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1. Repressioonide ulatuse hindamine ja Balti riikides sooritatud kuritegude 

määratlemine 

Olulisim sündmus, mille eesmärk oli käsitleda kommunistliku režiimi repressiivset minevikku 

õiguslikes, poliitilistes ja sotsiaalsetes aspektides Nõukogude Liidu poliitika tõttu Euroopas ja Balti 

riikides, oli kommunismivastane kongress, mis asutas 2000. aastal Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku 

Tribunali. Algatuse taga seisid vabaühendused, ajaloolased, juristid ja muud ühiskondlikult aktiivsed 

isikud 25 riigist. 2  Tribunal asutati vastukaaluks rahvusvahelise kogukonna passiivsusele seoses 

miljonite inimeste hukkumisega kommunistliku režiimi all ja kodanikuühenduste algatusel, et anda 

hinnang NLi mõjualuste riikide rahva suhtes sooritatud repressioonidele.3 Vilniuse Rahvusvahelise 

Avaliku Tribunali statuudi alusel laieneb selle pädevus ainult sellistele kuritegudele nagu 

                                                           
1 Käesolev analüüs põhineb osaliselt doktoritööl, mille kaitsmine toimub professor Edita Gruodytė juhendamisel Vytautas 

Suure Ülikoolis õppeaastal 2017/2018, ning doktoritöö jaoks ettevalmistatavatel seisukohtadel. 
2 Albaania, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Kanada, Kasahstan, Kõrgõzstan, Leedu, Läti, Moldova, 
Poola, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Tšetšeenia, Ukraina, Ungari, Valgevene, Venemaa  

3 Anušauskas, A., Zabiela, V. and Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus 
visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress ja 
Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: Ramona, 
lk 449–451 
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rahuvastased kuriteod 4 , sõjakuriteod 5 , genotsiid 6  ja inimsusvastased kuriteod 7  vastavalt sellele, 

kuidas neid statuudis on määratletud. Kuriteod määratleti kooskõlas Rahvusvahelise sõjatribunali 

harta, Rwanda asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu statuudi, Inimkonna rahu ja julgeolekut 

ohustavate kuritegude koodeksi eelnõu, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi ja osalevate 

riikide siseriiklike õigusaktidega ning need kohandati konkreetsetele repressioonijuhtumitele, mis 

sooritati NLi mõjualuste riikide rahva suhtes. 

Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali otsuse süva-analüüsist ilmneb, et tribunali eesmärk ei 

olnud niivõrd sündmuste juriidiline hindamine, kui kõikvõimalike materjalide kogumine ja 

kommunistliku režiimi all toime pandud jõleduste tohutu ulatuse paljastamine. Seega on Vilniuse 

Rahvusvaheline Avalik Tribunal eriti oluline repressioonide ja nende olemusega seotud ajalooliste 

faktide jaluleseadmise eest. Pärast suurel hulgal erinevate dokumentide läbivaatamist ja erinevatest 

riikidest pärit tunnistajate ärakuulamist otsustas avalik tribunal, et kommunistlik režiim on vastutav 

rahuvastaste kuritegude, sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja genotsiidi eest muuhulgas 

                                                           
4  Agressiooni planeerimine, organiseerimine, algatamine ja täideviimine, kus agressioon tähendab mis tahes 
relvajõudude kasutamist ühe riigi poolt teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise iseseisvuse 
vastu või teise riigi territooriumi või selle osa mis tahes sõjaväelist, sh ajutist okupeerimist või annekteerimist vastuolus 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjaga. Vilniuse Rahvusvahelises Avalikus Tribunali statuudi Artikli 3 punkt a), 
avaldatud teoses Anušauskas, A., Zabiela, V. ja Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio 
Vilniaus visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress 
ja Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: 
Ramona, lk 460 
5 Kõik rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised: tahtlik tapmine, piinamine või ebainimlik kohtlemine, tahtlik suurte 
kannatuste põhjustamine, alandav kohtlemine, vägistamine, isiku sunniviisiline saatmine okupeeritud territooriumilt 
okupatsioonivõimude ja sõjategevuse teenistusse, linnade, alevite, külade ja muude asulate hävitamine ja laastamine, 
religioossete ehitiste ja usuorganisatsioonide tahtlik hävitamine ja rüüstamine, kunstiteoste, teadusvara või ajalooliste 
väärtuste ja muu vara hävitamine, laastamine ja omastamine, rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel kaitstud isikute 
ebaseaduslik küüditamine või ümberasustamine või nende ebaseaduslik vangistamine, okupatsioonivõimu tsiviilisikute 
ümberasustamine okupeeritud territooriumile. Vilniuse Rahvusvahelises Avalikus Tribunali statuudi Artikli 3 punkt b), 
avaldatud teoses Anušauskas, A., Zabiela, V. ja Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio 
Vilniaus visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress 
ja Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: 
Ramona, lk 461 
6  Mis tahes järgmistest toimingutest, mis on toime pandud kavatsusega täielikult või osaliselt hävitada rahvuslik, 
etniline, rassiline, usuline, ühiskondlik või poliitiline rühm, nagu: rühmaliikmete tapmine, rühmaliikmetele 
kehavigastuse tekitamine, tahtlik rühma allutamine sellistele elutingimustele, mis toovad teadlikult kaasa selle osalise 
või täieliku hävimise või selliste tegude planeerimine, organiseerimine või suunamine. Inimvastaste kuritegude ohvrid 
on riik ja üksikisikud. Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali statuudi Artikli 3 punkt c), avaldatud teoses Anušauskas, 
A., Zabiela, V. ja Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus visuomenininio 
tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress ja Vilniuse 
Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: Ramona, lk 461 
7 Ükskõik milline järgmistest tsiviilisikute vastu sooritatud kuritegudest, kas rahuajal või vägivalla õhutamise all, ja riigi 
või muu asutuse või rühma suunamisel: mõrv, hävitamine, orjastamine või sunnitöö, mis tahes tuvastatava rühma või 
kollektiivi tagakiusamine poliitilistel, rassilistel, etnilistel või muudel põhjustel, mida peetakse rahvusvahelise õiguse 
alusel üleüldiselt lubamatuks, küüditamine või sunniviisiline rahvastiku ümberasustamine, ebaseaduslik vangistus, 
vägistamine või mis tahes muu võrreldava raskusastmega seksuaalvägivald, muud sarnase iseloomuga ebainimlikud  
teod, mis põhjustavad suuri kannatusi või tõsiseid kehavigastusi või vaimseid või füüsilisi tervisekahjustusi või mis 
kahjustavad isiku au ja väärikust. Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali statuudi Artikli 3 punkt d), avaldatud teoses 
Anušauskas, A., Zabiela, V. ja Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus 
visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress ja 
Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: Ramona, 
lk 461 
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Leedus, Lätis ja Eestis vastavalt nende määratlusele tribunali statuudis. Lisaks mainiti asjaomaseid 

rahvusvahelisi lepinguid ja muid dokumente.8   

Rahuvastaseid kuritegusid Balti riikides tõendas tõsiasi, et 15.–17. juunil 1940 sisenes Nõukogude 

Liidu sõjavägi Balti riikide valitsustele esitatud ultimaatumite ettekäändel nende territooriumile. See 

tegevus tulenes 23. augustil 1939 sõlmitud Molotov-Ribbentropi salaprotokollidest ja tipnes 

okupatsiooniga, rikkudes sellega kahepoolseid lepinguid Balti riikidega ja 3. juulil 1933 sõlmitud 

agressiooni määratlemise konventsiooniga.9  

Balti riikides sooritatud sõjakuriteod leidsid tõendamist järgmiste faktidega: 

 meeste sunniviisiline mobiliseerimine Balti riikidest Nõukogude Liidu punaarmeesse 1944.–

1945. aastal, nende sunniviisilise osalemisega Teise maailmasõja sõjategevuses ja 

sunniviisiline mobiliseerimine Nõukogude Liidu sõjaväkke Nõukogude sõja ajal Afganistanis 

1979.–1989. aastal; 

 Leedu tsiviilisikute tahtlik tapmine 1944.–1945. aastal; 

 partisanide/metsavendade tahtlik tapmine Leedus ja Eestis; 

 alevite, külade ja asulate tahtlik hävitamine (põletamine);  

 okupatsioonivõimu tsiviilisikute ümberasustamine okupeeritud Läti territooriumile;  

 Balti riikide kunstiteoste, teadusvarade või ajalooliste väärtuste ja muu vara hävitamine, 

rüüstamine ja omastamine. 

Nende tegude tõttu rikuti Haagi konventsiooni (II) artikleid 23 (g), 25 ja 46 maasõja seaduste ja tavade 

deklaratsiooni kohta ja selle lisaga: 29. juuli 1899 maasõja seaduste ja tavade kohta, Haagi 

konventsiooni (IV) 23 (g), 25, 46 maasõja seaduste ja tavade järgimise sätted ja selle lisa: 18. oktoobri 

1907 maasõja seaduste ja tavade deklaratsiooni, rahvusvahelise sõjatribunali harta artikli 6 lõiget b, 

12. augusti 1949 Genfi konventsioonide lisaprotokolli artikli 51 lõikeid 2, 4, 5 ja artiklit 54 ning 

seoses 8. juuni 1977 rahvusvaheliste relvastatud konfliktide ohvrite kaitsega (1. protokoll) ning 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikli 8 lg 2, punkti a (iv) ja punkte b (i, ii, v). 

Inimsusvastased kuriteod leidsid tõendamist järgmiste faktidega: Baltimaade elanike ebaseaduslik 

vangistus, küüditamine ja sunnitööle allutamine, mis tõid Baltimaade rahvaste alandava kohtlemise 

ja ebainimlike tingimuste ning piinamise Baltimaade rahvaste mõrvamise ja poliitvangide hävitamise 

tõttu kaasa suure hukkunute arvu. Koos sõjakuritegudega koheldi neid tegusid genotsiidina, kuna 

kõigi nende kuritegude tulemusena hävitati märkimisväärne osa Balti riikide rahvaarvust, eriti 

intelligentsist. Leiti, et nende tegudega rikuti rahvusvahelise sõjatribunali harta artikli 6 lõiget c, 

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi artikli 7 lõike 1 punkte a, b, d, e, f, piinamise ja 

ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise konventsiooni artikli 1 lõiget 1, 

inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklit 9 ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 

artiklit 9.10 

Kõige märkimisväärsem ja laialt arutatud probleem on genotsiidi definitsiooni kooskõlastamine 

nõukogude repressioonide faktiliste olukordadega, s.t eeskätt partisanide küüditamine ja hukkamine 

– sest nõukogude võimu represseerivate organite sooritatud tegudest ei ilmne selget kavatsust 

                                                           
8 Anušauskas, A., Zabiela, V. and Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus 
visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress ja 
Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: Ramona, 
lk 832–919. 
9 Nende tegude tõttu rikuti ka sõjast loobumise üldlepingu lõikeid 4–5 kui riikliku poliitika instrumenti ehk 27. augustil 
1928 sõlmitud Kellogg-Briandi pakti, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 2 lõikeid 3–4, rahvusvahelise 
sõjatribunali harta artikli 6 punkti a ning ÜRO Peaassamblee 14. detsembri 1974 resolutsiooni agressiooni määratluse 
kohta. 
10 Anušauskas, A., Zabiela, V. and Raudeliūnas, V. (toim.) (2002), Antikomunistinis kongresas ir tarptautinio Vilniaus 
visuomenininio tribunolo procesas: „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, 2000 [Kommunismivastane kongress ja 
Vilniuse Rahvusvahelise Avaliku Tribunali kohtuprotsess: „Kommunismikuritegude hindamine“, 2000]. Vilnius: Ramona, 
lk 895–914. 
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hävitada osaliselt või täielikult genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooniga kaitstud 

rühma. 

Sellegipoolest on soovitatud põhjendada repressioonide käsitlemist genotsiidina. Lauri Mälksoo 

rõhutab eriti, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtupraktikas seoses endise Jugoslaaviaga 

tõlgendatakse kaitstud rühma hävitamise kavatsust kahel kujul ja avaldumisvormi, kus spetsiifiliste 

hävitamisviiside sihikul on ainult teatud rühmaliikmed, kelle hävitamine on kaitstud rühma samal 

kujul ellujäämise seisukohalt ülioluline, võis näha Nõukogude Liidu repressioonipoliitika puhul, mis 

oli suunatud teatud sotsiaalse või poliitilise rühma vastu. 11  Selle seisukoha õigustamiseks lisab 

Justinas Žilinskas teatud ajaloolisi fakte seoses keeluga, et Baltimaadelt küüditatute lastel on pärast 

16-aastaseks saamist keelatud kodumaale naasta ja seeläbi teatud rahvaste kohtlemisega „poliitiliselt 

usaldamatutena“.12 Seega kalduvad uurijad kärpima nõukogude võimu repressioone Balti riikides 

kooskõlas Genotsiidi vältimise ja karistamise konventsiooni genotsiidi definitsiooniga. 

Seega peetakse üldiselt turvaliseks seisukohaks kirjeldada suuremat osa nõukogude repressioonidest 

inimsusvastaste kuritegudena.13 Kuid kui Baltimaades on vastavalt kohaldatavale rahvusvahelisele 

kriminaalõigusele teostatud massirepressioone, võib repressioonide kvalifitseerimine 

inimsusvastasteks kuritegudeks olla problemaatiline, sest „Nürnbergi tribunali „inimsusvastaste 

kuritegude“ määratlus lõi kohustusliku seose rahuvastaste kuritegude (agressioon) või 

sõjakuritegudega“, aga „loomata sarnast seost nõukogude okupatsiooni all olevate Balti 

vabariikidega, jäävad kahtlused püsima „inimsusvastaste kuritegude“ mõiste rakenduvuse suhtes“. 14 

Seega pidi vähemalt looma seose sõjaga. 15 

 

2. Heastamisvahendite olemus ja vormid ja nende rakendamine 

2.1. Hüvitised osana heastamisviisidest 

 

Hüvitistele kui osale heastamisvahenditest on juriidilises akadeemilises kirjanduses palju tähelepanu 

pööratud. Richard Falk on määratlenud kolm erinevat olukorda, kus kasutatakse terminit „hüvitised“, 

sh esialgne tähendus, kus alistatud riik teeb makseid võitjariigile: esimene hõlmab riikidevahelisi 

vaidlusi ja mitmeid teisi tegureid, kus kaebuse esitanud pool taotleb leevendust väidetavast 

ülekohtust, milles kaitsjapoolt süüdistatakse, teine hõlmab sõja/rahu olukorda, kus võidukas pool 

paneb kaotajale kohustusi nn „võitja õigusega“, kolmas võimalus, mis hiljuti on tähelepanu kogunud, 

hõlmab üleminekut demokraatlikku olukorda, kus eelmist võimu peetakse vastutavaks väidetava 

ülekohtu eest ning hüvitised peegeldavad talutud kannatusi, mitte rahvusvahelist sõda. 16  

Kahel esimesel juhul, mille R. Falk määratles, käsitleti hüvitisi puhtalt kompensatsioonina.17 Lisaks 

märgib Richard Falk, et suhteid, mida kirjeldatakse kahes esimeses olukorras, reguleerivad täielikult 

                                                           
11  Lauri Mälksoo (2001). Nõukogude genotsiid? Kommunistliku režiimi massiküüditamised Balti riikidest ja 
rahvusvaheline õigus. Leiden Journal of International Law, 14, lk 782–785. 
12 Justinas Žilinskas, „Broadening the Concept of Genocide in Lithuania’s Criminal Law and the Principle of nullum crimen 
sine lege“, Jurisprudencija (2009, nr 4(118)), lk 342–343 
13 Justinas Žilinskas, „Broadening the Concept of Genocide in Lithuania’s Criminal Law and the Principle of nullum crimen 
sine lege“, Jurisprudencija (2009, nr 4(118)), lk 344; Rain Liivoja, „Competing Histories: Soviet War Crimes in the Baltic 
States“ teoses: Kevin Jon Heller and Gerry Simpson red., The Hidden Histories of War Crimes Trials (Oxford: Oxford 
University Press: 2013), lk 259 
14  Lauri Mälksoo (2001). Nõukogude genotsiid? Kommunistliku režiimi massiküüditamised Balti riikidest ja 
rahvusvaheline õigus. Leiden Journal of International Law, 14, lk 770 
15 Katrīna Inkuša „Mass Deportations of 1949 in Latvia as a Crime Against Humanity - A Fair Legal Reality for Social and 
Political Groups in the Context of the Genocide Convention?“ 9. Balti rahvusvahelise õiguse aastaraamat. 69 2009, lk 83 
16  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 480 
17  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 483 
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rahvusvahelised normid, tavad ja institutsioonid. Seepärast olid selle õigussuhte põhiobjektideks 

riigid. Samas peetakse kolmandat olukorda „siseriikliku kaalutlusõiguse küsimuseks, kuigi seda 

mõjutavad võrreldavates olukordades riiklike tavade laiemad suundumused ja laiemad üleilmsed 

suundumused individuaalse vastutuse suhtes inimsusvastaste kuritegude eest“.18 R. Teitel märgib ka, 

et traditsiooniliselt on hüvitised sõjajärgset olukorda määratlenud, kui „alistatud rahvaste puhul oli 

norm maksta teistele pooltele (riikidele) hüvitist.“ 19  Kuidas pärast Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni loomist ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja vastuvõtmist ei tunnustata 

sõda enam rahvusvaheliste vaidluste lahendamise vahendina, mis innustas ka hüvitise mõistet 

muutma. Akadeemilises õiguskirjanduses on selle termini kasutamine tugevalt kinnistunud 

heastamisvahendi tähenduses rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumiste eest. 20 

Sellega kaasnes ka mõistmine, et hüvitis hõlmab mitmeid erinevaid vorme, mitte ainult 

kompensatsiooni.   

Nagu sätestatud põhiprintsiipidest ja suunistes, hõlmavad hüvitised selliseid vorme nagu: 

 kahjuhüvitis,  

 kompensatsioon,  

 taastamine ning  

 mittekordamise  

 kinnitamine ja tagamine.21  

Paraku ei ole aluspõhimõtetel ja suunistel siduvat jõudu. Samuti ei arvestata neis täielikult valuraha 

mõiste muutumisega aja jooksul, kuna selles dokumendis võetakse kokku ainult teatud juriidilised 

kohustused, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest kas seoses rahvusvaheliste inimõigustega seotud 

õiguste jõhkra rikkumise ning rahvusvahelise humanitaarabiõiguse tõsiste rikkumistega hoolimata 

nende vastuvõtmise ajast. Balti riikide pikaajalise okupatsiooni olukord nõuab spetsiifiliste 

rahvusvaheliste kohustuste võrdlemist vastavalt rahvusvahelistele lepingutele ja rahvusvahelisele 

tavaõigusele ning nende hindamist seoses aluspõhimõtetes ja suunistes sätestatud valuraha mõistega, 

et tuvastada kas selle mõiste rakendamine on Balti riikide kaasuses võimalik. 

Haagi regulatsioone koos Genfi määrustega, millele viidatakse ka aluspõhimõtete ja suuniste 

preambulis, peetakse peamiseks õigusraamistikuks, mis reguleerib kehtivat okupatsiooniseadust. 

Alates selle loomisest kuulutas Nõukogude Liit Venemaa Keisririigi allkirjastatud rahvusvaheliste 

lepingute mittekohaldatavust, kusjuures Haagi regulatsioonid kuulusid nende lepingute koosseisu. 

Sellegipoolest, „kuna Haagi regulatsioonid olid – vastavalt Nürnbergi kohtuprotsessi aruandele – 

omandanud rahvusvahelise tavaõiguse staatuse, olid nende ettekirjutused Nõukogude Liidule siduvad 

juba alates Teise maailmasõja algusest“.22  Genfi määrus sai Nõukogude Liidule siduvaks 1950. 

aastal, kuna „Nõukogude Liit oli üks algsetest riikidest, kes allkirjastas 1949. aasta Genfi 

konventsioonid.“23  

                                                           
18 samas, lk 480 
19 Ruti G. Teitel, Transitional Justice (New York: Oxford University Press, 2001), p. 123.       
20 Näiteks Gentian Zyberi: „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human 
rights and humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011; Naomi Roht-Arriaza: „Reparations Decisions and 
Dilemmas“ 27 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 157 2003–2004; Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: 
Oxford University Press, 2006); Christine Evans „The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed 
Conflict“ Cambridge: Cambridge University Press, 2012, lk 13 
21 ÜRO Peaassamblee 16. detsembri 2005. aasta resolutsioon nr 60/147 artikkel 18 aluspõhimõtete ja suuniste kohta 
seoses õigusega õiguskaitsevahenditele ja rahvusvaheliste inimõigustega seotud õiguste jõhkra rikkumise ning 
rahvusvahelise humanitaarabiõiguse tõsiste rikkumiste ohvritele valuraha maksmise kohta 
22 Lauri Mälksoo, „Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR: 
a Study of the Tension Between Normativity and Power in International Law“ Leiden: Brill. 2003 eBook, lk 186–187 Vt 
ka „The Humanization of Humanitarian Law“ Autor(id): Theodor Meron Allikas:  The American Journal of International 
Law, kd 94, nr 2 (aprill 2000), lk 239–278, lk 248 
23 Samas, lk 189 
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Kohustus maksta hüvitist rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumiste eest sätestati juba maasõja 

õiguse ja tavade Haagi konventsiooni (IV) artiklis 3: Vaenulik osapool, kes rikub kõnealuste 

regulatsioonide sätteid, on vastavalt olukorrale kohustatud maksma kompensatsiooni. See osapool on 

vastutav kõigi tegude eest, mille sooritavad selle relvajõudusesse kuuluvad isikud.24  

John H. E. 1946. aastal märkis Fried, et see Saksamaa välja pakutud artikkel „oli oluline edusamm... 

sätestades selgesõnaliselt, et riigid, mille relvajõud rikuvad Haagi regulatsioone, peavad kahju 

hüvitama. 25  Samas leiab Emanuela-Chiara Gillard, et kahjutasu maksmise kohustus on 

rahvusvahelise üldprintsiip ja „kaasneb automaatselt kui ebaseadusliku teo tagajärg, ilma et selle 

kohustuse peaks konventsioonides välja kirjutama“.26 Genfi määruste kehtestamine ei ole seda sätet 

muutnud, kuna need vaikisid osapoole vastutusest Genfi määruste rikkumise ees. See pole üllatav, 

kuna Genfi määrused täiendavad kehtivaid Haagi regulatsioone, mis olid juba saanud 

rahvusvaheliseks tavaõiguseks. Alles 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide lisaprotokolli ja 8. 

juuni 1977 rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitset käsitleva lisaprotokolli (I protokoll) 

koostamise järel kehtestati säte Genfi määruste või I protokolli sätteid rikkuva osapoole vastutuse 

kohta. Vastavalt 12. augusti 1949 Genfi konventsiooni kommentaaridele „kordab [I protokolli] 91. 

artikkel selgesõnaliselt Haagi konventsiooni artiklit 3 seoses 1907. aasta maasõja õiguste ja tavadega 

ega muuda seda mingil moel kehtetuks, mis tähendab et see on jätkuvalt kõigi rahvaste tavaõigus.“27 

Seega on teatud heastamisviiside tagamise kohustus rahvusvahelise humanitaarseaduse rikkumiste 

eest selgelt kehtestatud.   

Isegi kui kompensatsioon kuulub aluspõhimõtete ja suuniste järgsete kahjutasude hulka, ei tähenda 

see seda, et Haagi või Genfi regulatsioonide rikkumiste eest peab maksma ainult hüvitist. Siin tuleb 

tähele panna, et terminil „reparatsioonid“ oli 20. sajandi alguses täiesti teine tähendus, st „sõja/rahu 

olukord, kus võidukas pool paneb kaotajale kohustusi“ 28  Samas oli kompensatsiooni eesmärk 

hüvitada mingit konkreetset ülekohust või rikkumist, mis põhjustas kahjusid või kaotusi. Seega on 

tegemist sanktsiooniga rikkumise eest.29 Samuti on öeldud, et Haagi konventsiooni (IV) artikkel 3 

maasõja seaduste ja tavade kohta ei hõlma ainult rahamakset, vaid laiemat reparatsioonide 

tähendust.30 Seda seisukohta toetab rahvusvahelise õiguse üldprintsiip, et igasugune üleastumine 

tuleb heastada. Seega mõtestatakse selle artikli tähendust kooskõlas printsiibiga, mida Alaline 

Rahvusvaheline Kohus selgitas Chorzowi tehase kaasuses 1928. aastal. Seepärast tuleb 

kompensatsiooni maksta ainult siis, kui mitterahaline ennistamine ehk rikkumise-eelse olukorra 

taastamine ei ole võimalik. Lisaks on märgitud, et kui kahju tuleneb relvakonfliktist, on täielik 

ennistamine peaaegu võimatu. 31  Võidakse viidata, et sellega anti ajend reparatsioonide 

rakendamiseks ainult hüvitise kujul. Kõike arvesse võttes, peetakse Haagi konventsiooni (IV) 3. 

artiklis maasõja seaduste ja tavade kohta mõlemat elementi, st ennistamist ja hüvitist 

heastamismeetmeteks. 

                                                           
24 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/195 
25 „Transfer of Civilian Manpower from Occupied Territory“ Autor(id): John H. E. Fried Allikas:  The American Journal of 
International Law, kd 40, nr 2 (aprill 1946), lk 303–331, lk 306–307 
26 EMANUELA-CHIARA GILLARD „Reparation for violations of international humanitarian law“ IRRC september 2003 kd. 
85 nr 851, lk 530–531, 532 
27 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitset käsitleva lisaprotokolli artikkel 
91 sisaldab järgmist: 
28  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 480 
29 Richard M. Buxbaum, „A Legal History of International Reparations“ 23 Berkeley J. Int'l L. 314 2005, lk 322 
30 Riccardo Pisillo Mazzeschi „Reparation Claims by Individuals for State Breaches of Humanitarian Law and Human 
Rights: An Overview“, lk 341 
31  https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563C
D00438071 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
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Kohustus maksta hüvitist rahvusvaheliste humanitaarseaduste rikkumise eest korrati uuesti alles I 

protokollis. Kuid kompensatsiooni maksmise kohustus jäi alles kõigi nelja Genfi konventsiooni ühise 

artiklina, et „ükski kõrgetest lepinguosalistest ei tohi taganeda ega vabastada ühtegi teist kõrget 

lepinguosalist kohustusest, mille see või teised lepinguosalised on võtnud seoses eelmises artiklis 

viidatud rikkumistega“32, mis kordab selgelt põhimõtet, mis kehtestati juba Haagi konventsiooni (IV) 

3. artiklis maasõja seaduste ja tavade kohta.33 

Sellest hoolimata on inimõiguste seaduste laiendamise tõttu laiendatud ka kohustust rakendada 

heastamismeetmeid rahvusvahelise humanitaarseaduse järgi. Esiteks rahvusvahelise 

humanitaarseaduse laiendatud kohaldatavuse tõttu mis tahes relvakonfliktidele Genfi määruste järgi.  

Lisaks on nähtav kohtulike sanktsioonidega nõuete rahuldamine rikkumiste eest vastutavate isikute 

vastu. Vastavalt 12. augusti 1949 Genfi konventsiooni kommentaaridele, kuna I protokolli artiklit 91 

peab tõlgendama koos artikliga, mis on kõigis neljas Genfi konventsioonis ühine, „ei ole Genfi 

määruste osapooltel lubatud sõjakurjategijaid kohtu alla anda.” 34  Seega võidakse viidata, et 

kriminaalvastutuse kohaldamine kuriteo sooritamise juhtumites, kus rikutakse rahvusvahelist 

humanitaarseadust, demonstreerib kohustust rahuldada nõuded juba kirjeldatud rikkumiste eest 

vastutavate isikute vastu vähemalt kohtuliku sanktsiooni korras. Lisaks sätestatakse 1948. aasta 

inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 8, et „igaühel on õigus tõhusale heastamisele pädevate 

siseriiklike tribunalide poolt tegude eest, mis rikuvad põhiseaduse või seadustega antud põhiõigusi“. 

Selles dokumendis ei kehtestata ühtegi konkreetset heastamisviisi, võimaldades kohustuse 

kehtestamist vastavalt konkreetsele olukorrale. 

Võttes kõike arvesse vaenuliku okupatsiooni korral, tekib heastamiskohustus kas inimõiguste seaduse 

või rahvusvahelise humanitaarseaduse raske rikkumise tõttu. Kõiki reparatsioonivorme peetakse 

võrdselt oluliseks ja ükski neist ei mängi tähtsamat rolli kui teine.35  

 

2.1 Ennistamine 

 

Vastavalt aluspõhimõtetele ja suunistele peab „restitutsioon igal võimalusel taastama ohvri algse 

olukorra enne rahvusvahelise inimõiguse rasket rikkumist või rahvusvaheliste humanitaarseaduse 

tõsist rikkumist“. Lisaks sellele esitatakse rakendusalade esindusloend, mis sisaldab vabaduse, 

inimõiguste teostamise, identiteedi, perekonnaelu ja kodakondsuse ennistamist, elukohta naasmist, 

töösuhte ennistamist ja vara tagastamist. Rhodri C. Williamsi järgi määratletakse restitutsiooni siin 

nii laialt, et mõiste kaugeneb oma algsest eesmärgist, milleks on valuraha maksmine varade 

omastamise eest. Seda põhjendab aga inimõiguste ja humanitaarõiguse seaduse „elu, vabadust, 

inimväärikust ning vaimset ja füüsilist puutumatust“ ähvardava rikkumise keerukus. 36 Seepärast 

pööratakse suuremat tähelepanu mittemateriaalsete väärtuste taastamise selgitamisele. 

Esialgsed katsed taastada inimõiguste teostamisvõimalusi ja kodakondsust pärinevad ajast, mil 

parandusmeetmeid rakendati holokausti tagajärgede leevendamiseks, 37  kuigi restitutsiooni 

                                                           
32 Esimese konventsiooni artikkel 51, teise konventsiooni artikkel 52, kolmanda konventsiooni artikkel 52, neljanda 
konventsiooni artikkel 131 
33  https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563C
D00438071 
34 Samas 
35 Marten Zwanenburg, The Van Boven/Bassiouni Principles: an Appraisal, 24 Neth. Q. Hum. Rts. 641 2006, p. 666; 
Rhodri C. Williams „The Contemporary Right to Property Restitution in the Context of Transitional Justice“, mai 2007, lk 
4 Hüvitamine „IMPLEMENTING VICTIMS’ RIGHTS. A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right to a 
Remedy and Reparation, märts 2006, lk 33. 
36 Rhodri C. Williams !The Contemporary Right to Property Restitution in the Context of Transitional Justice!, mai 2007, 
lk 4–5 
37 David Fraser ja Frank Caestecker „Jews or Germans? Nationality Legislation and the Restoration of Liberal Democracy 
in Western Europe after the Holocaust“ 31 Law & Hist. Rev. 391 2013, lk 400, 402–403, 404–413; Ursula Kriebaum 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=1066AF25ED669409C12563CD00438071
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põhieesmärk oli natside omastatud vara ennistamine.38 Neid väärtusi võib pidada alusväärtusteks, 

kuna inimõigused on inimväärikuse tuum ja kodakondsusel rajanevad õigused ja kohustused, mis 

seovad riiki ja üksikisikut. Seega pole üllatav, et nende taastamist mainitakse selgelt aluspõhimõtetes 

ja suunistes, sest peaaegu iga inimõiguste või rahvusvahelise humanitaarseaduse raske rikkumine 

hõlmab nende väärtuste tõsist kahjustamist. Kuid kodakondsuse automaatne taastamine ei olnud alati 

soovitav meede ja leiti, et seda õigust tuleks rakendada vaid ohvri taotlusel.39 

Muud konkreetse väärtuse või olukorra taastamisega seotud probleemid näisid tulenevat teatud 

olukordadest inimõiguste ja põhivabaduste massilise rikkumise juhtumites. Sunniviisiline kadumine 

oli represseerimistava, mida praktiseeriti laialdaselt Ladina-Ameerika sõjaliste režiimide poolt. Tava 

tõttu röövida ja müüa sõjaväelise režiimi rünnaku alla sattunud inimeste imikuid, mis oli osa 

sunniviisilise kadumise praktikast, katkestati peresuhted ja seati seeläbi ohtu teatud ühiskonnaosa 

identiteet. Õigus identiteedile hõlmab seega õigust teada tõde oma tõeliste vanemate kohta ning 

pöörduda tagasi oma tegeliku pere ja sugulaste juurde. 40 

Elukohta tagasipöördumine on meede, mille eesmärk oli heastada kahju etnilisi konflikte kannatanud 

ühiskondadele, kus rahvusvähemused kihutati kodudest ja viljakatelt maadelt minema, et anda nende 

vara rivaalitsevast rahvusest isikutele. Kuid rahvastiku sunniviisiline ümberasustamine, mis ulatub 

paljudes riikides ammuste tavadeni, nõuab ka kojupöördumise vajaduse rahuldamist, kuna 

sunniviisilist ümberasustamist peetakse rahvusvahelise humanitaarseaduse tõsiseks rikkumiseks. 

Selline restitutsioonivorm hõlmab õigust pöörduda tagasi päritoluriiki, aga mitte õigust pöörduda 

tagasi selles riigis asuvasse koju.  

Töösuhte taastamine on näide ennistamisest, mis tulenes maksmata palkade, lahkumistoetuste ja 

pensioniõiguste 41  laiendamisest teatud ametikohale ennistamisele, kust inimesi meelevaldselt 

vallandati. Seda praktikat on viimasel ajal arendanud Üleameerikaline Inimõiguste Kohus.42 Kuid 

tegelik ennistamine sõltub konkreetsetest rikkumisjuhtumitest ning on peaaegu võimatu 

massirikkumiste korral või olulise aja möödumise tõttu, mil olukord on täielikult muutunud. 

Vabaduse taastamist võib pidada kõige segasemaks ennistamisvormiks. Selle konkreetsete 

rakendamisviiside süvaanalüüsi uurimused ei andnud tulemusi. Teatud tähelepanekuid siiski leidub. 

Thomas M. Antkowiak märgib, et Üleameerikalise Inimõiguste Kohtu kohtupraktika järgi ei taga see 

meede kinnipeetavate automaatset vabastamist, kuigi teatud juhtudel võib kohus taolist meedet 

nõuda.43 Selgituseks võidakse anda, et kriminaalpoliitika on puhtalt riigi siseasi, mistõttu kohest 

vabastamist kinnipidamisasutusest ei saa nõuda muu asutus peale konkreetse riigi oma, kuigi riiki 

saab kohustada seda tegema kohtumenetluse taasavamisega. Arvestades ennistamise prioriteeti 

heastamise seisukohalt, tuleb ennistamise rakendamist neis valdkondades pidada kohustuslikuks 

püüdluseks korvata kahjusid inimõiguste rikkumiste ohvritele. Konkreetsete meetmete rakendamist 

raskendavad aga massirikkumiste tingimused, mida tuleb heastada. Seega on ennistamise sobivaim 

määratlus massiliste inimõiguste või humanitaarseaduse rikkumiste korral üldsõnaline, st „eelnenud 

                                                           
„Restitution Claims for Massive Violations of Human Rights During the Nazi Regime The Austrian Case“ 2001 Hum. Rts. 
Dev. Y.B. 163 2001, lk 182–183. 
38 Norman Bentwich „International Aspects of Restitutionand Compensation for Victims of the Nazis“, 32 Brit. Y.B. 
aastaraamat. 204 1955–1956 
39 David Fraser ja Frank Caestecker „Jews or Germans? Nationality Legislation and the Restoration of Liberal Democracy 
in Western Europe after the Holocaust“ 31 Law & Hist. Rev. 391 2013, lk 415–420 
40 Lisa Avery „A Return to Life: the Right to Identity and the Right to Identify Argentina's "Living Disappeared"“ 27 Harv. 
Women's L.J. 235 2004, lk 236–237, 241, 252–256. 
41 Ursula Kriebaum „Restitution Claims for Massive Violations of Human Rights During the Nazi Regime The Austrian 
Case“ 2001 Hum. Rts. Dev. Y.B. 163 2001, lk 177 
42 Thomas M. Antkowiak „Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human Rights 
and Beyond“ 46 Colum. J. Transnat'l L. 351 2007–2008, lk 372–373. 
43 Samas, lk 374. 
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olukorra taastamine“, 44nagu ei oleks rikkumist toimunudki. Sama teed käivad aluspõhimõtted ja 

suunised, kuna see vastab tegelikule rahvusvahelisele tavale, samas kui konkreetseid meetmeid võib 

vaadelda kui võimalikke ennistamisnäiteid, mida tuleb konkreetse kaasuse lahendamisel vaagida. 

 

2.2. Hüvitis 

 

Üldise arvamuse kohaselt tuleb hüvitist maksta siis, kui ennistamine ei ole võimalik. Enamasti siis, 

kui riik kuritarvitab oma võimu või relvakonfliktis on inimõiguste rikkumise ulatus nii suur, et kogu 

tekitatud kahju korvamiseks on täielikku ennistamist võimatu rakendada või materiaalse vara 

tagastamine ei ole võimalik, kuna see on hävitatud. Seepärast saab kahjutasu maksmine 

ennistamisviisina palju tähelepanu. Teine põhjus on selle lai rakendamine – teatud juhtudel on see 

üsna kiire viis repressiivse režiimi tagajärgedega toimetulekuks.45 

Aluspõhimõtetes ja suunistes kõlab kompensatsiooni definitsioon järgmiselt:  

igasugune majanduslik hinnatav kahju, mis on iga kaasuse puhul kohane ja proportsionaalne 

rikkumise raskuse ja olukorraga ja mis on põhjustatud rahvusvahelise inimõiguste seaduse raskest 

rikkumisest ja rahvusvahelise humanitaarseaduse tõsisest rikkumisest, nagu: (a) füüsiline või 

vaimne kahju; (b) kaotatud võimalused, sh töökoha, hariduse ja sotsiaalhüvede kaotamine; (c) 

materiaalne kahju ja sissetuleku kaotus, sh teenimisvõimaluse kaotamine; (d) moraalne kahju; (e) 

õigus- või eksperdiabi, ravimi- ja raviteenuste ning psühholoogilise abi ja sotsiaalteenuste kulud.46 

Aluspõhimõtete ja suuniste hüvitise definitsioon viitab, et hüvitis hõlmab mõlemat: materiaalset ja 

mittemateriaalset kahju. Kuid Gentian Zyberi rõhutab, et rahvusvahelise avaliku õiguse järgi on 

materiaalse kahju hüvitamine laialdaselt tunnustatud, samas kui moraalsete kahjude hüvitamine 

kaheldav.47  Tema seiskoht põhines ainult Rahvusvahelise Kohtu kohtupraktikal, eriti nõuandval 

arvamusel okupeeritud Palestiina territooriumi ülesehitamise õiguslike tagajärgede kohta, milles ei 

viidata moraalsetele kahjudele, samas kui loetakse üles kas relvakonfliktides või rahuajal inimõiguste 

rikkumisega põhjustatud materiaalseid kahjusid. Olenemata sellest, ei saa moraalsete kahjude 

väljajätmist Rahvusvahelise Kohtu kohtupraktikast pidada märgiks, et samadel juhtudel kannatatud 

moraalse kahju eest ei ole võimalik hüvitist saada. Kohustus hüvitada moraalsed kahjud 

rahvusvahelisel tasandil pärineb Versailles’ rahulepingust, mis sõlmiti Saksamaa ja liitlasriikide 

vahel pärast Esimest maailmasõda. Artiklis 232, koos artiklis 244 toodud otsese viitega lisale 1, 

sätestatakse et hüvitist võib Saksamaalt nõuda „sõjategevuse käigus tsiviilisikutele põhjustatud 

vigastuste või surma eest... ja selle ning kõigi kahe vaenupoole sõjaliste operatsioonide vahetute 

tagajärgede eest, kus kahju on tekitanud „Saksamaa või selle liitlased omaenda territooriumil või 

okupeeritud või sissetungi alla langenud territooriumil tsiviilisikutest ohvritele mis tahes tegudega, 

mis kahjutavad tervist või töövõimet või väärikust ning taoliste ohvrite ellujäänud ülalpeetavaid.”48 

Lisaks sellele tunnustati Saksamaa vastutust sarnaste kahjude eest Ameerika Ühendriikide ja 

Saksamaa vaheline leping, millega määratakse kindlaks Saksamaa vastu esitatud nõuete suurus, mis 

                                                           
44 Antoine Buyse. 2008. “Lost and Regained? Restitution as a Remedy for Human Rights Violations in the Context of 
International Law.” Heidelberg Journal of International Law (Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht) 68: 129–153. URL: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/32809, lk 133 
45 Max du Plessis, lk 630; Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo 
de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), lk 483  
46 Artikkel 20 aluspõhimõtete ja suuniste kohta seoses õigusega õiguskaitsevahenditele ja rahvusvaheliste 
inimõigustega seotud õiguste jõhkra rikkumise ning rahvusvahelise humanitaarabiõiguse tõsiste rikkumiste ohvritele 
valuraha maksmise kohta 
47 Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and 
humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 209–210 
48 Rahuleping Saksamaaga 28. juunist 1919 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf  

http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/32809
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
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sõlmiti Saksamaa ja Ühendriikide vahel pärast Esimest maailmasõda, kuna viimane ei ole Versailles’ 

rahulepingut ratifitseerinud.49  

Hüvitise maksmist moraalse kahju eest tunnustati ka Saksamaal pärast Teist maailmasõda vastu 

võetud föderaalseadustes holokausti ohvritele kahju hüvitamiseks. 1953. aasta 

Natsionaalsotsialistliku tagakiusamise ohvrite hüvitamise föderaalne täiendav seadus, 1956. aasta 

föderaalne täiendav seadus ja 1965. aasta BEG Schlussgesetz — föderaalne hüvitise lõppseadus 

võimaldasid teatud tingimustel maksta hüvitist hukkunu ellujäänud pereliikmetele ning hüvitada 

vabadusekaotust.50 ÜRO Kompensatsioonikomisjon, mis rajati Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 

687 raames 3. aprillil 1991 nõuete läbivaatamiseks ja hüvitiste maksmiseks kaotuste ja kahjude eest, 

mis tulenesid otseselt Kuveidi ebaseaduslikust okupeerimisest ja Kuveiti sissetungimisest Iraagi 

poolt, maksis hüvitist ka moraalsete kahjude, st kehavigastuste, vaimsete piinade ja ahastuse eest.51 

Kokkuvõtteks on hüvitist moraalsete kahjude eest inimõiguste rikkumiste korral kas relvakonfliktides 

või rahuajal käsitletud ka muudes rahvusvahelise õiguse allikates. Seepärast on selle lisamine 

aluspõhimõtetesse ja suunistesse täielikult õigustatud, et peegeldada selle valdkonna kehtivaid 

rahvusvaheliste või siseriiklikke õigusaktidega määratud kohustusi. Kuigi on arusaadav, et moraalse 

kahju küsimus võib samaaegselt olla ka nõuete rahuldamise teema, 52 on nende kahe erineva 

ennistamisvormi eraldamise kriteerium püstitatud ja selleks on „kahjude suuruse väljaselgitamine“,53 

mida väljendatakse tavaliselt rahasummaga. Seega on ainus oluline küsimus kahjude suuruse 

määratlemine hoolimata nende iseloomust, st materiaalsest või moraalsest olemusest.  

Hoolimata arutelust hüvitise määra ümber, kehtib üldine arvamus, et ükski rahasumma ei suuda 

kompenseerida kõiki kahjusid, mida inimõiguste massilise rikkumise korral on kantud.54 Mõned 

uurijad on tähele pannud, et üksikute inimõiguste rikkumise juhtumitele kehtivad kriteeriumid ei sobi 

sama hästi hüvitatavate kahjude kindlakstegemiseks massirikkumiste korral.55  Seepärast pööratakse 

suurt tähelepanu kahele võimalikule hüvitamismeetodile, st üksikisiku nõudele vastavalt kahjusid 

käsitlevale seadusele ning riiklikule hüvitisele (ühekordsed maksed). 

 

2.3. Heastamine 

 

                                                           
49 Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa vahel 25. augustil 1921 sõlmitud rahuleping, „Reports of International Arbitral 
Awards“, kd 7, lk 9–11. Vt ka David J. Bederman „The United Nations Compensation Commission and the Tradition of 
International Claims Settlement“, 27 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 1 1994–1995, lk 19–22. 
50 Ariel Colonomos ja Andrea Armstrong „GERMAN REPARATIONS TO THE JEWS AFTER WORLD WAR II: A Turning Point 
in the History of Reparations“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 
2006), lk 402–408 
51  David J. Bederman „The United Nations Compensation Commission and the Tradition of International Claims 
Settlement“, 27 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 1 1994–1995, lk 6; ÜRO Kompensatsioonikomisjon http://www.uncc.ch/claims 
[viimati vaadatud 12. jaanuaril 2017] 
52 Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and 
humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 209 
53 Pablo de Greiff „Justice and Reparations“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford 
University Press, 2006), lk 452. 
54 Van Boven, T. (1993,) Study concerning the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross 
violations of human rights and fundamental freedoms (Symbol E/CN.4/Sub.2/1993/8). Saadaval aadressil: 
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/pdf/G9314158.pdf?OpenElement, lk 53; Pablo de 
Greiff „Justice and Reparations“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University 
Press, 2006), lk 456; Brandon Hamber „Narrowing the Micro and Macro: A Psychological Perspective on Reparations in 
Societies in Transition“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), 
lk 568–569; Naomi Roht-Arriaza, lk 158–159; Beth Van Schaack „In Defense of Civil Redress: The Domestic Enforcement 
of Human Rights Norms in the Context of the Proposed Hague Judgments Convention”, 42 Harv. Int'l L. J. 141 2001, lk 
157. 
55 Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2005), lk 151, 
430; Carrillo teoses Greiff lk 527–528; Teitel, lk 141–146. 

http://www.uncc.ch/claims
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/pdf/G9314158.pdf?OpenElement
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Heastamine on veel üks ennistamise kinnistunud vorme moraalse kahju korvamiseks, kuigi Richard 

Falk käsitleb seda ennistamise unarvormi või mittekohustusliku vormina, eriti kui rakendatakse 

rahvusvahelise õiguse traditsioonilist mõistet ehk õigust ehk riikide üle valitsevat õigust.56 Kui aga 

kaasus puudutab inimõiguste massilist rikkumist, on heastamine väga oluline riigi ja üksikisiku 

vertikaalse suhte tõttu, kus riik kehtestas oma kodanikele represseerivat poliitikat. 57  Seda 

ennistamisviisi inimõiguste rikkumiste korvamise osana arendas eriti Üleameerikaline Inimõiguste 

Kohus, sest paljud heastamise rakendamist käsitlevad autorid on näiteid toonud selle kohtu 

kohtupraktikast.58  

Vastavalt Relvakonfliktide ohvrite hüvitamise komisjonile, mille asutas Rahvusvaheline Õiguse 

Assotsiatsioon,59 tunnustatakse seda ennistamisvormi ka relvastatud konfliktide juhtumites, kuna 

heastamist käsitletakse spetsiifiliselt riigivastutust käsitlevate artiklite eelnõus, mille on koostanud 

Rahvusvaheline Õiguskomisjon (ILC) ja mida kasutavad oma praktikas reparatsioonikavadega 

töötavad rahvusvahelised asutused, mis on rajatud rahvusvahelisel tasandil, et lepitada konkreetset 

ühiskonda pärast relvastatud konflikti (näiteks Darfuri Rahvusvaheline Uurimiskomisjon). On isegi 

öeldud, et erinevad hüvitamise vormid on vajalikud, et kaetud saaksid kõik rahvusvahelise õiguse 

rikkumisega tekitatud kahjud. 60  

Heastamine kui inimõiguste rikkumise korvamise vorm on eriti laiahaardeline, kuna hõlmab 

erinevaid meetmeid moraalse kahju korvamiseks, või nagu mõned autorid väidavad, siis „rikkumiste 

heastamiseks viisil, mida ei kata klassikalised ennistamis- ja hüvitamisviisid“61. Kui aga nähakse, et 

kompensatsioon hõlmab nii materiaalseid kui ka moraalseid kahjusid, on oluline mõista, et 

heastamine on viis rahaliselt mittemõõdetavate kahjude korvamiseks materiaalsete või 

mittemateriaalsete meetmetega, millel on teatud rahas mõõdetamatu tulemus, nagu näiteks leevendus, 

andestus jmt.62  

Erinevate meetmete tõttu, mis on kohaldatavad heastamise mõiste all, ei ole teatud kaasustes 

kokkulepet selle ulatuse suhtes. Näiteks relvakonfliktide ohvrite heastamist käsitlevate 

õigusprintsiipide rahvusvahelise deklaratsiooni eelnõu 9. artikli kommentaarides rõhutatakse, et 

„selle definitsiooni alla võib langeda lai valik meetmeid“ ja artiklis 9 nimetatakse ainult osa neist 

„ammendavalt“. 63  Samas rõhutab Christine Evans „tõe paljastamist“ kui heastamise 

põhikomponenti.64 Aluspõhimõtetes ja suunistes loetletakse järgmisi heastamismeetmeid: 

(a) tõhusad meetmed, mille eesmärk on lõpetada jätkuvad rikkumised; 

(b) faktide kinnitamine ning tõe täielik ja avalik paljastamine...; 

(c) kadunute asukoha tuvastamine, röövitud laste isikute ja  

hukatute surnukehade tuvastamine ning abi osutamine surnukehade leidmisel,  

tuvastamisel ja ümbermatmisel vastavalt ohvrite väljendatud või eeldatud soovidele või  

                                                           
56  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 483 
57 Shelton, lk 150 
58 Carrillo teoses Greiff, lk 525–527. 
59 Lisateavet Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsiooni (ILA) tegevuste ja ILA enda kohta saab veebilehel http://www.ila-
hq.org/en/committees/index.cfm  
60  RELVAKONFLIKTIDE OHVRITELE KAHJU HÜVITAMISE RAHVUSVAHELISTE ÕIGUSPRINTSIIPIDE DEKLARATSIOONI 
EELNÕU (SISULISED KÜSIMUSED) artiklid 1 ja 9 ja artiklite 1 ja 9 kommentaarid  
61 Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and 
humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 211 
62  Carrillo in Greiff lk 519–525. Gentian Zyberi soovitab kompensatsiooni mõistest välja jätta moraalsete kahjude 
küsimuse, kuna see on „heastamise teema“. Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of 
reparation for international human rights and humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 209 
63  RELVAKONFLIKTIDE OHVRITELE KAHJU HÜVITAMISE RAHVUSVAHELISTE ÕIGUSPRINTSIIPIDE DEKLARATSIOONI 
EELNÕU (SISULISED KÜSIMUSED) artikkel 9 ja artikli 9 kommentaarid 
64 Christine Evans „The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict“, New York: Cambridge 
University Press, 2012, lk 13 

http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm
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perede ja kogukondade kultuuritavadele; 

(d) ametlik deklaratsioon või kohtuotsus, mis taastab ohvri ja ohvriga lähedaselt seotud 

isikute väärikuse, maine       

ja õigused; 

(e) avalik vabandus, sh faktide tunnistamine ja vastutuse  

võtmine; 

(f) kohtulike ja haldussanktsioonide rakendamine rikkumiste eest vastutavatele 

isikutele; 

(g) ohvrite mälestamine ja austamine; 

(h) täpsete andmete esitamine rahvusvahelise inimõiguste seaduse  

ja rahvusvahelise humanitaarseaduse rikkumiste kohta koolitus- ja õppematerjalides  

kõigil haridustasemetel. 

Nende kõigi rakendamine ei ole kohustuslik, sest aluspõhimõtetes ja suunistes on öeldud, et 

kohaldada võib üht või kõiki järgmistest meetmetest. Kuid on avaldatud arvamust, et avalik 

rikkumiste teadvustamine on kõige olulisem heastamisviis, sest „ohvri jaoks on üks hullemaid 

aspekte see, et teda või temaga juhtunud täielikult ei usuta“.65 Seega võib muid meetmeid pidada 

toeks tõese versiooni esitamisel juhtunust ja süüdlaste vastutusele võtmisel. Seega võib neid 

meetmeid ka rühmitada, kuna mõned neist on mõeldud tagakiusamise tunnustamiseks ja süüdlaste 

vastutuse teadvustamiseks66 ja teised on mõeldud tõe paljastamiseks seoses ebaõigluse ja mälestuste 

alalhoidmisega67, kus rikkumiste jätkamise lõpetamine ei kuulu kumbagi neist rühmadest. 

Seoses rikkumiste lõpetamisega ei nõustu mõned uurijad seisukohaga, et see tuleb kaasata 

heastamismeetmete hulka ja arvavad, et seda meedet tuleks käsitleda iseseisva õigusliku 

kohustusena. 68  Vastavalt Dinah Sheltonile „näib peatamise kaasamine reparatsioonimõistesse 

viitavat, et ohvri puudumisel ei kaasne peatamise kohustust“, mis õõnestab „kohustust peatada 

igasugune tegevus, mis ei ole kooskõlas rahvusvaheliste kohustustega.” 69  Seega „saavutatakse 

ennistamine ja peatamine sama teoga, näiteks vabaduse taastamise ja vara tagastamisega”.70  

 

2.4. Mittekordamise tagamine 

 

Mittekordamise tagamine eraldi reparatsioonivormina kehtestatakse aluspõhimõtetes ja suunistes. 

Neid suunatakse õiguskorra loomise ja inimõiguste austamise poole teatud ühiskonnas.71 Kuid paljud 

                                                           
65 Kahju hüvitamine „IMPLEMENTING VICTIMS’ RIGHTS. A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right 
to a Remedy and Reparation, märts 2006, lk 38. 
66 Ametlik deklaratsioon või kohtuotsus, mis taastab ohvri ja temaga lähedalt seotud isikute väärikuse, maine ja õigused, 
või kehtestab avaliku vabanduse, sh faktide tunnistamise ja vastutuse võtmise ning kohtulike ja haldussanktsioonide 
rakendamise rikkumiste eest vastutavatele isikutele. 
67 Faktide kinnitamine ning tõe täielik ja avalik paljastamine, kadunute asukoha tuvastamine, röövitud laste isikute ja 
hukatute surnukehade tuvastamine ning abi osutamine surnukehade leidmisel, tuvastamisel ja ümbermatmisel 
vastavalt ohvrite väljendatud või eeldatud soovidele või perede ja kogukondade kultuuritavadele; ohvrite mälestamine 
ja austamine; täpsete andmete esitamine rahvusvahelise inimõiguste seaduse ja rahvusvahelise humanitaarseaduse 
rikkumiste kohta koolitus- ja õppematerjalides kõigil haridustasemetel. 
68 Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2005), lk 149; 
Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and 
humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 212–213. 
69 Shelton, lk 149 
70 Shelton, lk 150 
71 Aluspõhimõtete ja suuniste artikli 23 järgi peaksid mittekordamise tagatised võimalusel hõlmama üht või kõiki 
järgmistest meetmetest, mis panustavad ka ennetamisse: (a) tõhusa sõja- ja julgeolekuvägede tsiviilkontrolli 
tagamine; (b) tagamine, et kõik tsiviil- ja sõjaväemenetlused järgivad rahvusvahelisi nõuetekohase menetluse, õigluse 
ja erapooletuse standardeid; (c) kohtuvõimu sõltumatuse tugevdamine; (d) isikukaitse õigus-, meditsiini- ja 
tervishoiuametites, meedias ja sellega seotud ametites ning inimõiguste kaitsjate isikukaitse; (e) prioriteetne ja jätkuv 
inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarseaduse õppe tagamine kõigis ühiskonnarühmades ja õiguskaitseametnike 
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uurijad, kes lahendavad küll heastamisküsimusi ja mittekordamise tagamise probleemi, ei nimeta 

konkreetseid meetmeid mittekordamise tagamiseks. 72  Selle põhjus on see, et mõlemad viisid 

puudutavad küsimusi, mida ei saa rahas mõõta ja on paljudel juhtudel kollektiivse iseloomuga. Dinah 

Shelton rõhutab samas, et samamoodi nagu heastamise korral, on mittekordamise tagamine 

inimõiguste massirikkumiste korral, mis tulenevad riigiaparaadi repressioonidest rahva vastu, väga 

oluline tekitada usaldust riigi vastu.73 

Nende seisukohtade kokkuvõtmiseks võib järeldada, et rikkumiste peatamine ja mittekordamise 

tagamine on tihedalt seotud. Mõlemad meetmed tagavad sellise riigikorra püstitamise, mis austab 

inimõigusi ja heastab ohvritele inimõiguste rikkumised. Lisaks on öeldud, et rikkumiste peatamine 

on riigi tulevaste kohustuste ja mittekordamise tagamise suhtes negatiivne kohustus – „tulevaste 

tegevuste positiivne tagamine”.74 Seepärast oleks vastuvõetavam käsitleda mittekordamise tagatist 

koos rikkumise lõpetamisega eraldi õigusliku kohustusena.  

 

2.5. Rehabiliteerimine 

 

Rehabiliteerimine on reparatsioonide viimane vorm, mida tuleks arutleda reparatsiooni mõiste 

kujundamiseks. Seda käsitletakse uue reparatsioonivormina, mis ei ole sama kinnistunud kui 

ennistamine, hüvitamine ja heastamine. Rehabiliteerimine kui reparatsioonivormi ei mainita sellises 

rahvusvahelise avaliku õiguse õigusnormide autoriteetses allikas nagu näiteks riikide vastutust 

käsitlevate artiklite eelnõu 75  ja seda pole Rahvusvahelises Kohtus rakendatud. 76  Kuid 

rehabiliteerimine kui ennistamisvorm leidub piinamise ning muude julmade, ebainimlike või 

inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni artiklis 1477  ning 

Üleameerikaline Inimõiguste Kohus tõlgendab Ameerika inimõiguste konventsiooni sätteid nii, et 

need kehtestavad rehabiliteerimise.78  

Rehabiliteerimise eesmärk on „anda tulevikus meditsiinilist ja kliinilist ravi ohvri lühi- või 

pikaajaliste vigastuste eest hoolitsemiseks, mis eristab seda eelnevate meditsiini- ja ametikulude 

lihtsast hüvitamisest”79. Aluspõhimõtete ja suuniste järgi ei ole rehabiliteerimise eesmärk ainult 

tervishoiu- ja psühholoogiliste teenuste osutamine, sest see reparatsioonivorm sisaldab ka õiguslikke 

ja sotsiaalseid teenuseid. Seda seisukohta toetab Nora Sveaass, kes märgib, et „on otseselt eksitav ja 

poliitiliselt ekslik läheneda poliitilistele tegudele ja kuritarvitada võimu meditsiiniterminitega.”80 See 

                                                           
ning sõja- ja julgeolekuvägede koolitamine; (f) tegevusjuhendite ja eetikanormide, eeskätt rahvusvaheliste standardite 
järgimise edendamine riigiteenistujate, sh õiguskaitseametnike, parandusametnike, meediatöötajate, meditsiini-, 
psühholoogia-, sotsiaalteenuste ja sõjaväepersonali töötajate, aga ka majandusettevõtete poolt; (g) mehhanismide 
edendamine ühiskondlike konfliktide ennetamiseks ja jälgimiseks ning nende lahendamiseks; (h) rahvusvahelise 
inimõiguste seaduse rasket rikkumist või rahvusvahelise humanitaarseaduse tõsist rikkumist toetavate ja 
võimaldavate seaduste ülevaatamine ja reformimine.“ 
72 Greiff in Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), lk 452; Carrillo in 
Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), lk 525–527; Arriaza, lk 159–
160 
73 Shelton, lk 150 
74 Kahju hüvitamine „IMPLEMENTING VICTIMS’ RIGHTS. A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right 
to a Remedy and Reparation, märts 2006, lk 40. 
75  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 482 
76 Gentian Zyberi, „The International Court of Justice and applied forms of reparation for international human rights and 
humanitarian law violations“, 7 Utrecht L. Rev. 204 2011, lk 205–206 
77  Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses Pablo de Greiff, „The 
Handbook of Reparations“ (New York: Oxford University Press, 2006), lk 484;  Ariaza, lk 161. 
78 Carrillo in Greiff, lk 512. 
79 Carrilllo in Greiff, lk 512 
80 Nora Sveaass „Gross human rights violations and reparation under international law: approaching rehabilitation as a 
form of reparation“ (viimati vaadatud 20. veebruaril 2016) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650211/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650211/
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vaade põhineb seisukohal, et rehabiliteerimine peaks taastama üksikisiku füüsilise, vaimse, sotsiaalse 

ja kutsevõimekuse ja tema täieliku kaasatuse ja osaluse ühiskonnas. 81  Seega võib öelda, et 

rehabiliteerimist kui reparatsioonivormi peab kujundama täiendavate kohustuslike 

õigusregulatsioonidega. 

Võttes arvesse erinevaid reparatsioonimeetmeid, nende rakendamise keerukust ja teatud 

kaalutlusõigust nende kehtestamisel, on oluline saada juhiseid nende edukaks rakendamiseks. Sellest 

tulenevalt pühendatakse suurt tähelepanu reparatsiooni eesmärkidele.  Esmalt peaksid reparatsioonid 

aitama kehtestada üldisi üleminekueesmärke, s.t ühiskondlikku tunnustamist, kodaniku-usaldust ja 

sotsiaalset solidaarsust.82 Tõde mängib siin väga olulist rolli.83 Seepärast rõhutatakse inimõiguste 

rikkumise juhtumites või rahvusvaheliste humanitaarseaduse rikkumistes, kus mineviku ebaõigluse 

heastamine traditsioonilise õigusstandardi saavutamiseks on väga keeruline ülesanne, reparatsioonide 

tulevikku vaatavat eesmärki.84 

Lisatähelepanu peab pöörama seisukohale, et õiguslikud meetmed ei kata repressioonide tohutut 

ulatust ja seetõttu peetakse reparatsioone poliitilisteks vahenditeks, eriti kuna need aitavad 

ühiskonnas teostada laiemaid poliitilisi eesmärke ja õiglust. Seega ei peeta reparatsioone ainult 

õiguslikeks kohustusteks, vaid pigem ühiskonna sotsiaalseks solidaarsuseks.85  Samas ei nõustu M. 

Cherif Bassiouni selle seisukohaga, öeldes et „rahvusvahelises ja siseriiklikus õiguses ei ole tõendeid, 

et kehtiks õigus hüvitisele, ennistamisele ja heastamisele peale vastutuse kehtestamise kaudu tehtud 

kahju eest,“ kuna vastutust saab kehtestada ainult kohtulikes kriminaal- ja tsiviilmenetlustes. Inimlik 

ja sotsiaalne solidaarsus peegeldub tema arvates ainult sotsiaalsetes abi- ja toetusprogrammides.86  

 

3. Piirkonna riigikorra ülevaade 

 

3.1 Teised endised nõukogude liiduvabariigid 

Võrreldes Baltimaadega ei ole teised endised liiduvabariigid olnud sama innukad kohtulike 

üleminekumeetmete omaksvõtmisel, sh ohvrite kahjude hüvitamisel. Armeenia, Aserbaidžaan, 

                                                           
81 Kahju hüvitamine. Rehabilitation as a Form of Reparation under International Law. December 2009, lk 8–11 
82 Pablo de Greiff „Justice and Reparations“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford 
University Press, 2006), lk 465–466; M. Brinton Lykes ja Marcie Mersky „Reparations and Mental Health: Psychosocial 
Interventions Towards Healing, Human Agency, and Rethreading Social Realities“ in Pablo de Greiff, The Handbook of 
Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), lk 591, 610, 615. 
83 Jaime E. Malamud-Goti and Lucas S. Grosman „Reparations and Civil Litigation: Compensation for Human Rights 
Violations in Transitional Democracies“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford 
University Press, 2006), lk 552; Brandon Hamber „Narrowing the Micro and Macro: A Psychological Perspective on 
Reparations in Societies in Transition“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford 
University Press, 2006), lk 568; Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), 
lk 576–577; M. Brinton Lykes ja Marcie Mersky „Reparations and Mental Health: Psychosocial Interventions Towards 
Healing, Human Agency, and Rethreading Social Realities“ in Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: 
Oxford University Press, 2006), lk 610, 615; Shelton, lk 9–10, 121; Van Boven, Theo. 1993. Study concerning the right to 
restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms 
(Symbol E/CN.4/Sub.2/1993/8). Saadaval veebilehel: http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/pdf/G9314158.pdf?OpenElement, lk 53 
84 Ruti G. Teitel, Transitional Justice (New York: Oxford University Press, 2001); Shelton, lk 464; Arriaza, lk 181. 
85 Pablo de Greiff „Justice and Reparations“ teoses Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford 
University Press, 2006), lk 466; Richard Falk „Reparations, international law, and global justice: a new Frontier“ teoses 
Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 2006), lk 480, 485; M M. Brinton 
Lykes ja Marcie Mersky „Reparations and Mental Health: Psychosocial Interventions Towards Healing, Human Agency, 
and Rethreading Social Realities“ in Pablo de Greiff, The Handbook of Reparations (New York: Oxford University Press, 
2006), lk 596, 610,  Shelton, lk 455, 646; Zwanenburg, lk 647.  
86 Bassiouni, M. Cherif. 2006. “International Recognition of Victims’ Rights.” Human Rights Law Review 6(2): 203–279. 
doi:10.1093/hrlr/ngl009, lk 205 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/pdf/G9314158.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/58/pdf/G9314158.pdf?OpenElement
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Valgevene, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan ja Usbekistan ei ole selles kontekstis 

oma minevikuga sama tõsiselt tegelenud. Põhjused on olnud erinevad, alates kommunistlike juhtide 

säilitatud võimust (Kasahstan, Kõrgõzstan, Türkmenistan, Usbekistan) kuni relvastatud konfliktideni 

(Armeenia, Aserbaidžaan, Tadžikistan). 87  Valgevene on tuntud oma nõukogude mineviku 

aktsepteerimise poolest.88 Samas on Ukraina, Georgia ja Moldova püüdnud heastada nõukogude 

võimu ohvrite kahjusid, kuigi mitte samal tasemel kui Baltimaad.89 Lisaks demonstreerib ohvritele 

rakendatud meetmete analüüs, et kahjude heastamine nende riikide ohvritele sõltub eriliselt 

poliitilistest muutustest. Mitme endise liiduvabariigi sõltuvus Venemaa majandusest on samuti 

oluline tegur. Seega hüvitati nõukogude režiimi ohvrite kahjusid teistes endistes liiduvabariikides 

peamiselt siis, kui need riigid kuulusid alles Nõukogude Liidu koosseisu.90 Spetsiifilisi probleeme, 

mis kerkisid esile pärast Nõukogude Liidu kokku kukkumist, käsitletakse allpool. 

Nagu Balti riikides, ei olnud vara tagastamise meede konkreetselt suunatud ohvritele, vaid oli pigem 

vahend kontrollitud majanduselt üleminekuks turumajandusele. 91 Ainus näide ohvritele suunatud 

ennistamisest, nagu Balti riikide puhul, on vabaduse ja inimõiguste teostamise taastamine (isiklik 

rehabilitatsioon).92 Üks tähelepanuväärsetest näidetest on „holodomori kui Ukraina rahva vastase 

genotsiidi tunnustamise seaduse“ vastuvõtmine Ukrainas 2006. aastal. 93  Kuid viimase meetme 

rakendamine ei jää vastuoludeta ja Ukraina Rahvuslaste Organisatsiooni (OUN) ja Ukraina 

mässuliste armee (UPA) liikmete juhtum on eriti tähelepanuväärne, sest Ukraina pole endiselt 

lahendanud nende staatuse küsimust nõukogude režiimi ohvritena ei Ukraina poliitiliste 

repressiooniohvrite rehabiliteerimisseaduse ega sõjaveteranide staatuse ja nende sotsiaalsete 

kaitsetagatiste seaduse alusel. OUNi ja UPA liikmeid ei peeta ohvriteks ega abikõlblikeks teatud 

hüvitistele, kui nad sõdisid punaarmee vastu.94 Seega on OUNi ja UPA ajaloo nõukogudeaegne 

tõlgendus värvikalt meeles ja tõstatab küsimuse inimõiguste teostamise taastamise õiglase 

rakendamise kohta ennistusmeetmena inimestele, kes võisid samuti olla nõukogude režiimi ohvrid.  

Hüvitist kui ohvrite kahjude hüvitamise meedet (.st makse igasuguse majandusliku hinnatava 

materiaalse või moraalse kahju eest) endistes liiduvabariikides ei rakendatud ja see piirdus ainult 

isikliku hüvitisega kaotatud vara eest. Kuid taotlejad ei saanud seda sageli kätte seaduseaukude tõttu 

ja kuna seda õigust ei olnud võimalik regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil inimõiguste 

                                                           
87 Lavinia Stani sissejuhatus. Post-communist transition, justice and transitional justice in Transitional Justice in Eastern 
Europe and the former Soviet Union (toim. Lavinia Stan) Routledge; 1 kd London ja New York, 2009; Bertrand  
M. Renaud Housing Finance in Transition Economies, The World Bank Financial Sector  Development Department 
January 1996 lk 3 
88 Taras Kuzio „HISTORY, MEMORY AND NATION BUILDING IN THE POST-SOVIET COLONIAL SPACE“ Nationalities 
Papers, kd. 30, nr 2, 2002, lk 254–255 
89 Lavinia Stani sissejuhatus. Post-communist transition, justice and transitional justice in Transitional Justice in Eastern 
Europe and the former Soviet Union (toim. Lavinia Stan) Routledge; 1 kd London ja New York, 2009 
90 Vt nt De-Stalinising Eastern Europe The Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953 
Toimetajad: Kevin McDermott, Matthew Stibbe, Palgrave Macmillan UK, 2015 London, lk 170–203, 221–236 
91 Soós, Károly Attila, Politics and Policies in Post-Communist Transition: Primary and Secondary Privatisation in 
Central Europe and the Former Soviet Union, Budapest: Central European University Press. 2011, lk 15–20; Bertrand  
M. Renaud Housing Finance in Transition Economies, The World Bank Financial Sector  Development Department 
jaanuar 1996 
92 Taras Kuzio „HISTORY, MEMORY AND NATION BUILDING IN THE POST-SOVIET COLONIAL SPACE“ Nationalities 
Papers, kd. 30, nr 2, 2002, lk 251 
93 Tatiana Zhurzhenko „The geopolitics of memory“ Eurozine, 2007, lk 7–8; Myroslava Antonovych „Accountability for 
Human Rights Violations by Soviet and Other Communist Regimes and the Position of the Council of Europe“ teoses 
„Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe“ (toim. Larissa M. L. Zaleska Onyshkevych ja Maria G. 
Rewakowicz) M.E.Sharpe, New York, 2009, lk 135–136 
94 Oxana Shevel „The Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of Post-Franco Spain and 
Post-Soviet Ukraine“ Slavic Review 70, nr 1 (Spring 2011), lk 147–155 
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kaitsevahendite abil kaitsta.95 Andmed sotsiaalsete või tervishoiuteenuste meetmete kohta nõukogude 

režiimi ohvrite rehabiliteerimise kontekstis ei ole saadaval. 

Mis puutub heastamisse, siis on põhjalikult analüüsitud selliseid meetmeid nagu endiste 

kommunistide ja salateenistuse liikmete lustratsioon ja kohtu alla andmine.96 Erinevalt Balti riikidest, 

tegid Moldova ja Georgia kõigest ebaõnnestunud katse kehtestada lustratsiooniseadusi. Lisaks ei 

keelatud ära kommunistlikke parteisid ja mõnes endises liiduvabariigis säilitasid need isegi 

märkimisväärse poliitilise võimu. Seega ei astunud ülejäänud endistes liiduvabariikides endised 

kommunistlikud juhid kohtu alla oma vastutuse eest inimõiguste kuritarvitamise eest nõukogude 

režiimi ajal.97  

Ukraina suutis aga lustratsiooniseaduse vastu võtta pärast president Viktor Janukovõtši tagandamist 

2014. aastal. See seadus keskendub julgeolekukontrolli teostamisele riigiaparaadi kõige tähtsamate 

ametikohtadega riigiametnike, kohtunike, sõjaväeametnike ja poliitikute ning nende suhtes, kes 

töötasid neil ametikohtadel Viktor Janukovõtši ametiajal presidendina ja kehtib isikutele, kes valiti 

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei, Ukraina Kommunistliku Partei ja endise NSVLi muu 

liiduvabariigi kommunistliku partei kõrgetel ametikohtadele, Lenini Kommunistlik Noorte 

Ühingusse Ukrainas või kes olid Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee, Ukraina 

Liiduvabariigi Riikliku Julgeoleku Komitee, endise NSVLi teiste liiduvabariikide Riikliku 

Julgeoleku Komitee, NSVLi Kaitseministeeriumi Luure Peadirektoraadi töötajad või agendid, või kes 

olid lõpetanud Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee kõrgkooli (v.a tehnilistel erialadel). 

Sõltuvalt koostöötüübist ja positsioonist, rakenduvad neile isikutele piirangud viiest kuni kümne 

aastani.98 Selle seaduse rakendamine on keerukas ja selle suhtes avaldatakse nii vastupanu kui ka 

kriitikat.99 Kuid kirjeldatud algatus näitab selgelt, et isegi pärast enam kui kahtekümmet aastat ei ole 

see meede oma olulisust minetanud. 

Meetmeid seoses tõe paljastamisega ebaõigluse ja mälestuste talletamisega rakendatakse esmalt 

valitsusväliste algatustega. Seejuures on äärmiselt oluline ühenduse Memorial roll. See endises 

NSVLis 1989. aastal asutatud organisatsioon on arendanud oma tegevust teistes endistes 

liiduvabariikides ja tegutseb praegu Valgevenes, Kasahstanis ja Ukrainas.100 Selle põhiülesanne on 

organiseerida NSVLi repressiivse mineviku ohvrite mälestamist ja taaselustada ajaloolist mälu. 101 

Näited teistest mälestusalgatustest hõlmavad mälestuste talletamise eest vastutavate asutuste rajamist. 

2004. aastal loodi Georgias nõukogude okupatsioonimuuseum, mida toetas endine Georgia president 

Mihheil Saakašvili. Ukrainas asutati samas Riiklik Mäluinstituut.102 On tähelepanuväärne, et need 

                                                           
95 Natsi ja kommunistliku režiimi ohvritele kahju riiklik hüvitamine: rahvusvaheliste ja riiklike seaduste puutepunkt = 
Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika: 
doktoritöö: sotsiaalteadused, õigus (01 S) / Nika Bruskina; Vilnius University, lk 133–135 
96 Lavinia Stan Memory, Justice, and Democratization in Post-Communism in End and the Beginning, toim. Vladimir 
Tismaneanu ja Bogdan C. Iacob, Central European University Press, 2012. ProQuest Ebook Central, 
Loodud programmis vmulib-ebooks kuupäeval 2017-07-06 15:42:26, lk 496 
97 Lavinia Stan „The former Soviet Union“ teoses Transitional Justice in Eastern Europe and the former Soviet Union 
(toim. Lavinia Stan) Routledge; 1 kd London and New York, 2009, lk 222–241 
98 Ukraina seadus „lustratsioonist“, Ukraina Verkhovna Rada; 16. september 2014 nr 1682-VII 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/anot/en/1682-18  
99 Lisateavet saab artiklist „This is how Ukraine’s old regime battles lustration“ 
http://euromaidanpress.com/2016/06/02/yanukovych-regime-aims-to-recover-wages-war-on-ukraines-lustration/  
100 Rahvusvaheline memoriaal https://www.memo.ru/en-us/ [viimati vaadatud 6. juulil 2017] 
101 Taras Kuzio „HISTORY, MEMORY AND NATION BUILDING IN THE POST-SOVIET COLONIAL SPACE“ Nationalities 
Papers, kd. 30, nr 2, 2002, lk 251 
102 Tatiana Zhurzhenko „The geopolitics of memory“ Eurozine, 2007, lk 2 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/anot/en/1682-18
http://euromaidanpress.com/2016/06/02/yanukovych-regime-aims-to-recover-wages-war-on-ukraines-lustration/
https://www.memo.ru/en-us/
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valitsusalgatused said kättesaadavaks alles siis, kui läänemeelsed poliitikud nendes riikides võimule 

tulid. 

3.2 Endised nõukogude „satelliitriigid“ 

See riikide rühm koosneb neist riikidest, mis suutsid pärast Teist maailmasõda säilitada ametliku 

riikluse, aga olid tegelikult NSVLi kontrolli all. Kommunistliku režiimi ohvrite kahju hüvitamise 

kogemusi analüüsiti põhjalikult Bulgaarias, Tšehhis, Ungaris, Poolas, Rumeenias ja Slovakkias. Vara 

tagastamist, kuigi erineval moel, teostati kõigis ülalnimetatud riikides peale Poola, kus see küsimus 

on siiani lahendamata.103 Selle protsessi viibimist mõjutab selgelt märkimisväärne muutus Poola 

territooriumis pärast Teist maailmasõda.104 Teisi meetmeid, nagu vabaduse ja inimõiguste teostamise 

taastamist (isiklik rehabilitatsioon) on laialdaselt rakendatud kogu piirkonnas.105 

Kuigi teistest kompensatsioonimeetmetest peale kaotatud vara tagastamise endistes liiduvabariikides 

ei ole, on endised nõukogude mõjusfääri kuulunud riigid tavaliselt maksnud hüvitist mitte ainult 

kaotatud vara eest, vaid ka nende kannatuste eest kommunistliku režiimi all. Valuraha maksmist 

organiseeritakse igas riigis erinevalt, s.t ühekordsete maksete või mitme makse tegemise kaudu teatud 

ajaperioodi jooksul. Tähelepanuväärne on ka see, et tervishoiu- ja sotsiaalteenuste meetmeid 

pakutakse enamasti, makstes igakuiseid üksiksummasid ja need ei ole mõeldud konkreetse 

rehabiliteerimiseesmärgi saavutamiseks, kuigi pakutakse selliseid sotsiaalteenused nagu näiteks 

avaliku transpordi allahindlus Poolas ja Rumeenias või tasuta riiklik telefoniteenus Rumeenias. 

Mitmetes riikides tagatakse režiimi ohvritele ka täiesti tasuta tervishoiuteenuseid.106 

Lustratsiooni kui heastamismeedet rakendati kõigis nendes riikides, kuigi riigid erinevad selle 

meetme ulatuse poolest.107 Ungari oli esimene endine kommunistlik riik, kes võttis vastu seaduse 

kriminaalmenetluse kohaldamise kohta endistele kommunistlikele ametnikele, kuigi Ungari 

Konstitutsioonikohus lükkas selle esimese versiooni tagasi.108 Kuid kohtuistungeid rahvusvaheliste 

kuritegude sooritamise eest peeti vaid Rumeenias.109  

                                                           
103 Uurimus sellest, kuidas liikmesriikides tegeletakse totalitaarsete režiimide poolt Euroopas sooritatud kuritegude 
mälestusega. 
Esitanud prof dr Carlos Closa Montero, Humanitaar- ja sotsiaalteaduste Keskus CSIC Madrid, Hispaania, 2010, lk 116–
117, 118–119, 120–125. 
104 Andmebaasid ja kaardid. Vara tagastamine Poolas (informatikoni veebileht) 
http://propertyrestitution.pl/Databases,and,maps,21.html [viimati vaadatud 7. juulil 2017] 
105Isiklik rehabilitatsioon http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/content/personal-rehabilitation 
[viimati vaadatud 7. juulil 2017]  
106 Uurimus sellest, kuidas liikmesriikides tegeletakse totalitaarsete režiimide poolt Euroopas sooritatud kuritegude 
mälestusega. 
Esitanud prof dr Carlos Closa Montero, Centre of Human and Social Sciences CSIC Madrid, Spain, 2010, lk 97–101, 
104–107, 108–110, 111–114; Natsi ja kommunistliku režiimi ohvritele kahju riiklik hüvitamine: rahvusvaheliste ja 
riiklike seaduste puutepunkt = Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės 
ir nacionalinės teisės sąveika: doktoritöö: sotsiaalteadused, õigus (2010 S) / Nika Bruskina; Vilnius University, lk 166–
174, 183–187. 
107 Myroslava Antonovych „Accountability for Human Rights Violations by Soviet and Other Communist Regimes and 
the Position of the Council of Europe“ teoses „Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe“ (toim. Larissa M. 
L. Zaleska Onyshkevych ja Maria G. Rewakowicz) M.E.Sharpe, New York, 2009, lk 123–126, 127–128. Süvaanalüüsi 
lugemiseks vt nt Nalepa, M. (2010), Skeletons in the Closet: Transitional Justice in Post-Communist Europe. New York: 
Cambridge University Press 
108 Myroslava Antonovych „Accountability for Human Rights Violations by Soviet and Other Communist Regimes and 
the Position of the Council of Europe“ teoses „Contemporary Ukraine on the Cultural Map of Europe“ (toim. Larissa M. 
L. Zaleska Onyshkevych ja Maria G. Rewakowicz) M.E.Sharpe, New York, 2009, lk 124–125 
109 Kohtuistungid rahvusvaheliste kuritegude üle http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/content/trials-
international-crimes [viimati vaadatud 7. juulil 2017] 

http://propertyrestitution.pl/Databases,and,maps,21.html
http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/content/personal-rehabilitation
http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/content/trials-international-crimes
http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/content/trials-international-crimes
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Meetmeid, mis on suunatud tõe paljastamisele ja mälu talletamisele, on samuti laialt rakendatud. See 

ei hõlma ainult mälestusmärke ja mälestuspäevi, vaid ka erinevat tüüpi muuseume ja 

haridustegevusi.110 Agnes Heller märgib, et: Nõukogude režiim oli vähemalt osaliselt seadustatud 

Venemaal ja mõnikord ka Nõukogude Liidu regioonides laiemalt, sest seda toetas rahvuslus ja 

traditsiooniline kalduvus isevalitsuse poole. Samas jäi Kesk- ja Ida-Euroopas sama tüüpi režiim iga 

okupeeritud riigi rahvuslikust traditsioonist erinevaks ja tuli neile rahulepinguga peale suruda.111 

Pärast kahjude hüvitamist nõukogude režiimi alla langenud riikide ohvritele võidakse öelda, et 

ohvritele rakendati tõhusamaid hüvitismeetmeid riikides, kus nõukogude režiim oli rahvuslikust 

traditsioonist erinev, st Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ja Balti riikides. Lühikesed ülevaated riikide ja 

teemade kaupa Euroopa Liidus on saadaval veebilehel: 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/ 

4. NSVLi võetud kohustused ja kahjude hüvitamine ja Venemaa on järjepidev riik 

4.1 Nõukogude Liidu võetud kohustuste kokkuvõte 

 

Nõukogude Liit tunnistas, et selle poliitika tõi kaasa võimu kuritarvitamise ja süütute inimeste 

represseerimise, kuigi see tunnistus ei olnud tingimusteta. See vastab tõele eriti siis, kui võtta arvesse, 

et ainult stalinismieelne ja stalinistlik poliitika kuulutati NSVLi väärtuste vastaseks. Lisaks peeti 

seaduslikuks okupeeritud Balti riikide vastu rakendatud poliitikat, st Baltimaade vabadusvõitlejate 

karistamine kurjategijatena. Nendes oludes oli võimalik järeldada, et Nõukogude Liit käsitles 

repressioone inimõiguste raske rikkumisena kogu NSVLi territooriumil ja mitte rahvusvahelise 

humanitaarseaduse tõsise rikkumisena, eriti seoses Balti riikidega. Samas on Balti riikide kui 

liiduvabariikide kehtestatud seadused käsitlenud ohvritena palju laiemat isikute ringi, keda NSVLi 

poliitika all represseeriti.  

Arvestades olemasolevaid parandusmeetmeid tagas NSVL piiratud meetmed võrreldes Balti riikide 

kui liiduvabariikidega, v.a Läti NSV. Parandusmeetmed hõlmasid vabaduse ja inimõiguste teostamise 

taastamist, piiratud juhtudel tööõiguse, pensioniõiguste taastamist, vara tagastamist, hüvitist 

materiaalsete kahjude eest ja heastamist ohvrite mälestamise kujul. Eesti NSV oli ainuke, kes pakkus 

laialdaselt hüvitisi ja kohtulike sanktsioonide rakendamist repressioonide toimepanijatele.  

Tähelepanuväärne on see, et esialgu oli Balti riikidel liiduvabariikidena sama reserveeritud vaade 

nõukogude režiimi repressioonide suhtes seadusandluses, mis puudutas heastamismeetmeid neile, kes 

kannatasid stalinistliku režiimi all. Eriti nähtav on see Leedu NSV ja Läti NSV seadusandluses, kus 

algselt peeti ebaseaduslikuks ja põhjendamatuks ainult sunniviisilise küüditamisega seotud määrusi. 

Kuid järgmiste seaduste kehtestamisega kujunes repressioonide tagajärgede hüvitamispoliitika 

laiemaks ja teatud juhtudel lahknes see selgelt NSVLi kõrgeimate ametivõimude kehtestatud 

poliitikast. 

Võttes arvesse liiduvabariikide tegelikku pädevust NSVLi mõlema põhiseaduse järgi, s.t 1936. ja 

1977. aasta oma järgi, ei peaks sellist Balti riikide lahknevust NSVLi koosseisu kuulumise ajal 

arvesse võtma, sest kõik NSVLi seadusaktid olid ülemuslikud liiduvabariikide õigusaktide üle ja 

Ülemnõukogu Presiidiumil oli võim tühistada liiduvabariikide seadused, mis ei vastanud liidu 

seadustele. Samas on laialt mõistetud, et alates 1988. aastast tabas NSVLi põhiseaduse kriis, kui 

glasnosti ja perestroika poliitika tõttu hakkasid liiduvabariigid nõudma deklaratiivsete õiguste 

tegelikku rakendamist NSVLi põhiseaduse raames. 

                                                           
110 Uurimus sellest, kuidas liikmesriikides tegeletakse totalitaarsete režiimide poolt Euroopas sooritatud kuritegude 
mälestusega. 
Esitanud prof dr Carlos Closa Montero, Centre of Human and Social Sciences CSIC Madrid, Hispaania, 2010, lk 132–
133, 137–139, 140– 141. 
111 Agnes Heller „Twenty Years After 1989“ teoses End and the Beginning, toim. Vladimir Tismaneanu ja Bogdan C. 
Iacob, Central European University Press, 2012. ProQuest Ebook Central, loodud programmis vmulib-ebooks 
kuupäeval 2017-07-05 13:22:53, lk 58 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/transitionaljustice/
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Selle tagajärjel tekkis nn „kahetine suveräänsus“. Urs W. Saxeri järgi kuulutasid kaks rivaalitsevat 

liiduvalitsust ja liiduvabariiki „suveräänsust ja ülemuslikkust teise üle, samas kui kumbki ei suutnud 

teostada täielikku riigivõimu“. Kui „suveräänsus tähendab ülemvõimu“, ei saa selline režiim jätkuda. 

Kui rahvusvaheline kogukond ei tunnustanud esialgu Balti riike iseseisvate riikidena isegi pärast seda, 

kui nad olid deklareerinud kavatsust tegutseda suveräänsete riikidena, „oli liiduvalitsusel ja 

nõukogude liiduvabariikidel sunniviisilise vastastikkuse sõltuvuse suhe“. 112Nendes oludes hakkas 

Balti riikide kui liiduvabariikide seadusandlus seoses eelmiste repressioonide paranduspoliitika 

kõrvale kalduma, eriti seoses ohvri staatusele vastavate isikute laialdasema tunnustamise 

väljapakkumise kaudu. 

Viimane vastandumine oli eriti nähtav NSVLi ja Eesti NSV võimuorganite vahelistes suhetes. Eesti 

oli üks esimesi Balti riike, mis teatas enda seadusandluse ülemuslikkust liidu seaduste üle ja võttis 

järk-järgulisi samme oma iseseisvuse taastamiseks.113  Leedu ja Läti astusid samuti samme oma 

iseseisvuse väljakuulutamiseks. Kuigi Leedu oli esimene, kes oma iseseisvuse välja kuulutas, läbisid 

Läti ja Eesti üleminekuperioodi. Esmane abinõu, mida NSVL kasutas Balti riikide 

iseseisvuspüüdluste vastu, oli majanduslik surve Leedu sõjaväe vastu 13. jaanuaril 1991. aastal.114 

Seoses Eestiga rakendas Ülemnõukogu Presiidium oma õigust kuulutada ülemuslikkust Eesti NSV 

seadusandluse üle, st Ülemnõukogu Presiidium otsustas, et mitu Eesti NSV valimisseaduse artiklit 

olid põhiseadusvastased.115 

See olukord näitlikustab, et hoolimata liidu seadusandluse ülemuslikkuse deklareerimisest, ei ole 

isegi põhiseaduse kriisi valguses andmeid, et NSVL oleks seda võimu kasutanud Leedu NSV, Läti 

NSV ja Eesti NSV vastu seoses nende heastamispoliitikaga nõukogude režiimi ohvrite suhtes. Lisaks 

sellele said Balti vabariigid rahvusvahelise tunnustuse suveräänsete riikidena alles alates 1991. aasta 

oktoobrist. Seega koheldi neid üleminekuperioodil ikka NSVLi liiduvabariikidena, „samas kui (1) 

ülemuslikkuse püüdlus liidus jätkus; (2) liit suutis teostada piisavalt võimu, et ennetada vabariikide 

efektiivset ja täielikku iseseisvumist; ja (3) õiguslik, poliitiline ja majanduslik vastastiksõltuvus jäi 

püsima.” 116  Samas kui NSVL võttis selgelt kohustusi, et heastada omaenda seadusandlusega 

nõukogude režiimi all sooritatud rikkumisi Baltimaade rahvale, võib eeldada, et see võttis 

heastamiskohustuse ka konkreetse Balti riigi rahva ees viisil, mis oli kehtestatud vastava Balti riigi 

kui liiduvabariigi seadusandluses. 

 

4.2 Kahju hüvitamine nõukogude režiimi ohvritele 

 

Kahju hüvitamine nõukogude režiimi ohvritele algas kogu NSV Liidus Mihhail Gorbatšovi 

avalikustamispoliitika ja perestroikaga, kuid protsess jäi NSVLi kadumisel soiku ja ainult Venemaa 

Föderatsiooni piiridesse117, kuigi Venemaa Föderatsioon on NSVLi järglasriik. Seetõttu jäid endiste 

                                                           
112 Urs W. Saxer, The Transformation of the Soviet Union: From a Socialist Federation to a Commonwealth of 
Independent States, 14 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 581 (1992), lk 643 
113 Igor Grazin, „A NEW OLD CONSTITUTION FOR ESTONIA: GENETIC ASPECTS AND PARLIAMENTARIANISM V. 
PRESIDENTIALISM“, 2 J. Int'l L. & Prac. 471 1993, lk 486–493;  
114 Gregory Gleason „Soviet Federalism and Republican rights“ 28 Colum. J. Transnat'l L. 19 1990, lk 20; REIN 
MULLERSON „THE CONTINUITY AND SUCCESSION OF STATES, BY REFERENCE TO THE FORMER USSR AND 
YUGOSLAVIA“ 42 Int'l & Comp. L.Q. 473 1993, lk 481; Darius Mereckis and Rimantas Morkvėnas, „The 1991 Treaty as a 
Basis for Lithuanian-Russian Relations“, Leedu välispoliitika ülevaade, kd 1 (1998) lk 2  
115 Ronald L. Kuby „The Supreme Soviet and the Supreme Law“ 48 Advocate Vancouver 207 1990 
116 Urs W. Saxer, The Transformation of the Soviet Union: From a Socialist Federation to a Commonwealth of 
Independent States, 14 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 581 (1992), lk 643. 
117 Nõukogude režiimi ohvritele kahju hüvitamist reguleerivaid seadusi kohaldatakse isiku suhtes sõltumata tema 
kodakondsusest, kuid tingimusel, et tema vastu suunatud repressioon toimus Venemaa Föderatsiooni praegusel 
territooriumil. Vaata: Natsi ja kommunistliku režiimi ohvritele kahju riiklik hüvitamine: rahvusvaheliste ja riiklike 
seaduste puutepunkt = Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir 
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liiduvabariikide territooriumil represseeritud nõukogude režiimi ohvrid Venemaa Föderatsiooni poolt 

hüvitiseta. See nähtub ka NSVLi lõpetamislepingutest, mis ei maini rahvusvahelisel tasandil aset 

leidnud õigusvastaseid tegusid hõlmanud lepingute lepingupoolte rahvusvahelist vastutust.118 

Kuna Balti riikide inkorporeerimine NSV Liitu oli õigusvastane, võtsid Balti riigid kindla seisukoha 

nõuda Venemaa Föderatsioonilt NSVLi järglasriigina vähemalt kompensatsiooni.119 Eriti huvitav on 

Gruusia juhtum, kui vaadata Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust kohtuasjas Klaus ja Yuri Kiladze vs. 

Gruusia, kus kohus otsustas, et Gruusia on rikkunud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooni I protokolli artikli 1 nõudeid, kuna Gruusia ei võtnud vastu seadusi, mis võimaldaksid 

nõukogude režiimi ohvritel saada neile 11. detsembril 1997 vastu võetud Gruusia õigusaktiga ette 

nähtud hüvitist.120 Venemaa Föderatsioon ei osalenud kohtuasjas kostjana ning ülalpool mainitud 

otsust võib käsitleda Gruusia jaoks lüüasaamisena, kus viimane kaotas võimaluse nõuda Venemaa 

Föderatsioonilt hüvitist Gruusia territooriumil elavate nõukogude režiimi ohvritele, kuna Gruusia 

võttis nimetatud ohvritele kahju hüvitamise 11. detsembril 1997 vastu võetud õigusaktiga enda 

kanda.121 Samal ajal puuduvad andmed teiste liiduvabariikide poolt esitatud sarnaste nõuete kohta.122  

Kuna sellised huvid lähevad vastuollu Venemaa Föderatsiooni huvidega, kohtasid kõik püüdlused 

erinevatel alustel tugevat vastupanu, s.t ägenes tundlike ajalooliste küsimuste käsitlemine123, esitati 

omavoliliselt välja nopitud fakte,124 eitati Balti riikide sõdadevahelise omariikluse jätkamist Balti 

riikide poolt ja NSV Liidu omariikluse jätkamist Venemaa Föderatsiooni poolt125 või pöörati hüvitise 

                                                           
nacionalinės teisės sąveika : doctoral dissertation : social sciences, law (01 S) / Nika Bruskina ; Vilnius University, lk 
141-142 
118 Sõltumatute Riikide Ühenduse aluslepingud, 8. dets 1991, 31 I.L.M. 138, 143, 147. 
119 Vt näiteks Daryl Worthington €185 billion – the Cost of the USSR’s Occupation Of Latvia 
http://www.newhistorian.com/e185-billion-cost-ussrs-occupation-latvia/6334/ [vaadatud 10. juulil 2017]; “Lithuania 
approves panel to coordinate proposals for Soviet occupation compensation” 
https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuania-approves-panel-to-coordinate-proposals-for-soviet-occupation-
compensation-526-258964 [vaadatud 10. juulil 2017]; Baltic countries preparing to claim occupation damages from 
Russia http://news.postimees.ee/3388405/baltic-countries-preparing-to-claim-occupation-damages-from-russia 
[vaadatud 10. juulil 2017] 
120 Natsi ja kommunistliku režiimi ohvritele kahju riiklik hüvitamine: rahvusvaheliste ja riiklike seaduste puutepunkt = 
Valstybės kompensacija nacių ir komunistinių režimų nusikaltimų aukoms: tarptautinės ir nacionalinės teisės sąveika : 
doctoral dissertation : social sciences, law (01 S) / Nika Bruskina ; Vilnius University, p. 133-135 
121 In Georgia, Crimes Of The Past Haunt The Present 
https://www.rferl.org/a/In_Georgia_Crimes_Of_The_Past_Haunt_The_Present/1949017.html [vaadatud 10. juulil 
2017] 
122 Ukraina peaprokurör teatas siiski hiljuti, et „Ukraina esitab süüdistuse nõukogude juhi, Jossif Stalini, ja tema 
salapolitsei (NKVD) juhi, Lavrenti Beria, vastu seoses Krimmi moslemi-tatari kogukonna represseerimisega“, kus 
„uurimine ... keskendub enam kui 70 aastat tagasi aset leidnud sündmustele, mille käigus Nõukogude Liit küüditas 
Krimmist Siberisse ja Kesk-Aasiasse tuhandeid inimesi“. Vt Damien Sharkov “Joseph Stalin and His Secret Police Chief 
to Face Charges in Ukraine Over Crimean Deportations” http://www.newsweek.com/joseph-stalin-beria-secret-police-
face-charges-court-ukraine-612182 [viimati avatud 10. juulil 2017] 
123 Yuriy RUBTSOV “Compensation for «Soviet Occupation»? Not Before Vilnius and Klaipėda are Returned to Their 
Owners” https://www.strategic-culture.org/news/2015/11/12/compensation-soviet-occupation-before-vilnius-
klaipeda-returned-their-owners.html [vaadatud 10. juulil 2017] 
124 Vladimir Socor “MOSCOW WANTS BALTIC STATES TO COMPENSATE OCCUPATION COSTS” 
https://jamestown.org/program/moscow-wants-baltic-states-to-compensate-occupation-costs/ [visited 10 July 2017]; 
“Russian official dismisses Baltic compensation claims for Soviet occupation” 
https://www.rbth.com/news/2015/11/05/rusian-official-dismises-baltic-compensation-claims-for-soviet-
occupation_537607 [vaadatud 10. juulil 2017]  
125 PETER VAN ELSUWEGE (2003). State Continuity and its Consequences: The Case of the Baltic States. Leiden Journal 
of International Law, 16, lk-d 377-388 doi:10.1017/S0922156503001195, lk 380; Dumberry, Patrick. State Succession 
To International Responsibility. Leiden: Brill, 2007. eBook Collection (EBSCOhost). Web. 7. veebr 2017, lk 150 

http://www.newhistorian.com/e185-billion-cost-ussrs-occupation-latvia/6334/
https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuania-approves-panel-to-coordinate-proposals-for-soviet-occupation-compensation-526-258964
https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuania-approves-panel-to-coordinate-proposals-for-soviet-occupation-compensation-526-258964
http://news.postimees.ee/3388405/baltic-countries-preparing-to-claim-occupation-damages-from-russia
https://www.rferl.org/a/In_Georgia_Crimes_Of_The_Past_Haunt_The_Present/1949017.html
http://www.newsweek.com/joseph-stalin-beria-secret-police-face-charges-court-ukraine-612182
http://www.newsweek.com/joseph-stalin-beria-secret-police-face-charges-court-ukraine-612182
https://www.strategic-culture.org/news/2015/11/12/compensation-soviet-occupation-before-vilnius-klaipeda-returned-their-owners.html
https://www.strategic-culture.org/news/2015/11/12/compensation-soviet-occupation-before-vilnius-klaipeda-returned-their-owners.html
https://jamestown.org/program/moscow-wants-baltic-states-to-compensate-occupation-costs/
https://www.rbth.com/news/2015/11/05/rusian-official-dismises-baltic-compensation-claims-for-soviet-occupation_537607
https://www.rbth.com/news/2015/11/05/rusian-official-dismises-baltic-compensation-claims-for-soviet-occupation_537607
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nõudmise katsed lihtsalt naljaks.126 Samas võiks järjepidevust eitava argumendi vaidlustada, kuna on 

olemas tõendeid olukordadest, kus Venemaa Föderatsioon on võtnud vastutuse NSVLi 

rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest. Patrick Dumberry on märkinud, et Venemaa Föderatsioon 

võttis vastutuse NSVLi poolt korda saadetud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste rüüstamise eest 

Saksamaal Teise maailmasõja käigus ja selle järel ning võttis endale lisaks kohustuse 1917. aasta 

Vene revolutsiooni järel Prantsusmaal väljastatud revolutsiooni-eelsete eraõiguslike ja riiklike 

riigistatud Vene võlakirjade kompenseerimiseks. Venemaa Föderatsiooni vastutust kinnitati 

spetsiaalsete kahepoolsete lepingutega, mis sõlmiti vastavalt Saksamaa ja Prantsusmaa ning Venemaa 

Föderatsiooni vahel.127  

Huvitav on märkida, et mõningad vaatlejad täheldasid Venemaa Föderatsiooni püüdlusi lahendada 

nõukogude-aegsete kuritegudega seonduvaid vaidlusi teatud riikidega, s.t Poola, Ungari ja Tšehhi 

Vabariigiga, kui Vladimir Putin avaldas kahetsust selliste traagiliste sündmuste üle nagu Katõni 

massimõrv ja Ungaris ja Tšehhoslovakkias aset leidnud ülestõusude julm mahasurumine vastavalt 

1956. ja 1968. aastal.128 Samas väärib tähelepanu fakt, et kahetsust avaldati ainult sündmuste üle, 

mida pole võimalik nende rahvusvahelise kurikuulsuse tõttu (Katõni massimõrv) maha vaikida ja mis 

ei viita otseselt Venemaa Föderatsiooni vastutusele (ülestõusude mahasurumine). Samal ajal eitab 

Venemaa Föderatsioon täielikult okupatsiooni küsimust ja sellega seonduvat humanitaarõiguse tõsist 

rikkumist ja inimõiguste ränka rikkumist, millega seoses on võimalik pidada Venemaa Föderatsiooni 

otseselt vastutavaks. Seega võiks teadlikkuse tõstmine nõukogude režiimi poolt Balti riikides toime 

pandud kuritegudest Venemaa Föderatsiooni täiendavalt survestada ja veenda neid võtma vastutust 

NSVLi poolt Balti riikide ja nende kodanike suhtes toime pandud tegude eest. Sellest üksi aga ei piisa 

ja astuma peab täiendavaid samme otsese, rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastava nõude 

esitamiseks Venemaa Föderatsioonile. 

4.3 Venemaa järglasriigina 

 

Patric Dumberry kohaselt: 

kui õiguseellane riik jätkab eksisteerimist ka pärast uue riigi loomist (näiteks lahkulöömise puhul), 

peaks see põhimõtteliselt jääma vastutavaks enda poolt enne riigi õigusjärgluse üleminekut korda 

saadetud rahvusvaheliselt õigusevastaste tegude tagajärgede eest. Järglasriik peaks seega võtma 

üle eelneva vastutuse oma tegude eest, sõltumata selle territooriumi mõjutavatest muutustest.129 

Pärast seda, kui leiti, et Venemaa Föderatsioon on NSVLi järglasriik ja NSVL oli vastutav Balti 

riikide kodanike vastu toime pandud repressioonide eest, mida käsitletakse rahvusvaheliselt 

õigusevastaste tegudena, s.t rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste ja, mõningatel 

juhtudel, samaaegselt ka rahvusvahelise humanitaarõiguse ränkade rikkumistena,130 on vajalik luua 

Venemaa Föderatsiooni vastutusraamistik. Kahjuks puuduvad õiguslikult siduvad rahvusvahelised 

lepingud, mis kehtestaksid riikide vastutuse seoses korda saadetud rahvusvaheliselt õigusevastaste 

tegudega. Samas võib rahvusvahelise õiguse komisjoni (ILC) poolt koostatud riikide vastutust 

rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitlev eelnõu (edaspidi riikide vastutust käsitlev eelnõu) 

                                                           
126 Vt nt Damien Sharkov “Russia Dismisses Latvian Claim of $210 Billion in Soviet Damages” 
http://www.newsweek.com/russia-dismisses-latvian-claim-210-billion-soviet-damages-449555 [viimati avatud 10. 
juulil 2017]; 
127 Dumberry, Patrick. State Succession To International Responsibility. Leiden: Brill, 2007. eBook Collection 
(EBSCOhost). Web. 7. veebr 2017, lk 143, 152-156 
128 We regret the inconvenience. Russia attempts to resolve disputes with its neighbours over Soviet-era crimes 
http://www.economist.com/node/15865532 [vaadatud 10. juulil 2017] 
129 Dumberry, Patrick. State Succession To International Responsibility. Leiden: Brill, 2007. eBook Collection 
(EBSCOhost). Web. 7. veebr 2017, lk 142 
130 Vt peatükk “Tõrge! Ei leia viiteallikat.” ja Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 
2001, artiklid 13–15. 

http://www.newsweek.com/russia-dismisses-latvian-claim-210-billion-soviet-damages-449555
http://www.economist.com/node/15865532
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anda kasulikke pidepunkte seoses riigi vastutusega ja seda rakendatakse käesolevaga üldise 

raamistikuna Venemaa Föderatsiooni vastutuse hindamiseks seoses siin analüüsitava juhtumiga.  

Lähtuvalt riikide vastutust käsitleva eelnõu kommentaaridest „käsitleb eelnõu riikide vastutust 

tervikuna“ ja „hõlmab kogu riikide rahvusvaheliste kohustuste valdkonda, olgu siis tegu kohustusega 

ühe või mitme riigi, indiviidi või grupi või kogu rahvusvahelise kogukonna ees tervikuna.“ Lisaks ei 

eristata ka rahvusvahelise kohustuse allikaid, s.t tegu võib olla nii lepingust tuleneva või lepinguvälise 

rahvusvahelise kohustusega.131  Enda üldise iseloomu tõttu käsitletakse riikide vastutust käsitleva 

eelnõu artikleid üldise iseloomuga artiklitena, mistõttu neid ei rakendata erinormi olemasolul. See on 

sätestatud riikide vastutust käsitleva eelnõu artiklis 55.132 

Arvestades asjaolu, et nõukogude režiimi all olnud Balti riikide juhtumi puhul tehti kindlaks, et 

rahvusvaheline humanitaarõigus on kohaldatav eriõigusena koos inimõigustealase õigusega, on 

oluline käsitleda küsimust, kas Haagi ja Genfi konventsioonid hõlmavad erikorda, mida on võimalik 

rakendada olukorras, kus riik rikub rahvusvahelist inimõigustealast õigust. Lisaks ei tähenda 

rahvusvahelise humanitaarõiguse eriõiguse staatus võrreldes üldise rahvusvahelise õigusega, et see 

oleks vastuolus riikide vastutust rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitlevate normide 

kohaldatavusega, eriti kuna riikide vastutust hõlmavaid norme käsitletakse teiseste õigusnormidena 

ja konkreetseid rahvusvahelisi kohustusi sätestavaid norme esmaste õigusnormidena. 133  Marco 

Sassoli kohaselt “teeks arvamus, et rahvusvahelist humanitaarõigust võib käsitleda ainult selle enda 

mehhanismide kohaselt, sellest vähemkohustusliku iseloomu ja suurte lünkadega õigusharu.”134 

Riikide vastutust käsitleva eelnõu artikli 55 kommentaarid viitavad sellele, et neid artikleid „ei 

kohaldata olukorras ja ulatuses, milles rahvusvaheliselt õigusevastase teo olemasolu või selle 

õiguslikud tagajärjed on määratletud rahvusvahelise õiguse erinormidega“135  Samas peab selline 

norm täpsustama konkreetse kriteeriumi, s.t 

 see peab kuuluma riikide vastutust käsitlevas eelnõus sätestatud normidega vähemalt samasse 

õigusjärku; 

 erinormi ja üldnormi vahel peab olema tegelik vastuolu või põhjendatult on võimalik 

järeldada, et üks säte välistab teise.136  

Lisaks on oluline selgitada välja, milline norm omab nimetatud eritunnust, kuna isegi 

olukorras,       

kus üht üldõiguse aspekti muudetakse, jäävad üldõiguse muud aspektid siiski  

kohaldatavaks.137  

Hüvitamist käsitlevad kriteeriumid on esitatud riikide vastutust käsitleva eelnõu artiklis 31. Seega 

peab vastutav riik „hüvitama täielikult rahvusvaheliselt õigusvastase teo tagajärjel tekkinud kahju“ ja 

seda „sõltumata sellest, kas nimetatud kahju oli materiaalne või moraalne.“138 Lisaks rõhutatakse, et 

artikli 31 kohaselt on üldise kahju hüvitamise kohustuse näol tegu pigem vastutava riigi poolt toime 

pandud rikkumisest tuleneva kohustusega, mitte kannatanud riigi või riikide õigusega ja see „tekib 

automaatselt pärast rahvusvaheliselt õigusvastase teo toimepanekut.“139  Lisaks peaksid tegelikud 

hüvitamisvormid vastama konkreetse rahvusvahelise õigusvastase teo heastamisvahendile ja see ei 

                                                           
131 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, üldkommentaaride lõige 5 ja artikli 
2 kommentaaride lõige 7; Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artiklid 1 ja 
28 
132 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikkel 55 
133 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, üldkommentaaride lõige 1 
134 SASSOLI, Marco. State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law. Revue internationale de la 
Croix-Rouge, 2002, nr 846, lk 401-434, lk 404 
135 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikli 55 kommentaaride lõige 2 
136 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, 55 artikli kommentaaride lõiked 2 
ja 4 
137 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikli 55 kommentaaride lõige 3 
138 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikkel 31 
139 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikli 31 kommentaaride lõige 4 
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tähenda, et kohaldama peab kõiki võimalikke vorme.140 Nende kohaldamist käsitlevad kriteeriumid 

on esitatud riikide vastutust käsitleva eelnõu artiklis 35-37. 

Pärast riikide vastutust ja võimalikke tagajärgi käsitlevate üld- ja erinormide suhte välja selgitamist 

on oluline teha kindlaks, kellel on õigus nõuda riigi vastutuse kohaldamisest vastavalt riikide 

vastutust käsitleva eelnõu sätetele. Artiklites 42 ja 42 on sätestatud selged eeskirjad, mis näevad ette, 

et vastutuse kohaldamist saab nõuda kannatanud riik ja mistahes muu riik, kui asjaolud vastavad 

artiklis 48 sätestatud tingimustele.141 Seega, sõltumata asjaolust, et rahvusvaheliselt õigusvastane 

tegu võib tuleneda kohustusest indiviidi või muu üksuse ees, mis ei oma riigi staatust, saab riik nõuda 

vastutuse kohaldamist nimetatud teo eest ainult olukorras, kus puuduvad erinormid, mis võimaldaksid 

kannatanud indiviidil nõuda rahvusvahelise kohustuse kohaldamist. 142  Kuna juba tuvastati, et 

rahvusvaheline humanitaarõigus ei paku füüsilisele isikule võimalust tsiviilhagi esitamiseks seoses 

rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisega, on Balti riigid ainsateks õigussubjektideks, kellel on 

õigus nõuda vastutuse kohaldamist Venemaa Föderatsiooni suhtes nõukogude režiimi ohvrite nimel. 

Rüdiger Wolfrum ja Dieter Fleck märgivad, et „praktikas on riikide vastutus seoses rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumisega suuresti tähelepanuta jäänud“, kuna „võitjariigid on reeglina nõudnud 

kahju hüvitamist, tagamata samas igast individuaalsest rikkumisest tuleneva kahju hüvitamist.“143 

Levinum on rahvusvahelise kriminaalvastutuse kohaldamine neile, kes on vastutavad sõjakuritegude 

kordasaatmise eest. Seda nähtust on lisaks võimalik selgitada asjaoluga, et reeglina lõpetatakse 

rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldamist tingiv vaenutegevus niinimetatud rahulepingutega.144 

Kõiki asjaolusid arvesse võttes peab hindama, kuidas Balti riigid rajasid oma suhted Venemaa 

Föderatsiooniga ning milliseid meetmeid Balti riigid rakendasid vastutuse kohaldamiseks Venemaa 

Föderatsioonile, kuna ainult sedasi on võimalik tagada täielik kahju hüvitamine nõukogude režiimi 

ohvritele. 

5. Balti riikide õigusliku seisundi hindamine kahjuhüvitise taotlemise kontekstis 

 

5.1. Kahepoolsed lepingud 

 

Kuna tehti kindlaks, et Balti riigid olid poolsõjalise okupatsiooni all, mis tingis rahvusvahelise 

humanitaarõiguse kohaldamise, on oluline fikseerida nimetatud õiguse kohaldamise lõpp. 

Rahulepingud lõpetavad reeglina sõjaseisukorra, mille tagajärjel toimub rahvusvahelise 

humanitaarõiguse kohaldamine.145 Eeldatakse, et need peaksid möödunud konfliktide lahendamiseks 

ja „uue stabiilse ja turvalise keskkonna edendamiseks,“ s.t konflikti lõpetamiseks, käsitlema 

territoriaalseid, poliitilisi, majanduslikke, rahalisi ja õiguslikke küsimusi.146  

                                                           
140 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikli 34 kommentaaride lõiked 2, 
3, 6 
141 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikkel 34 
142 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, artikkel 33 lõige 2; Draft articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  2001, artikli 28 kommentaaride lõige 3 
143 Rüdiger Wolfrum and Dieter Fleck, “Enforcement of International Humanitarian Law” in Dieter Fleck “The 
Handbook of International Humanitarian Law” 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2009, lk 707. Vt lisaks 
SASSOLI, Marco. State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law. Revue internationale de la 
Croix-Rouge, 2002, nr 846, lk 401-434, lk 419  
144 Rudolf Dolzer “The Settlement of War-Related Claims: Does International Law Recognize a Victim's Private Right of 
Action? Lessons after 1945” 20 Berkeley J. Int'l L. 296 2002, lk 300, 301 
145 Christopher J. Greenwood „Scope of Application of Humanitarian Law“ in Dieter Fleck “The Handbook of 
International Humanitarian Law” 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2009  lk 62; Rudolf Dolzer “The 
Settlement of War-Related Claims: Does International Law Recognize a Victim's Private Right of Action? Lessons after 
1945” 20 Berkeley J. Int'l L. 296 2002, lk 300, 301 
146 Rudolf Dolzer “The Settlement of War-Related Claims: Does International Law Recognize a Victim's Private Right of 
Action? Lessons after 1945” 20 Berkeley J. Int'l L. 296 2002, lk 300, 301 
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Samas on see tava pärast Teist maailmasõda muutunud ja Christopher J. Greenwoodi hinnangul „on 

valdava osa teistest, alates 1945. aastast toimunud ja väidetavalt sõjaseisukorra põhjustanud 

konfliktidest lõpetanud lepingud, mis ei käsitle selgesõnaliselt sõjaseisukorra esinemist.“147 Kuigi 

Rudolf Dolzer selgitab seda iga sõja ja rahu erinevate ajalooliste asjaoludega,148 märkas Christopher 

J. Greenwood, et pärast Falklandi sõja ajal aset leidnud vaenutegevuse lõppemist pole Argentina 

andnud Ühendkuningriigi poolt nõutavad kinnitust konflikti lõppemise kohta. Selle asemel sõlmiti 

kokkulepe normaalsete suhete taastamiseks.149  

Pärast koheselt (Leedu) või üleminekuperioodi järel (Läti, Eesti) kehtima hakkava iseseisvuse välja 

kuulutamist astuti nende kahepoolsete lepingute sõlmimisega esimesed sammud vastastikuste 

riikidevaheliste suhete sõlmimiseks Venemaa Föderatsiooniga: 

 Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste 

suhete aluste leping (allkirjastatud 12. jaanuaril 1991, jõustunud 14. jaanuaril 1992);150 

 Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Läti Vabariigi riikidevaheliste 

suhete aluste leping (allkirjastatud 13. jaanuar 1991);151 

 Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Leedu Vabariigi riikidevaheliste 

suhete aluste leping152 (allkirjastatud 29. juulil 1991, jõustunud 4. mail 1992153); 

Nende lepingute olulisimaks tunnuseks võib pidada mõlema lepingupoole vastastikust tunnustamist 

suveräänse riigi ja rahvusvahelise õiguse täieõigusliku subjektina. 154  Viidatud on konkreetsetele 

dokumentidele, mis määratlevad kummagi riigi staatuse, s.t mõlemas lepingus on märgitud ära Vene 

NFSV155 poolt 12. juunil 1990, Eesti poolt 30. märtsil 1990 ja 7. augustil 1990 ning Leedu poolt 11. 

märtsil 1990 vastu võetud deklaratsioonid.156 Samas ei määratle ühegi nimetatud lepingu tekst selgelt 

varasemat olukorda, mille tagajärjeks oli Balti riikide suveräänsuse kaotamine.  

Balti riikide ja Venemaa Föderatsiooni NSVLi kokkuvarisemise järgsete suhete ajalugu ei viita 

selliste lepingute piisavusele minevikupärandiga seonduvate probleemide lahendamiseks. 

Hüvitamise küsimus on selles kontekstis esiletõusvaks näiteks ja kuni praeguseni pole sõlmitud 

täiendavaid lepinguid selle küsimuse lahendamiseks. Sel põhjusel on vajalik selgitada välja muud 

võimalikud lahendused, eriti arvestades asjaolu, et Balti riigid on rakendanud teatavaid meetmeid 

                                                           
147 Christopher J. Greenwood „Scope of Application of Humanitarian Law“ in Dieter Fleck “The Handbook of 
International Humanitarian Law” 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2009  lk 71 
148 Rudolf Dolzer “The Settlement of War-Related Claims: Does International Law Recognize a Victim's Private Right of 
Action? Lessons after 1945” 20 Berkeley J. Int'l L. 296 2002, lk 300, 301 
149 Christopher J. Greenwood „Scope of Application of Humanitarian Law“ in Dieter Fleck “The Handbook of 
International Humanitarian Law” 2nd edition, Oxford, Oxford University Press, 2009  lk 72 
150 https://www.riigiteataja.ee/akt/13068080; 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-359/48830  
http://estonia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iersoo.htm; REIN MULLERSON „THE CONTINUITY AND SUCCESSION 
OF STATES, BY REFERENCE TO THE FORMER USSR AND YUGOSLAVIA“ 42 Int'l & Comp. L.Q. 473 1993, lk  481  
151 http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/525; http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a108x844.htm 
152 the Treaty on the Foundations of Inter-State Relations between the Republic of Lithuania and the Russian Soviet 
Federal Socialist Republic [Sutartis tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos 
"Dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų"] https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800b0df0  
153 https://www.urm.lt/default/lt/rusija 
154 Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Leedu Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste lepingu 
[Sutartis tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos "Dėl tarpvalstybinių santykių 
pagrindų"] artikkel 1; Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete 
aluste leping, artikkel 1 
155 http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/ http://soviethistory.msu.edu/1991-2/eltsin-and-russian-
sovereignty/eltsin-and-russian-sovereignty-texts/russian-state-sovereignty/  
156 Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste lepingu 
preambul ja Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Leedu Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste 
leping [Sutartis tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos "Dėl tarpvalstybinių 
santykių pagrindų"], artikkel 1. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13068080
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-359/48830
http://estonia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iersoo.htm
http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/525
http://www.lawrussia.ru/texts/legal_568/doc568a108x844.htm
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800b0df0
http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/
http://soviethistory.msu.edu/1991-2/eltsin-and-russian-sovereignty/eltsin-and-russian-sovereignty-texts/russian-state-sovereignty/
http://soviethistory.msu.edu/1991-2/eltsin-and-russian-sovereignty/eltsin-and-russian-sovereignty-texts/russian-state-sovereignty/
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kahjude hüvitamiseks Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud isikutele, võttes sellega 

endale heastamisvahendite kohaldamise kohustuse nende kannatanute kui inimõiguste rikkumise 

ohvriks langenud isikute suhtes. 

5.2. Riikidevaheliste vaidluste lahendamine 
 

Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud isikutele kahju hüvitamise küsimus näitab 

rahvusvahelise vaidluse olemasolu vastava Balti riigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel olukorras, 

kus riigid ei suuda probleemi iseseisvalt lahendada. Seega peab hoolikalt uurima võimalusi 

riikidevahelise vaidluse lahendamiseks rahvusvahelisel tasandil ja õiguslike vahenditega. Genfi 

konventsiooni ja protokolli artikli 90 kohaselt on ainsaks vahendiks selle riikidevahelise konflikti 

lahendamiseks Rahvusvaheline Humanitaarfaktide Kogumise Komisjon (IHFFC), mille pädevuse 

piiriks on põhimõtteliselt faktide kogumine. Hetkeseisuga on komisjon viinud läbi ainult ühe 

uurimuse, kus väidetav rikkumine pole hõlmanud rikkumist, mis toimus enne Genfi I protokolli 

artikli 90 jõustumist.157 Lisaks on täiendavate komisjoni uurimuste avalikustamine võimalik ainult 

asjasse puutuvate poolte nõudmisel, kuna üldiselt pole nimetatud uurimused avalikud.158  Seega on 

väga keeruline prognoosida, kas komisjon peaks end pädevaks viima läbi menetlust seoses 

poolsõjalise NSVLi okupatsiooni all olnud Balti riikidega, kuid kahtlemata oleks võimalik teha 

mõningaid teoreetilisi tähelepanekuid.  

Balti riikide poolsõjalist okupatsiooni ümbritsevatest hetkeasjaoludest on selge, et ainult Balti riigid 

oleksid huvitatud vastava Balti riigi poolsõjalise okupatsiooni ajal korda saadetud rahvusvahelise 

humanitaarõiguse tõsiseid rikkumisi käsitleva menetluse korraldamisest. Samas on kehtivate 

õigusaktide kohaselt sellise menetluse algatamise võimalus ainult Lätil ja Eestil, kuna reeglina piisab 

küsimuse tõstatamiseks komisjoni ees konfliktis osalemisest ja konfliktis osalenud poole 

tahteavaldusest. Samal ajal kuulutas Leedu 11. märtsil 1990 välja viivitamatu iseseisvuse ja Leedu 

jaoks lõppes poolsõjaline konflikt enne NSVLi poolt tehtud komisjoni pädevust tunnustava otsuse 

jõustumist. Seega puudub Leedul võimalus tugineda komisjoni pädevusele seoses menetluse 

algatamisega poolsõjalise nõukogude okupatsiooni all olnud Leedus toime pandud rahvusvahelise 

humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste uurimiseks. 

Läti ja Leedu olukord on selles osas erinev.  Komisjoni pädevuse tunnustamise tulemusena ipso facto 

oleks Eestil õigus nõuda Läti juhtumi menetlemist ja Lätil õigus nõuda ainult Läti ja mitte ühegi teise 

Balti riigi poolsõjalist nõukogude okupatsiooni uuriva menetluse läbiviimist. Isegi nende kaalutluste 

valguses jääb komisjoni pädevus seoses Balti riikide poolsõjalise nõukogude okupatsiooniga 

suhteliselt segaseks, kuna iga riik on saanud osaks Genfi I protokollist ja Genfi konventsioonist ning 

Eesti on tunnustanud komisjoni pädevust ipso facto ainult pärast poolsõjalise okupatsiooni lõppemist. 

Seega peab tegema täiendavaid tähelepanekuid. 

Tuvastati, et poolsõjalise okupatsiooniolukorra suhtes kohaldatakse rahvusvahelist humanitaarõigust. 

Selle olukorra omapära seisneb selles, et üks konflikti osapooltest ei saa enda suveräänset võimu de 

facto rakendada ja see võimalus taastatakse alles pärast sõjalise okupatsiooni lõppemist. Lisaks ei 

takista sõjalise okupatsiooni olukord, isegi pikendatud kestvuse korral, rahvusvahelise 

humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste kordasaatmist. Ülaltoodust hoolimata kahjustaksid 

hetkeasjaolud ja komisjoni piiratud pädevus tegeleda ainult kestvate relvakonfliktidega tõsiselt Haagi 

ja Genfi konventsioonidega kehtestatud rahvusvahelise humanitaarõiguse eesmärke, s.t täpsemalt 

„teenida ... inimkonna huve ja jätkuvat vajadust tsivilisatsiooni säilitamiseks“, mil „on pöördutud 

relvade poole,“ “et austada ja tagada kehtiva konventsiooni täitmine kõikides tingimustes“ ja 12. 

                                                           
157 Obama apologizes for Kunduz attack, MSF demands independent probe http://www.reuters.com/article/us-
afghanistan-attack-msf-idUSKCN0S10SX20151007 [viimati avatud 20. veebruaril 2017] 
158 Genfi I protokoll, artikkel 90 lõige 5(c) 

http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-msf-idUSKCN0S10SX20151007
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-msf-idUSKCN0S10SX20151007
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augustil 1949 vastu võetud Genfi konventsioonide ja I protokolli põhimõtte „igas olukorras kohelda 

humaanselt, ilma mis tahes vaenuliku vahetegemiseta rassi, nahavärvi, religiooni või veendumuste, 

soo, sünnipära või varalise seisundi või muu sellise kriteeriumi alusel“ järjepidevat jõustamist.159160161 

Seetõttu ei saa menetlusnõudest loobuda lihtsalt seetõttu, et taotlev riik, s.t varasemalt okupeeritud 

riik, on esitanud nõude pärast suveräänsuse taastamist ja sattus sedasi hetkeasjaolude ohvriks. Erilist 

tähelepanu peab pöörama asjaolule, et Venemaa Föderatsioon, NSVLi järglasriik, on tunnustanud 

komisjoni pädevust ipso facto ajaperioodil, mil Läti ja Eesti suveräänsed võimkonnad olid de facto 

selle kontrolli all, s.t mõlemad Balti riigid olid poolsõjalise okupatsiooni all. Seetõttu esitataks selline 

nõue riigi suhtes, mis tunnustas jätkuvas olukorras komisjoni pädevust ipso facto ja komisjonil oleks 

õigus uurida taotleva Balti riigi olukorda vähemalt 29. märtsist 1990 algava ajaperioodi lõikes, sest, 

vastavalt Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artiklike 28, mis on oma olemuselt 

tavaõiguslik norm, on lepingu sätted osalisriikidele kohustuslikud toimingu või asjaolu suhtes, mis 

leidis aset kuupäeval, mil leping nimetatud osalisriigi suhtes jõustus.  

Lisaks on olemas mõningane võimalus hõlmata menetlusega nende kahe Balti riigi poolsõjalise 

okupatsiooni periood tervikuna, sest miski I protokollis ei välista selgesõnaliselt komisjoni pädevuse 

tagasiulatuvat rakendamist olukorras, kus konkreetset riiki hõlmav leping jõustus jätkuva olukorra 

ajal, seni kuni on täidetud muud selle pädevust käsitlevad nõuded. Samas võib võtta ka teistsuguse 

seisukoha, kuna komisjon alustas reaalselt tegevust alles 1991. aastal ning Läti ja Eesti poolsõjaline 

okupatsioon lõppes nende täieliku iseseisvuse väljakuulutamisega. Siiski pole rahvusvahelise 

humanitaarõiguse üldistest eesmärkidest võimalik mööda vaadata ja kui selle I protokolli sätted ei 

takista komisjoni pädevuse tagasiulatuvat kohaldamist, ei tohiks nende kohaldamist keelata. 

Seda kõike arvesse võttes on selge, et rahvusvahelise humanitaarõiguse raamistik ei paku vahendeid 

selle rakendamiseks vastutuse kohaldamiseks rahvusvahelist humanitaarõigust rikkuva riigi suhtes. 

Sellegipoolest on Läti ja Eesti jaoks olemas teoreetiline võimalus fakte uuriva menetluse algatamiseks 

vastavalt I protokolli artiklile 90, esitades selleks vastav taotlus Rahvusvahelisele 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjonile. Lisaks Balti riikide seisukoha toetamisele kahjude 

hüvitamise küsimuses on selline menetlus vajalik ka konkreetsete Balti riikide poolt seoses 

nõukogude režiimi ohvritega võetud kohustuste vaatepunktist. Lisaks toetaks see täiendavalt 

rahvusvahelisel tasandil kahju hüvitamise nõuet Venemaa Föderatsiooni suhtes. Lõpetuseks on 

vajalik üle vaadata ka rahvusvahelised kohtuorganid, mille üldpädevus võimaldaks vastava nõude 

esitamist. 

5.3. Kohtulik vaidluste lahendamine 
 

Kuna praeguseks on selgunud, et puuduvad rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldamisele 

spetsialiseerunud rahvusvahelised kohtuorganid, peab riik, mis soovib algatada rahvusvahelist 

vaidlust teise riigiga, pöörduma selle küsimusega üldpädevusega rahvusvahelise kohtuorgani poole 

ning Rahvusvaheline Kohus (ICJ) on ainuke sellise pädevusega rahvusvaheline kohtuorgan, 162 olles 

asutatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hartaga ja tegutsedes Alalise Rahvusvahelise Kohtu 

                                                           
159 Maasõja õiguse ja tavade Haagi (IV) konventsiooni preambul ja selle lisa: Regulations concerning the Laws and 
Customs of War on Land. Haag, 18. oktoober 1907. 
160 Haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamist maismaal käsitleva Genfi (I) konventsiooni artikkel 1. Genf, 
12. august 1949; Haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamist merel käsitleva Genfi (II) 
konventsiooni artikkel 1. Genf, 12. august 1949; Sõjavangide kohtlemist käsitleva Genfi (III) konventsiooni artikkel 1. 
Genf, 12. august 1949; Tsiviilisikute sõjaaegset kaitset käsitleva Genfi (IV) konventsiooni artikkel 1. Genf, 12. august 
1949. 
161 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitset käsitleva (I) 
lisaprotokolli preambul. 
162 John Merrils „The means of dispute settlement“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 541 



27 
 

õigusjärglasena.163 Sellegipoolest on ICJ pädevus ja selle reguleerimisala riikidevahelise kokkuleppe 

küsimus. Gilbert Guillaume’i kohaselt on riikidevahelise rahvusvahelise vaidluse lahendamine 

võimalik, kui: 

 riik tunnustab selgesõnaliselt Rahvusvahelise Kohtu pädevust „kohustavana ipso facto ja ilma 

erikokkuleppeta, seoses mistahes sama kohustust võtva riigiga“ kõikides õiguslikes vaidlustes 

või teatud liiki õiguslikes vaidlustes;164  

 Kohtu pädevus seoses konkreetse rahvusvahelise lepingu tõlgendamisega tuleneb lepingust 

endast ja osalisriigid on selle lepingu osapooled;165 

 Rahvusvahelisele Kohtule esitatakse vaidlus kõikide poolte kokkuleppel, kes osalevad 

vaidluses ad hoc põhimõttel; 166 

Tegu on ammendava loeteluga vaidluse esitamise võimalustest Rahvusvahelisele Kohtule. 

Käesolevaga arutatakse mõlemat Balti riikide võimalust.  

Esimene kättesaadav võimalus on jäänuk juba 1920. aastal kavandatud peamisest rahvusvahelisest 

algatusest luua „universaalne kohustuslik pädevus tähenduses, et mistahes statuudi osapooleks olev 

riik võiks tuua, ühepoolse nõudena, [Alalise Rahvusvahelise Kohtu] ette mistahes vaidluse mistahes 

teise statuudiga hõlmatud riigiga.“ 167  Ajalugu on aga näidanud, et riigid polnud valmis sellise 

laiaulatusliku pädevusega rahvusvahelise kohtuorgani loomiseks ja selliste, kohustava pädevuse 

reservatsioonidena toimivate meetmete kasutusele võtmiseks ning lisaks kohaldati pädevuse ulatuse 

vastastikuse põhimõtet, mis muutis pädevuse küsimuse äärmiselt keeruliseks.168  

Hetkeseisuga pole olukord muutunud. 193st ÜRO liikmest tunnustavad hetkeseisuga vähem kui 

pooled, s.t 72 riiki Rahvusvahelise Kohtu kohustavad pädevust ja ainult 21 riiki tunnustavad 

reservatsioonideta ICJ pädevust Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 lõikes 2 kirjeldatud viisil.169 

Reservatsioonide kohaldamise tagajärjeks on „vaenutegevuse perioodide, sõjalise okupatsiooni“ või 

„konkreetsete möödunud ajavahemike (mis peegeldavad tihtilugu tundlikke sündmusi)“ välja jätmise 

Rahvusvahelise Kohtu pädevusest.170 Samas pole riikide eelmainitud tegevust võimalik vaidlustada, 

kuna kõiki riike käsitletakse nende suveräänsuse rakendamisel võrdsetena ja „kuna riigil oli 

valikuvabadus vabatahtliku sätte pädevusega selle terviklikkuses nõustuda või mitte nõustuda ja 

lisaks oli viimasel õigus ka nõustuda selle allutamisega mistahes reservatsioonidele, mida konkreetne 

riik soovis rakendada.“171Seega piirab reservatsioonida kohaldamine kohustusliku pädevuse suhtes 

konkreetse rahvusvahelise vaidluse lahendamist õiguslikult siduval viisil. Kuigi vastastikkuse 

põhimõtte nõue on vajalik, et vältida riikide võrdsuse kahjustamist rahvusvahelise õiguse 

subjektidena, piirab see täiendavalt Rahvusvahelise Kohtu pädevust, sest kohustavat pädevust 

puudutavas riikidevahelises vaidluses „määratletakse kohtu pädevus kitsama nõusolekuga“172 ja „iga 

                                                           
163 Hugh Thirlway „The international Court of Justice“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 560 
164 Gilbert Guillaume „THE FUTURE OF INTERNATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS“, 44 Int'l & Comp. L.Q. 848 1995, lk 
850 
165 Selliste kahepoolsete lepingute nimekiri on leitav siit http://www.icj-
cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4  
166 Gilbert Guillaume „THE FUTURE OF INTERNATIONAL JUDICIAL INSTITUTIONS“, 44 Int'l & Comp. L.Q. 848 1995, lk 
850 
167 Hugh Thirlway „The international Court of Justice“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 569 
168 Ibid., 569-571 
169 http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3 
170 Rosalyn Higgins (1997). Time and the Law: International Perspectives on an Old Problem. International and 
Comparative Law Quarterly, 46, lk-d 501-520 doi:10.1017/S0020589300060784, lk 502 
171 Hugh Thirlway „The international Court of Justice“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 570 
172 Ibid. 

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4
http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4
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osapool võib rakendada enda kasuks mistahes teise osapoole välistamissätet.“ 173  Seega peab 

Rahvusvaheline Kohus selle võimaluse puhul enne vaidluse lahendamist lahendama pädevuse 

küsimuse. 

Eelpool tehtud tähelepanekute põhjal sõltub Rahvusvahelise Kohtu kohustava pädevuse kohaldamise 

võimaluse rakendamine Balti riikide puhul sellest, kas kumbki Balti riikidest või Venemaa 

Föderatsioon on tunnustanud Rahvusvahelise Kohtu pädevuse kohustavat iseloomu ja lisaks sellest, 

milliseid reservatsioone iga riik on kohaldanud. Eesti ja Leedu on Balti riikidena tunnustanud 

Rahvusvahelise Kohtu kohustavat pädevust ja Eesti on ainus, kes on tunnustanud seda 

reservatsioonideta juba 21. oktoobrist 1991.174  Leedu tunnustas Rahvusvahelise Kohtu pädevust 

ainult piires, mil see hõlmas fakte või olukordi, mis leidsid aset pärast tunnustamise kuupäeva, milleks 

on 26. september 2012.175 Venemaa Föderatsioon ja Läti pole kumbki tunnustanud Rahvusvahelise 

Kohtu pädevust Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 lõike 2 nõuetega ette nähtud ulatuses.  

Järgmiseks võimaluseks on see, et Rahvusvahelise Kohtu pädevus sätestatakse riikidevahelisele 

vaidlusele kohalduva rahvusvahelise lepinguga. Esiteks viitab nõukogude režiimi all olnud Balti 

riikide kindlaks tehtud olukord rahvusvahelistele lepingutele, mis hõlmavad rahvusvahelise 

humanitaarõiguse kohaldamist sõjalise okupatsiooni korral. Kahjuks on juba tuvastatud, et ei Haagi 

ega Genfi konventsioonide sätted viita konkreetsetele mehhanismidele või mistahes rahvusvahelisele 

kohtuorganile, mis võimaldaksid lahendada riikidevahelisi vaidlusi seoses Haagi ja Genfi 

konventsioonide sätete tõlgendamise ja kohaldamisega. Samas on praeguseks selge, et inimõigusi 

käsitlev õigus on kohaldatav ka sõjalise okupatsiooni korral. Seega peab analüüsima võimalust nõude 

esitamiseks konkreetsete inimõigusi käsitleva õiguse instrumentide toel, kuna Balti riigid ja Venemaa 

Föderatsioon, NSVLi järglasriik, võtsid endale kohustuse kahjude hüvitamiseks nõukogude režiimi 

ohvritele kui inimõiguste ränkade rikkumiste ohvritele, ja teatud inimõiguste instrumendid käsitlevad 

Rahvusvahelise Kohtu pädevust lahendada konkreetse lepingu ratifitseerinud riikide vahel seoses 

selle lepinguga tekkinud vaidlusi. 

Inimõigusi käsitlevateks lepinguteks, mis sätestavad lisaks ohvri õigusele nõuda kahju 

hüvitamist ka Rahvusvahelise Kohtu pädevuse selle lepingu tõlgendamiseks, on: 

 rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon;  

 kodakondsuseta isikute konventsioon; 

 piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise 

vastane konventsioon.  

Arvestades Balti riikide ja Venemaa Föderatsiooni vahelisi hetkesuhteid, on Rahvusvahelisele 

Kohtule vaidluse esitamise võimalus kõikide asjassepuutuvate riikide, s.t Balti riigi ja Venemaa 

Föderatsiooni kokkuleppel pelgalt teoreetiline, kuna menetluse alustamiseks on vajalik erilepingu 

sõlmimine poolte vahel.  

5.4 Vahekohtumenetlus 
 

Venemaa Föderatsioon on 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise 

konventsiooni liige 26. jaanuarist 1910. Samas ühinesid kõik Balti riigid ülalpool mainitud 

konventsiooniga alles pärast iseseisvuse taastamist: Läti 12. augustist 2001, Eesti 1. septembrist 2003 

ja Leedu 9. jaanuarist 2005. Seega on kõik Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud isikute 

küsimusega seotud riigid 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise 

                                                           
173 Rosalyn Higgins (1997). Time and the Law: International Perspectives on an Old Problem. International and 
Comparative Law Quarterly, 46, lk-d 501-520 doi:10.1017/S0020589300060784, lk 503 
174 http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=EE  
175 http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3&code=LT 
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konventsiooni liikmed ja võivad küsimust käsitleva erilepingu puudumisel esitada, vastastikusel 

kokkuleppel, vaidluse lahendamiseks Alalisele Vahekohtule.176 

Kahjuks on kõikide Balti riikide ja Venemaa Föderatsiooni probleemiga seonduvate läbirääkimiste 

ebaõnnestumise valguses ja Venemaa Föderatsioonis177 hetkel valitsevaid trende arvestades raske 

uskuda kompromissile jõudmist konventsiooni artiklis 52 kirjeldatud küsimuses. Sellegipoolest võib 

käsitleda 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsioonis osalemist 

Balti riikide jaoks kasutoovana.  

Rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooni artikli 48 lõige 3 täpsustab, et kahe 

riigi vaidluse korral võib üks neist alati esitada rahvusvahelisele büroole178 noodi, milles ta teatab, et 

on valmis andma vaidluse vahekohtu otsustada.“ Büroo peab niisugusest teadaandest viivitamatult 

teist poolt informeerima. 179 Viimasena nimetatud valiku kasutamisel oleks olukorras, kus Venemaa 

ei reageeri nimetatud avaldusele, Balti riikide poolt täidetud piinamise ning muu julma, ebainimliku 

või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni artikli 30 lõikes 1 

kirjeldatud tingimus, kus pooled pole suutelised jõudma kokkuleppele vahekohtu korralduse 

küsimuses. Seetõttu, kui kumbki Balti riik otsustaks nõuda Rahvusvahelises Kohtus vastutuse 

kohaldamist Venemaa Föderatsiooni suhtes piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust 

alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni artikli 14 lõike 1 nõuete rikkumise eest, 

oleks selgelt täidetud varasemalt mainitud menetlusnõue pädevuse andmiseks Rahvusvahelisele 

Kohtule. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et õiguslikud vahendid kahjude hüvitamiseks nõukogude režiimi ohvritele 

Balti riikides on äärmiselt piiratud, kuna rahvusvahelise vaidluse mistahes kujul õiguslikuks 

lahendamiseks on vajalik kõikide osapoolte nõusolek. Venemaa Föderatsioon väldib hoolikalt kõiki 

võimalusi selles küsimuses rahvusvaheliste organite ette astumiseks, piirates rangelt konkreetse 

rahvusvahelise organi pädevust vaidluse või selle osa lahendamisel. Sellegipoolest on Balti riikide 

jaoks olemas piiratud ulatusega teoreetilised võimalused Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks 

langenud isikute juhtumi osaliseks käsitlemiseks. 

Esiteks on Lätil ja Eestil võimalus, lähtuvalt I protokolli artiklist 90, nõuda menetluse algatamist 

Rahvusvahelise 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjoni poolt. Kuigi see meede pole õigusliku iseloomuga, 

võimaldaks see läbimineku korral erapooletul rahvusvahelisel organil välja selgitada mõningaid 

fakte, mis puudutavad eelmainitud riikide poolsõjalist okupatsiooni ja selle perioodi vältel toime 

pandud rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiseid rikkumisi. See võiks olla Eestile ja Lätile abiks 

nende nõuete kindlamal põhistamisel vaidluse diplomaatilise või kohtuliku lahendamise ajal. Kuna 

Venemaa Föderatsioon on tunnustanud Rahvusvahelise 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjoni pädevust ipso facto, Leedu ülalpool mainitud võimalust 

enam kasutada ei saa. 

Kõikidest kättesaadavatest võimalustest Balti riikide ja Venemaa Föderatsiooni vahelise vaidluse 

lahendamiseks õiguslike vahenditega on ainsaks võimalikuks valikuks piinamise ning muu julma, 

                                                           
176 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsioon, artikkel 42 https://pca-cpa.org/wp-
content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf 
177 Maria Smirnova : Russian Constitutional Court Affirms Russian Constitution’s Supremacy over ECtHR Decisions“ July 
15, 2015   http://www.ejiltalk.org/russian-constitutional-court-affirms-russian-constitutions-supremacy-over-ecthr-
decisions/ [vaadatud 27. veebruaril 2017]; Peter Roudik Russian Federation: Constitutional Court Allows Country to 
Ignore ECHR Rulings May 18, 2016 http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russian-federation-constitutional-
court-allows-country-to-ignore-echr-rulings/ [vaadatud 27. veebruaril 2017] 
178 Rahvusvaheline büroo on Alalise Vahekohtu sekretariaat, mis pakub haldustuge Alalise Vahekohtu poolt läbi 
viidavate vaidluste lahendamise protsesside eest vastutavatele vahekohtutele ja komisjonidele. Vt https://pca-
cpa.org/en/about/structure/international-bureau/  
179 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsioon, artikkel 48 lõiked 3-4 https://pca-
cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-
Disputes.pdf 

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/1907-Convention-for-the-Pacific-Settlement-of-International-Disputes.pdf
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ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon, kuna 

Venemaa Föderatsioon on loobunud varasemast reservatsioonist artikli 30 lõike 1 suhtes, andes 

Rahvusvahelisele Kohtule pädevuse tõlgendada konventsiooni asjades, mis võivad tekkida pärast 28. 

veebruari 1989. Samas peavad viimati mainitud võimaluse kasutamiseks olema Balti riikide poolt 

täidetud teatud menetlusnõuded, mis on võimalik kohaldades 1907. aasta rahvusvaheliste vaidluste 

rahumeelse lahendamise konventsiooni artiklit 48. Lisaks ei näita see võimalus Balti riikide ja 

Venemaa Föderatsiooni vahelise vaidluse, mis puudutab kahjude hüvitamist Balti riikides nõukogude 

režiimi ohvriks langenud isikutele, tegelikku ulatust. 

Kõikidest Balti riikidest on ainult Eesti reservatsioonideta tunnustanud Rahvusvahelise Kohtu 

kohustavat pädevust lähtuvalt Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 36 lõikest 2. Ei Läti ega Leedu 

pole sama teguviisi kasuks otsustanud: Läti pole üldse Rahvusvahelise Kohtu kohustavat pädevust 

tunnustanud ja Leedu on seda tunnustanud reservatsioonidega. Mõlemad riigid peaksid selles punktis 

kaaluma enda seisukoha muutmist, et olla avatud kõikidele võimalustele Balti riikides nõukogude 

režiimi ohvriks langenud isikutele kahju hüvitamise nõude menetlemiseks juhul, kui Venemaa 

Föderatsioon otsustab tulevikus reservatsioonideta tunnustada Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikli 

36 lõikest 2 tulenevat Rahvusvahelise Kohtu kohustavat pädevust. 

Riigi suhtes vastutuse kohaldamise nõude esitamisel peab viimase punktina välja selgitama, kas Balti 

riigid on, mistahes sellise õiguse kaotamist põhjustavatel alustel, kaotanud õiguse nõuda vastutuse 

kohaldamist Venemaa Föderatsiooni suhtes. Nimetatud alused on täpsustatud riikide vastutust 

rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitleva eelnõu artiklis 45.180 Arvestades, et viimasele 

küsimusele on juba varasema akadeemilise analüüsi tulemusena vastatud, pole täiendava analüüsi 

läbiviimine vajalik ja esitatakse ainult tulemuste kokkuvõte. 

Kõikidest Balti riikidest on Leedu esitanud NSVLi okupatsioonist põhjustatud kahjude hüvitamise 

seaduse181 vastu võtmisega kõige tugevama nõude Venemaa Föderatsiooni vastu, säilitades sama 

seisukohta ka praegusel ajahetkel. 182  Seega pole Leedu puhul seoses õigusega nõuda vastutuse 

kohaldamist Venemaa Föderatsiooni suhtes võimalik rääkida ei nõudest loobumise ega nõude 

kehtetuks kuulutamise aluste esinemisest. Selliste aluste puudumise Läti puhul tegi hiljuti kindlaks 

Edmunds Broks.183  Eesti puhul selgitatakse Eesti tagasihoidlikku hoiakut võimupoliitikaga, mis 

hõlmab riigi suhtes vastutuse kohaldamise nõudega seonduvaid takistusi. 184  Eesti nõudeõiguse 

kehtivust kinnitas 2015. aasta lõpus toimunud Balti riikide justiitsministrite kohtumise ajal Eesti 

justiitsminister Urmas Reinsalu.185  

                                                           
180 Artikkel 45. Vastutuse kohaldamise õiguse kaotamine 
Vastutuse kohaldamist riigi suhtes pole võimalik nõuda, kui: 
(a) kannatanud riik on nõudest õiguspäraselt loobunud; 
(b) kannatanud riigi puhul on eeldatav, viimase käitumise põhjal, et see on õiguspäraselt nõustunud nõude kehtetuks 
tunnistamisega. 
181 Lauri Mälksoo, „Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the 
USSR: a Study of the Tension Between Normativity and Power in International Law“ Leiden: Brill. 2003 eBook, lk 259, 
262; Edmunds Broks „Loss of the Right to Invoke Responsibility: Is Latvia Losing its Right to Claim Compensation from 
Russia?“ LATVIJAS UNIVERSITĀTES ŽURNĀLS (Journal of the University of Latvia) Juridiskā zinātne (Law) No. 9 (2016), 
lk-d 159-160 
182 Dainius Žalimas „SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO ĮSTATYMAS TARPTAUTINĖS TEISĖS NORMŲ KONTEKSTE“ 
JURISPRUDENCIJA 2006 10(88); 22–32 
183 Edmunds Broks „Loss of the Right to Invoke Responsibility: Is Latvia Losing its Right to Claim Compensation from 
Russia?“ LATVIJAS UNIVERSITĀTES ŽURNĀLS (Journal of the University of Latvia) Juridiskā zinātne (Law) No. 9 (2016), 
lk-d 150-163. 
184  Lauri Mälksoo, „Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the 
USSR: a Study of the Tension Between Normativity and Power in International Law“ Leiden: Brill. 2003 eBook, lk-d 
251-263 
185 Baltic justice ministers vow to make Russia pay reparations for Soviet occupation 
http://www.jbanc.org/?page=blog&v=5&id=196[vaadatud 27. veebruaril 2017]  

http://www.jbanc.org/?page=blog&v=5&id=196


31 
 

Selle kohtumise tulemusena võeti vastu Balti riikide justiitsministrite poolt koostatud 

ühisdeklaratsioon, mis täpsustab, et „Balti riigid valmistuvad, vastavalt rahvusvahelisele õigusele, 

astuma rahvusvahelisi samme õiguslikult ja faktiliselt põhjendatud hüvitise nõudmiseks Venemaa 

Föderatsioonilt.“ 186  Sel põhjusel jääb Balti riikide seisukoht, seoses kahjuhüvitise nõudmisega 

Venemaa Föderatsioonilt poolsõjalise Balti riikide nõukogude okupatsiooni ohvritele, samasse 

raamistikku. Tuvastatud ja hetkel rahvusvahelisel tasandil kättesaadavad vahendid vaidluse 

lahendamiseks ei lähe selle seisukohaga vastuollu, kuid pole sellega ka täielikult vastavuses. 

Sellegipoolest, inimõigusi käsitlevast õigusest tulenevate ja Balti riikide poolt enda kanda võetud 

nõukogude režiimi ohvreid puudutavate kohustuste valguses peaksid Balti riigid viimati mainitud 

vahendeid kasutama. 

 

5.5. Õiguslik raamistik ja kahju hüvitamine 

 

NSVLi suveräänne võim Balti riikide territooriumi üle oli õigusvastane mitmel põhjusel: suveräänse 

võimu omandamine oli illegaalne, kuna Balti riikidele tungiti kallale, rikkudes tol ajahetkel kehtivat 

rahvusvahelist õigust, ning Balti riikide territooriumi omandiõiguse õiguspärasuse puudujääke ei 

suudetud kõrvaldada ei igamise ega rahvusvahelise üldsuse tunnustuse kaudu. Seega on osaliselt 

kinnitatud põhjendatav seisukoht, et Balti riigid olid aastatel 1940–1991 NSVLi poolsõjalise 

okupatsiooni all. Samas ei takista see rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaldatavust juhtumi suhtes. 

Kahjuhüvitised moodustavad märkimisväärse osa ränkade rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse 

rikkumiste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste ohvriks langenud isikutele ette 

nähtud heastamisvahenditest ning hõlmavad selliseid elemente nagu tagastamine, hüvitamine, 

rehabilitatsioon, rahulolu ja mittekordumise tagamine. Viimati mainitud idee omandas lõpliku kuju 

tänu Teise maailmasõja järel rahvusvahelises õiguses tehtud muudatustele, mis kuulutasid sõja 

õigusvastaseks vahendiks riikidevaheliste vaidluste lahendamisel; lisaks töötati rahvusvahelisel 

tasandil välja märkimisväärselt põhjalikum inimõigusi käsitlev õigus. Seda peegeldasid 

aluspõhimõtted ja -suunised, mis kirjeldasid üksikasjalikumalt rahvusvahelise tavaõiguse ja 

konkreetsete lepingutega sätestatud, rahvusvahelisest inimõigusi käsitlevast ja humanitaarõigusest 

tulenevaid kohustusi. Kuigi tegu pole õiguslikult siduva dokumendiga, peegeldab see sellegipoolest 

rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi kujul, mil need on sätestatud eelkõige 

Haagi ja Genfi konventsioonides ning koos rahvusvahelise humanitaarõigusega kohaldatavates 

rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevates lepingutes. Selle tulemuseks on sama kohaldatav 

hüvitisraamistik, mis ei sõltu rikkumise tüübist, s.t rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse ränk 

rikkumine või rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsised rikkumised, ja lisaks võimalus käsitleda 

konkreetset rikkumist mõlemat tüüpi rikkumisena. Viimati kirjeldatud rikkumiste tuvastatud 

tähendus annab mõningase kokkuvõtliku ülevaate tegevustest, mis kahjustavad tõsiselt inimväärikust 

ja inimeste põhiõigusi, põhjustades kohutavaid tagajärgi olukorras, kus rikkumine toimub, olgu siis 

rahuajal või sõjaseisukorras.  Kuna on tuvastatud, et nõukogude režiimi all olevate Balti riikide suhtes 

oleks pidanud kohaldatama rahvusvahelist humanitaarõigust, peab hüvitamise idee kohaldamiseks 

tegema vähemalt kindlaks Balti riikide kodanike suhtes korda saadetud rahvusvahelise 

humanitaarõiguse tõsise rikkumise. 

Tehti kindlaks, et Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenute suhtes kohaldasid 

parandusmeetmeid mõlemad: okupeeritud riigid (Balti riigid) ja okupeeriv võim (NSVL): 

Balti riikide kohtute otsuse põhjal, mis pidasid vastu ka vaidlustamisele Euroopa Inimõiguste Kohtus,  

võib järeldada, et nõukogude režiimi ajal pandi Balti riikide kodanike suhtes toime rahvusvahelisi 

kuritegusid, s.t genotsiid, inimsusevastased kuriteod Lätis, Eestis ja Leedus ning sõjakuriteod Leedus. 

                                                           
186 Edmunds Broks „Loss of the Right to Invoke Responsibility: Is Latvia Losing its Right to Claim Compensation from 
Russia?“ LATVIJAS UNIVERSITĀTES ŽURNĀLS (Journal of the University of Latvia) Juridiskā zinātne (Law) No. 9 (2016), lk 
151 
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Balti riikide kodanike vastu toime pandud tegude eelmainitud liigitust arvestades võib järeldada, et 

nõukogude režiimi all sooritati Balti riikides mõlemat tüüpi rikkumisi, kuna genotsiidi ja 

inimsusevastaseid kuritegusid on võimalik käsitleda nii ränga inimõigusi käsitleva õiguse 

rikkumisena kui ka rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsise rikkumisena, samas kui sõjakuriteod on 

määratletavad ainult rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsise rikkumisena. Samas, kuna tuvastati, et 

aluspõhimõtete ja suunistega sätestatud ohvri määratluse kohaselt puudub nõue ohvri staatuse 

omandamist tingiva konkreetse kuriteo toimepanija tuvastamiseks, omistasid Balti riigid ohvri 

staatuse kõikidele isikutele, kes puutusid kokku asjaoludega, mis kahjustasid oluliselt nende 

põhiõigusi ja inimväärikust. Samas mõjutas poolsõjaline Balti riikide okupatsioon, mille käigus 

viimastel takistati suveräänsuse rakendamist, Balti riikide kodanikest nõukogude režiimi ohvrite 

suhtes kohaldatavate heastamisvahendite reguleerimisala ja iseloomu. Balti riigid kohaldasid üldiselt 

mittemateriaalseid heastamisvahendeid, s.t hüvitamine vabaduse ja inimõiguste järgimise taastamise 

kujul, rahulolu tagamine ja rehabilitatsioon meditsiini- ja sotsiaalteenuste kujul. Valdava osa 

kohaldatud meetmete puhul, välja arvatud rehabilitatsioon, on võimalik märgata teatud eripärasid. 

Omandi ja kodakondsuse taastamist pole võimalik käsitleda kahju hüvitamisena ohvritele hüvitise 

pakkumise vormis, kuna nende eesmärgiks polnud konkreetselt kahju hüvitamine ohvritele, vaid 

üldine nõukogude režiimi tagajärgede kõrvaldamine. Rahulolu hõlmas mõlemat meetmete 

kategooriat, s.t meetmeid ohvriks langemise ja süüdlaste vastutuse tuvastamiseks ning meetmeid 

ülekohut puudutavate faktide avalikustamiseks ja mälestuse säilitamiseks, ning mõlema puhul on 

märgata teatud eripärasid. Esimese rahulolu tagamise meetmete kategooria puhul väärib märkimist, 

et ohvrid ei saanud avalikku vabandust, kuna Balti riigid ei suutnud seda meedet kohaldada, sest 

vastutuse sai võtta ainult repressioonide eest vastutav pool, s.t okupeeriv riik ja selle asutused. Samas 

oli Eestimaa Kommunistlik Partei ainuke kõikidest Balti riikidest, kes võttis vastutuse Eestis 

nõukogude režiimi ohvriks langenud isikute suhtes rakendatud repressioonide eest, tunnustades 

sedasi vähemalt osaliselt ühe repressioonide eest vastutava poole, s.t kommunistliku partei, süüd. 

Teise kategooria meetmed, mis olid suunatud mälestuse säilitamisele, hõlmasid lisaks uute sümbolite 

loomisele ka varasema iseseisva riigi sümbolite ennistamist. Seega pole nende suunatus ohvritele alati 

selge, kuna mälestus on seotud ka iseseisvuse kaotamise ja mitte ainult repressioonidega. 

NSVL võttis vastutuse kohaldada heastamisvahendeid nõukogude režiimi ohvrite suhtes, sealhulgas 

ka Balti riikides, kuna tunnistati, et Liidu poliitika tagajärjeks oli võimu kuritarvitamine ja süütute 

isikute represseerimine, kuigi nimetatud tunnustamine ei toimunud tingimusteta. See kehtib eriti, kui 

arvestada, et ainult stalinismi-eelne ja stalinistlik poliitika kuulutati NSVLi väärtustega vastuollu 

minevaks ning Balti riikide ja teiste endiste liiduvabariikide vabadusvõitlejate karistamist käsitleti 

õiguspärasena. Neist asjaoludest lähtuvalt on võimalik järeldada, et NSVL käsitles repressiooni ainult 

ränga inimõiguste rikkumisena kogu NSVLi territooriumi ulatuses. Heastamismeetmed olid üldiselt 

materiaalsed ja hõlmasid tööõiguste taastamist, kuid seda piiratud juhtudel, s.t seoses represseeritud 

kommunistliku partei liikmetega, pensioniõiguste taastamist, omandi taastamist majutusteenuse 

võimaldamise kujul, vabaduse ja inimõiguste järgimise taastamist, fikseeritud hüvitist materiaalsete 

kahjude eest, rehabilitatsiooni meditsiiniteenuste näol ja rahulolu läbi ohvrite mälestamise. NSVLi 

raames tehtud põhimõtteliste muudatuste tagajärjel tekkis ka teistel liiduvabariikidel kohustus 

vastavate meetmete kohaldamiseks. Samas oli Balti riikide poolt liiduvabariikidena vastu võetud 

õigusaktide reguleerimisala üldiselt laiem mõlema kategooria puhul: ohvriks langemise tunnustamise 

ja kättesaadavate heastamismeetmete korral, erandiks oli Läti NSV. Kuigi NSVLi poolt rakendatud 

strateegia puhul esines NSVLi nn põhiseadusliku kriisi tõttu ka kõrvalekaldeid, kehtis endiselt 1977. 

aastal vastu võetud NSVLi konstitutsioon, mille kohaselt NSVL oli ülimuslik liiduvabariikide 

õigusaktide suhtes ja NSV Ülemnõukogu Presiidiumil oli võim tunnistada kehtetuks liiduvabariikide 

õigusakte, mis ei vastanud Liidu õigusaktide nõuetele, ning mida NSVL Eesti NSV õigusaktide puhul 

kohati ka rakendas.  Samas puuduvad andmed, mis kinnitaksid, et NSVL oleks kasutanud sellist 

õigust Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV puhul seoses nende õigusega tagada kahjude hüvitamine 

nõukogude režiimi ohvritele. Seega võib eeldada, et NSVL võttis samuti kohustuse kahjude 
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hüvitamiseks Balti riikide kodanikele viisil, mis on sätestatud vastava liiduvabariigist Balti riigis 

õigusaktides. 

Tuvastatud rakendatava heastamisvahendite raamistiku põhjal on võimalik täheldada, et ohvritel oli 

õigus sellistele heastamisvahenditele nagu tagastamine, hüvitamine, rahulolu tagamine ja 

rehabilitatsioon. Samas mõjutasid nende tegelikku rakendamist poliitilised asjaolud, s.t Balti riikide 

iseseisvuse taastamine ja NSVLi lagunemine. Esiteks põhjustas NSVLi lagunemine NSVLi 

heastamispoliitika seiskumise ning iga Balti riik kehtestas pärast iseseisvuse taastamist enda 

heastamispoliitika. Samas võeti kohustus heastamisvahendite kohaldamiseks ainult inimõiguste 

kaitse nõudest, kuid mitte rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsisest rikkumisest tuleneva 

kohustusena, kuna Balti riigid polnud viimati nimetatud rikkumiste eest vastutavad. NSVL võttis 

kohustuse Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud isikute suhtes, kuid mitte rahvusvahelise 

humanitaarõiguse rikkumiste tõttu, kuigi tuvastatud asjaolude kohaselt peaks Balti riikide kodanikest 

ohvrite suhtes toime pandud repressioone määratlema just nimelt rahvusvahelise humanitaarõiguse 

tõsiste rikkumistena. Seega nägid asjasse puutuvad riigid korda saadetud repressioonide iseloomu 

erinevalt. Viimati tuvastatud asjaoludel kinnitati ka teist põhjendatavat väidet ja selgitati välja, et 

küsimustele, mis seonduvad NSVLi vastutusega Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud 

isikute ees ja võetud kohustustega, peaks lähenema rahvusvahelise humanitaarõiguse raamistiku 

piirides ja, juhul kui seda rahvusvahelise õiguse haru pole võimalik kohaldada, peaks inimõigusi 

käsitlevat õigust kohaldama lähtuvalt rahvusvahelise humanitaarõiguse erinormi staatusele. Kuna süü 

lasub NSVLi tegudes, kuid viimane lakkas pärast NSVLi lagunemist olemast, on kahjude hüvitamise 

nõude jõustamise vaatepunktist eriti oluline vastutava subjekti välja selgitamine. Lisaks on 

heastamisvahendite viimaseks elemendiks olev mitte kordumise tagamine Balti riikide puhul lähedalt 

seotud rikkumiste lõpetamisega ja rahvusvahelise üldsuse pühendumine sellistele väärtustele nagu 

keeldumine agressiooni tunnustamisest vastuvõetava rahvusvaheliste vaidluste lahendamise 

meetmena, riigi enesemääramisõigus ja inimõigused, kuna Balti riikide iseseisvuse lakkamine toimus 

tegelikkuses agressiooni tagajärjel. Mittekordumise tagamiseks Balti riikides ei piisa õigusriigi 

taastamisest ja inimõiguste järgimisele pühendumisest. 

Inimõiguste rikkumise korral käsitletakse siseriiklikku õigust esmase vahendina riigi ja indiviidide 

vahelise heastamisvahendite reguleerimisel ning rahvusvahelised või piirkondlikud süsteemid on 

ainult täiendavad. Samas, kui ühe riigi füüsilised isikud kannatavad teise riigi, rahvusvahelist 

humanitaarõigust rikkuva tegevuse tõttu, on õigus nõuda vastutuse kohaldamist teise riigi suhtes 

ainult riigil, kelle kodanikele kahju tekitati. Seega on Balti riikidel, mitte ohvritel, ainsana õigus 

nõuda vastutuse kohaldamist riigi suhtes rahvusvahelise kohustuse rikkumise tõttu. Kuna NSVL 

lakkas olemast, on vastutuse kohaldamist võimalik nõuda Venemaa Föderatsiooni kui NSVLi 

järglasriigi suhtes. Kuigi NSVLi lakkamise asjaolud on ebamäärased ja Venemaa Föderatsioon 

eelistab järgida seisukohta, et NSVL likvideeriti, mistõttu Venemaa Föderatsiooni pole võimalik 

pidada vastutavaks NSVLi tegude eest, kinnitavad mitmed faktid NSVLi kohustuste üle võtmist 

Venemaa Föderatsiooni poolt – näiteks võttis Venemaa Föderatsioon üle suurema osa 

rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid NSVLi õigusi ja kohustusi, eriti sõjaväelistes ja 

tuumarelvadega seonduvates küsimustes. Kui esialgsed NSVLi võlgade ja varade jagamise katsed 

nurjusid, võttis Venemaa Föderatsioon lõpuks üle ka kõik NSVLi välisvõlad ja esitas omandinõude 

kõikide endise NSVLi välismaiste varade suhtes, võttis selektiivse vastutuse NSVLi poolt korda 

saadetud rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest, jätkas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja 

ÜRO Julgeolekunõukogu ning teiste ÜRO süsteemi organite ja organisatsioonide liikmeks olemist, 

oli NSVLi valitsevaks vabariigiks ja NSVLi loomise algatajaks. Sellega leiab kinnitust lõplik kaitstav 

seisukoht, et Venemaa Föderatsioon on vastutav heastamisvahendite kohaldamise eest Balti riikides 

nõukogude režiimi ohvriks langenud isikute suhtes. 

Kuna Balti riikidel on ainsana võimalik nõuda vastutuse kohaldamist riigi suhtes seoses nõukogude 

režiimi ajal Balti riikides nende vastu toime pandud repressioonidega, tehti kindlaks võimalikud 
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õiguslikud lahendused vastutuse kohaldamise nõude esitamiseks Venemaa Föderatsiooni vastu. 

Vastava Balti riigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute analüüs näitas, 

et need olid üldiselt tulevikku vaatavad ja kehtestasid edaspidise vastastikuse suhtlusega seonduvad 

põhimõtted, tunnustades teineteise staatust suveräänse riigina. Seega ei saa neile loota Balti riikide ja 

Venemaa Föderatsiooni vahelises reparatsioonide küsimuses. Läti puhul pole selline kahepoolne 

leping üldse jõustunud, kuna Venemaa Föderatsioon pole seda pärast allkirjastamist ratifitseerinud. 

Vastavas küsimuses pole teisi kahepoolseid lepinguid sõlmitud ja võib järeldada, et riigid pole 

suutelised seda probleemi iseseisvalt lahendama. Muude rahvusvahelisel tasandil kättesaadavate 

vahendite analüüsimisel on selgunud, et Lätil ja Eestil on võimalus, lähtuvalt I protokolli artiklist 90, 

nõuda menetluse algatamist Rahvusvahelise 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjoni poolt eesmärgiga selgitada välja, kas poolsõjalise 

okupatsiooni perioodil vähemalt 29. märtsist 1990 pandi toime rahvusvahelise humanitaarõiguse 

tõsiseid rikkumisi, kuna kõik nimetatud riigid tunnustasid Rahvusvahelise 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjoni pädevust ipso facto, kus Venemaa Föderatsioon võttis 

endale viimatinimetatud kohustuse hetkel, mil Läti ja Eesti olid endiselt NSVLi poolsõjalise 

okupatsiooni all. See võiks olla Eestile ja Lätile abiks nende nõuete kindlamal põhistamisel 

heastamisvahendeid puudutava vaidluse diplomaatilise või kohtuliku lahendamise ajal, sest kuigi 

rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsiste rikkumiste kordasaatmise kinnitamine 29. märtsile 1990 

järgnenud ajaperioodil on vähetõenäoline, näitaks Rahvusvahelise 

Humanitaarfaktide Kogumise Komisjoni pädevuse tunnistamine iseenesest heastamisvahendite 

kohaldamise küsimuse lahendamise võimalikkust rahvusvahelise humanitaarõiguse raamistikus. 

Teiseks kättesaadavaks võimaluseks on Balti riikide ja Venemaa Föderatsiooni vahelise vaidluse 

lahendamine, esitades Venemaa Föderatsioonile Rahvusvahelise Kohtu ees süüdistuse piinamise ning 

muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni 

artikli 14 lõike 1 rikkumises ulatuses, milles Venemaa Föderatsioon pole NSVLi järglasriigina täitnud 

enda kohustust heastamisvahendite kohaldamiseks NSVLis piinamise ohvriks langenud isikute kohta 

vastavalt õigusaktidele, mis kehtisid (16. jaanuari 1989 edikt) või olid koostatud (13. jaanuari 1990 

edikt) pärast Rahvusvahelise Kohtu antud konventsioonist tuleneva kohustava pädevuse tunnustamist 

NSVLi poolt, s.t pärast 28. veebruari 1989. Samas peavad viimatinimetatud võimaluse kasutamiseks 

olema Balti riikide poolt täidetud teatud, käesoleva konventsiooni artikli 30 lõikest 1 tulenevad 

menetlusnõuded ja see on võimalik, kohaldades Alalises Vahekohtus 1907. aasta rahvusvaheliste 

vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooni artiklit 48, kuna Balti riigid ja Venemaa 

Föderatsioon on antud konventsiooni liikmed. Samas ei näita võimalus nõuda lähtuvalt piinamise 

ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase 

konventsiooni sätetest vastutuse kohaldamist Venemaa Föderatsiooni suhtes tegelikku ulatust, milles 

leiab aset Venemaa Föderatsiooni ja Balti riikide vaheline õigusvaidlus seoses heastamisvahendite 

kohaldamisega Balti riikides nõukogude režiimi ohvriks langenud isikute suhtes, kuid vastutuse 

kohaldamise nõude esitamine ei kahjustaks järeldust, et Balti riigid olid NSVLi poolsõjalise 

okupatsiooni all, kuna vastavalt konventsiooni artiklile 2 pole piinamine õigustatav ei sõjaseisukorra 

ega sõjaohuga, riigisisese poliitilise ebastabiilsuse või mistahes muu erakorralise seisukorraga ning 

riik vastutab selle eest, et ühegi tema pädevusse kuuluva isiku suhtes ei pandaks toime tegevusi, mis 

oleksid konventsiooni artikli 1 lõike 1 kohaselt käsitletavad piinamisena.  

 

6. Meetodid nõude esitamiseks 

 

7.1 Diplomaatilised meetodid 

Peamised meetodid vaidluste rahumeelseks lahendamiseks on esiteks loetletud ÜRO põhikirja artiklis 

33 ning nendeks on läbirääkimised, uurimine, vahendus, lepitus, vahekohus, kohtulik menetlus, 

pöördumine regionaalsete organisatsioonide või kokkulepete poole. Samas pole see nimekiri 
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ammendav.187 Vaidluste rahumeelset lahendamist hõlmavaid küsimusi arutati põhjalikumalt kahes 

Peaassamblee poolt vastu võetud dokumendis: 1982. aasta rahvusvaheliste vaidluste rahumeelset 

lahendamist käsitlevas Manila deklaratsioonis ja 1970. aasta rahvusvahelise õiguse põhimõtete 

deklaratsioonis riikidevaheliste sõbralike suhete ja koostöö kohta. 188  Sel põhjusel arutatakse 

võimalike meetodite, mis võimaldaksid Balti riikidel esitada nõude NSVLi õigusvastaste tegude tõttu 

kantud kahjude ja nõukogude režiimi ohvritele tekitatud kahjude hüvitamiseks, kohaldatavust. 

Läbirääkimisi käsitletakse praktikas kõige enam kasutust leidva vahendina, kuna see „võimaldab 

osalistel säilitada vaidluse üle kontrolli kolmandaid osapooli kaasamata.“189 Seda meetodit toetab ka 

Manila deklaratsiooni 10 lõige. 190  Läbirääkimiste õnnestumise eelduseks on osapoolte valmidus 

suhtlemiseks ja vaidluse lahendamiseks ning läbirääkimised kukuvad reeglina läbi, kui poolte 

seisukohad on „liiga erinevad“191, mida võib väita Venemaa Föderatsiooni ja kummagi Balti riigi 

puhul. Seega on selle meetodi edukas rakendamine vähetõenäoline. Sellegipoolest võib selle meetodi 

rakendamise vajadus tekkida, kui riik otsustab nõuda Venemaa Föderatsiooni vastutuse kohaldamist 

lähtuvalt piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja 

karistamise vastane konventsiooni artikli 14 lõikest 1, kuna nimetatud konventsiooni artikli 30 lõige 

1 näeb ette, et pooled peavad enne Rahvusvahelise Kohtu poole pöördumist püüdma lahendada 

vaidlust läbirääkimiste ja vahekohtu abil. 192  Lisaks on läbirääkimisi võimalik lihtsustada heade 

tavade meetodiga, kus kolmas osapool „käitub suhtluskanalina“, julgustades ummikusse jooksnud 

läbirääkimiste jätkamist. 193  Teise maailmasõja järel sakslaste poolt juutide suhtes kohaldatud 

kahjuhüvitised on tuntuimaks näiteks inimõiguste ulatusliku rikkumise tõttu kohaldatud 

kahjuhüvitistest ning tõenäoliselt ainuke näide riikide (Saksamaa ja Iisrael) vahel, seoses kahju 

hüvitamisega natsirežiimi ohvritele, kokku lepitud heastamisvahenditest 194 , kuna teised näited 

inimõiguste rikkumistega seonduvalt kohaldatud heastamisvahenditest käsitlevad kahjuhüvitisi riigi 

poolt enda kodanike suhtes toime pandud inimõiguste rikkumiste hüvitamiseks.195 

Kuigi läbirääkimisi võib pidada mitmel moel, pakub Sapir Handelman välja kaks läbirääkimiste 

mudelit: poliitiline eliit ja avalikud koosolekud. Kuigi poliitilise eliidi mudel on oluline kokkuleppe 

saavutamiseks keerulistes küsimustes, tagab avaliku koosoleku mudel, s.t avalike läbirääkimiste läbi 

viimine vaidluses osalevate riikide esindajate juuresolekul, saavutatud kokkuleppe tõhusa 

rakendamise. 196  Seega peaks avaliku koosoleku mudelit selle keerukusest hoolimata kaaluma 

mudelina, mis tagab õnnestunud läbirääkimiste korral saavutatud kokkuleppe ulatuslikuma järgimise, 

kuigi nimetatud õnnestumine näib üsna utoopilisena, kui arvestada Venemaa Föderatsiooni 

hetkeseisukohta Balti riikide suhtes. Balti riikide nõude puhul, kus nõutakse nõukogude režiimi poolt 

                                                           
187 Ühendatud Rahvaste Organisatsioon, Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni põhikiri, 24. oktoober 1945, 1 UNTS 
XVI, vaadatav aadressil http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html  
188 John Merrils „The means of dispute settlement“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 530 
189 Ibid, lk 531 
190 UN Peaassamblee, Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes, 15 November 
1982, A/RES/37/10, vaadatav aadressil: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/37/10  
191 John Merrils „The means of dispute settlement“ in Malcolm D. Evans „International law“ 1st edition, New York: 
Oxford University Press, 2003,  lk 532 
192 UN General Assembly, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
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tekitatud kahju hüvitamist, peaksid sellise avaliku koosoleku koosseisu kuuluma ohvrite esindajad ja 

Venemaa Föderatsiooni erinevate ühiskonnagruppide (õpetlased, poliitikud, opositsiooniliikumiste 

liikmed jne) esindajad, kuna kahjuhüvitiste kulud kataksid just nimelt Venemaa Föderatsiooni 

kodanikud. 

Uurimist kasutatakse vaidluste lahendamise meetodina reeglina olukorras, kus on tekkinud vastuolu 

vaidluse faktiliste asjaolude vahel, mistõttu luuakse erikomisjon tegelike faktide välja 

selgitamiseks.197 NSVLi poolt Balti riikidele ja nende kodanikele põhjustatud kahjude küsimuses 

oleks see meetod eelistatav, kuna erinevate faktiliste asjaolude, nt Balti riikide NSVLiga liitmise 

tinginud valimiste õiguspärasus, repressioonide faktilised korraldajad ja läbiviijad jne, vahel ollakse 

tõepoolest lahkarvamusel. Seda meetodit on võimalik kasutada kas 1899 ja 1907. Haagi 

konventsioonide või rahvusvahelise organisatsiooni raamistikul, eeldusel, et selline erikomisjon 

luuakse.198 Balti riikide küsimuses oleks rakendatavaks raamistikuks 1899. ja 1907. aasta Haagi 

konventsioonid, kuna kahjude tekkepõhjuseks on eelkõige maasõja õiguse ja tavade Haagi (IV) 

konventsiooni ja selle lisaga: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. Samas 

on sellise erikomisjoni tegutsemise eelduseks üksmeel selle koosseisu osas. Seda riikide poolt harva 

kasutust leidvat meetodit 199  rakendatakse hetkeseisuga väga aktiivselt Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni organite poolt olukordades, kus mõni konflikt langeb ÜRO tähelepanu alla.200 On 

vähetõenäoline, et Balti riikide nõue Venemaa Föderatsiooni vastu seoses nõukogude režiimi poolt 

põhjustatud kahjude hüvitamisega saab ÜRO tähelepanu, kuna probleem peab ähvardama 

rahvusvahelist rahu ja turvalisust,201 mis ei vasta antud juhul tõele. 

Vahenduse puhul lahendab vaidluse kolmas osapool ning selle rolli täitmiseks on pädevus Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni või Rahvusvahelise Punase Risti Komitee peasekretäril.202 See meetod 

toimib, kui vaidluse osapooled tegutsevad heas usus, sest vahendaja „teeb reeglina ettepanekuid 

mitteametlikul kujul, tuginedes pigem poolte poolt esitatud infole kui sõltumatutele uurimistele.“203 

Venemaa Föderatsiooni käitumine Euroopa Inimõiguste Kohtu poolt menetletavate juhtumite puhul, 

kus esimene keeldus vajalike tõendite esitamisest 204 , annab põhjust kahelda tõsiselt Venemaa 

Föderatsiooni soovis tegutseda heas usus ja esitada vahendajale vaidlusküsimusi puudutavaid 

vajalikke materjale. Seega ei soovitata kahjude hüvitamist puudutava, Balti riikide ja Venemaa 

Föderatsiooni vahelise vaidluse lahendamiseks kasutada vahendust, kuna pole võimalik tagada 

Manila deklaratsiooni lõikes 2 kirjeldatud vaidluste rahumeelse lahendamise põhimõtete täitmist.205 

Patricia E. Standaert on samuti seisukohal, et seda meetodit peaks inimõiguste massiliste rikkumiste 
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puhul rakendama äärmise ettevaatusega, vältimaks rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse 

eesmärkide, mis käsitlevad rikkujate karistamist mittekordumist ennetava vahendina, kahjustamist.206 

Lepitamine sobiks siin arutatud vaidluse lahendamiseks paremini, kuna selle käigus viib vaidluse 

osapoolte poolt loodud komisjon läbi sõltumatu uurimuse. Samas pole see meetod hetkel riikide seas 

populaarne. Nimetatud meetodi peamiseks puuduseks on asjaolu, et komisjoni otsus pole siduv.207 

Lisaks sellele puuduvad andmed viimatinimetatud meetodi kasutamise kohta inimõiguste ohvrite 

kahjuhüvitisi puudutavate riikidevaheliste vaidluste lahendamiseks. 

Kokkuvõtlikult soovitatakse kasutada läbirääkimisi, uurimist ja lepitust, kui püütakse lahendada 

vaidlusi, mis on seotud Balti riikide nõuetega NSVLi poolt korda saadetud õigusvastastest tegudest 

ja nõukogude režiimi ohvritele põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Samas, kui läbirääkimiste ja/või 

uurimise tulemusi ei dokumenteerita kahepoolses lepingus, sõltuks nende kohaldamine ainult 

Venemaa Föderatsiooni heast usust eeldusel, et Venemaa Föderatsioon nõustub üldse pakutud 

diplomaatiliste meetodite kohaldamises osalema, mis on praegusel ajahetkel ebatõenäoline. 

Sellegipoolest peab tegema püüdlusi, võimaldamaks Balti riikidel täita kohustusi, mis seonduvad 

ohvrite õigusega saada kahjuhüvitist, ning pälvida rahvusvahelise üldsuse tähelepanu. 

7.2 Õiguslikud meetodid 

Vahekohus on veel üheks võimalikuks meetodiks Venemaa Föderatsiooni ja Balti riikide vahelise 

vaidluse lahendamiseks. Kuna Venemaa Föderatsioon on 1910. aasta 26. jaanuarist 1907. aasta 

rahvusvaheliste vaidluste rahumeelse lahendamise konventsiooni liige 208 , on võimalik, et selle 

meetodi valimine lihtsustab protsessi, kuna vahekohtu loomiseks vajalik organ on juba olemas. Lisaks 

jõutakse selle meetodi tulemusena siduvale otsusele, kuigi riigil võib tekkida raskusi selle 

jõustamisega kui teine osapool keeldub seda järgimast. Täiendavaks takistuseks on asjaolu, et seda 

meetodit kasutatakse reeglina territoriaalsete ja piirivaidluste lahendamiseks.209 Lisaks on nimetatud 

meetodi kohaldamise eelduseks poolte vastastikune nõusolek ja hetkel on raske uskuda, et Venemaa 

Föderatsioon nõustuks tooma kahjuhüvitisi puudutava nõude vahekohtu ette. Sellegipoolest mainiti 

juba eelnevalt, et selle meetodi kohaldamine on kohustuslik, kui vaidlus hõlmab piinamise ning muu 

julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni 

kohaldamist Rahvusvahelise Kohtu ees, ning selline võimalus on olemas, kuna Venemaa 

Föderatsioon pole NSVLi järglasriigina täitnud enda NSVLi õigusaktidest tulenevat kohustust tagada 

heastamisvahendite kohaldamine Balti riikides nõukogude režiimi ajal piinamise ohvriks sattunud 

isikute suhtes.  

Siin arutatud vaidluse kohtulik menetlemine on võimalik ainult Rahvusvahelises Kohtus, kuna puudub 

rahvusvaheline vahekohus rahvusvahelise humanitaarõiguse sätete rikkumisi käsitlevate küsimuste 

arutamiseks. Suurimaks takistuseks selle meetodi kohaldamisel on Rahvusvahelise Kohtu pädevuse 

tunnustamise eeldus. Venemaa Föderatsioon on 28. veebruarist 1989 tunnustanud Rahvusvahelise 

Kohtu pädevust ainult seoses järgmiste rahvusvaheliste lepingutega: 

 genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon, 9. detsember 1948; 

 inimkaubanduse ja kupeldamise vältimise ja keelustamise konventsioon, 31. märts 1950; 

 naiste poliitiliste õiguste konventsioon, 21. märts 1953; 
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 rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon, 7. 

märts 1966; 

 rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvaheline konventsioon, 18. 

detsember 1979; 

 piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise 

vastane konventsioon, 10. detsember 1984210 

Loetletud lepingutest on ainsaks võimaluseks väita rikkumise toimepanemist seoses Balti riikide 

juhtumiga tugineda piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja 

karistamise vastase konventsiooni artikli 14 lõike 1 rikkumisele, kuna Venemaa Föderatsioon pole 

NSVLi järglasriigina täitnud enda NSVLi õigusaktidest tulenevat kohustust tagada 

heastamisvahendite kohaldamine Balti riikides nõukogude režiimi ajal piinamise ohvriks sattunud 

isikute suhtes. Samas peab tunnistama, et viimati mainitud võimalus ei arvesta ohvritele kahjude 

hüvitamisega selliste rahvusvaheliste kuritegude puhul nagu genotsiid ja sõjakuriteod ning muud 

rahvusvahelise humanitaarõiguse tõsised rikkumised. Lisaks ei käsitleta õigusvastasest 

annekteerimisest põhjustatud kahjude hüvitamist. Seega oleks selle meetodi kohaldamisel tulemuseks 

ainult Balti riikide Venemaa Föderatsiooni vastase nõude osaline lahendamine. 

7.3 Muud meetodid 

Pöördumine regionaalsete organisatsioonide või kokkulepete poole on võimatu, sest puuduvad 

regionaalsed organisatsioonid, mille liikmeks oleksid kõik vaidluse osapooled, s.t Venemaa 

Föderatsioon või Balti riigid ning mis „sobivad ÜRO põhikirja artikli 52(2) kohaselt regionaalseks 

tegevuseks,“ s.t konkreetsemalt „Ameerika Riikide Organisatsioon (OAS), Aafrika Ühtsuse 

Organisatsioon (OAU), NATO ja EEC [Euroopa Ühendus]”211. Ainuke regionaalne organisatsioon, 

millesse kõik nimetatud vaidluse osapooled kuuluvad, on Euroopa Nõukogu, kuid sellel puuduvad 

tõhusad mehhanismid vaidluse rahumeelseks lahendamiseks, kuna vaidluste rahumeelse lahendamise 

Euroopa konventsiooni on ratifitseerinud ainult 14 riiki ja Balti riigid koos Venemaa Föderatsioonid 

ei kuulu nende riikide hulka. 212  Lisaks märgib Rosalyn Higgins, et reeglina pole regionaalsed 

organisatsioonid suutelised pakkuma välja vaidluse osapooltele sobivaid lahendusi, kuna „käsitletava 

probleemi tuttavlikkus regionaalsete organisatsioonide liikmete jaoks on tihtilugu tähendanud seda, 

et nende seisukoht on juba kinnistunud“ ja vaidlus vajab „objektiivsemat ja erapooletumat“ 

lähenemist.213 

         8. Järeldused: Sobiv meetod ja formaat nõude esitamiseks 

Kuna riikide vastutust rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitlev eelnõu tagab üldise 

raamistiku vastutuse kohaldamiseks riigi suhtes tingimusel, et konkreetse juhtumi puhul pole 

võimalik kohaldada rahvusvahelise õiguse erinorme, peab nõude koostamisel esialgse algatuse 

tarbeks arvestama nimetatud eelnõu sätetega. Lähtuvalt riikide vastutust rahvusvaheliselt 

õigusvastaste tegude eest käsitleva eelnõu artikli 1 kommentaaridele võib riigi rahvusvaheliselt 

õigusvastane tegu hõlmata üht või mitut tegevust või tegematajätmist või mõlema kombinatsiooni. 

Rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude toimepanek sõltub kõigepealt väidetavalt rikutud kohustuse 

nõuetest ja teiseks nimetatud teo raamtingimustest, mis on sätestatud [riikide vastutust 

rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitleva eelnõu] esimeses osas. 214  Riikide vastutust 
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rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude eest käsitleva eelnõu artikli 2 kohaselt „on riik pannud toime 

rahvusvaheliselt õigusvastase teo, kui tegevuse või tegematajätmisena käsitletav käitumine: 

(a) on rahvusvahelise õiguse kohaselt riigile omistatav; ja 

(b) kujutab endast rahvusvahelise kohustuse rikkumist riigi poolt.” 

Käitumise riigile omistamise tingimused on sätestatud riikide vastutust rahvusvaheliselt õigusvastaste 

tegude eest käsitleva eelnõu artiklites 4–11 ja artiklid 12–15 käsitlevad riigi poolt rahvusvahelise 

kohustuse rikkumise põhimõtteid.  

Seega, Eesti juhtumit arvestades, peaks vastutuse kohaldamise nõue (kuigi Eesti ja Balti riigid on 

juba teinud mitmeid taotlusi ja teavitusi) hõlmama järgmisi elemente: 

 Rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude kirjeldus: 

o peamised järeldused riiklikelt komisjonidelt, mis tuvastasid inimõiguste rikkumiste 

toimepaneku nõukogude režiimi ajal 

o rahvusvahelise humanitaarõiguse ja kohaldatava inimõiguste alase õiguse sätted, mida 

rikuti 

 Rahvusvaheliselt õigusvastaste tegude tagajärjel tekkinud kahjude liigid 

 Eesti tunnustamine okupeeritud riigina Venemaa Föderatsiooni poolt Vene Nõukogude 

Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste lepingu 

alusel 

 Põhjendus, miks Venemaa Föderatsiooni peaks käsitlema vastutava riigina. 

 Nõude lahendamiseks vastuvõetavate diplomaatiliste meetodite kirjeldus. 

Lähtuvalt artiklist 43: "1. Kannatanud riik, mis nõuab vastutuse kohaldamist teise riigi suhtes, 

teavitab nimetatud riiki enda nõudest. 2. Kannatanud riik võib eelkõige täpsustada: 

 (a) samme, mida vastutav riik peab astuma õigusvastase tegevuse lõpetamiseks, kui see pole 

veel lõppenud; 

 (b) milliseid heastamisvahendeid peaks rakendama vastavalt teise osa sätetele.“ 

Seega võib nõudes, vastavalt riikide vastutust käsitleva eelnõu artiklike 34, täpsustada eeldatava 

heastamisvahendi liigi, ehk kas Eesti soovib kahju hüvitamist või kahju hüvitamist ja rahulolu 

tagamist vabanduse kujul või ainult rahulolu tagamist. 

Riikide vastutust käsitleva eelnõu artikli 42 kommentaarides rõhutatakse eelkõige, et „vastutuse 

kohaldamise nõudmist peaks tõlgendama suhteliselt ametliku iseloomuga meetmete rakendamisena; 

selliste meetmete hulka kuuluvad näiteks nõude tõstatamine või esitamine teise riigi vastu, või 

menetluse algatamine rahvusvahelises kohtus või vahekohtus. Riik ei nõua vastutuse kohaldamist 

teise riigi suhtes pelgalt selleks, et kritiseerida nimetatud riigi poolt korda saadetud rikkumist ja nõuda 

kohustuse täitmist, või isegi enda õiguste tagamiseks või protestiavalduste tegemiseks. <..> Selliseid 

mitteformaalseid diplomaatilisi kontakte ei käsitleta vastutuse kohaldamise nõudena seni, kuni ja kui 

need hõlmavad asjasse puutuva riigi konkreetseid nõudeid, nagu nõue seda mõjutavast rikkumisest 

põhjustatud kahju hüvitamiseks, või konkreetset nõuet, nagu taotluse esitamine pädevale 

rahvusvahelise vahekohtule, või isegi vastumeetmete rakendamist. Selliste sammude astumiseks, s.t 

vastutuse kohaldamise nõudmiseks artiklite alusel, on vajalik konkreetsema õigusliku aluse 

olemasolu.“ Sel põhjusel on vajalik ametlik suhtlus ja „esimeses isikus noodi“ puhul adresseeritakse 

nimetatud noot vastuvõtjariigi diplomaatilisele saadikule või välisministrile. On täpsustatud, et: 

„Seda vormi eelistatakse, kui see puudutab väga tähtsaid küsimusi või soovitakse kasutada 

isiklikumat tooni.“ 
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