmised põhimäärused.
1.Kokkukutsumise kord. Rahvusvaheliste kongresside ja konverentside kokkukutsumine,
nagu näitav ajalugu ja kaasaegne praktika, võib lähtuda erinevatelt pooltelt.
Esiteks - ,rahvusvahelise koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegemise võib enesele võtta
mingi või siis kolmas vahendav riik. Selline kord on praktikas leidnud tihti rakendamist. 1779.a.
Katariina II kutsus Austriat ja Preisimaad, kes vaidlesid Bavaaria pärandi üle, nimetama volinikke,
et lahendada vaidlus Tesseni kongressil. Ära jäänud 1813.a. Praha Kongress oli kutsutud kokku
Viini kabineti algatusel, et läbirääkimistel sõlmida lõplik rahu Napoleon I ühelt poolt ja Venemaa
ning Preisimaa vahel, teiselt poolt. Samasuigust rolli mängis Austria valitsus Venemaa ja tema
vastaste – Prantsusmaa, Inglismaa ja Türgi suhtes Krimmi sõja ajal. Napoleon III
vahendustegevusel 1866.a. Sõlmiti Nikolsburgi eelnev relvarahu Preisimaa ja Austria vahel.

Teiseks - , kokkukutsumise algatus võib kuuluda asjast huvitatud riikidele enestele, kes ise
vahetult vaidluses osalevad. Kõik rahukongressid, mis lõpetavad sõjad ilma kolmandate isikute
sekkumiseta, korraldati sõdivate riikide eneste poolt.
Kolmandaks-, lepitava vahenduse põhjuste puudumisel võib kongressi või konverentsi
algatada iga riik, et läbi arutada üldisi rahvusvaheliste asjade lahendusi.
Nii, 1863.a. Pöördus Prantsusmaa keiser kõigi Euroopa õukondade poole üleeuroopalise
kongressi kokkutulemise ettepanekuga, et arutada Euroopas eksisteerivate asjade olukorda ja et
kõrvaldada tulevaste võimalike segaduste põhjused. See grandioossne plaan, mis varjas Napoleoni
III soovi sundida teised riigid ja ka Prantsusmaad sekkuma Poola asjadesse, oli riikide poolt tagasi
lükatud.
2.Osalevad riigid. Kongressidel ja konverentsidel võivad osaleda ainult asjast huvitatud
sõltumatud ja täiesti suveräänsed riigid. Poolsõltuvad riigid, näiteks Egiptus, Bulgaaria vürstiriik jt.,
esindatakse rahvusvahelistel kokkutuklekutel nende riikide poolt, milliste suveräänsuse all nad
asuvad. Peale vahetult asjasthuvitatute, kongressidel ja konverentsidel osalevad riigid-vahendajad
ja kõik teised, kui arutelu asjaks on küsimused, millistel on üleilmne tähendus. Kuid igal juhul peab
seal osalema see riik, kelle asjadest jutt käib.
See peamine õigluse reegel on mõnikord täitmata jäetud. Rääkimata juba kongressidest, mis
toimusid eelmise sajandi alguses, isegi viimasel ajal kohtab rahvusvahelisi koosolekuid, millistele ei
lubatud vahetult asjast huvitatud riikide volinikke. Näiteks võib olla 1869.a. Pariisi konverents,
millisel arutati Ottomani impeeriumi ja Kreeka kuningriigi vahelisi arusaamatusi, mis tekkisid
Kandis puhkenud ülestõusu tõttu. Siin osalesid suurriikide ja Türgi esindajad, kuid Kreeka volinik
oli kutsutud vaid konverentsi poolt esitatud küsimustele vastama*).
*)Vürst Gortsakovil oli täielik õigus ärrituda sellise „õigluse põhiprintsiibi“ rikkumise ärast.
Ta kirjutas, 12 (24) detsembris 1868.a. Pariisis: „Si la Turquie est admise, la Grece devait l´etre
aussi. La conference etant un arbitrage, il serait contre toute equite de n´admettre qu´une des parties
en litige“.
Annuaire de l´Empire de Russie, 1870, p. 177 et ss.
Täpselt samuti toimus Konstantinopoli relvarahu koosolekud 1876 – 1877.a., mis oli
kutsutud kokku Inglismaa poolt, et arutada Serbia, Tsernogooria ja Türgi vahelise lõpliku
rahulepingu tingimusi ning Bosnia, Hertsogoviina ja Bulgaaria kohaliku juhtimise reforme, mis
toimusid Türgi valitsuse esindajate osavõtuta. Porta luges sellise Euroopa riikide teguviisi tema au
ja väärikuse rikkumise aluseks. Lõpuks, Rumeelia protest 1883.a. Londoni konverentsi lausete
vastu, mis oli kutsutud kokku Doonau laevasõidu küsimuste arutamiseks, millisele teda ei olnud
kutsutud, loetakse täiesti õiglaseks, sest, nagu Doonauäärne riik, oli tal täielik seaduslik õigus
osaleda Doona laevatamise korra arutamisel.
3.Esindatus. Isikute koosseisu poolest, nagu me nägime, eristatakse kongresse ja
konverentse. Kongressidel osalevad kas riigipead ise või nende volitatud ministrid; konverentsidele
nimetatakse valitsuste poolt oma delegaadid või isegi komissarid, kes teavitavad konverentsi
otsustest oma valitsusi. Esindajate hulk, mis on iga riigi poolt ühele või teisele koosolekule
saaadetud, sõltub valitsuste äranägemisest.
4.Nõupidamiste asjad. Selles suhtes kongressid ja konverentsid erinevad samuti teineteisest.
Kõiki küsimusi, millised võivad olla ja peavad olamea rahvusvahelistel koosolekutel läbi vaadatud,
ei jõua üles lugeda. Ajalugu näitab, et kongresside ja konverentside arutellu kuulusid mitte ainult
riikide omavahelised suhted, vaid ka riikide sisekorrad. Sellist siseasjadesse sekkumist ei saa
õigustada. Põhimõtteliselt, nagu rahvusvahelise suhtlemise organid, peavad kongressid ja
konverentsid piirduma erandlikult asjadega, millised puudutavad riikide liitu.
5.Nõupidamiste kord. Võrreldes endiste aegadega, kaasaegsete kongresside ja konverentside
asjaajamine erineb tühjade formaalsuste ja kommete, kui XVIII-XVIII sajandi rahvusvaheliste
koosolekute toiminguid keerukaks muutvad aktid, puudumise poolest. Käesoleval ajal

diplomaatiliste nõupidamiste väline külg märkimisväärselt lihtsustus.
Koosolekud avatakse juhataja valimisega, kelleks saab tavaliselt selle riigi esimene volinik,
kelle territooriumil nõupidamine toimub. See on kohaliku võimu, kelle külalislahkust teiste riikide
esindajad kasutavad, austamise märk. Seda, kohaliku võimu esindaja juhatajaks valimise reeglit
rikuti uusimal ajal vaid kolmel juhtumil: 1874.a. Brüsseli konverentsil, kui Belgia volinik loobus
juhataja kohast, tehes ettepaneku ja andes juhatamise au Venemaa esindajale, kelle initsiatiivil see
koosolek kokku oli kutsutud; 1876-1877.a. Konstantinoopoli konverents, millise eelnevad
nõupidamised toimusid Venemaa voliniku, kui „doyen du corps diplomatique*) juhtimisel ja
1899.a. Haagi konverentsil, millist samuti juhatas, austusest tema initsiatiivi vastu, Venemaa
volinik.
Peale juhataja valimist teostatakse osalejate volituste vahetus ning kontroll. Nõupidamised
toimuvad suuliselt ja vahetult. Mõnikord asutatakse koosoleku liikmetest spetsiaalsed komisjonid ,
et käsitleda üksikuid küsimusi ja nende otsuste ettepanekuid või et formuleerida lõplikult juba vastu
võetud otsuseid. Igal istungil koostatakse protokoll. Kui nõupidamine on kutsutud kokku
vahendaja-riigi poolt, siis selle juhatajale kuulub ka vahendaja roll. Kõik nõupidamised toimuvad
tema vahetul osalemisel. Temale esitatakse asja puutuvad dokumendid ja kirjavahetus ning
erimeelsuse puhul ta püüab pooled viia eelrahu sõlmimise kokkuleppele.
6.Otsuste vastuvõtmine. Kongresside ja konverentside otsuste kavad pannakse hääletusele.
Igale riigile, mis nõupidamisel osaleb, kuulub vaid üks hääl. Otsus võetakse vastu häälteenamusega.
Ainiti, arvamus, mis võetud vastu koosoleku enamuse poolt, ei ole vähemusele tingimusetult
kohustava jõuga. Selle jõuga pealesundimine on vasturääkivuses riikide sõltumatuse printsiibiga.
Seda silmas pidades peab kongress püüdlema selle poole, et veenda vähemust loobuma oma
opositsioonist ja nõustuma enamusega. Üksmeele mitteleidmisel koosolek oma eesmärki ei saavuta
ja see tuleb lugeda ärajäänuks.
7.Otsuste täitmine. Rahvusvahelises liidus ei ole täitevvõimu, milline võiks sunniviisiliselt
viia ellu kongresside ja konverentside otsuseid. Nende otsuste täitmine sõltub täielikult riikidest
enestest, millised osalesid nende otsuste tegemisel ja kes võtsid need vastu. Mõnikord see tehakse
formaalselt ülesandeks kellegile rahvusvahelisel koosolekul osalenule, või siis viiakse ellu ühiste
jõududega. Kongresside ja konverentsid eotsuste elluviimise vahendite küsimus jääb kuni käesoleva
ajani lahtiseks.
Teine peatükk.

Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise suhtlemise subjektid.
I. Üldised märkused.
Artikkel 53. Rahvusvahelise õiguse vahetuteks subjektideks ja tegelasteks rahvusvahelise
suhtlemise valdkonnas on Euroopa tsivilisatsiooni sõltumatud rahvad või riigid.
Rahvusvaheliste suhete valdkonnas käsitletakse riiki, kui üht jagamatut tervikut, kui
juriidilist isiksust, millisel on teiste riikide suhtes teatud õigused ja kohustused. Riik, kui tervik,
esineb selle tegelasena, milline, järgides suhtlemisel teiste riikidega temal seatud eesmärke, annab
rahvusvahelistele suhetele suuna ning kaitse. Rahvusvaheline õigus on haritud riikide ühiste
pingutuste ja vastastikuse mõju tulemus. Nende vahelsites suhetes töötatakse välja need vormid,
millistes salvestuvad rahvusvahelised suhted, kujunevad välja ka need korrad ja luuakse printsiibid,
millistega määratletakse suhtumine nii tervetesse rahvastesse, aga ka nende üksikute alamatesse.
Nii monarhhe, ega eraisikuid, aga ka ühinguid, mis osalevad rahvusvahelistes suhetes, ei
peaks olema loetud rahvusvahelise õiguse subjektideks*).
*)Wheaton. Elements of International Law (ed. By Dana), § 19, (Teistsugune arvamus).

Monarhid ja diplomaatilised agendid(saadikud) tegutsevad rahvusvahelises suhtluses riigi
volitatud esindajate rollis ning õigustega: neil ei ole iseseisvaid rahvusvahelisi õigusi. Mis puutub
era assotsiatsioone ja üksikisikuid, siis nad teostavad oma rahvusvahelisi läbikäimisi selle riigi
kontrolli, kaitse ja isegi vastutuse all, mille alamsuses nad asuvad.

II. Riik, kui rahvusvaheline isiksus.
Artikkel 54. Iga rahvusvahelises suhtluses osalev riik omab samasuguseid õigus- ja
teovõimet, nagu üksik füüsiline isik erasuhete sfääris. Selles mõttes on riik isik, s.t. olend, kellel
mitte ainult ei ole temale omased õigused, vaid ta võib soetada teisi, neid kaitsta ning astuda
erisugustesse juriidilistesse kohustustese.
Kuid nagu rahvusvahelise õiguse subjekt, riik ei ole mingi eriline isiksus, mis erineb
riigiõiguse teaduses tundmaõpitavast. Rahvusvaheline õigus käsitleb riiki sellisena nagu ta on välja
kujunenud ajaloos ja määratletakse riigiõigusega. Üheks paremaks oma täpsuse ja selguse poolest
antud riigi definitsiooniks kuni käesoleva ajani jääb Cicero poolt antud määratlus**).
**“Respublica est coetus multitudinis juris consensu et utilitatis communione sociatus“. De
republica, lib. I, c. 25.
Selle vastu võtnud, võib öelda, et rahvusvahelise õiguse subjektiks on inimeste liit, mis
seotud ühe territooriumiga ja ühe kõrgema võimuga ning oma õiguste ning huvide ühtsusega.
Rahvusvaheline õigus võib rahulduda selle kõige lihtsama riigi määratlusega. Sellesse ei
kuulu riigi sisekorralduse käsitlemine. Tõsi, eksisteerivad poliitilised korrad osutavad alati
märgatavat mõju rahvusvahelistele suhetele: nad soodustavad rahvusvahelise käibe arengut või on
nende piduriks. Kuid rahvusvahelise õiguse teaduse asi ei ole nende kordade, nende väärtuste ja
suhtelise täiuslikkuse määratlemine. Kõik riigid, millist vormi ja suunda nad ka ei omaks, on
rahvusvahelise õiguse subjektide olemus sama*).
*)Phillimore. Commentaries, I, p. 81: „It is a sound general principle, and one to be laid
down at the treshold of the science of which we are treating, that International Law has no concern
wirth the form, character, or power of the constitution or goverment of a State, wiith the religion of
its inhabitants, the extent o its domain etc“.
Täpselt samuti poliitiline võimsus, faktiline jõud, mis kuulub rahvale, ei määratle kogumina
kuigivõrd tema rahvusvahelisi õigusi. Rahvusvahelise õiguse subjektidena on kõik riigid omavahel
võrdsed. Kõigile neile kuuluvad teatud, ajaloos väljakujunenud ja eksisteeriva rahvusvahelise
korraga õigused ja neile vastavad kohustused. Kuid, muidugi, hulga tugevam, haritud ja
majanduslikult õitsev riik hakkab tegelikkuses alati omama oma õiguste kasutamisel rohkem
vahendeid, kui nõrk ja kultuurilt vähearenenud riik.
Riigile rahvusvahelise isiksuse õiguste kuulumine eeldab ülalpool esitatud rahvusvahelise
subjekti peamiste tunnuste olemasolu. Selleks, et osaleda rahvusvahelises suhtluses on
vaieldamatult hädavajalik, et antud rahvas asuks teatud territooriumil aj alluks organiseeritud
poliitilisele võimule. Seepärast ei saa pidada rahvusvahelise õiguse subjektideks rändhõime ja
erinevaid ühiskondlikke gruppe, nii mõjukad ka nad rahvusvahelises suhtes ka ei ole. Ida-riike ei
saa, ülalpool viidatud alustel, samuti lugeda rahvusvahelisteks isikuteks (vt. Sissejuhatus, VII**).
**)Vaatamata autoriteetsetele kaalutlustele, mis välja öeldud Sir Travers Twiss (Revue de
droit, int., t. XV, p. 437 – 442; 547 -563 ja t. XVI, 237 et suiv.), minule näib igati, et tuntud
„Association africaine internationale“ ei sa olla loetud rahvusvahelise õiguse subjektiks ja ei saa

riike asutada ja tegutseda sõltumatu riigi õigustes.
Itaalia teadlane Mancini tõestab, et rahvusvahelise õiguse subjektid on rahvad, mitte riigid,
nii nagu neid määratletakse riigiõigusega. Kuid rahvused, olles, Mancini sõnade järgi, „loomulik
inimeste liit, mis omavahel seotud nende territooriumi, päritolu, kommete ja keele, elu ja sotsiaalse
suhtluse teadvusega, ei ole riik. Kui rahvuslikkus, mis mõistetav kui etnograafiline tervik, ühineb
ühte poliitilisse liitu, s.t. hakkab eksisteerima ühel territooriumil ja ühe kõrgema võimu all, siis ta
võib olla rahvusvahelise õiguse subjektiks. Teiste sõnadega: selleks, et olla rahvusvahelise õiguse
subjektiks, peab rahvus muutuma rahvaks, riigiks*).
*)Mancini. Diritto internazionale, p. 42. Vt. kõrgemalt §33.
Bulmerincq. Völkerrecht, § 16.
Lõpuks, riigile võib omistatu isiksus veel selles mõttes, et ta sureb, lahkub üleilmsest
ajaloost ja rahvusvahelise suhtlemise areenilt. Riigiõigus ei saa seda fakti ette näha; rahvusvaheline
õigus aga peab. Ajalugu tunneb suurt hulka riikide surma näiteid. Sellise sündmuse saabumine
tõstatab surnud riikide õiguste ja kohustuste pärandamise küsimuse, millist lahendatakse
rahvusvahelise õigusega.
III Riikide jaotamine.'
Artikkel 55. Kõik eksisteerivad tsiviliseeritud riigid on rahvusvahelise suhtlemise olemus ja
rahvusvahelise õiguse subjektid; kuid nende rahvusvahelise sõltumatuse tase ei ole ühesugune:
ühed riigid omavad täielikku rahvusvahelist ülemvõimu ja ei asu mitte mingis teises, peale üldise
rahvusvahelises teine-teisest sõltuvuses; vastupidi, teised, olles jätkuvalt rahvusvahelise õiguse
subjektid, asuvad omavahel sellistes suhetes, millised rohkem või vähem piiravad nende
suveräänsust. Lõpuks, on veel riigid, sisemiselt autonomsed, kuiid kindlasti mittesõltumatud
rahvusvahelistes suhetes: need on poolsõltumatud riigid, millised kuuluvad rahvusvahelise õiguse
subjektidele. Sellisel viisil omab riikide rahvusvaheline iseseisvus erikujusid ning värvinguid,
milliste alustel võib eksisteerivaid riike jaotada liikidesse ja kujudesse.
Rahvusvaheline õigus eristab lihtsaid-, keerukaid – ja ühendatud riike.
A. Lihtsad riigid ei ole eriliste rahvusvaliste sidemetega seotud mingite teiste riikidega; ta
on ühtne poliitiline organism, millisel on täielik rahvusvahelise esindatuse õigus.
B.Keerukate riikide eripära seisneb selles, et nad on mitme riigi ühendused, mis seotud
teatud ühiste asutustega või ühe kõrgema võimuga. Selle viimase tegevus võib piirduda ühesuguste
rahvusvaheliste suhetega või laieneda samuti sisejuhtimisele. Sellel alusel jaotatakse keerukad riigid
järgmisteks liikideks:
a.Riikide liit (confeoderatio civitatum, confederation dÉtats, Staatenbund) on selline
ühinemise vorm, millises ühistele asutustele allumine ei välista ühendatud riikide sisemist ja välist
iseseisvust .
b.Mitme riigi ühe kõrgema võimu alla ühendamine (unio civitatum) esineb erineval kujul.
α)Isiklik ühendus (unio personalis). Sellisel kujul ühendatud riigid seotakse teineteisega teda
valitseva suverääni või valitseva dünastia isiksusesga.
β)Reaalne ühendus (unio realis). Siin väljendub riikidevaheline seos mitte valitseja või
dünastia isikus, vaid riikide, mis ühendatud omavahel igaveseks, eneste elu teatud ühtsusega.
γ)Liiduline riik (Etat federal, Bundesstaat). Antud riigid võivad astuda alalistesse ühendusse
ühe võimu alla niivõrd, et neist moodustatud riik on ise rahvusvahelise õiguse subjekt. Sellise
liidulise riigi liikmed alluvad üldisele liidulisele kõrgemale võimule, milline kehtestatakse tavaliselt
nende vastastikusel nõusolekul ja ilmutab oma mõju eriti rahvusvaheliste suhete valdkonnas,
milliseid ta juhib.
δ)Poolsuvenäärsed riigid (Etats mi-souverains). Nad moodustavad teise riigi juriidilise osa .

Nad on rohkem või vähem iseseisvad sisejuhtimise valdkonnas, nad sõltuvad rahvusvahelistes
suhetes täielikult teise riigi võimust. Nende ja liidulise riigi sarnasus seisneb selles, et need ja teised
ei ole rahvusvahelise isiksuse olemus, kuid erinevalt neist, liidulise riigi liikmete sõltuvus ei oma
rahvusvahelist, vaid riiklikku iseloomu. Selline riikide poolsõltumatus ilmneb erineval viisil. Nagu
me hiljem näeme, poolsõltuvad riigid on eranditult rahvusvaheliste suhete, mitte rahvaste püüdluste
ega jõudude looming.
Esitatud erinäolised poliitilised vormid, mõjutades sisuliselt riikide rahvusvahelist
teovõimelisust, peavad positiivse rahvusvahelise õigusega olema võetud arvesse ja selgitatud.
A. Lihtsad riigid.
Artikkel 56. Rahvusvaheliste suhete ja õiguse vaatepunktist võivad lihtsad riigid (Venemaa,
Inglismaa, Prantsusmaa, Belgia jt.) olla loetud iseseisvateks ja täieõiguslikeks rahvusvahelise
suhtluse liikmete tüüpideks. Nii sise- ega oma välissuhetes ei sõltu nad mingist teisest võõramaisest
võimust ja nad tegutsevad kõigil juhtudel, kui ühtsed ja jaotamatud poliitilised organismid.
Sellised riigid võivad koosneda erinevatest osadest, kaotamata selle kaudu rahvusvahelistes
suhetes oma orgaanilist ühtsust. Nii, näiteks, kolooniad omavad tihti oma parlamente ja sõjavägesid,
kuid ei kasuta iseseisvat rahvusvahelist esindatust, loetakse oma metropolide integraalseks osaks.
Seepärast kõik koloniaalriigid (nagu Inglismaa, Portugal jt.) on sisuliselt lihtsad üksikud
rahvusvahelised isikud*).
*)Heffter. Völkerrecht (Geffcken, § 20) loeb Inglismaa ekslikult ühendatud riigiks.
Riik võib endasse hõlmata erinevaid juurdeliidetud (inkorporeeritud) piirkondi, kaotamata
lihtsa riigi iseloomu. Selle näiteks sobib Inglismaa, mis 1707.a. ja 1800.a. aktide alusel ühendatud
Šotimaast ja Iirimaast ühte kuningriiki**).
**)Bluntschli. Völkerrecht. § 79, eksib, lugedes „koloniaalriigid“ (Colonialstaaten)
poolsõltumatute riikide hulka. Austraalia ja Kanada on olemuselt Suurbritannia kuningriigi osad.
Venemaa ja Poola. Lääne-euroopa kirjanduses oli välja öeldud arvamus, et Poola ei saa
enesest kujutada Venemaa eraldamatut osa, teiste tema piirkondade ja kubermangudega ühistel
alustel. Poola ühendamine Keisririigiga, justkui ei õigustata ei „Viini kongressi aktidega, ega ka
mingi teise seadusliku alusega“; et, vastupidi see ühendamine rikub Viini traktaate, mis loovad
poolakate kasuks priviligeeritud asendi Keisririigi koosseisus. „Venema ülemvõim kinnitatakse“,
nagu räägib Calvo, „relva jõuga“, ja Poola säilitab oma seadusliku õiguse vabaneda***).
***)Calvo. Droit international, I, § 48.
Wheaton. Elements §43.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, I, § 303 et ss.
Phillimore, loc, sit., I, p. 14 etc.
Jellinek. Die Lehre von den Staatenverbindungen, S. 71.
Tema arvamus lükatakse ümber faktidega, eelkõige, Viini akti tegeliku tähendusega. Selle
akti I artikli jõul, Varssavi hertsogiriik kuulutati Venemaaga „igaveseks ajaks“ „lahutamatus seoses“
olevaks. „Tema Kõrgus, ütleb see artikkel edasi, suvatseb oma äranägemise järgi kinkida kogu
riigile sisemine korraldus (s.t. hertsogiriigile), milline hakkab olema erilise juhtimise all“. Sama
artikli 3. punktis on öeldud, et Poolakad hakkavad omama rahva esindajaid ja rahvuslikud riiklikud
asutused. Nende määruste kõrvutamisel ja veel arvestades Viini kongressi istungite käiku, on selgelt
märgata, et Poola priviligeeritud ja rahvuslik juhtimine on tingitud stema Venemaaga ühendamisest,

mida taotles Keiser Aleksander I vallutaja õigusega ja tema vastu, põhimõtteliselt, liitlased sugugi
ei vaielnud. Vastupidi, nad olid Aleksandri I poolsesse Poolale konstitutsiooni annetamisele kõvasti
vastu****).
****)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. III, стр. 213; т. ч. I,
стр. 427 и след.
Igal juhul, viimane oli annetatud ülalpool nimetatud tingimusel, milline 1813.a. Oli vene
võimu vastu ülestõusnud Poolakate poolt rikutud. Seepärast 1832.a. välja antud manifestis, peale
ülestõusu mahasurumist, omas Keiser Nikolai I alust kuulutada Poolakad neile varem kehtestatud
tingimuste rikkumises süüdi olevateks ja ennast kui võitjat, vabaks võtmast Poola suhtes Venemaa
huvides meetmeid. 1862.a. Poola ülestõus tõi enesega kaasa, jälle „seaduslikul alusel“, sellise
korralduse, millist Poola omab käesoleval ajal. Ühe sõnaga, Poola valdab endist Varssavi
hertsogiriiki ja teisi Poola piirkondi ning loeb neid enese võõrandamatuks osaks mitte väiksema
õigusega, kui Preisimaa Poznani provintse või Saksa keisririik Elsassi ning Lotaringi**).
*)Nagu teada, 1863.a. Viimase Poola mässu suhtes Lääne-Euroopa riikide valitsused (nende
hulgas oli ka Viin) püüdsid samuti tõestada, et Venemaa rikub 1815.a.Viini traktaate, tegutsedes
Poola Tsaaririigis oma äranägemise järgi. Suurepärase veenvusega kummutab nende väited vürst
Metternich oma kirjas veebruar 1840.a. (Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ,
т. IV, ч. I, стр. 527, 528. ) „Keiser Aleksander“, räägib vürst Metternich „taastas 1815.a. Poola
kuningriigi ja asutanud selle, annetas sellele asutused. Selle kuningriigi ja tema asutuste korraldus
olid määratletud selle sama monarhi poolt, Viini kongressi akti moraalse garantii all. 1831.a. Puhkes
Poola Tsaaririigis ülestõus ja kuulutas oma Tsaari kukutatuks, hävitades samal ajalAleksander I
poolt annetatud konstitutsiooni. Kuid selle ettevõttel ei olnud edu ja asi otsustati lahinguväljal, kus
Keiser Nikolai jäi võitjaks. Võitjana Tema Majesteet muutus selle maa saatuse otsustajaks. Kes
kahest, Tsaar või Poola, katkestas Viini kongressi akti? Ilmselgelt, see oli Poola! Kuidas siis
paistab, pidades silmas neid sündmusi, selle akti allkirjastanute seaduslik seisund? ... Kaitsta nüüd
korraldust, mis annetatud 1815.a. Keiser Aleksandri poolt... oleks olnud sama, mis jaatavalt väita, et
ühe kontragendi poolne lepingu rikkumine ei seo kuigivõrd lahti teise käsi“. Vaata memurandumit,
mis lisatud vürst Gortsakovi poolt parun Brunnovile saadetud depessile Londonisse 26. augustist
1863.a. Annuaire diplomatique de L´Empire de Russie, 1864, p. 219 et ss.

B. Keerukad riigid.
a)Riikide liit.
Artikkel 57. Riikide liit on täielikkus mõttes rahvusvaheline ühendus: ta põhineb liidu
liikmesriikide huvide ühtsusel ja riikide sisemise ja rahvusvahelise iseseisvuse austamisel. Viimased
säilitavad rahvusvahelise esindusõiguse, kõrvuti kogu liidu esindusega; kõik nad võivad sõlmida
traktaate ja saata saadikuid, kuid ühe piiranguga, et nende poolt sooritatavad rahvusvahelised
tehingud või instruktsioonid, mis antavad diplomaatilistele agentidele, ei oleks vasturääkivad kogu
liidu huvidele ja selle üksikutele liikmetele; mis puutub nende sisemisse autonoomiasse, siis
põhimõtteliselt ei allu see mitte mingitele piirangutele. Liit tekib seda moodustavate riikide
vastastikusel kokkuleppel, et rahuldada neile ühiseid rahvusvahelisi huve.
Ainus riikide liidu eripära ei ole selles riiklike ja rahvusvaheliste elementide segamine*).???
*)Bluntschli. Völkerrecht, § 70, - vastupidisest arvamusest.
Liit ei pea esindama seda sekkumist; vastupidi, normaalsel korraldusel ta kaitseb oma

liikmete välist julgeolekut ja aitab kaasa nende iseseisva sisemise juhtimise arengut. Riikide liidu
eeskujulik korraldus on selle rahvusvahelise suhtlemise prototüübiks, millisest võib unistada ja
millise teostamisele võib loota rahvusvaheliste suhete edasisel arengul. Kuid kahjuks, riikide liidu
väga suur kultuuriline-rahvusvaheline tähendus ei ole kirjanduses veel välja selgitatud**).
**)Stein. Verwaltungslehre, II, 97, ja
Treitschke. Historische und politusche Aufsätze. (Lpz. 1876) 3 Aufl.; S. 446 ff.
Calhoun. A disquisition on goverment and a discourse on the constitution and government of
the United States ed. By Cralle (Columbia 1851), p. 111 etc.
Phillimore, loc. Cit., I, 133 etc.
Brie. Der Bundesstaat (Lpz. 1874).
Neumann. Völkerrecht, 19.
Laband. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches (Tübingen 1876). Bd. I. S. 70 ff.
Heffter. Völkerrecht, § 19, 20.
Brie. Theorie der Staatenverbindungen. Stuttgart 1886-.
Preuss. Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörpenschaften. Berlin 1889.
Riikide liiduna olid organiseeritud: Madalmaade Generalsataadid (1580, 1609 – 1795.a.),
Šveitsi liit kuni 1798.a. Ja uuesti alates 1803 – 1848.a. Põhja Ameerika Ühendriigid 1776 – 1787.a.
Lõpuks, Saksa liit (1815 – 1866.a.).
Eriti lähenes puhtale riikide liidule Saksa liit, mis asutati 1815.a.
Selle korralduse alused olid märgitud ära juba 1814.a. Pariisi rahutraktaadiga, mille
korraldas (Artikkel 6.), et „Saksa riigid hakkavad olema sõltumatud ja ühendatud föderatiivse
sidemega“. Kooskõlas sellega, Viini kongress töötas välja Saksamaa liidulise korralduse akti, mida
täiendati 1820.a. ja järgnevatel aastatel*).
*)Градовский. Германская конституция. Спб. 1875 -1876, часть I , стр. 13 и след.
Wheaton. Histoire, t. II, 132 et ss.
Poschinger. Preussen im Bundestag 1857 – 1859, Lpz. 1881 – 1883, 4 bd. III, S. 192, 196 u.
flg.
Saksamaa organiseerus konföderatsiooni vormis ja sõltumatute riikide 38 (hiljem 33) liitu
„välimise ja sisemise julgeoleku tagamiseks“. Liitu astunud riigid garanteerisid vastastikku oma
valdused. Selliste valduste hulka kuulusid vaid sakslastest elanikkonnaga maad. Seepärast Austria
piirkondadest ei kuulunud sinna Itaalia, Ungari ja slaavlaste maad, preisi omadest – Poznan, Ida ja
Lääne Preisimaa. Teisest küljest, olid Liidu liikmeteks Taani kuningas (kui Holsteini ja Lauenburgi
hertsog) ja Hollandi kuningas (Luksemburgi ja Limburgi valduste põhjal).
Liidu organiks oli Liidupäev, mis oli koostatud üksikute saksa riikide volinikest ja mis istus
koos Frankfurdis Maini ääres. Seda võib õiglaselt nimetada „saksa riikide alaliseks kongressiks“.
Liidupäeval oli kaks istungitevormi: alaline nõukogu (Engerer Rath) ja täiskogu (Plenum);
Mõlemaid juhatas Austria. Liidupäeva spetsiaalseks kohustuseks oli: 1)hoolitseda kogu Liidu
rahvusvahelise huvide eest; 2)Liidupäeval oli aktiivne ja passiivne saadikute õigus; 3)sõja
kuulutamise õigus ja Liidu nimel traktaatide sõlmimine; 4)välisriigipoolse Liidu liikme suhtes
esitatud pretensiooni vahendamine . Kuid Liitu kuuluvate üksikute riikide iseseisvus ei kadunud:
nad säilitasid oma kõrgemad rahvusvahelised õigused ja sisemise iseseisvuse.
Selline oli Saksa Liidu ehitus, milline jääb alatiseks rahuvsvahelise organisatsiooni näiteks,
mil säilus üksikute riikide täielik iseseisvus.
1866.a. Austria-Preisi sõda mis eemaldas Austria Saksamaa koosseisust, viis Liidu
hävimiseni. 1867.a. Asutati Põhja-Saksa Liit 22 riigist, mis asusid Maini jõest Põhja pool. Preisimaa
sai selles valdava mõju ja pingutas üha enam liiduliste sidemete sõlme. Sellest ajast peale kogu
preisimaa poliitika suunatud sellele, et muuta Saksama Liit liiduliseks riigiks Preisimaa juhtimise

all.
Sellel teel areneb kaasaegne Saksamaa korraldus. Põhja-Saksamaa Liidu konstitutsioon oli
paljudes suhetes näidiseks Saksamaa Keisririigi organiseerimiseks, mis moodustus 1871.a. 22.
monarhistlikust, 3 vabariiklikust saksa riigist ning keiserlikust Elsas-Lotaringi piirkonnast.
Uue keisririigi ülesehitus moodustab kuni käesoleva ajani juristidevahelise vaidlusasja.
Enamus kirjanikke peavad teda liiduliseks riigiks; kuid teised väidavad, et ta on riikide liit, mis
säilitasid märkimisväärsel tasemel oma sisemise ja rahvusvahelise autonoomia. Viimane on meie
arvates enam õige arvamus*).
*)Tinsch. Das Recht der deutschen Einzelstaaten beziiglich des Abschlusses
völkerrechtlicher Verträge mit besonderer Berücksichtigung iherer Stellung im Reiche. Erlangen
1882.
Laband. Staatsrecht, I, 72.
Mohl. Das deutsche Reichsstaatsrecht. Tübingen 1873, S. 29 flg.
Schulze. Lehrbuch des deutschen Reichsverfassung (Lpz. 1872), S. 12 flg.
Rönne. Des Verfassungsrecht des Deutschen Reichs. (Lpz. 1872), S. 29 flgГрадовский. Германская конституция, ч.II стр. 16 и след.
1871.a. Konstitutsiooni alusel asuvad keisririigi asjad juhtimises: 1)Saksamaa keiser
(Preisimaa kuningas), 2)Liidunõukogu 3)Liidupäevast. Keisririigi esindamine, kui rahvusvahelise
isiksuse, kuulub keisrile: tal on aktivse ja oasiivse saadiku õigus, sõja kuulutamise õigus ja
välisriikidega lepingute sõlmimise õigus. Kuid need õigused ei tühista täielikult keisririigi liikmete
rahvusvahelist esindatust. Nende kõigil on õigus omada omi volinikke välismaiste õukondade
juures, kusjuures, on mõistetav, et nad ei saa esineda mitte mingitesse rahvusvahelistesse
kohustustesse või läbirääkimistesse, mis on vastuolus keisririigi või selle liikmete huvidele.
Seejärel, Liidunõukogu, milline on üksikute saksa riikide valitsuste suveräänsuse väljenduseks, ja
mis koosneb nende esindajatest, omab oma koosseisus erilist „välisasjade komiteed“, millisese
kuuluvad volinikud Bavaariast, Vürtenbergist, Saksooniast ja kaks liiget teiste riikide poolt,
Liidunõukogu valikul. Seaduse järgi tuleb see komitee kokku kõigil juhtudel, kui tuleb tarvidus
mingi olulise rahvusvahelise meetme võtmise vajadus ja ta peab ise kontrollima Keisririigi kantsleri
välispoliitikat. Kuivõrd ta tegelikult täidab oma ülesannet, see on fakti küsimus. Kuid tema
eksteerimine, diplomaatiliste suhete õigusega, mis kuulub saksa riikidele, tõestab, et Saksamaa
keisririik on riikide liit, mitte liiduline riik. Selles samas mõttes väljendus samuti kaasaegse
Saksamaa looja, vürst Bismark, tunnistades Saksamaa keisririigi „föderatiivset alust“ (feoderative
Grundlange), mis loodud saksamaa riikide vaheliste liiduliste traktaatidega, millistest kinnipidamise
pühaduse ta pani Saksa keisri kohustuseks*).
*)Bismarck. Gedanken und Erinnerungen. Stuttgart, 1898. Bd. I, S. 356, 357 u. flg.
b)Ühendatud riigid.
Artikkel 58. α)Isiklik ühendus. See ühendamise vorm põhineb eranditult dünastia riikides
valitsetava ühtsuses ja sellel faktil, et nad asuvad ühe valitseja võimu all. Selline ühendus võib olla
rohkem või vähem kestev ja see ei kaota neist iga ühendatud riigi rahvusvahelist isiksust; nad
võivad omada erinevat rahvusvahelist esindatust, sõlmida eraldi ja iseseisvalt traktaate, isegi
teineteisega sõdida. Kuid faktiliselt isiklik ühendus mõjutab alati märkimisväärselt ühendatud
riikide rahvusvahelist poliitikat.Ta lõppeb kas dünastia enese lõpuga või siis sellise hetke
saabumisel, mil mõlemates riikides kehtiv troonipärimise kord muudab võimatuks selle ühenduse
edasise hoidmise. Lahkulöömine võib olla samuti omavahelise sõja tulemuseks*).
*)Grotius. De jure belli ac pacis, I, 2., 7.

Martens, Precis, t. I, § 16 et ss.
Phillimore. Commentaries, I, p. 96.
Heffter. Völkerrecht, § 20.
Creasy. First platform, p. 136.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. I, p. 268.
Bluntchli, Völkerrecht, § 74.
Ajalugu tunneb palju näiteid riikide isiklikest ühendustest. Nii, 1519.a. valitud SaksaHispaania keiser Karl V ühendas oma võimu alla Hispaania ja Saksamaa, seni kuni ei loobunud
1556.a. Mõlemast troonist. Inglise kuningriik koosnes isiklikus ühenduses Hannoveri
kuurvürstkonnas alates 1714.a. kuni 1837.a., kui Inglismaal valitses kuninganna Viktoria, kes
Hannoveris kehtiva pärimisseaduse alusel ei saanud asuda Hannoveri troonile. Preisimaa kuningas
oli Neuchatel vürstiriigi peaks kuni viimase 1857.a. Šveitsiga ühendamiseni.**).
**)Vt. 1857.a. Neuchateli traktaati.
Martens. Recueil des traites, t. VII (1875), p. 103: „Traite conclu entre les cesser les droits
de souvernaite de la Prusse, la Russie et la Suisse pour taire cesser les droits de souvernaite de la
Prusse, sur la printcipaute de Neuchatel et le comte de Valangin, signe a Paris le 26 mai 1857“.
Lõpuks, Madalmaade kuningriik ja Luksemburg asusid kuni 1890.a. Isiklikus sidemes
Nassau-Oranie õukonna võimu all (Viini kongressi akti 67. punkt; Londoni 11. mai 1867.a.
Protokoll***).
***)L. De Hardog. Das Staatsrecht des Königreichs der Niederlande, S. 8.
Marquardsen. Handbuch des öffentl. Rechts, IV Band, I. Halbband.
Alates 1885.a. Berliini Aafrika konverentsil uuesti asutatud „Kongo riik“ asub Belglaste
kuningaga isiklikus ühenduses.
β)Reaalne ühendus. Riigid, mis on ühendatud sellises vormis, võivad kasutada sisemise
juhtimise sfääris täielikku autonoomiat, kuid rahvusvaheliste suhete valdkonnas juhib Tema
ainuisiksus.Põhimõtteliselt, reaalne ühendus on kahe täieõigusliku organismi kokkuleppe tulemus;
mingi provintsi või piirkonna omavalitsus ei kehtesta ega ole riigiga reaalse ühenduse tõestuseks,
millisega ta on tegelikkuses orgaaniline osa. Välisel kujul reaalne ühendus väljendub tavaliselt
mõlematele riikidele teatud üldiste orgaaniliste asutuste eksisteerimises, kuid ta ei sõltu kunagi
dünastiast. Ta lakkab kas uue riikidevahelise lepingu sõlmimisega või siis relvajõul*).
*)Bluntschli, § 75.
Klüber. Droit des gens, § 27.
1.Kaasaegsetest riikidest Austria ja Ungari on ühendatud reaalsel viisil. Sellist nende
ühendust tõestab: keiser Ferdinant I 1543.a. testament, keiser Leopold I 1703.a. statuut, eriti aga
Karl VI 1723.a. Pragmaatiline sanktsioon ning 1804.a. Välja antud Frants II pragmaatiline seadus.
Kõik need aktid kehtestasid kahe riigi igavese lahutamatuse. 1848.a. ülestõus, mis lõppes Ungari
rahvusliku partei lüüasaamisega, andis Viini valitsusele ettekäände uuesti selle lahutamatuse
kinnitamiseks. Vastupidise arvamuse pooldajad, kes kaitsesid Austria ja Ungari isiklikku ühendust,
viitavad, muuseas 1867.a. reformile, milline viis praegu kehtivasse süsteemi Austria-Ungari
dualismi ja just-kui kehtestas Ungari rahvusvahelise autonoomia**).
**)Jellinek. Staatenverbindungen, S. 79, 221, 226 u. flg.
Dantscher von Kollersberg. Dor monarchische Bundesstaat Oesterreich-Ungarn und der
Berliner Vertrag nebst der Bosnischen Vorlage. Wien 1880.

Funck-Brentano et Sorel. Precis, p. 39.
Travers-Twiss. Law of Nations, t. I, § 38.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. I, p. 272 etc.
Valfrey. L´Empire constitutionnel d´Autriche, Paris 1868.
Biderman. Die rechtliche Natur der oesterreichisch-ungarischen Monarchie, Wien 1877.
Kuid selline dualismi asutamise järeldus ei ole aktidega kinnitatud. Vastupidi, nende aktide
aluseks asub ilma mingi kahtluseta mõte, et Austria ja Ungari moodustab igavesti jagamatu riigi,
Austria keisri ja Ungari kuninga võimu all, kes esindavad lahutamatult nii Austria, kui ka Ungari
rahvusvahelisi huve.
2.Norra ja Rootsi asuvad samuti reaalses, mitte isiklikus ühenduses, mis tõestatakse
järgmiste positiivsete faktidega*).
*)Teine arvamus: Phillimore, t. I, § 74.
Funk-Brentano et Sorel. Precis, p. 39.
Jellinek. Staatenverbindungen, S. 223 flg.
Travers-Twiss. Law of Nations, I, § 40.
Lawrence-Wheaton. Coommentaire, I, 268.
1883.a. Pariisi konverentsil, mis käsitles veealuseid kaableid ja 1893 – 1894.a. Haagi
konverentsid, mis käsitlesid rahvusvahelise eraõiguse aluste kodifitseerimist, osalesid Rootsi ja
Norra delegaadid, kes andsid hääli eraldi ja väljendasid vastundlikku arvamust.
Alates 1536 – 1814.a. oli Norra Taaniga ühendatud Taani kuninga võimu alla, kes esindas
rahvusvahelistes suhetes nii üht kui teist. 1814.a. Tänuks abi eest, mis osutatud liitlastele Rootsi
prints Bernadoti poolt võitluses Napoleoniga, Norra ühendati Rootsiga. Norralased ei soovinud
sellele otsusele alluda ja alles peale 1814.a Rootsi ja Norra relvastatud kokkupõrget, sõlmiti Mossi
linnas traktaat, mis määratles kahe riikide vastastikused suhted. Mossi konventsiooni alusel Norra
säilitas sisemise autonoomia, kuid tunnistas Rootsi kuningat oma peaks ja esindajaks
rahvusvahelistes suhetes. Vähe sellest, konventsioon näeb ette need juhtumid, kui katkeb praegu
Rootsis ja Norras valitseva dünastia, ja otsustab, et sellel juhtumil Rootsi ja Norra rahvad pidid
igaüks valima kandidaadi Rootsi-Norra troonile ja kui valik ei lange ühele isikule, siis nende
volinikud kogunevad kindlaksmääratud linnas ja valitakse üks valitseja. Siit on näha, et kahe riigi
vaheline side ei olnud asetatud dünastiast sõltuvusse, kuid peab eksisteerima alaliselt, ja järelikult,
on side reaalne. Aga kui viimasel ajal norrakad püüdlevad selle poole, et omada enda
Välisministriteeriumi ja välismaal oma diplomaatilist ja konsulaaresindust, siis ilmselgelt nad
püüdlevad Rootsist täieliku eraldumisele. Välisriigid, kes võtavad vastu diplomaatilisi agente ja
konsuleid, kes nimetatud Kristiania valitsuse poolt, tunnistaksid selle samaga Norra – vabariigi või
kuningriigi-, kui norrakad valivad omale enda erilise kuninga, täielikku rahvusvahelist sõltumatust.
Rootsi kuningas lakkab Norra üle valitsemast selle riigi, kui rahvusvahelise isiksuse, tekkimise
hetkest, oma saatkonna ja konsulaadi omamise õigusega.
Mõnede kirjanike arvates*), Venemaa ja Soome Suurvürstiriik seisavad omavahel „reaalses“
ühenduses.
*)Geffcken, viimases (1881.a.) va. Völkerrecht Heffter´a (§). Täiesti õige vaate leiame
Jellinekilt. Lehre von den Staatenverbindungen, S. 70 – 71.
Nils Eden. Die schwedisch-norvegische Union und der Kieler Frieden. Lpz. 1895.
Rydin. Unionen och Konungens sanktionsrätti Norska grundlagsfrägor. Stockholm 1885.
Rivier. Principes, t. I, p. 98.
Reaalse ühenduse aluseks on ühinenud riikide vastastikune nõusolek. Seejuures, nagu teada,
et Soome läks Venemale üle 1809.a. Fredrikshamni rahulepingu alusel, mis oli sõlmitud Venemaa ja
Rootsi vahel**).

**)Ch. De Martens et Cussy. Recueil manuel t. II, 338.
Полное Собр.зак. №23883.
Lawrence-Wheaton, I, 342.
Selle lepingu 4.Artiklis on öeldud: „Kõik need (Soome) provintsid, koos elanikega,
linnadega, sadamatega, kindlustega, küladega ja saartega, nagu ka kõigi kõlvikutega, hakkavad
kuuluma nüüdsest Vene keisririigi ülemvõimu täielikku omandusse ja jäävad sellega ühendatuks“.
On ilmselge, et Soome vürstiriik on Venemaa lahutamatu osa. Tal on oma konstitutsioon ja erinevad
autonoomsed asutused, mis on temale tunnistatud 1809.a. Ja mis alluvad olulistel piirangutele alates
1899.a. kuni käesoleva ajani***).
***)Mechelin. Precis du droit du Grand-Duche de Finlande. Helsingfors 1886. Tveel:
Mechelin. Marquardsen´s Handbuch des öffentl. Rechts, Bd. IV.
Ординъю Покорение Финляндиитю Спб. 1889, 2 тома.
Даниельсон:»Соединение Финляндии съ Российскою Империею». Спб. 1890.
Hisinger. On the validity of the fundamental Laws of Finland. Stockholm 1892.
Artikkel 59. γ)Liiduline riik. Rahvusvahelise õiguse vaatepunktist, liiduline riik rahuldama
kaks peatingimust: 1)valdama kõrgemat liidulist võimu ja olema üheks rahvusvaheliseks isikuks;
2)olles rahvusvahelise õiguse ainusubjektiks, mis tõestatakse järgmiste positiivsete faktidega*).
*)Jellinek, loc. Cit., S. 253-314.
Brie. Zur Lehre von den Staatenverbindungen (Grüdhut´s Zeitschrift für das Privat- und
öffentliche Recht, Bd. XI, S. 85 flg.).
Rakendades seda määratlust praeguse Saksamaa keisririigi suhtes, siis peab ütlema, et ta ei
ole liiduline riik, sest ta ei võta üksikutelt osariikidelt rahvusvahelise esindatuse õigust. Kuid ta asub
teel liitriigi poole. Liiduliste riikide tekkimise ajalugu näitab ültse, et nad moodustuvad
rahvusvahelisest nõudlusest liidulistest riikidest. Nad on mitte ainult majanduslike, sotsiaalsete,
rahvuslike huvide ja geograafilise asendi ühtsusest, vaid teatud rahvaste grupi rahvusvahelisest
asendist, mis kutsuvad esile jõudude ühinemise, et kaitsta välisjulgeolekut. Selle eesmärgi nimel
nad loobuvad oma rahvusvahelistest õigustest ja alluvad kõrgemale liidulisele võimule.
1.Šveitsi Liit. Kui iseseisev riik, oli Šveits tunnistatud formaalselt 1648.a. ja kujutas endast
13 iseseisva kantoni liitu. Prantsuse revolutsiooni vastaste sõdade ajal oli Šveitsi olukord üpris
raske. 1798.a. Astusid tema koosseisu 6 uut kantonit. Kõik Šveitsi kantonid olid sõltumatud riigid ja
rahvusvahelise õiguse subjektid: neil oli iseseisva diplomaatiliste suhete ja lepingute sõlmimise,
eriti „sõjalise kapituleerumise“ õigus, millise alusel tarnisid oma alamate hulgast erinevatele
õukondadele valitud sõdureid. Kantonite olukord muutus 1798. ja 1803.a. Konstitutsiooni alusel.
Kõigist kantonitest moodustati Helveetsia vabariik liidulise parlamendi, mis kogunes järgemööda
Freiburgis, Bernis, Soloturnis, Baselis, Lütsernis ja Zürichis, võimu all. Parlamendi juhatajaks ja
Liidu peaks rahvusvahelistes suhetes oli selle kantoni, kus parasjagu tuli parlament kokku president (Landammann).
Viini kongressil muudeti selline korraldus ära. 1815.a. Šveitsi konstitutsioon ühendas 19
eksisteerivale kantonile veel 3 ja kõik nad said puutumatuse ja igavese neutraliteedi garantii. Selle
liidu eesmärgiks oli kogu Liidu ja iga kantoni eraldi, vabaduse ja sõltumatuse kaitsmine. Liidu asju
juhatas parlament, mis oli koostatud kantonite saadikutest ja kes istusid koos järgemööda Bernis,
Tzürichis ja Lütsernis. Kanton, millise linnas parlament kokku tuli, oli „valitsev kanton“. Parlament
juhtis rahvuvahelisi suhteid, kuid kantonid säilitasid oma konventsioonide, nagu sõjaline
kapitulatsioon, politseist või majanduslikest huvidest, sõlmimise õiguse.
Šveitsi 1815.a. riigikorraldus osutus ebapüsivaks. Ta liigapalju eraldas Šveitsi kantoneid ni
sise- kui eriti välissuhtluses ja Šveitsis kinnistus üha enam teadmine rahvusvahelistes huvide

enamast rahuldamise hädavajadusest, milleks oli tarvis ühineda üheks tervikuks tugeva
liiduvalitsuse alla. Nii algas võitlus tsentristide ja autonoomsuse kaitsjate vahel, milline läbib kogu
Šveitsi ajalugu kuni tänase päevani.
1848.a. oli vastu võetud uus konstitutsioon, millise alusel kuulutati Šveits juba 25 kantonist
koosnevaks liitriigiks. Liidu võimu kätte koondus rahvusvaheliste suhete juhtimine, sõja
kuulutamine, rahu ja teiste traktaatide sõlmimine jne., kusjuures kantonid jäid ilma sõjaväeliste
kapitulatsioonide sõlmimise õigusest, kuid neile jäi õigus astuda rahvusvahelistesse suhetesse
asjades, mis puudutasid naabrust, politseid ja majandushuvisid, kuivõrd need ei vastandu kogu
Šveitsi riigi huvidega. Kõik kantonite ja välisriikide vahelised suhted toimuvad Liidunõukogu ja
selle presidendi vahendusel, millised on liidulise täitevvõimu organid. Seadusandlik võim kuulub
Föderaakogule, mis koosneb „rahvusnõukogust“ ja „kantonite nõukogust“.
1848.a. Konstitutsiooni muudeti 1874.a., mil laiendati liidulise võimu õigusi kantonite ja
Šveitsis välismaalaste naturaliseerimise küsimuste suhtes*).
*)Bluntschli. Geschicte des schweizerischen Bundesrechts. 2 Aufl. Stuttgart, 1875.
Cherbuliez. De la demokratie en Suisse. Paris 1843.
Orelli. Das Staatrecht der Schweiz.
Marquardsen. Handbuch des öffentlichen Rechts, Bd. IV. 2 Abdh.
Staatsarchiv. 1874, №5177.
2.Põhja-Ameerika Ühendriigid. Selle riigi kujunemise ajalugu tõestab veenvalt selle mõju
jõudu, millist osutavad rahvusvahelised huvid riikide liidu ümberkujunemisele liiduliseks riigiks.
1788.a. Konstitutsiooni järgi Põhja-Ameerika Ühendriigid moodustasid riikide liidu. Iga
osariik oli iseseisvaks riigiks ja rahvusvahelisks isiksuseks. On ise-enesest mõistetav, et Osariikide
esindajate teod olid rahvusvahelistes suhetes tihti vastandlikud nende eesmärkidega, millised
järgisid selles sfääris kõrgem liiduline võim – Ühendriikide president. Keskvalitsus ei omanud mitte
mingeid vahendeid liidu rahvusvaheliste huvide kaitseks ja aidata kaasa nende arengule: tema
käsutuses ei olnud armeed, ega ka raha.
See on võimatu, rahvusvahelise õiguse vaatepunktist, Ühendriikide ülesehitus andis end
varsti tunda ja kutsus esile kindlama korra kehtestamise agitatsiooni, mis tagaks Lõuna Vabariigi
tervikluse ja puutumatuse. Tänu Hamiltoni, Madisoni ja teistele tähelepanuväärsete poliitikute
püüdlustele, anti 1787.a. Välja uus konstitutsioon, mis organiseeris Ühendriigid liidulise riigina**).
**)Story. Commentaries on the Constitution of the United States (Boston 1833), § 243 –
271.
Tocqueville. De la democratie en Amerique. Paris 1836.
Calhoun. A dicquisition of government, p. 132, 201 etc.
Selle alusel osariikide sisemine autonoomia jäi samaks, kuid rahvusvahelistes suhetes on
vabariik üheks lahutamatuks tervikuks ja rahvusvahelise õiguse subjektiks***).
***)P-Ameerika Ühendriikide põhiseadus algab järgmiste sõnadega: „We the people of the
United States!.
Ühendriikide keskorganiteks on : Waschingtoni kongress, mis koosneb senatist ja
esindajatekojast ning presidendist, kes on Liidu täitevvõimu pea. Senati koosseisus asub eriline
„välisasjade komitee“. Kõik Liidu diplomaatilised suhted aśuvad presidendi juhtimissfääris
välistades erandlikult ja otsustavalt üksikute osariikide rahvusvaheline esindatus. „Välisasjade
komitee“ kontrollib presidendi välispoliitikat. Sellisel viisil Põhja-Ameerika Ühendriigid kujutavad
endast liidulise riigi tüüpi, kui rahvusvahelise isiksuse erilist liiki*).
*)Rüttimann. Das nordamerikanische Bundesstaatsrecht etc. Zürich 1872. Th. II, § 351 -382.

Holst. Verfassung und Democratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Düsseldorf 1873. 3
Bde.
Schlief. Die Verfassung der Nord-amerik. Union, Leipzig 1880.
Holst. Das Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika.
Marquardsen. Handbuch, Bd. IV, Abth. III.
3.Venetsueela Ühendriigid. 1810.a. kuulutasid need endised Hispaania kolooniad end
sõltumatuteks ja peale 20 aastast sõda, tunnistas seda ka Hispaania. Käesoleval ajal Venetsueela
Ühendriigid koosnevad 20 osariigist, 4 territooriumist, 2 kolooniast ja liidulisest piirkonnast,
millises asub liidu pealinn Karakas. President valitakse 6 aastaks ja ta juhib Ühendriikide
rahvusvahelisi suhteid.
4.Ühendatud Brasiilia osariigid (Estados Unidos do Brazil). 1889.a. Brasiilia keiser Dom
Pedro II jäi troonist ilma ja Brasiilias kuulutati välja vabariik, milline eksisteerib ka praegu. See
vabariik koosneb 20 osariigist ja juhitakse 4. aastaks valitava presidendi, senati, ( mis koosneb 3
senaatorist iga osariigi poolt ja pealinnast), saadikutekoja, ( kus on 1 esindaja 70, 000 elaniku kohta)
poolt.
5.Argentiina vabariik. Ta sai sõltumatuks 1816.a. Ja koosneb 14 osariigist, mis on
sisejuhtimiselt autonoomsed, kuid välissuhetes, kui üks tervik, Liidulise keskkvõimu kaudu. Tema
ülesehitus on peaegu kokkulangev Põhja-Ameerika Ühendriikide konstitutsiooniga**).
**)Phillimore. Commentaries, I, 163.
Calvo. Droit international, I, 189.
Artikkel 60. δ)Poolsõltumatud riigid. Nad on sisuliselt rahvusvaheliste suhete ja korra
looming: milliste eksisteerimist seletatakse tungiva hädavajadusega leida selline modus viviendi
((„elamisviis“, vastastikuselt salliv kooselamisviis ilma tõeliselt püsiva kokkuleppeta. Vs)) antud
riikide vahel, milline oleks ära hoidnud nendevahelise möödapääsmatu kokkupõrke; see on
vastandlike huvide vaheline kompromiss, millist antud ajal ei ole veel lõplikult lahendada suudetud.
Selles mõttes on poolsõltumatus üleminekuaste riilikult sõltuvuselt täielikule rahvusvahelisele
suveräänsusele, või vastupidi, ja ainult kui üleminev ja ajutine vorm tal on oma raison d´etre ((pr.
olemasolu õigustus)). Käsitledes riigiteaduse vaatepunktist, on ta non sens ((vist, mõttetus)), kuna
riigi enese mõiste välistab juba iseenesest mingi, milline see ka ei oleks, mitteiseseisvuse.
Poolsõltumatu riigi sisuliseks tunnuseks on selle allumine tema välissuhetes välismaisele
riigivõimule; oma sisejuhtimise vallas, ta on suuremas osas, täiesti autonoomne. Tavaliselt maksab
selline riik oma suveräänile andamit, millise suurus määratletakse kas vastastikuse kokkuleppega,
või poolsõltumatu riigi loonud trakltaadiga.
Muide, tribuudi ((võitjale riigile tasutav maks)) maksmine ei ole veel tingimustetu
mittesõltumatuse tundemärk. Olid juhtumid, mil üks riik maksis teisele riigile andamit, kuid säilitas
täieliku rahvusvahelise sõltumatuse. Nii, käesoleva aastasaja alguses Washingtoni valitsus maksis
igal aastal Alzeeria pealikule ((vist Abd el-Kadr,)) kindlaksmääratud summa alzeeria piraatide poolt
vangistatud ameerika meresõitjate lunaraha kujul, et neid orjadeks ei müüdaks, kuna ta vastast
sõjapidamist ei peetud antud hetkel viisakaks; kuid selle kaudu olid Põhja-Ameerika Ühendriigid
muidugi vasallilikus sõltuvuses Alzeeriast.
Riigi poolsõltumatus ilmneb mitmel kujul: 1. ta võib tuleneda ühe riigi poolse teise riigi
ülese kaitse pakkumises, et tagada kaitstava rahva julgeolek välise ohu eest, kes omakorda on
kohustatud kaitsva riigi kontrollile alluma diplomaatiliste suhete valdkonnas*).
*)Engelhardt. Les protectorats anciens et modernes. Paris 1896.
Gaival. Le protectorat international. Paris 1896.
Rouard de Card. Les traites de protectorat conclus par la France en Afrique. 1896.
Pic. Influence de L´etablissement d´um protectorat sur les traites anterieurement conclus

avec des puissances tierces par L´Etat protege. (Revue generale de droit international public, 1896,
p. 613 etc.).
2. Ta võib väljenduda riigi vasallilikus suhetes,sarnaselt sellele, millises asusid keskajal
vasallid oma suverääni suhtes. Ja nii sel, kui teisel juhtumil on riigi rahvusvaheliste
suhete autonoomia ühtmoodi piiratud**).
**)Austin´s Jurisprudence, p. 201-208.
Boghitchevitch. Halbsouveränität. Administrative und politische Autonomie seit dem Pariser
Vertage 1856, Berlin 1903.
Olles esile kutsutud konkreetsete ja üleminevate poliitiliste asjaoludega, poolsõltumatust
katkeb koos eelmainitud asjaolude kadumisega. Seejuures võib riigil seista ees kahetine saatus: ta
kas normaalse arengu korras muutub täiesti sõltumatuks, saades rahvusvahelise õiguse subjektiks,
või ebasoodsatel asjaoludel, allub lõplikult selle riigi võimule, millise kaitse või suveräänsuse all ta
oli***).
***)“Suseräänsus“ ((pr. Suzerain)) on valitseva riigi kõrgema võimu piiratud suveräänsus
poolsõltumatu valitsuse üle.
Esimene arenguvorm, nii nagu näitavad faktid ning ajalugu, on valdavad Idas, neis riikides,
mis on loodud Euroopa diplomaatia poolt Ottomani impeeriumi provintsidest; Läänes viib
hoolekanne Euroopa riikide üle kaitsatava riigi täieliku sõltumatuse kaotamiseni, nagu see oli, näit.
Kraakovi vabariigiga.
Eksisteerivatest riikidest alljärgnevad asuvad poolsõltumatus seisundis.
1.Egiptus. Selle riigi kaasaegne seisund väärib erilist tähelepanu pidades silmas Suessi
kanalit, mis sai üleilmse tähenduse, kui Euroopa riikide Idaga rahvusvahelise käibe arter. Egiptuse
juriidiline asend on määratletud 1840.a. Londoni konventsiooniga, mis sõlmitud Austria, Venemaa,
Preisimaa ja Inglismaa vahel ning ka Türgi poolt vastu võetud*).
*)Martens (Murhard). Recueil, t. I, p. 158.
Neumann. Recueil, t. IV, p. 453.
Prantsusmaa kokkuleppe sõlmimisel ei osalenud ja püüdis seda isegi segada. Londoni
konventsiooniga oli kinnitatud asjade kord, mis olid kujunenud välja suhetes Egiptuse ja Porta
vahel sellest ajast, kui Egiptuse kuberneriks nimetati Mehmed-Ali (1806.a.).
Tuntud paša hävitas mameljukid, kes Egiptuses valitsesid ja lõi riigis korra maija, hoolitses
selle tööstuse ja kaubanduse arengu eest ja lõi relvastatud jõu, milline andis temale võimaluse
lugeda end valitsetava piirkonna täielikuks valitsejaks. 1831.a. Mehmed-Ali alustas sultani vastast
ülestõusu, võitis Süüria, lõi Väike-Aasias puruks Türgi väed ja valmistus juba Konstantinopoli
ründamiseks. Kartes Ottomani impeeriumi terviklikkuse hävimist, Euroopa riigid otsustasid
sekkuda Türgi-Egiptuse sõtta**)..
**)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. IV, т. ч. I, стр. 435 и
след., и стр. 463 и след..
Prokesch-Osten. Mehned-Ali, Vizekönig von Aegypten. Wien 1877.
Tänu Väike-Aasiasse Venemaa abikorpuse saatmisele, Mehmed-Ali leppis sultaniga ära, kes
andis tema iseseisva valitsemise alla mitte ainult Egiptuse, vaid samuti Palestiina ja Süüria. Seda
rahu Porta varsti rikkus ja 1838.a. algas alistamatu kuberneriga sõda uuesti. Häving, millist kandis
Türgi armee, kutsus uuesti esile Lääne riikide vaheleastumise, sundides Mehmed-Alid sõjategevust
lõpetama ja alluma 1840.a. Londonis kogunenud konverentsi otsustele***).

***)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. IV, т. ч. I, стр. 475 и
след.,
Londoni konverentsi peamisted laused seisid järgmises: 1)Egiptuse siseasju juhtiv Egiptuse
asekuningas või Khedive (хедивъ, Hidiv) on autonoomne, kuid juhib „sultani nimel“; 2)Egiptuse
maa- ja merevägi loetakse Ottomani sõjaväe osaks;3) rahamärgid, mis vermitakse-trükitakse
Egiptuse rahapajas, peavad ühel küljel kandma sultani, teisel aga Khedivi kujutist; 4)Egiptus
maksab Portale kindlaksmääratud andamit; 5)kõik Egiptuse suhted peavad toimuma
Konstantinoopoli valitsuse kaudu ja viimase poolt sõlmitud traktaadid on kohustuslikud Egiptuse
asekuningale.
Peale 1840.a. Egiptuse-Porta vahelist sõda rohkem sõdasid ei olnud, kuid Khedivi õigused
järkjärgult laienesid. Sultani 1866.a. Firmaani alusel Egiptuse troon kuulutati päritavaks otseliini
pidi valitseva õukonna järgi (Mehmed-Ali). 1873.a. Firman annab Khedivile õiguse sõlmida
kaubandusküsimustes isegi rahvusvahelisi konventsioone*).
*)Inglise „Blue-book“: Firmans granted by the Sultans to the Viceroys of Egypt, 1843-1873.
(Egypt. № 4, 1879). Käesoleval ajal ((s.t. 1905.a.)) on Egiptuse andam sultanile: 750, 000 £.
Seoses Suessi kanali kaevamisega, Egiptuse rahvusvaheline tähtsus üha enam tõuseb
esiplaanile. Egiptuses asutatakse segakohtud, millistes osalevad eurooplased, et lahendada Euroopa
riikide alamate ja võõramaalaste vahelisi asju. Seoses selle maa rahanduse kriisiga, mis võttis
sellised mõõtmed, et asekuningas ei suutnud enam tema poolt võetud laenude protsente maksta,
asutati asja puutuvate riikide esindajatest, Inglismaa ja Prantsusmaa, alaline rahanduskomisjon, et
teostada järelvalvet Egiptuse tulude ning kulude üle**).
**)Inglase rahandusaruanne, Cave (Staatsarchiv, Bd. XXX, 5759).
Euroopa valitsuste mõju selle riigi siseasjadesse väljendus näitlikult 1879.a. Kui
Prantsusmaa ja Inglismaa surve all ja teiste Euroopa riikide valitsuste nõusolekul, sunniti endine
asekuningas Ismail-Pasa troonilt lahkuma oma poja Tefik-Pasa kasuks.
Pidades silmas Egiptuse rahvusvahelist tähtsust, eriti silmas pidades 1840.a. Londoni
lepingut, mis säilitas oma jõu kuni tänapäevani, Egiptuse valitsuse juriidiline seisund, mis on
mainitud lepinguga määratletud, peab olema puutumatu nii Türgi aga ka teiste igasuguste
suurriikide kallalekippumiste eest; ta on Euroopa kokkuleppe looming ja see võib ainult
samasuguse kokkuleppe teel muudetud või tühistatud. Sellel alusel Egiptuse inglaste poolne
okupeerimine, mis kestab juba mitmeid aastaid (alates 1882.a.), ei muutnud karvavõrdki 1840.a.
Londoni määruste kohustuslikkust. Inglismaa ise ei eita seda määrust*).
*)Sellest inglise-prantsuse 7. jaanuari. 1882.a. noodi vaatepunktist on see kehtivate
rahvusvaheliste kohustega vastuolus.
Plauchut. L´Egypte et l`occopation anglaise. (Revue des D.M. 1888, livraisons du 1 et 15
decembre etc.).
Kaufman. Das internationale Recht der egyptischen Staatsschuld. Berlin 1891.
2.Bulgaaria vürstiriik. Bulgaaria rahvusvaheline seisund määratletakse 1878.a. Berliini
traktaadiga**).
**)Bluntschli. „Revue de droit international“ 1881, p. 571 et ss.
San Stefani relvarahu (eelrahu) (art. 6 - 12) alusel, Bulgaaria pidi endast kujutama „andamit

maksev omavalitsuslik vürstiriik kristliku valitsuse ning maakonna sõjaväega“ (Artikkel 6).
Bulgaaria juhtimise põhikiri nägi ette tuntud inimestest, Venemaa ja Ottomani komissari
järelvalvamise all, kogu moodustamise. Vürst valitakse ja kinnitatakse Porta poolt ja suurriikide
nõusolekul. Ta ei või olla valitud Euroopa riikkides valitsevates dünastiate liikmete hulgast (Art. 7).
Türgi väed peavad olema Bulgaariast välja viidud ja selles kõik endised kindlused õhku laskma
(Art. 8). Bulgaaria piirid hõlmasid avarat territooriumi, alates Doonaust ja jooksid kuni Salonikini,
nõnda, et Konstantinoopol oli Bulgaaria oma maadega, Makedoonia ja Fessali, mis jäid Porta võimu
alla, valdustest ära lõigatud. Berliini traktaat arendas edasi neid St-Stefani rahulepingu lauseid,
millised puutusid Bulgaaria vürstiriigi rahvusvahelist juriidilist seisundit, aga nimelt: 1)vürstiriik sai
sisejuhtimisel autonoomia, kuid ta oli antud sultani kõrgema võimu alla, kellele ta pidi maksma
andamit (Art. 1); 2)elanike poolt valitud Bulgaaria vürst kinnitatakse Suursuguse Porta poolt, riikide
nõusolekul (art. 3); 3)kaubandus- ja laevasõidu traktaadid ja kõik Porto ja välisriikidega sõlmitud
kehtivad kokkulepped säilitavad Bulgaaria jaoks oma jõu; täpselt samuti jäävad jõusse
konsulaarjurisdiktsiooni õigused, mis on kehtestatud kapitulatsioonide ja tavadega (art. 8.);
4)vürstiriik, kui Ottomani impeeriumi osa, peab kandma keisririigi riigivõla teatud osa(art. 9);
5)Bulgaaria vürstiriigi alamad kes rändavad elama Ottomani impeeriumi teistesse osadesse, ei oma
välismaa alamate soodustusi ning privileege, kuid alluvad Ottomani võimudele ja seadustele (art.
12).
Need määrused näitavad, et Bulgaaria ei ole rahvusvaheliste suhete iseseisev õigussubjekt:
ta sõltub Portast ja mis on seotud suurriikide, mis allkirjastasid Berliini traktaadi, kontrolli ning
kaitse alla. Berliini kongress määratles, millised alused peavad olema seatud Bulgaaria
riigiõigusele: vürstiriigi orgaaniline põhikiri, mis töötatud välja Bulgaaria kogu poolt, peab tagama
kõigile kodanikele võrdsuse seaduse ees, vaatamata ta religioossetele ja usulistele vaadetel; kõik
Bulgaarias sündinud inimesed ja välismaalased omavad oma usukommete avalikult täitmise õigust
(art. 5). Seepärast religioossne tagakiusamine, millist Bulgaaria valitsus lasknuks toimuda oma
riigis, võib kutsuda esile teiste suurriikide poolse sekkumise.
Bulgaaria vürstiriikide piirid, mis kehtestatud San Stefani traktaadiga, muudeti
märkimisväärselt ära. Selle aktiga esitatud ühtne Bulgaaria vürstiriik, moodustas Berliini traktaat
sellisel viisil kaks piirkonda: Bulgaaria ja Ida-Rumelia. Nende vaheline piir jookseb üle Balkanite,
liites Bulgaariaga Cofia sanzaki (art. 2).
Berliini traktaadi järgi Tõrnovos koosistuv lugupeetud inimeste kogu asutas vürsiriigis
esindusliku valitsemise ja valis vürstiks Bulgaaria printsi Aleksander Battengergi*).
*)Bulgaaria konstitutsiooni tekst vt. Staatsarchiv, Bd. XXXVI, 1879, № 7081. Käesoleval
ajal hõlmab Bulgaaria 63, 485 ruutkilomeetrit, kus elanikke on 2.650,000 inimest.
1881.a. juulis Bulgaaria vürst teostas riigipöörde, kaotades Rahvakogu ja asutas selle
asemele Riiginõukogu. Portoga tekkisid tõsised arusaamatused vürstiriigi poolse andami
maksmiseg seoses ja eriti tema Konstantinoopolis asuva endiste poolsõltumatute Serbia ja Rumeelia
((Ajalooline piirkond, „Roomlaste maad“, st. Bütsants. Asus praegusest Rumeeniast Lõunas.))
vürstiriikide eeskujul seatud diplomaatilise agentuuri küsimuses, kus vürstil oli oma huvide kaitseks
ja üldse suhetes sultani valitsusega, eriline Porta juures asuv agent. Mitmete kuude kestel täitis
Bulgaaria volinik oma ametiülesandeid ja oli Porta poolt tunnustatud; kuid Konstantinoopolis oli
asutatud „Priviligeeritud piirkondade büroo“ - Levanta, Samose saared, Kandi, Ida Rumeelia ja
Bulgaaria vürstiriik, kuhu Bulgaaria agendil soovitatigi kõigis küsimustes pöörduda. Sellisel viisil
seati vürstiriik ühele tasemele Türgi provintsidega, mis ei olnud temaga üldsegi võrdsed õigustes ja
asendilt. Bulgaaria vürst protesteeris õiglaselt Türgi valitsuse sellise teguviisi vastu ja lõpuks
katkestas ajutiselt temaga kõik diplomaatilised suhted.
1882.a. Septembris Porta loobus oma ebaõiglasest nõudmisest ja nõustus Bulgaaria agenti
tunnistama Porta ja vürstiriigi suhetes, vahetu suhtlejana.
Alates 1886.a. Bulgaaria vürstiriik ühendati Ida-Rumeeliaga vürsti isikus, kes nimetati isegi
mainitud provintsi kindral-kuberneriks. 1896.a. kevadest praegune Bulgaaria vürst, prints Koburski

Ferdinand, tunnistati oma ametinimetuses sultaniks ka kõigi suurriikide poolt. Bulgaaria sai
välisriikidega kaubandus- ja meresõidu küsimustes rahvusvaheliste lepingute sõlmimise õiguse.
Sellise kaubanduskonventsiooni sõlmis Bulgaaria Austriaga, Prantsusmaaga ja Inglismaaga ja
1897.a. Venemaaga.
3. Ida-Rumeelia. Lõuna Balkanitel moodustati Berliini kongressi traktaadi alusel erilise
provintsi, mille nimeks „Ida Rumeelia“, milline ei ole tegelikult poolsõltuv riik, vaid
piirkond, mis asub sultani poliitilise ja sõjalise juhtimise all. Siiski, selle provintsi
autonoomia ja kaitse, millist ta kasutab Euroopa suurriikide poolt, asetasid selle
tegelikkuses peaegu samasugusesse rahvusvahelisse seisundisse, millises asusid
ennem Donau vürstiriigid ja Serbia.
Berliini traktaat jättis Ida-Rumeelia sultani „vahetu poliitilise ja sõjalise võimu alla“
„administratiivse autonoomia“ (art. 13) tingimustes. Tal on kristliku usutunnistusega kindralkuberner, kes nimetatakse 5 aastaks ametisse sultani poolt suurriikide „nõusolkul“ (art. 17).
Provintsi sisekorda kaitstakse võõramaise valve poolt ja miilitsa koostööga, kelle ohvitserid
nimetatakse ametisse sultani poolt. Sultanil on õigus hoolitseda ja kaitsta piirkonna mere- ja
maapiire, rajades kindluseid ja pidades neis sõjaväeüksusi; kuid irregulaarsete vägede
bašibusukkide (башибузуковъ), ((bašibusukk – türgi irreg.väe võitleja, pöörane, metsik mees,
röövel)) kasutamine on keelatud. Oblastist läbi marssivad regulaarväe sõjaväeüksused ei tohi
peatuda (art. 15). Kindral-kubernerile on antud välise kallaletungi või sisekorratuste hädaohu korral
õigus kutsuda appi ottomani sõjaväge. Selle meetme võtmise motiividest annab sultan Euroopa
riikide esindajatele Konstantinoopolis, selgitusi. (Art. 16).
Ida-Rumeelia põhikiri oli töötatud välja Euroopa komisjoni ja Porta koostöös; see oli
avalikustatud sultani firmaaniga ((pärs., muhameedi usu valitsejate määrus, millega kingitakse
harilikult mõnele isikule mingi õigus)) ja edastatud Porto poolt Euroopa suurriikidele*).
*)Staatsarchiv. Bd. XXXVI, № 7064.
Selle põhikirja alusel Ida-Rumeelia omas esinduslikku asutust „Piirkonnakogu“, milline
koos kindral-kuberneriga juhtis iseseisvalt kõiki piirkona administratiivsete ja kohtuasutuste tööd.
Kuid kindral-kuberner ei saa astuda välisriikidega vahetutesse suhetese. Kõik Porta poolt sõlmitud
traktaadid, konventsioonid ja rahuvusvahelised kokkulepped, millise iseloomuga nad ka ei oleks, on
Ida-Rumeelia suhtes kohustuslikud (art. 21). Uusimal ajal suurriigid nõustusid Ida-Rumeelia
kapitulatsiooni mõju tühistamises.
Berliini Rumeeliat puudutavate traktaatide kogum, veenab täielikult, et sellel provintsil on
rahvusvaheline iseloom. Porta suveräänsus selle suhtes piirab niivõrd sisejuhtimises ja on ta on
seatud sellistesse oma eksistentsi kitsendavatesse tingimustesse, et Ida-Rumeeliat võib pidada de
facto poolsõltumatu piirkonnana, mis jäetud rahvusvahelise kongressi otsusega Ottomani
impeeriumi koosseisu. Selle rahvusvaheline iseloom ja Bulgaariaga kokkusulamine, nagu ütles
Bluntschli, on lähima tuleviku küsimus. Lahkunud Heidelbergi ülikooli profesori ennustus teostus
varem, kui seda oodati: 1885.a. Septembris Ida-Rumeelia elanikud hääletasid enda Bulgaariaga
ühendamise poolt, mis märtsis 1886.a. Sai ka Euroopa suurriikide poolse tunnustuse
Konstantinoopoli konverentsi määrustes, millise alusel Bulgaaria vürst oli nimetatud viieks aastaks
Ida-Rumeelia kindralkuberneriks. See tähtaeg sai hiljem vaikiva pikenduse ja Bulgaaria vürst juhib
ka praegu Ida-Rumeeliat.*).
*)Revue de droit int., t. XII, 1881, p. 580. Ida-Rumeelia hõlmab 32, 221 ruutkilomeetrit ja
seal elab 1.100, 000 elanikku.(1900.a.)
Artikkel 61. 4.Barbaarsed ((metsik, toores, harimatu)) valdused: Tunis, Tripoli ja Alzeeria.

Neist kolmest valdustest võib vaid esimest lugeda poolsõltumatuks riigiks.
Triipoli, alates 1835.a. Muudeti ilma mingite eriliste õiguste ja privileegideta Türgi
provintsiks. Selle kindral-kubernerid nimetatakse ametise ja vabastatakse Porto poolt.
Endistel ajal piraatide pesaks olnud Alzeeria, peale Prantslaste poolset vallutust 1830.a.
ühendati Prantsusmaaga ja juhitakse, spetsiaalsete seaduste alusel, kui prantsuse piirkonda**).
**)Playfair. The scourge of Christendom. Annals of British relations with Algiers prior to
the French conquest. London 1884.
Mis aga puudutab Tunist, siis uusimad sündmused kutsusid selle rahvusvahelise seisundi
suhtes esile Prantsusmaa ja Porta vahelise vaidluse. Prantsuse valitsuse arvates, on Tunis juba
ammusest ajast sõltumatu riik, mis ei ole kuidagi Ottomani riigiga seotud. Porta aga peab Tuinist ta
vasalliks. Laskumata lepingute käsitlemisse, toome nii ühe kui teise vaate kaitseks mõned faktid,
mis tõestavad, et kuni viimase ajani Tunise bei ka ise luges end sultani alluvaks ja seda vaadeldi ka
teiste riikide poolt samamoodi.
Peale XVI sajandil Türklaste poolset Põhja Aafrika vallutamist Tunise bei suutis säilitada
endale suure iseseisvuse. Kuid nad ei eitanud sultani suveräänsust ja isegi maksid temale andamit,
millist nad nimetasid „vabatahtlikuks annetuseks“. Tunise sõltuvust Portast tunnistasid samuti
Euroopa suurriigid.Vägivallajuhtumitel, mis tekitatud nende alamatele tunise röövlite poolt, nad
pöördusid kaebustega, kompensatsiooni saamiseks pigem Türgi valitsuse kui Tunise bei poole. Nii,
1791.a. Sistovi traktaadi alusel Austria kohustab Portat lõpetama Tunise korsaaride piraatlust ja
maksma hüvitust neile Austria alamatele, kes paljaks rööviti*).
*)Neumann. Recueil des traites, I, p. 454.
Vene valitsus, nagu näha 1783.a. kaubanduslepingust (Art. 60 ja jne), 1791.a. Jaski traktaadi
(Art. 7), 1812.a. Bukaresti (Artikkel 12) ja 1826.a. Akkermani konventsiooni (artikkel 6 ja 7),
täpselt samuti loeb tunislaste röövlitegude ees sultanit vastutavaks. Lõpuks, Porta nimetab alaliselt
beid Tunise kindral-kuberneriks ja annab temale investituuri ((ametisse määramise)). Selle bei
ametikoha päritavus alanevas liinis on kinnitatud sultani 1871.a. firmaaniga. Faktiliselt, Tunise
sõltuvus Ottomanist sõltuvusest ilmnesid erineval ajal rohkem või vähemal määral hoomatavalt,
vaatamata sellele, kes asus Tunise troonil ja kes valitses Stambulis. Nõrga sultani valitsuse puhul
energilised beid said, muidugi, ignoreerida oma Portast sõltuvust ja sõlmisid iseseisvalt Euroopa
riikidega traktaate. Kuid pidades silmas eelpool toodud andmeid, Tunise vasallilised suhted de jure
Porta suhtes vaevu veel kahtlusi tekitavad**).
**)Staatsarchiv, Bd. XXXIX, 1881, №№ 7447, 7469, 7470, 7473 jt.
Engelhardt Revue de droit international, t. XII, 1881, p. 331 et ss.
Phillimore. Commentaries, t.I, p. 121 etc.
Lawrence-Wheaton, I, 257.
Peale Prantsusmaa vägede 1881.a. ekspeditsiooni hrumiiride vastu, Tunise asend muutus.
Prantsusmaa sõlmis beiga 12 mai 1881.a.traktaadi, mis seadis Tunise valdused tema kaitse alla*).
*)Staatsarchiv. Bd. XXXIX, № 7479.
Selle lepingu alusel bei tunnistab enda üle Prantsusmaa prodektsiooni; Prantsusmaa väed
hõivavad ajutiselt temapoolt Tunises valitud punktid (Artikkel 2) ja Prantsusmaa minister-resident
saab bei välissuhete vahendajaks (Artikkel 5). See määrus näitab, et Tunis on käesoleval ajal
Prantsusmaast, mitte Türgist, poolsõltuv riik. Ja nii, nagu kõik poolsõltumatud riigid, mis asuvad
Ottomani impeeriumi kooseisus, olid loodud Euroopa riikide nõusolekul, siis Prantsusmaa suhet

Tunisesse võis samuti määratleda vaid sel viisil. Pidades silmas Türgi vaieldamatut õigust Tunisele,
on sennine seisund kõigutamatu. 1882.a. Euroopa suurriigid nõustusid Prantsusmaa ettepanekuga
lugeda kapitulatsioon Tunises tühistatuks ja Prantsusma jurisdiktsiooni õiguspäraseks. Vaid
Inglismaa tegi lepingusse väljajätu: ta soovis kapitulatsiooni tühistamist tunnistada ainult peale
seda, kui prantsuse kohtud osutuvad tegelikkuses oma ülesannete kõrgusel. Kuid alates 31.
detsembrist 1883.a. Inglise valitsus nõustus tunnistama oma alamaid Tunises Prantsuse kohtute
alluses olevateks.
5.Samose saar on priviligeeritud Türgi provints, mitte poolsõltumatu riik. Selle eriline asend
Ottomani impeeriumi koosseisus on loodud 1832.a. Seadusega. Tal on kristlasest kuberner ja temal
on teisigi eeliseid, kuid milliseid ei kaitsta ühegi rahvusvahelise kokkuleppega ja mis seetõttu
võivad olla Porta poolt tühistatud.
6.Süüria. Alates 1860.a. Selle piirkonna kristlik elanikkond langes moslemite tagakiusamiste
alla, mis ärgitas sel põhjusekl kokku tulnud Pariisi konverentsil võtma vastu Prantsusmaa vägede
saatmiseks, et taastada kord Levantes ((Levante Islamiriik)) (Sürias) ja kaitsta kristlaste elu. Peale
seda töötas Euroopa komisjon välja 1864.a. Selle provintsi põhikirja, mis märatleks, et selle kindralkuberner nimetataks Porta poolt Euroopa suurriikide nõusolekul ja selles märgitakse täpselt ära ta
õigused ja kohustused kohaliku kristlastest elanike suhtes. Portal selle põhikirja tühistamise õigust
ei ole*).
*)Annuaire diplomatique de l´Empire de Russie, 1862, p. 99 – 104; 1868, p. 141- 190.
Calvo. Droit international, t. I, p. 177, 187.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, I, 122.
.Berliini traktaadi Artikkel 23. alusel Porta kohustus „viia Küprose saarel kohusetundlikult
sisse 1868.a. orgaaniline põhikiri muudatustega, millised loetakse õiglasteks“. Sarnased põhikirjad
peavad olema siseviidud, mõnede eranditega, ka teistes Türgi piirkondades.
7.San-Marino. See mikroskoopiline vabariik (16 ruutkilomeetrit ja 9, 535 elanikuga) asus
varem Paavsti piirkonnas ja ta kaitse all. Alates 1862.a. ta on Itaalia kuningriigi prodektsiooni all;
kui pooliseseisev riik ta eksisteerib V. Sajandist peale.
8.Andorra vabariik (5,231 elanikku). Asub Püreneede nõlvadel. Kuni 1868.a. Oli
Prantsusmaa ja Urgeli episkobi (Hispaanias) prodektoriaat ; esimesele maksab ta andamit 960 franki
ja teisele 460 franki. Alates 1868.a. Läks Andorra üle ainult Prantsusmaa kaitse alla, kuid alates
1881.a. Prantsuse valitsus jagas omaõigusi Urgeli episkoobiga. Mõlemad kaitsjad nimetavad
Andorrasse oma komisare (viguiers), kes on kohustatud jälgima vabariigis korra ja rahu üle.
9.Monako vürstiriik. Ta asub Nitzi krahvkonnas; kuni 1861.a. oli Sardiinia, aga praegu
Prantsusmaa kaitse all. 1861.a. loovutas vürst ta 4 milj frangi eest Roquebrune ja Mentonile.
Prantsusmaal kehtib prantsuse tollivõim.
10.Hiiva khaaniriik. Paljude aastasadade kestel oli Hiiva röövlite kasvulava, kes riisusid
vene karavane ja müüsid orjusesse vangistatud kaupmehed. Tänu soodsale sõjalises suhtes
khaaniriigi, mis kõigist külgedest olid ümbritsetud läbipääsmatute kõrbetega, mis sundis Vene
valitsust ette võtma mitmeteid, kuid ebaedukaid Hiiva vastaseid ekspeditsioone. Lõpuks, 1873.a.
Vallutas selle kindral Kaufmann ja sellega samal aastal sõlmitud rahu järgi, pandi khaaniriik
Venemaast vasallilisse sõltuvusse. Hiiva khaan kuulutas end (Artikkel 1) „Ülevenemaalise Keisri
alandlikuks teenriks“. Ta loobub vahetust suhtlusest naaberriikide khaanide ja vürstidega. Ta ei
sõlmi kunagi nende vürstide ja khaanidega kaubanduslikke ega ka mingeid teisi lepinguid ega osale
kunagi nende vastastest sõdades, kui kõrgemate Vene Kesk- Aasia ülemuste teadmisel ning loal.“.
Käesoleval ajal on khaanil oma valdustes administratiivne autonoomia: ta nimetab ametisse oma
ametiisikuid, kogub andameid jne. , kuid tema diplomaatilised suhted on antud Turkestani kindralKuberneri kontrolli alla*).
*)Staatsarchiiv, Bd. XXVI, 1874, № 3738.

Kõigekõrgemas reskriptis Hiiva khaani nimel 21. detsembrist 1902.a. Valitseja Keiser
väljendab oma „erilist rahulolu“ khaani otsusest jääda khaaniriigi juhiks, vaatamata oma halvale
tervisele. „Minu tänu märgiks“, on reskriptis öeldud, „annetan Teile tiitli „Kõrgus“, aga teie pojale
Seid-Asfendiar-Tjurile tiitli „Hiilgus“. Selle aktiga tunnistati Hiiva khaaniriik lõplikult Venemaa
kõrgema kaitse ning kontrolli alla.
11.Buhaara khaaniriik. 1873.a. Traktaadi alusel seati Buhaara Venemaaga lähedastesse
kaubaandussuhetesse, mis peale Tagakaukaasia raudtee avamist muutusid niivõrd tihedateks, et
käesoleval ajal khaaniriigi kõik kaubakäibed sõltuvad vene krediidist ja vene krediidiasutustest.
Buhaara khaaniriigi poliitiline sõltuvus Venemaast ei ole kahtluse all. Buhaara emiir on vene
ratsaväe kindral, kuid tema kõrgema võimu suhe on vabalt teostatav vaid oma moslemistest
alamatesse.
12.Võõramaised vürstid Inglismaa Indias. Erinevad lepingud, mis inglise võimude poolt
sõlmitud nende vürstidega, näitavad, et administratiivne iseseisvus, millist nad kasutavad, on
annetatud neile sellel tingimusel, et nad ei astuks mingitesse rahvusvahelistesse tehingutesse, isegi
teineteisega liite, peale inglise valitsuse*).
*)Blue books. Report of the Commission appointed to inquire in to the Administration of
the Baroda State. 1873 -1875.
Creasy. First platform, p. 94.
13.Põhja-Ameerika Ühendriikide territooriumil elavad indiaanlaste hõimud. Nagu
aborigeenid, nad on tegelikkuses Ameerika kontinendi omanikud. Washingtoni valitsus ja Kõrgem
ülemkohus põhimõtteliselt tunnistab seda nende õigust, kuid nad kuulutavad, et nad peavad olema
Ühendriikide valitsuse erandliku kaitse all. Kohtuotsuste ja lepingute alusel omavad indiaanlased
õigust oma siseasju vabalt juhtida, kuid välismaised suurriigide ei saanud nendega mingitesse
suhetess astuda**).
**)Calvo (Droit international, I, § 69), Tema originaalne arvamus, milles ta eeldab, et iniaani
hõimud valdavad maad Ühendriikides „okupeerimise õigusega“ (droit d´occupation). Kuid enam
õiglasem on vastupidine väide, sest Ameeriklased hõivasid territooriumid, mis kuulusid Ameerika
muistsetele elanikele.
Artikkel 62. Paljud neist riikidest, millised olid poolsõltumatute olukorras, kaotasid selle
iseloomu: nad kas inkorporeeriti, või moodustasid iseseisva riigi. Selliste riikide ajalugu näitlikult
tõestab, et poolsõltumatus on ülemineku aste kas täielikule sõltumiseni või täieliku sõltumatusele.
Ta annab, peale selle, palju juhiseid, milliste abil saab kindlaks määrata praegu, kaitse all olevate,
eksisteerivate riikide olukorda. Arvestades neid kaalutlusi me loeme mitte liigseks öelda mõned
sõnad riikide kohta, millised olid kuni viimase ajani poolsõltumatud.
1.Rumeenia. Vanad riigid Moldaavia ja Valahhia, mis moodustavad Rumeenia, olid Türgi
poolt XV sajandil vallutatud. Kapitulatsioonidega kõrvuti, mis sõlmiti võitjate poolt (1460, 1511,
1634.aastatel) Rumeenia valitsejad tahtsid endale täieliku autonoomia juhtimise siseasjades. Nad
saavutasid selle, et Türklased andsid lubaduse, et nad mitte ei sekku nende siseasjadesse, vaid ei
hakka Rumeeniat asustama. Ainus vürstiriikide sõltuvus Portast väljendus selles, et nende poolt
vabalt valitud riigijuhid kinnitati sultani poolt ning talle maksti klindlaksmääratud kapitulatsiooni
andamit*).
*)Arntz, Engelhardt ja Bluntschli. Revue de droit international, t. IX, p. 18 et ss.; t. XI, p.
532 et ss.; t. XII, p. 410.
F. Martens.“Memoire sur le conflit entre la Grece et la Roumanie. L´affaire Zappa“. Athenes
1893.a.
Sellised olid esmased suhted Rumeenia ja Porta vahel nende vahel sõlmitud rahvusvaheliste

lepingute alusel kehtivad suhted. Kuid Türgi võimud rikkusid neid lepinguid igal võimalusel.
Vastupidiselt oma kohustustele, Porta sekkus vürstiriikide juhtimisse ja seal kordade kehtestamisse,
mis ei olnud kooskõlas Rumeenlaste kristliku usutunnistusega. Türklaste omavoli ja vägivald leidis
vastulöögi Venemaalt, kes alates 1774.a.Kücük Kaynarci rahust peale võttis enda peale Balkani
poolsaare kristlaste kaitsmise. 1812.a. Bukaresti traktaadiga (mille alusel Venemaa soetas
Besaraabia) ja 1826.a. Akkermani konventsiooniga Moldaavias ja Valahhias olid garanteeritud
täielik sisemine autonoomia. See kinnitati 1829.a. Andrianopoli traktaadiga. Lõpuks 1830.a. oli
Vene valitsuse komissarina Rumeeniasse saadetud krahv Kiseljov, kelle tegevus soodustas
ürstiriikide tööstus-kaubanduslikku korraldust ning õitsengut**).
**)Заблоцкий-Десятовский. Графъ П. Д. И Киселевъ его время. Спб. 1882, т. I, стр.
314 и след.
Venemaa poolset Doonauäärsete vürstiriikide kaitsmist tunnistati vaieldamatult kuni Krimmi
sõjani. See oli muudetud ära 1856.a. Pariisi traktaadiga selles mõttes, et õigus, mida teostas
erandlikult Venemaa, muutus kõikide riikide, kes selle akti allkirjastasid, õiguseks. Viimane
määratles, et mõlemad vürstiriigid jäävad sultani kõrgema võimu alla, säilitas sõltumatuse
sisejuhtimises, kuid seda ilma teiste riikidega vahetute diplomaatiliste suhete pidamise õiguseta.
Porta kohustati kohe peale traktaatide sõlmimist mõlemas vürstiriigis nõuandvaid kogusid
(divaneid) looma, et arutada meid ümberkorraldusi, millised pidid olema sisse viidud vürstiriikide
korralduses. See riiklik korraldus oli töötatud välja 1858.a. Pariisi konverentsiga. Suurriigid
otsustasid, et mõlemaid vürstiriigike hakatakse nimetama ühise nimega „Moldaavia ja Valahhia
ühendatud vürstiriikideks“, kuid kumbki hakkab omama eraldi riiklikke asutusi ja valitsejaid, kes on
valitud sünnilt Rumeenlaste poolt ja kes kinnitatakse ametisse sultani poolt. Portale makstava
andami suurus määrati kummagile vürstiriigile eraldi. See mitteloomulik jaotamine praktikas, siiski,
ei teostunud. 1859.a. Mõlemad vürstiriigid valisid oma valitsejaks ühe isiku, polkovnik Cuza, kes
asus Rumeeniat juhtima Aleksander-Ioan I nime all. Suurriigid nõustusid vürstiriikide
ühendamisega, milliseid hakati nimetama ametlikult „Rumeenia vürstiriigiks“.
1866.a. Partei, kes ei olnud rahul Cuzaga, sundis ta troonist loobuma ning teda ennast
Rumeeniast lahkuma. Tema asemele valiti samal aastal prints Karl-Ljudvig Hohenzollern, kes peale
mõningast kõhklust oli tunnistatud suurriikide ja seejärel Porta poolt.
Uus Rumeenia valitsus püüdles kõrvalekaldumatult selle poole, et vähendada võimalust
mööda neid kohustusi, millised pandi vürstiriigile tema poolsõltumatusega. Nii ta soetas omale
välisriikidega vahetute diplomaatiliste suhete asutamise õiguse 1877,.a. Mais, kui Vene sõjavägi,
ületanud Doonau vürstiriikide piiri (Rumeenia valitsusega sõlmitud aprillikonventsiooni alusel),
Rumeenia kuulutas oma sõltumatusest ja kuulutas Portale sõja.
Saint-Stefani rahu alusel (Artikkel 5) Porta tunnistas Rumeenia tingimusetut sõltumatust.
Berliini traktaat (Artikkel 43) tunnustab teda, kuid järgmistel tingimustel: 1 – vürstiriik loovutab
Venemaale tagasi osa Bessaraabia piirkonnast, mis läks temalt ära 1856.a. (Artikkel 45) Pariisi
traktaadiga; 2 – vürstiriik tagab kõikide riikide alamatele, kes temaga kauplevad ja saabuvad
Rumeeniasse, täieliku võrdsuse, sõltumatult usutunnistusest ja tunnistab südametunnistuse ja
jumalateenistuse vabadust kõigil isikutel, kes asuvad oma valdustes (Artikkel 44.) Tänu sellele
tingimusele, Rumeenia seadusandlus, mis oli üpris ebasoodus juutidele, peale aktiivset agitatsiooni,
oli lõpuks ära muudetud, nõuete mõttes, mis esitati Berliini traktaadiga.
1881. a. kevadel kuulutas Rumeenia rahvaesindajate koda ja senat oma vürsti Rumeenia
kuningaks. See tiitel on käesoleval ajal Euroopa riikide poolt tunnustatud.
2.Serbia. Ta vallutati Türklaste poolt 1454.a. Ja sarnaselt Rumeeniale, sõlmis Portaga
mitmeid lepinguid, mis tagasid Serblastele mõningase osa sisemisest iseseisvusest. Kuid Serbia
administratiivne osa ei olnud kunagi nii avar, kui Rumeenial. Tänu Venemaa kaitsele, sai Serbia
Türgist poolsõltuva riigi seisundi*).

*)Brunswick. Recueil des dokuments relatifs a la Serbie. Constantinople, 1876.
Serbia omavalitsusele pandi kindel alus 1812.a. Bukaresti traktaadiga ja 1826.a. Akkermani
konventsiooniga, mis kinnitasid oma Serbiat puudutavates lausetes, sultani 1830.a. firmaaniga
Serbiale antud siseasjade iseseisva otsustamise õigust, koos sultanile andami maksmise ning
välisriikidega suhetesse mitteastumise kohustusega. Serbia kindlused hõivati Türgi karnisonide
poolt. Serbia, kui poolsõltumatu vürstiriigi asend kinnitatakse 1856.a Pariisi traktaadiga. 1867.a.
Saavutasid serblased selle, et suurriigid sundisid Portal oma väed Serbia kindlustest välja viima.
Viimases Vene-Türgi sõjas osales Serbia aktiivselt Venemaa liitlasena ja 1877.a. kuulutas ta end
sõltumatuks.
St-Stefani rahulepingu (Artikkel 3) järgi tunnistati Serbia sõltumatuks, mida kinnitas Berliini
traktaat (Artikkel 34), kuid seades tema sõltumatuse tingimuseks, et Serbia vürstiriigis tagataks
südametunnistuse ja usutunnistuse vabadus (Artikkel 35), välisriikidega kaubandussuhete
mittemuutmise tagamine, kuni uute traktaatide sõlmimiseni jne. (Artikkel 37). Käesoleval ajal on
Serbia täiesti sõltumatu riik ja 1882.a. kuningas Carol I võimu all.
3.Ioonia saared. Peale Türklaste võimu alt vabanemist asusid nad Inglismaa kaitse all (alates
1815 – 1863.a.)*).
*)Phillimore. Commentaries, I, 100 etc.
Lawrwence-Wheaton. Commentaire, t.I, p. 231 et ss.
Jellinek. Staatenverbindungen, S. 129.
Saarte siseasju juhtis kohapeal inglise lord-komissar (Lord High Commissioner); nende
välissuhted jäid erandlikult Londoni kabineti juhtimises.
Saarte suhe Inglismaasse iseloomustatakse tähelepanuväärse juhtumiga, mis leidis aset
Krimmi sõja ajal. Inglise ristleja tabas, mis sõitis Ioonia lipu all, salakaupa vedava Kreeka laeva.
Kuid selle kaaperdamise seaduslikkuse arutelul otsustas Inglise priisikohus, et kuigi Ioonia saared
asuvad Inglismaa kaitse all, võib ta olla neutraalne Inglismaa sõjas teiste riikidega.
1863.a. Loobus Inglise valitsus vabatahtlikult igasugusest võimust, Kreeka kuningriigi
kasuks, Ioonia saarte üle, millise lahutamatuks osaks nad on jäänud kuni käesoleva ajani.
4.Kraakovi vabariik. Ta oli loodud 1815.a. Viini traktaadiga, mis kuulutas Krakovi linna
koos ümbritseva piirkonnaga „igaveseks ajaks vabaks, sõltumatuks ja täiesti neutraalseks“ linnaks,
andes ta Venemaa, Austria ja Preisimaa kaitse alla (Artikkel 6). Selle vabariigi moodustamine oli
tingitud ebakõladest, mis tekkisid Viini kongressil Austria ja Venemaa vahel Varssaavi hertsogiriigi
jaotamise suhtes. Suurriigid andsid Kraakovile poliitilise sõltumatuse tingimusel, et ta ei oleks
poliitiliste agitaatorite ja Poola põgenike, kes ei ole rahul naaberriikides valitsevate kordadega,
varjupaigaks. Sellest tingimusest kinni ei peetud ja seepärast kolm kaitsvat riiki, pidades silmas
alalisi rahutusi, milliseid neile Krakov tekitas, otsustasid 1846.a. ühendada Austria valdustega*).
*)Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. III, стр. 319, 358 и т. IV ч.
I, стр. 471, 472 и след.,; 525 и след.
((Vaata veel F. Martens.Venemaa ja Austria suhted 1815 – 1849.a. lk.449-474 1833.a.))
Lisa.: Tsernogooria. Tsernogooria rahvusvaheline asend kuni 1878.a. jäi äärmiselt
ebamäärasteks. Nagu mõned publitsistid, aga ka riigid (Inglismaa veel 1878.a. Berliini kongressil)
lugesid Tsernogooria poolsõltumatuks,Türgi suhtes, riigiks. Tegelikkuses ta kunagi ei allunud
Portale, ta ei maksnud andamit ja ta vürste ei kinnitatud ametisse sultani poolt. Kui Ottomani
impeeriumi esindaja Ali-Paša, 1856.a. Pariisi kongressil, muuseas, väitis, et Tsernogooria on Portast
sõltuv riik, makstes sultanile andamit ja teiste riikide esindajad talle vastuväiteid ei esitanud, siis
Tsernogooria vürst protesteeris viivitamatult selle avalduse vastu, tõestades, et vürstiriik oli alati

sõltumatu. Faktiline seisund, mida Tsernogooria alaliselt omas Türgi suhtes, oli parimaks Porta
pretensiooni kummutamise vahend.**).
**)Vaclik. La souverainete du Montenegro et le droit des gens moderne de l´Euroope, Lpz.
1858. Selles brozüüris tõestatakse edukalt Tsernogooria täielikku sõltumatust kõige kaugematest
aegadest.
St-Stefani rahuga Porta tunnistas „lõplikult“ Tsernogooria vürstiriigi sõltumatust (Artikkel
2) ja nõustus tema territooriumi märkimisväärsele laiendamisele ta piirkondade arvelt (Artikkel 1).
Vürstiriigile oli eriti oluliseks Antivari sadama soetamine, mis avas Tsernogooriale vahetu pääsu
merele.
Berliini traktaadi määrused muutsid sisuliselt kogu Tsernogooria asendit. Kooskõlas
traktaadi 26. Artikliga „Tsernogooria sõltumatust tunnistatakse Tema Kõrguse Porta ja kõigti nende
kõrgete lepingupoolt poolt, kes teda veel ei tunnustanud“. Vürstiriigis tagatakse kõikidel isikutel
religioonivabadus (Artikkel 27); Antivari ühendatakse Tsernogooriaga järgmistel tingimustel:
Dultsino antakse Türgile tagasi, Spitsa kogukond võetakse Austria koosseisu; Tsernogoorial ei või
olla sõjalaevu ega ka sõjalaevastikku; Antivari ja üldse Tsernogooria veed jäävad kõikide rahvaste
sõjalaevadele suletuks. Kindlustused, mis asuvad Tsernogooria järvede ja ranniku vahel, peavad
olema õhitud ja uusi ehitada ei tohi. Politseiline järelvalve, nii mere- ja sanitaarne, on Antivaris
kogu Tsernogooria kaldajoone ulatuses antud Austria-Ungarile. Vürstiriik peab võtma kasutusele
Dalmaatsias eksisteerivad mereseadused; Austria-Ungari konsulid osutasid Tsernogooria
kaubanduse kaitset. Neid määrusi Türgi täiel määral ei täitnud. Ta kuulutas, et ei saa Gusinit ja
Plavat üle anda, kuna nende elanikud, koos Albaanlastega, hakkasid väljendama vürstiriigiga
ühendamise suhtes vastumeelsust. Seepärast, 1880.a. 28. novembrist, suurriikide nõusolekul, sõlmiti
uus Porta ja Tsernogooria vaheline konventsioon, millise alusel sai viimane Gusini ja Plava asemel
osa Zemski ja Vermoski piirkonnast koos Dultsinio sadamaga.
.
Berliini traktaat seadis Tsernogooria ilmselgelt halvemasse olukorda, kui tal varem oli:
faktiliselt sõltumatust riigist, milline ta oli enne Türgiga peetud sõda, pööras traktaat riigiks, mida
õiguse järgi kaitses Austria-Ungari, kellel on, muidugi jõud ja vahendid, et anda endast kui kaitsjast
tunda. Peab nõustuma Bluntschli arvamusega*), et Tsernogooria, oma 275, 000 elanikuga, ei suuda,
tingimustes, mis on loodud temale Berliini traktaadiga, mittesattuda suure naaberriigi mõju alla ja
tal on raske oma poliitilist sõltumatust säilitada.
*). Bluntschli. Revue de droit international, t. XI, 1880, p. 284.
Staatsarchiv, Bd. XXXVIII, №№ 7203 – 7286.

IV. Riikide, kui rahvusvaheliste isiksuste, eksisteerimise tingimused.
Artikkel 63. On teada, milles seisnevad riigi alused, millistele põhilistele nõudmistele ta
peab vastama, et olla loetud rahvusvahelise õiguse subjektiks: ta peab olema inimeste kogukond,
mis elab kindlaksmääratud territooriumil, ühise kõrgema võimu all. Neist ühe tingimuse
puudumisest piisab, et antud organisatsiooni riigiks ega rahvusvahelise suhtluse subjektiks ei
peetaks. Seepärast ei saa mitte mingit poliitilist parteid, kuigi sõdivat (Ungarlased 1849.a., Poolakad
1862.a.), või kiriklikud ühendused, ei saa olla tunnistatud rahvusvahelise õiguse subjektideks.
Konkreetsed riigid, mis moodustavad rahvusvahelise assotsiatsiooni, on teatud ajaloolise
protsessi toodete olemus; nad on selle mõju all igal eksistentsi hetkel. Selles mõttes iga riik tekib,
areneb, kahvatub ja sureb. Riik on „surematu“ vaid selles mõttes, et selle eluolu ei sõltu
olemasolevatest alamatest: ühed kodanike põlvkonnad asenduvad teistega, kuid riik jätkab
eksisteerimist.
Rahvusvahelise õiguse asjaks ei ole riikide arengu protsessi tundmaõppimine. Kuid

tunnistades rahvusvahelise suhtlemise subjektidena konkreetseid riike, ta peab silmas pidama seda
mõju, millist see osutab vältimatult nende rahvusvahelisele asendile, nende vastastikustele
õigustele ja kohustustele olulised muudatused või muutused, millistele nad alluvad oma arengus.
Sellised faktid, nagu uute riikide moodustumine või olulised muudatused eksisteerivate riikide
territooriumis või isikulises koosseisus, või, lõpuks, riigi surm, jätkavad kindlaksmääratud suhteid
rahvusvahelise liidu liikmetega, millised peavad olema rahvusvahelise õigusega normeeritud.
A. Uute riikide tunnustamine.
Artikkel 64. Riik, olles rahva eneseteadvuse arengu produkt, võib tekkida kõige
eripärasemates tingimustes. Ta võib olla loodud mingi riigimehe või vallutaja tahte või
jõupingutuste tulemusel; võib olla teokraatia; võib areneda perekondlikel suhetel patriarhaalse riigi
kujul, või omada oma aluseks vassallilisi suhteid, nagu feodaalne riik; võib olla moodustatud
koloniseerimise, ülestõusu jne., teel. Kõik need riigi tekkimise vormid ei oma rahvusvahelist
tähendust ega kuulu rahvusvahelise õiguse teaduses analüüsimisele. Nad moodustavad riigiõiguse
või üldise ajaloo asja. Teine asi on riigi enese tekkimise fakt. Iga uuesti tekkiv riik, mis soovib
osaleda rahvusvahelises suhtluses koos rahvusvahelise isiksuse õiguste ja kohustustega, peab olema
sellisena teiste riikide poolt tunnustatud; selle tekkimine saab rahvusvahelise õiguse küsimuseks.
Õiged rahvusvahelised suhted on mõeldavad ainult teineteist tunnustavate riikide vahel. Selle
tunnustamise hädavajadus tuleneb rahvusvahelise suhtlemise mõistest enesest.
Rahvusvahelise õiguse vaatepunktist võib riigi tunnustamise küsimus üles kerkida kolmel
peamisel juhtumil: 1)osa rahva eraldumisest, kes moodustavad iseseisva poliitilise organismi;
2)ühest riigist mitme erineva piirkonna loomise tagajärjel; 3) Riigipea poolsel uue tiitli võtmisel*).
*)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 16 etc.
Hall. International Law. p. 77 etc.
Calvo. Droit international, t. I, § 79 et ss.
Bluntschli. Völkerrecht, § 28 flg.
River, Principes, t. I. p. 57 et suiv, ; p. 392 et suiv.
Nii näiteks., Inglismaast eraldunud ja ennast (4 juuli 1776.a.) 13 Põhja-Ameerika osariigina
sõltumatuks kuulutanud, olid tunnustatud sellisena Prantsusmaa poolt 1778.a.; Hispaania ja
Portugali Lõuna-Ameerika kolooniad, peale kauakestnud sõdu oma metropolidega, moodustasid
üksikud riigid, milliseid tunnistati sellistena 1825.a. Inglismaa poolt; Belgia kuulutas oma
sõltumatust Hollandist ja oli sellisena tunnistatud 1830.a. suurriikide poolt.
Mitmetest piirkondadest, mis kuulusid varem teistele riikidele või mis moodustasid üksikud
riigid, moodustunud riikide näiteks võivad olla: Vestfaali kuningriik ja teised riigid, mis loodud
Napoleon I poolt, aga samuti Mehiko keisririik, millise rajas Napoleon III Austria hertshertsogile
Maksmillianile.
Uute tiitlite tunnistamise läbirääkimisi pidasid: Fridrich I, kes võttis Preisimaa kuninga tiitli
ja Peter I oma keisri tiitli võtmise üle.
Tunnustamine eeldab uuesti tekkinud riigi sisemist sõltumatust, kuid ta ei loo seda. Riik
tekib ja eksisterib iseseisvalt. Tema tunnustamisega vaid konstateeritakse tema sündi. Seepärast ei
saa tunnustamise aktis „moraalset sekkumist“ teise riigi siseasjadesse, nagu seda Phillimore väidab.
Vastupidi, põhimõtteliselt, tunnustamine ei ole alati miskit enamat, kui teatud toimunud fakti
formaalne tunnistamine.
Nagu on teada, et Šveits oli pidulikult kuulutatud sõltumatuks 1648.a. Vestfaali kongressi
poolt, kuid see oli tegelikult sõltumatu juba XIV sajandil; täpselt samuti tunnistati Versailes´i
1783.a. Traktaadiga Ameerika Ühendriikide sõltumatust, vaid kinnitades asjade seisu, mis
eksisteeris selles riigis juba 1776.a.; Belgia, kes vastas kõigile iseseisva riigi tingimustele oli
sellisena tunnustatud 1830.a. Londoni konverentsi poolt. Vastupidi, Ungari ei saanud, 1849.a. Oma
sõltumatusele tunnustust, kuna temal sel ajal puudusid kindla iseseisva poliitilise organisatsiooni

elemendid.
Tunnustamine on ametlik (formaalne) või faktiline (mitteformaalne). Ametlik tunnustamine
väljendub ametlikes aktides, nagu: kongresside määrustes , deklaratsioonides, mis on tehtud ühe või
mitme valitsuse poolt, konsulite või diplomaatiliste agentide nimetamistes ja üldse õigete
rahvusvaheliste suhete alustamises. Faktiline tunnustamine ilmneb õigete rahvusvaheliste suhete
alusstamises uue riigiga ilma igasugust sellise otsuse eelnevat pidulikku konstateerimist.
Iga riik võib vabalt konstateerida moodustunud riigi rahvusvahelist sõltumatust ja ei pea
ootama ära tema teiste, enam asjast huvitatud, riikide poolset tunnustamist. Kuid, muidugi, on
parem, kui see tunnustamine antaks varem just asjast vahetult huvitatud riikide valitsuste poolt.
Ajaloost on teada palju näiteid, kus riigid, milliste territooriumi küllest eraldusid teatud elanike osad
ja moodustati iseseisev riik, oldi ta tunnustamisel üpris tagasihoidlikud. Nii, näiteks, Portugal
eraldus täielikult Hispaaniast juba 1640.a., kuid see fakt oli Hispaania valitsuse poolt tunnistatud
alles 1668.a., kuid vaatamata sellele austasid teised riigid Lissaboni valitsuste faktilist sõltumatust
ja pidasid nendega reeglipäraseid suhteid. Madalmaade osariikide sõltumatus oli tunnistatud
Hispaania poolt ainult 1648.a. Vestfaali kongressil. 1827.a. Londoni konverents tunnistas Kreeka
sõltumatust Türgist samal ajal, kui Türgi valitsus jätkas ülestõusnud kreeklaste käsitlemist sultani
alamatena. Belgia eraldus Hollandist 1830.a., kuid viimane tunnistas seda fakti alles 1839.a.
Inglismaa tunnistas Itaalia sõltumatust 1860.a., samas kui Frants II Neapoletan oli veel Gaetas ja ei
mõelnudki troonist loobuda*).
*)Phillimore, t. II, p. 29.
Lõpuks, tunnustamine võib olla peale selle, veel tinglik või tingimusetu. Tingliku
tunnustamise näiteks võib olla 1878.a. Berliini traktaadid, mis puudutasid Rumeenia, Serbia ja
Tsernogooria sõltumatust.
Tunnustamise juriidilised tagajärjed võivad ola kahesugused, olenevalt sellest, kas see lähtus
kõigi riikide või siis vaid mõne poolt. Esimesel juhtumil tunnustatud riik saab rahvusvahelise
suhtluse täieõiguslikuks liikmeks; teisel aga – õigeid rahvusvahelis suhteid hoitakse uue riigiga vaid
nende, seda tunnustanud riikide poolt. Tunnustamise aktil on igal juhul suur moraalne tähendus ja
mõju, eriti siis, kui see järgnes ajal, mil eraldunud osas jätkuvalt võideldi iseseisvuse saavutamise
eest. Paljudel juhtudel ta oli käsitletav, kui casus belli (sõja ajend) selle riigiga, kes selle välja
andis; nii näiteks. Vaatles Inglise valitsus Prantsusmaa poolset James II Stuarti Inglismaa kuningaks
tunnistamist ja hiljem, tema poolset Põhja-ameerika Ühendriikide iseseisvuse tunnustamist*).
*)Selle tiitli andmist tunnustati tavaliselt tingimusel, et see ei alandaks teiste valitsejate tiitlit
ning auõigusi. Näiteks. „Venemaa õukonna 8 juuli 1742.a. deklaratsiooni sellest, et Viini õukonna
poolt Keisri tiitli tunnustamine Vene valitsejate puhul ei muuda miskit Austria tseremonaali ja
õigusi“.
Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. I, № 15; т. V, № 204.

B. Riigisiseste riigipöörete mõju.
Artikkel 65. Riikide sisekorrad määratlevad kahtlematult faktilist olukorda, millist antud
riik hõivab teiste riikide hulgas; kuid reformid või riigipöörded riigis ei muuda tema juriidilist
asendit, tema õigusi ja kohustusi teiste riikide suhtes**).
**)Grotius. De jure belli ac pacis, lib., II, c. IX, 8.
Vattel. Droit des gens, liv. II. II, chap. XI.
Kent´s. International Law (ed. By Abdy), p. 95. etc.
Oke Manning´s. Law of Nations (ed. By Sheldon Amos), p. 98 etc.
Martens. Precis, t. I, § 128.

Phillimore, t. I, p. 169, 186 et ss.
Heffter, § 28, 50.
Bluntschli § 40 ff.
Calvo. Droit international, T. I, § 81 et ss.
Kui kõik riigid, milline ka nende valitsusvorm ka ei oleks, astuvad rahvusvahelisse
suhtlusse, siis arusaadavalt, et iga võib vabalt muuta, oma äranägemise ja vajaduste järgi oma
sisekorrad, oma korraldust ja juhtimist. Kõik riiklikud ümberkorraldused, nii sisulised nad ka ei
olnud ja millises vaimus neid ette ka ei võetud, on eelkõige sisepoliitika, mitte rahvusvahelise
õiguse küsimused. Hädavajalik ainult, et antud rahvas eksisteeriks kui sõltumatu poliitiline
organism, millisel on kõik riigi atribuudid. Selline rahvas säilitab ka uutel sisemistel kordadel oma
rahvusvahelise isiksuse omadused ja on rahvusvahelise õiguse subjektiks. Riigis toimuvate
muudatuste tõttu ta ei kaota oma endisi rahvusvahelisi- ja ei soeta ka uusi -õigusi.
See üldine printsiip on väljendatud viie suurriigi poolt 19 veebruari 1831.a. Londoni
protokollis, mis andis formaalselt Belgia kuningriigi sõltumatusele sanktsiooni. Siin, muuseas, on
öeldud: „kooskõlas üldise põhialusega, traktaadid ei kaota oma kohustuslikkust, milliseid muudatusi
rahvaste sisemine organisatsioon ka üle ei elanud“*).
*)“D´apres ce principe d´un ordere superieur, les traites ne perdent pas leur puissance
quelsque soient les changements qui interviennet dans l´organisation interieure des peuples“.
Martens. Nouv. Recueil, t. XI, p. 209 et ss.
Rivier. Principes, t. I, p. 283 et suiv.
Selle reegli äärmine hädavajadus ja mõistlikkus on arusaadavad. Kui rahvuvaheliste
kohustuste jõud sõltuks mõne dünastia valitsemisest või mingist ühest või teisest valitsusvormist,
siis valitsuse juhtimine või dünastia kukutamine oleks olnud suurepäraseks rahva poolt võetud
kohustuste ja ta poolt sõlmitud traktaatidest vabastamise vahendiks**).
**)Phillimore (t. I, § 136) ütleb õiglaselt: „This good faith is the great moral ligament wich
binds together the different nations of the globe“.(( „Sellel heausksusel on suur moraalne side, mis
köidab kokku erinevad maailma rahvad ".))
Ajaloost võib tuua palju näiteid, mis illustreerivad ülalpool esitatud arvamust. Esimese ja
teise Inglise revolutsiooni ajal (1649.a. ja 1688.a.) ei inglise rahvas, ega ka prodektor Cromwell, ega
Willem Oranje ei eitanud enda suhtes traktaatide kohustuslikust, mis sõlmitud Charles I ja üldse
Stuartite dünastia poolt. Omakorda Stuardid, restaureerinud Charles II (1660.a.), tunnistasid
Cromwelliga sõlmitud traktaatide kohustavat jõudu. Prantsuse 1789.a. revolutsioon muutis
põhjalikult Prantsusmaa „vana korda“.; sellegi poolest, Rahvuskogu 1790.a. Ei lugenud end
kuigivõrd vabastatuks Louis XVI ja ta eelkäiate poolt sõlmitud kohustustest, mis pandud
Prantsusmaale rahvusvaheliste lepingutega, sest Prantsusmaa eksisteeris edasi kui ühtne riik. Tõsi,
sellel printsiibil oli Rahvuskogus 1792.a. Palju tugevaid vastaseid ja ka Konvendi asjades (vt.
Sissejuhatus , § 26), kes kuulutasid Prantsusmaale mittekohustuslikeks „türannide“ poolt sõlmitud
traktaadid Kuid Euroopa suurriigid nägid õiglaselt nende traktaatide rikkumises oma õiguste
rikkumisi ja ühinesid relvastatud võitluseks ühise vaenlase vastu. Täpselt samuti, kui Lamartin,
Prantsusmaa teise vabariigi endine välisminister (1848.a.), avaldas deklaratsiooni, milles
ülespuhutud fraasides eitas Viini 1815.a. traktaatide kohustuslikkust Prantsusmaa suhtes, mispeale
suurriigid energiliselt protesteerisid sellise avalduse vastu, tõestades, et nimetatud traktaadid võivad
olla tühistatud ainult riikide vastastikusel kokkuleppel.
Erandi moodustavad need rahvusvahelised kohustused, milliste jõud, oma olemuselt või
pooltevahelisel kokkuleppel, seisavad sõltuvuses teatud troonil istuvast dünastiast või antud
monarhist: dünastialt trooni äravõtmine või valitseja surmaga sellised kohustused lõpetavad oma
kehtivuse.

Nii 1535.a. Oli Türgi sultani ja Prantsusmaa kuninga Francois I vahel sõlmitud
kapitulatsioon, millise kehtivus, lepingupoolte tahtel, piirdus selle allkirjastanud „monarhide
elueaga“, . Louis XIV sõlmis James II lepingu, millise alusel ta lubas aidata teda vägede ja rahaga
võitluses Inglise rahva vastu, kuni James II saab uuesti troonile: see leping oli kohustuslik vaid
kahele nimetatud valitsejale, kui nende isiklik asi. Samasugune isiklikku iseloomu omasid
Napoleon III poolt sõlmitud lepingud Mehiko keisri Maksimillianiga.
Öeldu põhjal saab mõistetavaks mõju, millist osutavad valitsejatevahelised suhted antud riigi
rahvusvahelisele olukorrale. Uuesti valitsema saanud dünastia ei saa jätta tunnustamata seaduslikul
viisil teise valitseja ajal sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid, kui need vaid elujõulised olid.
Rahvusvahelistes suhetes loetakse usurbaator, kes faktiliselt omab võimu, oma rahva seaduslikuks
esindajaks. Seepärast nende poolt allkirjastatud rahvusvahelised aktid, kui aktid mis tehtud riigi
nimel, on legitiimsele valitsusele kohustuslikud, kes taastab oma võimu.
Sellel alusel Charles II, Inglismaa kuningas, tunnustas traktaate, mis sõlmitud Oliver
Cromwelli poolt. Burboonid, kes said Prantsusmaa troonile 1814.a., pidid enesele kohustuslikuks
tunnistama paljud neist rahvusvahelistest lepingutest, milliseid sõlmis Napoleon I konsuli ja keisri
na. Hesseni kuurvürst, kes kavatses jätta täitmata Vestfaali kuninga, kes oli tema suhtes usurbaator,
poolt sõlmitud traktaate, kuid suurriikide survel, kes tagastasid temale (1814.a.) endised valdused,
pidi tunnistama nende traktaatide seaduslikkust. Vastupidiselt, seaduslikule valitsusele ei ole
kohustuslikud need rahvusvahelised aktid, mis ettevõetud tema vastu üles tõusnud partei või elanike
juhi poolt, kes faktiliselt iseseisvust ei saavutanud ja ei eksisteerinud, kui sõltumatu tervik. Sellise
iseloomuga olid Kostjushko ülestõusud Poolas (1794.a.), Manini ülestõusud Veneetsias ja Kossuthi
ülestõusud Ungaris (1849.a.).

C. Riigi territoriaalsete muudatuste tähendus.
Artikkel. 66. Poliitiline organisatsioon, rahva riiklik organiseerimine moodustab riigi, kui
rahvusvahelise isiksuse, eksisteerimise hädavajalikku tingimust. Samavõrd reaalseks aluseks on
tema territoorium, see maaala, millisel rahvas elab ja milline allub eranditult tema ülemvõimule.
Kui riigikorra muutused võivad omada tähendust rahvusvaheliste suhete valdkonnas, siis seda enam
osutavad riikide vastastikustele suhetele muudatused, millistesse nad allutatakse nende
territoriaalses koosseisus. Sisejuhtimise kord, põhimõtteliselt, on iga üksiku riigi asi, mis on tema
poolt iseseisvalt lahendatav ja puudutab vaid teda ennast. Vasrtupidi, territoriaalsete muutuste
olemus on alati piiride, mis jaotavad antud riigid ja kehtestavad nende vahel naaberlikud suhted,
muutumises, seepärast nad kajastuvad alati vastastikustes riikidevahelistes õiguslikes suhetes.
Riikide territoriaalses koosseisus võivad muutused olla kolmetised: 1)antud riik võib jääda täielikult
ilma oma territooriumist ja lakata eksisteerimast; 2)ta võib kaotada osa oma valdustest; 3)ta võib
oma territooriumi suurendada uute valduste liitmisega. Neist, kui rahvusvaheliste suhtlemise
liikmete, iga juhtumi puhul tekivad erilised juriidilised suhted.
Artikkel 67. Riiklik territoorium kaotatakse. Riik ilma territooriumita on mõeldamatu:
jäädes oma territooriumist ilma, riik lakkab eksisteerimast, lahkub rahvusvahelisest suhtlusest.
Käesoleval ajal on sellisel puhul tavaline ja peamine juhtum, kui üks riik kogu oma elanikkonnaga
ühineb teisega sellisel viisil, et lakkab eksisteerimast kui sõltumatu rahvusvaheline isiksus.
Ajalugu on täis selliste ühinemiste, nii rahumeelsete, kui vallutuste teel, näiteid. Moskva
unitaarriik moodustus Moskvale üksikute vürstiriikide allutamisest, Suur Novgorodi ja Pihkva
ühendamisega, Kaasani, Astrahani jt. vallutamisega.
Šotimaa ja Iirimaa läksid ühtsesse Inglise kuningriiki. Napoleon I vallutas paljud riigid ja lõi
neist iseseisvad vabariigid, kuningriigid ja hertsogiriigid- Preisimaa kuninga 1866.a.
Proglamatsiooniga kuulutas Hannoveri, Kurgesseni, Nassau ja Frankfurdi-Maini ääres Preisimaaga
ühendamisest.
Teised riigi „surma“ juhtumid, mis esitatud Heffteri ja Phillimore poolt, olid äärmiselt

harvad ja millised on kaasajal vaevu võimalikud. Sellised on: 1)kui kõik kodanikud, kes riiki
moodustavad surevad välja või hävitatakse; 2)kui antud riigi kodanikud lakkavad moodustamast
poliitilist liitu, seda ahistamise, küüditamise või kodumaalt väljaajamise tõttu, nii nagu see oli
juutide ja teiste vana aja rahvastega*).
*)Heffter. Völkerrecht, § 24.
Phillimore. Commentaries, I, 168.
Bluntschli Völkerrecht, § 60.
Schlief. Das Völkerrecht und die legalen Anderungen der Ländervertheilung (Archiv für
öffeutl. Recht Bd. XIII, S. 189 etc.).
Kiatibian. Consequences juridiques des transformations territoriales des Etats sur les
traites. Paris 1892.
Rivier. Principes, t. I, p. 63, 138, 172 – 217.
Raske on enesele ettekujutada, et miskit sarnast võiks veel meie ajal juhtuda.
Ühe riigi teise poolt allakugistamise juriidilised tagajärjed meenutavad suhteid, mis tekivad
eraisikute vahel pärandamise puhul: riik, mis ühendab võõra riigi territooriumi, asudes „surnud“
riigi asemele, astub täiesti tema juriidiliseks isikuks, tema õigustesse ja kohustustesse**).
**)Huber. Die Staatensuccession. Lpz. 1898.
Rahvusvaheliste õiguste ja kohustuste järjepidevuse suhtes on ajaloo teoorias välja
kujunenud ja tunnistatakse praktikas järgmisi peamisi aluseid: 1)riik, mis on endaga ühendanud ühe
või mitu riiki, jääb rahvusvahelise õiguse ainuisikuliseks subjektiks, omades rahvusvaheliste
küsimuste lahendamisel üht häält; 2)printsiibilt, kõik rahvusvahelised õigused ja kohustused, millise
olid „surnud“ riigil, lähevad üle „pärijale“. Ei saa öelda, et ülekanne leiab aset, „kuivõrd selliste
kohustuste eksisteerimine ja jätkumine on võimalik“, kuna selle piiramine on liiga elastne*).
*)Bluntschli. Modernes Völkerrecht, § 50.
Calvo. Droit international, t. I, § 102.
Ühendavale riigile ei lähe üle ühendatava need õigused ja kohustused, milliste
eksisteerimine on sõltumatuseta mõeldamatu**).
**)Kuramaa asus enne Venemaaga ühendamist Poola suhtes vasallisuhetes. Kui 1794.a.
Toimusid Venemaa ja Preisimaa vahel Poola kolmanda jägamise läbirääkimised, kus preisi minister
krahv Haugvits ütles Alopeusile, kes esindas Venemaad Berliini õukonna juures: „Ce duche etant un
fief de la Pologne ne peut exister comme tel, des que la Puissance suzeraine sessera d´etre“.
(Alopeusi avaldamata kirjast viitse-kantsler krahv Ostermanile 22 augustil (2 sept.) 1794.a.)
Pärand, millise riik saab, omale teise riigi territooriumi ühendamisel, seisneb aktiivsetes ja
passiivsetes õigustes. Rahvusvahelises õiguses ei leia rakendust beneficium cum inventario, s.t.
riik-pärija ei saa seada tingimust, et ta võtab enesele ühendatava riigi kohustused, kuivõrd nad
vastavad tema aktivale. Temale lähevad üle kõik ühendatud rahva kohustused ja õigused. Need
seisnevad kolmetistes õigustes ja varades. Siia puutuvad: 1)kõik rahvusvahelised kohustused ja
traktaadid; 2)avalik vara (domaine public), nagu: valitsusasutused, kohtuasutused, kasarmud,
vanglad, liiklusteed, sadamad, linnad jne.; 3)riigivara kitsamas mõttes, s.t. riigikassa kapitalid ja
varad.
Ühendavale riigile lähevad üle, 1. kõik rahvusvahelised kohustused ja traktaadid. Seepärast
ta on kohustatud võtma enesele ühendatud riigi võlad, maksma nende protsente ning peab neidd
kustutama selles samas korras ja suuruses, millised on määratletud selle riigi seadustega. Kõik

kommertstraktaadid ja teised rahvusvahelised lepingud, mis on sõlmitud ühendatud riigiga on
ühendajate jaoks kohustuslikud.
2., ühendav riik saab ühendatava rahva avaliku vara pärijaks. Temale läheb üle selle vara
valdamise ja korraldamise õigus, õigus seda reglementeerida oma seaduste ja korraldustega, ühe
sõnaga, avalike õigussuhete sfääris riik võib tegutseda oma äranägemise järgi, kooskõlas oma
huvide ja kasuga. See õigus laieneb kõigele, mis on vajalik riiklike vajaduste rahuldamiseks, näiteks
, ühendatava riigi relvade, varustuse varud jne.
3.Eksisteerimast lakanud riigi vara, laekub tervikuna pärija riigi kasutusse: raha, metsad,
jahialad, maad, üldse vana riigikassa vallas- ja kinnisvara saab tema omandiks.
Uusajalugu esitab mõned huvitavad juhtumid just ülalpool esitatud aluste rakendamisest.
Sardiinia kuningriik, ühendades endaga 1860.a. Teised Itaalia riigid, võttis endapeale nende
kohustused (kõik riigivõlad) ja sai õiguse nende avalikule varale ja riiklikule omandile. Lõpetanud
1870.a. Paavsti piirkonna sõltumatu eksisteerimise, võttis Itaalia valitsus enesele riigilaenude
protsentide maksmise ning täita rahvusvahelised kohustused, millised olid sõlmitud paavstide,
kui ilmalike valitsejate poolt. Täpselt samuti Preisimaa, 22 septembri 1866.a. seadusega hävitas
Hannoveri, Kurgesseni, Nassau ja Frankfruti.-Maini ääres, kuulutas enese nende võlgade ja
rahvusvaheliste kohustuste eest vastutavaks. Peale kolmeaastast kangelaslikku võitlust, Transvaali
ja Oranz vabariik Lõuna-Aafrikas kaotasid oma rahvusvahelise sõltumatuse ja olid ühendatud
Inglismaaga. Nende Lõuna-aafrika vabariikide suhtes ülalpool toodud alused peavad saama täieliku
rakenduse, ilma et rikutaks neutraalsete riikide alamate, kellel on vallutatud Hollandi vabariikides
õiguspäraseid huve, seaduslkke õigusi*)..
*)Vaata neutraalsete raudtee-seltside saatuse küsimust Transvaalis:
Mallarme. Etude sur la condition jurique des chemins de fer prives sud-Africains depuis l
´annexion du Transvaal“ (Revne generale de droit int. Public. 1903, p. 282 et suiv.).
Artikkel 68. 2.Riigi territooriumit vähendatakse. Antud riigi territooriumi vähendamine
võib olla rohkem või vähem märkimisväärne; igal juhul, riik ei jää selle kaudu ilma oma poliitilisest
sõltumatusest ja jääb rahvusvahelise õiguse subjektiks. Seepärast nii avarad kui ka need, riigilt
eraldatud provintsid ka ei olnud, temale jäävad ikkagi kõik ta endised rahvusvahelised kohustused.
Nii, näiteks, Preisimaa peale 1807.a. Tilsiti rahu jäi peaegu kolmandikust oma valdustest
ilma, kuid ei lakanud, kui sõltumatu kuningriik, eksisteerimast ja peab seepärast täitma
rahvusvahelis kohustusi, mis on tema poolt sõlmitud teistel tingimustel. Saksoonia kuningriik
kaotas 1814.a. Viini akti alusel poole oma territooriumist, kuid ei vabanenud rahvusvahelistest
kohustustest, jäädes sõltumatuks riigiks. Austria jäi peale 1859.a. Ilma oma rikkaimast piirkonnast
Lombardiast; 1866.a. ta kaotas Veneetsia, kuid ta rahvusvahelised õigused jäid endistmoodi jõusse.
Täpselt samamoodi saab rääkida Prantsusmaast peale peale 1815.a. ja 1871.a., Türgi kohta peale
1829 ja 1878.a.
Riiklik territoorium väheneb kas riigi ebaõnnestunud sõja või kodusõja tõttu. Esimesel
juhtumil osa territooriumi liidetakse võitnud riigi territooriumiga, teisel juhtumil aga eraldunud
provintsid või kolooniad moodustavad uue riigi või ühendatakse eksisteerivate riikidega.
Tähtsamaks ja lahendamisel on raskemaks peamise riigi rahvusvaheliste kohustuste jaotamine
temast eraldunud provintsidega peale kodusõda. Üldise reegli järgi, kodusõda peab jääma eranditult
vahetult asjast huvitatud poolte asjaks. Seaduslikul valitsusel on täielik õigus võtta kõik meetmed,
et taastada oma autoriteet ja võtta vastumeetmeid mässulise piirkonna iseseisvuse saavutamise
vastu. Igasugust neutraalsete riikide võitlusse sekkumist loetakse antud riigi siseasjadesse
sekkumiseks*).
*)Vürst Gortsakovi depess parun Stjoklule Washingtoni, 28. juunist 1861.a. ja 9. jaanuari
1862.a., Ameerika Ühendriikide kodusõja asjus.
Annuaire diplomatique de l´Empire de Russie, p. 1862, p. 104 et ss.

Kuid kodusõda võib võtta rahvusvahelise tähenduse. Toimudes teise riigi piiride läheduses,
võtab viimane hädavajalikke meetmeid oma territooriumi puutumatuse tagamiseks. Kodusõjaga
võib olla rikutud neutraalsete riikide kommertshuvisid. Mõista, et neil juhtudel kolmandad riigid ei
jää ükskkõikseteks pealtvaatajateks. Küsimus seisnes selles, millistel tingimustel nad omavad õigust
teatada, et ülestõusnud piirkond on sõltumatu riik? Iseseisva riigi eksisteerimine on fakti küsimus;
see võib olla konstateeritud vaid asjaolude alusel, millistel antud rahvas tegelikult asub. Rakendades
seda nõuet ülestõusnud piirkonna suhtes, neutraalsed valitsused, enne kui kuulutavad tema
sõltumatusest, peavad veenduma, kas need faktid seda kinnitavad, mida nad kavatsevad kinnitada.
Vaid sellisel teel saab kontrollida võitlevat poolte tegelikku seisundit ja tunnistada kohusetundlikul
viisil nende vastastikust iseseisvust.
Selles mõttes lahendab küsimuse president Grandi 1875.a. läkitus Kuuba saare suhtes.
Vastuses Washingtoni valitsuse mõnede liikmete nõudmistele kuulutada ülestõusnud kuubakad
Hispaaniast sõltumatuks, Grant väitis, et seni kuni jätkub metropolide ja kolooniate vaheline avalik
võitlus, ta ei loe endal olevat kodusõtta sekkumise õigust. Eriti reljeefselt on see kodusõja tähendus
väljendatud Põhja Osariikide saadiku Adamsoni ja lord Rosseli vahelises kirjavahetuses, mis
puudutas 1863.a. Londoni kabineti poolset Lõuna Osariikide tunnustamist.
Lõpuks, 1849.a. Washingtoni valitsus loobus Ungari sõltumatuse tunnistamisest, kui sinna
saadetud agent (keegi Mann) teavitas, et Ungari revolutsiooniline valitsus ei ole tegelikuses
eluvõimeline*).
*)Wheaton´s Elements of International Law, ed. By Dana, p. Etc., notes № 15, 16.
Hall´s International Law, p. 75.
Calvo. Droit international, t. I, § 83.
Sellisel viisil ei saa nõustuda arvamusega, et neutraalsed valitsused võivad õiguse järgi
viivitamatult tunnistada ülestõusnud piirkonda sõltumatu riigina ja asuda kodusõjas tema
poolele**).
**)Vattel. Droit des gens, liv. II, chap Vim, § 56.
Halleck´s International Law, p. 73 etc.
Dana´s Wheaton. Elements, part I, § 23.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. I, p. 213 et ss.
Bluntschli, Völkerrecht, § 47 ff.
Sellisel juhul oleks sekkumine fakti tunnistamiseks, mis lõplikult ei ole veel formeerunud ja
valitsused võtnuks enesele mittekuuluva õiguse asuda kohtuniku rolli kodusõja õigluse määramisel.
Kuid teisest küljest, ei saa keelata kõrvalistele riikidele ülestõusnud provintsidega, või kolooniatega
faktiliste, eriti kaubandussuhete hoidmist ja nende piires oma alamate seaduslike huvide kaitsmise
meetmete võttmist.
Sel eesmärgil, Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa saatsid oma konsulaaragendid Kreekasse,
kes võitles Türgi valitsuse vastu oma iseseisvuse eest.
Riigiarhiivi asjadest toome siia puutuvad huvitavad juhtumid. 1811.a. saabus S-Peterburi
ameeriklane Parker, et seada sisse Venemaa ja Hispaaniast eraldunud Lõuna-Ameerika kolooniate
Karakase, Venetsueela ja Santa-Fe vahelised õiged kaubandussuhted. Riigikantsler keeldus nende
kolooniate formaalsest tunnustamisest, kuid ikkagi esitas Riiginõukogule esildise selles mõttes, et
„nimetatud provintsidega kaubandussuhete avamine, ei kujuta meile (Venemaale) mingeid
ebamugavusi, luba saab antud, kuid sel tingimusel, et see luba oleks põhjendatud täpselt,
neutraalsetele riikidele kehtestatud maismaa seaduste üldise süsteemi alusel“ (cik!). Kuid
Riiginõukogu ei nõustunud Riigikantsleriga. Häälteenamusega 21 häält 4 vastu, ta otsustas, „et
kuniks kolme provintsi valitsus, kes püüavad nendega kaubandussuhetesse astuda, ei püsivaks ei

kinnistu ja meie poolt pidulikult tunnustatud ei ole, ameeriklase Parkeri kavatsusi ei rahuldata“.
Keiser Aleksander I kinnitas selle enamuse arvamuse 27-l oktoobril 1811.a.
Sellist Riiginõukogu otsust ei saa pidada alusetuks. Vene alamatel ei olnud ülalmainitud
kolmes eralduda püüdvas koloonias mingeid huvisid, millised oleksid nõudnud Venemaa kaitset.
Sellise tingimuse puudumisel, neutraalsete riikide astumine ülestõusnud provintsidega
kaubandussuhetesse, hakatakse sõdiva valitsuse poolt seaduspäraselt käsitlema, kui sekkumist ning
poliitilist demonstratsiooni.
Pea territooriumist toimunud territooriumi eraldumine viib järgmiste juriidilistele tagajärjele.
Need rahvusvahelised kohustused, millised lebavad spetsiaalselt eraldunud piirkonnal, jäävad
temale alles ja need eraldatakse riigi kohustuste huulgast, millest eralduti. Need kohustused võivad
olla kohalikud või isiklikud. Esimeste hulka kuuluvad näiteks, eraõiguslikud kohustused
raudteeseltsides, millised asuvad riigi eraldunud osad. Neid reguleeritakse tavaliselt asjast
huvitatud riikide vastastikusel kokkulepel.
Nii, 1871.a. Frankfurdi traktaat määratles Saksa liiduvõimu kohustused Elsassi ja Lotaringi
õigused ja kohustused: ta pidi enesele võtma kõik eravõlakohustused, mis neil raudteedel asusid või
need kindlaksmääratud summa eest välja ostma.
Riigivõlad kanduvad samuti kindlaksmääratud osas eraldunud osadele.
Näiteks, Belgia kohustus (1839.a. Belgia-Hollandi lepingu Artikkel 13.) maksma 5 miljonit
igaaastast renti Hollandi igaaastasest riigivõlast, mis moodustus alates 1815 - 1830.aastatel. 1859.a.
Zürichi traktaadi alusel, võttis Sardiinia enesele Austria-Lombardia võla osa maksmise kohustuse.
Bulgaaria, (Berliini traktaadi Artikkel 9) pidi kandma osa Türgi riigivõlast, millise pidi Porta
määratlema kokkuleppel suurriikidega.
Mis aga puudutab piirkondi ühendavale, või siis eraldunud provintsidest moodustuva uuele
riigi riigile langevaid isiklikke kohustusi, siis neil erilist tähtsust ei ole. Õigused, millised kuulusid
loovutatud territooriumi elanikele, näiteks, teatud usu tunnistamisele või neis kohtadel viibivate
välismaalaste õigustesse, peavad jääma jõusse ka uue valitsuse all, kuivõrd need ei ole
vasturääkivuses kogu riigi elanike huvidega, kuna igal riigi valitsusel on alati õigus oma
territooriumi piires kehtestada selline kord, milline vastab kogu rahva huvidele.
Artikkel 69.Riigi territoorium suureneb. Riigi territooriumi suurenemise küsimus seisab
tihedas seoses selle vähenemise küsimusega. Tavaliselt laiendab riik oma territooriumit võõraste
territooriumite arvelt, nõnda kui ühe territoorium suureneb, siis teise territoorium väheneb;
seepärast territooriumi vähenemise ja suurenemise juriidilised tagajärjed on täiesti suhestatud. Nagu
öeldud ülalpool Artikkel 68. lausetes, jääb lisada vaid mõned sõnad.
Ühendades endaga osa võõrast territooriumi, riik soetab nende suhtes kõik oma
suveräänsuse õigused, nagu ka terve riigi liitmisel; siia puutuvad alused on viidatud kõrgemal
(Artikkel 67)). Eriti tulevad maid soetanud riigile üle need õigused ja kohustused, millised kuuluvad
spetsiaalselt soetatud valdustele, nii näiteks, nende võlad ja võlanõuded. Teisest küljest, ühendatav
osa saab kõik õigused ja võtab enesele kõik uue terviku kohustused*).
*)Bluntschli. Völkerrecht, §59.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. I, 214.
Hall. Intern. Law, p. 85.
Võõraste valduste ühendamine võib olla tingimustetu või tinglik. Arusaamatused, mis
võivad tekkida ühendamise tingimuste suhtes, hoitakse kõige lihtsamalt ära siis, kui asjast huvitatud
riigid sõlmivad vastastikused kokkulepped, millised tavaliselt on territoriaalsete soetuste aluseks.
Nii, 1878.a. Berliini traktaadiga on üksikasjalikult määratletud tingimused, milliste alusel
soetati Ottomani territooriumi osad, Serbia, Tsernogooria ja Rumeenia. Vürstiriigid kohustusid
austada kõigi isikute usutunnistust oma valduste piires (Artiklid 27, 35, 44); Serbia ja Tsernogooria
võtsid enesele osa Ottomani võlast (Artikkel 33 ja 42). Me juba ülalpool viitasime, millistes
tingimustes Tsernogooria ühendas endaga Antivari sadama koos seda ümbritseva alaga. Täpselt

samuti (1721.a.) Nystadi (Uusikaupunki) traktaadiga Rootsi kauples Venemaale loovutatud Ostsee
((Balti mere )) piirkonna elanike kasuks teatud privileegid ja õigused. Soome Suurhertsogiriik
eraldus Rootsilt Venemaale Fredrikshamni (soome k. Hamina) traktaadi alusel samuti
kindlaksmääratud tingimuste alusel.
Praktikas tõstatus tihti küsimus ajaperioodi kohta, millise kestel on sarnased tingimused
riigile kohustuslikud ning nende rikkumiste tagajärgede kohta. Eksisteerib arvamus, et riik seob
end nendega igaveseks ja kui ta neid rikub, siis ta kaotab omandatud piirkonna valdamise õiguse.
Vaevu saab sellise vaatega nõustuda; esiteks, omandatud ala elanikkond võib kohalikes tingimustes
oma käitumisega anda seadusliku põhjuse tema kasuks väljaräägitud privileegidest
mittekinnipidamise; teiseks, ja see on peamine, nende tingimuste igavesuse tingimusele on
vasturääkiv riigi elu sotsiaalse ja loomuliku arengu seadus, millisele alluvad kõik rahvad.

V. Riikide rahvusvahelised omadused.
Artikkel 70. Riikide rahvusvaheliste omaduste all me mõtleme riikidele omaseid kvaliteete,
millisteta nad on mõeldamatud rahvusvaheliste suhete valdkonnas ja millistel põhinevad nende
vastastikused suhted. Sellisteks nende peamisteks ja hädavajalikeks omadusteks on: 1)suveräänsus;
2) teovõimelisus ja 3)võrdõiguslikus. Kõik need kolm kuuluvad igale riigile, mis osalevad
rahvusvahelises suhtluses ja milliseid eeldatakse selles suhtluses.
a)Suveräänsuses. Suveräänsus või ülemvõimus väljendub riigi sõltumatus, nii sisejuhtimises,
kui ka rahvusvahelistes suhetes.
Rahvusvahelistes suhetes suveräänsusel ei ole sellist mahtu kui riigijuhtimises. See vahe
ilmneb kohe, kui vaid riik astub suhetesse teiste riikidega ja soovib nendega sõlmida kohustusi ning
kasutada rahvusvahelisi õigusi: siis asjaolude jõul ta peab tegema järeleandmisi, austama teiste
rahvaste huve ja õigusi, olles sunnitud loobuma oma ülemvõimu tingimusetust taotlemisest.
Riigiõiguse mõttes absoluutsed õigused, kui suveräänsuse alused, määratletakse vastastikuste
rahvusvahelisteste suhetega, millised eksisteerivad rahvaste vahel ja mis on nende poolt piiritletud.
Riikide suveräänsus on hädavajalik eeldus nende rahvusvaheliseks isiksuseks saamiseks:
õigussuhted võivad kehtestuda vaid riikide vahel, mis on autonoomsed sisejuhtimises ja sõltumatud
(ülalpool nimetatud tasemel) oma välistegevuses. Poolsõltumatud riigid on anomaaliateks. Rahvas,
kes kaotab oma ülemvõimu, satub mitte rahvusvahelise vaid riigiõiguse mõju alla ja vastupidi,
suhtlemine, milline suveräänsusega omandati, muudab ta rahvusvahelise õiguse subjektiks*).
*)Jellinek. Staatenverbindungen, S. 16. u. flg.
b)Teovõime. Riik, kui rahvusvaheline isiksus, peab väljendama oma tahet ning tegutsema.
Ilma teovõimeta riik ei saa juhtida oma rahva suhteid, ega astuda lepingutesse teiste riikidega, ega
teostada rahvusvahelise juhtimise ülesandeid. Riikide õigusvõime langeb kokku nende teovõimega.
Kui riik juba moodustus ja see tunnistati rahvusvahelise suhtluse liikmeks, siis teda ei saa pidada
teovõimetuks. Riikide suhtes ei ole ealised teovõimelisuse piirangud rakendatavad. Erandi
moodustavad poolsõltumatud riigid, millised meenutavad oma piiratud teovõime poolest, hoolduse
või hoolekande all olevate füüsiliste isikute teovõime piiramisega. Selline, näiteks, on Egiptuse
valitsuse seisund, millist kontrollitakse rahandusasjades spetsiaalselt nimetatud Inglise
rahandusnõuniku poolt või siis Tunise bei, kelle diplomaatilised suhted, mis põhinevad 12. mai
1881.a. Prantsusmaaga sõlmitud lepingu alusel, peavad toimuma bei juurde akrediteeritud Prantsuse
minister-presidendi vahendusel. Loogika ja õiglus nõuavad, et sellised mitteiseseisvad riigid
vastutanuks oma tegevuse eest välismaa valitsuste eest niivõrd, kuivõrd vaba on nende teovõime.
Egiptuse asekuninga või Tunise bei valitsuse tegevuse eest peavad teatud määral vastutama Euroopa
suurriigid, kelle hoolekande all nad asuvad.
See arvamus kinnitatakse osalt ka praktikas, kui 1871.a. Tuntud raudteede ehitaja, Strusberg,
sõlmides Rumeenia valitsusega raudtee ehituse lepingu, ei saanud seda lepingu Rumeenia koja

poolse kinnitamata jätmise tõttu, siis ta pöördus oma kaebusega vürst Bismargi poole, kes selles
asjas tegi esildise Bukaresti kabinetile ning ka Portale, tõestades, et viimane vastutab oma
vasallriigi valitsuse otsuste eest. Sellest vaatepunktist vaatas meie valitsus Porta vastutust ta
barbaarsete valdustes tegutsevate piraatide suhtes ja ka 1826.a. Akkermani konventsiooni põhjal,
milline formaalselt kohustab Türgi valitsust hüvitama kahjud neile venelastele, kes said kannatada
nende piraatide tegevuse tõttu.
C)Võrdõiguslikkus. Sarnaselt sellele, nagu üksikisikud, kodanikud on seaduse ees võrdsed,
nii on ka sõltumatud riigid võrdsed rahvusvahelise õiguse ees: kõigil neil on kindlaksmääratud
põhiõigused, milliseid nad võivad kasutada ja millised peavad olema vastastikku austatud. Riikide
võrdõiguslikkus tuleneb rahvusvahelise suhtluse mõistest; selles mõttes ta on „teoreetiline“ alus.
Kuid oleks ebaõiglane jätta tunnistamata selle praktilist tähendust ja eitada selle positiivseid aluseid.
Riikide võrdõiguslöikkuse printsiip on suurepäraselt formuleeritud Põhja-ameeriklase Somneri
poolt Washingtoni Senati 23. märtsil 1871.a. Istungil. Vaat tema sõnad: „Ei kõlba sooritada väikse ja
jõuetu riigi vastu seda, mida me ei julgeks teha suure ja võimsa rahva vastu ja mida me ei tahaks, et
seda enda suhtes tehakse“*).
*)Bluntschli. Völkerrecht, § 81.
Calvo. Droit international, t. I, p. 386.
Suhtlus, mis seob kaasaegsed haritud rahvad, nõuab, et nad tunnistaksid vastastikuseid
võrdseid õigusi.
Kui nende vahelist võrdsust mitte alati praktikas ei austata, siis see veel ei kõiguta printsiibi
jõudu. Funck-Bretano ja Soreli praktiline vaade, milline ütleb, et „peale juhtude, mil riikide võrdsus
leiab tegelikkuses rakenduse, on see tühi sõnakõlks“**), lükatakse ümber rahvusvahelise suhtlemise
faktiga, mis on selle liikmete võrdõigluslikkuseta mõeldamatu.
**)Funck-Brentano et Sorel. Precis du droit des gens, p. 401.
Alusetu on samuti Lorimeri arvamus, kes näeb riikide absoluutse võrdsuse ja kohustuste
printsiibis väärat alust teoorias ja teostamatu või mõtetu praktikas; nagu teada, ta rajas mõlemad
oma rahvusvahelise organisatsiooni projektid riikide „faktilise ebavõrdsuse“ printsiibile***).'
'
***)Lorimer. Revue de droit international, 1877, p. 165. Muide, vähem järsult väljendatakse
seda arvamust Edinburi ülikooli auprofessori pool, tema Law of Nations, t. I, p. 105 etc.
Kuid rahvusvahelise suhtluse liikmete võrdõiguslikkuse juriidiline alus ei välista üldsegi
nende faktilist ebavõrdsust – ebavõrdsust suuruse, elanike arvu, rikkuse jne. järgi. Üksikisikud
peavad täpselt samuti olema seaduse ees võrdsed; kodaniku võrdsus on suur „teoreetiline“ alus, mis
võideldud välja Euroopa tsivilisatsiooni poolt; kuid mitte kõik eraisikud ei oma seaduslike õiguste
ühesugust kasutamise võimalust. Nii ka „suurriigid“, kes oma võimsuses omavad palju vahendeid
oma õiguste teostmiseks, kui väikesed ja jõuetud. Kuid sellest ei tulene, et esimesed võiksid õiguse
järgi jõuetutele rahvastele seadusi ettekirjutada.
Mõnede riikide pretensioonikas taotlus end lasta „suurriikideks“ nimetada, on
rahvusvahelise õiguse vaatepunktist, mitte millegagi põhjendatud, kuigi sellist nimetust
tunnistatakse nende puhul seetõttu, et nad on poliitiliselt ja rahvusvahelisest tähendusest võimsad.
Kuid igal juhul ei ole millegagi põhjendatud nende suurriikide katsed korraldada teiste riikide
saatust, sekkuda nende siseasjadesse ning nende rahvusvaheliste huvide juhtimisse*).
*)Troppaus 19. novembril 1820.a. allkirjastatud protokollis kolme Põhja suurriigi volinikud
kuulutasid, et „liidulised riigid“ (s.t. Austria, Venemaa ja Preisimaa) viskavad Euroopa liidust välja
igasuguse riigi, kes oma sisekorralduses laseks „mässul“ end muuta.
Vt.Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. IV, т. ч. I, № 122.

Lawrence. Essays in some disputed questions in modern Int. Law., p. 191 etc.
Võrdõiguslikkuse printsiibist selline sekkumine ei tulene, kuna see nõuab, et kõik riigid
omaksid ühesuguseid kordi ja teostaksid oma rahvusvahelisi õigusi „ühesugusel moel“. Riik on
vaba sisejuhtimise sfääris ja ta võib oma territooriumil anda alamatele suuremaid õigusi, kui
välismaalastele, võib annetada suuri privileege ühtede riikide alamatele, võrreldes teiste riikide
alamatega. Lõpuks, võrdsuse alust riikide vahel ei tühista rahvusvahelise praktikaga kehtestatud,
eriti XIX sajandi Viini ja teiste kongresside määrustega, riikide järke ja tiitleid ning nende
esindajaid, kes, muide, ei tunnista neid rahvusvahelistes suhetes kandmas mingitki võimu.
Artikkel 71. Suveräänsuse alusel on igal riigil õigus võtta selline tiitel, millist ta ainult
soovib; kuid et soetada rahvusvaheline tähendus, ta vajab teiste riikide poolset tunnustamist. Sellise
tunnustamise saamiseks on tarvis, et väärtus ja järk, mis tiitliga, millise võtab riik, ühenduses,
vastaksid kohale ja asendile, millised ta tegelikult hõlmab rahvusvahelises suhtluses; väheoluline
riik poliitilises suhtes ei saa pretendeerida tiitlile ja järgule, mis kuulub suurtele riikidele**).
**)Marshal, International vanities, London 1875.
Suurriigid, mis osalesid 1818.a.Aacheni kongressil, ütlesid ära Hesseni kuurvürstile kuninga
tiitlist, leides, et kuurvürsti poolne sellise tiitli palve „ei ole mingi piisava alusega õigustatud“.
Vastupidi, Branderburgi kuurvürsti kuninga tiitel mis võetud 1701.a. Friedrich I poolt, oli kõikide
suurriikide poolt tunnustatud, kui rahvusvaheline tähendus, millist Preisimaa sel ajal kasutas, vastas
täielikult sellele tiitlile. Seda sama peab ütlema vene Keisri tiitli kohta, milline võeti Peeter Suure
poolt 1721.a., peale Nystadi rahulepingu sõlmimist, millist tunnistati erineval ajal Euroopa
kabinettide poolt*).
*)Enne teisi tunnistasid Holland ja Preisimaa 1722.a.
Vt. Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. V, № 204., Viini õukond
(Austria) 1744, Prantsusmaa 1762.a. Poola alles 1764.a.
Uusimal ajal võeti Inglise valitsuse 1876.a.proglamatsioon kuninganna poolsel „India
Keisrinna“ tiitli võtmise kohta kõikide suurriikide poolt vastuvaidlematult vastu. Suurriigid
nõustusid ka Rumeenia ja Serbia vürstiriigi kuningriigiks tunnistamisega (1881 – 1882). 1897.a.
Korea kuningas võttis tiitli Keiser, mis ei ole veel Euroopa riikide poolt tunnustatud.
Valitsejate järgu kindlaksmääramatus kutsus varasematel aegadel pidevalt erinevate riikide
vahelisi kokkupõrkeid erinevate riikide eesindamistel või istungite juhatamisel (droit de presance).
XVI – XVII sajandi ajalugu on täis vaidluste näiteid, tihti üpris koomilisi, vahest ka Euroopat
vapustanud, selle kohta, kes peab rahvusvahelist koosolekut juhatama, millises järjestuses istuma,
lepingut allkirjastama või olla vastuvõetud valitseja audientsil jne. **).
**)Marshal. International vanities, p. 17 etc., p. 95 etc.
Macaulay. History of England, t. IV, p. 788 etc.
Nys. Les origines, p. 332.
Need lõppematud vaidlused tõmbasid enesele paavstide tähelepanu, kes vaidlejate palvel ja
oma võimu abil, millist Rooma esivaimulikud arvasid enesel olevat, määratlesid valitsejate järgud
ning tiitlid.
Täiesti ekslik on omistada paavst Julius II 1504.a. Reglemendi väljaandmise au, millises
esimesel kohal oli Rooma keisril; tema järel asusid: Rooma kuningas, Prantsusmaa, Kasteljaani,
Arragoni, Portugali, Inglise jt. kuningad. Moskva tsaari ((kuningat)) nad ei maini. Uusimate
uuringute järgi Julius II, ega ka teised Rooma paavstid selliseid reglemente, mis olid riikidele

kohustava jõuga, välja ei andnud*).
*)Nys. Etudes de droit international et de droit politique. Bruxelles 1896, p. 211 et suiv.
Käesoleval ajal valitsejate järk ja tseremoniaalsed õigused määratletakse alljärgnevate
tavadega ja lepinguliste eeskirjadega.
1)Kuni käesoleva ajani erinevad monarhid lasksid annetada (võtsid) enestele religioosseid
tiitleid, millised olid annetatud nende eelkäiatele Rooma vaimulike poolt, pidades silmas erilisi
teeneid kiriku ees. Nii, Prantsusmaa kuningat nimetati „roi tres chretien“ või „filius primogenitus
ecclasiae“; inglise kuningas - „defensor fidei“; Austria Keiser Ungari kuningana - „Majeste
Apostolique“; Hispaania kuningas - „roi catolique“; Portugali kuningas - „roi tres fidele“; endised
Poola kuningad olid tituleeritud: „rois orthodoxes“.
2)Katoliiklikud riigid tunnistavad paavsti esindajate eelisamisele kombeid, millised aga ei
ole kohustuslikud Venemaale ja protestantlikele riikidele.
3)Iseseisvate riikide hulgas omavad esimest kohta „kuninglikud auavaldused“ (honneurs
royaux). Sellised nagu : keisririik, kuningriik, suurhertsogiriik ja suured vabariigid – Prantsusmaa,
Šveits ja Põhja-Ameerika (endistel aegadel Veneetsia ja Hollandi Osariigid). Privileegide hulka, mis
ühinevad kuninglike auavaldustega, puutuvad: tiitel „Majesteet“ (Majeste), erilised vapid,
igasugused tseremoniaalsed õigused ja õigus saata esimese klassi diplomaatilisi agente, saadikuid –
ambassadeurs. Keisrite, kuningate ja vabariikide vahel tunnistatakse täiesti järgu ja tseremoniaalsete
õiguste võrdsust. Šveits omal tahtel saadikuid ei nimeta, kuid seda mitte õiguse puudumisel. Tuleb
veel märkida, et suveräänide sugulus ja perekonnasuhted, nagu ka poliitilised liidud ei muuda
koosolekutel riikide kohti ja järke*).
*)7. (19) märtsi 1815.a. Viini kongressi diplomaatilisi agente puudutav määrus Artikkel VI.
Vt. Minu ((F.Martens)) kogutud tööd . Собрание трактатовъ, т. III, стр 529 и след.
River. Principes, t. I, p. 286; t. II, p. 22 et suiv.
Keisri tiitel ei oma mingeid formaalseid privileege kuningate ees. Püüded nende vahel
teoorias vahet teha ja sellega siis õigustada seda eelistamist, millist praktikas tehakse Keiserliku
tiitli puhul, ei ole senini õnnestunud.
Bluntschli näeb seda erinevust Keiseri (Impeeraatori) „üleilmses“ tähenduses ja tema
ülemvõimus „mitmete rahvaste“ üle. Kuid sellele arvamusele räägivad vastu nii ajalugu, kui ka
positiivsed faktid. Inglismaa valitseb juba ammu paljude rahvaste üle ja omab muidugi üleilmset
tähtsust, kuid ta kannab ikkagi kuningriigi tiitlit**).
**)Termin „British Empire“ (Briti Impeerium) väljendab kõigi Inglismaa valduste
rahvusvahelise ühtsuse printsiipi.
Preisimaa kuningad ei muutnud oma tiitlit Keiserlikeks, vaatamata sellele, et neil oli väga
suur rahvusvahelisne tähendus juba Friedrich II Suure aegadest. Lõpuks, Saksamaa Keiser on
käesoleval ajal ühtse Saksamaa rahva valitseja, mis moodustas 1871.a. Keisririigi. Bluntschli
märkus, et „keiserlik järk“ ei ole tingitud „keiserlikust tiitlist“, ei kõrvalda arusaamatusi***).
***)Bluntschli, Völkerrecht, § 85 – 86.
4)Poolsõltumatud riigid peavad seisma allpool sõltumatuid riike ja igal juhul, loovutavad
esimese koha riigile, millisest nad sõltuvad****).
****)Bluntschli, loc. Cit. § 93. On arusaamatu, millisel viisil, Bluntschli arvates, PõhjaAmeerika osariik Virginia võib olla loetud poolsõltumatuks riigiks ja miks poolsõltumatud riigid

suveräänsete riikide suhtes vaõivad asuda nendega võrdses asendis „kooskõlas nende tähendusele
rahvaste peres“?
5)Valitsejate vaheliste suhete ja vastastikuse kirjavahetuse, aga samuti mere saluutide suhtes
on välja töötatud kindlaksmääratud reeglid, mis viitavad riikide järkudele*****).
*****)Phillimore. Commentaries, t. II, § 34.
Calvo. Droit international, t. I, § 318 et. ss.
Martens. Precis, § 158 – 163.
6)Spetsiaalsed antud riikide vahelised kokkulepped järkuse suhtes on ka muude riikide poolt
tunnustatud, nii nagu näiteks vana Saksamaa keisririigi riikide vaheline kokkulepe koosviibimiste
juhatamisest.
7)Valitsemisvormi muutus ei muuda riigi järku. Inglismaa kasutas kuninglikke auavaldusi
Cromwelli ajal, nagu ka Stuartide ajal; uusim Prantsusmaa vabariik jääb „suurriigiks“*).
*)Dana´s Wheaton. Elements, part. II, chap. III, § 152 etc.
Dudley Field. Outlines of an International Code, § 16, 17.
Heffter. Völkerrecht, § 27, 28.

Riikide rahvusvahelised põhiõigused.
Artikkel 72. Riikide põhiõigused on lahutamatult seotud viimaste rahvusvaheliste
omadustega ja järelikult, riikide kui rahvusvaheliste isiksuste vahelise asendiga. Need kuuluvad
igale sõltumatule riigile, millised ka ei oleks nende poliitiline võimsus, selle territooriumi suurus ja
kohustavad suhted teiste riikidega. Riigid ei ole nende õigusteta suutelised rahvusvahelises elus
saavutama mõistlikke eesmärke; nendeta nad ei oleks rahvusvahelise suhtluse liikmed. Riikide
soetatavad õigused luuakse lepingutega ja nad sõltuvad asjaoludest ning ajast; põhiõigused on
omased riikidele, need on võõrandamatud ja nad peavad alati olema esiplaanil. Riik ei saa lahti
öelda oma rahvusvahelistest põhiõigustest, ilma et salgaks end ja oma sõltumatust maha. Seepärast
traktaadid, mis rikuvad või tühistavad riikide põhiõigusi on ebaseaduslikud ja ei oma kohustavat
jõudu. Sellised traktaadid on võimalikud vaid kahel tingimusel:
1)kui riik on võimetu taastama oma rikutud õigust, või
2) ta asub täieliku laostumise seisundis. Riik, millisel on elu alged, varem või hiljem heidab
endalt sarnased piirangud ja taastab oma rahvusvahelise isiksuse täies mahus. Nii nagu põhiõigused
on katkestamatult seotud riikide eksisteerimisega, siis igasugune neile kallalekippumine on casus
belli (sõja ajend). Nende põhiõiguste olemuseks on:
1)enesesäilitamisõigus;
2)õigus territooriumile;
3)õigus sõltumatusele;
4)õigus aule ja austusele;
5)õigus rahvusvahelisteks suheteks;
6)õigus sundida*).
*)Heffter. Völkerrecht § 29 u. ff.
Travers-Twiss. Law of Nations, t. I., p. 143 etyc.
Wheaton. Elements, paret. II, chap. I, § 60 etc.
Hall. International Law., p. 226 etc.
Creasy. First platform, p. 147 etc.
Calvo. Droit international, t. I, p. 224 et ss.
Neumann. Grundriss, § 8.

Hartmann. Institutionen des praktischen Völkerrechts, § 7 – 17.
Artikkel 73. 1. Enesesäilitamisõigus. See õigus tuleneb vahetult riigi eksisteerimise faktist.
Sarnaselt inimesele, on riigil õigus ja kohustus kaitsta oma elu kõikide vahenditega, millised on
tema käsutuses. Enesesäilitamiseõigus ei seisne mitte ainult õiguses võidelda ründajate vastu, vaid
ka möödapääsmatult ähvardava ohu ärahoidmise õiguses. Selle õiguse kasutamine on riigi kohustus:
rahvas, kes ei soovi kaitsta oma elu, ei oma õigust iseseisvusele**).
**)Stein. Die Lehre vom Heerwesen (Stuttgart 1872), S. 4 u. ff.
Trendelenburg. Naturrecht auf dem Grunde der Ethik (Lpz. 1868), § 152, 177, 195.
Ihering. Der Zweck im Recht, Bd. I, S. 416 u. ff.
Enesesäilitamiseõigusest tuleneb riigile oma elu kaitsmise vahendite omamise hädavajadus .
Selliste hulka kuuluvad: 1)maa- ja merevägede koondis; 2)igasugused kindlused ja kindlustused;
3)rahvusvahelised kaitse- ja ründeliidud. Üldse kõik kaitse vahendid, mis ei ole seotud teiste
mittevaenulike rahvaste iseseisvusele kallalekippumisega, on seaduslikud. Enesesäilitamise
ettekäändel võetud meetme eesmärgiks ei tohi olla teise rahumeelse riigi iseseisvuse hävitamine või
tema elu põhitingimuste rikkumine.
1807.a. Inglismaa käitumine Taani suhtes, kui Kopenhaagenit pommitati seetõttu, et Taani
valitsus keeldus täitmast Inglaste täiesti ebaseaduslikku – laevastiku, milline, nagu nad arvasid,
võinuks sattuda Napoleon I kätte ja olla kasutatud Inglismaa vastu, viivitamatut üleandmise
nõudmist on jõu kisendava kuritarvituse, mis varjatud enesekaitse maski taha, näiteks*).
*)Kaasaegne Inglise jurist Hall (International Law., p. 230) leiab võimaliku olevat seda
Inglismaa käitumist, mis mõisteti paljude Inglismaa kirjanike ((õigusteadlaste)) poolt karmilt hukka,
õigustada.
Allison. History of Europe, t. VI, p. 474.
Riikide enesekaitse tingimuste rakendamisel on palju ühist alustega, millised kehtivad
eraisikute enesekaitse õiguse puhul. Riikide enesekaitse ei tohi olla piiramatu: ta algab tema
tegelikust ründamisest või siis ilmse ähvardava ohu tekkimise hetkest. Sellest vaatepunktist ei saa
lugeda ebaseaduslikuks Fridrich II kallaletungi Saksooniale 1756.a., kuna ta omas enne rünnakut
tõendeid Saksoonia kuurvürsti tema vastastest vaenulikest kavatsustest**).
**)Ranke. Zur Geschichte von Oesterreich und Preussen, S. 224, fl.
Jääda selles küsimuses teisele vaatepunktile, tähendaks avada ust kõikvõimalikele
vägivallatsemistele ja vallutustele. XVIII sajandi õigustati poliitilise tasakaalu rikkumistega
vastutegevuse hädavajadust ilmselgete vallutussõdadega. Teine asi on antud rahva püüdlus üleilmse
monarhia kehtestamisele: sellisel juhtumil peavad riigid enesekaitseks võtma üldisi kaitsvaid
meetmeid***).
***)Enesekaitsemeetmeid võib võetud olla riigi piires, keda ähvardab kallaletung või oht,
aga ka väljaspool oma piire.
Näiteks võib tuua jägmist juhtu. 1838.a. Inglaste Kanadas, ülestõusu ajal, said kohalikud
võimud kindlaid andmeid sellest, et Ameeriklaste territooriumil, Põhja-Ameerika Ühendriikide
alamate osalusel, relvastatakse laev „Caroline“, milline peab toimetama ülestõusnud kanadakatele
sõjavarustust ja relvastatud inimesi. Siis Kanada valitsus andis sõjaväeüksusele korralduse, et
ületataks järv ja hõivataks nimetatud laev, see lahtirelvastataks ning Niagaara kosest alla lastaks.
Washingtoni valitsus algatas antud küsimuses vaidluse, süüdistades Kanada võime Ameerika
Ühendriikide territoriaalse puutumatuse rikkumises, kuid loobus hüvituse nõudmisest peale seda,

kui Inglise valitsus tõestas, et ta tegevus oli kutsutud esile kaitse hädavajadusest*).
*)Phillimore. Commentaries, I, p. 255.
Hall. International Law, p. 227.
Teine juhtum leidis aset 1873.a., kui Kuuba saarel toimus ülestõus. Hispaanlased pidasid
avamerel kinni ameeriklaste kaubanduslipu all sõitva laeva „Virginiuse“ ja hakkas laevalt
kättesaadud inimesi üles pooma sel põhjendusel, et laeva oli prahtinud ülestõusnud Kuubakad, et
vedada omale relvi ja laskemoona. Ameerika valitsus protesteeris oma laeva peatamise ning selle
meeskonna karistamise vastu, põhjendades sellega, et avameri on kõigile vaba, kuid vaidlus lõppes,
kui oli tõestatud, et võetud meede oli enesekaitse ja ilmnes, et laeval ei olnud mingit õigust heisata
Ameerika lippu**).
**)Woolsey. Introduction to the study of International Law. London 1878, 5-th. ed.
Appendix, № 3.
Hall, loc. Cit., p. 234 etc. „Virginiuse“ asjas Staatsarchiiv, Bd. XVII ja XVIII, № 5284-5427.
Kaitsemeetmete asjaks on riigi, või mingi ühiskondliku klassi või üksikute isikute õiguste ja
huvide kaitse. Tegevus või nende meetmete rakendamise kestvus määratletakse rünnaku või ohu
enda tähenduse ja kestvusega.
Lõpuks, ilmselge, et igasugune enesesäilitamise õiguse piiramine on positiivne kallaletung
rahva eksisteerimisele ja see peab olema käsitletud, kui ajutine näotus.
Selliste piirangute näiteid kohtab väga palju. XVIII aastasajal 1713.a.Utrechti, 1748.a.
Aacheni ja 1763.a. Pariisi traktaatidega Prantsusmaa kohustus Dunkerque mittekindlustamisega;
1815.a. Pariisi lepinguga ta kohustus mittetaastama Gjuningeini kindlustusi; Venemaa pidi 1856.a.
Pariisi rahulepingu alusel laskma õhku kõik Musta mere ranna kindlustused, ega tohtinud uusi
ehitada ja ei võinud Mustal merel sõjalaevastikku pidada. Kuid Vene valitsuse survel need
piirangud, nagu teada, olid tühistatud 1871.a. 1878.a. Berliini traktaadis on mitu sellist piiravat
artiklit: Bulgaaria kohustus õhkima oma piires vanad kindlused ja ei tohi uusi rajada (Artikkel 11);
Tsernogoorialt on võetud ära õigus omada Bojane jõel ning rannikul omada sõjalaevu ning ehitada
rannakindlusi (Artikkel 29); et tagada laevasõidu vabadus Doonaul tuleb ka Doonau äärsed
kindlused õhkida ja neid ei tohi rajada Raud-Väravatest allavoolu; mainitud alas ei tohi sõita ka
sõjalaevad, peale stantsioneeride, millistel on õigus tõusta kuni Galtzini (Artikkel 52).
Artikkel 74. 2.Territoriaalsuse õigus (jus territoriale). Tal on vahetu side
enesesäilitamisõigusega ja see seisneb riigi erandlikus ülemvõimus kogu oma territooriumi ruumis.
Seetõttu:
1)mitte ükski riik ei oma õigust laiendada oma võimu võõrale territooriumile ja võtta seal
ette mingeid valitsemise toiminguid. Välismaa territoorium annab varjupaika kõigile isikutele, keda
jälitatakse oma riigis. Sõdivate riikide maa- ja merevägi peatub välismaa territooriumi piiril.
2)Igasugune riigi tegevus, mis kaldub teise riigi territoriaalse võimu vähendamisele või
piiramisele, annab viimasele seadusliku põhjuse võtta represiivseid meetmeid.
Igal riigil on õigus nõuda, et välisriigid ei ässitaks tema alamaid ülestõusule, riigist
eraldumisele või väljasaatmisele. Katariina II 1763.a. Manifest, millisega Preisimaa ja teiste
Saksamaa riikide alamaid kutsuti ümberasuma Venemaale, vaadeldi saksa valitsuste poolt, nagu
nende seaduslike õiguste rikkumist*).
*)Berliinist saadetud vürst Dolgorukovi sõnumis (avaldamata) 14 (25) oktoobrist 1763.a.,
räägitakse, et Preisimaa alamate Venemaale väljarändamist takistatakse Preisimaa valitsuse poolt
igati, kes käskis kõigil piirivalveüksustel väljarändamist takistada. Samuti võeti meetmeid, et
manifestist midagi ei teataks. Vt. П.С. З. №№11880б 11881 и 11896.

Täpselt samamoodi luges Austria oma territoriaalsuse ja huvide rikkumiseks kutset, mis
tehtud omal ajal Venemaa valitsuse poolt Austria slaavlastele, et nad saaksid asuda ümber Venemaa
Lõuna-ossa asustatavasse „Uus Serbia“ kolooniasse“**).
**)Austria saadik S-Peterburis, parun Pretlak, isegi süüdistas Viini õukonna juures asuvat
Venemaa saadikut Serblaste ümberasumisele õhutamises ja nõudis , et ta selline tegevus oleks ära
keelatud.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. I, стр. 184.
Rivier. Principes, t. I, p. 135; p. 288 et suiv.
3)Kõik isikud ja varad, eriti kinnisvara, mis asub riigi territooriumil, allub territoriaalsetele
seadustele ning õiguspädevusele.
4)Mitte ükski riik ei tohi rikkuda loomulikke tingimusi ja suhteid, millisesse on asetatud
looduse poolt teine riik. Kui näiteks jõgi jookseb mingite riikide valdustest läbi, siis mitte ükski
neist ei tohi teiste riikide kahjuks muuta selle suunda.
Võõra riigi territooriumi hõivamine või ühendamine on ilma mingi kahtluseta selline oluline
riigi territoriaalse õiguse kehtivuse muutmine, milline õigustab vastulööki ning kompenseerimise
nõudmist. Riigi õigust territooriumile käsitletakse käesoleva raamatu III Peatükis.
Artikkel 75. Sõltumatuse õigus. See riigi rahvusvaheline õigus on riikliku ülemluse
(suveräänsuse) väljendus ja seda teostatakse:
1)sisekorralduse ja riikliku juhtimise täielikus vabaduses (valitsusvormi muutmine, seaduste
väljaandmine, ametiisikute nimetamine, kohalike omavalitsuste korraldamine jne.);
2)õigus iseseisvalt juhtida rahvusvahelisi suhteid (välispoliitika suunda, nimetada
diplomaatilisi ja konsulaaragente, sõlmida traktaate, arendada sõjaväge jt.).
Kuulutades riigi täielikku sisemist ja välist sõltumatust peab meenutama, et oma sõltumatuse
õigus vastab alati võõra sõltumatuse austamise kohutusele. Üks on teisega alati lahutamatult seotud.
Napoleon I aegne Prantsusmaa kutsus ise, suhtudes teiste rahvaste sõltumatusesse mitteaustusega
esile 1814. ja 1815.a. sündmused.
Artikkel 76. Sekkumisest. Sekkumiseks nimetatakse asjast huvitatud ja vaidluspooleks
oleva riigi poolse palumata teise riigi asjadesse ning vastastikustesse suhetesse sekkumist. Kui
vaidlevad riigid ise pöörduvad kolmanda riigi poole nende vaidluse lahendamise palvega, siis ei ole
meil tegemist sekkumisega, vaid vahendamisega. Seejärel on ilmselge, et palumata võõrastesse
asjadesse tungimine, oma tegevuse olemuselt, ei ole mingi teise riigi õigus; seepärast on lubamatu
rääkida „sekkumise õigusest“; vähedel juhtudel sallitud sekkumist õigustatakse täiesti erandlike
asjaoludega, kuid mitte õigusega juriidilises mõttes.
Ta võib olla: 1)teise rahva siseasjadesse sekkumine, või
2)konkreetsete riikide vahel eksisteerivatesse välissuhetesse sekkumine.
Sekkumise motiivid võivad olla erinevad. Tihti esitatakse sekkumise õigustusena
enesesäilitamise hädavajadust, sõlmitud traktaadi täitmise vajadust ja ühe vaidluspoole poolset
sekkumisele kutset, kuna kahe vaidluspoole poolset üksmeelset kutset sekkumisele nimetatakse
vahendamiseks. Sekkumise vahenditeks on kas diplomaatilised noodid või relvajõud*).
*)Phillimore. Commentaries, t. I, p. 463 etc.
Hall. Int. Law, § 88.
Heffter. Völkerrecht, § 44.
Bluntschli, Völkwerrecht, § 474.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. II, p. 489 etc.
Amari. Nouvel expose du principe de non-intervention (Revue de droit int. 1873).
Mill. Dissertations and discussions (London 1867), t. III, p. 153.

Strauch. Zur Interventions-Lehre. Heidelberg 1879.
Rivier. Principes, t. I, p. 389 et suiv.
Камаровский. Начало невмешательства. Москва 1874.
I. Siseasjadesse sekkumine. Nii nagu sekkumise mõiste, aga ka selle piiri suhtes öeldakse
interventsiooni käsitlevas kirjanduses äärmiselt eripäraseid ja ebamääraseid vaateid, millised avavad
avara välja omavolile nende tõlgendamisel ja rakendamisel. Sellegi poolest, enamus kaasaegseid
kirjanikke räägivad sekkumisest, kui rahvusvaheliste suhete normaalse korra erandist ja kõik nad
eitavad sekkumise „õigust“, milline veel käesoleva aastasaja alguses oli veel vaieldamatu tõde.
Sellist vaadete muutumist ei saa veel pidada suureks õiguse võiduks. Kaasaegse teaduse ülesanne
on selles küsimuses kõigi nende mittesekkumise aluste erandite kõrvaldamises, mis tihti õõnestavad
selle printsiibi jõudu ja milliseid veel sallitakse autoriteetsete publitsistide poolt.
Siseasjadesse sekkumise küsimuste käsitlemisel ei ole oluline sekkumise põhjuste, vaid selle
subjektide ja objektide vaheliste eristuste tegemine. Sekkumine on erinev, vaatamata sellele, kas
seda rakendatakse tsiviliseeritud riikide vahelistes suhetes või viimaste ja mittetsiviliseeritud
rahvaste vahelistes suhetes.
a)Tsiviliseeritud rahvaste suhetes sekkumist põhimõtteliselt ei lubata: see on alati
ebaseaduslik, kuna see on vasturääkivuses riikide sõltumatusega. Seejuures see ei vii eesmärgile,
alandades valitsust, millise kasuks see on ette võetud ja ärritades ning solvates rahvast, millise vastu
see on suunatud. XIX sajandi alguse ajalugu on selle lause õigluse parimaks tõestuseks*).
*)Vt. 7. (19) novembri 1820.a. Troppay kongressi protokolle.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV, ч.I, № 122, стр. 282.
Memoires du prince de Metternich, t. III, p. 417 et ss.
Vaat, miks nüüd siseasjadesse sekkumist ei kaitsta isegi poliitiliste tegelaste poolt. Sellest
vaatepunktist on kõik mittesekkumise printsiibist kõrvalekaldumised ohtlikud. Kuigi me ei eita, et
on võimalikud erilised juhtumid, kui haritud riigi siseasjadesse sekkumine võib aset leida. Nendeks
on nimelt sellised juhtumid, mil sekkumine on kutsutud esile rahvusvahelise suhtluse huvidest. Me
lubame, erandi korras, kollektiivset sekkumist ja taotleme nimelt üldistes tegevustes, mis võetud
antud riigi vastu vastastikusel, mitte ainult kahe või kolme riigi, vaid kõigi juhtivate riikide
kokkuleppel. Sellise sekkumiste juhtudeks saab liigitada järgmised:
1)kui sekkumine põhineb traktaadil, näiteks, sellel juhtumil, mil teatud riigid võtsid enesele
antud riigi korralduse tagamise üle hoolekandekohustuse. Nii, garantii liberum veto ((ld, „vaba
veto“, kuni 1791.a. Kehtinud Poola seimi iga liikme õigus oma vetoõigust kasutades tühistada oma
vastuseisuga teiste üksmeelset otsust)) Poola vabariigi seimides, on võetud enesele Venemaa,
Austria ja Preisimaa poolt, mis õigustas nende riikide sekkumist Poola siseasjadesse. On iseenesest
mõistetav, et teises riigis eksisteerivate kordade säilitamiseks teostatav hoolekanne on täiesti
normaalne nähtus. Kuid kui ta põhineb traktaadil, siis seda ei saa eitada.
2)Kui sisemine riigipööre rikub teiste riikide positiivseid seaduslikke õigusi: sellise
rikkumise ähvarduseks oli, näiteks, 1848.a. Lamartini poolne Viini 1815.a. traktaatide Prantsusmaa
vabariigile mittekohustuslikeks kuulutamine. Nagu teada, see kutsus esile asjast huvitatud
valitsuste energilise protesti.
3)Kui sekkumine kutsutakse esile teise riigi poolse sekkumisega (vastu-sekkumine).
b)Sekkumine tsiviliseeritud ja mittetsiviliseeritud rahvaste suhetes leiab täieliku rakenduse
kolmel ülevalpool toodud juhtumil; kuid, peale selle, Türgi, Hiina, Korea ja teiste Aasia riikide
suhtes haritud riikide sekkumine on printsiibilt seaduslik sel juhtumil, kui nende riikide kristlik
elanikkond on sattunud barbaarse tagakiusamise ja vägivalla alla. Antud juhtumil õigustavad
sekkumist religioossete huvide ja inimarmastuse ühtsus, s.t. loomuliku õiguse alused, millised
määratlevad üldiselt haritud rahvaste suhteid mitteharitud rahvastega. Suhetes tsiviliseeritud

riikidega see motiiv, vastupidiselt Bluntschli ja Phillimore arvamusele, ei pea olema rakendatud,
kuna haritud rahvas annab oma alamatele seadusliku religioosse vabaduse kindlustatuse*).
*)Bluntschli. Völkerrecht, § 478.
Phillimore. Commentaries, t. I, § 409 etc.
II.Sekkumine riikide välissuhetesse. Selliste sekkumiste peamisteks põhjusteks on:
traktaatide rikkumine ja eriti poliitilise tasakaalu säilitamise hädavajadusest. Ja siin, põhimõtteliselt,
me tunnistame mittesekkumise kohustust kõigil juhtudel, kui konkreetsete riikide vahelised suhted
ei riku vahetult rahvusvahelise suhtluse huvisid: teisiti, sekkumine hävitab selle iseseisvuse, milline
peab hdavajalikult kuuluma igale riigile rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Seepärast on
sekkumine välissuhetesse seaduslik, kui see on võetud ette ühe riigi ilmse üleilmse monarhia
loomise eesmärgi elluviimise lõpetamisele. Seaduslikuks sekkumise põhjuseks on samuti traktaatide
rikkumine, kui need viimased omavad üldkohustuslike rahvusvahelsite seaduste jõudu. Teisi sellele
sarnaseid juhtumeid on raske leida. Kuid hädavajalik on pidada silmas, et välissuhetesse sekkumine
erineb sisuliselt siseasjadesse sekkumisest.. Viimane on peaegu alati rahva iseseisvusele ja
rahvuslikule iseseisvusele kallalekippumine, samas kui esimesel sellist iseloomu ei ole, kuna
eksisteerivad tsiviliseeritud riigid asuvad omavahelistes tihedates vastastikustes suhetes ning
sõltuvad teineteisest. Ainult ei saa kuidagi tunnistada mingil üksikul riigil või riikide liidul,
pentarhia kujul, erandlikku õigust sekkuda teiste riikide vastastikustesse suhetesse või teostada
järelvalvet kõigi rahvusvaheliste suhete, mis toimuvad teatud mandri või maailmajao piires, üle.
Artikkel 77. Põhja-ameerika Ühendriigid pretendeerivad kõigi Ameerika riikide välissuhete
juhtimisele. Tuntud aforism: „Ameerika kuulub Ameeriklastele“ on Põhja-ameerika Ühendriikide
poolt pööratud lauseks „Ameerika kuulub Põja-ameeriklastele – jänkidele“. Nad keelavad Tsiilil,
peaegu kaheaastast edukat sõda Peruu ja Boliiviaga, ühendada enesega mingi osa peruulaste
territooriumist. ((Siin on kosta Venemaa kahjurõõmsat „hädakisa“.)) 1881.a. novembris kuulutati
Tšiili valitsusele, et „seaduste vastaselt, millised peavad valitsema haritud rahvaste vahelistes
suhetes, seada nii condito sine qua non ((„tingimus, ilma milleta mitte“ e. vältimatu tingimus)) rahu
tingimuseks Tsiiliga valduste, mis vaieldamatult kuuluvad Peruule, ühendamise“.
Toetudes oma näilisele ülemvõimule Ameerikas, Washingtoni valitsus protesteerib
väiksemagi Euroopa riigi Ameerika riikide siseasjadesse vähimagi sekkumise katsete puhul. On
teada, et Mehiko Napoleoni III 1866.a. ekspeditsioon lõppes katastroofiga, muide, tänu sellele, et
Ameerika Ühendriikide valitsus seisis Prantsusmaa vägede Mehikost väljaviimise eest. Kuid
Washingtoni valitsus läheb kaugemale ja viimasel ajal ei tunnista Euroopa riikide õigust isegi astuda
omavahel mingitesse suhetesse nende rahvusvaahelise kaubanduse ja suhtluse arterite suhtes,
millised asuvad Ameerikas ja kujutavad endast erilist tähtsust riikidele, millistel on Ameerikas
valdused või kolooniad. Endine Washingtoni välisminister, Blaine, oma 1881.a. tsirkulaaris ja
depešis Ameerika saadiikule Londonis (19. novembrist 1881.a.) püüdis tõestada, et Panama kitsus ja
täpsemalt kanal, mis peaks selle läbi lõikama, peab asuma Ameerika Ühendriikide erandliku
kontrolli all, isegi risti vastu traktaati, mis oli selle asja suhtes sõlmitud Inglismaa ja Ameerika
Ühendriikide vahel 1850.a. (nn. Clayton-Bulwer traktaat)*).
*) Phillimore. Commentaries, t. I, p. 244 -251.
Lõpuks, 7. jaanuari 1889.a. Istungil otsustas Washingtoni kutsuda senat presidenti teatama kõigile
Euroopa valitsustele, et igasugust nende osalust Kesk-Ameerika maakitsusest kanali rajamises
peetakse Ameerika Ühendriikide poolt selle riigi huvidele ja heaolule kahjulikuks. Kõige viimasel
ajal, detsembris 1895.a. Washingtoni valitsus, viidates „Monroe doktriinile“, sekkus Inglismaa ja
Venetsueela vahelisse vanasse vastastikuste Guajaana piiriäärsete valduste vaidlusse. President
Clivland pidas võimalikuks asutada Ameerika Ühendriikide kodanikest demarkatsioonikomisjon, et

piiritleda Inglise ja Venetsueela valdused, ilma Inglismaa palveta. Lõppude-lõpuks toimus 1897.a.
Veebruaris Venetsueela ja Inglismaa vahelise kokkuleppe sõlmimine, Ameerika Ühendriikide
osalusel, kes andis selle sassis vaidluse vahekohtu arutlusse.
Me pöördume selle küsimuse juurde tagasi meie süsteemi erilises osas. Siin me puutume
kokku ainult nende vaadete printsipiaalsete külgedega, milliseid järgib Washingtoni valitsus oma
suhetes Euroopa riikidega Ameerikas.
Euroopa rahvusvaheline õigus, millist Põhja-Ameerika Ühendriigid formaalselt tunnistasid
enesele kohustuslikuks, positiivselt ei luba, et mingi üksik rahvas valitseks eranditult teatud mandri
piires. Eriti ei saa Washington valitsus välistada Ameerikast neid Euroopa riike, kes valdavad siin
maid või omavad kolooniaid ja kes seepärast tuleb lugeda osalt Ameerika riikideks. Veel vähem
lubatavamad on Ühendriikide pretensioonid rahvusvahelise suhtluse vaatepunktist. Viimane ei loo
mitte ühelegi Ameerika riigile mingeid erilist priviligeeritud suhet teiste riikide suhtes. Lõpuks,
need pretensioonid ei leia seletust isegi Monroe doktriinis. Nii nimetatakse õpetust
mittesekkumisest, mis formuleeritud Ameerika Ühendriikide presidendi Monroe poolt, tema
läkituses Washingtoni kongressile 2. detsembrist 1823.a.: ta sai aluseks kõigi hilisemate
Washingtoni valitsuse protestidele Euroopa suurriikide poolsete Ameerika asjadesse sekkumiste
vastu.
Milles siis seisneb see tuntud doktriin? Monroe läkituse võib väljendada järgmise kolme
olulise lausega: 1)Euroopa suurriikidel ei ole õigust sekkuda Ameerika riikide siseasjadesse, nagu
sekkus, näiteks, pentarhia Neapoli või Hispaania asjadesse;
2)läkitus ei määratle, milles täpsemalt hakkab seisnema Ameerika Ühendriikide
vastutegutsemine sellisele sekkumisele, ta vaid teatab, et viimase määrab ära Ühendriikidele
tekitatud oht või ähvardus; lõpuks,
3)Ameerika koloniseerimine on kuulutatud lubamatuks sel alusel, et kogu Ameerika
kontinent on juba tsiviliseeritud valitsuste võimu all.
Tasub vaid lugeda läbi need kolm lauset, et näha täiesti teisiti arusaamise võimatust, justkui
Ameerika Ühendriigid omavad õigust pidada järelvalvet kõigi Ameerika riikide välissuhtluste üle.
Ei saa määrkamatuks jääda, peale selle, et „Monroe doktriin“ oli Ameerika Ühendriikide
administratiivvõimu juhi isiklikuks kättemaksuks 1823.a. Ja kuigi see ei saanud kunagi seaduse
jõudu, juhib see ikkagi uusimal ajal selle riigi poliitikat. Kuid tal ei ole Euroopa tsiviliseritud
riikidele rahvusvahelise seaduse kohustuslikku jõudu*).
*)Dana´s Wheaton. Elements, p. 98 etc.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. II, p. 310 et ss.
Delarue Beaumarchais. „La doctrine de Monroe“. Paris 1898.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)) «Американския впечатления» в «Вестнике Европы»,
ноябрь 1902 года.
Artikkel 78. 4. Õigus austusele ja aule. Riik, kui rahvusvaheline isiksus, peab kasutama
samasugust õigust aule ja moraalsele väärikusele, nagu ka inimese moraalne isiksus. Igasugune
sellele aule kallalekippumine annab rahulduse nõudmise õiguse. Riik, milline ei ole võimeline oma
au kaitsma, kaotab oma austatud oleku õiguse ja seega oma sõltumatuse, millised alati langevad
kokku **).
**)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 41 etc. Heffter. Völkerrecht, § 32.
Riigi õiguset austusele ja aule tulenevad:
1)Rahvusriigi sümboolika, millisteks on: lipp, vapp, tiitel austuse hädavajadus, mainitud
märkide solvamine on riigi solvamine.
Riigivõimu rüvetamiseks loetakse: võõra tiitli või vapi kasutamist. Nii, näiteks, Prantsusmaa
kuningad suhtusid Inglastesse vaenulikult, kes Sajaaastase sõja ajal ja ka pikka aega peale seda
tituleerisid end „Prantsusmaa kuningateks“. Maria Stuart võttis üle Inglisma kuninganna vapi ja

maksis selle eest oma peaga. Lipu solvamist loeti samuti alati üheks raskeks riigi au vastaseks
kuriteoks.
Nii, kui 1784.a. Austria laev, mis soovis, rikkudes traktaatide määrusi, siseneda Šeldasse,
sattus Hollandi suurtükipatarei tule alla, Joseph II pidas end solvatuks aj nõudis Hollandi
Osariikidelt rahuldust. Vene laevastiku mõnitamine Ankovis Austerlaste poolt 1799.a. Viis Venemaa
ja Austria suhete katkestamiseni. Hiina valitsus pidi andma Inglismaale rahuldust, kelle lippu
tulistati Hiinlaste poolt Peiho jõel 1860.a. *).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II, стр. 372.
Милютинъ. История войны 1799.г. Между Россией и Францией, т. II, стр. 447 и след.
Letters and Journals of James Earl of Elgin ed. by Walrond (London 1872), p. 315.
2)Riigid nõuavad isikute austamist, kes neid esindavad rahvusvahelistes suhetes. Monarhide
või diplomaatiliste agentide solvamine võib kutsuda esile sõja.
Üldse, igasugune tegevus, mis on suunatud teise riigi au vastu või tema suhtes põlguse
väljendamine, on riigi austuse ja au põhiõiguse rikkumine.
Teisest küljest, au eeldab igalt riigilt, mitte lubama enesele teiste riikide suhtes autute tegude
tegemist. Riigid ei tohi mitte mingil juhul kaitsta oma alamate salakaubavedu, ega ka
krediidimärkide või raha võltsimist, ning ei tohi teise riigi alamaid ässitada üles seadusliku valitsuse
vastu jne.
Artikkel 79. 5. Rahvusvaheliste suhete õigus. See õigus tuleneb rahvusvahelistest suhete
olemusest endast ja on rahvusvahelise suhete aluseks; rahvusvaheliste suhete puudumisel,
ilmselgelt, ei oleks ka juriidilisi norme, milliseid selles suhtes rakendatakse.
Rahvusvaheliste suhete õiguse küsimus kaotas märkimisväärselt käesolevas ajal oma endise
praktilise tähtsuse, äärmisel määral, tsiviliseeritud rahvaste suhtes. Ei saa eeldada, et mingisugune
kaasaegne haritud riik sooviks teistest rahvastest isoleeruda ja püüaks nendega igasugused suhted
lõpetada.. Vastupidi, kõik nad leiavad oma õiguse kasutamist hädavajalikuks: nad lubavad oma
territooriumile välismaalasi, hoiavad oma alamate kaubanduslikke ja teisi rahvusvahelisi käibeid,
sõlmides sel eesmärgil traktaate jne.
Ei saa siiski nõustuda kõigi järeldustega, milliseid teevad rahvusvaheliste suhete õigusest
kaasaegsed teadlased. Nii näiteks, Heffter väidab*), et mitte ükski suurriik ei saa keelduda oma
territooriumile sõbraliku riigi alamate lubamisest, kui juba nende isiksus on tuvastatud. Meile käib,
et rahvusvaheliste suhete õigusest ei tulene mitte kuidagi riigile kõikidel asjaoludel enda
territooriumile välismaalaste võtmise kohustust. Rahvusvaheline suhtlemine jätab igale valitsusele
õiguse määratleda need tingimused (passid, legiteerimise hädavajalikkuse jne.), millistest
kinnipidamisel võivad tema territooriumil toimuda rahvusvahelised suhted. Need tingimused võivad
välismaalaste suhtes olla mugavad või ebamugavad, kuid nad on alati seaduslikud, kui territoriaalse
võimu väljendus, ega ole seepärast vastuolus rahvusvaheliste suhete õigusega. Seepärast,
põhimõtteliselt, on riigil õigus ajada oma territooriumilt välja igasugused välismalased, kes ei allu
tingimustele, millised on seatud siinviibimisele kohalike seadustega.
*)Heffter. Völkerrecht, S. 76.
Heffter toob veel teisi rahvusvaheliste suhete ebaseadusliku piiramise näiteid, muuseas,
rahva katset suretada nendega rahvusvaheliste suhete katkestamisega näljaga tekitamisel välja teine
rahvas: vaevu on sellised juhtumid kaasajal võimalikud.
Praktiliselt enam olulisem on küsimus haritud riikide rahvusvahelise suhtlemise õigus
mitteharitute või poolmetsikute rahvastega. Tekib küsimus, kas haritud riikidel on õigus sundida
jõuga mittetsiviliseeritud rahvaid oma suletusest loobuma ja avama välismaalastega suhtlemiseks
oma maad ja sadamad? Sellele küsimusele on tarvis vasta eitavalt: haritud ja barbaarsete rahvaste

vahel ei eksisteeri vastastikusust, ei ole rahvusvahelist suhtlemist, ja järelikult ei saa olla
vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis puutuvad kuni rahvusvaheliste suhtluseni. Loomulik õigus,
mis on kohustuslik nende suhetes, välistab igasuguse vägivalla, mis ei ole esilekutsutud barbarite
enda ebaseadusliku käitumisega*).
*)Calvo. Droit international, t. p. 450 et ss.
6.Sunniõigus. Igale riigile, kui rahvusvahelisele isiksusele, on omane õigus kaitsta kõige
seaduslike vahenditega oma õigusi ja huve nii teiste riikide, kui ka nende alamate suhtes.
Sunniõigus on omane kõigile riikide tegevustele ja ettevõtmiste nende vastastikustes suhetes. Ta
asub rahu ajal latentses seisundis, kui riigi seaduslikud huvid ja õigused on austatud. Ta asub
tegevusse tõsise rahvusvahelise kokkupõrke hetkest ja valitseb eranditult sõja ajal.

VII.Valitsejad kui rahvusvahelise suhtlemise õiguste subjektid.
Artikkel 80. Rahvusvahelise õiguse teaduses paljud autoriteetsed kirjanikud väljendasid
arvamust, et riikide valitsejad ja vabariikide presidendid on rahvusvahelisteks isiksusteks ja
sarnaselt riikidele, peavad olema loetud rahvusvahelise õiguse subjektideks**).
**)Phillimore. Commentaries, t. II, 127.
Heffter. Völkerrecht, § 48.
Bluntschli. Völkerrecht, § 125 u. fl.
Martens. Precis, § 164 et ss.
See mulje on alusetu, nõnda nagu rahvusvahelised suhted on erandliku suhtumise olemus,
olles välja kujunenud valitsejate kaitse ning vastutuse all ja seepärast õigus, milline neid määratleb,
omab enda ainsateks subjektideks iseseisvaid rahvaid. Kuid monarhide isikus väljendub riigi
suveräänsus; valitseja on oma riigi rahva esimene esindaja välissuhetes ja sellisena on tal
kindlaksmääratud rahvusvaheline asend, millist peab tema puhul ka tunnistama.
Õigused, mis kuuluvad monarhidele välissuhetes on üpris märkimisväärsed. Neist paljud,
nagu me allpool näeme, satuvad vastuollu riigi territoriaalse võimuga, millise piires asub välismaa
monarh. Peale selle kuuluvad monarhidele erinevad au- ja tseremoniaalõigused.
Tava alusel erinevates riikides valitsevaid riigipeasid peetakse ühe „perekonna“ liikmeteks.
Vastavalt sellele fiktsioonile, nad hoiavad omavahel vormilt sugulaslikke suhteid. Nad teavitavad
teine-teist oma troonile tõusust, nimetavad erilisi volinikke kroonimisrituaalidele ja teistele
pidustustele, milliseid korraldatakse valitseja auks ja teatavad üksteisele kõigist rõõmustavatest ning
kurvastavatest sündmustest oma perekonnaelus. Kirjavahetuses nad nimetavad teine-teist
„vendadeks“*).
*)Katariina II ja Joseph II kirjavahetus, mis andnud välja Arneth pealkirja all: Joseph II und
Katharina von Russland. Ihr Briefwechsel. Wien, 1869.
Lõpuks, nagu ühe „perekonna“ liikmed, tunnistavad monarhid vastastikku nimetusi ja
tiitleid, millised on neil omistatud nende riigi seaduste alusel.
Vabariikide presidendid omavad valitsejatega võrreldes teistsugust positsiooni. Tõsi, kõik
riigid, millised ka ei oleks nende valitsusvormid, on nad rahvusvahelistes suhetes omavahel võrdsed
ja vabariikide presidentide vaatepunktist, kui oma riikide esindajate, paistaks, peaksid omama
samasuguseid rahvusvahelisi õigusi, kui monarhid. Selles mõttes otsustavad tegelikult küsimuse
mõned juristid. Kuigi selline teoreetiliselt õigustatud võrdsus ei ole praktikas täielikult rakendatud
ja peab ütlema, täiesti seaduslikul juriidilisel alusel. Asi on selles, et vabariiklike riikide korralduses

on presidendid vaid täitevvõimu, mitte kogu võimutäiuse, milline asub rahvas, esindajad. Isikutena,
kes on valitud presidendi ametisse, nad on rahvusvahelistes suhetes eelkõige eraisikud ja vaid
volitatud isikud, kes esindavadseaduslike volituste alusel oma rahvast. Vaat, sellepärast nad ei ole
võetud suveräänide „perekonna“ liikmeks ja neil ei ole kõiki valitsejatele kuuluvaid auõigusi.
Mis puudutab teisi rahvusvahelisi õigusi, milliseid tunnistatakse monarhide poolt, siis nad
laienevad ka vabariikide presidentidele, kuivõrd nad on rahvusvahelistes suhetes volitatud oma riiki
esindama. Sellisteks õigusteks on: esinduslikkuse ja eksterritoriaalsuse õigus.
Artikkel 81. α. Esindusõigus (jus repraesentationis omnimodae). Valitsejate esindamisõigus
põhineb eeldamisel, et valitseja isikus keskendub riigi kõrgeim võim. On arusaadav, et igal
konkreetsel juhtumil, kui seda õigust rakendatakse, peavad olema olemas faktilised ning juriidilised
alused, mis õigustavad nimetatud väidet. Kui antud valitseja ei valda suveräänseid õigusi või ta on
troonilt kõrvaldatud, siis ei saa ta pretendeerida erilistle privileegidele, millised ühendatakse
valitseva suverääni rahvusvahelise seisundiga: selline suverään ei hakka olema oma rahva esindaja
aj ta tahe ei ole riigi tahe.
Käesoleval ajal monarhid, kes valitsevad konstitutsioonilistes riikides, ei saa enda kohta
öelda, sarnaselt Louis XIV: „L´Etat s´est moi“ ((Riik, see olen mina)). Erinevate Lääne-Euroopa
riikide konstitutsioonide järgi on kuningas vaid „täitevvõimu pea“. Sellisena ta tegutseb ka
rahvusvahelistes suhetes. Kõik riigipead, kes valitsevad esinduslikes monarhiates, on oma
rahvusvahelistes aktides piiratud vastutavate ministrite allkirjade kaasallkirjastamise formaalsusega,
kodade nõusolekuga sõlmitavate rahvusvaheliste lepingute puhul, kohtunike ametikohtade
sõltumatusega jne. Valitsejate teod, mis rikuvad neile seadusega ettekirjutatud tingimusi ja vorme,
loetakse ilmselgelt võimu ületamiseks ja need ei saa riigile kohustuslikud olla.
Sellisel viisil on igal monarhil nõnda palju rahvusvahelise esindatuse õigusi, kuivõrd neid on
talle antud riigi seadustega; iga riigi sisemine seadusandlus määratleb selle õiguse aluse ning
piirid*).
*)Klüber. Droit des gens, § 49.
Heffter. Völkerrecht, § 53, 54.
Dana´s Wheaton. Elements, § 95.
Phillimore. Commentaries, t. II, § 101.
Hall. International Law, p. 137 etc.
Samamoodi määratleb riigi seadusandlus selle, kes peab antud ajal olema riigipea ja tema
esindaja? Välisriikide valitsuste otsustada see asi ei ole. Milliste tunnetega nad naaberriigi valitsejat
või ta riigi valitsusvormi ka ei seiraks, nad peavad teda austama kui võõrriigi riigipead ja ta rahva
seaduslikku esindajat. Sellist tunnustust väljendamata solvatakse riiki.
Kodusõja või võimu usurbeerimise juhtumil võivad tekkida raskused selle tuvastamisel,
keda pidada riigi esindajaks – riigipead või ülestõusnud parteid või siis usurbaatorist või hoopis
endist legitiimset valitsust?. Mittesekkumise printsiibi järgi, peavad välisriigid hoiduma
igasugustest naaberrahva kodusõdadest ega tohi toetada ühtki selle võitlevat poolt. Nad peavad
ootama ära võitluse lõpu: teatud partei lõplik võit annab riigis ta käsutusse kõrgema võimu ja siis
laheneb iseenesest küsimus sellest, kes saab tema esindajaks rahvusvahelistes suhetes. Nagu
mainitud juhtumil, nii ka paleepöördel mitte ükski riik ei pea olema kohtunikuks, et määratleda,
kellel on õigus, kas troonile tõusmine oli seaduslik või mitteseaduslik – see on selle rahva asi, kelle
juures palepööre teostati. Rahvusvahelistele suhetele on oluline vaid riigi eksisteerimine ja selle
faktiline esindatus. Seepärast see, kes valdab tegelikult võimu rahva üle, on tema ainus esindaja
rahvusvahelistes suhetes. Selline võimu valdamine eeldab, et antud valitsusel on oma rahva
tunnustus.
Kuidas aga seda tunnustamise olemasolu määratleda? Ta võib olla faktiline, nimelt sel

juhtumil, kui rahvas allub vastuvaidlematult antud isiku võimule, või siis formaalne, kui rahvas
(nagu näiteks Prantsusmaal 1852.a. väljendas oma allumise nõusolekut üleriiklikul referendumil
(suffrage universel). Ja sellel ning teisel juhtumil on määrav isiku tegelik vaieldamatu võim, ja seda
tunnistatakse sellisena ka rahvusvaheliste suhete valdkonnas.
Euroopa riikide ajalugu on täis näiteid, millised kinnitavad esitatud teoreetilisi aluseid.
Venemaal juba XVII sajandil tsaarid, nagu näiteks Mihhail Fjodori poeg 1613.a. ((Mihhail
Romanov, kes oli troonil 1613 – 1645.a.)) teavitasid Euroopa riike oma troonile tõusust ja palusid
neid valitsejatena tunnustada. XVIII sajandil said sellised vene tsaaride troonile asunute teavitused
üldiseks reegliks. Katariina I, asunud Keisri troonile 1741.a., teatas sellest viivitamatult Euroopa
riikide valitsustele ja juhtis nende tähelepanu sellele, et nad peale sellle fakti tunnustamise,
tunnistaks ka ta tiitlit kui Venemaa Keiserinna ja sellega seoses olevaid auõigusi. Inglismaal Henry
VII valitsemise ajal anti välja 1494.a. Parlamendiakt, mis sõnas, et Inglise kuningaks tuleb pidada
tegelikku kuningat (actually King), kuidas ta ka troonile ei saanud – kas pärimise või siis valimise
teel ning seda reeglit loeti alati Inglismaa rahva poolseks reegliks*).
*)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 16 etc.
Lordprodektor Cromwell, Charles II, William III Orange olid ühtviisi õigus-teovõimelised
Inglismaa esindajad. Prantsusmaal Napoleon I vastas valitsejatele, kes ei soovinud temas tunnistada
Prantsusmaa rahva kõrgemat riigipead, et ta vajab sarnast tunnustust sama palju kui seda nõuab
Päike. Louis -Philippe ja Napoleon III. Kes faktiliselt valdasid ülemvõimu ja olid Prantsusmaa
rahva poolt tunnustatud, ühendasid oma kätes ka Prantsusmaa rahvusvahelise esindatuse õiguse,
millist tunnistasid ka teised riigid. Kuid, kui „rahvusliku kaitse valitsus“ mis asus peale 4 septembrit
1870.a. faktiliselt Prantsusmaa võimul, asus vürst Bismargiga rahu sõlmimise tingimuste küsimuses
läbirääkimistele, siis Saksamaa kantsler 14. jaanuari 1871.a. Depešis nõudis, et see valitsus saaks
Rahvuskogu esindajate kaudu Prantsuse rahva poolse tunnustuse*).
*)Staatsarchiv, Bd. XX, 1871, № 4283. Tsirkulaarnoodiga 26-st augustist 1874.a. vürst
Bismark tegi ettepaneku Euroopa suurriikidele Hispaania marssali Serrano valitsue tunnustamiseks.
Paljud riigid võtsid selle ettepaneku vastu, kuid Venemaa ei nõustunud, kuna tal oli kahtlus selle
valitsuse kindluse suhtes. See kahtlus osutus varsti õigustatuks.
Rahvuskogu pidi kinnitama Frankfurdi relvarahu.
Need faktid näitavad, et antud asjaoludel on täiesti hädavajalik veenduda ja omada tagatist
selles, et rahva nimel esinev valitsus oleks ka tegelikult rahva valitsus ja et see võib oma riigile
võtta kohustusi rahvusvaheliste traktaatidega.
Lõpuks, Itaalias Viktor-Emmanuel oli tunnistatud Itaalia kuningaks, kui vaid maal oli
kehtestunud selline asjade käigu kord, milline tõestas tegelikult tema võimu maa üle**).
**)Teistest riikidest hulga hiljem tunnistas Venemaa Viktor-Emanuelli Itaalia kuningana. See
juhtus 1862.a. Vaata vürst Gortsakovi tsirkulaari 6. augustist 1862.a. Annuaire diplomatique de l
´Empire de Russie 1863, p. 127.
Kui seadusandlus ja maal kehtiv kord üksi määratlevad, kes peab olema tunnistatud tema
esindajana, sisi sellest tuleneb, et ei ole esindamise õigust valitsejal, kes on troonilt tõugatud või
sellest loobunud. Traktaadid, mis on sõlmitud sellise valitsejaga, ei oma rahvale kohustuslikku
jõudu.
Seepärast traktaadid, mis olid sõlmitud Louis XIV ja James II vahel, kes kaotas Inglismaa
trooni, ei saanud kohustada William III valitsust, kes asus Jamesi asemel troonile. On samuti
ilmselge, et krahv Детроа, kes muretses Euroopas use vabariigi vastase koalisatsiooni
moodustamise eest, et taastada Burboonide dünastia, ei saanud enesele Prantsusmaa nimel võtta
kohustusi, kuna vabariiklik valitsus ei olnud teda selleks missiooniks volitanud. Täpselt samuti

Napoleon III ei omanud õigust pidada läbirääkimisi Prantsusmaa nimel peale Sedani progrommi,
kui ta sattus sõjavangina Saksamaale ja oli 4 septembril 1870.a. revolutsioonilise partei poolt
kukutatud. Seejuures on teada, et temaga peeti rahu sõlmimise läbirääkimisi: need ei oleks
õnnestunud, kui see traktaat ka oleks olnud allkirjastatud vangistatud ex-keisri või Keisrinna
Евгенией poolt, siis see ei oleks Prantsusmaale olnud kohustuslik, millist peale 4. septembrit juhtis
ja pidas saksa armeega võitlust vaid Gambetta valitsus.
Lõpuks, samal alusel Hollandi kuningas ei saanud peale 1831.a., kui Belgia formaalselt
Hollandist eraldus, kohustada oma traktaatidega Belglasi.
Iga valitseja, kes omab tegelikult võimu ja kes on oma rahva poolt tunnustatud, omab õiguse
jõul esindusõigust kõigi au- ja õigustega ning privileegidega, millised on rahva kõrgemal valitsejal.
Nende õiguste mittetunnistamine, näiteks tiitlite, mis temale kuuluvad tema riigi seadustega või ta
mittenimetamine tavalises kirjavahetuses nimega „vend“, on rahva solvamine, keda ta valitseb.
Napoleon III ei suutnud Keiser Nikolai I andestada seda, et ta ei nimetanud teda oma kirjas
„vennaks“ (Sire et bon frere), vaid otse „armas sõber“ või ((Isa ja hea sõber)) ((Siere et bon ami), ja
see solvang oli tegelikkuses üheks põhjustest, mis kutsus esile Krimmi sõja, mis viis 1856.a. Pariisi
traktaadi sõlmimiseni*).
*)Etude diplomatique sur la guerre de Crimee, t. I, p. 97.
Artikkel 82. β. Eksterritoriaalsuse õigus (droit d´exterritorialite). Rahvusvahelise tava ja
kohtupraktika alusel tunnistatakse valitsejatel eksterritoriaalsuse (asukohariigi seadustele
mittealluv), millise jõul nad ei kuulu, asudes võõral territooriumil, kohalike seaduste ja võimudele
alluvaks. Selle õiguse selgituseks on loodud fiktsioon, et valitsejad, viibides võõras riigis, jäävad
oma territooriumile.See fiktsioon peab olema mõistetud, kui selle erandliku seisundi kujundlik
väljend, millist kasutavad valitsejad välismaal: ainiti ta ei pea olema võetud eksterritoriaalsuse
aluseks, kuna sellisteks on ainult rahvusvaheliste suhete huvid.
Eksterritorriaalsuse õigus kuulub valitsejale järgmistel tingimustel :
1) kui ta on tunnistatud valitsejana territoriaalse võimu poolt;
2)kui tal ei ole keelatud astuda välisriigi territooriumile;
3)kui territoriaalne võim ei asu temaga sõjas;
4)kui valitseja soovib kasutada selle õigusega: ta võib sellest loobuda, reisides või
viibides välismaal icognito, nagu eraisik.
Nii käitus näiteks Peter Suur, kes sooritas oma esimese reisi Lääne Euroopas aadlik Peter
Mihailovina.
Kuid valitseja, kes soovib jääda incognito, ei kaota igal ajal oma tegelikku identiteedi
avaldamise õigust, loobudes incognitost, kasutades kõiki privileege, mis on valitsejale antud. Nii,
Hollandi kuningas, kes elas Veves (Šveitsis) eraisikuna, oli ühel juhtumil sunnitud trahvi maksma,
kuid seda ei nõutud temalt sisse peale seda, kui ta avaldas ametlikult oma tiitli.
5)Mitte mingi valitseja ei kasuta eksterritoriaalsuste selles riigis, mille teenistuses ta on.
Eksterritoriaalsuse õigusest tuleneb:
1)valitseja mitteallumine kohalikule politseivõimule;
2)vabastus lõivude ning maksude ,maksmisest;
3)kohalikele kohtutele kriminaal- ja tsiviilvastutusele mitteallutatus*).
*)Martens. Precis, t. II, p. 11 et ss.
Bynkershoek. Traite du juge competent des ambassadeurs tant pour le civil, que pour le
criminel, trad.
Par. Barbeyrac (La Haye 1723), chap. III. p. 17 et ss.
Phillimore. Commentaries, t. II, p. 129 etc.
Bluntschli. Völkerrecht, § 137.
River. Printcipes, t. I, p. 417.

Nagu nende privileegide alus, püstitatakse reegel: „par in parem non habet potestatem“((Ta
võim ei ole võrdne võrdsete seas)); kuid nii nagu me praegu näeme, ei oma nad kaugeltki
tingimusetut iseloomu.
1)Valitseja mitteallumise meede territoriaalse võimu politsei korraldustele sõltub
ühiskondliku julgeoleku nõuetest. Seepärast on ka temale kohustuslikud need kohaliku politsei
korraldused, milliste mittetäitmine ähvardanuks seda julgeolekut.
2)Mis aga puudutab makse ja lõive, siis valitseja vabastatakse ainult sellistest, millistel on
rohkem või vähem isiklik iseloom ja mis võivad minna kokkupõrkele riigipea välise väärikusega.
Kõik teised lõivud ja maksud, näiteks posti ja telegraafi, kinnisvaram ostu-müügitehingute lõivud
jne. mida makstakse valitsejate poolt võrdselt teiste eraisikutega.
3)monarhide kriminaalse kohtuallumatuse suhtes ei ole erimeelsust nii teaduse esindajate
kui ka kohtupraktika esindajte vahel: seda tunnistatakse mõlemate poolt*).
*)Bynkershoek, loc. Cit., p. 24 et ss.
Phillimore. Commentaries, II, p. 131 etc.
Dana´s Wheaton. Elements, § 95.
Heffter. Völkerrecht, § 42.
Bluntschli. Völkerrecht, § 141.
Hall´s International Law, § 49.
Kuid käesoleval ajal see suurt praktilist väärtust enam ei oma. Tõesti, raske on eeldada, et
valitseja sooritaks välismaal kriminaalkuriteo. Pigem võib teda süüdistada poliitilises kuriteos.
Sellisel juhtumil peetakse asjast huvitatud riikide vahel diplomaatilisi läbirääkimisi ja kui sellisel
viisil asja lahendada ei õnnestu, võib puhkeda sõda; kuid üleastumisest ei saa kriminaalasja
lahendamist. Konradini ja Maria üle kohu pidamine ja nende hukkamine oli poliitilise kättemaksu
akt.
Sellegi poolest, paljud juristid esitavad, võõras riigis nende kuritegelikku tegu, kui
seaduslikku alust välismaa monarhi vastase kriminaaluurimise algatamiseks. Kui monar peab end
ülal kui “röövel“, räägib Bynkershoek, siis temaga tuleb käituda kui vaenlasega**).
**)Bynkershoek. Traite du juge competent, chap. XVIII; „Si un prince agissant en vrai
fantasie d´insulter, s´il porte partout i´horreur et l´effroi... il est permis certainement de se saisir de
sa personne et peut-etre, meme de le faire mourir“.((Google jäi jänni, kuid mitte väga.)).
Muidugi, territoriaalne valitsus ei tohi jääda valitseja poolt sooritatud kuriteo ükskõikseks
pealtvaatajaks: enesekaitseks ta võib võtta hädavajalikke ettevaatusmeetmeid, millised on tingitud
sellest kuriteost, ta võib isegi valitseja vahistada ja saata ta riigist välja. Nagu meede, mis võetud
erakorralistel asjaoludel, need korraldused ei ole vähegi vastuolus eksterritoriaalsuse alusega; kuid
on ilmselge, et see ei moodusta kriminaaljuurdlust.
4)Enam vaieldavad on monarhide tsiviilvastutuse piirid. Vanad kirjanikud kaitsesid seda
printsiipi, et valitseja, oma eksterritoriaalsuse õiguse alusel, ei saa välismaa kohtutes olla hagejana
ega ka kostjana: kuid sellest alusest murdsid läbi mõned kohtuotsused, eriti mis tehtud uusimal ajal.
Nende otsuste järgi on valitseja isiksusel kahene iseloom: suverään ja eraisik. Nagu suverään,
välismaine suvenäär on vaba kodanlikusrt kohtualluvusest; aga kui eraisik ei ole vaba, näiteks sel
juhtumil, kui hagi puudutab ta kinnisvara või tema poolt sooritatud kaubandustehinguid jne.*)
*)Laurent. Droit civil international, t. III, p. 44 et ss.
Phillimoreś Commentaries, t. II, p. 134 etc.
Hall´s Internationals Law, p. 139.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. III, p. 420 et ss.
Bluntschli. Völkerrecht, § 139-140.

v. Bar Journal du droit int prive, 1885, p. 645 et suiv.
Tavaliselt tsiviilkohtud ei tunnistanud oma kompetentsust hagide käsitlemisel, millised olid
esitatud välismaa valitseja, kui riigi kõrgeima juhi, vastu.
1851.a. Oli esitatud Inglismaa kohtusse (Lord Mayor´s Court) hagi Portugali kuninganna,
„kui valitseva valitsejanna ning Portugali rahva kõrgeima võimu juhi“ vastu. Lord Mayor´i kohus
kuulutas end ebakompetentseks ja mõistis hagejalt välja kohtumõistmise kulud. Seesama kohus
keeldus samal alusel käsitlema hagi läbiarutamist, mis oli algatatud Hispaania kuningannale
Hispaania riigikassa poolt esitatud tseki väljamaksmise asjas. Kuid Braunsveigi hertsogi hagi
Hannoveri kuninga vastu võeti 1844.a. kohtu poolt vastu, nii nagu see oli esitatud Hannoveri
kuninga kui Kumberlandi hertsogi vastu ja järelikult, kuninganna Viktooria alamaga**).
**)Phillimore. Commentaries, II, p. 136.
Ülalpool toodud eristamist kasutab samuti Prantsusmaa kohtupraktika. 1847.a. Seine kohus
keldus kelelgi Soloni hagi vastuvõtmisest, kes nõudis Egiptuse asekuningalt, Mehmed-Alil´t,
100,000 franki kahjutasu, justkui Solomoni le tekitatud kahju kostja poolt täitmata jäänud lepngu
tõttu; äraütlemise põhjuseks viidati Prantsuse kohtute ebakompetentsusele hagide lahendamisel, mis
esitatud välisriigi valitsuse vastu***).
***)Phillimore, loc. Cit., II, p. 138, 608 etc.
Täpselt samuti 1872.a. Pariisi appellatsioonikohus tunnistas end ebakompetentseks, et
mõista juveliir Lemetry´le summa 51. 479 franki, mida nõuti Austria keisrilt Frans-Joseph´ilt ordeni
eest, mis oli tellitud Mehiko keisri Maximilliani poolt, sel alusel, et selline tellimus oli valitsuse akt,
millist Prantsuse kohus ei oma õigust käsitleda*).
*)Revue de droit international, t. IV, p. 656; t. V, p. 245 et ss.
Samal alusel keeldus Pariisi kohus Prantsusmaa alama Masse hagist, kes nõudis Venemaa
Keisrilt 500. 000 franki kahjutasu selle eest, et tema kaubandusäri suleti Peterburis kohaliku politsei
poolt**).
**)Calvo. Droit international, t. I, p. 568.
Belgia kohtupraktikast väärib tähelepanu arest, mis mõistetud kohtuotsusega 1876.a. Türgi
kahurile Antverpeni sadamas ühe fabrikandi palvel, kellel oli hagi Türgi valitsuse suhtes ja soovis
sellega seda kindlustada. Türgi saatkond Brüsselis protesteeris sellise meetme vastu ja pöördus
Münheni professori Holtzendorffi poole, et ta annaks omapoolse hinnangu. Viimane tõestas, et
Belgia kohtud ei saa Türgi valitsuse üle kohut mõista, mistõttu kahurile seatud arest on ebaseaduslik
ja see võeti maha***).
***)Holtzendorff. Jahrbuch des deutschen Reiches, 1877, I, 179 flg.
1892 aastal tunnistas Inglise appellatsioonikohus enese ebakompetentsust hagi suhtes, mis
esitatud inglanna Mighell´i poolt Iogori ((Иогорскому султану)) sultanile, sel alusel, et välismaa
monarh ei ole kunagi Inglise kohtu õiguspädevuses, välistamata juhtumit, kui ta reisib eraisikuna.
Teisest küljest, võib tuua palju näiteid sellest, kui välismaine kohus tunnistas end
kompetentseks hagide lahendamisel, mis olid esitatud võõramaa monarhi või valitsuse vastu. Need
on nimelt sellised juhtumid, mil kostja ((vastutaja)) avalik roll ei asu esiplaanil, kui valitseja või
valitsus tegutsesid eraisikuna ja eraisikute huvides.

Nii 1870.a. Tunnistas Pariisi kohus ent täiesti kompetentseks, et mõista abikaasade
Kazalinide kasuks kindlaksmääratud summa, millist nad taotlesid Hispaania kuningannalt ning ta
mehelt. 1872.a. Seine kohus võttis arutada hagi, mis esitatud Hispaania kuninganna vastu
juveliiridest vendade Melleriode poolt, et kostjate poolt makstaks kinni neile tarnitud briljandid.
Antud juhul oli tõestatud, et kuninganna tellis juveelid isiklikult endale ja oma tütrele, millisel teol
ei olnud vähimatki pistmist Hispaania trooniga ja mis kõige tähtsam, sel ajal ta enam Hispaania
troonil ei olnudki. Sel alusel mõistis kohus kostjalt nõutud summa välja ja see otsus kinnitati hiljem
Pariisi kohtus,. Sarnasel viisil Seine kohus, oma 3. märtsi 1875.a. otsusega, ei võtnud vastu Türgi
valitsuselt hagi, mis esitatud Code civil Artikkel 2078 määruste alusel, Türgi krediitorite vastu, kes
müüsid maha neile antud pandi*).
*)Revue de droit international, t. V, 1873, p. 246.
Laurent. Droit civil international, t. III, p. 74.
Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. III, p. 428.
Annuaire de l`Institut de droit international, 1877, p. 229.
Väljakujunenud praktika kohaselt tunnistab kohus oma kompetentsust samuti sel juhtumil,
kui valitseja ise esitab hagi eraisiku vastu. Selles mõttes avaldas oma arvamuse Lordide koda
1833.a., hagi suhtes, mis esitatud Hispaania kuninga poolt**).
**)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 142.
Calvo. Droit international, t. I, § 541.
Esitatud otsused näitavad, et kui kohtud ananvad eelise valitseja või valitsuse, kelle vastu
hagid esitati, avalikõiguslikule iseloomule, siis kaugeltki ei ole nad kallutatud nende, kui kodanike
vastutuse tingimusetuse tunnustamisele. Kui raske ei ole igal üksikul juhtumil konstanteerida seda,
kas valitseja tegutses eraisikuna või täitevvõimu esindaja, on erinevuse tegemine ikkagi võimalik,
nagu näitab kohtupraktika.
Igal juhul, ei saa nõustuda Holtzwendorffi arvamusega, et monarhide tsiviilvastutuse
puudumise alus oleks tunnustatud rahvusvahelise õiguse autoriteetide poolt „üksmeelselt“***).
***)Holtzendorff. Jahrbuch 1877, S.181.
Selle aluse avara tõlgendamisele on vasturääkivuses riikide konstitutsioonilised seadused,
kuna nende alustel valitsejad ei ole oma kõigis tegudes ja tingimustes rahva suveräänsed esindajad.
Seda silmas pidades enamik kaasaegseid juriste möönavad teatud piiranguid valitsejate
tsiviilvastutamatuse osas. Nii:
I,-keegi ei eita, et valitseja, kellel on välismaal kinnisvara, allub , lex rei sitae
((asukohajärgne õigus)), alusel, kohaliku kohtu kohtupädevuse alla kõigis asjades, mis puudutab
seda omandit. Kuid kui see kinnisvara, territoriaalse võimu loal, on välisriigi poolt soetatud
valitsuse poolt mingil riiklikul vajadusel ja seda silmas pidades ka ekspluateeritakse, siis kohalik
kohtualluvus on pigem erandiks, kui üldiseks reegliks.
II – kui valitseja on välisriigi teenistuses ja tegutseb siin tootmise- ja kaubandusega, siis ta
on üldises korras kohalike kohtute kohtupädevuses.
III- on võimalik, nagu ülalpool öeldud, ka kohalike kohtute ebakompetentsus nende hagide
suhtes, millised esitatakse välismaa valitsuste eneste poolt*).
*) Vt. Rahvusvahelise Õiguse Instituudi poolt koostatud, välisriikide ja valitsejate suhtes
esitatud hagide kohtualluvuse eeskirju, „Tableau general de l´Institut de droit international“, p. 116
jj.
Nii, näiteks, 1868.a. Seine kohus võttis vastu Washingtoni valitsuse poolt Prantsusmaa

tarnija Armani vastase hagi ja otsustas selle kostja kasuks: kohus tunnistas, et „Ameerika
Ühendriigid ja president Johnson“ esitasid põhjendamatult hagi ning mõistis neilt välja
kohtukulud**).
**)Lawrence-Wheaton. Commentaire, t. III, p. 427.
Westlake. Private International Law (London 1880), § 182.
See asjaolu, et kohalikud kohtud peavad end kompetentseks välisriikide valitsejate või
valitsuste poolt esitatud hagide suhtes, tekitab tahtmatult küsimuse: kui sellisel juhtumil
tunnistatakse kohtualluvust, siis millisel alusel seda samas ei tunnustata, kui eraisik esitab hagi
välisriigi monarhi vastu?! Täiesti veenvaid juriidilisi põhjendusi sellise tunnistamise vastu paljudel
juhtudel ei ole. Miks, näiteks, Brüsseli kohus loobus hagi läbivaatamisest, mis oli esitatud Austria
Keisri, kui Turn´i ja Taksisé vürstide hooldaja, vastu? Valitseja, nagu igasugune eraisik, pidanuks
omama tsiviilvastutust tema poolt hooldatavate isikute suhtes. Seejärel, kui kuningas on vaid
„täitevvõimu pea“, siis ta toimingud, mis võetud väljaspool seda rolli, võivad muidugi olla
tsiviilkohtute õiguspädevuses. Tsiviilvastutuse alt ei eraldata, lõpuks, kõikvõimalikke tehinguid,
milliseid valitseja sooritab, kui riigikassa esindaja***).
***)Laurent. Droit civil international, t. III, p. 60, 96 et ss.
Foelix. Traite du droit international prive (Paris 1866), publ. par Demangeat, t. I, p. 419
et ss.
Heffter. Völkerrecht, S. 118.
Valitsev senat, kelle otsusega 7. aprillist 1893.a. Agarkovi ((Агарков)) asjas, mis esitatud
Itaalia valitsuse poolt, selle Sõjaministeeriumi isikus, väärtusega 10, 000 rbl., et ta hõivas
ebaseaduslikult Tauuria kubermangus maad, et sinna rajada Krimmis sõjas langenud-surnud
Sardiinia sõdurite jäänused, kohus tunnistas et Itaalia valitsus on antud asjas kohaliku territoriaalse
kohtu kompetentsis, sel alusel, et maaomandit puudutavad hagid kuuluvad territoriaalse kohtu
asjaajamisse.
Sellisel viisil, juriidilisest vaatepunktist, monarhide tsiviilvastutusele mitteallutatus peab
olema tõlgendatud piiratud mõttes. Kuid eksisteerivad praktilised alused, millised õigustavad selle
avarat rakendust: 1)valitsejate vastu kohtute poolt esitatud määrusi on raske täita, ja 2)võivad isegi
territoriaalvõimudele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi. Need praktilised kaalutlused ei kõrvalda,
muidugi, küsimuse õiget juriidilist püstitamist.
Kui troonil asuvad valitsejad ei ole tsiviilkohtute võimutäiuses ainult kui suveräänid, siis
valitsejad, kes on troonilt lahkunud, ei oma ilmselgelt õigust sellele privileegile: ta võib olla
tunnistatud ex-valitsejate suhtes ainult austusest (courtoisie) või territoriaalvõimu heatahtlikusest,
mitte kuidagi õiguse põhjal, antud isiku suhtes.

VIII.

Valitsejate pereliikmete ja ta õukonna rahvusvaheline seisund.

Artikkel 83. Valitsevate õukondade liikmed ja valitsejate õukonda kuuluvate isikud,
välismaal viibimise ajal ei kasuta eksterritoriaalsuse, aga täpsemalt kohtuallumatuse õigust, kuigi
mõned kirjanikud ka väidavad, et nad peavad olema kasutatud samas mahus, nagu valitsejadki. Eriti
kaitstakse seda õigust valitseva riigipea abikaasa ning troonipärija suhtes*).
*)Heffter. Völkerrecht, § 55.
Bluntschli. Völkerrecht, § 145 flg.
Kuid nagu mitte ükski neist isikutest ei saa peetud olla riigi kõrgeimaks peaks, ega isegi ka
täitevvõimu esindajaks, siis ei ole otsustavalt mitte mingit juriidilist alust tunnistada nende puhul
nõutud õigusi. Kui ka praktikas selline asi ka aset leiab, siis on see välisriigi poolne välisriiki või

selle valitsejasse erilise sõbralikkuse väljenduse märk, mitte kohustus, mis on tingitud
rahvusvahelise õiguse alustest. Täpselt samamoodi on igasuguste autiitlite ning õiguste, mis
kuuluvad valitsejate pereliikmetele, tunnustamisega, olles samuti riikidevaheliste sõbralike suhete ja
austuse asjaks, mis ei kuulu rahvusvahelise õiguse teaduse reglementeeringu alla.
Seda enam ei saa pretendeerida eksterritoriaalsusele isikud, kes moodustavad valitseja
õukonda. Kuid teoorias ja praktikas on tekkinud kahtlus, selles, millistes suhetes peavad asuma
need isikud oma valitseja suhtes välisriigi territooriumil viibimise ajal? Kas valitsejale osutatud
eksterritoriaalsuse õigus ei kandu seal teda saatvate isikute üle?
Phillimore räägib, et „valitsejatel, kes reisivad võõral maal, peab olema tunnistatud teatud
määral õiguspädevus oma õukonna liikmete üle“*).
*)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 131: „a certain amount of jurisdiction“.
Võttes arvesse seda, et isikud, kes moodustavad valitseja õukonna, ei oma eksterritoriaalsust
ja et valitsejate immuunsus ei saa olla mõistetud selles mõttes, et nad teostavad võõral territooriumil
kõiki õigusi, millised kuuluvad neile omas riigis, ei saa nõustuda, et valitsejatel oleks oma õukonna
üle kohtumõistmise õigus.
Ajalugu, tõsi, tunneb näiteid, et reisivad monarhid omistasid endale sellise õiguse. Nii,
Rootsi kuninganna Kristiina, 1657.a. Kui ta viibis Prantsusmaal, käskis oma камергера Monaldeski
hukata. See juhtum andis juristile põhjuse välja öelda oma arvamuse, kuivõrd Kristiinal oli õigus,
olles Prantsusmaal, mõista kohut ja viia otsus täide tema kaaskonda kuuluva isiku suhtes. Muide,
mõned kirjanikud õigustasid kuninganna tegu tema eksterritoriaalsusega, unustades täiesti, et
Kristiina oli juba 1654.a. troonist loobunud ja ei olnud enam 1657.a. Valitsev kuninganna, kellel
oleks olnud eksterritoriaalsuse privileeg. Isegi kui nõustuda Phillimorega, et eksterritoriaalsus annab
tegelikult valitsevale valitsejale juristiktsiooni õiguse – mis, nagu me nägime, on ebaõige – siis ka
sellisel juhul ütleb terve mõistus ja juriidiline loogika ette, et valitseja ei saa võõral territooriumil
omada rohkem õigusi, kui temal on kodumaal. Sellest vaatepunktist lähtudes igasugune kriminaalse
iseloomuga karistus, mis on valitseja poolt omavoliliselt mõistetud oma õukonna liikme üle, ei ole
ilmselgelt sallitud territoriaalse võimu poolt, kuna kõigis riikides ta peab olema vaid seadusliku
kohtuotsuse tulemuseks. Kuid sellest on veel vähe. Kui isegi välismaa monarh saaks, oma riigi
seaduste järele, omatahtsi karistada oma alamaid, siis ka temal ei oleks lubatud omavoliliselt oma
õigust teostada mitte üheski tsiviliseeritud riigis, kuna neist mitte ükski ei luba oma piires välismaist
õiguspädevust. Vaat miks nii Pärsia šahh, ega ka Türgi sultan, kes reisisid Euroopas, ei saanud siin
ilmutada oma saatjaskonna üle oma absoluutset võimu*).
*)Laurent, loc. Cit,., III, § 57.
Martens. Precis, t. II, § 172.
Klüber. Droit des gens, § 49.
Vattel. Droit des gens, liv. IV, chap. IX, 124.
Bluntschli. Völkerrecht, § 147.

IX.Ühiskondlikud klassid kui õigussubjektid rahvusvahelise suhetes.
Artikkel 84. Tutvustades rahvusvahelist õigust kui rahvusvahelist suhtlust (I peatükk), me
juba viitasime sellele tähendusele, mida ta omavad rahvusvahelsitele suhetele erisugused riikides
eksisteerivad sotsiaalsed grupid, samuti ka ülesannetele, millised lasuvad riikidel nende suhtes, mis
on ühendatud rahvusvahelise suhtlemisega. Viimane nõuab, et riigid austaksid vastastikuselt neid
õigusi, millised kuuluvad ühiskondlikele klassidele nende tekkimise riikide seaduste alusel. Sellisel
viisil oma sünniriikides seaduslikuks tunnistatud ühiskondlikud grupid, kooperatiivid, kompaniid
jne. tegutsevad rahvusvahelsites suhete valdkonnas, kui teatud õigustega subjektid, milliseid

teostatakse nende poolt kõikjal, kus on Euroopa rahvusvaheline õigus tunnustatud. Need õigused
võivad olla kaitstud traktaatidega, kuid kõrgeima sanktsiooni annab neile rahvusvaheline
suhtlemine ning rahvusvaheline õigus.
Õigused, mis vaieldamatult kuuluvad ühingutele rahvusvahelistes suhetes, ei muuda siiski
neid seltse rahvusvahelise suhtluse subjektideks. Iga ühing on vaid selle riigi õigussubjekt, milline
teda sellisena oma seaduste alusel tunnistas. Viimane määratleb antud ühiskondliku gruppi
eksisteerimise seaduslikkuse; rahvusvaheline õigus aga tema õigused ja teovõime rahvusvahelistes
suhetes. Rahvusvaheline õigus ei saa tunnistada, et antud ühendus eksisteerib, kui seda ei ole riigi
seadusega tunnustatud või ei ole teda pidanud iseseisvaks poliitiliseks organismiks, kui see ei ole
selline riigiõiguse aluste järgi.
Nii, ühendus, mis seotud ühesuguse religioosse vaatega ei ole riik ja ei saa seepärast
pretendeerida riigiga ühesugusele rahvusvahelisele sõltumatule ja enda rahvusvahelise õiguse
subjektiks tunnistamisele. Sellest vaatepunktist on täiesti alusetud Rooma kuuria pretensioonid
suveräänsusele rahvusvaheliste suhete valdkonnas, mis kuulutatud paavsti ülemluse nimel Roomakatoliku kiriku poolt, kuna viimane evib erinevates riikides vaid kohalike seadustega tunnistatud
ühingu seisundit. Sellel alusel konkoraadid, s.t. lepingutel, millised sõlmib Rooma kuuria erinevate
valitsustega, ei ole rahvusvaheliste lepingute olemus, vaid riigi kui rahvusvahelise õiguse subjekti ja
ühingu, millisel riik tunnistab olevat kindlaksmääratud õigusi, esindaja vaheline kokkulepe.
Samuti ei saa rahvusvahelise õiguse subjektiks olla selline ühing, millise ühendavateks
sõlmedeks on ühine rahvuslik või hõimuline päritolu. Rahvus, nagu loomulik ühing, peab asuma
riigi seaduse ja võimu kaitse all: sellel iseseisvat rahvusvahelist õigust tunnistades tähendaks riigi
õigustele kallalekippumist. Täpselt sama peab ütlema ka teiste ühiskondlike liitude kohta.
Rahvusvahelistes suhetes kuuluvad igale seaduslikule ühingule järgmised põhiõigused: 1)õigus olla
tunnustatud kõigi tsiviliseeritud riikide poolt kui seaduslik ühendus; 2)õigust teostada oma
seaduslike õigusi kõikjal territoriaalse võimu poolt kehtestatud tingimustes ning piires; 3)omada
välismaa kohtute ees oma seaduslike õiguste kaitset. Territoriaalse valitsuse õigused välismaa
ühingute suhtes määratlatakse iga riigi seadustega; nad on paljus kokkulangevad välismaalasi
puudutavate õigustega (vt. allpool), kuid need peavad olema käsitletud veelgi avaramalt.

X.Eraisikud, kui rahvusvaheliste suhete õigussubjektid.
Artikkel 85. Sarnaselt ühingutele, ei ole eraisikud rahvusvahelise suhtluse olemuseks, kuid
neil on rahvusvahelistes suhetes kindlaksmääratud õigused, millised tulenevad: 1)inimisiksusest,
kui sellisest; 2)nende isikute, kui riigi alamate, asendist.
A. Inimõigused rahvusvahelistes suhetes.
Kõik kaasaegsed tsiviliseeritud riigid on nõus, et inimene on isik, s.t. teatud võõrandamatute
õiguste subjekt, millised peavad olema nende vastastikustes suhetes austatud. Seepärast iga isik,
sõltumatult oma alamsusest või rahvusest, leiab käesoleval ajal oma isiksuse ja omandi kaitse kogu
rahvusvahelise õiguse tegevuse ruumis. Isiku kaitses seisneb riigi lõplik tähendus ja rahvusvaheliste
suhete eesmärk.
Inimisiksuse ausatamine, on kahtlemata, see joon, milline eristab eriti järsult kaasaegseid
riike vana aja riikidest. Sii, kui muiste oli orjus kõikide rahvaste juris gentium institutsiooniks ja
seaduse ning kohtu kaitse all, siis rahvusvaheline õigus kuulutab, kui ümberlükkamatut tõde, et
mitte ükski inimene ei saa olla teise inimese omandiks, et orjust ei tohi eksisteerida. Reegel: „L´air
fait libre“ sai seaduse jõu kõigis kaasaegsetes haritud riikides.
Rahvusvaheliste suhete valdkonnas võttis Venemaa selle aluse omaks ja tema teened
inimestega kauplemise lõpetamise asjas on suured. Kuid pärisorjusliku Venemaa kohtusüsteem ei
suutnud omale selgitada, millisel viisil välismaalasest orja Venemaa territooriumile, mis on asutatud

kümnete miljonite pärisorjadega, asumine ta vabaks muudab.
Alljärgnev huvitav asi, mis leitud Välisministeeriumi arhiivist, võib olla ülaltoodui parimaks
illustratsiooniks. Nii 1820.a. pöördus Neeger Domingo Ivanov S-Peterburi kindral-kuberneri kr.
Miloradovitsi poole palvega, millises ta väitis, et tema ja ta kaks venda olid 1811.a. vägivaldsel
viisil viidud Brasiiliast Portugali peakonsuli, Lopesi, poolt S-Peterburi, kus pani teenistusse, kuid
hiljem jättis endale kui orja, toimetades ta üle igasuguseid mõnitusi. Viidates 17. augusti 1815.a.
ukaasile, „millise järgi kõik välismaalased, erinevatest rahvustest inimesed on orjusest vabad*)“,
neeger Ivanov palus tunnistada end orjusest vabaks ja kaitset Lopesi eest. Portugali saadik,
Peakonsulaadi kanseleiülemana, esitas tõendina neegri passi, et ta on ostetud Lopesi poolt
Brasiilias, teiste orjade hulgas. Õukonna kohus tunnistas Lopesi poolt esitatud tõendid piisavaks, et
kinnitada tema omandiõigust neegrite üle. Tsiviilkohtu koda aga otsustas vastupidises mõttes, sel
alusel, et 20. oktoobri 1783.a. Ukaasiga nõutavaid omandiõiguse tõendeid Lopes ei ole esitanud.
Lõpuks Valitsuse Senat kinnitas Tsiviilkohtu Koja otsuse, „leides, et Portugali konsul Lopes omistas
mustanahalise Domingo Ivanovi justkui ostu teel Rio de Janeiros; kuid sellise ostu kohta ta tõendeid
ei esitanud, peale passist tehtud tõlke, milles mainitakse kolme orja, keda saadeti sihtkohta teenima,
seda, et nende hulgas oleks olnud ka Domingo Ivanov, ei selgitatud“. Nõnda siis neeger Ivanov sai
vabaduse ainuüksi seetõttu, et Portugali peakonsulil puudusid tema suhtes omandiõigust puuduvad
dokumendid.
*)Sellist 17. augusti 1815.a. ukaasi Полномъ Собр. Зак. ei ole.
Tsiviliseeritud riikidele on orjus niivõrd vihatud instituut, et nad peavad selle vastu
rahvusvahelist võitlust. Selles suhtes on üpris õpetlikud faktid, mis tõestavad, et kaasaegsed rahvad
on solidaarsed orjuse kõikjalt, kus see veel eksisteerib, kaotamise püüdes. Üldised rahvusvahelised
meetmed, milliseid võeti riikide poolt selle eesmärgi saavutamiseks, kinnitavad kõikjal, et
inimisiksuse üleüldine austamine on just see printsiip, millisest juhinduvad Euroopa rahvad oma
välissuhetes.
Ettevõtmiste ajalugu, mis suunatud kõikjal orjuse ärakaotamisele, esitab kolmesuguseid
üritusi, mis võetud ette riikide poolt et tagada inimõigused rahvusvahelistes suhetes. Eelkõige võtsid
riigid ühiseid meetmeid, et lõpetada kauplemine eurooplastega, millist praktiseeriti eriti
Barbaarsetes valdustes Kesk-Aasias. Hulga visavamat ja süsteemsemat võitlust nõudis
mustanahalistega kauplemise lõpetamine, millisel oli suur tähtsus nii Euroopa riikidele enestele,
tänu koloniaalpoliitikale, mis valitses XVIII sajandil. Lõpuks, uusimal ajal areneb kauplemine
hiinlastega (kulidega), kes tsivilisatsiooni huvides, omakorda, pidi kutsuma esile otsustavad
meetmed selle lõpetamisele.
a)Eurooplastega kauplemise vastane võitlus. Meil oli juba juhus meenutada traktaate,
millised olid sõlmitud erinevate riikidega, nagu barbaarsete beidega, aga ka Türgiga, et lõpetada,
või siis, äärmisel juhul, niivõrd, kui on võimalik halvata kõige õudsamat korsaarlust Vahemeres –
piraatide poolt röövitud meremeeste orjusse müüki. On teada, et Ameerika Ühendriigid maksid
Alzeeria deile igaaastast andamit, et vaid vabastada oma meremehi neid ähvardavast saatusest. Kuid
vaid möödunud sajandil, tänu Inglismaale ja Prantsusmaale, piraatlus ja valgetega kauplemine, mis
õitses Aafrika Põhjakallastel, kaotati lõplikult.
Inglise valitsusele kuulub selles asjas energilise algatuse au. 1816.a. Tehti admiral lord
Exmounthile, Inglismaa Vahemere eskaadri ülemale, ülesandeks esitada Alzeeria asekuningale
ultimaatum, et vabastataks kõik Alzeerias asuvad valged orjad. Kui seda nõudmist ei rahuldatud,
lord Exmonth, täites temale antud instruktsiooni, pommitas rannaäärseid Alzeeria linnu, misjärel dei
nõustus:
1)tühistama Alzeerias orjuse igaveseks ; ja
2) anda Inglastelee välja kõik eurooplased, kes olid tema maal orjadeks.
Peale Alzeeria Prantslaste poolset vallutamist 1830.a.*) tehti Põhja-Aafrikas
igaveseks lõpp valgete orjusele.

*)Phillimore. Commentaries, t. I, p. 345. 2. märtsil 1882.a. Inglismaa ja Pärsia vahel
sõlmitud konventsiooniga, said Inglise kohtud õiguse peatada Pärsia lipu all sõitvaid laevu, kui oli
kahtlus, et nendega veeti orje. Vabastatud orjad said vabadusse, kuid Pärsja laevnikud, kes
kauplesid orjadega, anti üle Pärsia kohtule.
Samasugust rolli mängis Venemaa Mustal merel ja kõige viimasemal ajal Kesk-aasias.
Kaukasia ja Väike-aasia oli pikka aega ettevõttluse kasvulava, kes ostsid seal orje ja orjatare ja
saatsid neid seejärel Konstantinoopolisse. Kuivõrd see oli võimalik, vene valitsus takistas seda
majandusharu. 1817 ja 1818.a. Tekkisid isegi tõsised arusaamatused Venemaa ja Porta vahel
Sevastoopoli sadamas seisvate Türgi orjalaevade, mis olid teel Konstantinoopolisse, peatumise
asjas. Vene võimud pidasid laevad kinni koos lastiga ja kuulutasid orjad vabadeks. Porta tungivale
nõudmisele, et elava kauba valdajatele makstaks kompensatsiooni, Aleksander I teatas
kategooriliselt, et iga ori, kes on astunud ta territooriumile, saab vabaduse**).
**)Välisministeeriumi arhiivist.
Kuid Venemaal oli vähe vahendeid selle pahega võitlemiseks, seni kuni Kaukaasia ei ole ta
valdusesse üle läinud.
Kesk-Aasias Vene valitsus peab senini lakkamatut võitlust seal kandis juurdunud inimeste
röövimise ning nende orjusse müümisega. Selleks, et ohjata kallaletunge, millised sooritasid
Venemaa piiride naabruses Kesk-aasias asuvad barbaarsed hõimud. Oldi sunnitud minema steppi
perioodilistele sõjaretkedele, et sealseid pärismalasi vallutada. Rahulepingutes, mis sõlmitud tema
poolt vallutatud Kesk-aasia khaaniriikidega, Hiva ja Buhaaraga (1873.a.), on artiklid, millised
kohustavad võidetud khaaniriike orju vabastama ja keelustama selle tulevikus***).
***)Buhaaraga sõlmitud lepingu Artikkel 17 sõnab: „Ülevenemaalise Keisri Valitseja
meeleheaks ja Tema Majesteedi igaveseks kuulsuseks, kõrgeltaustatud emiir Seid-Musefar käseb:
nüüdsest Buhaara piirides lõpetada igaveseks ajaks häbiväärne, inimarmastuse seadustele vastane,
inimestega äritsemine“.
Viimane kindral Skobelevi sõjakäik Turmkmeenide vastu tõi kaasa peale mõne tuhande orja
vabastamise, lubaduse, mille andis see rahvas, et nad enam ei röövi Vene alamaid, ega müü neid
orjusesse.
b)Neegritega äritsemise keelamine. Siin ei ole koht, kus peatuda huvitaval mustanahalistega
kauplemise ajalool ning selle arengul selliste mastaapideni, mis viis lõpuks kriminaalasjadeni ning
politseiliste meetmeteni paljudes riikides, et seda piirata ning lõpetada. Me viitame vaid selle ajaloo
kõige silmapaistvamatele hetkedele*).
*)Leone Levi. History of British commerce, 1872, p. 36, 195.
Nys. Etudes de droit international. p. 245 et suiv.
Neegritega kauplemine algas 1443.a., kui portugallased esimene kord vahetasid nende
poolt vangistatud maurid tugevamate ja kolooniates töövõimelisemate neegrite vastu. Varsti
veendus sellise tööjõu suures kasus Inglise valitsus. Mitmesaja aasta kestel rakendasid Inglased
kogu jõu, et koondada neegritega kauplemine oma kätesse. Lõpuks, 1713.a. Utrechti traktaadi
alusel, nad said neegrite Hispaania Ameerika kolooniatesse tarnimise monopoli. Kuid möödunud
sajandi lõpus see Inglismaale alandav roll tekitas Inglismaal ühiskonnas tugeva protesti. Tänu
agitatsioonile, mis tehti selliste tuntud isikute poolt, nagu Clarkson, Vilberfors, William Pitt, Foks
jt., Inglise valitsus pidi nõustuma mitte ainult oma kolooniates neegrite kauplemise, vaid võtma ka
kõik meetmed, et ka teised riigid otsustaks sellele lõppu tegema.
Tegutsedes oma rahva soovidega kooskõlas, Londoni kabinet, olles toetatud 1814.a. Pariisi
traktaadi eraldi artikli alusel Prantsusmaa poolt, seisis Viini kongressil selle eest, et kaheks ariiki

kohustuks võtma meetmeid, et „täielikuks ja lõplikuks pahe likvideerimiseks, milline nõnda kaua
Aafrikat tühjendas, alandas Euroopat ja kurvastas inimkonda“**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 495 и след.
Peale selle, Inglismaa volinik Viini kongressil, lord Castlry, tegi kolm ettepanekut, kui enam
tegusat, tema arvates, et kaotada orjus: 1)riikide kohustus mitte lubada sisse vedada omale
koloniaalkaupu neist kohtadest, millistes orjus ei ole selleks määratud tähtaja jooksul kaotatud;
2)Aafrika kallaste üle järelvalve sisseseadmine ja neegrite veos kahtlustatavate laevade kontrolli
õiguse tunnistamine; 3) Pariisis suurriikide esindajatest „alalise komitee“ asutamine, et kontrollida
orjapidamise vastaste meetmete täitmist.
Selles küsimuses peetud volinike nõupidamiste tulemusel Viini kongress lõppes 27 jaanuari
(7-. veebruari) 1815.a. deklaratsiooni allkirjastamisega. Suurriigid teatasid pidulikult
möödapääsmatust neegritega kauplemise lõpetamise hädavajalikkusest, kuid ei määranud kindlaks
aega, millal see peaks juhtuma ega ka rääkinud vahenditest, mille abil selle eesmärgi saavutamine
oleks tagatud.
Läbirääkimised, mis jätkusid peale seda riikide vahel, viisid teiste täiesti vastupidiste
väljakujunenud pahe vastu võitlemise süsteemide väljatöötamisele. Üks, mida kaitsesesid PõhjaAmeerika Ühendriigid ja Prantsusmaa, lähtudes iga riigi täielikust suveräänsusest ja kes olid
välismaa valitsuste poolese kontrolli, eriti neegrite veos kahtlustatavate laevad ülevaatuse vastu.
Vastupidiselt, teine, Inglise süsteem nägi orjuse kaotamises üldrahvalikku asja; ta taotles, et
valitsused, enesele seatud kõrge eesmärgi nimel, loobuksid oma sõltumatuse kaotuse väiklasest
kartusest ja täpsemalt, oma kaubalaevastiku lipu puutumatusest. Olles veendunud oma süsteemi
praktilisusest, Inglise valitsus püüdis kõigi jõududega kallutada kõik riigid nimelt selliseid
lepinguid, mis lubaksid vastastikust laevade kontrolli.
Inglismaa jõupingutusi pärjas edu. Kuni viimase ajani ta sõlmis oma süsteemi põhjal umbes
40 traktaati; näiteks 1822.a. Hispaaniaga ja Hollandiga; 1824.a. Rootsiga; 1826.a. Portugaliga; 1831
ja 1833.a. Prantsusmaaga; 1841.a. Austriaga, Preisimaaga ja Venemaaga. 1841.a. Leping määratleb
eriti üksikasjalikult need meetmed, millised peaksid olema võetud orjapidamise tegelikuks
lõpetamiseks; see oli uuendatud 1879.a., kui sellega liitus Saksamaa Keisririik. Selle ((1815.a.))
lepingu alusel Inglismaa sõlmis 1862.a. traktaadi Ameerika Ühendriikidega*).
*)Dana´s Wheaton. Elements of Inter. Law, p. 203 note.
Venemaa 1841.a. traktaadis osalus võib näida arusaamatu, kui pidada silmas seda, et on
raske ette kujutada, et Venemaa alamad tegeleksid neegritega äritsemisega. Keiser Aleksander I
ütles Viini kongressil avameelselt välja just selles mõttes: ta nõustus Inglismaad toetama ta
inimarmastuslikes püüdlustes, kuid keeldus enesele võtmast erilisi kohustusi, et jälitada vene
neegritega kauplejaid. Keiser Nikolai I jäi sama arvamuse juurde. Kuid 1838.a. juhtus järgmine
vahejuhtum. 25. juuni 1838.a. noodiga S-Peterburi õukonna juures asuv Inglise minister Milbanc
teatas Välisministeeriumile, et kaks Vene laeva on peetud Havannas kinni neegrite lastiga. Ühe
laeva nimeks oli „Голубка» või «Голубчик». Viivitamatult Odessas teostatud juurdlus selgitas, et
„Голубка» või «Голубчик» on Hispaania laev, millise ostis Odessa kaupmees, kes eitas, et omas
vähimatki aimu kipperi, sellise ebaseadusliku kauplemise kohta. Peaegu aasta hiljem, 22 mai (3
juuni) 1839.a. Inglise saadik teatas Venemaa valitsusele, et Bartcelona läheduses pidas Inglismaa
sõjalaev kinni Venemaa lipu all seilava briki, «Голубчик», mis ilmselgelt tegeles orjadega
äritsemisega. Saadik õiglaselt oletas, et see „Голубка» või «Голубчик» on üks ja sama laev.
Inglaste ristleja poolt peatatud laev oli tema poolt eskorditud Portsmuthi ja antud üle krahv Kiselovi
Venemaa saadiku St- Jamesi õukonna juures, korraldusse. Krahv Kisselov protesteeris energilistes
väljendites lord Palmerstone ees Vene laeva avamerel arestimise ja Inglise sadamasse eskortimise
pärast. Kuid lord Palmerstone kasutas sellist võimalust, et väljendada krahv Kisselovile lootust, et
see asi suunab Valitseva Keisri mõtte sellele, oleks tarvis teha koostööd teiste riikidega, et võtta

meid neegritega kauplemise lõpetamiseks*).
*)Krahv Kisselovi noot 29. augustist (10 septembrist) 1839.a. Vaat lord Palmerstone sõnad
tema noodist krahv Kisselovile 15. augustist 1839.a.: „this case may be thought by the Emperor to
afford valid reasons to induce His Imperial Majesty to concur with the other Powers of Europe in a
Treaty, which will prevent the Russian flag from being hereafter used for purposes of Slavetrade“.
(Kõik see asi on esitatud Välisministeeriumi arhiivi materjalidest (( Министерства Иностранныхъ
Делъ)).Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XII, стр. 168 и след.
See lootus oli õigustatud juba 1841.a., kuigi asja uurimisel selgus, et Hispaania laev Odessa
kaupmehele, kes oli sünnilt Hispaanlane, müük oli täiesti fiktiivne ja et kogu laeva ekipaaz ja
kipper olid Hispaanlased. Jäi arusaamatuks vaid see, millisel viisil ta sai Vene kaubalaevastiku lipu
heiskamise õiguse.
1841.a. Ja teiste traktaatide peamine tingimus seisneb järgmises:
1)Aafrika ranniku läheduses ujuvatel ristlejatel on lubatud peatada ja üle vaadata kahtlasi
laevu;
2)neegrite veollt tabatud ja kinnipeetud laevad peavad olma eskorditud selle riigi sadamasse,
millise lipu all laev seilas (või mõnda teise sadamasse, olenevalt asjaoludest) ja seal peab järgnema
neegrite äritseja karistamine;
3)kinnipeetud ja süüdi olnud laev konfiskeeritakse, tema maksumusest määratakse selle
kinni pidanud ristlejale autasu;
4)orjadega äritsemine võrdsustatakse mererööviga (Karistusseadustiku ((улож. о наказ.))
Artikkel 1411, 1630).
Inglismaa teened neegritega kaubitsemise lõpetamisel on suured. 1808.a. ta kuulutas oma
valdustes sellise äri ebaseaduslikuks. 1824.a., lord Brumi ettepanekul, Inglismaa parlament andis
välja seaduse, millisega kuulutati neegritega äritsemine piraatluseks. Kuni 1838.a. Inglismaa
vabastas oma kolooniates 780. 993 neegrit ja maksis nende eest suurmaapidajatele 20 miljonit
naelsterlingut.
Põhja-Ameerika Ühendriikides tühistati orjapidamine 1865.a. Brasiilias 1871.a.; lõpuks
Kuuba saarel 1877.a.
Vaatamata suurtele ohvritele, milliseid kandsid peaegu kõik riigid neegritega äritsemise
lõpetamise tõttu, on see ikkagi alles; ainult Aafrika Läänerannalt kolis see Idakaldale. Ja ka praegu
peavad ristlejad kinni neegrite-kauplejate laevu, kes viivad oma kaupa Egiptusesse, Araviasse ja
teistesse riikidesse ning müüvad nad rohkem või vähem avalikult maha. Vaat miks Saksamaa,
Austria, Venemaa ja Inglismaa leidsid 1879.a. olevat hädavajaliku uuendada 1841.a. traktaati.
Londoni heategevuskomitee (Anti-Slave trade Society), mis organiseeriti orjapidamise
tühistamisele kaasaaitamiseks, mis veel agiteerib kõigi riikide poolset Viini kongressi deklaratsiooni
ja nende konventsioonide, milliseid nad sõlmisid neegritega kauplemise vastaseks võitluseks,
täitmise kasuks*).
*)Martitz. Das internationale System zur Unterdrückung des afrikanischen Sklavenhandels
in seinem heutigen Bestande (Archiv für öffentliches Recht von Laband und Stroerck, Bd. I, S. 1 u.
flg.).
Kõige viimaseks ja tähelepanuväärsemaks rahvusvaheliseks neegritega kauplemise vastase
võitluse aktiks on 1890.a. Brüsseli orjapidamisvastase konverentsi „Üldakt“. Selles on toodud ära
terve orjadega kauplemise lõpliku väljajuurimise süsteem. Need meetmed ei puuduta mitte ainult
mere- vaid ka maismaa ühendusteid. Neegritega kauplejate vastane võitlus käks üle Aafrika
kontinendi sisemaale ja avamerel kahtlaste laevade kontrollist sai tsiviliseeritud riikide poolse
pahega võitluse, millise all senini Aafrika kannatab, abistav vahend.

c)Kauplemine kulidega ((ind. Madalapalgalise lihttöölise nimetus Ida- ja KaguAõigustasias)). See sai suure leviklu viimasel ajal. Nimetus „kuli“ all mõeldakse hiinlasi, keda
erinevad töösturid värbavad Hiina sadamates ja saadavad Ameerikasse ning Vaikse ookeani saartele,
kus nad peavad, täites nende poolt allkirjastatud lepinguid, töötama sõnas otseses mõttes, kui
neegrid.
Uusima aja ajalugu on esitanud juba suure hulga kummastavaid fakte, mis puutuvad „hiina
orjade“ värbamist ja ekspluateerimist; kuid nad ei ole senini kutsunud esile piisavalt tugevaid ja
üldisi meetmeid, et lõpetada see uue orjuse liigi eksistents. Tõsi, 1866.a. andis Hiina valitsus välja
seaduse, milline pidanuks reglementeerima „kulide“ tööle värbamist ning nendega pettlike
töölepingute sõlmimist; Kuid Inglismaa ja Prantsusmaa nägid selles täiesti seaduslikkus ja õiglases
meetmes nende lepingutega tagatud kaubanduslike huvide rikkumist ja punnis selle rakendamisele
vastu *).
*)Greis. Das heutige Völkerrecht und der Menschenhandel. (Berlin 1879), S. 30 flg.
Leutner. Der schwarze Kodex. (Code noir). Der afrikanische Sklavenhandel und die
Brüsseler General-Akte v. 2 Juli 1890. Innsbruck 1891.
Artikkel 86. Käesoleval ajal haritud riigid tunnistavad inimesel, kui sellisel, sõltumatult
tema alamlusest või rahvusest, teatud põhiõigused, millised on võõrandamatult seotud
inimisiksusega, aga nimelt:
1)Õigus eksisteerimisele ja oma füüsilise isiksuse arengule, - järelikult , õigus elu
ülalpidamise vahendite hankimisele füüsilise tööga, kaubandusliku tegevusega, tootmistööga või
mingil teisel seaduslikul viisil; selles suhtes on iga inimene, seadusega kehtestatud iires, täiesti
vaba.
2)Õigust arendada oma vaimseid ning hingelisi võimeid ning jõude; järelikult, õigus
kasutada kõiki vahendeid, milliseid võimaldab riik inimese harimiseks ja ta esteetiliste püüdlusre
rahuldamiseks, selliseid-nagu: koole, raamatukogusid, muuseume jt.
Kaastegevus, millist osutavad riigid igale inimesele ta majanduslikus tegevuses ning
vaimses elus, moodustab rahvusvahelise juhtimise spetsiaalset ülesannet (vt. Eriline osa, I jagu, II
peatükk.).
3)Igale inimesele kuulub rahvusvahelise riikide liidu piires suhtlemise- ja vaba liikumise
-õigus. Maa juurde kinnitamine, mis on pühitsetud keskaegsete tavadega ja seadustega glebae
adscripti, on vasturääkivuses asjade üldisele korrale, juriidilistele ja moraalsetele mõistetele, mis
valitsevad kaasaegsetes haritud riikides. Kooskõlas korraga, mis seob riigid omavahel, õigus
välismaale rännata (emigratsioon) peab olema tunnistatud inimese võõrandamatuks õiguseks; sellise
õiguse tühistamine asub risti vastu rahvusvahelise õigusega.
Ülalpool viidatud, igal isikul tunnistatavatest õigustest rahvusvahelise suhtluse valdkonnas,
tulenevad ka teised inimese võõrandamatud õigused: isiku, elu, au, tervise puutumatus,
omandiõigus, kohustuste võtmise õigus, perekondliku liidu loomise õigus jt. Nende kasutamise
piire ja tingimusi vaadeldakse rahvusvahelises kriminaal- ja eraõiguses. Siin on piisav märkida, et
kui riigid ka tegelikkuses loeks neid õigusi inimisiksusele omaseks ja rahvusvahelise suhtlemisega
sanktsioneerituteks, siis oleksid iseenesest kõrvaldatud paljud seadusandluste kollosioonid ning
riikidevahelised ebakõlad, millised on seletatavad vaid liialdatud tähendusega, millise valitsused
annavad territoriaalsele seadusele või lihtsalt oma äranägemisele*).
*)Heffter. Völkerrecht, § 58 a.
B. Riigi õigustest alamate ja välismaalaste suhtes.
Artikkel 87. Rahvusvaheliste suhete valdkonnas on inimene vaid talle omaseid õigusi
omavaks isikuks aga samuti ka riigi alamaks, millel on tema suhtes kindlaksmääratud õigused ja

kohustused ka välismaalastesse, kelle suhtes on territoriaalsel võimul teatud õigused ja kohustused.
Sellisel viisil kuuluvad riigile teatud põhiõigused: 1)välisriigi territooriumil viibivate oma alamate
suhtes, ja 2)ta territooriumil viibivate välismaalaste suhtes.
a)Alamate suhtes. Riik määratleb iseseisvalt need õigused ja kohustused, millised on tal oma
alamate suhtes, kuivõrd nende- ja nende isikute vahelised õigussuhted piirduvad riigi territooriumi
piiridega. Aga kui nad väljuvad neist piirest – mis kaasaegsete suhete arengus juhtub üpris tihti –
peab olema määratletud seda reguleeriva rahvusvahelise suhtlemise ja õiguse vaatepunktist. Sellised
on riigi suhted neisse alamatesse, kes asuvad välismaal või kes osalevad rahvusvahelises käitluses.
Rahvusvahelise õiguse vaatepunktist on need suhted kujutavad järgmisel viisil:
1)Välismaal viibivad alamad jäävad oma riigi kõrgema võimu alla. Sellele vastavalt nad
peavad välismaa territooriumil täitma isamaa seadusi ning kõiki oma valitsuse korraldusi, sedavõrd,
muidugi, kui see on faktiliselt võimalik, pidades silmas kohaliku võimu poolt kehtestatud ja selle
territooriumil viibivate välismaalastele kohustuslikke seadusi. Kui seepärast alam sooritab tavalise
või riikliku kuriteo väljaspool oma isamaa piire, siis ta võib olla allutatud vastutusele omal maal
isegi sel juhtumil, kui ta isegi oli süüdi mõistetud ja karistatud kurite eest välismaal.
2)Alamluse suhte olemusest enesest tuleneb, et alamad ei saa mitte mingil juhtumil
isamaalise võimu eest pöörduda välismaise valitsuse kaitse alla. Sarnased välismaa poole
pöördumised kujutavad endast riigireetmist ja peavad olema tagasi lükatud.
3)Riigivõiumul on õigus igal ajal oma alamate välismaalt tagasi kutsumise õigus (jus
avocandi), kui ta peab seda vajalikuks. Selliseks põhjuseks võib olla alamate poolne
sõjaväeteenistuse- või mingi teise seadusliku kohustuse täitmine, mis muudab tema kodumaal
viibimise möödapääsmatuks; sellele riigile, kus ta elab, sõja kuulutamine, jne. Kuid nii nagu
välisriigi valitsus ei pea üldsegi sekkuma riigi ja ta alama vahelistesse eksisteerivatese suhetesse,
siis nii tähtsad kui ka ta väljakutsumise ((kodumaale kutsumise)) põhjused ei oleks, ta ((välisriik))
ei pea sellise otsuse täitmisele kaasabi osutama*).
*)Politische Correspondenz Friedrich des Grossen, Bd. VI, № 512; Bd. VII, № 4.032, 4.042,
4.073, 4.129 flg.
Nii, Prantsuse-Saksamaa vahelise sõja ajal paljud Preisimaa alamad kes asusid Venemaa
territooriumil, vaatamata oma valitsuste saadetud kutsetele, oma isamaale ei sõitnud, et osaleda
sõjas, kuigi nad ilmselgelt ei täitnud oma seaduslikku kohustust, siiski neid ei tohtinud ega saanud
Preisimaale vägisi saata. Selline väljasaatmise kohustus võinuks lasuda Venemaa valitsusel vaid
selles vallas Preisimaaga spetsiaalselt sõlmitud kokkuleppe alusel; kuid seesuguseid kokkuleppeid
iseenesest ei õigustata rahvusvahelise õigusega, ega nende normaalsete suhetega, millised peavad
eksisteerima valitsuse ning ta alamate vahel.
Valitsused võivad välismaalastelt, kes soovivad riigis naturaliseeruda, nõuda, et nad
eelnevalt esitaksid tõendi selle kohta, et nad on täitnud kodumaal kõik oma seaduslikud kohustused
ja eriti sõjaväeteenistuse kohustuse täitmise kohta. Kuid selline nõue võib olla seletatud vaid
mingite rahvusvaheliste arusaamatuste ärahoidmise soovist.
4)Riigil on oma alamate ja nende seaduslike huvide, välismaa valitsuste poolsete
kallalekippummiste eest, kaitsmise õigus. Sel eesmärgil on kõigil riikidel välismaal diplomaatilisedja konsulaaragendid, kelle peamiseks kohustuseks on olla oma kaasmaalaste õiguste ning
kohustuste kaitsja. Kui ja millistes piirides peab olema see kaitse osutatud, seda riigi seadused
tavaliselt ei määratle. Selles suhtes peab iga riik juhinduma peamiselt enda väärikuse ja riigil lasuva
üldise oma alamate rahvusvahelistes suhetes esindamise kohustuse teadvustamisest.
Kõiki juhtumeid, mil riik peaks oma alamate huvide eest välja astuma, ei jõua ära tuua.: iga
alama seaduslik huvi, mis on rikutud kohaliku võimu poolt, võib olla sellise kaitse kasutamise
põhjuseks. Praktikas on tavaliselt seda kaitset nõudnud järgmised allpool esitatavad juhtumid. Iga
alam, kes asub välismaal, peab olema kohalike kohtute poolt kaitstud oma isiku, omandi ja teiste
vaieldamatute õiguste vastaste kallaletungide eest. Nii nagu me juba rääkisime, kõik nad tulenevad
rahvusvaheliste suhete olemusest enesest ja oma olemasolu eest ei vaja neid ettenägevaid

rahvusvahelisi traktaate, ega ka siseriikliku seadusandluse määruseid. Nende tunnustamisest
äraütlemine oleks õigusmõistmisest keeldumine. Seepärast, kui kohalikud kohtud ei soovi neile oma
kaitset anda, siis, mingi kahtluseta, peab isamaaline võim isegi välja astuma kannatada saanud
alama eest ja nõudma, et välismaine valitsus suhtuks temasse samasuguse austusega, nagu ka teiste
riikide alamatesse.
Tihti kutsus riigi poolse kaitse esile ta alamate kommertsettevõtte, eriti mingi valitsuse
poolsel välisvõla protsentide maksmise või võlgade kustutamise kohustuse täitmise võimetuse
puhul. Viimasel juhtumi välisriigi poolt välja antud väärtpaberite valdajad sundisid oma valitsusi
nende kasuks sekkuma diplomaatilisel vaid ka teistel sunni viisidel. Selliseid avaldusi tegid,
näiteks., Inglise ja Prantsusmaa alamad Türgi, Egiptuse ja Portugali maksejõuetuse juhtumil, kes
soovimata oma võlgu, mis tehtud 1832.a. kuningas don Migueli poolt, maksta*).
*)Becker. Emprunt D. Miguel. Paris 1874; 2 – de partie 1875.
Nii nagu tuleb suhtuda sarnastesse asja algatustelsse, lahendas selle meisterlikult lord
Palmerstone oma 1848.a. jaanuari depešis. Ta räägib, et kui Inglased annavad oma kapitalid
välisriigile, siis, muidugi-mõista, kasu saamise lootuses, millist nad oma tehingust saaks; kuid
seejuures nad peaksid arvestama riskiga, milline teda tabaks oma võlgniku maksujõuetuse puhul;
arvestamata seda asjaolu, nad peavad leppima oma saatusega, milline tabab igasugust spekulanti,
kes eksib oma panuste tegemisel*).
*)“It is therefore simply a question of discretion“, räägitakse depešis, „with the Britisch
Government whether this matter should or should not be taken up by diplomatic negotiation, and
the decision of that question of direcretion turns entirely upon Britisch and domestic
considerations“.
Phillimore. Commentaries, t. II, p. 10.
Hall´s International Law, p. 236 etc.
Loogiline järeldus sellistest kaalutlustest on see, et Inglismaa valitsus ei loe endale
kohustuslikuks selliste alamate eest väljaastumist, kes usaldasid oma kapitalid võõrale riigile ja
kannatasid viimase pankrotistumise tõttu. Samasugusel seisukohal on ka Prantsusmaa valitsus. Nii
Inglismaa, kui ka Prantsusmaa, kui nad ka võtsid enesele viimasel ajal ka oma alamate – Türgikrediitorite huvide kaitse, siis seda vaid sõbralike asjaalgatusega nende kasuks Porta või sultani ees.
Inglismaa ja Prantsusmaa sekkumine Egiptuse asjadesse ei olnud esile kutsutud mitte niivõrd
Ismail-Pasa inglise-prantsuse krediitorite huvide eest hoolitsusest, vaid kõrgema poliitika
kaalutlustest. Sarnastele tagajärgedele viivad ka teised kommerts-ettevõtmised, mis on rajatud
alamate poolt võõrastes riikides, näiteks. raudteede rajamine või vabrikute ehitus jt. nad kutsuvad
esile oma valitsuse tegusa väljaastumise vaid sel juhtumil, kui alamate huvid on rikutud risti vastu
selle maa seadusi, millises ettevõtet rajati.
b)Välismaalaste suhtes. Välismaalaste juriidiline asend määratletakse riigis nii siseriikliku
seadusandlusega, aga ka rahvusvaheliste lepingutega. Omal kohal me käsitleme neid akte, kuid siin
me püüame selgitada õiguste üldisi aluseid, milliseid, kooskõlas rahvusvahelise õiguse alustega,
omab territorialne võim välismaalaste suhtes.
1)Iga riik, oma isevalitsuse tõttu, omab vaieldamatut õigust määratleda tingimusi, millistel ta
on nõus lubama välismaalasi oma territooriumile. Sellisel puhul kohaliku võimu autonoomia
piiratakse vaid järgmiste rahvusvahelise suhtluse nõuetega: välismaalasi ei tohi omal territooriumil
kuulutada õigusetuks ja seadusest väljaspool olijaiks, ning neist kõiki ei tohi maalt välja ajada, nii
nagu seda tehti Spartas (ксенелазия). Riigi poolt sarnaste meetmete võtmine oleks olnud
võrdväärne tema lahtiütlemisega rahvusvahelisest suhtlusest ja enese rahvusvahelisest suhtlusest
väljaspoole asetamisega*).

*)Kui avaralt Venemaa valitsus möödunud sajandil sellele küsimusele vaatas, on teada.Vt.
Katariina II ukaas 22 juulist 1763.a. manifestis „О дозволении всемь иностранцамъ поселяться
где пожелаютъ, и о дарованныхъ имъ правахъ» Полное собр. зак. № 11.880. Срав. Так же №
№ 11.881 и 11.896.
Vt. Belgia välismaalaste seadust 6. veebruarist 1885.a. (Archives diplomatiques, 1886, № 1,
p. 69).
2)Territoriaalse võimu suhtes on riigis asuvad välismaalased ajutised alamad (subditi
temporarii). Nad alluvad nii selle riigi õiguspädevusele ja ka kõigile eeskirjadele, mis on üleüldse
kohustuslikud võõramaalastele ja spetsiaalselt välismaalastele. Sellised korrad võivad ola
ebasoodsad ning kitsendavad; need võimad järsult erineda neist eeskirjadest, millised kehtivad
teistes riikides; need võivad olla isegi paikamidamatud terve poliitika ja riigi majanduse
seisukohast; kuid seni, kuni nad ei ole vastuyrääkivuses rahvusvaheliste traktaatidega, peavad
välismaalased neile alluma; see on juba nende asi, et ette näha oma juriidilist olukorda riigis,
millises nad soovivad asuda.
Sellest vaatepunktist lähtudes ei saa tunnistada põhjendatuks protesti, mis tehtud Inglise
valitsuse poolt seoses Peterburist 1881.a. Inglismaa alama juut Levisoni väljasaatmisega, kes rikkus
Venemaal kehtivat juutide kohta käivat seadust. Londoni kabinet esialgu nimetas meedet, mis
võetud Venemaa valitsuse poolt Levisoni suhtes, Venemaa ja Inglismaa vahel sõlmitud
traktaatidega, mitte rahvusvahelise õiguse alustega, ega õigete rahvusvaheliste suhete tingimustega,
millised peaksid eksisteerima haritud riikide vahel, mittekooskõlas olevateks. Selle peale võib väita
vastu, et igal riigil on vabadus võtta välismaalaste suhtes kõik meetmed, milliseid ta peab
sihipärasteks, ainult et ei rikuks tema poolt sõlmitud traktaate ja ei välistaks tingimusetult nendega
rahvusvahelisi suhteid**).
**)Muideks, nagu näha lord Greenwille depeist Inglismaa saadikule S-Peterburis 28 (16)
detsembrist 1881.a., Inglise valitsus, selle asja uuel, tähelepanelikumal tundmaõppimisel veendus,
et inglise juutidel Venemaal ei saa olla rohkem õigusi, kui on Venemaa juutidel Keisririigis ja et
praegu kehtiva 1858.a. kommerts-traktaadi artiklite 1 ja 11 järgi võidi Briti alamatele anda vaid
selliseid õigusi, milliseid annavad Venemaa seadused oma alamatele.
Territoriaalsetele seadustele ja võimudele, erandi korras, ei allu: monarhid, diplomaatilised
agendid, sõjalaevad ja abiväed, millised oma riikide organite või esindajatena, omavad
eksterritoriaalsust. Nimelt selles küsimuss seisneb sisuline erinevus tsiviliseeritud ja
mittetsiviliseeritud riikide vahel: viimastes välismaalased märkimisväärsel määral ei allu
territoriaalsele võimule, ega kohalikule kohtule (vt. Eriline osa. I peatükk, Artiklid 24 – 26*).
*)Kuidas selles suhtes mittetsiviliseeritud riikidesse erakorralised privileegid on peale
sunnitud Euroopa-Ameerika suurriikide poolt, võib näha Marokot puudutavast 1880.a. Madriidi
konventsioonist (Archives diplomatiques, 1885, № 7, p. 62 et suiv.).
3)Nagu ajutised alamad, välismaalased ei tohi rikkuda kohalikku õiguslikku korda. Nende
poolse kriminaal või politseiliste seaduste rikkumise juhtumil, nad allutatakse kõigile tagajärgedele,
mis kehtestatud seaduses õigusrikkumisena ja nad ei saa pretendeerida selles suhtes mingitele
privileegidele võrreldes kohalike alamatega. Nii on nad kuritegude puhul kohalike, isegi
erakorraliste, kui sellised riigis eksisteerivad, kohtute õiguspädevuses. Neid võib üldises korras
seaduse alusel aresti alla panna ja hoida kinni tavalistes vangimajades. Välismaalaste jaoks
erilistest vanglatest või kohalike võimude kohustusest välismaalaste valitsustele nende
kinnipidamisest teatamisest ei saa juttugi olla**).
**)Parima määratluse riigi ja välismaalaste vahelistest vastastikustest õigustest ja

kohustustest võib leida Rahvusvaheliste Suhete Instituudi määrustest, mis võetud vastu ta liikmete
poolt 1892.a. Genfi kongressil, pealkirja: „Regles internationales sur l´admission et l´expulsion des
etrangers“ all. Vt. Tableau general de l´Institut de droit int., p. 136 etc.
Chantre. Du sejour et de l´expulsion des etrangers. Genove 1891.
Poliitilistel emigrantidel ei ole vähimalgi määral mingeid privileege võrreldes teiste
välismalastega: ei ole mingeid aluseid nõuda neile territoriaalse võimu poolset erilist kaitset.
Nii vaatab poliitilistele põgenikele, näiteks Šveitsi valitsus, kes, eriti viimasel ajal, meenutas
emigrantidele, kes end Šveitsis varjavad, et nad võivad kasutada riigi külalislahkust vaid riigi
seaduste ning valitsuse meetmete, mis on ühtmoodi kohustuslikud eranditult kõigile Šveitsi
territooriumil elavatele isikutele, täieliku austamise tingimustel. Täpselt samasuguses seisundis
asuvad poliitilised emigrandid Inglismaal.
Kuid mitte kõiki koormisi, millised lasuvad riigi põlisalamatel, ei pea olema pandud
välismaalastele. Viibides ajutiselt võõral territooriumil, jäävad nad seaduse järgi isamaa alamateks.
Seepärast peavad nad olema vabastatud neist kohalikest koormistest, millised pole kooskõlas nende
seaduslike suhetega oma riiki või millised eeldavad nimelt võõramaist alamlust, nagu
sõjaväekohustus, teenistus valimistel jne.
4)Kõikidel välismaalastel on riigist vaba väljasõidu õigus, kui neil on täidetud oma
kohustused eraisikute või kohaliku võimu suhtes*).
*)Цветаева. Иностранцы въ России въ XVI и XVI в. (Русский Вестникъ, 1887).
Цветаева. Изъ истории иностранныхъ исповеданий въ России въ XVI и XVII в.
Москва, 1886. (Рецензия Пыпина въ Вестн. Евр., Январь, 1888).

Kolmas peatükk.

Riigi territoorium ja rahvusvahelised ühendusteed.
I.Riigi territooriumist üldiselt.
Artikkel 88. Territoorium on maa ja vee pind, mis allub erandlikult riigi kõrgemale võimule.
Riiklik võim territooriumi suhtes on teritoriaalne võim: see ilmneb kõrgemas võimus teatud
territooriumi ja kõige selle üle, mis seal asub. Quidquid est in territorio est etiam de territorio*).
*) Martens. Precis, § 72 etc.
Heffter. Völkerrecht, § 65 ff.
Bluntschli. Völkerrecht, § 276 ff.
Phillimore. Commentaries, t. I, p. 264 etc.
Travers-Twiss. Law of Nations, t. I, 105 etc.
Dudley-Field, Code of International Law, § 27.
Hall´s International Law, p. 134 etc.
Calvo. Droit international, t. I, p. 312 etc.
Bulmerincq. Völkerrecht, § 43 flg.
Л. Шалландъ. Юридическая природа территориальнаго верховенства. т.I, СПБ. 1903.
Ei ole vajadust tõestada, et ka territoorium ning erandlik võim selle teatud rahva üle on riigi
eksisteerimiseks hädatarvilikult möödapääsmatu: ilma nendeta, aga ka ilma kodaniketa, kes

territooriumit asustaks, on riik mõeldamatu ja ei saa olla rahvusvahelise õiguse subjektiks.
Riigi territooriumi mõistest tuleneb, et ta sisaldab endas mitte ainult kuiva maad, vaid ka
vete välja – merd, järvi, jõgesid – millised alluvad riigi võimule. Riigi territoorium võib olla erinev
ka teises suhtes: ühtede riikide valdused moodustavad kompaktset massi, ühtset jagamatut tervikut,
teiste, vastupidi kujutavad endast tükeldatud osi, mis on rohkem või vähem eraldatud ühisest
riiklikust keskusest, näiteks, kolooniad. See ei muuda printsiipi: kõiki riikide territoriaalsed valdusi
kus need ka ei asuks, käsitletakse rahvusvahelises õiguses, kui ühte ühise kõrgema võimu all olevat
jagamatut tervikut. Siin ei ole koht viidata sellele , millist strateegilist või poliitilist tähendust omab
tema territooriumi asend ning ta topograafia, terviklikkus või ta valduste killustatus ega ka ta
geomeetriline vorm: kõik see on sõjateaduse ja poliitika küsimused, kuid mitte rahvusvahelise
õiguse valdkond.
Territoriaalsele võimule kuulub kõrgem ja erandlik ülemvõim kõigi oma valduste üle. Selles
mõttes on territoorium riigi rahvusvahelise omandi objekt: iga riik valitseb ja kasutab ise oma
territooriumi, lubamata sellesse teiste riikide sekkumist. Eravaradesse suhtes, millised asuvad
territooriumil, kuulub riigil kaitse ning korraldamise ülemõigus, s.t. avalike õiguste kogum, kuid
mitte omand eraõiguse alustel, ne dominium, vaid imperium. Erinevalt sellest eripärast,
territoriaalse võimu õigus oma alamate ja välismaalaste, kes viibivad riigis ja valdavad siin
kinnisvara, varale, nimetatakse dominium eminens. Sellest tuleneb:
1) riigi õigus maksustada eraomandit;
2) õigus võõrandada vara ühiskondliku kasu nimel (ekspropeerimise õigus); äärmisel
hädavajadusel, näiteks sõjategevuse ajal, omandi täieliku hävitamise õigus, isegi
omanikule hüvitamiseta.
Lõpuks, nende maade suhtes, milline kuulub territooriumi koosseisu, kuid mis ei kuulu
kellegile, mis ei ole asustatud, või see on valdajate poolt maha jäetud, omab territoriaalne võim
kaasvaldamise (okupeerimise) õigust: ta mitte ainult ei korralda selliste maade üle riigivõimu
õigusega, vaid ka valdab seda, kui eraomanik. Seepärast asustamata maade omistamine ilma riigi
loata ei tohi aset leida; sellised maad ei ole „omanikuta asjad“ (res nullius), milline, rooma juristide
õpetuse järgi, kuulvad „selle esimese valdaja“ omandisse. Nii nagu riigi territooriumi osa, see
kuulub eelkõige territoriaalsele võimule, millest juba sõltub määratlus, millistel tingimustel ta on
nõus andma selle eraisikute valdusesse.
Sellel vaatel on suur praktiline tähendus neis riikides, millised, sarnaselt Põhja-Ameerika
Ühendriigit, hõlmab sellist avarat territooriumit, et selle täielik hõlmamine võib toimuda vaid
paljude aastate kestel. Pidades kinni sellest alusest, et maad, mis moodustavad Põhja-Ameerika
Ühendriikide territooriumi, kuuluvad Ühendriikide kõrgema võimu alla, Washingtoni valitsus
laiendab täiesti järjepidevalt oma võimu neist neile, millised asuvad Indiaanlaste valdustes: ta kas
soetab selle maa ostuga, või võtab valdajatelt ära hüvitust maksmata*).
*)Schlief. Die staatsrechtliche Stellung der Territorien innerhalb der Nordamerikanischen
Union. (Archiv für öffentl. Recht, IV Band, 1889, S. 314 u flg.

II. Territooriumi piirid.
Artikkel 89. Riigi piiri täpse määratluse vajadus ei nõua erilist seletamist. Territooriumi piir
tähendab territoriaalse võimu ja antud riigi seaduse valitsemise piiri. Ta näitab, kus lõpeb ühe riigi
ja algab teise riigi võim. Järelikult, juba sisemise juhtimise vaatenurgast ei saa mittesoovida sellist
riikide vahelist piiritlemist, milline ei tekitaks kahtlusi. Veel suurema hädavajaduse moodustab see
rahumeelsete ja korraldatud rahvusvaheliste suhete pidamisel, kuna piiritülid, mis on tingitud piiri
ebamäärasusest, mitte ainult ei sünnita riikidevahelisi arusaamatusi, vaid on ka piduriks, mis
takistavad rahvusvahelist piiriülese käitluse arengut.
Riigi piire jaotatakse tavaliselt rahvusvahelise õiguse teaduses kaheks liigiks:
1)füüsilised- või loomulikud piirid ja

2)tinglikud- ja lepingulised (kunstlikud) piirid.
1)Loomulikeks piirideks on mered, jõed, mäed, stepid ja kõrbed.
Endistel aegadel oletati, et loomulikud piirid on seatud looduse enese poolt, et ta jaotab alati
tingimusetult riigid ja need ei või asuda nende territooriumite piires. Seejuures neid võeti ka
parimateks riigi teritoriaalsete valduste kujuks, selline, mis annab rahvale kõik vajaduste
rahuldamiste ning oma jõudude arendamise vahendid. Seepärast kujunes välja arvamus, et iga
rahvas, mis saavutas oma territooriumi loomulikud piirid, ei hakka enam omama alust, ega õigust
selle edasiseks laiendamiseks ja vastupidi, ta peab kõigi jõududega püüdma soetada uusi maid, kui
ta valdused ei lange kokku joonega, milline on talle looduse poolt ette nähtud. Sellise vaate alusel
kujundati välja tuntud teooria riikide „loomulikest piiridest“, mis leidis talendikaid kaitsjaid, eriti
Prantsusmaal. Kuivõrd paikapidav see teooria on, näidaku parem see asjaolu, et isegi selle
väljatöötajad ei suutnud otsustavalt kooskõlastada seda, millised piirid on seatud looduse enese
poolt, kui lõplikud, kas või ainult nende isamaa jaoks: arvamus Prantsusmaa „loomulike piiride“
kohta, rääkimata juba teistest, lahknevad omavahel järsult*).
*)M. Block. Dictionnaire de la politique, v. „Frontieres naturelles“.
Escher. Hand buch der praktischen Politik. Lpz. 1863, Bd. I, S. 94 u flg.
Positiivses rahvusvahelises õiguses valitseb järgmine printsiip, millist rakendatakse riikide
loomulike piiride suhtes.
Merepiiride puhul on saanud tavaks, kui üldreegel, et rannariigid omavad oma võimu merel
kaldast kuni suurtükilasu kaugusele. See alus väljendub aforismis, mille ütles välja juba
Bynkershoek: „terrae dominium finitur, ubi fintur armorum vis“ või „quousque mari e terra
imperari potest“**).
**)Bynkershoek. Quaestiones juris publici, cap. VIII. De dominio maris, cap. 2 .
Phillmore. Commentaries, I, 235.
Woolsey. Indroduction, p. 50.
Perels. Das internationale öffentliche Seerecht der Gegenwart (Berlin, 1882), S. 24 flg.
Oletatakse, et sellises mere ulatuses on riik võimeline oma võimu tagama. Kuid nii nagu
selle ruumi laius pidevalt täiustuva suurtükiväe laskeulatuse suurenemisega pidevalt laieneb, siis
riigid peavad kas andma välja seadusi, või astuma omavahelistesse kokkulepetesse, mille alusel
merepiir kehtestatakse olevat kindlaksmääratud miilide kaugusel rannast. Kui rannariigid kohtuvad
merepiiril, siis nad peavad tõmbama piirjoone veekogu, mis neid eraldab, keskele*).
*)Inglismaa 1878.a. seadus „Territorial Waters Jurisdiction Act“.
Gessner. Le droit des neutres sur mer. Berlin, 2 ed. 1876, p. 22 et ss.
Vaata veel alljärgnevaid artikleid 99 ja 100.
Vanal- ja keskajal loeti merd looduse poolt seatud inimeste vaheliseks takistuseks. Kuid
kaasaegsel meresõidu arengul võib öelda, et meri „püstitab müüri vaenlaste vahele ja teeb sõpru
ühendava silla“.
Teiseks loomulikuks piiriks loetakse jõgesid. Kui riikide vahelt jookseb läbi jõgi, siis
loetakse piiriks selle jõe keskel jooksvat tinglikku joont. Laevatavatel jõgedel jookseb see piir
mööda faarvaaterit (mööda laevateed)**.
**) 1809.a. IV Fridrichami traktaat, mis sõlmitud Venemaa ja Rootsi vahel: „Dans le cours
des rivieres de Tornea et de Muonio, les iles situees a l´est du Thalweg appartiendront a la Russie, et
celles a l´ouest du Thalweg a la Suede“.

On mõistetav, et jõesängi muutusel piiri asukoht ei muutu. Jõe voolusängi mujale liikumisel
jääb piir vanase jõesängi.
Jõgesid endaid aga inimesi eraldavateks looduslikeks takistusteks ei peetud. Vastupidi,
rahvaste asumine suurte jõgede kallastel tõestab otse, et see on ammusest ajast olnud inimeste
vaheliste suhete lähendamise vahendiks. Veelgi reljeefsemalt paistab see silma uusimal ajal, kui
laevatatavad jõed, mis voolavad erinevate riikide territooriumitest läbi, on selle sõna täielikus
mõttes rahvusvahelise suhtluse arteriteks. Sel alusel võib piirijõgede kohta öelda:
1)et nad on looduse poolt mõeldud ühendama, mitte riike lahutama;
2)laevatamisevabadus jõgedel, mis on tagatud traktaatidega, tuleneb iseenesest kaldariikide
territoriaalse ametkondliku sfääri piiritlemise raskustest;
3)selliseks piiritlemiseks on tingimusetult hädavajalik piirnevate riikide vaheline
kokkulepe.
Kõik see tõestab, et tegelikkuses võivad jõed olla vaid kunstlikuks, lepinguliseks, mitte
kuidagi aga loomulikuks piiriks.
Kui riigid on teineteisest eraldatud mägedega, siis piiriks loetakse joont, mis jookseb mööda
mäeseljandikke, või siis mööda veelahet. Nii nagu mered, ei ole ka mäed enam loomulikuks
seinaks, mis jaotab riike: tänu tunnelite rajamisele (Mon-Seni ja St- Gotardi) ning raudteedele, isegi
kõige kõrgemad mäed ei ole enam rahvusvahelistele suhetele ületamatuks tõkkeks.
Lõpuks, stepid, kõrbed, kitsendavad kahtluseta riikidevahelist suhtlemist, mida võib veel
praegugi lugeda riikide loomulikuks piiriks, kuid sel puhul määratletakse nende vaheline piir
kokkuleppel.
Jääb järeldada, et nn. „loomulikud“ piirid ei moodusta enesest piiri, mis lahutavad riike, vaid
neil on see tähendus vaid traktaatide alusel, mis otsustavad, millises suunas peab piir jooksma.
Teiste sõnadega, looduslikud piirid said nüüd lepingulise, kunstliku iseloomu. Käesoleval ajal
tunnistatakse ainult tinglikke piire ja neist õiglasemat, kui loomulikud piirid, võib öelda, et nad on
seatud looduse enese, asjaolude jõul, selle rahvusvaheliste suhete loomuliku korra poolt, millisele
alluvad kõik kaasaegsed haritud riigid.
2)Kunstlikud või lepingulised piirid määratletakse demarkatsiooni aktides, milliseid riigid
sõlmivad ja see koosneb tinglikust matemaatilisest joonest, punktist ja millise suund määratakse
kindlaksmääratud nimetustega, punktide numbritega, mis kantud kaardile, veelahkmete joontega
jne. Välisteks piirimärkideks on piiripostid, kraavid, ujuvpoid jne. Selle täpne määratlemine, eriti
märkide korrashoid, milliste järgi võib seeolla tuvastatud, on väga oluline, kuna nende tõttu
toimuvad pidevad vaidlused ja kokkupõrked kohalike elanike ning piirivalvejõudude vahel*).
*)Vaata Poola piiri puudutavaid demarkatsiooniakte:
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II, № 50, № 52
Märkus. Viimasel ajal viitasid publitsistid veel ühele eripärale, nn. „sotsiaalsetele“ piiridele,
mis jaotavad riike. Nad näitasid, et riikide vahel piiride tõmbamisel on hädavajalik pöörata
tähelepanu majanduslikele aj ühiskondlikele tingimustele, millistes asuvad jaotatava piirkonna
elanikud. Ei tohi riigist eraldada mingit paikkonda, mis kujutab endast koos elanikega terviklikku
majanduslikku üksust. Sellise jaotamise loomulikuks tagajärjeks on piirkonna heaolu hävitamine,
mis ei ole riikide targa poliitikaga õigustatud; kusjuures vägivaldselt eraldatud osad hakkavad alati
püüdlema taasühinemise poole ja see võib anda põhjuse kokkupõrgeteks, millised on üpris
ebasoovitavad ja ohtlikud rahvusvahelisele rahule. „Sotsiaalsete piiride“ teooria kasuks võib tuua
palju mõistlikke põhjendusi, millised väärivad valitsuste tõsist tähelepanu**).
**)Inama-Sternegg. Tübinger Zeitschrift für die ges. Staatswissenschaft, Bd. XXV, Heft 3 u 4.

III.Territoriaalsete soetuste viisidest.
Artikkel 90. Riik, kui rahvusvaheline isiksus, omab õigust temale kuuluvate territoriaalsete
valduste ja igasuguse omandi soetamisele ja võõrandamisele. Millistes piirides riik seda õigust
teostab – on küsimus, millist lahendatakse iga riigi siseseadusandlusega.
Rahvusvahelise omandi soetamise viisid jaotatakse kahte liiki: esialgne (acquisito originaria)
ja tuletatud (acquisitio derivativa). Nii esimeste, kui teiste suhtes on täielikult või osaliselt
rakendatavad alused, mis töötatud välja Rooma õiguses***).
***)Ortolan, Des moyens d´acquerir le domaine international. Paris, 1849.
Heimburger. Der. Erwerb der Gebietshoheit. Eine staats- und völkerrechtliche Studie.
Karlsruhe 1888.
1)Esmase soetamise viisid. Nii nimetatakse kõiki viise, milliste abil riik suurendab oma
rahvusvahelist omandit, loobumata mingit teist oma valdust. Sellesse puutuvad: juurdekasv,
aegumine ja kaasvaldamine.
a)Juurdekasv (accessio). See soetamise viis ei oma riigile suurt tähendust. Sellistel äärmiselt
harvadel juhtudel, kui riiklik territoorium suureneb juurdekasvuga, võib aluseks olla, üldiselt
rääkides, alused, millised on tuntud tsiviilõiguses. Selliste juhtude hulka kuuluvad: merepõhja tõus,
jõgedel saarte ja deltade (alluvio) moodustumine. Kõik sarnased loomulikud juurdekasvud
moodustavad kaldariigi omandit.
Seepärast, kui Mississipi suudmes moodustus saar ja Inglismaa kuulutas selle enda omaks
sel alusel, et seda nägi esimesena Inglismaa laev, Washingtoni valitsus hakkas sellisele
pretensioonile õiglaselt vastu vaidlema, kuna saar asub Ameerika Ühendriikidele kuuluva jõe
suudmes. Territooriumi suurenemine võib olla ka inimese töö tulemus, näiteks selliste tööde,
milliseid juba ammu teostatakse Hollandis, et kuivatada maad, mis on kaetud järvede ning
merevetega*).
*)Phillimore. Commentaries, t. I, p. 282.
Travers Twiss. Law of Nations, t. I, p. 171.
Martens. Precis, t. I, § 45.
Bluntschli. Völkerrecht, § 288.
Rivier. Principes, t. I, p. 179 et suiv.
b)Aegumine (usucapio). Erinevalt eraõigusest, rahvusvahelised suhted võimaldavad
aegumise mõju üpris piiratud piires. Selel tähendus selles valdkonnas võib olla väljendatud
järgmistes lausetes:
1)Rahvusvaheline õigus ei tunnista aegumise tähtaega, kuna riik valdab antud
terrotooriumit, seni kuni saab ja kavatseb hoida selle üle oma kõrgemat võimu.
2)Rahvusvaheliste suhete valdkonnas ei ole aegumise jooksul rikkumise juhte. Riigivõim
võib faktiliselt jääda oma valdustest ilma, kuid võib alati püüda seda ühel või teisel viisil tagasi
saada.
3)Rahvusvahelistes suhtlemises omab tegelikku tähendust vaid üks mäletamatu möödanik
(antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit). Sellel põhineb kogu poliitiline kaart,
kogu tsiviliseeritud ja mittetsiviliseeritud riikide faktiline eksistents. Aja jõud ja ajaloo sanktsioon
sunnivad vaikima kõik pretensioonid ning süüdistused, millistele omal ajal võidi anda vägivalla ja
ebaõigluse põhjuse, mis sooritatud riikide poolt, et laiendada oma territooriume. Selles mõttes on
riikide suhtes kõige paremine rakendatavad sõnad: „beati possidentes“! Toimunud fakt, mis kaetud
aegade tolmuga, on rahvusvahelise õiguse puhul seaduslik*).
*)Grotius. De jure belli, lib. II, cap. IV.

Vattel. Droit des gens, liv. I, chap. XIV; liv. II, chap. XI.
Phillimore. Commentaries, t. I, chap. XIII.
Hall´s Intern. Law, p. 100 etc.
Heffter. Völkerrecht, § 12, 13.
c)Kaasvaldamine (occupatio). Kaasvaldamise all mõeldakse riigi poolt mingi kellelegi
mittekuuluva maatüki hõivamine, s.t. territooriumi, mis ei asu teiste riikide võimu all. Selle
soetamise viis ajalugu on üpris õpetlik, nii nagu sellega oli loodud paljude kaasaegsete rahvaste
poliitiline võimsus ja rahanduslik, majanduslik ning kaubanduslik tähtsus**).
**)Ahrens, Cours du droit naturel (1868), t. II, p. 125.
XV ja XVI sajandil, kui toimusid kõige märkimisväärsemad uute maade avastused, riigid,
mis valdasid neid maid, jäid eriarvamusele selle küsimuse lahendamisel, millist isiklikku ruumi
peab hõivama valitsuse võim, kelle kasuks avastus tehti. Enamjaolt lähtusid avastused mere rannalt
ja kohe sisemaale ei tungitud: ainiti, riigid, kelle nimel rannajoone punktid hõivati, kuulutasid end
mitte ainult kaldariba, vaid kogu maa, mis mis asus avastatud kontinendil või saarel oli neile veel
täiesti tundmatu. Sel alusel Portugallased pretendeerisid tervele Aafrikale, Hispaanlased kogu
Lõuna-Ameerikale, Inglased Põhja-Ameerikale; viimased selle tõttu, et venetslane Caboto sõitis
1496.a. Oma laevadega piki Ameerika rannajoont 56º kuni 38º Põhjalaiuseni. On üpris loomulik, et
sellisel avaral valitsuse kaasvaldusel tihti põrkuti ühel või teisel territooriumil, millist neist igaüks
pidas enda omaks esmase avastamise tõttu. Oma vaidluste lahendamiseks nad pöördusid vahet
paavstide poole, kes ei häbenenud erinevate rahvaste kasuks mõista terveid maid. Nii, 1454.a.
Bullaga, paavst Nikolai V, andis Portugallastele terve Guinea Aafrikas, koos seal elavate barbaarsete
rahvaste hõimude alistamise õigusega ja keelas teistel Euroopa rahvastel seal vallutusi teostada.
Paavst Aleksander VI 1493.a. Bulla järgi said Hispaanlased omandisse nii kõik nende poolt
avastatu, kui ka kõik mis veel avastamata 100 miili raadiuses Läänes ja Lõunapool Asoori saartest
ning Rohelist neeme. Traktaatidega, mis sõlmitud 1494.a. Hispaania ja Portogali vahel, oli viidud
piirijoon Põhja pooluselt Lõuna pooluseni, 370 miili Läände Rohelisest neeme saartest et piirata
Hispaania ja Portugali valdusi ning pretensioone. Mis aga puutub Rooma paavstide riskantsetesse
korraldustesse uute avastatud maade suhtes, siis need olid pidevalt vaidlustatud erinevate poolte
poolt juba XVI sajandil*).
*)Phillimore. Commentaries, t. I, § 231.
Nys. Etudes de droit int., p. 203 et suiv.
Kuni kõige viimase ajani kaasvaldamise küsimus omas eranditult ajaloolist huvi. Kuid alates
1878.a., tänu Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa koloniaalsete püüdluste taassündi ja eriti
„Aafriaka Rahvusvahelise Ühingu“ terevusele, mis asutatud Belgia kuninga Leopold II poolt, olid
üpris märkimisväärsed maad Aafrikas olid hõivatud eurooplaste poolt, eriti Kongo jõe kallastel ja
Vaikse ookeani saartel. Seal tekkinud kokkupõrked viisid arusaamiseni vastastikuste territoriaalsete
pretensioonide ja tegeliku okupeerimise tingimuste määratlemise hädavajalikkusest. Sel eesmärgil
kutsuti oktoobris 1884.a. kokku Berliini Aafrika konverents, mis lõppetas oma koosolekud
veebruaris 1885.a. mil allkirjastati üpris märkimisväärne rahvusvaheline akt**).
**)Euroopa suurriikide uusimate koloniaalsete püüdluste ja Berliini konverentsi ajalugu on
toodud ära minu ((F. Martens)) artiklis: „Африканская конференция въ Берлине. Колониальная
политика современныхъ государствъ». (Вестникъ Европы за ноябрь и декабрь 1885 г.). See on
tõlgitud samuti prantsuse keelde ja antud välja Brüsselis 1886.a. Koos täiendustega. Vt. Archives
dipl., 1885, №№ 5 — 9.
Berliini konverentsi lausete ja kaasaegse rahvusvahelise õiguse alusel, kaasvaldamise, kui

rahvusvahelise omandi soetamise viis, tegelikkuseks on tarvis, et täidetaks järgmised tingimused*).
*)Salomon. L´occupation des territoires sans maitre. Paris, 1889.
Adam. Völkerrechtliche Okkupation und deutsches Kolonialstaatsrecht. (Archiv für
öffentliches Recht, 1891, Heft II).
Симсонъ.О завладении по междунар. Праву. Спб. 1894.
1)Subjektiivses suhtes on hädavajalik, et kaasvaldamine järgneks riikliku võimu nimel ja
nõusolekul. Kui see teostatakse ametiisikute, riigi organite poolt, siis ei saa olla kahtlust, milline
rahvas peab olema loetud hõivatud maa omanikuks. Kaasvaldamine, mis on võetud ette eraisikute
poolt, nõuab valitsuse, millise kasuks see läks, poolset kinnitamist.
2)Kaasvaldus on kehtiv, kui riik, mis on selle subjektiks kavatseb ühemõtteliselt maa oma
võimule allutada ja kasutada seda ala, milline on avastatud, hõivatud ja ühendatud tema
territooriumiga. Väliselt väljendatakse seda kavatsust (animus possidendi) riigilipu või vapi
heiskamisega või mõne teise sümboolse aktiga, kui enam aja paremini selle avastatud maa faktilise
hõivamisega: sellel valitsusvõimu sisseseadmisega, vägede saatmise ning kindluste rajamisega jne.
3)Kaasvalduse objektiks võib olla vaid ainult mitte kellegile kuuluvad maad ja piirkonnad,
kus elavad barbaarsed hõimud. Tuleb tunnistada, et viimaste suhtes tsiviliseeritud riigid, oma
häbiks, harva kui tegutsesid tõe ja õiglusega, mis vääriline ja haritud ja kristlikele rahvastele. Nii
nagu tunnistab Lõuna- ja Põhja Ameerika koloniseerimise ajalugu, Euroopa valitsused, enamik
juhtudel, olid veendunud, et tasub vaid kellelgi seikluste otsijatel saabuda maale, mis on asustatud
metslastega, et ipso facto ta läheks riigi, mille nimel see isik suvatseb tegutseda, „omandisse“.
Erandi moodustab Washingtoni valitsus, mes, nagu me juba rääkisime, tavaliselt hüvitavad neile
Indiaanlastele maad mis lähevad Ühendriikide territooriumisse ja kes sellisel kujul jäävad ilma oma
vaieldamatust omandist*).
*)Danaś Wheaton. Elements, note 24 (p. 69).
Bluntschli. Völkerrecht, § 280.
River. Principes, t. I, p. 140, 188-197.
4)Kaasvaldamise piirid määratletakse valitsuse faktilise võimalusega hoida oma autoriteeti
hõivatud ruumis. Kus riigi võimud end ei ilmuta, seal ei ole kaasvaldust, kuna okkupeerimine on
kohustuslik, kuivõrd tegelikk. Millised tundemärgid tõestavad riigivõimu tegutsemist see on
küsimus, mis on lahendatav iga üksiku juhtumi jaoks kooskõlas kohalike tingimustega ja nende
vahenditega, millised asuvad antud ajal okupandi kätes**).
**)Vattel. Droit des gens, liv. I, ch. XVII, §208.
Seepärast ei saa püstitada, nagu seda teeb Bluntschlii, üldist alust, et okupandil on õigus
lugeda oma valdusteks mitte ainult tema poolt tegelikult hõivatud punktid, vaidka kõik maad, mis
kaasnevad nende punktidega , „oma olemuselt“, moodustavad ühe orgaanilise terviku. Nii näiteks,
riik, mis valdab ainult jõe suuet, valdab, Bluntschli arvates ka kogu seda jõge***).
***)Bluntschli, § 282.
Faktid, siiski, võivad olla vasturääkivuses selle väitega ja sellisel juhtumil see, mis esitatakse
tingimusetu eeskirjana, ei leia mitte mingit rakendust: vaid tegelik kaasvaldamine loob okupandile
teatud õigused ja paneb teistele riikidele vastavad kohustused.
5)Suurriigid, mis hõivavad kaasvaldamiseks mingi piirkonna, peavad sellest diplomaatilisel
teel teavitama teis riike. Selles teavitamise aktis (acte de notification) peavad olema umbkaudu
tähistatud kaasvaldusese võetava piirkonna piirid.
Need reeglid on kinnitatud erinevate rahvusvaheliste suhete ajaloost pärit näidetega.

Sellisteks võivad olla:
1)vaidlus Luisana küsimuses Hispaania ja Ameerika Ühendriikide vahel****).
****)Phillimore. Commentaries, I, 278 etc.
2)Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide vaheline vaidlus Oregoni territooriumi pärast: ta
lõppes 1846.a. konventsiooni sõlmimisega*).
*)Calvo. Droit international, I, § 217.
3)1879.a. Prantsusmaa vägede poolne Aafrika Läänekaldal asuva Matakongi saare
hõivamine (Inglismaa ja Prantsusmaa **).
**)Journal de St. Petersbourg du 1 avril 1879.
4)Venemaa ühelt poolt ja Inglismaa ning Ameerika Ühendriikid teiselt poolt, vaheline
vaidlus ukaasi üle, mis antud välja Keiser Aleksander I. poolt 4. (16) septembrist 1821.a.***).
***)П.С. З. № 28.747.
Selle ukaasi alusel kuulutati vene territooriumiks kõik Ameerika Looderanniku alad,
sadamad ja lahed, alates Beringi väinast, kuni 51º põhjalaiuseni, samuti Aleuudi ning Kurilli saared,
alates Beringi väinast kuni Urupi saare Lõuna neemeni s.t. kuni 45º50´ põhjalaiust (§1). Välismaa
laevadel keelati isegi neile vene randadele läheneda lähemale, kui 100 inglise miili.
See ukaas kohtas Washingtoni ja Inglise valitsuste energilist protesti, millise tõestati, et Vene
valitsuse korraldus rikub „kõikide rahvusvahelsite seaduste ja tavade üldtunnustatud printsiipe“.
Venemaa valitsus aga õigustas oma ukaasi Vene-Ameerika Kompanii huvide kaitse hädavajadusega
ning põhjendas selle nimetatud saarte ja vetevalla „esmase avastamise õigusega, esmase hõivamise
ning vahetpidamatu valdamisega“. Kuid Keiser Aleksander I, soovides ära hoida konflikti
Ameerika Ühendriikidega, andis vene ristlejatele käsu, et nad ei kalduks liiga kaugele merele, kui
nad jälitavad salakaubavedu ja relvade vedu. Seejuures ta väljendas nõusolekut astuda selles asjas
läbirääkimisi pidama.
1824.a. Venemaa loobus oma ülemäärastest pretensioonidest ja sõlmis konventsioonid nii
Ameerika Ühendriikide kui ka 1825.a. Inglismaaga, millised sisuliselt paralüseerisid 1821.a. Ukaasi
mõju.****).
****)Välisministeeriumi arhiivi paberitest, mis puutuvad sellesse huvitavasse asja, millistest
väärivad erilist tähelepanu krahv Nesselrodi depešid Venemaa saadikule Washingtonis, Poletikale ja
instruktsioon parun Tuilu, kes oli nimetatud 27. juunil 1823.a. Washingtonis seda asja siluma.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XI, стр. 304 и след.
Artikkel 91. 2. Tuletatud soetamise viisid. Kui rahvusvahelise omandi soetamise viisid,
milliseid nimetatakse tuletatuteks, kuuluvad kõik viisid, milliste vahendusel omistab üks riik teiselt
osa selle territooriumit, mis on vabalt või sunnitult temale loovutatud. Territooriumi vaba
loovutamised praktiseeriti avaralt endistel aegadel, kui monarhid vaatasid riiklikele valdustele, nii
nagu oma varale. Territooriumi kinkimine, nende vahetamine teiste valdustega, müük või
kaasavaraks määramine olid kõige tavaliseks nähtuseks keskajal ja uue aja alguses. „Õnnelikud“
Austria abielud muutusid isegi vanasõnaks ((terminiks)). Kaasaegsetes riikides, nii
konstitutsioonilistes kui ka absolutistlikes, riigi territoorium ei ole enam tunnistatud valitseja
„omandiks“: see on kogu rahva jagamatu omand ja see võib olla neilt võõrandatud mitte teisiti, kui
vaid seaduse alusel. Esindusliku valitsemisvormiga riikides on valduste loovutamiseks vajalik

kodade nõusolek.
Kõigi tuletatud soetamise viiside ühine tunnus on lepingu sõlmimises, teatud territooriumi
soetanud või võõrandanud riikide vastastikuses kokkuleppes. Tuletatud viiside hulka kuuluvad:
ostmine, vabatahtlik loovutamine ja soetamine vallutamise õiguse alusel
a)Ost-müük. Käesoleval ajal ta on see täiesti erandlik ja rahvusvahelistes suhetes väga harva
praktiseeritav territooriumi soetamise viis. Igal juhul, see on võimalik vaid ühel tingimusel: et
ostmine ei laieneks elanike üle. Territooriumi müümisel, elanikud, kes seda asustavad, saavad
õiguse sellelt teatud aja jooksul lahkuda.
Territooriumite ostmise näiteks, mis leidis aset mitte ammu, on: Põhja-Ameerika
Ühendriikide poolne vene-ameerika valduste ostmine, mis müüdi Venemaa poolt 7.200.000 dollari
eest ja tema poolne Taani St.- Foma ja St- Joanna saarte ost 1868.a. (1.500.000 dollari eest).
Viimane ost oli kinnitatud Washingtoni Senati poolt*).
*)Washingtoni valitsus, risti vastu Ameerika Ühendriikide seadustele ja rahvusvahelise
õiguse alustele, ei leidnud vajalikuks sõlmitud konventsiooni esitada ratifitseerimiseks Senatile.
Parton.The Danish Islands: are we bound in honor to pay for them? (Boston, 1869).
The St. Thomas treaty. A series of letters to the Boston Dailu Advertiser. (New-York, 1869).
1901.a. Sõlmiti Ameerika Ühendriikide ja Taani vahel nende saarte müügi suhtes uus
konventsioon. Kuid oktoobris 1902.a. Taani Landstang 32 häälega 32 hääle vastu lükkas selle
konventsiooni tagasi ja saared jäid Taanile.
b)Vabatahtlik loobumine ja vahetus. Ka sellist maade omamist juhtub kaasajal harva.
1863.a. Kreeka kuningriik soetas sellisel viisil Inglismaalt Ioonia saared. Samuti nagu
vabatahtlikku loobumist võime osalt käsitleda ka 1860.a. Prantsusmaale, Tunise konventsioonile,
Nitza ja Savoi krahvkonnad. 1890.a. Konventsiooni alusel loovutati Helgolandi saar Saksamaale
vahetuseks Inglismaa valduste Saksamaa arvelt laiendamisele Aafrikas*).
*)Archives diplomatiques, 1892, № 9.
c)Vallutamine (debellatio). See iidne soetamise viis on kuni tänapäevani jäänud üheks kõige
sagedamini kasutatavaks maade hankimise viisiks. Valduste, vallutusega sunnitud, üleandmise
tegelikkuseks on:
1)kokkuleppivate poolte nõusoleku väljendamine rahutraktaadis;
2)loovutatud piirkonna faktiline kaasvaldamine, milline on tõestatud selle
hõivamisega ja soetatud riigi oma juhtimisele allutamine;
3)elanike, kes elavad üleantaval maaalal, faktiline alluvus.
Viimasel ajal on kolmandat tingimust tõlgendatud selles mõttes, et vallutuse, või mingite
teiste asjaolude ja kaalutluste alusel loovutamise ja ühendamise seaduslikkuseks on tarvis
võõrandatud territooriumi elanike formaalne nõusolek (pleibitsiit). Lepingute, sõlmimiste
põhjuste, milliseid toodi nii selle arvamuse kaitseks kui ka vastu, erapooletu hindamine
veenab, siiski, nende täielikku juriidilist paikapidamatust**).
**)Stoerk. Option und Plebiscit (Lpz. 1879), S. 39 ff.
Lieber. „De la valeur des plebiscites dans le droit international“ (Revue de droit int. t. III,
p. 139 et ss.).
Padelletti. Revue de droit int., t. III, p. 464 et ss.
Mohl. Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. I, S. 293.
Rolin Jaequemyns. Revue de droit int., III, p. 172, 536.
Calvo. Droit int , I, § 220.
Funck-Brentano et Sorel. Precis, p. 335 et ss.
Fusinato. Annessione (Estratto del Enciclopedia Giuridica). Torino, 1891.

Pleibitsiidi hädavajadust maade loovutamisel ja ühendamisel esitatakse eelkõige, kui
Euroopa tsivilisatsiooni vältimatut nõudmist ning rahvusvaheliste suhete progressi.
Tagasipöördumatuks on muutunud aeg – räägivad pleibitsiidi kaitsjad – kui valitsejad omatahtsi
otsustasid rahvaste ja oma alamate väärikuse üle, kui nende isiklik tahe oli riigis ainsaks seaduseks.
Käesoleva harituse taseme juures on mõeldamatu, et mingi territooriumi elanikkonda käsitletakse
kui karja, kui pärisorju, keda võib loovutada, nende tahte ja nõusoleku vastaselt, teisele riigile koos
nende maaga. Kui rahvas vabalt kehtestab oma valitsuse vormi, kui oma valijate kaudu ta osaleb
seadusandluses ning oma riigi juhtimises, kas siis on siis õiglane vägistada tema vabadust
loovutamise aktiga, tema allutamisega valitsusele, mis pole tema poolt loodud ja seadustele, milliste
loomises ta ei osalenud? Sellist ebaõiglust saab vältida vaid ühtviisi: anda võõrandatava maa
elanikele võimalus välja öelda, kas ta soovib selle riigiga ühineda? Kui häälteenamus vastab
eitavalt, siis selline ühendamine ei tohi aset leida.
Faktid uusimast praktikastm nähtavasti, tõestavad, et valitsused ise on niivõrd veendunud
ülalpool toodud kaalutluste õigluses, et leiavad vajaliku, valduste üleandmisel, pöörduda ka tõesti
pleibitsiidi poole. 1860.a. Turino konventsiooni alusel Nizza ja Savoi elanikkond väljendas
üldvalimistel Prantsusmaa Keisri võimu alla mineku suhtes oma nõusolekut. Ioonia saarte, mis
loovutati 1863.a. Kreeka kuningriigile, elanikkonnalt oli samuti küsitud nimetatud riigile allumise
soovi. Lõpuks, 1866.a. Praha rahutraktaadi artikkel 5 sätestas tingimuse, et Preisimaa ei ühenda
endaga Šleswigi põhjaosa selle elanikkonna, pleibitsiidil väljendatud, tahte vastaselt.
Kuid, tutvudes lähemalt asjaoludega, millistes sarnased traktaadid sõlmiti, saab ilmselgeks,
et kui riigid nõustusid pleibitsiidiga, siis vaid neil juhtudel, kui ei olnud mingit kahtlust selle
tulemuses ja kui see oli asjaolude sunnist tingitud.
Tegelikult, Ioonia saarte suhtes, mis asusid Inglaste hoolekande all, oli juba enne 1863.a.
Teada, et nad soovivad Kreekaga liituda; Nizzas ja Savoias, kelle sümpaatja kaldus Itaalia poole, oli
juba varem võetud vajalikud meetmed, et hääletamise tulemused ei osutuks Prantsusmaaga
ühendamisele ebasoodsaiks. Neil kahel juhtumil oli referendum kas puhas formalsus või komöödia,
mis ei teinud au selles osalejatele, ega ka Euroopa tsivilisatsioonile. Mis aga puudutab kurikuulsat
Praha lepingu 5.artiklit, siis nimetatud Preisimaa, Napoleon III vahendustegevusel, nagu teada, ei
viidud täitmisele ja mis 1878.a. kokkuleppel Austriaga, oli üldse tühistatud. Seejärel, nii 1871.a.
Frankfurdi lepingus, ega ka 1878.a. Berliini lepingus ei ole määrusi pleibitsiitidest, millised
puudutanuks mõnda neist piirkonnast, millised ühendati Saksamaaga, Venemaaga või teiste
riikidega.
Sellisel viisil faktid ei tõesta, et riigid oleksid tunnetanud territoriaalsete soetuste suhtes
pleibitsiidi õigustatust või et see vahend ise oleks kindlaks garantiiks, mis tagaks rahva vabaduse. Ei
kannata kriitikat ka selle kaitseks toodud teoreetilised kaalutlused. Õiguse vaatepunktist, iga
traktaat, nende hulgas ka territooriumi loovutamisest, kui see on kord juba kompetentse võimu poolt
sõlmitud, on kohustuslik terve riigi suhtes: see on kaasaegse avaliku õiguse peamine printsiip ja see
ei kannata mingeid erandeid. Selle territooriumi osa elanikud, kes eraldatakse lepingu alusel teise
riiki, peab alluma oma saatusele, omamata oma riigivõimu otsusele mingit vastuhaku õigust. Kui
aga nõustuda, et pleibitsiit on territooriumi loovutamise hädavajalik tingimus sel juhtumil, kui see
on ebaeduka sõja tulemus, siis kas ei peaks siis seda ka tunnistama, et osal elanikkel on õigus oma
„eiga“ kompromiteerida kogu riigi saatust? Lõpuks, praktilisest vaatepunktist kerkib pleibitsiidi
kasutamise suhtes massiliselt lahendamatuid arusaamatusi. Millisel kujul peaks pleibitsiit
toimuma? Kuidas hääletamine korraldada? Mis juhtub siis, kui loovutatud piirkonna elanikkond
ütleb „ei“?
Üks on selge: kui sõdija teab, et sõja tulemus sõltub elanike vabast hääletamisest, sisi ta
sunnib elanikonda „ja“ ütlema; ta ei hakka siis pidama sõda ainult sõjaväe, vaid ka rahulike elanike
vastu, et ta sundida ühinemisega nõustuma jõuga.
Meile näib, et need kaalutlused peavad meid veenma rahvusvahelistes suhetes pleibitsiid
hädavajalikkuse paikapidamatusest. Omamata mingeid juriidilisi aluseid, jääb ta publitsistide
huultele fraasiks ja on poliitikute käes kassikullaks, mis tavaliselt katab egoistlikke eesmärke.

Rahvusvahelises õiguses eksisteerib teine vahend, mis suudab täielikult rahuldada
ühendatava piirkonna elanikonna seaduslikud tunded, ja nimelt – elanikonnale, kes peab minema
teisele riigile, antakse vabadus kindlaksmääratud aja jooksul teha oma valik (Option) endise ja uue
valitsuse vahel. Juba XVII ja XVIII sajandil kohtas sellise valiku tegemise õiguse andmise näiteid.
Uusimal ajal on sellest saanud tava*).
*)Cogordan. La nationalite au point de vue des rapports internationaux (Paris, 1879), p. 293
et ss.
Nii, Frankfurti rahu Artikkel 2 määruste alusel, lubati Elsassi ja Lotaringi elanikele kuni 1
okt. 1871.a. Kolida Prantsusmaale ja jääda tema alamaks. Konstantinoopoli 1879.a. Traktaadiga,
Venemaale Berliini traktaadi alusel üle minevate Türgi piirkonna elanikele anti võimalus sealt
vabalt lahkumiseks, „müües maha oma kinnisvadad“ (Artikkel 7), traktaadi sõlmimise kuupäevast
(3 veebruar 1879.a.) kolme aastane tähtaeg. Viimane piirang, tavaliselt seda teistes uue aja
rahulepingutes ei kohta, võib õiglaselt nimetada „vananenud tingimuseks“ (une clause
surannee)**).
**)Cogordan, loc. Cit., p. 301.

IV. Territooriumi võõrandamise ja kaotamise viisidest.
Artikkel 92.Territoriaalsed valdused on põhimõtteliselt riigi võõrandamatu omand. Kuid
praktikas mitte ükski rahvas ei ole kaitstud selliste asjaolude eest, kui ta, vabatahtlikult või
sunnitult, peab lahti ütlema osast oma valdustest, või isegi kaotama kogu oma territooriumi. Sellel
alusel saab rääkida viisidest, millistega riigid võõrandavad või kaotavad oma rahvusvahelist
omandit.
Üldsekõik ühe riigi poolt teostatud valduste soetamise viisid on teise riigi territooriumite
kaotuse olemus. Kõige sagedamini riik kaotab oma omandi enda tahte vastaselt. Selliste kaotamiste
juhtumiks on : vallutus ja osa rahva-elanikonna eraldumine.
Näiteks 1857.a. eraldus Nevšatel Preisimaast ja läks Šveitsi Liidu koosseisu; 1860.a.
Erinevad Itaalia riigid ühinesid Sardiiniaga; Texas läks 1845.a. Põhja-Ameerika Ühendriikide
koosseisu, vaatamata Mehiko protestile.
Hulga harvem esineb riikide poolsest temale kuuluvate territooriumite vabatahtlikust
lahtiütlemise juhte. Me juba esitlesime neid, rääkides tuletatud soetamise viisidest. Siia peab
arvama ka riikide poolse vabatahtliku saatuse omavoli kätte mingi oma piirkonna või saare jätmised
(derelictio). Maha jäetud valdused loetakse riigi poolt kaotatuteks ja need kuuluvad, kui mitte
kellegile kuuluvad asjad, oma valdusesse võtmisele.
Artikkel 93. Lisa: Küprose, Bosnia ja Hertsogoviinia ja Tsao-Tsou ja Port-Arturi seisund.
Küprose saar ja Bosnia ja Hertsogoviinia kuuluvad nominaalselt Ottomani keisririigi koosseisu,
kuid spetsiaalsete traktaatide alusel on need hõivatud – esimene Inglismaa, teine – Austria-Ungari
poolt. Sellisel viisil nende maade juriidiline asend on rahvusvaheliste suhete ajaloos täiesti eriline ja
enneolematu.
a. Küpros. 1878.a. 4 juunil sõlmiti Inglismaa ja Ottomani impeeriumi vahel kaitse ning
rünnaku liit. Selle Liidu traktaat ütleb, et Venemaa poolse Bathumi, Ardagani ja Karsi ühendamise
puhul Inglismaa ühendab oma jõud Türgi jõududega, et kaitsta Türgi valdusi. „En echange“ sultan
lubab Inglismaale viia kristlastest alamate suhtes sisse hädavajalikud reformid ja peale selle, et anda
Inglismaale võimalus vallata hädavajalikke vahendeid ta kohustuste täitmiseks, nõustutakse
nimetama (designer) Küprose saar „pour etre occupee et administree par elle (l´Angleterre)“.
Selest lausest on näha, et Küprose saar oli antud Inglismaa juhtimise alla, eelkõige kui pant,
et Türgi täidaks oma lubaduse – reformida oma kristlastega asustatud provintsides nende olukorda -

kui vahendit, mis kergendaks Inglismaal aidata Türgit uue Venemaa vastase sõja juhtumil.
Kooskõlas traktaadi tähttähelise mõttega, kuulub Küprosel ülemvõim sultanile; Inglismaa
aga teostab seda faktiliselt. Saar asub Inglismaa juhtimise all, kes on seatud tema täieliku korralduse
alla: ta nimetab seal ametisse oma ametnikke, kohalikelt elanikelt kogub ja kulutab makse ning
andameid jne. Ühildades saarte inglaste poolse faktilise valdamise ja selle üle sultani juriidilise
võimu, ei saa öelda, et sarnane Küprose asend, riigi ja rahvusvahelise õiguse vaatepunktist on
erakorraline. Inglise Alamkoja tuntud liige Labuser nimetas selle saare hõivamise viisi
„häbiväärseks“, millise eest ta maksab Türgile igal aastal rendina 90.000 naelsterlingit.
Igal juhul, traktaadist, mis lõi Küprosele sellise erakorralise seisundi, järgneb:
1)et saar on antud ainult Inglismaa juhtimise alla: selle seaduslikuks valitsejaks peab olema
peetud sultanit;
2)et ta on Inglismaa poot hõivatud tinglikult – kuni sultani poolt lubatud reformide
teostamise lõpuleviimiseni: misjärel saar peab minema uuesti Türgi võimude juhtimise alla;
3)et de jure ta jääb Ottomani impeeriumiga lahutamatuks koostisosaks, millise suhtes Inglise
valitsusel on vaid kui juhi roll – negotiorum gestor´a;
4)et seepärast on kõik traktaadid, mis on Türgiga sõlmitud ja kehtivad selle piires, on
Küprose saare piires kohustuslikud, ka Inglismaale, kui saare juhile. Sel alusel ta peab Küprose
piires tunnistama välisriikide, mis loodud Euroopa suurriikide Türgiga kapitualatsioonidega,
konsulite juristiktsiooni. Kuid, asjast huvitatud riigid nõustusd nende piirangule saarel, kuni seda
juhib Inglismaa. Lõpuks,
5)Küprose saare elanikud ei ole Inglismaa, vaid on Türgi alamad*).
*)Saripolos. La legislation anglaise dans l´ile de Chypre (Revue de droit int., t. XII, p. 389 et
ss.
Esperson. L´Angleterre et les capitulations dans l´ile de Chypre. (Revue de droit int., X, p.
587 et ss.).
Jellinek. Die Lehre von den Staatenverbindungen, S. 117 flg.
Märkus. Alates 1879.a. Jaanuarist eksisteerib Nikoosias, saarel, Inglismaa ülemkohus, mida
juhatab ülemkomissar ja liikmeteks on komissar- kohtunik ja komissarid-saadikutest. Provintsi
sadetakse komissarid-saadikud. Peale selle, kõrgemas kohtus osalevad assessorid. See kohus
kõrvaldas konsulite kohtud – seda asjast huvitatud Euroopa riikide otsesel või vaikival nõusolekul.
Moslemitele jäid alles endised moslemite kohtud. Kuid lord-komissar võib igasuguse asja
kanda moslemite kohtust kristlikkussse kõrgemasse kohtusse.
Seepärast, asudes teistes Türgi provintsides, väljaspool saare territooriumit, nad alluvad
vastuvaidlematult kõigile Türgi seadustele ja täpsemalt, ei saa pretendeerida Inglise konsulite
juristiktsioonile, millist kasutavad Inglise konsuli alamad.
b.Bosnia ja Hertsogoviina. Nende piirkondade suhtes 1878.a. Berliini traktaat (Artikkel 25)
sõnas, et nad „hakkavad olema hõivatud ning juhitud Austria-Ungari poolt“. Austria-Ungari
valitsus ei soovi võtta enesele Novobazari sandzaki juhtimist ja seepärast jääb selles alles Ottomani
valitsemine. Selleks, et kindlustada uue poliitilise korra eksisteerimine, aga samuti ühendusteede
vabadus ning ohutus, Austria-Ungari jätab enesele seal sõjaväe agarnisoni pidamise õiguse, aga
samuti omada sõja- ja kaubateid kogu selle endise Bosnia vialeti osa üle.
„Sel eesmärgil Austria-Ungari ja Türgi valitsused võimaldavad endile leppida kokku
üksikasjades“. Selle Austria-Ungari ning Türgi vahel sõlmitud 21 aprillil 1897.a. konventsiooni
viimase punkti, mis määratles täpseimal viisil need tingimused, millistel Austria-Ungari
„hõivamine“ ((okupeerimine)) täitmine pidi aset leidma.
Arvestatuna kindlale Bosnia ja Hertsogoviina rahustamisele, kuid mitte nende AustriaUngariga ühendamisele, „hõivamine“, millisele andis oma nõusoleku Berliini kongress, seadis need
provintsid kõige kummalisemasse olukorda, milist ei saa võtta – nagu väljendas Bluntschli – mitte
mingi teadaoleva juriidilise kategooria alla*).

*)Bluntschli. Le Congres de Berlin (Revue de droit int., t. XIII, 1881), p. 585.
Mõlemate esitatud aktide alusel, eriti 1879.a., Bosnia ja Hertsogoviina on pandud
järgmistesse tingimustesse:
1)Ei ole mingit kahtlust, et sultan on mõlema provintsi, mis jäävad Ottomani impeeriumi
osaks, kõrgeim valitseja. Tõsi, antud juhtumil Türgi padisahi võim väljendub „nudum jus“ ((paljas
õigus)) kujul; sellegi poolest, nagu õigus, seda eitada ei saa, ilma et moonutaks sõlmitud traktaatide
tähttähelist mõtet.
2)Berliini kongress andis Austria-Ungarile ülesande, mis oli ka Porta poolt tunnistatud,
„hõivata ja juhtida“ Bosniat ja Hertsogoviinat kindlaksmääramata aja. 1879.a. Berliini kongressi ja
konventsioonide aktide vaimus sellist ülesannet ei saa pidada, siiski, täiesti vabaks igasugustest
tingimustest: Austria-Ungari võttis enesele pidulikult kohustuse, pidades silmas oma piiri huve ja
eriti selleks, et tagada Euroopa rahu, seada hõivatud piirkondades sisse kord ning rahu, kuid millise
tagamine, nagu näitas kogemus, käis Türgil üle jõu. Siit järgneb, et Austria-Ungari valitsus pidi
sellise ülesannde täitmise võimet tõestama: vastasel juhtumil ei oleks selle okupatsiooni jätkamiseks
olnud mitte mingit arukat ja juriidilist alust. Peab lootma, et Austria-Ungari täidab oma kohuse.
3)Bosnia ja Hertsogoviinia elanikkond asub Türgi alamluses. Seepärast 3. novembri 1881.a.
seadus , mis antud välja Austria-Ungari valitsuse poolt neis piirkondades sõjaväeteenistuse
kohustuse sisseviimisest ja mi spöörab bosnialased ja hertsogoviinlased Austria-Ungari alamlusse,
on kahtlusteta akt, mis vägistab nende südametunnistust ning otseseid kohustusi sultani, nende
seadusliku valitseja, suhtes.
4)Bosnia ja Hertsogoviina elanikud on allutatud Austria-Ungari võimudele, seni kuni nad
asuvad nendes provintsides: sealt lahkudes nad muutuvad Türgi seaduslikeks alamateks, kes peavad
alluma Ottomani impeeriumi seadustele ning korraldustele.
Neist lausetest tehtud üldine järeldus on iseenesest selge: Bosnia ja Hertsogoviina asuvad
juriidiliselt võimatus seisundis, mis ei ole eriti võimeline seda piirkonda rahustama; seda nimetada
„okupatsiooniks“, on vähimal määral, kummaline*).
*)Teisel arvamusel on Neumann. L´empire austro-hongrois, La Bosnie et l´Herzogovine
(Revue de droit int., XI, 1879, p. 39 et ss.). Ülalpool esitatud vaate paikapidamatust Bosnia ja
Hertsogoviina seisundi suhtes ei veennud mind samuti Viini professor Lammaš oma huvitavas,
minule pühendatud artiklis: „Friedrich von Martens und der Berliner Vertrag“ (Grünhut´s Zeitschrift
für Privat und öffentliches Recht., Bd. XI, S. 405 u. flg.).
Rivier. Revue de droit int., t. XI, 1879, p. 144 et ss.
Jellinek. Staatenverbindungen, S. 115-117 ja Revue de droit int., t. XVI, p. 95.
E. de Laveleye. La Bosnie et l´Hertsogovine. Paris, 1886.
Lingg. Die staatsrechtliche Stellung Bosniens und der Hertzogowina. (Archiv für öffentl,
Recht, 1890, S. 480 u. flg. Autor tunnistab mõlemad provintsid Austria valdusteks (sic!). Täiesti
vastupidisel seisukohal on:
Schneller. Die staatsrechtliche Stellund von Bosnien und der Hertzegowina. Lpz. 1892.
Peritch. Condition juridique des Bosniaques et des Herzegoviniens en pays stranges. (Revue
de droit inter., 1901, p. 50 etc.).
c. Цзао-Чжоу. 1897.a. Saksamaa Keisririik, põhjendusel, et hiina rahvarämps tappis
saksa misjonärid, vallutas Shanduni poolsaare lähedas Цзао-Чжоу lahe. Traktaadi
alusel, mis sõlmitud Hiina ja Saksamaa vahel, loobus, andes 99 aastaks rendile ja
juhtimisele, esimene teisele selle lahe koos ümbruskonnaga.
d. 1898.a. Kokkuleppe alusel Venemaa ja Hiina vahel, loovutas viimane Venemaa
juhtimisele ja rentimisele sadamad Artur ja Taljanvani koos neid ümbritsevate
sadamate ning vetega koos Liadongi poolsaare osaga. Taljanvani nimetatakse
„Дальныий» ((Kauge)).

V. Territoriaalsuse õiguste piiramine.
Artikkel 94. Iga sõltumatu riik,. Põhimõtteliselt, omab piiramatut omandiõigust oma
territooriumi suhtes. Siit tuleneb, et riigivõimul on vabadus korraldada oma rahvusvahelise
omandiga, mitte ainult seda kasutades, vaid ka piirata seda erisuguste kohustustega.
Territoriaalsuse õigus võib olla piiratud rendi, lääni või hüpoteegi sisseseadmisega, millist
praktiseeriti eriti tihti varematel aegadel*).
*)Heffter. Völkerrecht, § 71.
Calvo. Droit international, I, § 222 et ss.
Eluaegsed rendid, millist makstakse riigikassasse, kehtestati tihti vana Saksa Keisririigi
poolt erinevate vahendajate ja mittevahendatavate saksa vürstide kasuks. Nii, Keiserliku parlamendi
otsusega 1803.a. Reini laevandusmaks oli antud Saksamaa arhipiiskopile**).
**)Neumann. Grundriss, § 19.
Territoriaalsete õiguste piiramine läänisuhetega, nagu teada, moodustasid keskajal üldreegli.
Nüüd lääne ei eksisteeri. Endistel aegadel olid samuti rohkes kasutuses hüpoteegid, s.t. riikliku
territooriumi pandid, mis tagasid riigi kohustusi. Näiteks, Genua vabariik pantis 1768.a.
Prantsusmaalt Korsika saare, milline jäigi lõplikult prantslaste valdusse, peale seda kui Genua
lakkas eksisteerimast, kui riik. Täpselt samuti Vismari linn oli ära antud 1803.a. Rootsile pandiks
Meklenburgi hertsogiriigi eest summas 1. 258. 000 taalri eest, õigusega see 100 aasta pärast välja
osta, s.t. 1903.a., kui Rootsi võlgu võetud summast maksab protsente ja protsente protsentidest. See
summa ületas 1903.a. 250 miljonit rubla. Rootsi loobus väljaostmisest ja igasugustest õigustest
Wismari suhtes ja seda Meklenburgi kasuks. Käesoleval ajal selliseid pante ((kautsione)) ei kohta*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V, №№ 197 и 195. 1803.a.
Vismari linna suhtes, mis sõlmitud Malmös, mis on trükitud ära Supplement au Recueil des traites
de G. F. De Martens, t. III, p. 488 et suiv.
Sagedamini ja olulistemaks on need territoriaalse võimu piiirangud, millistel on kohustuste
või servituutide iseloom.
Rahvusvaheliste suhete valdkonnas territoriaalne ülemvõim piiritletakse juba riikide
eksisteerimise ja suhtlemise fakti enesega. Loodus ise, naabruse loomulikud suhted, millistes nad
kõik asuvad, ei anna neile oma territooriumi täielikku piiramatu valdamise võimalust. Seepärast
rääkida loomulikest rahvusvahelistest koormistest (servitutes juris gentium naturales), millistele on
allutatud kõik riigid teineteise suhtes oma füüsilise eksistentsi vältimatute tingimuste tõttu.
Nii, jõed, mis voolavad teiste riikide valdustest läbi, ei või keegi selle voolu suunda ta
loomulikust voost, teise kahjuks muuta.
Erinevalt neist kohustustest, rahvusvahelised lepingulised kohustused (servitutes j.g.
Voluntariae) kehtestatakse riikide vastastikusel nõusolekul ja need tulenevad rahvusvahelise
suhtluse faktist. Me peatume ainult viimastel, pidades silmas seda, et loomulikke kohustusi
reguleeritakse enamikul juhtudel samuti traktaatidega: kui nad eksisteerivad iseenesest, siis nende
suhtes on rakendatavad tsiviilõiguse alused. Iseseisvat juriidilist iseloomu omavad vaid
rahvusvahelised lepingulised kohustused. Piirangus, mis on pandud riigile seesuguste kohustuste
suhtes, seisnesid 1) kas selles, et nad jäetakse ilma täies mahus oma territoriaalse võimu teostamise
võimalusest (in non faciendo); või siis 2)oma territooriumile võõra võimu tegutsema lubamises (in
patiendo). Esimest sugu piirangud moodustavad negatiivsete rahvusvaheliste kohustuste sisu (s.j. g.
negativae): teised on positiivsete rahvusvaheliste servituutide asjaks (s.j. g. affirmativae)*).

*)Phillimore. Commentaries, t. I, chap. XV.
Bluntschli. Völkerrecht, § 323 ff.
Heffter. Völkerrecht, § 43.
Creasy. First platform, p. 255 etc.
Nagu negatiivsed, nii ka positiivsed rahvusvahelised kohustused võivad omada oma
subjektideks ainult riike. Heffteri arvamus, et rahvusvahelised kohustused kehtestatakse samuti
„eraisikute – välismaalaste“ kasuks, on ekslik, sest et eraisikud, nagu ka ühiskondlikud klassid, ei
kasuta rahvusvahelistes suhetes võimu, avalikke õigusi, kes on rahvusvaheliste kohustste asjaks.
Oma arvamuse kinnitamiseks, Heffter toob näiteks posti regaali, mis on tagatud Saksamaa Liidu
aktiga Turn ja Taksis (bavaaria alamad) vürstiriigi õukonna eest, omasid vaid Liidus posti ala
juhatamise ülesannet, ei oleks olnud enamat kui erinevate Saksamaa valitsuste usaldusisikud selles
asjas, kes leidsid posti juhtimise ühtedesse kätese koondamises mugavust: saksa riikide suveräänsus
selle ülesande enesele võtmisega kuigivõrd ei vähenenud ja seda ei tule seepärast lugeda
rahvusvaheliseks kohustuseks**).
**)Heffter. Völkerrecht, S. 104.
Rahvusvaheliste kohustuste asjaks võib olla vaid ülemvõimu õigus, mis teostatud riigi poolt
oma territooriumi suhtes. Alamate eraõigused ja varad ei saa olla nende kohustuste asjaks. Pidades
oma objektiks erandlikult rahvusvahelist omandit, rahvusvahelised servituudid on kõik reaalse
iseloomuga. Isiklikud servituudid, milliseid Phillimore oletab, ei oma rahvusvaheliste suhete
valdkonnas mõtet, sest riik ise, kui juriidiline isiksus, ei saa olla servituudiõiguse objektiks***).
***)Phillimore. Commentaries, t. I, p. 331.
Oma päritolult rahvusvahelised lepingulised kohustused on kahesugused: nende aluseks võib
olla kas riigi formaalne nõusolek, sunnitud või vabatahtlik, s.t. traktaat; või siis mäletamatu
ammusus, s.t. riigi poolne vaikiv antud servituudi tunnistamine. Ta lakkab samuti erineval moel:
asjast huvitatud riikide vastastikusel kokkuleppel; ühepoolsest servituudi kasutamisest – formaalsest
või vaikivast – loobumisest; lõpuks, kohustava asja enese hävitamisega. Territoriaalse valduse
üleminekul uuele riigile, neil lasuvad kohustused ei lakka, kuid nad lähevad üle uuele valdajale, kui
ta ise ei olnud nende subjektiks.
Nagu jura in re aliena, rahvusvahelised kohustused, üldreeglina, mis levivad kõigile
eranditult samasuguste õigustele, peavad olema tõlgendatud kitsendatud mõttes. Servituut ei saa
hävitda riigi sõltumatust. Üldse võib öelda, et vaid nendek servituutidel on arukas alus, millised on
esile kutsutud riikide majanduslike või poliitiliste huvide ühtsusest. Sellised meetmed, nagu võõral
territooriumil raudteejaamade rajamine või kõikide riikide sõjalaevadel Dardanellide või Bosborose
väinast läbisõidu keelamine on õigustatud rahvusvahelise suhtlemisega. Rahvusvaheliste
servituutide olemuse ja mahu paremaks selgitamiseks me toome allpool ära erinevaid näiteid neist,
mis on grupeeritud nende õiguste liikide järgi, milliste piiramine – negatiivne ja positiivne - nad on
suunatud.
Artikkel 95. a. Negatiivsed rahvusvahelised kohustused. Negatiivsete rahvusvaheliste
servituutide sisuks on riigi kohustus mitte kasutada ühtesid või teisi temale kuuluvaid
territoriaalseid õigusi. Selliste piirangute näiteks, milliseid on riigile enesele võetud lepinguga,
võivad olla alljärgnevad:
1)Piiratakse riigi õigust suurendada piirarvuga etteantud sõjaväelaste arvu, ehitada kindlusi
ning pidada ülal sõjalaevastikku. Selliseid kohustusi pandi riikidele mitmeid kordi. Utrechti 1713.a.
traktaadi (Artikkel 10) Prantsusmaa kohustus uuesti mittetaastama Dunkerque kindlustusi, mis olid
õhku lastud. Venemaa ja Türgi, kooskõlas 1856.a. Pariisi traktaadile (Artiklid 11, 13, ja 14),

kohustusid hävitama Musta mere äärsed kindlustused ning neid uuesti mitte rajama, samuti
mittepidama sellel merel sõjalaevastikku. 1878.a. Berliini traktaatides on terve rida artikleid, mis
piiravad käsitletavas suhtes riikide õigusi. Artiklis 52 me loeme: „Garantiide suurendamiseks, mis
tagavad Doonaul laevasõidu vabadust, milles tunnistatakse üld-euroopalikku huvi, kõrged
lepingupooled otsustavad, et kõik Raud-Väravatest jõe allavoolu jäävatel kallastel asuvad kindlused
ja kindlustused kuni jõesuudmeni õhitakse ning uusi rajada ei tohi“. Artikkel 11. alusel Bulgaaria
vürstiriik peab oma aladel õhkima kõik vanad kindlused ega tohi uusi rajada. Tsernogooria suhtes
on otsustatud, et ta ei tohi rahjada mingeid kindlustusi Bojane jõel, erandiks need, millised on
vajalikud kohaliku Skutari kindluse kaitseks. Antivari sadam on sõjalaevadele suletud.
Tsernogoorial ei või olla sõjalaevastikku või sõjalaevu. Järvede ja Tsernogooria territooriumi vahel
olevad kindlustused tuleb õhku lasta ja uusi kindluseid rajada ei tohi (Artikkel 29).
Üks Berliini traktaadi artikkel, nimelt 59, mis puudutab Venemaad, tekitab kahtlusi. Ta
sõnab, et Tema Kõrgus Ülevenemaaline Keiser kavatseb muuta Batumi „vabasadamaks, peamiselt
kaubasadamaks“. Pidades silmas sellist määrust, siis kas Venemaal on õigus rajada Batumi kaitseks
merekindlusi? Võttes arvele Berliini kongressi protokollid, mis selgitavad asjaolusid, millistele
järgneb Batumi porto franko sadamaks kuulutamine, võib öelda ainult üht: seda sadamat ei või
muuta sõjasadamaks ega tohi kaotada vabasadama tähendust. Siit ei järgne kuidagi, et Batumit ei
või kaitsta Venemaa relvajõud, nii nagu kaitstakse igasugust teist piirkonda, mis kuuluvad Venemaa
koosseisu. On hädavajalik, peale selle, mitte lasta silmist seda, et Berliini Artikkel 59 ainult kordab
kongressil tehtud Venemaa Valitseja vabatahtlikku avaldust, avaldus, millises ei olnud mingeid
väljajätteid Venemaa territoriaalsete õiguste suhtes sadama üle. Need õigusi eeldatakse riikidel
olemasolevat ja nii nagu käesoleval kometentse võimu formalse kõrvaldamise juhtumil ei järgneks
see, ilmselgelt, nad olid enesele säilitatud Vene valitsuse poolt ja jätkasid eksisteerima täies jõus.
Muide, on teada, et Kõigekõrgema ukaasiga 23 juunist 1886.a. Rahandusministritele Valitseja
Keiser kuulutas, et arvestadeas ebamugavusi, mis on kutsutud esile Batumis porto-franko sadama
eksisteerimisega, porto-franko tühistatakse. See korraldus kutsus esile Inglismaa tõsise vastuseisu.
Kuid käesoleval ajal on Berliini traktaadi Artikkel 59 tühistatud*).
*)Rolin-Jacquemyns. Chronique du droit international (1885 – 1886). Revue de droit int.
1887, № 1.
2)Riigi kohustus piirata oma võõrandamatut õiguspädevuse õigust välismaalaste suhtes.
Selliste kohustuste võtmiste näideteks võib esitada Euroopa riikide lepinguid Ida riikidega.
Türgiga, Hiinaga, Pärsiaga ja teiste Aasia riikidega sõlmitud kapitulatsiooni jõul, Euroopa riikide
alamad, kes asusid neis riikides, alluvad kohalikule kohtule, kuid oma konsulite poolt, kes
juhinduvad kodumaistest seadustest. Venemaa lepingud Hiinaga – 1858.a. (Artikkel 7) Tjansini,
1860.a. (Artikkel 8) Pekingi – tõlgendatakse selles mõttes, et nad panevad sarnase kohustuse meie
isamaale Taevaaluse keisririigi alamate suhtes: hiinlased, kes on sooritanud kuriteo Venemaa
territooriumil, peavad, justkui saadetama Hiina piirini ja olema seal väljasaadetud, et nende üle seal
Hiina võimude poolt kohut mõistetaks. Kuid asjaolud ja tingimused, milliseid silmas pidades olid
nimetatud lepingud sõlmitud, sunnivad eitama sarnaste kohustuste olemasolu, mis on praegu
tühistatud 1882.a. 8 juuni ukaasiga.
3)Riikliku võimu piiramine mingi kiriku või usutunnistuse suhtes oma territooriumi piires.
Selles suhtes on huvitav see lause, millisest peab kinni paavst Vatikanis Itaalia territooriumil.
13. mai 1871.a. Garantiide seaduse alusel, mis antud välja Itaalias, on paavstil „suverääni au“
(Artikkel 3); paavsti palee ja kõik ruumid, millist hõivavad isikud, kes teenivad paavsti lossis,
omavad eksterritoriaalsuse õigust; mainitud seaduse artikkel 7. on muuseas, määratletud, et „mitte
ükski Itaalia ametiisik ei tohi Vatikani tulla“. Kõik need olulised Itaalia valitsuse territoriaalsete
õiguste piirangud on kutsutud esile, muidugi-mõista, täiesti erilisest rahvusvahelisest tähendusest,
milline kuulub vaieldamatult Rooma katoliku kiriku esivaimulikule ja soovist, pidades silmas seda
tähendust, heita Itaalia kuningriigist eemale igasugused paavsti ahistamise süüdistused**).

**)Bluntschli. Die rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit des römischen
Papstes. Nördigen 1876, S. 9 u. ff.
Holtzendorft. Völkerrechtliche Erörterungen zum italienischen Garantiegesetz. (Jahrbuch für
Gesetzgebung, IV, 1876, S. 303 ff.).
4)Riigi enesepiiramine oma territooriaalsete valduste vaba võõrandamise suhtes.
1895.a. Konventsiooni alusel Belgia kohustus, Kongo müügi juhtumil, tunnistama
Prantsusmaad omamas esimesena ostuõigust. Peale selle, Belgia võttis enesele kohustuse mitte
kellelegi loovutada ega kinkida Kongo riigi valdusi.
Artikkel 96. b. Rahvusvahelised positiivsed kohustused.
Rahvusvaheliste positiivsete servituutide all mõeldakse riigi kohustusi lubada (sallida) oma
piires erinevaid tegevusi, mida sooritab võõras, tavaliselt naaberriigi riigivõim. Eriti tihti kauplesid
riigid oma kasuks välja järgmised õigused, milliseid nad võisid välismaa territooriumil teostada:
1)Õigus võtta ette teise riigi territoorumi piires teatud valitsemise toimingud, kasutades
selleks oma ametiisikuid.
Siia puutuvad riigi õigused jälitada desertööre võõral territooriumil. Tavaliselt kasutavad
suurriigid seda õigust vastastikuselt, määratledes selle lähimad tingimused kurjategijate
väljaandmise lepingutes. Nii näiteks on kartelli konventsioonis, mis sõlmitud 1808.a. Venemaa aj
Austria vahel, oli (artikkel 8) sätestatud, et rühmad, mis on saadetud desertööre püüdma, peavad
jääma välismaale ja kui desertöör varjus nende eest, siis nad võivad saata tema otsimiseks välja
„mitte üle ühe või kahe inimese“ passidega lähima kohani, kus need inimesed pöörduvad ülemuste
poole rühma väljasaatmise palvega, et jooksik üles otsida ning kinni pidada*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 15.
Vahest sõlmivad riigid, kindlaksmääratud juhtudel, isegivõõrast riigist oma sõjaväeüksuste
läbimineku lepingud. Selline leping oli sõlmitud 1833.a. Venemaa ja Austria vahel, pidades silmas
võitlust, millist pidasid sel ajal naaberriigid revolutsionääridega oma Poola piirkondades. Traktaadis
(Artikkel 5), oli sätestatud, et kui ühel lepingupoolel on hädavajadus, et tagada oma tegevuse edu
mässavate poolakate vastu, viia oma väed teise riigi territooriumile, siis selline üleminek, nende
nõudmise alusel, saab lubatud**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV, ч. I, стр. 457.
Valitsuse tegevuste hulka , milliseid sooritati võõral territooriumil, kuulub välisriigis, nende
riikidega kokkuleppel ning nende korraldusel, hädavajalike tollijaamade, sadamate, sildade, ladude
jne. rajamine. Sarnaste rajatiste ehitamiseks kaubeldi Venemaa poolt välja Amu-Darja vasakul
kaldal, Hiiva ja Buhaara valduste piires (vt. 1873.a. lepingud Hiiva khaaniga art. 6 ja 7. ning
Buhaara emiiriga Artikkel 4) ehitusõigus.
Riik võib laiendada oma võimu isegi võrastele territoriaalvetele. Sellises olukorras asusid
Lõuna Dalmaatsias Austria-Ungari suhtes Türgi sadamad Klek ja Sutorina. Nad kuulusid varem
Raguza vabariigile, milline loovutas need Türgile. Käesoleva aastasaja alguses olid mõlemad
sadamad hõivanud Prantsusmaa, hiljem aga oli ta Austria võimu all. Tagastanud need Portale,
Austria jättis enesele alles oma võimu kogu lahe ning lähedaste Türgi randade üle ja pidas seal
statsionääri, kes ei lasknud Türgi ranna lähedale isegi Türgile kuuluvaid sõjalaevu. Hiljutise
Albaanias toimunud ülöestõusu ajal Türgi valitsus sai alles peale pikki diplomaatilisi läbirääkimisi
Viini kabinetiga loa oma vägede ülestõusu paika, Kleksi lahe kaudu, saatmise loa*).
*)Attlmayer. Die Elemente des internationalen Seerechts und Sammlung von Verträgen.
Wien, 1872, Bd. I, S. 113 ff.

Käesoleval ajal tuleb Kleki ja Sutorinit pidada Austria valdusteks. Berliini traktaadi Artikli
29 alusel Austria-Ungari omab seal mere- ja sanitaar politseilist järelvalveõigust isegi kogu
Tsernogori kaldavööndis.
2)Riigi õigus kasutada ühendusteid teises riigis.
Antud juhtumil ei käi jutt sõbralikest teenetest või austusest, mida üks riik osutab teisele,
vaid rahvusvahelisest kohustusest, võõrast territooriumist läbisõidu servituudist. Nii näiteks, 1807.a.
Tilsiti traktaadi (Artikkel 16) põhjal, Preisimaa kohustus mittetakistama sõjaväe liiklust, mis
toimus tema territooriumi kaudu Saksoonia ja Varssavi hertsogiriigi vahel. 1819.a. Frankfurdi akti
Reces de Francfort) järgi Austria, Preisimaa ja Bavaaria väed said läbisõidu õiguse (droit de
passage) Badeni, Hesseni ja Oldenburgi (Artikklid 6., 23., 32.) valduste kaudu**).
**)Martens et Cussy. Recueil manuel, t. III, p. 432 et ss.
3)Riigi õigus hõivata võõras territoorium kui saabuvad kindlaksmääratud tingimused või
hõivata alaliselt sõjavägede poolt võõras kindlus või linn.
Näiteks, Šveitsi Liit, 1815.a. Viini traktaadi (Artikkel 92) alusel, võib ajutiselt okupeerida
oma vägedega Chablais ja Faucigny provintsid. Need mõlemad provintsid olid kuulutatud, võrdselt
Šveitsiga, igavesti neutraalseteks ja et tagada nende puutumatus, otsustas Viini kongress, et sõja
puhul Šveitsi naaberriikidega, Sardiinia kuninga väed, kellele kuulusid nimetatud provintsid, pidid
neist välja astuma ja kui osutub vajalikuks, võisid need olla asendatud šveitisi vägedega. Nii, nagu
1860.a. olid Chablais ja Faucigny ühendatud Prantsusmaaga, siis servituut, mis pandud Sardiinia
suhtes, peab nüüdsest olema Prantsusmaa vabariigi poolt täidetud.
Rahvusvahelise kohustuse näiteks, mis seisneb võõraste vägede poolses alalises kindluse
hõivamises, võib olla Luksemburgi okupeerimine Preisimaa garnisoni poolt, mis kestis kuni
1867.a., sel alusel, et see linn, kuuludes Madalmaade kuningale, oli kuulutatud 1815.a. Viini
kongressi Akti (Artikkel 67) alusel „sõjalises suhtes“ kindluseks, mis kuulub Saksamaa Liidule*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. III, стр. 283, 284 и 298.
On teada, et suurriigid otsustasid 1867.a. Londoni konverentsil Luksemburgi kindluste
õhkimise poolt ja kuulutasid selle igavesti neutraalseks**).
**) Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XII, стр. 370 -376.

VI.

Merede vabadusest.

Artikkel 97. Käesoleval ajal tunnistatakse positiivse rahvusvahelise õiguse vaieldamatuks
aktsioomiks seda, et avameri on täiesti vaba ja et sellel ei või valitseda mingi riiklik võim, kuigi
faktiliselt sel oleks võimalik teistele riikidele ette kirjutada seadusi. Sellest lausest tuleneb, et kõik
avamerel asuvad laevad kuuluvad eranditult selle riigi võimu alla, millise lipu all nad ujuvad. Siit
tulenevad paljud teised olulised avalik-, era-, ning rahvusvahelised kriminaalõiguslikud juriidilised
eeskirjad, millistel on rahvusvahelistele meresuhtlusele ning käibele vaieldamatu ülisuur tähendus.
Millel siis põhineb see printsiip? See õigustatakse üpris erilisel viisil. Ühed teoreetikud
kirjutavad, et meri, kui stiihia, ei saa alluda kellegi erandliku võimu alla ja oma kõige loomulikuma
omaduse või olemuse tõttu on kõikide rahvaste ühisomand. Teised viitavad avamerel riike eristavate
piiride paikse ja täpse asetsemise võimatust. Kuid kõik need selgitused on väheveenvad. Kaasaegse
merevägede ja kaitsetehnika arengu juures ei ole mingit kahtlust, et avarad vetevood ja isegi
ookeanid võivad faktiliselt olla riikide vahel ärajäotatud. Ei ole mingit kahtlust, et sellise hõivamise
joon, kui see teostati, saaks olla määratletud vähemtäpselt, kui maismapiirid. Ainsaks vaba mere

juriidiliseks aluseks tuleks lugeda rahvusvahelise käibe arengu vajadust. Mere vabaduse printsiip
tuleneb kõigi rahvaste huvide ühtsusest ja solidaarsusest. Seda ei ole kehtestanud loodus, vaid kõigi
rahvaste arusaamisele jõudmine, et sellest vabadusest sõltub nende heaolu, nende jõudude areng,
kõik nende, kui rahvusvahelise kogukonna liikmete, asend. Vaat, miks sellele vabadusele
kallaletung on rahvaste võõrandamatutele õigustele kallaletungimine, on kõikide riikide vastane
kuritegu ja sellisele õigusrikkumisele ühise vastulöögi andmine on täiesti seaduslik*).
*)Gessner. Le droit des neutres sur mer, p. 15 et ss.
Perels. Das internationale Seerecht, § 4.
Hautefeuille. Das droits et des devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (2
ed. 1858), t. I, p. 34 et ss.
Ortolan. Regles internationales et diplomatie de la mer (1864), t, I, p. 105 et ss.
Bluntschli. Völkerrecht, § 304 ff.
Heffter. Völkerrecht, § 74 ff.
Phillimore. Commentaries, I, § 196.
Hall´s Int. Law, p. 115 etc.
Nys. Les origines du droit international, p. 379 et suiv.
„Vaba mere“ printsiip, mis on kaasajal üldtunnustatud, erineb nendest vaadetest avatud
merele, millised valitsesid varem mereriikide seadustes ning praktikas. Vaatamata sellele, et juba
Rooma õigus eitas omandiõigust avamerele*), kuid ikkagi nagu ka keskajal, aga ka uuel ajal kuni
XVII sajandini ei olnud puudust avamere ja tervete ookeanite kellegi erandlikuks eraomandiks
võtmise pretensioonidest. Kuulutanud ühed või teised mered oma võimu all olevateks, hakkasid
riigid võõramaiseid laevu, mis tema piires asusid, jälitama ja kaaperdama, nõudsid neilt allumise
märgiks merelisi auavaldusi, maksustasid neid lõivudega ning allutasid oma õiguspädevuse alla.
*)Vt. 1.2 § Dig. De div. Rer.: „Et quidem naturali jure omnium communia sunt illa: aer, aqua
profluens et mare, et per hoc litora maris“.
Selliseid pretensioone esitasid: Veneetsia vabariik Aadria mere üle; Genua – Liguuria mere
üle; Portugal pidas India ookeanit ja osa Atlandist, mis jäi Lõuna poole Marokot, omaks;
Hispaanlased – Mehiko lahte ja Vaikset ookeani; Inglased meresid, mis ümbritsesid Ühinenud
Kuningriike ja Põhjamerd; Taani ja Rootsi Balti ((Idamerd)) merd; lõpuks, Türgi -Musta merd.
Raske oli aru saada, millise üldise vaieldamatu põhimõtte alusel need riikide pretensioonid
põhinesid ja ei olnud üldsegi imestama pandav, et ainsaks vahekohtunikuks peeti siis Rooma
paavsti, kes siis jagas mered ning ookeanid oma suva kohaselt ära.
Alates XVII aastasajast toimusid avatud mere idee arengus järkjärgulised muutused.
Üksikute rahvaste pretensioonid monopoolsetele õigustele mereteede suhtes olid, erinevate
autoriteetsete teoreetikute kõva kriitika tõttu vähehaaval kõrvale jäetud, olles saanud vastulöögi
tugevatelt mereriikidelt enestelt. Üheks esimestest „vaba mere“ eest võitlejatest oli Hugo Grotius
oma töös „Mare liberum“, mis antud välja 1609.a. Vastupidiseid vaateid kaitses inglane John Selden
((1584 -1654)), kes kummutas Grotiuse oma arutlustes, oma töös, mille pealkirjaks oli: „Mare
clausum“ (1635.a.).
Kaasaegsed juristid ja seadusandlused tunnistavad üksmeelselt, et avameri on vaba ja ükski
rahvas ei tohi seda pidada oma omandiks. Käesoleval ajal, mitte ainult ookeanid, vaid ka nende
osad, mis on avamerega ühendatud, on tunnistatud vabaks ja üldkasutatavaks, kuigi nad olid
ümbritsetud ühe riigi valdustega. Mõningased selle printsiibi piirangud, milliseid praktikas on
lubatud, on õigustatud vaid rannariigi julgeoleku tagamise nõudest.
Seepärast kaasaegsest vaatepunktist ei saa riigi territoriaalset võimu laiendada kallast
uhuvate meredele selliste piirideni, mil see hävitaks avatud merele omase vabaduse iseloomu.
Sellest vaatepunktist lähtudes ei olnud Rootsi pretensioonil Balti merele, mis asub ühenduses
ookeaniga ja mis pidi jääma kõikidele riikidele meresõiduks vabaks, alust*).

*)Phillimore. Commentaries, I, § 179.
Wheaton. Histoire des progres du droit des gens, t. I, p. 205 et ss.
Perels. Internationales Seerecht, S. 36.
Samamoodi põhjendamatud olid Porta pretensioonid Marmori jka Musta mere suhtes, isegi
siis, kui see oli Türklaste valdustega ümbritsetud. Täpselt sama saab öelda Veneetslaste
ambitsioonide kohta Aadriamere, Inglismaa – ümbritsevate merede (Narrow-seas) jt. suhtes.
Erinevalt nendest meredest, Asovi meri, kuigi see on ühendatud Musta ning Vahemerega, on pigem
suletud meri, kui vaba: 1)tema side ookeaniga on üpris kauge; 2)see ei ole mitte ainult kõigist
külgedest ümbritsetud Venemaa valdustega, vaid ka ta suue asub vene kahurite tule ulatuses; 3)oma
suuruse tõttu tuleb teda pidada laheks, mitte aga mereks.
Vastupidi, Kara merd ei saa pidada Venemaa omaks. Mõned meie teoreetikutest, kes
kaitsevad vastupidist arvamust, viitavad oma vaate kinnituseks, selle mere geograafilisele asendile,
neile klimaatilistele tingimustele, millistes see asub, lõpuks ajaloolised faktid. Käsitleme neid
väiteid ühekaupa. Mis puutub geograafilisse asendisse, siis vaid üks pilk kaardile näitab, et Kara
meri on vahetult seotud Põhja jäämerega ja täiesti avatud ligipääsuks laevadele ((Ta asub Novaja
Zemlja saarestikust Idas ja Uuraalidest Põhjas, s.t. Euroopa piiril.)) . Kui siis rääkida, et 9 kuu kestel
on see meri kaetud jääga, mis justkui moodustab Venemaa territooriumi laienduse, siis ka sellele
võib vastu vaielda, et jääd ei ole keegi kuiva maaga võrdsustanud, peale selle Kara meri võib olla
äratada teiste riikide huvi, et kasutada seda laevateeks, kuigi see on võimalik vaid 3 kuu kestel, kui
see meri on jäävaba. Ei ole veenev, lõpuks ka see väide, et juba 1620.a. Andis tsaar Mihail ((Fjodori
poeg)) Romanov välja Kara merel kalastamist puudutava ukaasi, millise suhtes ükski Lääneriigi
esindaja ei protseteerinud. On ilmselge, et seejuures unustatakse, et sel ajal ei Venemaa ja veel enam
Kara meri ei olnud Euroopa riikide vähimaski huviorbiidis., ja vaevu siis miskit teati sellisest
Moskva ukaasist. Muide, Kara mere Venemaale kuulumise küsimus, võib arvata, ei ole tänini
Euroopa riikide huvide ringis, kuna selle mere kohta ka 1833 ja 1869.a. tehtud Vene valitsuse
korraldused ei kutsunud esile Euroopa riikide protesti. Sellel alusel ja mitte ainult sellel, võib väita,
et Kara meri kuulub senini faktiliselt Venemaale, kuid juriidilisest vaatepunktist ta on avatud ning
vaba meri.
Täiesti teises, võrreldes avameredega, asuvad need mered, millised mitte ainult ei ole
ümbritsetud ühe ja sama riigi territooriumiga, vaid mis ei oma mingit sidet ookeanitega. Need on
suletud mered: nad asuvad selle riigi võimu all, millise piirides nad asuvad.
Sellel alusel kuulub Surnumeri Aasias Ottomani impeeriumile, millise valdustest ta on
ümbritsetud. Kaspia meri on samuti suletud, kuigi see uhab Venemaale ja Pärsiale kuuluvaid randu,
kuid peab olema loetud Venemaa omaks, nõnda nagu 1828.a. Venemaa-Turkmentsai lepinguga
Pärsia šahh, erilisest austusest Venemaa Keisrisse, nõustus (Artikkel 8) talle andmast igaveseks
ajaks erandliku Kaspia merel sõjalaevastiku pidamise ainuõiguse ja „mitte ükski teine riik ei või
omada sellel oma sõjalaevu“. Kooskõlas sellega allub Kaspia meri erandlikult vene seadustele ja
võimule.
Artikkel 98. Vaba mere printsiibist tulenevad üpris tähtsad juriidilised ja praktilised
tagajärjed. Vabad mered on kõikidele rahvastele laevatamiseks vabad. Samamoodi ei saa ühelegi
rahvale keelata avamerel kalapüüki ja teiste rahumeelsete tootmistegevustega tegelemist. Seejärel,
kui kõik rahvad omavad ühesugust avamere kasutamise õigust, siis sellest järeldub, et mitte mingi
riik ei tohi teisi allutada selle õiguse kasutamisel omadele tingimustele, seadustele ning
põhjendustele, ega allutada oma kohtule välismaa meresõitjaid või siis pidada merel kinni võõraid
laevu ning neid läbi vaadata. Kõik laevad, mis asuvad avamerel, kuuluvad eranditult oma riigi
õiguspädevuse alla. Laevu ja eriti sõjalaevu käsitletakse avamerel, kui riigi territooriumi eraldatud
osa; siit, ei tohi ekslikult arvata, et sellest laeva antud paigas asetsemise õigusest tuleneb ka seda
ümbritseva ala, kahuri laskeulatuse määral ((siis u. 24 km)) oma õiguspädevusse saamine. Sellist
järeldamist ei õigusta miski*).

*)Bluntschli. Völkerrecht, §318.
Phillimore. Commentaries, t. I, p. 241.
Perels. Seerecht, S. 47 ff.
Riigid on vastutavad oma alamate avamerel sooritatud tegude eest. Seda silmas pidades peab
iga riik võtma kõik meetmed selleks, et merega seotud suhted, kalapüük ja muu tööstus, millisega
merel tegeletakse, oleks teostatud ta alamate poolt õieti ning teisi rahvaid mittekahjustaval viisil. Ja
nii nagu, teisest küljest, merekäibest suurenemisest on võrdselt huvitatud kõik riigid, siis üldised
kokkulepped selles, mis puudutavad avamerel korra hoidmise meetmeid ja laevatamise
kergendamist ning igasuguste seda kitsendavate takistuste eemaldamist, on niivõrd soovitatavad,
kui ka rahvusvahelistes mere suhetes hädavajalikud ka oma olemuselt. Seepärast erinevate haritud
rahvaste mereseadused ja traktaadid paistavadki silma oma ütelangevuse poolest. Siia puutuvad
seadusandlikud ja lepingulised määrused tuuakse ära spetsiaalses osas.

VII. Rannamerest, ehk territoriaalmerest.
Artikkel 99. Rannamere või territoriaalmere all me mõtleme üldiselt seda mere osa, milline
uhub kaldariikide valdusi. See tunnistatakse rannariigi omandiks ja ranna territooriumi jätkuks ning
allub selle võimule. Sellise tunnistamise hädavajalikkus oli juba ammusest ajast mõistetud ja seda
saab õigustada paljude arukate kaalutlustega.
Eelkõige, riigi enda julgeolek nõuab, et ta võtaks avamerel, kaldast kindlaksmääratud
kaugusel, kõik meetmed, mis aitaks ära hoida endale ootamatuid kallaletunge ja oleks tema kaitseks
sõja ajal. Omades võimu territoriaalmere üle, riik saab siis samuti teostada temale hädavajalikku
laevade üle teostatavat politsei- ja sanitaarkontrolli.
Edasi, rannavetes võimu omamine annab riigile eduka vahendi võitluses salakaubaveoga ja
rahuldada oma rahalisi huve. Mereranna elanikele annab rannariigi erandlik võim kalapüügiga
elatise teenimise võimaluse. Lõpuks, kaubakäitluse kord ja ohutus, mida teostatakse
välismaalastega meritsi, õigustab täielikult riigivõimu laienemise mere rannaaladele. Varasematel
aegadel riigid, tuginedes sellele võimule, võisid kaitsta rannamerd ja üldse mereteid piraatide eest,
kes muidu jätkuvalt ja peaegu karistamatult toimetasid mererööve avamerel*).
*)Hautefeuille. Des droits et des devoirs des nations neutres, t. I, p. 232 et ss.
Riigi poolsel territoriaalmerel ülemvõimu jõul riik allutab oma seadustele, kohtule ja
korraldustele kõik, kes asuvad ja mis teostatakse selle mere piires. Kõik tolli ja politseilised
meetmed, mis tema poolt kehtestatud on selles piirkonnas viibivatele välismaalastele kohustuslikud.
Kuriteod, mis nende poolt on sooritatud riigi sadamates, uuritakse ja karistatakse tema seaduste
järgi. Kõik tehingud, millistesse nad omavahel astuvad või siis võõramaa alamatega nende riikide
vetes asudes, menetletakse põhimõtteliselt kohalike kohtute poolt. Ühe sõnaga, neile isikutele ja
nende juriidilistele suhetele on rannariigi seadus samavõrd kohustuslik kui on kohustuslik
territooriaalne seadus kõigile võõra riigi territooriumil asuvate võõramaalaste suhtes.
Pidades silmas avaraid õigusi, milline on riigil territoriaalmere suhtes, on eriti raske
määratleda seda, millisele kaugusele see laieneb. Kus lõpeb kaldariigi võim ja kus algab avameri?
On iseenesest mõistetav, et kaldamere kulgemise suurenemisega väheneb avatud meri ja kitsendub
vaba meresõit. Seejuures, kuivõrd avatud mere vabadus moodustab kõikide riikide ühishuvi, kuna
üksikud riigid on huvitatud võimalikult suurest oma kaldamere laiendamisest. Mida avaramad on ta
piirid, seda paremini on kindlustatud riigikassa tulud, seda tulusam on ta alamatel merendusega,
rannavetega seotud asjadega tegelemine, millistesse välismaalasi tavaliselt ei lubata. Vaat miks
kuni käesoleva ajani mõned riigid kuulutavad rannameredeks sellised alad, millised tegelikkuses

lähevad üle avamereks ja sellega rikutakse vaba mere õigust.
Selliste ülemääraste ambitsioonide näiteks saab tuua juba ülalpool (lk) esitatud Keiser
Aleksander I 4 (16) septembrist 1821.a. välja antud ukaas. Ukaas sõnab, et kogu mereala alates
Beringi väinast kuni 54º põhjalaiuseni ja 100 itaalia meremiili ulatuses Aasia ja Ameerika
mandritest, tunnistatakse Venemaa mereks ja välisriikide laevadel, konfiskeerimise hirmus, on
keelatud tegeleda sellel alal kalapüügiga. Kohanud Põhja-Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa
otsustavat protesti, pidi Aleksander I nendega nõustuma ning oma ukaasi muutma. Muide,
Venemaa valitsus ka möödunud aastasajal ütles välja oma sellise arvamuse rannamere piiride kohta,
milline ei ole õigustatud rahvusvaheliste tavadega, ega ka rahvusvahelise õiguse teooriaga.. Nii 26.
jaanuaril 1779.a. Anti Admiraliteedi -Kolleegiumi poolt seada siis kahe ristleja patrull, milleks anti
korraldus ehitada kaks sõjalaeva ja kaks fregatti Põhja merel „Valgest merest kuni Kap-Nordini
ning selle ümbruses, moodustades eskaadrist sellise ahela, et ilma nende teadmiseta mitte ükski laev
läbi pugeda ei suudaks“. See meede oli kutsutud esile ameerika korsaaride kallaletungidest vene
laevadele. Vastupidi, „Kõigekõrgem kinnitatud eeskirjad partikulaarsetele korsaaridele“ 31. dets
1787.a. (П.С.З. № 16599) tunnistavad neutraalse riigi võimu kaldast suurtükilasu kaugusele*).
*)Huvitava arutluse esitas käsitletava küsimuse puhul parun Brunnov 1837.a. Jaanuaris,
pealkirja all:“De la jurisdiction qu´une puissance, qui possede le rivage, est en droit d´exercer sur la
mer cieconvisione“. (Архивъ М.И.Д.).
Lõpuks, vanad „Priiside ja korduspriiside eeskirjad“ 1869.a. Sätestas, et „vaba mere all peab
mõistma veeala, mis asub kaldasuurtükipatarei suurtükilasu kaugusel, või siis asub kaldast kolme
meremiili kaugusel“ (Artikkel 21).
Kaldamere piiri määratlemisel rahvusvahelise õiguse teooria lähtub sellisest alusest, et
kaldariigi võim lõppeb seal, kus see seda faktiliselt teostada ei suudeta. „Terrae dominium finitur
ubi finitur armorum vis“ **).
**)Bynkershoek. De dominio maris, cap. II.
Sellel alusel Bynkershoek ja tema järel ka teised juristid räägivad, et kaldavete piir
määratletakse suurtükilasuga kaldalt. Kuid nagu meil oli juba juhus märkida, selline mõõt, pidevas
tulirelvade täiustamise ajal, kujutab endast üpris muutlikku ja üpris kindlaksmääramatut suurust.
Seepärast lahendatakse see küsimus praktikas rahvusvaheliste kokkulepetega. Käesoleval ajal
paljud traktaadid, mis riikide vahel sõlmitud, nagu ka paljud rahvusvahelise õiguse teoreetikud
loevad kaldamere kaugemaks servaks joont, mis jookseb mõõna maksimaalsest piirist 3 inglise
meremiili kaugusele.***).
***)Bluntschli. Völkerrecht, § 302.
Heffter. Völkerrecht, § 75.
Gessner. Droits des neutres, p. 22 et ss.
Perels. Seerecht, S. 26.
Phillimore. Commentaries t. I, § 198.
Vaata samuti meie Tollipõhikirja Artikklit 283., ja 1895.a. Priiside määrust.
See määratlus oli võetud viimasel ajal samuti Lääne -Euroopa riikide seadustesse. Nii,
Inglise 1878.a. seadus: „Territorial Waters Jurisdiction Act“ piirab kuningriigi kaldaala 3 inglise
miiliga. Asjaolud, mis kutsusid esile sellise akti, näitavad, kuivõrd oluline on praktilises suhtes
teada, kus nimelt lõppeb riigi rannameri. Inglise seaduse väljaandmise põhjuseks oli intsident, mis
toimus Inglismaa ranna lähedal, kui Saksamaa laev „Franconia“ ja Inglismaa laev „Strathclyde“
põrkasid kokku, selle tulemusel sai Inglise laev nii suure lekke, et uppus. Saksamaa laeva kapteni

suhtes algatati kriminaalasi, sest uppus üks Inglise laeval viibinud reisija. Inglismaa tribunalid ei
suutnud omavahel nõustuda kohtualluvuse küsimuses. Teise astme kohus tunnistas end
ebakompetentseks, pidades silmas seda, et Inglismaa seadustes puudub kaldamere ulatuse
määratluse seadus. Samal ajal oli kohtupraktikas suur hulk täiesti vasturääkivaid Inglismaa
territoriaalse võimu avamerele ulatuse tõlgendusi. Sellistel asjaoludel võttis valitsus enesele selles
küsimuses seadusandliku initsiatiivi ja saavutas 1878.a. parlamendi poolt seaduse vastuvõtu*).
*)Perels. Seerecht. S. 86 ff.
Kuigi, on täiesti ekslik teha sellest lõplik järeldus, mis tehtud mõnede traktaatide lausetest ja
õigusteoreetikute arvamustest selles mõttes, justkui üldkohustuslikuks seaduseks peab lugema 3
miililist ((u. 5,5 km)) kaldamere või territoriaalmere ulatust avamerele. Sellist kohustuslikku
rahvusvahelist seadust ei ole ja olla ei saa. Vastupidi, Bynkershoeki reegel on ainus õige mastaap, et
määratleda rannariigi võimu ulatus avamere osadele, mis uhuvad ta kaldaid. Kaasaegse suurtükiväe
arengu taseme järgi peab ütlema, et kaldariigi võim, mis suurtükilasuga mõõtes on juba 10
meremiili ((18,5 km)) kaldast. Selle tõsiasja tunnistamisele lähenes ka Rahvusvahelise Õiguse
Instituut, kuulutades 1894.a. oma Pariisis toimunud koosolekul, et territoriaalmeri laieneb 6
meremiili ((u. 11 km)) kaugusele rannast. Selline otsus on võrreldamatult õigem vähemkohustuliku 3 miilise kauguse seadusest.**).
**)Vaata minu, ((Ф. Мартенс)): «Le tribunal d´arbitrage de Paris et la mer territoriale“
(Revue generale de droit international public, 1894, 1- re livraison). Rahvusvahelise Õiguse
Instituudi arutelud ja nende poolt vastu võetud eeskirjad, Annuaire de l`Institut de droit international
´ l´annee 1894.
Lõpuks, ei saa märkimatta jätta seda,, et uusimate, 1892, 1893, ja 1894.a. rahvusvaheliste
kokkulepete alusel Venemaa, Inglismaa ja Põhja-ameerika Ühendriigid, selleks et hoida ära kotikute
((vn. Котик – kassike, kasukhüljes, e. merikaru; merikarunahk)) tõugude hävitamine Vaikse
ookeani põhjaosas, nõustusid omavahel tunnistama 10 miilist kaldatsooni erilise Venemaa ja
Ameerika võimude kaitse all olevaks ning 60 miili kauguseni rannast seada sisse eriline üldine
kotikute ebaseadusliku tapmise üle jälgimise ja jälitamise kord.
Artikkel 100. Mõnikord nimetatakse territoriaalmereks, kitsas mõttes lahtesid, reide, skääre
ja üldse merevee alasid, millised on ümbritsetud ühe riigi valdustega*).
*)Märkus. Üpris tihti teoreetikud ajavad segi mõisteid „kaldaäärne“ ja „territoriaalmeri“,
nimetades neid kas territoriaalmereks või siis jälle, lahtedeks, reidideks, skäärideks jne. Vt,
Perels. Seerecht, S. 21, 87.
See, et selliseid mereosasid tuleb lugeda rannariigi võimu all olevateks, vaevu nõuab
tõestamist, nii nagu see on tegelikult mere osa, mis asub riigi rannatsoonis, kaldameri allub
rannariigi seadustele. Kuid selleks on hädavajalik, et lahed, abajad ((väikesed lahed)) ja reidid
(sadamaesised laevade seisukohad)) oleksid tegelikult ümbritsetud ühe riigi valdustest. Seepärast,
isegi siis, kui sissepääs lahte oleks olnud ühe riigi valdustes aga ülejäänud kallast valitseb teine riik,
siis lahe suudme üle valitseval riigil on omandiõigus kogu lahe üle.
Sellest vaatepunktist peab olema käsitletud see küsimus, kas Austria-Ungari omas õigust
Kleksi abaja asjade korraldamise üle, millisest me juba rääkisime varem? Nii nagu see abajas jäi
Türgi randade vahele, Ausrtria-Ungari valitses vaid selle abaja suudme üle, siis Austria-Ungari
valitsusel ei olnud mingit õigust lugeda seda oma territoriaalsete vete osaks ja järelikult, kitsendada
abajasse Türklaste ligipääsu oma kallastele: mis oli samavõrd nii Austria-Ungari kui ka Porta
omandis.
Kooskõlas territoriaalmere mõistega võib nendeks nimetada: Soome - ja Riia lahed,

Зюдерзее (( )), Inglismaa ja Waiti saare vaheline (The Solent) meri. Ajal mil Rootsi valitses
Soome üle oli Botnia laht Rootsi territoriaalmereks**).
**)Heffter (Völkerrecht, § 76 a) väidab, et Botnia laht kuulub käesoleval ajal Venemaa ja
Rootsi ühisvaldusse. Vaevu võib nõustuda sellise arvamusega. Botnia laht on vaba mere osa.
1872.a. Inglise valitsus andis välja korralduse, millise alusel New-Faundlandi (Bay of
Conception) laht, kulgedes 40 miili saarde ja mis on 15 miili laiune, on kuulutatud Inglismaa
territoriaalmereks. Kuid ei saa tunnistada territoriaalmeredeks selliseid nn. King´s (või Queen´s)
Chambers, s.t. mere osad, mis moodustavad Inglismaa kallaste vahel mõttelise joone, mis tõmmatud
selle kalda kahe lähima neeme vahele, aga samuti Mehikmo ja Hutsoni lahed*).
*)Hall´s International Law., p. 128.
Woolsey, Introduction, § 56.
Phillimore. Commentaries, t. I, p. 220, 239.
Bluntschli. Völkerrecht, § 310.
On hädavajalik märkida, et rannariigi võim nii kallaste, kui ka territoriaalmere üle ei pea
olema mõistetud nende täieliku välistamisena loomulikest rahvusvahelise käitluse arterite hulgast.
Isegi mitte kõik laevad, mis asuvad nendes vetes, ei allu kaldariikide seadustele ning
õiguspädevusele. Kui mingi kaubalaev vaid sõidab üle kalda- või territoriaalmere joonest, siis ta ei
muutu seeläbi kaldariigivõimude kohtualluvuses olevaks. Selliseks muutumiseks on tarvis, et laev
seal peatuks, laseks alla ankru või siis asuks kaupu laadima**).
**)Ortolan. Regles internationales et diplomatie de la mer. t. I, liv. II, chap. 7, 8.
Hall (Int. Law., p. 126) tunnistab täielikku omandiõigust, mitte ainult territooriaalse
kaldavõimu ülemvõimu: „Accordingly, on the assumption that any part of the sea is susceptible of
appropriation, no serious question can arise as to the existence of property in marginal waters“.
Selles mõttes meie valitsus lahendas kaks siia puutuvat juhtumit, millised leidsid aset Mustal
merel. 1836.a. Kaldast enam kui 10 miili kaugusel Kaukaasia rannikust oli kohalike võimude poolt
kinni peetud Inglismaa laev „The Loed Ch. Spencer“, keda süüdistati salakaubaveos. Valitsuse
korraldusel sai see laev viivitamatult vabastatud sel alusel, et Venemaa territoriaalne võim ei ulatu
merel üle 10 miili kaugusele. Seejures Venemaa valitsus teatas Inglise valitsusele, et ta mitte
kuidagi ei soovi takistada seaduslikke ja rahumeelseid suhteid Venemaa või avatud vete piires ,
kuid, siiski, ei luba, et mööda mereteed veetaks Kaukaasia elanikele relvi või õhutaks neid Vene
võimu vastu võitlema. Kooskõlas sellega, 1837.a. Inglismaa aurulaev „Vixen“, mis peeti kinni
Suhum-Kale lähedal ja kes tabati Kaukaasia mägilastele sõjalise salakauba veol, konfiskeeriti, ning
seda vaatamata kõigile Inglismaa protestidele ning isegi sõjaähvardustele*).
*) (Архивъ М.И.Д. Всеподданнейшие отчеты за 1836 и 1837 года.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. I , стр. 62 и след.
Nagu on näha kõigest ülalöeldust, peab rannariigi võimu kalda ja territoriaalmere üle
vaatlema kui omandiõigust, eravaldust, kuid nagu valdamisõigus, ülemvõim, mis on õigustatud
riiklike ning rahvusvaheliste huvidega**).
**)Perels. Internationales Seerecht, S. 42 ff.

VIII.

Väinadest.

Artikkel 101. Ei pea selgitama väinade suurt tähendust rahvusvahelises käibes. Et tagada
riigi väinadest takistusteta läbisõit, on juba ammustest aegadest peale astutud rahvusvahelistesse
suhetesse, eriti nende väinade suhtes, mis ühendavad vaba merd. Kaasaegses rahvusvahelise õiguse
teoorias ja praktikas on kujunenud välja järgmised põhialused, mis määratlevad rannariikide
riigivõimu ulatust väinade üle.
Kui kogu väin asub ühe ja sama riigi kahurilaske ulatuses, siis see loetakse olevat viimase
valduses olevaks, ning käsitletakse kui selle riigi territoriaalset omandit; kui aga väin eraldab kaks
riiki ja see on üle 6 inglise miili laiune, siis see väina poolitav mõtteline joon on kahe riigi
vaheliseks piiriks***).
***)Bluntschli, § 303.
Phillimorte. Commemtaries, t. I, p. 224 etc.
Heffter. Völkerrecht, § 76.
Nii, Dardanellid ja Bhosporos, mis on piiratud Ottomani impeerimiga, peab olema
tunnistatud Türgi väinadeks. Kertsi väin kuulub Venemaale.
Kuid meile näib õigem, laevatamise vabaduse vaatepunktist, eristada väinu, mis eraldavad
kaht vaba merd, neist, mis ühendavad suletud merd vabast merest. Väin, millistega ühendatakse
avatud mered, peavad olema vabad kõikide riikide kaubalaevadele, sõltumatult sellest, kas seda
ümbritsevad ühe või mitme riigi valdused. Ainult sõjalaevadele võib läbisõit ärakeelatud olla, kui
seda nõuab väina valdava riigi julgeolek. Vastupidi, väin, mis viib suletud merre, allub eranditult
kaldariigi ülemvõimu alla. See meie poolt tehtav vahe on loomulikuks selle üldise aluse – vaba
mere – tagajärjeks.
Võttes arvesse selle erinevuse, on mõistetav, miks riigid nõustusid tollimaksu kaotamise
poolt, millist võttis Taani kõigilt laevadelt, kes läbisid Sundi väina. Antud juhtumil maks kitsendas
laevasõidu vabadust kahe avatud mere – Balti- ja Saksa mere vahel ning mis oli vasturääkivus selle
vabadusega. Washingtoni valitsuse algatusel, suurriigid, Kopenhaageni 1857.a. traktaadi järgi,
ostsid Sundi väina tollimaksu välja kindlaksmääratud summa eest, millise arvel Taani valitsus
kohustus korras hoidma majakaid ja teisi asutusi, millised olid laevade Sundi väinast ohutu
läbisõidu tagamiseks vajalikud.
Bosboros ja Dardanellid ühendavad samuti avatud meresid ja seepärast, vaatamata sellele, et
nad kuuluvad Türgile, peavad kaubandussuheteks jääma vabadeks. See vabadus formaalsel viisil
oli tagatud esimest korda 1841.a. Londoni lepinguga ja seejärel kinnitati: 1856.a. Pariisi, 1871.a.
Londoni ja 1878.a. Berliini traktaatidega, millised kooskõlas sellega andsid Portale väinast
sõjalaevade läbisõidu keelamise õiguse*).
*)Perels. Seerecht, S. 35. ff.
Dana´s Wheaton. Elements § 190 etc.
Staatsarchiv, Bd. 16, № 3558, Bd. 20, № 4239.

IX. Jõgedest.
Artikkel 102. Rahvusvahelise õiguse teaduses tõmmatakse täiesti õiglaselt välja erinevus
jõgede vahele, mis jooksevad läbi ühe riigi territooriumist ja nende vahel, mis läbivad mitme riigi
territoriaalsed valdused. Esimeste suhtes on kõik nõus sellega, et nad on kogu oma pikkuses, alates
allikast kuni suudmeni, alluvad ta asukohariigi erandlikku võimu alla. Mis aga puutub teistesse, siis
stricto jure on iga riikidest, milliste valdusi üks või teine jõgi läbib, vaba korraldama ja oma
äranägemise järgi kasutama temale kuuluvat osa. Kuid siiski, paljud riigid kuritarvitasid seda õigust
sel määral, et tegid neil jõgedel kauba- ning reisijate veo peaegu võimatuks. Et kõrvaldada

kaubandust niivõrd kahjustavad tagajärjed, mis tekitatud sellistel jõgedel territoriaalse võimu
omapoolsest võimu kuritarvitustest, aga ka ühel ja samal jõel erinevate riikid poolt kehtestatud
vastukäivatest eeskirjadest, võeti ette katseid, et allutada erinevaid riike läbiv jõgi kogu ulatuses
ühesugustele ja enamvähem alalistele eeskirjadele*).
*)Wheaton. Histoire des progres du droit des gens, t. II, p. 184 et ss.
Engelhardt. Du regime conventionnel des fleuves internationaux. Paris, 1879.
Bluntschli. Völkerrecht, § 312 – 316.
Heffter. Völkerrecht, § 77.
Phillimore. Commentaries, t. I, § 162 etc.
Hall´s. Int. Law., p. 106 etc.
1815.a. Viini akti alusel riigid, milliste valdustest jooksevad läbi, või milliste piiri nad
moodustavad ja samas ka laevatatavad jõed, kohustusid, üldisel nõusolekul, kehtestama antud jõele
laevasõidu eeskirjad (Artikkel 108), kusjuures põhikirjade aluseks, millised sellisel viisil peavad
olema väljatöötatud, saavad teatud üldised, Viini traktaadis ettekirjutatud printsiibid. Need alused,
mis tagavad rahvusvahelistel jõgedel täieliku laevasõidu vabaduse, said rakenduse Reinil, Elbel ja
Šeldel. 1856.a. Pariisi traktaat laiendas selle samuti Doonaule ja peale selle, et arendada laevandust
sellel jõel, otsustas asutada „Euroopa Doonau komisjoni“, mis leevendas alam Doonaul laevatamist
selliste õigustega, millised sattusid paljudes suhetes vastuollu kaldariikide territoriaalse võimu
põhimõttega ja mis ei tulenegi Viini kongressi määrustest. Muide, Euroopa Doonau komisjon, nagu
asutused, milliste eksisteerimine ei ole kuigivõrd õigustatud laevanduse kasudega, oleks pidanud
ammu olema suletud ning asendatud „kaldariikide komisjoniga“. Jõeliikluse vabaduse austamine ei
pea tingimata nõudma meetmeid, millised on täiest kasutud ja rikuvad kaldariikide seaduslikke
õigusi ning huve. Seejuures 1878.a. Berliini traktaat, mitte ainult ei kinnitanud Pariisi traktaate
Doonaud puudutavates määrustes, vaid arendas neid edasi mõttes, mis otse rikkus 1815.a. Viini akti
määrusi.
10. märtsi 1883.a. Londoni konventsiooniga on Euroopa Doonau Komisjoni eksistentsi
pikendatud veel 21. aastaks*).
Spetsiaalses osa (II kd.) me pöördume tagasi selle sisuliselt olulise, rahvusvaheliste jõgede
laevatamise vabaduse küsimuse juurde.

Neljas peatükk.

Rahvusvahelised lepingud.
I. Üldiselt rahvusvahelistest lepingutest.
Artikkel 103. Rahvusvaheline leping on kahe või enama riigi vahelise tahte kokkulepe. See
kehtestab riikidevahelistes suhetes kindlaksmääratud kohustavad suhted, millise nad sõlmisid ja mis
on alati üheks parematest õiguslike suhete, ning isegi õiguse printsiipide väljaselgitamise ja
määratlemise vahenditest, millised peavad valitsema rahvusvaheliste suhete valdkonnas. Lõpuks, ei
ole mingit kahtlust, et traktaadid peavad olema lepingupoolte poolt järgitud: „Pacta sunt servanda“.
Sellised on printsiibi põhialused, millised esitatakse rahvusvahelise õiguse teaduses kõigi
juristide poolt*).

*)Montague Bernard. Four lectures, p. 163 etc.
Phillimore, t. II, p. 64 etc.
Halleck. Int. Law, chap. VIII.
Hall, Int. Law., p. 271 etc.
Martens. Precis, t. I, § 53 et ss.
Bluntschli. Völkerrecht, § 402 ff.
Heffter. Völkerrecht, § 81 ff.
Meier. Ueber den Abschluss von Staatsverträgen. Lpz. 1877.
Jellinek. Die rechtliche Natur der Staatenverträge. Wien, 1880.
F. Laghi. Teoria dei trattati internatzionali. Parma, 1882.
Nippold. Der völkerrechtliche Vertrag. Bern, 1894.
Kuid, kui esitada küsimus: millel põhineb traktaatide kohustuslik jõud?, ilmneb
viivitamatult erimeelsus. Mõned teoreetikud ((vn. Kirjanikud)) omistavad traktaatidele peamiselt
moraalset kohustuslikkust, väites, et lepinguid allkirjastanud riikide au ja väärikus nõuab nende
kohusetundlikku täitmist. Teised tuletavad selle kohustuslikkuse religiooni ettekirjutustest ja
räägivad, et looduse seadused kohustavad rahvaste vastastikuseid suhteid lepingutega määratlema,
millised peavad seetõttu olema järgitud. Seejärel, viimasel ajal areneb üksikasjalikult teooria, mis
põhjendab traktaatide jõu neid sõlminud riikide „tahte enesepiiramisel“ **).
**)Jellinek. Die rechtliche Natur der Staatenverträge, S. 31 ff.
Lõpuks, Bluntschli arvates, rahvusvaheliste lepingute kohustav jõud tuleneb „inimsoo
õigusteadvusest“**).
**)Bluntschli, loc. cit., § 410.
Kõik need selgitused on vähe tõestavad. Nii, eelkõige, lause, mis öeldud välja Bluntschli
poolt, mis on sedavõrd elastne, et ühesuguse õigusega võib olla suhtutud rahvusvahelistesse
kohustustese ja igasugusesse teise juriidiliste suhete liiki, millised eksisteerivad mitte ainult riikide,
vaid ka üksikute isikute ning ühingute vahel. Ei ole enamveenvam ka see arvamus, et traktaatide
kohustav jõud tuleneb riikide “ võimu enesepiiramisest“. Sest tõesti, traktaati allkirjastades riik
leiab vajaliku oleva oma võimu piirata, siis seda rikkudes ta võib viidata sellele, et selline piiramine
osutus ta arvates liigseks. Lõpuks, ei moraalsus ((eetika)), ega ka religioon, ja ka loodusseadused,
ilmselgelt ei moodusta juriidilisi aluseid, mis õigustaksid lepingutest kinnipidamisi.
Kohustuslikkus ja järelikult, rahvusvaheliste lepingute juriidiline tähendus põhineb ainult
ühe riigi teise poolses õigusvõimeliseks tunnistamisel.
Riigid peavad teineteist tunnustama õiguse subjektidena; nad peavad tunnustama
vastastikuseid õigusi: teisiti ei ole nendevahelised suhted võimalikud. Teiste sõnadega,
rahvusvaheliste lepingute kohustuslikkus tuleneb rahvusvahelise suhtluse mõistest. Ubi societas, ibi
jus est. Astudes rahvusvahelistesse suhetesse, riigid alluvad edasilükkamatute eluliste vahjaduste
ning suhete mõju alla, mis määratlevad juba tingimused, millistel riigid on võimelised oma arukaid
eesmärke saavutama. Need tingimused võtavad juriidiliste normide kuju, aga nii nagu
rahvusvahelised lepingud on riikide vahel eksisteerivate eluliste suhete formuleerimiseks, siis need
normid peavadki moodustama riikide poolt sõlmitavate lepingute sisu ja niivõrd kui nad on
kohustuslikud, sedavõrd kohustuslikud on ka lepingud ise.
Siit järgneb, et eesmärgid ja suhted, millisteks jagatakse rahvusvaheline elu, peab olema
kajastatud rahvusvahelistes kohustustes või traktaatides. Seda silmas pidades ei ole traktaatide
tundmaõppimine mitte ainult soovitatav, vaid ka riikide käesolevate suhetega tutvumiseks
hädavajalik. Vähe sellest, sõlmituna riikide huvide tagamise nimel, on traktaadid näitajaks, millisel

arenguastmel asuvad rahvaste, mis neid sõlmisid, tsiviiliseeritus ja kultuurne elu ja kuivõrd õieti on
korraldatud nende riigikord. Kui riigikorra ülesehituses ei ole rahva huvide täielikku austust
garanteeritud, siis ka nende nimel sõlmitud traktaadid hakkavad olema võib olla geniaalsete mõtete
väljenduseks, mis võivad olla nende isikute omavoli väljenduseks, kellel oli võimalus tema saatuse
üle otsustada, kuid ei vastanud mitte kuidagi rahva vajadustele ning püüdlustele.
On samuti ilmselge, et kui elulised suhted ja eesmärgide määratlevad rahvusvaheliste
lepingute sisu, siis nende täitmine tagatakse seda paremini, mida enam hakatakse sõlmitud
kohustustes austama neid õigusi ja norme, millised luuakse riikide vastastikuste eluliselt oluliste
suhetega. Huvi, isiklik kasu sunnivad riike sõlmima rahvusvahelisi lepinguid ja huvi ning kasu
kindlustavad nende kohustuslikkuse tunnustamise. Euroopalikus rahvusvahelises liidus ei eksisteeri
kohut, milline kohustaks sunniviisilise traktaatidest kinnipidamise. Mis aga puudutab kohustuste
moraalset jõudu, siis selle tähendust rahvusvahelistes suhetes ei maksa üle hinnata.
Üldse, traktaatide, nii nagu ka igasuguse seaduse, olgu see eetika või juriidiline, kohustuslik
jõud ei sõltu ainult selle faktilisest kaitsest, vaid selle sellest kohustuslikkuse jõust, millise me
sellele omistame ja sellel ka tunnistame olevat. Sellel alusel me võime seada reegliks, et
rahvusvaheliste lepingute kohustuslikkuse ja täidetavuse tase määratletakse nende riikide tegelike
arukate vajaduste ning vastastikuste suhete vastavuse määraga.
See lause selgitab, miks nõnda tihti rikutakse rahvusvahelisi lepinguid. Traktaatide
ebakindluse, mis viib nene rikkumisele, õigustamiseks viidatakse sellisele asjaolule, et riikide huvid
ja kasu, milline on traktaatide aluseks, on tihti vastandlikud ja satuvad vastuollu. Minule näib, et
sarnased „huvide kollusioonid“, kui see ei ole fraas, on riikide vahelise vastastikuse usaldamatuse ja
kahtlustuse, mitte paljalt riike lahutavate asjade, eriti isiklike kirgede ja eelarvamuste, milliseid
inimesed, kes juhivad rahvusvahelisi suhteid ja sõlmivad rahvusvahelisi tehinguid, enesega kaasas
kannavad, tegeliku korra tulemus. Traktaatide sagedase rikkumise tõeline põhjus ei peitu „huvide
kollosioonis“, kuid see asjaolu, et traktaate sõlmitakse tihti tingimustes, mil ei tunta ega austata
piisavalt kontragentide vastastikuste arukate suhete kasu. Selle ilmekaks näiteks on 1856.a. Pariisi
traktaat, oma selliste lausetega, millised puudutasid Venemaad ja käisid risti vastu tema, kui
sõltumatu riigi, põhiõigusi. Venemaa võis ja pidi keelduma nendest lausetest ja ta käitus, nagu seda
juba varem öeldi ja mis oli Pariisi kongressi lepingulistele riikidele hästi teada.
Kuivõrd elu ise asetab oma pitseri rahvusvahelistele lepingutele ja annab neile oma sisu,
seda võib näha kõikidest traktaatidest, millised olid Venemaa poolt sõlmitud Euroopa ja Aasia
rahvastega. Nii, näiteks, Venemaa lepingud Preisimaaga, alates 1517.a., kui oli sõlmitud esimene
nende vaheline liidutraktaat ja kuni käesoleva ajani, asudes tihedates suhtes nii mõlemate riikide
geograafilise asendi kui rahvusliku poliitika eesmärkide saavutamisel, milliseid nad mõlemad
järgisid*).
Täpselt samuti peegeldavad Venemaa ja Hiina vahel sõlmitud traktaadid faktilisi suhteid,
millistes toimusid nende vahelised suhted: mõlemate riikide naabrus, üldised kaubandushuvid jne.
**).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V.
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)) brozüüri:“Le conflit entre la Russie et la Chine, ses origines,
sen developpement et sa portee universelle. Bruxelles 1880, p. 8 et ss. Venekeelne tõlge on tehtud
1881.a. Telesnitski poolt ( Телесницкаго ).
Seadusandliku võimu puudumisel, mis reguleeriks rahvusvahelisi suhteid, saavad
rahvusvahelised suhted, kui rahvusvahelise õiguse allikad, erilise tähenduse (vt. Sissejuhatus, § 43,
II).

II.Traktaatide sõlmimise tingimused ja nende juriidiline jõud.

Artikkel 104. Selleks, et rahvusvahelised lepingud oleksid kehtivad, peavad nad vastama
kindlaksmääratud tingimustele, millisteks on: 1)isikud, kes sõlmivad kohustusi (subjektiivsed
tingimused), 2) lepingute asja olemasolu (objektiivsed asjaolud). Mõlemates suhetes on töötatud
välja ja tunnistatakse positiivses rahvusvahelises õiguses allpool äratoodavaid peamisi aluseid.
A)Subjektiivsed tingimused.
Esimeseks sisuliseks subjektiivseks rahvusvaheliste lepingute kehtivuse tingimuseks on see,
et nad oleksid teostatud täiesti sõltumatute riikide vahel. Poolsõltumatud riigid ei oma lepingute
sõlmimise õigusvõimet kuid kui nad tegelikkuses kohustasid või kohustuti nende suhtes, siis seda,
rahvusvahelise õiguse vaatenurgast lähtudes, tänu oma ebanormaalsele asendile*)
*).Staatsarchiv, Bd. XXIX, № 5482 identsed instruktsioonid, mis antud Venemaa, Saksamaa
ja Austria-Ungari poolt oma saadikutele Porta juures Doonau vürstiriikide iseseisva
kaubanduslepingute sõlmimise õiguse suhtes.
Sõltumatute riikide ja Rooma kuuria (konkordaadid) vahelised kokkulepped ei oma
rahvusvaheliste lepingute iseloomu, sest Rooma-katoliku kiriku esindaja – kuuria – ei saa olla
rahvusvahelise õiguse subjektiks loetud. Vastupidiselt, harimatute riikide ja Euroopa kultuuri ja
tsivilisatsiooni riikide vahelisi lepinguid nimetatakse traktaatideks, kuid nende suhtes peavad olema
rakendatud euroopaliku rahvusvahelise õiguse, kuid loomuliku õiguse, alused.
Teiseks subjektiivseks tingimuseks, mis muudab rahvusvahelise lepingu kohustuslikuks, on
sellisele nõudmisele, et nad oleksid sõlmitud isikute poolt, kes on volitatud antud riigi volinike
poolt, sellise juhtumi puhuks eksisteerivatest kordadest kinnipidamisel, vastamine.
Absoluutse monarhia puhul Valitseja omab oma rahva traktaatidega kohustamise piiramatut
õigust. Esinduslikes riikides on see õigus üpris tihti korraldatud seadusega kindlaksmääratud
formaalsustega ja riigipead, ei saa rahvaesindajate nõusolekuta, mitte alati pidada teovõimeliseks,
et allkirjastada rahvusvahelisi kohustusi. Seepärast peab valitsus teadma selle riigi sisemisi
vahekordi, kellega soovitakse lepingusse astuda**).
**)Meier. Ueber den Abschluss von Staatsverträgen, S. 103 ff.
Unger. Ueber die Gültigkeit von Staatsverträgen. (Grünhut´s Zeitschrift, Bd. VI, S. 349 ff.).
Rahvusvahelised lepingud sõlmitakse kõrgema võimu nimel, millisel ainsana on õigus oma
rahvast kohustada ja teda esindada rahvusvahelistes suhetes. Mõningatel juhtudel on raske otsustada
seda, keda tuleks riigis lugeda kõrgema võimu valdajaks, näiteks, võimu usurbeerimise, kodusõja
või avanenud troonile mitme troonipärija kandideerimise jne. puhukudel. Üldiselt on vaid sellisel
valitsusel õigus astuda rahvusvahelistesse lepingutesse, milline on de facto riigi esindaja ja kellele
rahvas allub tegelikult. Antud riigi valitsuse päritolu küsimus ei kuulu rahvusvahelise õiguse
kompetentsi.
Monarhid volitavad tavaliselt lepinguid sõlmima ühed või teised isikud, kes siis
tegutsevadki riigi nimel. Iga traktaat, mis sõlmitud õieti selleks volitatud isiku poolt, on riigile
kohustuslik peale seda, kui see on ettenähtud viisil kinnitatud ja vastupidi, sellel ei ole mitte mingit
kohustuslikku jõudu, kui see on sõlmitud isiku poolt, kes ei ole selleks volitatud või kes ületas oma
volitusi. Viimasel juhtumil peetakse traktaati lihtsaks lubaduseks (sponsio), millise täitmise eest riik
ei vastuta.
Nii, näiteks, vägede ülemjuhatajad ja ekaadrite ülemad ei oma sõja ajal, riigi poolse kõrgema
võimu formaalse volitamiseta, relvarahu tingimuste sõlmimise õigust . Seepärast, kui nad võtaksid
enesele sarnased kohustused, siis sellistel ei oleks mitte mingit juriidilist jõudu. Kuid nende isikute
volituste hulka kuuluvad tavaliselt ka relvarahu ning teiste erisuguste sõjaväeliste konventsioonide

sõlmimise õigus (näiteks. kartellid ((kokkulepped)) sõjavangide väljaandmise ning vahetamise
kohta): mis, olles nende poolt allkirjastatud, saavad vahetu kohustusliku jõu. Armee ülemjuhataja
poolne rahutingimustega nõustumise õiguse küsimus on juristide poolt üpris üksikasjalikult
käsitletud eriti Kavdini mäekuru sündmuste ajaloos*).
*)Vattel. Droit des gens, liv. II, § 209 et ss.
Artikkel 105. Kolmas subjektiivne tingimus seisneb rahvuvaheliste lepingute kinnitamise
või ratifitseerimise hädavajalikkuses. Ratifitseerimise all mõeldakse kõrgema riigivõimu poolset,
selleks volitatud isikute poolt sõlmitud, traktaadi formaalset vastuvõttu. Rahvusvahelise õiguse
autoriteedid on teineteisega nõus, et ratifitseerimine on selle lepingule kohustuslikkuse-ja kehtivuse
jõu andmine. Enne, kui traktaati allkirjastada, vahetavad selle sõlmimiseks volitatud isikud oma
volitusi ja allkirjastavad selle neile antud instruktsioonide alusel. Sellegi poolest, ta ei hakka siduma
kontragente, kui seejärel seda ei ratifitseeri kompetentsed riigivõimu organid. Sellise kinnitamise
õigus kuulub eranditult lepingupoolte kõrgemale riigivõimule, kes ka seda võimu ei teostaks, kas
ainult monarhi või siis monarh koos teiste riigiorganitega. Millistel tingimustel ja millises korras
peab ratifitseerimine järgnema, see määratletakse iga riigi sisekorraldusega. Kuid kui see on antud,
siis leping loetakse kehtivaks tavaliselt mitte selle kinnitamise hetkest, vaid selle volitatud isikute
poolsest allkirjastamisest:“Ratihabitio retrotrahitur ad initium negotii“. Kooskõlas sellega
märgitakse lepingusse selle sõlmimise kuupäev ja aasta ning märgitakse eraldi artikkel, mis ütleb
seda, et leping ratifitseeritakse ja ratifitseerimiskirjade vahetus toimub sel ja sel tähtajal*).
*)Grotius. De jure belli ac pacis, lib. II, cap. XI, § 12.
Bynkershoek. Quaestiones juris publ., cap. VII.
Vattel. Droit des gens, liv II, § 156.
Martens.Precis, liv. II, § 48.
Klüber. Droit des gens, liv. II, § 142.
Phillimore. Commentaires, t. II, p. 75.
Hall. Int. Law., p. 276.
Bluntschli, loc. cit., § 419-421.
Heffter. § 87.
Wurm. Die Ratification von Staatsverträgen (Deutsche Vierteljahrsschrift 1845, S. 163 ff.
Amari. Tattato sul dirrito internazionale, p. 758.
Calvo. Droit int., t. I, p. 654 et ss.
Jellinek, loc. cit., S. 53.
Unger, loc. cit., VI, 355 ff.

Artikkel 106. Ülaltoodud eeskirjad on esitatud kõigi teoreetikute poolt, kui vaieldamatud ja
need on pühitsetud tavaga. Erimeelsus algab sellest küsimusest, millistes tingimustel
ratifitseerimisest keeldumine tuleb lugeda põhjendatuks, seaduslikuks ja õiglaseks? Kas võib väita,
et riik on vaba alati ja kõigil asjaoludel lepingule oma sanktsiooni mitteandma?
Ühed teoreetikud, nagu Grotius ja Puffendorf, väidavad, et selline keeldumine on
ebaseauslik, kui juba volinikud ei ületanud oma volituste piire. Teised, näiteks Bynkershoek, Vattel,
Martens, väljendavad seda mõtet, et riik seotakse lepinguga, mis sõlmitud ta esindajatega, kui nad ei
rikkunud neile antud salajasi instruktsioone. Sellise ratifitseerimisest keeldumine, kui esines
nimetatud tingimuste rikkumisi, kuigi on nende teoreetikute arvates „au ja heade suhete rikkumine“,
kuid seda ei saa nimetada alusetuks. Lõpuks, uusimad juristid – Heffter, Bluntschli, Holl, Phillimore
– leiavad et ratifitseerimisest keeldumine on üldse „ohtlik“ pidades silmas „rahvusvaheliste aktide
suurest tähtsusest“ ja arvavad seepärast, et omavoliline ülesütlemine, kui mitte juriidilisest, siis on
moraalsest vaatepunktist ebaõiglane ning seda ei tohiks lubada juhtuda.

Tõstatatud küsimuse õigeks lahendamiseks on hädavajalik, nagu meile näib, lähtuda
kõrgema riigivõimu preogatiivide mõistest. Nagu printsiip, peab olema kaitstud üldine lause, et
rahvusvaheline leping enne ratifitseerimist sisuliselt ei ole leping, akt,, millisel oleks mingi
kohustav jõud. Lepingu kohustuslikkuseks on ratifitseerimine samavõrd hädavajalik, kuivõrd on
vajalik igasuguse seaduse projekti juriidilise kõlblikuse kinnituseks kõrgema võimu sanktsioon ja
nii nagu kõrgem võim võib keelduda igasuguse eelnõu, mis töötatud- ja vastu võetud kodade, või
Riiginõukogu poolt, kinnitamisest, samamoodi on tal kõigil asjaoludel õigus traktaati, millise
allkirjastasid ta volinikud, mitte kinnitada.
Kuid ekslik on arvamus, et kõrgem võim ei võiks kunagi anda oma õiguse üle kellegile
teisele isikule. Erandlikel juhtudel võib olla ratifitseerimise õiguse teostamine olla ülesandeks
tehtud kindlaksmääratud ametnikele või spetsiaalsetele usaldusisikutele. Nii, näiteks, sõja ajal,
antakse ülemjuhatajale mõnikord volitused mitte ainult iseseisvaks kartellide sõlmimiseks, vaid ka
relvarahu sõlmimiseks, aga samuti õigus viia relvarahu tingimusi ellu, ootamata ära valitseja
kinnitust. Lepingute sanktsioneerimise õigust kohtab vahest piiri- või lihtsalt kaugete provintside
juhtidel, näiteks omab sellist õigust Turkestani kindral-kuberner lepingute suhtes, mis sõlmitud
Kesk-aasia võimukandjatega, aga Inglismaal Ida-India (Ost-India)) ase-kuningas. 1801.a. Traktaat,
mis sõlmitud Venemaa ja Prantsusmaa vahel, oli ratifitseeritud Aleksander I ülesandel krahv
Morkovi poolt*).
*)Martens. Recueil des traites, Suppl., t. II, p. 551.
De Clercq. Recuil des traites, t. I, p. 467.
Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XIII , стр. 263 и след.
Selliste volituste võimaluses seisnebki olemuselt eelnõude ja traktaatide sanktsioneerimise
vahe. Muide, käesoleval ajal kõik rahvusvahelised lepingud kinnitatakse tavaliselt valitsejate poolt
isiklikult, välistamata neidki, milliseid sõlmivad üksikute piirkondade kubernerid, veel enam, et
telegraafiside areng lubab täielikult kontrollida selles suhtes volinike tegevust.
Harvadel juhtudel ei olnud ratifitseerimine lepingute täitmiseks üldsegi hädavajalik. Nii,
näiteks, 1840.a. Londoni konverentsil, mis määratles Türgi-egiptuse kokkupõrke silumise
meetmeid, spetsiaalse salajase artikliga, mis oli allkirjastatud riikide volinike poolt, oli otsustatud, et
väljatöötatud meetmed viiakse kohe viivitamatult täitmisele, ootamata ära nende ratifitseerimist.
Selline liitlaste tegutsemisega kiirustamine oli kutsutud esile erandlike asjaoludega, millistes sel ajal
asus Türgi, tänu tema üle võite saavutanud Mehmed-Alile.**).
**)Guizot. Memoires pour servir a l´histoire de mon temps, 1860, t. IV, p. 324 et ss.
On mõistetav, et ei ole mingit ratifitseerimist ka siis tarviis, kui valitsejad sõlmivad ise
vahetult teine-teisega lepingu, mis ei nõua, nendes riikides oleva valitsusvormi tõttu, mingi
seadusandliku asutuse nõusolekut. Sellisel kujul sõlmiti Katariina II ja Joseph II vaheline üpris
oluline kaitse ja rünnakuliit, kes oma kirjavahetuses 12. aprill kuni 18 mai 1781.a., tõid
üksikasjalikult ära lepingu ***) tingimused.
***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II , № 36.
Uusimal ajal oli Prantsusmaa ja Austria vahel sõlmitud Napoleon III ja Fr-Josephi isiklike
selgituste alusel 1859.a. Villafranca relvarahu.
Artikkel 107. Ratifitseerimisest keeldumine ei ole ainult lubatav, vaid ka tingimusetult
hädavajalik järgevalt esitatud peamistel juhtudel: kui volinikud, kes lepingu allkirjastasid, ületasid
oma volitusi, kui kompetentne riigiasutus, parlament, kongress või riiginõukogu, ei anna nõusolekut
lepingu vastuvõtmiseks; kui toimus asjaolude, millistes leping allkirjastati, oluline muutumine (kui

näiteks, valitseja, kelle nimel ja ülesandel peeti läbirääkimisi, kukutati troonilt või kui hävis
läbirääkimiste asi jne.); lõpuks, kui osutub, et traktaadi allkirjastamine oli volitatud isikute tahte
vägivallaga mõjutamise tulemus või toimus nende petmise või eksituse tagajärjel.
Eriti olulist tähendust omab kodade nõusolek: nende poolset lepingu heakskiidust
keeldumist vaadeldakse alati kui ratifitseerimisest seadusliku ülesütlemise põhjust. Kuid on
hädavajalik, et kojad või teised kompetentsed asutused olid seatud olukorda, mil nad said oma
arvamust välja öelda, s.t. et toimus tegelikult lepingu suhtes nende arvamuse küsimine ((arutelu,
hääletamine)). See fakt jäetakse mõnikord tähelepanuta.
1885.a. Ameerika Ühendriikide president Clivland keeldus Kongressile Berliini Aafrika
konverentsi akti, mis allkirjastatud ka Ameerika Ühendriikide voliniku poolt, ratifitseerimisele
esitamisest sel alusel, et see akt paneb vabariigile Kongo riigi puutumatuse garanteerimise
kohustuse.
Ameerika Ühendriigid peavad, presidendi läkituse sõnade järgi, piirama oma tegevust vaid
Ameerikaga. Kuid on huvitav, et samal ajal ainsaks ja esimeseks diplomaatiliseks agendiks Kongo
valitsuse juures on Washingtoni valitsuse poolt määratud mister Tisdel.
Ülalpool mainitud 1867.a. Taani ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud konventsioon (lk.
364) Taanile kuuluvate St-Foma ja St .- Johani saarte 1 500 000 dollari eest müügi kohta jäi
kinnitamata. Mõlemas riigis see konventsioon, nagu oli kehtestatud, pidi saama kinnituse, peale
allkirjastamist, kuue kuu jooksul. Taani valitsus ratifitseeris selle traktaadi ettenähtud tähajal,
kinnitades selle seadusandlikus korras ja ta isegi asus selle täitmisele, avaldades proklamatsiooni
nende saarte Ameerika Ühendriikidele üleandmise kohta. Seejuures, Washingtoni Senati Välisasjade
komisjoni juhataja, tuntud Somner, keeldus omavoliliselt selle Senatile arutamiseks esitamisest.
Washingtoni valitsus pidi nõutama ratifitseerimiseks uue tähtaja*).
*)Vaata ülevaltpoolt lk 365.
Parton. The Danish Islands, p. 43.
Schuyler. American diplomacy, p. 23.
Meier. Ueber den Abschluss von Staatsverträgen, S. 163 – 211.
Teisest küljest, kui kõrgem võim kinnitab lepingu ilma kompetentse asutuse arvamust
küsimata, siis kontragendil on õigus nõuda selle täitmist, kuna tema asi ei ole silmas pidada seda,
kuivõrd kokkuleppiv valitsus, kinnitades traktaati, oma seadusi rikub.
Seepärast Washingtoni valitsus, sõlminud 1831.a. lepingu Prantsusmaaga temale 25 miljoni
frangi maksmise kohta kahjude eest, mis tekitatud Ühendriikidele veel Napoleoni sõdade ajal, ja
andnud selle summa osa suhtes välja veksli, misjärel, kui Prantsusmaa valitsus asus lepingu
täitmisele ja selle ratifitseerimisele, lugedes end õigustatuks veksli väljamaksmist nõudma,
vaatamata sellele, et Prantsusmaa parlamendi kojad seda lepingut ei kinnitanud**).
**)Calvo. Droit international, t. I, § 708.
Kuid kui traktaat ei ole ühe kontragendi poolt ratifitseeritud, siis teisel ei ole õigus käituda
nii, nagu ratifitseerimine oleks tegelikult järgnenud.
Sellel alusel Ameerika Ühendriigid oleksid toiminud ebaseaduslikult, kui nõustusid oma
valitsuse ettepanekuga lugeda Hispaania suhteks kohustuslikuks leping, mis sõlmitud Hispaania ja
Ühendriikide vahel 1819.a., ignoreerides seda asjaolu, et see traktaat, mis ei olnud Coorteste poolt
kinnitatud, ei saanud Hispaania valitsuse ratifkatsiooni.
Nii, nagu me rääkisime, ilma ratifitseerimiseta ei ole lepingul kohustuslikku jõudu. Kui enne
selle kinnitamist neist üks pooltest asus selle täitmisele, aga ratifitseerimist ei järgne, siis ta võib
pöörduda asjade endise seisundi juurde. Ratifitseerimisest äraütlemisega taastatakse status quo ante,
kuivõrd, muidugi, see on faktiliselt võimalik. Seepärast on mõistlik mitte midagi lepingus
ettenähtust enne teostada, kuni see ei ole lõplikult kinnitatud.
Kui rahvusvahelise traktaadi ratifitseerimisest keeldumise õigus kuulub vaieldamatult riigi-

kontragendi kõrgema võimu pädevusse, siis teisest küljest, mis ei ole vähemkaheldav, et selline
äraütlemine peab suhtuma kogu traktaati, ega mitte selle ühte või teist osa. Sarnane osaline
ratifitseerimine, vaid mõnede allkirjastatud traktaadi artiklite kohustuslikkuse tunnistamise
avaldusega ei olnud kuni viimase ajani lubatud ja see oleks ka ilmselt mõtetus.
Kuid Prantsusmaa valitsus, saadikutekoja kõlavate kõnede surve all, keeldus 1891.a.
ratifitseerimast kogu 1890.a. Brüsseli Peamist neegritega kauplemise akti. 100 artiklist ta välistas
24 ja Prantsuse valitsus ratifitseeris ainult 76 artiklit. Üpris soovitav, et see kurvastav ja
enneolematu fakt ei leiaks tulevikus jäljendamist. Terve mõistuse ja praktika seisukohast on lubatav
vaid volinike poolt sõlmitud rahvusvahelise akti ratifitseerimisest täielik keeldumine.
Artikkel 108. Ratifitseerimise mõju suhtes on kujunenud välja reegel, et sellel on
tagasiulatuv jõud, nimelt – see muudab lepingu kohustuslikuks volinike poolsest allakirjutamise
hetkest. Ratihabito retrotrahitur ad initium negotii.
See üldtunnustatud alus, mis on väljakuulutatud kui aktsioom kõigi rahvusvahelise õiguse
teoreetikute poolt, on täiesti paikapidamatu. Kui rahvusvaheline leping enne oma kinnitamist ei ole
miskit enamat kui kohustuse kava või lihtne lubadus, ei oma juriidilist jõudu, siis ilmselge, ei ole
võimalik suhestada ta mõju allkirjastamise hetke, milline ei muuda lepingut kohustuslikuks.
Lepingu mõju võib alata ainult ratifitseerimise hetkest.
Lõpetuseks toome näiteks mõned juhtumid, kui riigid keeldusid ratifitserimisest. Venemaa
ajaloost võib esitada järgmised siia puutuvad näited:
1)1711.a. 2 märtsi traktaat, mis sõlmitud Venemaa ja Preisimaa vahel, mis jäi Preisimaa
kuninga poolt kinnitamata, nagu sellest teatas Golovkin: “Kunaks traktaat Preisi õukonnale paljalt
tulusid ei toonud ja et ka Rootslastele oli ohtlik vastu hakata, et sellega neid ei ärritaks, siis oleks
need kasulik jätta kehtetuks“*).
2)Liiduline konventsioon Preisimaaga 13 (24) septembrist 1712.a. Ei olnud jälle Fridrich I
poolt ratifitseeritud, kes viitas nüüd volinike poolsele võimuületusele. Tegelik põhjus, nagu ka
eelneval juhtumil, seisnes Preisi kuninga Rootslastega avaliku võitlusse sattumise hirmus**).
3) 13. detsembri 1732.a. traktaat, mis sõlmitud Preisimaa, Austria ja Venemaa vahel, et
aidata kaasa Poola troonile Portugali printsi Emanueli, Kuramaa hertsogiriigile Preisimaa printsi
valimisele aga samuti Preisimaale mõnede Saksamaa maade ühendamisele, mida Karl VI ei
ratifitseerinud sel alusel, justkui Caesari saadikul ei olnud sellise lepingu sõlmimiseks mingeid
volitusi Selle tagajärjel see traktaat ei saanud juriidilist ja kohustuslikku jõudu mitte ühelegi
lepingupoolele***).
4)Liiduline traktaat mis sõlmitud Venemaa (Peter III) ja Preisimaa (Fridrich II) vahel 8.
(19.)juunist 1762.a. jäi riigipöörde, mis toimus samal aastal Venemaal 28. juunil (Katariina II
võimule tulek) tõttu ratifitseerimata****).
5)20. juuni 1806.a. traktaat, mis sõlmitud Venemaa ja Prantsusmaa vahel, jäi Aleksander I
poolt ratifitseerimata, nii nagu Valitseja leidis, et tema volinik Ubri, ületas temale antud
volitusi*****).
6)“Livadia“ traktaat, mis sõlmitud Venemaa ja Hiina vahel St-Peterburis 20. septembril
1879.a. Hiina saadiku Tsunhou vahenduselja ratifitseeritud Venemaa Keisri poolt, ei saanud sellele
Pekingi valitsuse poolse mitteaustamise tõttu jõudu, ta saadiku võimuületamise
põhjendusel******).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V , стр. 88, приложение № 1 (стр
379).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V , стр. 90, приложение № 2
(стр 386).
***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т.I , стр. 64, приложение № 1
(стр 311 и след.).
*** *)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V , приложение № 3.
Соловьевъ. История, т. XXV , стр. 88 и след.

*** **)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. XIII , приложение.
Garden. Histoire generale des traites, t. IX, p. 308 et ss.
*** ***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)) brozüüri: Le conflit entre la Russie et la Chine, p. 67 et
ss.
Peale selle, o märkimisväärsed veel need alljärgnevad kolm sõlmitud traktaatide
mitteasustamise juhtumis, mis on leidnud aset uusimal ajal:
1)1841.a. Inglismaa, Prantsusmaa, Venemaa, Austria ja Preisimaa sõlmisid neegritega
kauplemise lõpetamist puudutavad üldised meetmed. Saavutamata selle kooskõla Prantsuse
kodades, millised pidasid Inglaste poolt väljaöeldud kaubalaevade kontrollimise õigust Prantsusmaa
kaubalaevastiku lipu au ja väärikusega vastuolus olevaks ja Louis-Philippe valitsus keeldus selle
ratifitseerimisest. See keeldumine, sisaldamata eneses miskit ebaseaduslikku, oli teiste riikide poolt
austatud, kuid sel ajal Prantsusma aesimeseks ministriks olnud Guizot, andis selleks kaasa sellised
põhjendused, milliste põhjendatuses positiivselt ei saa nõustuda. Guizot tõestas, et iga valitsus on
vaba oma volinike poolt allkirjastatud traktaadile sanktsiooni andmises või mitteandmises, seda
täiesti oma äranägemise järgi, ega pea seda äraütlemist mingite tähtsate põhjustega motiveerima *).
*)Guizot. Memoires pour servir a l´histoire de mon temps, t. VI, chap. XXXVI, p. 161.
Seda arvamust on vaevu kaitsta võimalik, sest et kui ratifitseerimise õigus moodustab riigi
kõrgema võimu vaieldamatut preogatiivi, siis ikkagi selle õiguse teostamise eeldab piisavalt
mõistlikke aluseid, mis õigustaksid selle rakendamist teiste kontragentide silmis; ratifitseerimisest
keeldumine omatahtsi või kapriisi tõttu ei ole riigile õiglane ning väärikas. ((Subjektiivne põhjus!))
2)1869.a. Londoni traktaat, mis sõlmitud Inglismaa ja Ameerika Ühendriikide vahel
Alabama küsimuses, mis sõlmitud täielikult volitatud isikute poolt jäi Washingtoni Kongressi poolt
kinnitamata ja see jäi seepärast ratifitseerimata.
3)1876.a. Sõlmiti Inglismaa ja Hiina vahel Tsifas konventsioon, millise alusel piirati
oopiumiga kauplemist, kuid see eest Inglased said mõned uued privileegid ja õigused. Hiina valitsus
jõudis seda konventsiooni osalt enne ratifitseerimist täita, ja nii, nagu Londoni kabinet, lõppudelõpuks, seda ei ratifitseerinud, kuid Inglismaa alamad jõudsid osalt kasutada ära soodustusi,
milliseid konventsioon võimaldas ning milliseid Hiina valitsus tühistada enam ei saanud**).
**)Mayers. Treaties between the Empire of China and foreigen Powers. Shanghai 1877, p.
44.
Fry. China, England and Opium (Contemporary Rewiew, jan. 187, p. 313 etc.).
Christlieb. Le commerce indo-britannique de l´opium. Paris, 1879.
Artikkel 109. Neljas subjektiivset tingimust moodustab lepingupoolte vaba tahe. Traktaatide
kehtivuseks on hädavajalik kokkulepe, kontragentide tahte ühttsus nende kohustuste suhtes,
milliseid nad vastastikku või ühepoolselt enesele võtavad. Eksitus või pettus, mis seda ühtsust
hävitab, muudab rahvusvahelise kokkuleppe kehtetuks. Selles suhtes riiklikud lepingud ei erine
raasugi eraõiguslikest lepingutest. Kuid nad on sisuliselt erinevad teises suhtes: eraisikute vahelistes
juriidilistes tehingutes sund hävitab alati kokkuleppe kohustava jõu; vastupidiselt, rahvusvahelised
lepingud, mis sõlmitud sunniviisiliselt, on põhimõtteliselt kohustuslikud, nagu näiteks, kõik
rahulepingud.
See määrus põhineb üldisel riikide vastastikustes suhetes tegevusvabaduse presumtsioonil.
Riik, kes on sõjas teise riigi poolt ära võidetud ning mis oma häda survel allkirjastab rahutraktaadi,
tegelikkuses ei valda täielikku vabadust, kuid formaalselt ta jääb vabaks, omades valikut sõja ning
rahu sõlmimise vahel. Seejuures, kuulutades sõda, ta peab ette nägema vältimatu kaotuse tegajärgi
ja teab, et ebaedu juhtumil peab nõustuma nende rahutingimustega, millised võitja esitab. Selles
mõttes on rahutraktaatidel õiguspäraselt pealesunnitud lepingu iseloom ja sellest peab kinni
pidama*).

*)Heffter. Völkerrechrt, § 85 – 98.
Bluntschli. Völkerrecht, § 408.
Kuid traktaat ei ole kehtiv, kui füüsilised isikud, seda sõlmivad volinikud, või valitseja oleks
allutatud vägivallale või hirmutatud ja selle asjaolu mõjul allkirjastavad lepingu. Antud juhtumil
nende isikute tahe, kes tegutsevad riigi nimel, asuvad sunni surve all, mis välistab vaba otsuse
tegemise ja seepärast leping ei saa olla kohustuslik.
Sellisteks sunnitud ja mittekehtivateks olid kohustused, mis allkirjastatud Hispaania kuninga
Ferdinand VII poolt 1807.a. Baionnes troonist loobumise kohta, ja teised, milleks oma ähvardustega
sundis Napoleon I. Ja vastupidi, rahuleping, millise sõlmis Prantsusmaa kuningas Francois I,
asudes 1526.a. Madriidis vangis, aga samuti troonilt kõrvaldamise akt, mis allkirjastati Napoleon I
poolt Fonteneblos 1814.a., olles asjaolude surve, mitte füüsilise jõu või ähvarduste tagajärjeks, mis
suunatud isiklikult nende valitsejate vastu ja järelikult ei saanud neid lugeda kohustuslikku jõudu
mitteomavateks.
Täpselt samuti, kuigi Napoleon III 1870.a., olles vangistuses Vilhelmsgegis ja olles edasi
Prantsusmaa Keiser, allkirjastas ta Saksamaaga sõlmitud rahutraktaadi, siis leping oli kehtiv,
kuivõrd see ei olnud sunnitud vägivallaga vangistuses viibinud keisri isiksuse vastu*).
*)Dana´s Wheaton. International Law, § 267.
Martens. Precis, liv. II, chap.. II, § 58. v.
Neumann. Grundriss, § 28.
Lõpuks, viies subjektiivne tingimus on tahte vastastikune väljendamine. Traktaadi
kehtivuseks on hädavajalik, et ühe poole tehtud ettepanek, oleks teise poolt vastu võetud. Vaid sellel
tingimusel võib rääkida kontragentide tahte ühtsusest, millist eeldatakse lepingute sõlmimisel. Kuid
ei ole vajadust, et ettepaneks oleks tingimata eelnenud selle vastuvõtmisele. Võib viidata
haruldastele, tõsi, juhtudele, kui nõusolek anti juba ette, enne ettepaneku esitamist.
Nii, 7 novembri 1772.a. Rootsi deklaratsioon rahu säilitamisest sisaldas eneses Taani vastudeklaratsiooni, mis järgnes kaks päeva hiljem (9 novembril 1772.a.**).
**)Martens. Recueil des traites, t. III, p. 248;
Suppl., t. II, p. 170.

B. Objektiivsed tingimused.
Artikkel 110. Rahvusvaheliste kohustuste asjaks (causa) võib olla kõik, mis vaid
kuulub rahvusvaheliste suhete ja käitluse valdkonda. Kuid on iseenesest mõista, et iga riik võib olla
kohustatud vaid neis asjades ja õigustes, millised seisavad faktiliselt või juriidiliselt tema
korralduses ja võimu all. Sellisel viisil rahvusvahelise lepingu asi määratletakse seda sõlmivate
riikide teovõimelisusega. Täpsemalt, oma objekti suhtes, alluvad rahvusvahelised lepingud
järgmistele nõudmistele:
Esiteks, on hädavajalik, et eksisteeriks rahvusvahelise lepingu täitmise füüsiline ja moraalne
võimalus. Kohustused, mida ei ole võimalik füüsiliselt täita või mis on amoraalsed, ei oma
juriidilist jõudu. Arukalt on võimalik soovida vaid füüsiliselt võimalikku; peab – võimalikult
moraalset.
Kui tegelikkuses paljud traktaadid ilmselgelt rikuks neid tingimusi, eriti kohustades
amoraalsetele toimingutele, siis see ei tõesta, et nad olid võimalikud ja lubatavad juriidilisest
vaatepunktist.

Blunschli loetleb neid juhte, kui lepingud peab tunnistama oma asja suhtes kehtetuteks.
Nimelt ei oma jõudu need traktaadid, mis kehtestavad orjuse või kaitsevad seda; mis kuulutavad
välismaalased ex-lex ((väljaspool seadust)); tühistavad vaba mere vabaduse; näevad ette
religioosset tagakiusamist või sekkumist võõraste riikide siseasjadesse; lõpuks, lepingud, mis
kehtestavad ülemaailmse võimu*).
*)Blunschli. Völkerrecht, § 411, 412.
Muidugi, selliseid traktaate ei saa lugeda kohustuslikeks. Kuid neist paljud on käesoleval
ajal juba mõeldamatud ja peale selle, vaevu nad ammutavad kõik lepingute juriidilised vead nende
sisu suhtes.
Nagu on üldreegliks, kõiki sarnaseid lepinguid hõlmavalt, võib esitada lause, et igasugune
traktaat, milline piirab või hävitab riigi põhiõigused, on temale moraalselt mittekohustuslik niivõrd,
et ei ei tehtaks selle tühistamise katseid. Vastupidi, lepingu koormavus, selle ebasoodsus või laesio
enormis ei tohi olla selle täitmisest keeldumise aluseks.
Teiseks, lepingute olemuset tingituna on need kohustuslikud vaid seda sõlminud pooltele.
Mitte mingi riik, mis astub lepingusse, ei saa, ilma volituseta, kohustada sellega kolmandat riiki.
Kui tähtsad ka oma asjalt kollektiivsed traktaadid ka ei ole, on nad kohustuslikud vaid
kontragentidele. Kooskõlas sellega, 1785.a. Preisimaa ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping,
millel on suur tähtsus seda silmas pidades, et lepingupooled kohustusid vastastikku austada sõja ajal
oma alamate eraomandit nii merel, kui maal ja loobusid kaaperdamise patentide väljastamise
õigusest, oli see kohustuslik vaid mainitud riikidele. 16. aprilli 1856.a. Pariisi deklaratsioon, mis
keelas lõplikult kaaperdamise, millist formaalselt ei võtnud vastu Põhja-Ameerika Ühendriigid,
Mehhiko ja Hispaania, mis seetõttu ei ole viimati mainitud riikidele kohustuslik.
Kolmandaks, õigust, milline on lepingu alusel juba kindlaksmääratud riigile loovutatud, ei
saa uuesti mingile teisele riivile loovutada. Prantsusmaa, 1870.a. õiglaselt, formaalsest küljest,
loobus tunnistamast Maria-Theresa õigust Karl VI troonile, nii nagu ta juba varem kohustus
Bavaaria kasuks mitte andma oma nõusolekut troonipärimise korrale, mis oli sise seatud
pragmaatilise sanktsiooniga. 1774.a. Porta kohustus tunnistama Vene saadikul esimese koha õigust
peale Austria internuntsiust, kuid nii nagu see koht oli tagatud Prantsusmaa esindajale
Konstantinoopolis 1604.a., siis Venemaa suhtes Porta, ilmselgelt, ei suutnud oma kohustust täita.

III.Kolmandate riikide lepingutes osalusest.
Artikkel 111. Üldreegli järgi on traktaat kohustuslik ainult kontragentidele. Selles kolmanda
riigi osalemine kutsub kõrvalise riigi astumise või ühendamise peamise poolega, kelle üle laieneb
selle kaudu tema poolt sõlmitud kohustused. See ühendamine võib olla vabatahtlik või sunnitud,
formaalne või mitteformaalne (offitsioosne) ja see tuleb ilmsiks:
1)sõbralike teenete kujul; 2)vahendustegevuses; 3)liitumises; 4)ühinemises ja 5)
sekkumises*).
Calvo. Droit international, I, § 685 et ss.
Heffter. Völkerrecht, § 88.
1.Sõbralikud teened (bons offices). Need ilmnevad kolmandate riikide heast soovist või
lepingupoolte palvel ja need seisnevad viimaste vaheliste lepingu silumises, kallutades neid
rahumeelsele või ühe lepingupoole algatusel teise kasuks, vaidluse lõpetamisele. Valitsus, mis
osutab „häid teeneid“, ei osale lepingus ja ta ei ole kohustatud pool. Kõrvalise riigi poolse

„sõbralike teenete“ korras vahendatud rahvusvaheliste lepingute näiteid on väga palju ja neid siin ei
jõua ära tuua.
2)Vahendamine (mediation). Võrreldes eelnevaga, on see lepingus kolmanda riigi osalemise
liik hulga enam kindlaksmääratum. Vahendav riik osaleb läbirääkimistel formaalsel viisil, tavaliselt
mõlema poolte või neist ühe kutsel, harv aga iseseisvalt ning ta püüab luua kokkulepet oma
ettepanekute alusel. Tema roll lõppeb vaid lepingu sõlmimisega või läbirääkimiste täieliku
läbikukkumisega. Tema vahendusel vastu võetud kohustuste täitmist ta ei taga, kuid ta võib saada
üheks lepingupooleks spetsiaalse lepinguga liitumise akti alusel.
Nagu vahenduse näidet, võib siin tuua Katariina II osalemise Austria ja Preisimaa vahelise
Bavaaria pärandivaidluse silumises. On teada, et tänu Venemaa Keisrinna vahendustegevusele
toimus 1779.a. Teššeni traktaatide sõlmimine, millise tegevuse juurde ta asus ise ja võttis
formaalselt enesele ka nende täitmise garanteerimise*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II , № 35.
Samasuguses rollis, kuid ilma poolte kutseta, esines 1866.a. Napoleon III ja ta seisis selle
eest, et see kirjutataks alla Austria ja Preisimaa poolt Nikolsburgi eelrahu leping ((relvarahu)).
Lõpuks, kõige viimasel ajal oli Saksamaa vahendajaks 1878.a. Berliini kongressi
kokkukutsumisel ja Berliini traktaadi sõlmimisel.
Võrreldes selle viimase tegevust Napoleoni rolliga Austria-Preisi sõjas, ei saa märkimata
jätta, et vahendustegevust võib teostada erinevates vormides ja see võib omada erinevat iseloomu.
Vürst Bismarc ise määratles 1878.a. oma vahendaja rolli, öeldes, et ta ainult täidab vaidlevatele
pooltele „ausa maakleri“ kohustusi.
Lepingupoolte pealesunnitud vahendus kaotab iseenesest vahenduse tähenduse ning läheb
üle sekkumiseks.
3)Liitumine (adhesion). See on mingi suurriigi poolne mingi teatud, juba riikide poolt
sõlmitud, traktaadi omal kohustuslikuks tunnistamise formaalne avaldus. Selline avaldus tehakse
tavaliselt lepingupoolte kutsel ja see laieneb vaid teatud printsiipidele, mis lepingus esitatud ja osale
kohustustele, millised võetakse kolmanda riigi poolt üle tingimusetult, või siis teatud väljajättudega.
Üldse on liitumine vähem ametlik traktaadi vastuvõtmine, kui sellega liginemine ja tihti ta läheb
üle viimaseks.
Nii näiteks, Katariina II 28. veebruari 1780.a. deklaratsiooniga rahvusvahelise mereõiguse
aluste kohta alguses paljud riigid „liitusid“ , teatades, et nad tunnistavad neid printsiipe, millised on
kooskõlas oma huvidega kui ka tsiviliseeritud rahvaste õigusteadvusega; kuid seejärel, Katariina II
ettepanekul, needsamad riigid sõlmisid formaalsed aktid (traktaadid ja konventsioonid) Venemaaga
ja kohustusid vastastikku kaitsta deklatatsioonis väljakuulutatud printsiipe kõigi oma mere- ja
maavägedega (esimene Relvastatud neutraliteet). See oli juba Katariina poolt väljaantud aktile
„liginemine“.
1856.a. Pariisi deklaratsioon, mis oli allkirjastatud kaheksa riigi poolt Pariisi kongressil ja
sellest oli teatatud kõigile teistele riikidele, millised peaegu kõik „ühinesid“ sellega, kuid ei
„liginenud“, kuna nende vahel ei olnud sõlmitud spetsiaalseid akte, millised määratleksid (sarnaselt
Relvastatud neutraliteedi traktaatidele) tingimusi, millistel sellest deklaratsioonist tuleb kinni
pidada. Sellest, muidugi, ei tulene, et Pariisi deklaratsioon omaks vähem kohustusliku jõu, kui
Katariina II deklaratsioon, nõnda nagu tunnistamise vorm ei muuda mitte milleski kohustuse
juriidilist olemust.
4.Ühinemine (accession). Selle akti all mõeldakse formaalset ja pidulikult kolmanda riigi
astumine lepingusse, võttes selle tervikuna ja peamiste lepingupooltega täiesti võrdsete õigustega
vastu. Sellise akti kehtivuseks on hädavajalik, et see oleks võetud kõigepealt lepingupoolte poolt

vastu võetud.
Selles vormis toimus erinevate riikide poolne 1815.a. Viini traktaatide, Püha Liidu akti jt.
kohustuslikuks tunnistamine.
5.Sekkumine (intervention). Me juba rääkisime (Artikkel 76), et sekkumiseks, erinevalt
vahendusest, tuleb nimetada igasugust poolte poolt soovimatut traktaadi sõlmimisse käivatesse
läbirääkimistesse või siis juba toimunud kokkuleppesse tungimine. Sellel on alati vägivaldne
iseloom ja põhimõtteliselt ei peaks see aset leidma. Ta on õiguspärane vaid ühel juhtumil: kui
sõlmitud traktaat või läbirääkimised rikuvad kõrvalise riigi seaduslikke õigusi.
Nimelt sellest vaatepunktist peab olema käsitletud Inglismaa ja Austria-Ungari sekkumine
Venemaa ja Türgi kohustavatesse suhetesse, mis kehtestati 1878.a. S-Stefani relvarahu
traktaatidega, milline seadis Ottomani keisririigi saatuse Pariisi kongressil osalenud riikide
kollektiivse kaitse ((valve?, see sõna tuli esimesena meelde. Sõnaraamatus on sõnad esitatud samas
järjekorras. KL.)) alla.

IV. Rahvusvaheliste lepingute välisest vormist.
Artikkel 112. Rahvusvahelisele lepingutele ei oma väline vorm sellist tähtsust, millist
omistatakse sellele erakohustuslikus õiguses. Selle või teise traktaatide vormi kohustuslikkusest
enesest ei saa juttugi olla, kuna rahvusvaheliste suhete valdkonnas ei ole kõrgemat võimu, milline
võiks mingite vormide järgimise ette kirjutada. Ja tõesti, rahvusvahelised kohustused seisnevad
kõige erinevates vormides*).
*)Martens. Precis, § 58 et ss.
Hartmann. Institutionen des Völkerrechts, S. 135.
Schmalz. Europäisches Völkerrecht (1817), S. 52.
Bluntschli. Völkerrecht § 417 ff.
Neumann. Grundriss, § 29.
Üldse võib öelda, et rahvusvaheliste lepingute väline vorm määratletakse nende sisu
olulisuse ja nende sõlmimise viiside järgi. Kuid kas neid hakatakse nimetama traktaatideks või
konventsioonideks, protokollideks või siis diplomaatilisteks nootideks, on nad neid allkirjastanud
riikide jaoks ühtmoodi kohustuslikud.
Seepärast ei ole põhjendatud arvamus, mis väljendatud mõnede riigitegelaste poolt, et
deklaratsioon ei ole rahvusvaheline, lepinguga võrdväärne akt ja see ei oma tema kohustuslikkust.
Nad väidavad, et deklaratsioon kuulutab välja teatud üldisi aluseid, milliste mõistlikkust, sellega
ühinenud või neid välja andvad riigid, konstateerivad oma allkirjadega, kuid see kuigivõrd ei
kohusta neist kinni pidama.
Kuid faktid on sellise vaatega vastuolus.
Pariisi meredeklaratsiooni kohustuslikkust ei ole senini veel ükski riik vaidlustanud. Üldiselt
on tunnustatud 1868.a. Peterburi deklaratsioon sõja ajal alla 400 g. kaaluvate lõhkekuulide
mittekasutamise kohta ja seda austatakse, nagu igasugust lepingut, mis on riikide poolt sõlmitud.
Vaieldamatu on samuti 1. (13.) jaanuari 1885.a. Venemaa ja Preisimaa vahel sõlmitud kurjategijate
väljaandmise deklaratsioon.
Nagu näitab praktika, võivad rahvusvahelised lepingud olla sõlmitud isegi riikide vaheliste
kirjade vahetusega. Nimelt sellises vormis sõlmiti olulised poliitilisi huvisid puudutavad kohustused
Keisrinna Katariina II ja Saksamaa Keiser Joseph II vahel.*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. II , № 36.
Kooskõlas eelöelduga, rahvusvaheliste lepingute erinevad nimetused ei osuta mitte mingit

mõju kohustuste iseloomule, millised riigid omale võtavad, ega ka nende jõule. Tavaliselt
nimetatakse traktaatidesse neid rahvusvahelisi lepinguid, millised sõlmitakse eriti pidulikes
vormides ja juhtudel, nagu näiteks sõja lõppemisel (rahutraktaadid).
Need algavad hõiskega: „Püha Kolmainsuse nimel“, kui need on sõlmitud kristlike riikide
vahel, või kui sõlmitakse lepinguid Portaga, siis „Kõikvõimsa Jumala nimel“. Seejärel tuleb
asjaolude ja põhjenduste loend, mis kutsus esile traktaadi sõlmimise ning volitatud riikide loend,
kes osalesid läbirääkimistel. Seejuures tuuakse ära neile isikutele antud ametinimetused, tiitlid ning
ordenid. Traktaat ise esitatakse üksikute artiklite kaupa ja see allkirjastatakse volinike poolt.
Ratifitseerimine tehakse peale traktaadi sõlmimist riigipea poolse allkirjastamisega.
Mis aga puudutab konventsiooni, siis oma vormilt on ta vähem pidulik, alustades otse
motiivide esitamisest, millistele järgnevad artiklid ning volinike allkirjad. Ratifitseerimine on
hädavajalik ning see antakse sellises vormis, nagu ka traktaatide puhul.
Kõik rahvusvahelised lepingud kirjutatakse käesoleval ajal prantsuse keeles. Ainult
Inglismaa on jäänud muutumatult ustavaks oma keelele ja selles ta annab kõik instruktsioonid oma
volinikele ning edastab noote.
Rahvusvahelist õigust käsitlevates töödes oli vaidlus selles küsimuses, kas riik võib võtta
kohustusi sõnaliste lepingute alusel? Nii, nagu rahvusvaheliste lepingute üldkehtestatud vormi ei
eksisteeri, siis riikide kohustused, mis on vastu võetud suuliselt, on täiesti võimalikud ja nad
peavad olema täidetud samavõrd pühalikult, kui ka kirjalikud kohustused. Vabade rahvusvaheliste
suhete vaidlustamise või lubatavuse ning kohustuslikkuse suhtes ei ole mingeid juriidilisi aluseid*.
*)Martens. Precis, § 49.
Heffter. Völkerrecht (Geffcken), S. 190.
Klüber. Droit des gens, § 141.
Praktikas sõlmiti mõnikord selliseid lepinguid. 1697.a. Toimus selles vormis Venemaa ja
Preisimaa vahel sõlmitud liidu sõlmimine. Peeter Suur ja Brandenburgi kuurvürst Fridrich III, oma
erakohtumisel Pilaus andsid piduliku lubaduse, „et sobival ja vajalikul juhul, teine-teist kõigi
vaenlaste vastu, aga eriti Rootsi vastu, aidata kõigi jõududega“. Seejärel, andes teine-teisele kätt,
vahetasid valitsejad suudlusi ning kinnitasid oma lepingu vandega**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V, № 182, стр. 52.
Muide, kuigi suulised rahvusvahelised lepingud on võimalikud ka käesoleval ajal, sellegi
poolest kaasaegsetes riikides eksisteerivad konstitutsioonilised korrad ei ole nende sõlmimiseks
soodsad.

V. Rahvusvaheliste lepingute liigid.
Artikkel 113. Rahvusvahelise õiguse teaduses tehti mitmeid kordi katseid jaotada
(klassifitseerida) rahvusvahelisi lepinguid teatud liikidesse. Kuid senini sellised katsed ei ole olnud
eriti edukad.
Juba Hugo Grotius püüdis luua selliste traktaatide jaotust, milline vastanuks rahvusvaheliste
kohustustavate suhete erilisele olemusele. Selliseks jaotuseks oli, tema arvates, traktaatide jaotus:
1) lepinguteks, millisteks määratletakse kohustusi, mis tulenevad iseenesest
loomulikust õigusest, ja
2) lepingud, mis täiendavad neid kohustusi uute, loomulikule õigusele tundmatutega*).
*)De jure belli ac pacis, lib. II, cap. XV, § 5.

Kuid, nimelt, millistel kohustustel on allikaks loomulik õigus, seda on vaevu, loomuliku
õiguse mõiste enese ebaselguse tõttu, võimalik määratleda.
Uusimal ajal jaotas Heffter traktaadid järgmisse kolme liiki:
1)asutavad lepingud (Constitutiv-Verträge), millise alusel riigid soetavad teatavaid õigusi,
nagu:piirilepingud, territooriumi jaotamine, riigilaenud jne. ;
2)määratlevad lepingud (Regulatorische Verträge), millistega reguleeritakse riikide poliitilisi
ja sotsiaalseid suhteid, näiteks riikidevaheliste suhete tingimuste määratlemise lepingud; lõpuks,
3)liidu, või kooperatiivide lepingud (Gesellschafts-Verträge), mis kohustavad riike üldisteks
tegutsemisteks, et saavutada kindlaksmääratud eesmärke**).
**)Heffter. Völkerrecht, § 89 ff.
Kuid selline jaotamine on äärmiselt petlik. Olemuselt kõik lepingud, nagu asutavad, aga ka
teised, loovad ühtmoodi kindlaksmääratud õigusi ning panevad kohustusi ja samuti nad kõik, mitte
ainult määratlevad traktaadid – nagu eeldab Heffter – reguleerivad „riikide vastastikuste suhete
tingimusi“.
Bluntschli arvates saab traktaate jaotada:
1)kahe või enama riigi vahel vahetult sõlmitavateks kohustusteks, ja
2)lepingud ja tehingud, millised teostatakse alluvate ametiisikute ning kohtade vahel***).
***)Bluntschli. Völkerrecht, § 442.
Selline jaotamine on veelgi ebaõnnestunum, kuna riigid ise, ilmselgelt, ei saa sõlmida
lepinguid; kuid kõik lepingud, kelle poolt nad ka ei olnud sõlmitud, kinnitatakse tavaliselt riigi
kõrgeima võimu poolt.
Üpris paljud teoreetikud jaotavad rahvusvahelised lepingud lihtsalt traktaatideks ja
konventsioonideks. Traktaatide ja konverentside erinevust nad näevad selles, et esimesed nõuavad
riigi poolset alalist, vahetpidamatut mõju; vastupidiselt, teised täidetakse ühe kindlaksmääratud akti
teostamisega.
Sellisest klassifitseerimist tunnustavad näiteks Vattel, Martens, Wheaton ja vene teadlastest
professor Stojanov****).
****)Vattel. Droit des gens, liv. II, § 153, 192.
Martens. Precis, § 58.
Dana´s Wheaton. Int. Law, §268.
Стояновъ. Очерки, стр. 447 и след.
Viimane räägib, et kõigist lepingute liigitamistest on see kõige lihtsam ning enam
sihipärasem ja täiendab, et erinevalt traktaatidest, konventsioonidega „kehtestatakse miski reaalne
õigus asjale“.
Sellise jaotamise suhtes võib märkida, et ta ei ole üldsegi põhjendatud juhusliku rohkem või
vähem piduliku lepingute sõlmimise vormi ja viisiga, mitte nende sisu erineva iseloomu faktiga.
Peale selle, see jaotamine, eriti nii nagu seda mõistab Stojanov, on juriidilisest vaatepunktist täiesti
paikapidamatu. Ei saa nõustuda, et kõik konventsioond teostataks „üheaegselt“, seda enam, et
nendega kehtestatakse „reaalne õigus asjale“. Nii, näiteks, kurjategijate väljaandmise kartelle
nimetatakse konventsioonideks, kuid mitte mingit asjaõigust , arusadavalrt, ei kehtestata. Samuti
konventsioonid, mis sõlmitakse õigusmõistmise, kirjandusliku- ja kunstilise omandi,

naturaliseerimise jne., huvides, ei moodusta midagi sarnast.
Lõpuks, on veel selline arvamus, et rahvusvahelised lepingud võivad olla jaotatud
reaalseteks ning isiklikeks. Esimeste all mõeldakse riike, kui juriidilisi isiksusi siduvaid lepinguid;
milliste all – lepingud, millistega kohustatakse ainult neid allkirjastanud monarhid. Sellel
klassifitseerimisel ei ole suurt praktilist tähtsust, sest käesoleval ajal sõlmivad väga suure osa
traktaatidest riigid, kui rahvusvahelise õiguse subjektid; isiklike, mis puudutavad vaid valitsejate
huve, lepingute arv on üpris väike.
Kuid sisult, sõltumatult oma välisest vormist, võivad rahvusvahelised lepingud olla, meie
arvates, jaotatud ainult
poliitilisteks ja sotsiaalseteks.
Nende kahe kategooria, millistel on täpselt määratletud ja teineteisest täiesti erinev iseloom,
alla sobivad kõik rahvusvahelised kohustused, millist vormi nad ka ei omaks ja kuidas neid ka ei
nimetataks*).
*)Jellinek. Von den Staatenverbindungen, S. 106, lähtudes neist samadest alustest, jõudis
täiesti iseseisvalt, nendele samadele järeldustele. Ta jaotab rahvusvahelised lepingud
administratiivseteks (Verwaltungsverträge) ja poliitilisteks (politische) lepinguteks. Esimesed
langevad meie jaotuse järgi kokku „sotsiaalsete“ lepingutega. Jellinek, kelle töö ilmus mõni kuu
peale käesoleva köite esimese venekeelse väljaande ilmumist, ei saanud tunda meie poolt
vastuvõetud süsteemi.
Poliitiliste lepingute hulka kuuluvad kõik traktaadid, mis puudutavad riikide huve ja õigusi,
nii nagu näiteks lepingud riikide territoriaalsetest valdustest, rahvusvahelistest kohustustest,
avamere suhtes kehtivatest õigustest ja kohustustest, kõik rahutraktaadid jt.
Sotsiaalsed lepingud peavad silmas nii tervete rahvaste, kui ka eraldi üksikute ühiskondlike
klasside või inimeste sotsiaalsete huvide ja kultuuriliste vajaduste rahuldamist. Nende hulka peab
olema arvatud kirjanduslikku omandit, kurjategijate väljaandmist, naturalisatsiooni, erinevate
vaimulike ühenduste kohustusi, eriti aga rahvusvaheliste kaubanduslepinguid, laevandust ja
meresõitu puutuvad konventsioonid.
Pidades silmas ülalöeldud sotsiaalsete huvide mõju rahvusvahelistele suhetele, on arusaadav,
et sotsiaalsete rahvusvaheliste lepingute arvu suurenemine on parim tõestus rahvusvaheliste suhete
ja käibe arengust. Tuntud inglise juristi ja poliitiku Mountague Bernardi arvates väheneb traktaatide
arv ja mida vähem neid sõlmitakse, seda parem on rahvusvahelisele rahule, see mulje on pigem
paradoksaalne, kui põhjendatud*).
*)Mountague Bernard. Four lectures, p. 194.
Mitte lepingute arvu vähenemine ei näita, vaid ainult poliitilise sisuga rahvusvaheliste
traktaatide kahanemine näitab rahvusvaheliste suhete arengut. Tõesti, rahvusvaheliste poliitiliste
lepingute arv, vaadates võrdlevalt, väheneb viimasel ajal. Eriti on see märgatav liidulepingute
puhul, milliseid sõlmiti XVII ja XVIII sajandil suurel hulgal. Mõned monarhid olid sel ajal liidus
peaegu, et kõigi riikidega. Sõlmiti nii kaitse- kui ründeliite, tähtajalisi- kui tähtajatuid,
kindlaksmääratud- või kõikide riikide vastu. Liidulepinguid rikuti tihti ja seepärast olid nad harva
rahu ja rahvusvaheliste suhete arengu soodustajad. Erandi moodustavad esimene ja teine
Relvastatud neutraliteet, mis sõlmiti otse rahumeelsete kaubandussuhete säilitamiseks sõdivate
mereriikide, eriti Inglismaa, kallaletungide vastu. Käesoleval ajal kujutavad formaalsed liidud
enesest üpris harva ning erandlikku nähet. Kaasaegsed riigid on läbi imbunud selle teadmisega, et
nende vahelised liidud seatakse sisse iseenesest vastastike huvide, aga mitte mingite, reaalse aluseta
poliitiliste kombinatsioonide, kaudu.

VI.Rahvusvaheliste lepingute täitmine.
Artikkel 114. Sarnaselt erakohustustele, peavad rahvusvahelised lepingud olema täidetud
kohusetundlikul viisil. Ilma sellise tingimuseta ei oleks neil otsustavalt mitte mingit tähendust ja
mõtet. Printsiibi bona fide täitmine eeldab kooskõla mitte ainult selle lepingu tähe vaid ka vaimuga.
Mõnede teoreetikute poolt võimalikustatud traktaatide lausete täimisel vahe tegemine peamiste ning
teisejärgulistena, on paikapidamatu*).
*)Martens. Precis, § 59- Vaata Pinheiro Ferreira ((1769 -1846)) kriitilisi märkmeid.
Hall. International Law, p. 295 etcNii nagu kõik lepingu artiklid on ühtmoodi allkirjastatud ja kinnitatud kõrgeima võimu
poolt, siis kõik nad on ühtmoodi kohustavad ja neist ühe, kuigi ebaolulise, rikkumine on võrdne
kogu traktaadi rikkumisega. Pidades silmas rahvusvaheliste traktaatide esmajärgulist tähtsust, ei saa
piisavalt kategooriliselt rõhuda lausele: „Pacta sunt servanda“. Nende täitmise peatamine või nende
täielikk mittetäitmine võib olla lubatud ainult kõigi lepingupoolte nõusolekul.
See alus oli väljendatud ja kinnitatud 1871.a. Londoni konverentsil peamiste Euroopa riikide
allkirjaga selle 5 (17) jaanuari istungi protokolli lisas. Seal on öeldud: „Põhja Saksamaa, AustriaUngari, Suurbritannia, Itaalia, Venemaa ja Türgi volinikud, kes on tulnud kokku täna konverentsile,
tunnistavad rahvusvahelise õiguse olemuslikuks aluseks selle, et mitte ükski riik ei saa end
vabastada traktaadi kohustustest, ega muuta selle määrusi teisiti, kui lepinguliste poolte nõusolekul,
mis saavutatud sõbralikul kokkuleppel“.
Sellised on põhiprintsiibid, millise suhtes teooria ja praktika on omavahel kooskõlas. Mis
aga puutub rahvusvaheliste kohustuste täitmise vahenditesse ja vormidesse, siis nad määratletakse
iga riigi sisemise seadusandluse ja administratsiooni poolt. Igal juhul riik, milline lepingu
allkirjastab ja selle ratifitseerib, on kohustatud selle avalikustama ja üldse võtma kõik meetmed,
millise vahendusel võib olla saavutatud ja kindlustatud ta täitmine*).
*)Meier. Ueber den Abschluss von Staatsverträgen, S. 329. ((Ernst Meier. 1832-1911)).
Lepingu kehtima astumise hetke suhtes vt. näiteks. 1879.a. Vene-Saksa konventsiooni Artiklit 8.
„Varssavi kohturingkonna ja saksa piiriäärsete kohtuvõimude kohtuasutuste vahetutest suhetest
tsiviil- ja kriminaalasjades“: „Elle sera executoire a dater du trentieme jour apres sa promulgation
dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires d´Etat des Hautes Parties
contractantes“.
Konstitutsioonilistes riikides need lepingud, millised nõuavad oma kehtivuseks kodade
nõusolekut, ei kuulu avaldamisele enne, kuni need on ratifitseeritud. Lepingud, millised ei nõua
sellist nõusolekut, avalikustatakse administratiivsete korralduste väljaandmise korras. Meil
avaldatakse kõik traktaadid üleüldiseks tutvumiseks „Правительствующимъ Сенатомъ» täpselt
samuti, kui seadused, või Высочайше утвержденныя мнения Государственнаго Совета.
((Riiginõukogu Kõige kõrgema kinnitatud avamused)).
Lepingute mitteavaldamine võib olla võrdväärne nende mittetäitmisega. Seepärast on igal
lepingupoolel õigus nõuda teiselt, et nende vahel sõlmitud leping oleks viidud nendeni, kes peavad
seda täitma. Salajasi artikleid ja lepinguid ei avalikustata, kuid, muidugi, nad peavad olema
teavitatud neile kohtadele ja isikutele, keda need võivad puudutada.

VII.

Lepingute tagamise rahvusvahelised viisid.

Artikkel 115. Rahvusvahelise kohtu puudumine ja riigi sunnivahendite rakendamise
võimatus lepingulise poolt võetud kohustuse täimiseks on juba ammu sundinud otsima sõlmitud
traktaatide täitmise parima tagamise viise. Nagu näitab ajalugu ja rahvusvaheline praktika, püüti
seda eesmärki saavutada erinevate vahenditega, millistest mõnesid rakendatakse kuni tänapäevani,
teised aga on langenud kasutusest välja ja neil on vaid tähtsus ajaloolaste jäoks. Vaatleme sellistest
tagamise viisidest peamisi ja näitame, kuivõrd tõhusad nad on juriidilisest vaatepunktist*).
*)Phillimore. Commentaries, t. II, p. 77 etc.
Heffter. Völkerrecht, § 96.
Vattel. Droit des gens, liv. II, chap. XV, § 225 et ss.
Calvo. Droit international. t. I, §701 et ss.
1.Tõotus. See oli tavaline rahvusvaheliste lepingute tagamise viis keskajal, kuid seda
praktiseeriti ka uuel ajal.
Nii, suusõnaline leping, mis sõlmiti 1697.a. Peeter Suure ja Brandenburgi kuurvürst Fridrich
III vahel oli kinnitatud vastastikuse piduliku tõotuse andmisega**). Viimati rakendati tõotust Šveitsi
ja Prantsusmaa vahel 1777.a. Solothurnis, liidulepingu sõlmimisel.
Selle vahendi praktiline paikapidamatus on ilmselge. Nagu puhtalt religioossne komme,
võib tõotus siduda ainult seda andnud isikuid, kuid mitte mingil juhul riik, kui juriidiline isiksus,
milline on ainus rahvusvahelise kohustuse subjekt. Muide, juba keskajal diskrediteerisid seda
paavstide poolt raha eest antud load****).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V, стр. 52.
***)Klüber. Droit des gens, § 155.
****)H. Grotius. De jure belli ac pacis, II, 13.
2.Pantvangid (otages.) Nagu ka tõotus, oli keskajal pantvangide esitamine tavaline
traktaatide garanteerimise nähtus.
Viimane teadaolev sellise vahendi kasutamise juhtum puutub 1748.a.-sse, mil Aacheni
traktaadi täitmiseks, mis sõlmiti samal aastal Prantsusmaa ja Inglismaa vahel, kui nõuti, et Pariisi
saadetaks pantvangideks kaks inglise peeri*****).
*****)Wenck. Codex juris g., t. II, p. 352.
Praegu seda vahendit enam ei kasutata, kuna sellega eesmärki ei saavuta. Tegelikult, riik,
millisele on antud pantvangid, omab nende suhtes vaid üht õigust – pidada, kuni lepingu täitmiseni,
neid enda juures. Neid kannatama panna või hukata ta ei saa. Ja mida ta võidab, kui võtab
pantvangidelt elu, sõlmitud lepingu suhtes?
Praegu võetakse vahest pantvange sõja ajal täiesti erilistel juhtudel, millistest me räägime
siis, kui käsitleme sõjaõigust.
3.Pant ja kautsion (okupatsioon). Asjade pantimist (vallasvaras), et garanteerida lepingu
täitmine, kohtas isegi vanal ajal harva. Peaegu, et ainsaks sellise tehingu näiteks on Poola poolt oma
kroonibriljantide Preisimaale pantimine*).
*)Günter. Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten (Altenburg, 1793), Bd. II, S. 153 ff.
Phillimore. Commentaries, t. II, p. 79.
Martens. Precis, t. I, § 63.

Kautsionil ((okupatsioonil)) on ka praegu mõningane tähtsus. See seisneb ühe riigi sõjaväe
poolses teise riigi territooriumi osa hõivamises, seni kuni viimane ei täida oma kohustused.
Okupatsiooni kasutati tihti endistel aegadel, kuid seda peetakse sobivaks vahendiks praegu. 1713.a.
Peter I andis Šettini koos Rootsile kuuluva Pommerimaaga Preisi kuningale sel tingimusel, et ta
asuks Rootsiga peetavas sõjas avalikult Venemaa poolele ja kaitseks neid valdusi Rootslaste
eest**).
**)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. V, № 187.
1808.a. Oli Preisimaa sunnitud andma Napoleon I kautsioniks Štettini, Kjustrini ja Glogau
kindlused, seni kuni maksab ära 140 milj. franki. 1815.a. teise Pariisi traktaadi alusel pidid
liidulised väed hõivama Prantsusmaa idadepartpmangud, seni kuni ta ei maksa ära 700 milj franki
kontributsiooni. 1871.a. Versailes´ rahutraktaat sätestas samuti, selleks, et garanteerida selle, et
Prantsusmaa tasuks Saksamaale 5 miljardit kontributsiooni, okupeeritakse osa Prantsusmaa
territooriumit saksa vägedega***).
***)Bluntschli. Völkerrecht, § 428.
Peale selle, on juhtumeid, kui valitsus annab eraisikutele – oma krediitoritele – pandina ühe
või teise riigitulu allika, mis tagaks laenu protsentide ja laenu enese korraliku väljamaksmise.
Selliseid kautsione kasutavad, näiteks, Türgi ja Egiptuse inglastest ja prantslastest krediitorid.
Juriidilised suhted riikide kui pandiandjate ja pandivõtjatena ei lange kokku tsiviilõigusliku
pandiõiguse mõistega. Erinevus väljendub nii asjas, kui sellise kohustuse mõjus. Rahvusvahelise
pandi asjaks on riigi territoorium, aga mitte eraomand. Seejärel, siis kui era-õiguslikes suhetes õigel
ajal väljaostmata pant läheb müüki, siis rahvusvahelistes suhetes, kohustuse mittetäitmise juhtumil,
okupeeritud (hõivatud) territoorium ühendatakse okupandi valdustega. Eraisikute- riigi krediitorite seisundist – me rääkisime juba ülalpool (I Peatükk, Artikkel 87): neile riigi poolse pandi esitamine
ei muuda milleski selle seisundit.
Õigus pandile lõppeb kohustuse täitmisega, milline oli sellega garanteeritud või siis varem,
poolte vastastikusel kokkuleppel.
4.Käendus (garantii). Kõigist rahvusvahelistest lepingute garanteerimise viisidest vastab see
kõige rohkem oma eesmärgile. See põhineb riikide poolses oma huvide solidaarsuse tõelisel
teadustamisel, millist silmas pidades nad võtavad enesele garanteerida üksi või koos teistega antud
traktaadi täitmise, kaitsta antud rahva õigusi või kaitasta teatud asjade seisu (status quo). Oma
olemuselt on garantii akt lisaleping ja selle saatus on seotud peamisega*).
*)Phillimore. Commentaries, t. II, chap. VII.
Hall. International Law, p. 287 etc.
Bluntschli. Völkerrecht, § 431 ff.
Heffter. Völkerrecht. § 97.
Dana´s Wheaton. International Law, § 277.
Neumann. Grundriss, § 35.a.
Calvo. Droit int., t. I, § 702.
Milovanowitch. Les traites de garantie au XIX siecle. Paris 1888.
Oma sisult rahvusvaheline käendu kujutab endast järgmised kolm peamist liiki:
1)Käendus, et säiluks asjade teatud endine kord. Nii, näiteks, Euroopa riigid kuni käesoleva
ajani garanteerivad Šveitsi, Belgia, Luksemburgi, Ioonia saarte ja Kongo riigi igavest

neutraliteeti*).
*)Jellinek. Von den Staatenverbindungen, S. 135.
Bulmerincq. Völkerrecht, S. 200.
2)Teatud toimingu täitmise käendus, näiteks, võla äramaksmiseks. Nii, 1833.a. Kreeka laen
oli garanteeritud Prantsusmaa, Inglismaa ja Venemaa poolt**).
**)Martens et Cussy. Recueil manuel, t. p. 321.
3)Rahva kindlaksmääratud sisekorra säilitamise käendamine, näiteks, 1775.a. Konventsioon,
mis sõlmitud Venemaa, Austria ja Preisimaa vahel, pidi garanteerima Poola vana konstitutsiooni
puutumatuse. Ida-Rumelia orgaanilise põhikirja täitmise eest käendasid riigid, kelle delegaadid
osalesid selle koostamisel.
Ei saa märkimata jätta, et see kolmas käendamise viis on ebanormaalne, kuna iga riik peab
oma siseasjades jääma sõltumatuks. Antud riikliku korra säilitamise käendamine oli tavaliselt selle
rahva siseasjadesse sekkumise ettekäändeks.
Vormi suhtes eristatakse lihtsaid ja keerukaid garantiisid.
Lihtne käendus on sel juhtumil, kui mingi kolmas riik üksi käendab antud lepingu täitmist.
Nii näiteks, Maria Theresa garanteeris 1758.a. 4. mai Prantsusmaa ja Taani vahel sõlmitud liidu
traktaati***).
***)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. I, № 25, стр. 265.
Antud juhtumil riik-käendaja määratleb iseseisvalt, kui saabub garanteeritud lepingu
täitmise nõudmise moment.
Keerukas käendamise vorm seisneb, esiteks, riikide poolse valduste või õiguste
puutumatuse vastastiku garantii kujul.
Näitena võib olla 1833.a. Münchengratzi konverents, millise alusel Venemaa ja Austria
vastastikuselt garanteerisid teineteist Poola provintside (Artikkel 1) vaikseks ja rahulikuks
valdamiseks. 1807.a. Venemaa ja Prantsusmaa käendasid vastastikku Tilsiti traktaatiga neile
kuuluvate valduste terviklikkust*).
*)Vaata, minu ((Ф. Мартенс)): Собрание трактатовъ, т. IV , ч. II № 136.т. XIII, .№ 493.
Teiseks, kollektiivne garantii on mitme riigi ühine käendus, et säiluuks asjade teatud kord
või antud rahva valduste ja õiguste puutumatus.
1832.a. Traktaadiga Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa käendasid üheskoos Kreeka
sõltumatuse säilitamise eest. 1815.a. Viini ja 1831, 1839 ja 1867.a. Londoni traktaadid sätestasid
Šveitsi, Belgia ja Luksemburgi hertsogiriigi igavese neutraliteeti garanteerimise. 1856.a. Austria,
Prantsusmaa ja Inglismaa sõlmisid omavahelise lepingu Ottomani impeeriumi sõltumatuse
garanteerimiseks.
Käendamine kutsutakse esile mitte ainult vahetult osalevate riikide huvide vaid ka kogu
rahvusvahelise suhtluse huvidega. Esimesel juhtumil garantii akt on tavaliselt põhilepingu
lisaleping aga teisel, iseseisev akt. Garantii andmise asjaolud ja tingimused võivad olla välja
selgitatud igal üksikjuhtumil eraldi, selle sõlmimise ajaloo uurimisega.
Käenduse mõju on erinev. Kui garantii on antud ainult riikide-käendajate huvidest lähtudes,
siis nad peavad oma kohustust täitma kas üksinda või üheskoos, riigi nõudmisel, kelle õiguste eest

nad käendama kohustusid. Kui käendajate vahel ei toimunud kokkulepet ühiste tegevuste suhtes,
siis iga käendaja võib täita oma kohust eraldi. Kollektiivse garantii tegevuste suhtes ei ole teoorias
ega praktikas üksmeelt.
1867.a. kui Inglise valitsus võttis enesele Luksemburgi igavese puutumatuse kaitsmise
tagamise, lord Derby, Peeride kojas, lahendas Inglismaa suhtes selle akti tagajärgede küsimuse.
Tema arvates, Inglismaa võttis enesele kohustuse, et Luksemburgile kallaletungi korral, tegutseb
üheskoos teiste käendajatega, kuid siiski ei pea end ohverdama käenduse täitmise tagamiseks.
Selline tõlgendamine on aga vastuolus faktidega*).
*)Hall. Int.Law., p. 289 etc.
Frangi-Preisi sõja ajal, kui Belgia kuningriigi neutraliteet sattus ohtu, Inglismaa valitsus
pöördus kõigi riikide poole, kes käendasid Belgia terviklikkuse tagamise kaitseks, seda kinnitada
uuesti formaalse aktiga. Asjast huvitatud riigid lükkasid selle ettepaneku tagasi, leides, et
eksisteerivad kohustused on piisavalt selged ega nõua uuesti määratlemist. Kuid Inglismaa sellega
ei rahuldunud ja sõlmis spetsiaalsed lepingud Prantsusmaa ja Preisimaaga, otsustades, et Belgiale
ühe neist riikide poolse kallaletungi juhtumil, ühinevad Inglismaa väed neist teisega, et üheskoos
ründaja vastu tegutseda.
Tõesti, kollektiivse garantii puhul, mis võetud riikide poolt üldrahvalikes huvides, kõik nad
on kohustatud üheskoos täitma käendust, kuid erimeelsuste puhul, igaüks säilitab enesel sekkumise
õiguse ja on isegi üksi, omal vastutusel ja riskil, kohustatud kaastegutsema garantii teostamiseks.
Milles seisnevad meetmed, mis võetud käendaja poolt et täita oma kohustusi, on puhtalt
fakti küsimus. Mitte mingil juhtumil ei saa käendajalt nõuda, et ta ohverdaks oma eluga võõra
sõltumatuse kaitsmisel. Ultra posse nemo tenetur. Temalt ei saa samuti nõuda mingi ebamoraalse
või füüsiliselt võimatu teo sooritamist.
Käendamine lakkab garanteerijate vahelisel kokkuleppel:
käendusest lahtiütlemisel selle riigi kasuks, kelle kasuks see oli sõlmitud;
lepingu kehtimise tähtaja möödumisega;
garantii objekti hävimisega.

VIII.Rahvusvaheliste lepingute tõlgendamine.
Artikkel 116. Vanad teoreetikud üpris üksikasjalikult peatusid neil eeskirjadel, millistega
kooskõlas peavad olema tõlgendatud ebaselged või kahtlusi tekitavad lepingud. Need eeskirjad nad
võtsid üle Rooma õigusest*).
*)Grotius. De jure belli ac pacis, lib. II, cap. XVI.
Vattel. Droit des gens, liv. II, chap. XVII.
Martens. Precis, § 52 et ss.
Phillimore, II, chap. VIII.
Heffter, § 95.
Calvo, I, § 713 et ss.
Hall. p. 281 etc.
Nõustudes täiesti, et tsiviilõiguse alused on rakendatavad traktaatide intrepeerimisel, ikkagi
peab vältima nende rahvusvahelistele lepingutele liigset laiendamise ohtu, nii nagu subjektid,
objektid ja viimaste tegevus erineb eraõiguslikest kohustustest. Me piirdume peamiste eeskirjade
esitamisega, mis on traktaatide tõlgendamisel vaieldamatult rakendatavad.
Kõik rahvusvahelised lepingud peavad olema tõlgendatud bona fide: alati tuleb eeldada, et
seda allkirjastanud riigid pidasid silmas selle kohusetundlikku tõlgendamist ning täitmist. Lepingute
parimateks tõlgendajateks on ise riigid-kontragendid, kui nad on omavahel üksmeelel.

Traktaatide intepreerimine seisneb:
1)sõnade,
2)elementide, mõtete, lepingu sisu tõlgendamises.
Sõnade tõlgendamine seisneb:
a)sõna tähttähelises mõtte ja
b)nende grammatilise konstruktsiooni ning
c)sõnade ja lausete vahelise loogilise seose väljaselgitamises.
Lepingute sisu tõlgendatakse:
a)traktaadi ajaloolise päritolu;
b)tema lausete rahvusvahelise õiguse peamiste alustega kooskõla;
c)kavatsuste, eesmärkide ja lepingu vaimu määratlemisega.
Iseenesest mõistetav, et sõnade intrepeerimisel peab neid mõistma nende tavalises, mitte
mingis kummalises ja võimatus mõttes. Nende erinevate artiklite vahelised vasturääkivused
kõrvaldatakse loogika ja kokkuleppivate poolte kavatsuste väljaselgitamise rakendamisega. Samuti
on selge, et igasugune lepingu spetsiaalne lause tühistab või piirab üldiste lausete mõju; et
kaheldavad laused peavad olema tõlgendatud kohustatud poole nendega vähima koormamise mõttes
jne.
Nende eeskirjade rakendamise näiteid on praktikas väga palju. Toome siin ära ühe, mis
leitud Välisministeeriumi asjade hulgast.
1845.a. pöördus Austria Keiser Nikolai I poole, et ta oleks vahekohtunikuks tema ja
Sardiinia vahelisel vaidlusel, mis tekkis nende vahel 1751.a. sõlmitud konventsioonist. Sardiinia
valitsus lubas Genuast 4.000 tsentneri soola transiitveo Tessini kantonisse. Austria protesteeris,
viidates 1751.a.aktile, millisega keelati Sardiinia ja Šveitsi kantonite vaheline soolaga kauplemine.
Siis hakkas Sardiinia valitsus tõestamam, et transiitkaubandus ei ole 1751.a. Lepinguga keelatud,
milline, peale selle, on kaotanud juba kohustusliku jõu, Austria tõstis siis Piemonti veini tollimaksu.
Keiser Nikolai I ei võtnud enesele vahekohtuniku ülesannet, kuid väljendas arvamust, et vaieldava
konventsiooni vaimu järgi on ta Sardiinia poolel, kuid tähttähelt võttes on ta Austria poolel*).
*)Krahv Nesselrodi depessist krahv Medemile Viini 13 juulil 1845.a. Ja krahv Nesselrodi
Kõigealamlikum ettekanne 2. juulist 1846.a. ((Всеподданнейший докладъ...)).

IX.
Rahvusvaheliste lepingute kehtivuse ja kohustuslikkuse
lõppemine.
Artikkel 117. Traktaadi kohustuslik jõud kaob, kui selle sõlmimisel rikuti selle juriidilise
kõlblikkuse mingit subjektiivset või objektiivset tingimust, millistest on ülalpool räägitud. Nii,
näiteks, ilmne pettus, viga või vägivald voliniku isiksuse kallal muudavad lepingu tühiseks. Selles
suhtes on rahvusvahelise lepingu suhtes rakendatavad tsiiviil võlaõiguse alused. Kuid traktaadid ei
allu lepingute sõlmimise kohustavate vormide suhtes mitte mingitele tsiviilõiguse ettekirjutustele.
Rahvusvahelise lepingu mõju lakkab õiguslikul alusel:

1)lepingus sätestatud akti sooritamise tulemusel, kui leping ise ei kohusta pidevat tegevust;
2)lõplike tingimuste saabumise tagajärjel;
3)lepingu kehtivuse tähtaja saabumisel;
4)vastastikune, või kui see on lepingu tingimuste järgi lubatud, ühepoolsest lepingu
täitmisest loobumine;
5)objekti hävimise tulemusel;
6)kohustava subjekti surma puhul.
Viimasel juhtumil eeldatakse, et leping on sõlmitud Valitseja poolt ja puudutab tema
isiklikke huvisid. Eespool me märkisime, et lepinguid, mis on sõlmitud isiklikult monarhide poolt,
tänapäeval enam peaegu ei kohta. Lõpuks,
7)leping kaotab kohustuslikkuse olemuslike asjaolude, milliseid silmas pidades ja milliste
nimel see leping oli sõlmitud, oluliste muutuste tagajärjel *).
*)Bluntschli. Völkerrecht, § 450 ff.
Heffter. Völkerrecht, § 99.
Jellinek. Rechtliche Natur der Staatenverträge, S. 30.
Vattel. Droit des gens, liv. II, § 296 .
Martens. Precis, §60, 61.
Hall´s Int. Law., p. 292 etc.
Ülalloetletud juhtud vajavad mõned mõningast selgitust:
Esiteks, tähtajaliste lepingute sõlmimine,
teiseks, muutused tingimustes, millistes riigid enesele kohustusi võtavad.
Tähtajaks sõlmitud traktaadid erinevad tavaliselt poolte vastastikuste õiguste ja kohustuste
kindlaksmääratuse ning kokkuleppe enese vabatahtlikkuse poolest. Tähtaja möödumisel sellised
lepinguid üpris tihti uuendatakse, kusjuures nende uuendamise võimalus enamjaolt lepitakse
spetsiaalselt kokku eraldi artiklis, mis sõnab, et mõlematel lepingupooltel on õigus lepingu
kehtivust pikendada ja see pool, mis seda ei soovi, on kohustatud sellest vähemalt aasta, enne
lepingu lõppemist,etteteatama; vastasel juhul loetakse leping, vaikival nõusolekul, aasta võrra
pikendatuks.
Sarnaseid tingimusi sisaldavad, näiteks, kirjanduslikku omandit puudutavad konventsioonid,
mis sõlmitud Venemaa poolt Prantsusmaa ja Belgiaga 10 aastaks. 9 aasta möödumisel Venema
valitsus, näib, soovis teatada oma konventsioonist lahkumisest, kuid vaid 1885.a. ta teatas sellest
Prantsusmaale ja Belgiale, et ta loobub nii esimese riigiga 1861.a. sõlmitud kui ka 1862.a. Belgiaga
sõlmitud konventsiooni edasisest täitmisest.
Tähtajalisteks lepinguteks on kõik kaubandustraktaadid, meresõitu, kurjategijate
väljaandmist puudutavad jt. lepingud.
Vastupidiselt aga, rahulepingud sõlmitakse kõik „igaveseks ajaks“.
See tingimus - koos rahulepingutele iseloomuliku – sõlmimise sunnituse joonega, viib
sellele, et sellised lepingud tavaliselt, varsti peale nende allkirjastamist, rikutakse. Seda silmas
pidades ei saa nõustuda, põhimõtteliselt, J. St. Milli ettepanekuga, kes, Venemaa poolsest 1870.a.
Pariis traktaadi teatud artiklite täitmisest keeldumise suhtes, tõestas, et millise tasemeni on väär
siduda riike „igaveste“ kohustustega. Ta väljendas sellist arvamust, et mõistlik oleks kohustada
rahvast lepinguga, mis on sõlmitud kindlaksmääratud tähtajani, mis ei ületaks ühe inimpõlve
eluiga*).
*)J. St. Mill. Treaty Obligations. Ajakirjas „Fortnightly Reviw“, 1 dets. 1870.a,

Rollin-Jaequemins, Archives de droit international, t. I, p. VIII et ss.
Tõesti, ei ole mõtet, eriti aga, tühistada rahulepinguga „igaveseks ajaks“ riigi mingi
põhiõigus. Kui selliste lepingute kehtivuseks mingi rohkem või vähem täpse tähtaja esitamine on
ikkagi üpris raske. Parem on juba kohe näha ette selle ümbervaatamise võimalus ja seada see
mingist tingimusest sõltuvaks.
Asjaolude muutumise suhtes, millistele järgnes traktaadi sõlmimine, peab märkima, et
viimane kirjutatakse alati ette vaikiva oletusega, et see jääb jõusse seni, kuni jäävad muutumatuks
tingimused, millistel see oli allkirjastatud. Need, nn. „clausula rebus sic stantibus“, tõsi, olid
varjatud lepingute omavolilise rikkumisega ja olid mõistetud selles mõttes, et igasugune asjaolude
muutumine toob seaduslikul alusel kaasa lepingu kehtivuse katkemise. Kuid sellised kuritarvitused
ei tõesta, muidugi, et reeglil enesel ei oleks mingit tähendust. Rahvusvaheliste lepingute olemusest
tuleneb, et riiki võib arukalt kohustada ainult riikliku eesmärki silmas pidades ja igasugune temaga
sõlmitud kohustus eksisteerib seni, kui ta on selle eesmärgiga kooskõlas. Seepärast katkeb traktaadi
kehtivus sellisel poolte vastastikusel muutusel, milline muudab nimetatud eesmärgi kättesaamatuks,
aga traktaadist edasine kinnipidamine seab riigi ohtu.
Tingimuse „rebus sic stantibus“ õige rakendamise illustreerrimiseks võib olla järgmine
juhtum. 1855.a. Sõlmis Austria Rooma kuuriaga konkordaadi, millise alusel sai viimane Austria
keisririigi piires avarad õigused, eriti rahvahariduse valdkonnas. Seejuures 1870.a. paavst Pius IX
kuulutas välja Rooma esivaimuliku patustamatuse dogma. Muidugi-mõista, et see fakt muutis
põhjapanevalt riikide ja Rooma-katoliku kiriku esindajate vastastikused suhted ja pidades silmas
selliseid muutusi, oli Austria valitsusel õigus keelduda konkoraadi täitmisest, milline oli sõlmitud
täiesti teistel asjaoludel*).
*)Staatsarchiv, №№ 4938, 4939, 4940.

X.Lisa: Rahvusvahelised kohustused lubatud- ja keelatud tegevustest.
Artikkel 118. Heffter tõi esimesena tsiviilõiguse kohustuste teooria quasi ex contractu ja ex
delicto rahvusvahelise õiguse sfääri*).
*)Heffter. Völkerrecht, S. 160 ff.
Neumann. Grundriss, § 36, b.
Tema teene selles suhtes on vaieldamatu. Tõesti, rahvusvahelistes suhetes ei ole ainult
formaalsed kokkulepped, vaid ka erisugused tegevused, millistel ei ole lepingutega nähtavalt mingit
ühist, viivad nendele samadele tagajärgedele, nagu ka traktaadid. Heffteri teoorial on aga selles
küsimuses ainult see puudus, et ta ajab tsiviilõiguse segamini rahvusvahelise õigusega.
I. Kohustused quasi ex contractu.
Neid kohtab rahvusvahelistes suhetes erakordselt harva. Sarnaste asjaolude näidetena toob
Heffter, teiste seas, rahvusvahelise iseloomuga negotiorum gestio juhtumi, mis annab õiguse
hüvitusele, nimelt siis, kui mingi välismaine Valitseja või Vabariiklik valitsus võtab riigis enesele
regentluse tema Valitseja alaealisuse või õigusvõimetuse tõttu. Vaevalt võib miskit sarnast leida aset
tänapäeval. Rahvusvahelise kohustuse quasi ex contractu näiteks võib pigem olla riigile vägedega
hõivamise ja võõra territooriumi juhtimise eest, mis tingitud sõjaaja asjaoludega, hüvitamine.
Nii, näiteks, Venemaa väed ja ametnikud, viimase Ida-sõja lõppedes, jäid aastaks kauemaks

Bulgaariasse ja Ida-Rumeliasse, et säilitada ning hoida korda neis provintsides. See fakt lõi, Berliini
traktaadiga tunnistatult, Venemaa kasuks hüvituse saamise õiguse; kuid see eksisteeris ka ilma
sellise tunnistamiseta.
II. Kohustused ex delicto.
Kuritegu annab kannatanule, temale tekkitatud materiaalse ńing moraalse ülekohtu eest
hüvituse saamise õiguse. Kuigi rahvusvaheliste suhete valdkonnas ei saa rääkida kuritegudest, mis
on sooritatud rahva poolt, kuid ka siin on võimalikud õiguse rikkumised, millised kehtestavad, nagu
ka erasuhetes, süüdi oleva poole poolset materiaalset hüvitamist, eseme tagastamist või kannatanud
riigile moraalse rahulduse andmise.
Võõra õiguse rikkumine rahvusvahelistes suhetes võib olla sooritatud:
1)riikide, või suveraanide;
2)ametiisikute ja
3)eraisikute poolt.
Neist juhtudest on kõige tavalisemad esimesed kaks. Ei ole kahtlust, et kui riigi õigused
saavad rikutud teise riigi, tema valitseja või ametnike poolt, siis kannataja rahvas omab õigust süüdi
olevalt poolelt kahjude hüvitamist ning moraalse rahulduse andmist.
Kui Venemaa saadik, Matveejev, peeti Londonis 1708.a. tänaval kinni, tiriti kaarikust vällja
ja pisteti vanglasse, kuna ei olnud maksnud ära oma 50 naelast võlga, siis Peeter I nõudis
viivitamatult rahuldust. Inglise valitsusel ei olnud sellise nõudmise vastu midagi ja ta mitte ainult ei
vabastanud Matveejevi, vaid ka andis välja diplomaaatiliste agentide Inglismaa võimude
kohtupädevusele mitteallutatuse seaduse, millise tekst edastati Peeter I -le piduliku saatjaskonna
poolt.
Enam vaieldav on riigi vastutus ta alamate poolt sooritatud kuritegude puhulÜldtunnustatud õiguse aluste alusel vastutab eraisik, põhimõtteliselt, ise oma üleastumiste või
õigusrikkumiste eest, millistes ta süüdi tunnistatakse. Ta kuulub välisriigi kohtu alluvusse siis, kui ta
kuriteo sooritamisel asus selle piires; aga kui ta lahkus sealt oma kodumaale või ta tunnistatakse
võõra riigi vastases kuriteos, mis sooritati isamaa territooriumil, süüdiolevaks, siis ta üle
mõistetakse kohut kodumaiste seaduste järgi. Riigi vastutusest oma alamate tegude eest võib olla
juttu vaid sel juhtumil, kui asjast huvitatud poole nõudmisel ta ei võta süüdi oleva isiku jälitamise
ning karistamise suhtes mingeid meetmeid. Sellisel juhtumil kehtestatakse riigivõimu ja
õigusrikkuja-eraisiku vaheline solidaarsus. Siis saab küsimus rahvusvahelise iseloomu ja see
klaaritakse diplomaatilisel teel.
Lõpuks, rahvusvaheliste suhete valdkonnas eksisteerivad veel sellised lubamatud teod,
millised ühtmoodi rikuvad kõikide rahvaste huve ja neid tuleb seepärast kõikjal jälitada. Siia
puutuvad: mererööv, orjakaubandus, merekaablite lõhkumine ja üldse rahvusvahelise suhtluse
vahendite kahjustamine.
***
(( II osas on spetsiaalsed teemad, mis käsitlevad lähemalt kõiki ülalpool mainitud
probleeme. KL.))
***
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