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Eesti NSV Ülemnõukogu poolt vastuvõetud otsused, seadus,
deklaratsioon ja resolutsioon

(Eesti NSV Ülemnõukogu erakorraline istungjärk)
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Ettepanekutest NSV Liidu konstitutsiooni (põhiseaduse) muudatuste ja täienduste seaduse eelnõu ning NSV Liidu rahva
saadikute valimiste seaduse eelnõu kohta

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi poolt üldrahvalikule arutelule
esitatud NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu
konstitutsiooni (põhiseadusse)» ja NSV Liidu seaduse «NSV Liidu rahva
saadikute valimise kohta» eelnõude arutelu käigus õn Eestimaa elanikel
kujunenud kindel veendumus, et nõukogude ühiskonna poliitilise süs
teemi reformi elluviimine õn võimalik ainult ühiskonnaelu radikaalse
demokratiseerimise teel, liiduvabariikide suveräänsuse ja kohalike orga
nite iseseisvuse ning vastutuse olulise suurendamisega poliitilise, majan
dusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu suunamisel. Vabariigi elanikud
toetavad XIX üleliidulise parteikonverentsi põhimõtet juhtimise detsent
raliseerimiseks ning funktsioonide ja volituste sellist ümberjaotamist, mis
tagaks maksimaalse algatuse ja iseseisvuse kohtadel ning EKP Keskkomi
tee XI pleenumil heakskiitu leidnud seisukohtade realiseerimise.
Toetuse õn saanud NLKP Keskkomitee seisukohad NLKP Keskkomi
tee pleenumi «Rahvussuhete täiustamisest NSV Liidus» ettevalmistamisel.
NSV Liidu konstitutsiooni muudatuste ja täienduste ning NSV Liidu
rahvasaadikute valimisseaduse projektide kohta õn oma arvamusi aval
danud enamik vabariigi elanikke, töökollektiive, ühiskondlikke orgnisatsioone ja liikumisi. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi õn laekunud
21 480 kollektiivset ja üksikkodaniku kirja ning 428 koosoleku protokolli.
Valdavas osas õn hinnangud seaduseelnõude kohta kriitilised. Vabariigi
elanikkonna enamus õn enam kui 861 OOG allkirjaga väljendanud nõud
mist, et esitatud projektid ei võetaks arutelule sellisel kujul eelseisval
NSV Liidu Ülemnõukogu istungjärgul. Sama seisukohta õn väljendanud
kohalike nõukogude istungjärgud, parteiorganisatsioonide, töökollektii
vide koosolekud, seda õn nõudnud vabariigi teaduslik üldsus ning ühis
kondlikud liikumised. Inimesed väljendavad oma muret demokratiseeri
misprotsessi edasise käigu üle, nähes kavandatud muudatustes ohtu võimu
tsentraliseerimises üleliiduliste organite kätte. Märgitakse, et projektides
õn vastuolud NLKP XIX üleliidulise konverentsi resolutsioonidega demo
kraatia arendamise kohta. Eelnõud näevad ette liiduvabariikide suverään
suse olulisi piiramisi ning eiravad sisuliselt rahvaste võõrandamatut
õigust enesemääramisele. Oluliselt vähenevad liiduvabariikide õigused
majandusliku ja sotsiaal-kultuurilise elu, isegi rahvuskultuuri küsimuste
otsustamisel. Muudatuste ja täienduste sisseviimine NSV Liidu konstitut
siooni esitatud kujul toob kaasa tõsiste juriidiliste vastuolude tekkirpise
põhiseaduses.

NLKP XIX üleliidulisel konverentsil määrati NSV Liidu Rahvasaadi
kute Kongressi valimised 1S89. aasta I poolaastale. Eesti NSV Ülemnõu
kogu leiab, et liiduvabariikide suveräänsuse tagamiseks NSV Liidu Rah
vasaadikute Kongressis tuleb kehtestada nõue, mille kohaselt NSV Liidu
konstitutsiooni ja teiste konstitutsiooniliste seaduste vastuvõtmine, muut
mine ja täiendamine toimub peale nende heakskiitmist kõikide liiduvaba
riikide poolt. Selle nõude aktsepteerimisel õn võimalik muudatuste sisse
viimisega NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu
konstitutsiooni (põhiseadusse)» eelnõu 13. peatükki ja NSV Liidu sea
duse «NSV Liidu rahvasaadikute valimise kohta» eelnõusse rahvasaadi
kute valimiseks vajalikud sätted vastu võtta.
Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
1. Tunnistada NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja täiendustest
NSV Liidu konstitutsiooni (põhiseadusse)» eelnõu 12. peatükk (§ 89—94)
ja 15. peatükk (§ 108—127) ning § 135, 137, 138, 139, 143, 144, 149, 150,
152 mittevastavaiks nõukogude ühiskonna poliitilise süsteemi demokrati
seerimise, leninlikele ideedele vastavate rahvustevaheliste suhete täiusta
mise, Nõukogude sotsialistlike liiduvabariikide suveräänsuse laiendamise
ning sotsialistliku õigusriigi loomise eesmärkidele.
2. Teha NSV Liidu Ülemnõukogule ettepanek:
2.1. Mitte võtta eelseisva istungjärgu päevakorda NSV Liidu seaduse
«Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu konstitutsiooni (põhiseadusse)»
eelnõu 12. peatükk (§ 89—94), 15. peatükk (§ 108—127) ja § 77, 103, 104,
105, 107, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 139, 143, 144, 149, 150, 152, 153,
155, 165 ja 174 arutelu, kuna need ei käsitle NSV Liidu Rahvasaadikute
Kongressi valimist.
2.2. Töötada välja ja kehtestada NSV Liidu seadus «NSV Liidu
konstitutsiooni väljatöötamise, vastuvõtmise ja kehtestamise korra kohta».
2.3. Moodustada liiduvabariikide esindajatest pariteetsetel alustel
komisjon põhiseaduslike küsimuste täiendavaks läbitöötamiseks, kaasata
sellesse laia avalikkust.
3. Tunnistada, et NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja täiendustest
NSV Liidu konstitutsiooni (põhiseadusse)» eelnõu 13. peatükk (§ 95—102)
ja NSV Liidu seaduse «NSV Liidu rahvasaadikute valimise kohta» eel
nõu mitmed sätted ei vasta demokraatia edasiarendamise eesmärkidele.
4. Seadusandliku initsiatiivi korras (vastavalt NSV Liidu konstitut
siooni § 113) teha NSV Liidu Ülemnõukogule ettepanek viia kehtivasse
NSV Liidu konstitutsiooni järgmised muudatused:
4.1. Sõnastada § 89 järgmiselt: «Rahvasaadikute nõukogud — NSV
Liidu Rahvasaadikute Kongress ja NSV Liidu Ülemnõukogu, liidu- ja
autonoomsete vabariikide kõrgemad riigivõimuorganid, kohalikud rahva
saadikute nõukogud — moodustavad riigivõimu esindusorganite ühtse
süsteemi».
4.2. Sõnastada NSV Liidu konstitutsiooni 15. peatüki pealkiri järg
miselt: «NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress ja NSV Liidu Ülemnõu
kogu».

4.3. Muuta § 108 lg. 1 ja sõnastada see järgmiselt: «NSV Liidu kõr
geim riigivõimuorgan õn NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress. Rahva
saadikute Kongressi kokkutulekuni õn NSV Liidu kõrgeim riigivõimu
organ NSV Liidu Ülemnõukogu».
4.4. Täiendada § 108 4. lõikega ja sõnastada see järgmiselt: «NSV
Liidu konstitutsiooni ja konstitutsiooniliste seaduste vastuvõtmine, täien
damine ja muutmine võib toimuda alles pärast nende heakskiitmist kõigi
liiduvabariikide poolt».
Praegune § 108 lg. 4 lugeda 5. lõikeks.
5.
Esitada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanekud muu
datuste ja täienduste tegemiseks NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja
täiendustest NSV Liidu konstitutsiooni (põhiseadusse)» eelnõu 13 peatükis.
(§ 95—102) ja NSV Liidu seaduse «NSV Liidu rahvasaadikute valimise
kohta» eelnõus vastavalt lisale.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 16. novembril 1988.

Lisa

Eesti NSV Ülemnõukogu 1988. a.
16. novembri otsusele

I
Viia NSV Liidu seaduse «Muudatustest ja täiendustest NSV Liidu*
konstitutsiooni (põhiseadusse)» eelnõu 13. peatüki § 95—102 järgmised
muudatused ja täiendused:
1. Muuta § 95 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 95. Rahvasaadikute valimine toimub ühemandaadilistes ja mitmemandaadilistes valimisringkondades üldise, ühetaolise ja otsese valimis
õiguse alusel salajasel hääletamisel.
NSV Liidu konstitutsioonis kehtestatud normide järgi valitakse üks
kolmandik NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi saadikutest Nõukogude
Liidu Kommunistliku Partei, ametiühingute, kooperatiivsete organisat
sioonide, Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu, naisteühenduste, sõja- ja tööveteranide ning teadustöötajate ühenduste, loo
minguliste liitude ja NSV Liidu kodanike teiste ühiskondlike organisat
sioonide ja ühenduste poolt, mis õn moodustatud seadusega kehtestatud
korras ning millel õn üleliidulised organid. Rahvasaadikute valimine
ühiskondlike organisatsioonide poolt toimub nende kongressidel, konve
rentsidel või nende üleliiduliste organite pleenumitel rahvasaadikukandidaatide hulgast, kes õn esitatud liiduvabariikide kongressidel, konverent
sidel või vabariiklike organite pleenumitel. Valimistel tagatakse liidu
vabariikide ühiskondlike organisatsioonide poolt valitud saadikute võrd
ne arvuline esindatus NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressis.»

2. § 66 lg. 2 muuta, asendades sõnad «18-aastaseks» sõnaga «21■aastaseks» ja sõna «21-aastaseks» sõnaga «25-aastaseks».
3. § 100 lg. 1 pärast sõna «väeositi» kehtestada järgmises sõnas
tuses:
«ühiskondlike organisatsioonide poolt rahvasaadikukandidaatide
ülesseadmise õigus õn nende organisatsioonide üleliidulistel organitel,
kes lähtuvad vabariikide organisatsioonide otsustest rahvasaadikukandi
daatide kohta liiduvabariigi poolt.»
Sama paragrahvi lg. 3 sõnastada järgmiselt:
«Valimissedelitele kantakse kõik vastavas valimisringkonnas seadu
ses ettenähtud korras registreeritud saadikukandidaadid.»
Sama paragrahvi lg. 4 sõnastada järgmiselt:
«Rahvasaadikute valimisel valimisringkondade poolt võidakse kor
raldada valimiseelsed ringkonnakoosolekud. Ringkonnakoosolekud ei
-otsusta saadikukandidaatide registreerimise küsimust.»
4. § 102 sõnastada järgmiselt:
«§ 102. Valijad võivad anda oma saadikutele juhendeid. Valijate
juhend õn valijate poolt saadikule antav ülesanne tegutsemiseks nõu
kogus valijate huvides.»
II

Viia NSV Liidu seaduse «NSV Liidu rahvasaadikute valimise kohta»
eelnõusse järgmised parandused ja täiendused:
5. Muuta NSV Liidu seaduse «NSV Liidu rahvasaadikute valimise
kohta» eelnõu pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: «Nõukogude Sot
sialistlike Vabariikide Liidu seadus «NSV Liidu Rahvasaadikute Kong
ressi valimise kohta». Seoses sellega tuleb tekstis muuta senine NSV
Liidu rahvasaadikute valimine ja asendada see NSV Liidu Rahvasaadi
kute Kongressi valimisega (§ 1—19, 21—25, 28—29, 32, 38—51, 53—59).
6. § 1 pärast sõnu «organite pleenumitel» täiendada järgmiselt:
«... rahvasaadikukandidaatide hulgast, kes õn esitatud liiduvabariikide
kongressidel, konverentsidel või vabariiklike organite pleenumitel».
7. § 2 lg. 2 asendada sõna «21-aastaseks» sõnaga «25-aastaseks».
8. Paragrahvides 2, 3, 4 ühiskondlike organisatsioonide poolt NSV
Liidu Rahvasaadikute Kongressi saadikute valimised ei ole üldised, otse
sed ja ühetaolised. Nende paragrahvide vastavad lõigud koondada oma
ette paragrahvi pealkirjaga «Rahvasaadikute valimine ühiskondlike orga
nisatsioonide poolt».
9. § 9 täiendada alates sõnadest «üleandmise õigus õn» järgmiselt:
«nende organisatsioonide üleliidulistel organitel, kes lähtuvad liiduvaba
riikide vastavate ühiskondlike organisatsioonide otsustest rahvasaadiku
kandidaatide kohta».
10. § 10 täiendada 3. lõikega järgmises sõnastuses: «Valijate juhend
•õn valijate ja ühiskondlike organisatsioonide poolt saadikule antud üles
anne tegutsemiseks NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressis.»

11. Sõnastada § 19 järgmiselt:
«§ 19. Valimisjaoskondade moodustamine
Hääletamise läbiviimiseks ja häälte lugemiseks NSV Liidu rahva
saadikute valimistel valimisringkondade poolt jagatakse valimisringkon
dadesse kuuluvate rajoonide, linnade ja linnarajoonide territoorium vali
misjaoskondadeks, mis õn ühised rahvasaadikute valimisteks territoriaal
sete ja rahvuslik-territoriaalsete valimisringkondade poolt. Valimisjaos
konnad moodustatakse kä väeosades ning nad kuuluvad väeosa asukoha
valimisringkonda, samuti valimiste päeval sõidus olevatel laevadel või
dakse moodustada valimisjaoskonnad, mis kuuluvad valimisringkonda
laeva kodusadama järgi. Valimisjaoskonnad võidakse moodustada polaarjaamades ning Nõukogude asutustes välismaal, kui selleks õn vajalikud
tingimused.»
Sõnastusest jätta välja valimisjaoskondade moodustamine sanatooriu
mides, puhkekodudes, haiglates ja muudes statsionaarsetes raviasutustes,
suurtes raudteejaamades, bussijaamades, lennujaamades, mere- ja jõe
sadamates ning hotellides, kuna alalisest elukohast eemal reisil viibiv
valija ei ole suuteline otsustama ühe või teise temale võõra kandidaadi
poolt. Ta ei tunne saadikukandidaat! ega tea tema isiklikke omadusi.
Juhuslike valijate osalemine rikub kohalike valijate sisulist valimis
õigust.
12. Sõnastada § 20 järgmiselt:
«§ 20. Valimisjaoskondade moodustamise kord ja norm
Valimisjaoskondi moodustavad rajoonide, linnade (peäle rajoonilise
alluvusega linnade) ja linnarajoonide rahvasaadikute nõukogud koos
kõlastatult valimiste ringkonnakomisjonidega. Valimiste päeval sõidus
olevatel laevadel moodustavad valimisjaoskondi laeva kodusadama koha
rahvasaadikute nõukogud. Väeosades moodustavad valimisjaoskondi
kohalikud rahvasaadikute nõukogud väeosade või väekoondiste koman
döride esildise alusel.
Valimisjaoskonnad moodustatakse hiljemalt kaks kuud enne valimisi.
Väeosades, valimiste päeval sõidus olevatel laevadel ning polaarjaamades
moodustatakse valimisjaoskonnad aga hiljemalt viis päeva enne valimisi.
Valimisjaoskonnad moodustatakse vähemalt 20 ja mitte rohkem kui
3000 valijaga.
Vastav valimiste ringkonnakomisjon informeerib valijaid iga valimis
jaoskonna piiridest, näidates ära valimiste jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoha.»
13. Sõnastada § 24 lg. 2 järgmiselt:
«Esindajaid valimiste ringkonnakomisjoni koosseisu seavad üles töö
kollektiivid, nende nõukogud, vabariikide, kraide, oblastite, ringkondade
(autonoomsete ringkondade), rajoonide, linnade ja linnarajoonide ühis
kondlike organisatsioonide ning registreeritud kodanike ühenduste orga
nid, samuti valijate elukohajärgsed koosolekud ja sõjaväelaste väeositi
toimuvad koosolekud. Nende töökollektiivide ja ühiskondlike organisat
sioonide kindlaksmääramiseks, kes seavad üles esindajaid komisjonide
koosseisu, võivad vastavad rahvasaadikute nõukogud vajaduse korral

läbi viia valimisringkonna töökollektiivide ja ühiskondlike organisatsioo
nide volinike nõupidamisi. Volinike nõupidamiste kokkukutsumise korra
ja kompetentsi määrab kindlaks vastav rahvasaadikute nõukogu.»
14. Arvestades, et valimiste ringkonnakomis j õn peab säilitama vali
miste läbiviimisel erapooletuse ning mitte sekkuma agitatsiooni ühe või
teise saadikukandidaadi poolt, jätta § 25 välja punktid 5 ja 8 ning muuta
vastavalt punktide numeratsiooni selles paragrahvis.
15. § 27 p. 3 jätta välja.
(Vt. § 19 kommentaari ja § 35 uut redaktsiooni.)
16. Paragrahvid 28 ja 29 õn vastuolus valimiste otsese ja ühetaoli
suse nõuetega.
17. Sõnastada § 34 lg. 1 järgmiselt:
«Valijate nimekirjad esitatakse üldiseks tutvumiseks kümme päeva
enne valimisi.» (Vt. § 19 kommentaari.)
18. Sõnastada § 35 järgmiselt:
«§ 35. Ajutiselt äraolevate valijate hääletamise kord
Valijad, kes ajutiselt lahkuvad oma elukohast pärast valijate nime
kirjade üldiseks tutvumiseks väljapanekut ja õn ära valimiste päeval,
samuti sanatooriumis, puhkekodus, haiglas ja muudes statsionaarsetes
raviasutustes olevad valijad võivad oma alatise elukoha valimiste jaoskonnakomisjonilt nõuda valimissedelid, teha otsuse oma saadikukandi
daatide suhtes ja jätta täidetud valimissedelid suletud ja pitseeritud ümb
rikus jaoskonnakomisjonile. Valimissedeli kättesaamise kohta annab
valija allkirja.
Häälte lugemisel avab valimiste j aoskonnakomis j õn pitseeritud ümb
riku ja paneb valimissedelid teiste valimistel osalenud valimissedelite
hulka.»
19. § 38 esimesest lõigust pärast sõnu «kandidaatide arutamiseks»
jätta välja lause teine pool.
Samuti jätta välja sama paragrahvi viies ja kuues lõige tervikuna.
20. § 51 lõikes 3 jätta välja kolmas lause.
21. § 52 lõikes 4 ja lõikes 5 jätta välja viimane lause.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses)

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Teha Eesti NSV konstitutsioonis (põhiseaduses) järgmised muudatu
sed ja täiendused:
§ 1. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni preambula viimane lõige ning
sõnastada see järgmiselt:
«Eesti NSV õigussüsteemi lahutamatuks osaks õn maailma riikide
poolt üldtunnustatud ja NSV Liidu poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste
paktide «Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste kohta»,
«Kodaniku- ja poliitiliste õiguste kohta» ning teiste inim- ja kodaniku
õigusi kaitsvate rahvusvaheliste paktide ja deklaratsioonide sätted.»
§ 2. Täiendada konstitutsiooni § 4 lõikega 3 järgmises sõnastuses:
«Eesti NSV-s tagatakse kodanikele ja juriidilistele isikutele konsti
tutsiooniliste õiguste kohtulik kaitse.»
§ 3. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni § 10 lõiked 1, 2 ja 3 ning
kehtestada need järgmises sõnastuses:
«Eesti NSV majandussüsteemi aluse moodustab tootmisvahendite sot
sialistlik omandus riikliku, kooperatiivse ning ühiskondlike organisat
sioonide ja ühiskondlike liikumiste omanduse kujul.
Eesti NSV majandussüsteemi koosseisu kuuluvad kä isiklik, era- ja
segaomandus.
Riik kaitseb omanduse kõiki vorme ja loob tingimused neile vastava
vara rohkendamiseks.»
§ 4. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni § 11 lõige 2 ja kehtestada see
järgmises sõnastuses:
«Eesti NSV ainuomanduses õn maa, maapõu, atmosfääriõhk, sise- ja
territoriaalveed, mandrilava, metsad ja muud loodusvarad. Eesti NSV
omandusse kuuluvad samuti põhilised tootmisvahendid tööstuses, ehitu
ses ja põllumajanduses, transpordi- ja sidevahendid, riiklikud pangad,
riigi poolt organiseeritud kaubandus-, kommunaal- ja muude ettevõtete
vara ning linnade põhiline elamufond, aga kä muu vara, mis õn tarvi
lik Eesti NSV ülesannete täitmiseks.»
§ 5. Muuta Eesti NSV konstitutsiooni § 74 ja kehtestada see järg
mises sõnastuses:
«NSV Liidu seadused ja muud normatiivsed aktid jõustuvad Eesti
NSV territooriumil pärast nende registreerimist Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi poolt kehtestatud korras.
Eesti NSV Ülemnõukogul õn õigus peatada või määrata kindlaks
NSV Liidu seadusandliku või muu normatiivse akti rakendamise ulatus,
kui selle aktiga õn rikutud Eesti NSV suveräänsust või reguleeritud
küsimusi, mis Eesti NSV konstitutsiooni kohaselt kuuluvad Eesti NSV
võimkonda või ei arvesta vabariigi iseärasusi.»

§ 6. Teha Eesti NSV konstitutsiooni §-des 4, 6, 7, 9, 10, 49, 89, 96,
101, 131 ja 163 järgmised täiendused:
1) lisada § 4 lõikes 2 pärast sõnu «ühiskondlikud organisatsioonid»
sõnad «ühiskondlikud liikumised»;
2) lisada § 6 lõikes 1 pärast sõnu «ühiskondlike organisatsioonide»
sõnad «ühiskondlike liikumiste»;
3) lisada § 7 pärast sõnu «ühiskondlikud organisatsioonid» sõnad
«ning ühiskondlikud liikumised»;
4) lisada § 9 pärast sõnu «ühiskondlike organisatsioonide» sõnad
«ning ühiskondlike liikumiste»;
5) lisada § 10 lõikes 2 pärast sõnu «ühiskondlike organisatsioonide»
sõnad «ning ühiskondlike liikumiste»;
6) lisada § 49 lõikes 1 pärast sõnu «ühiskondlikesse organisatsioo
nidesse» sõnad «ja ühiskondlikesse liikumistesse»;
sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu «ühiskondlikele organi
satsioonidele» sõnad «ja ühiskondlikele liikumistele»;
7) lisada § £9 lõikes 1 pärast sõnu «Noorsooühingu organisatsiooni
del» sõnad «ühiskondlikel liikumistel»;
sama paragrahvi lõikes 2 lisada pärast sõnu «ühiskondlikele orga
nisatsioonidele» sõnad «ning ühiskondlikele liikumistele»;
8) lisada § 96 lõikes 1 pärast sõnu «ühiskondlikele organisatsiooni
dele» sõnad «ning ühiskondlikele liikumistele»;
9) lisada § 101 lõikes 2 pärast sõnu «ühiskondlikel organisatsiooni
del» sõnad «ja ühiskondlikel liikumistel»;
10) lisada § 131 pärast sõnu «ühiskondlike organisatsioonide» sõnad
«ühiskondlike liikumiste»;
11) lisada § 163 pärast sõnu «ühiskondlike organisatsioonide» sõnad
«ning ühiskondlike liikumiste».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1968.

EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU
DEKLARATSIOON
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Eesti NSV suveräänsusest

Eesti rahvas õn Läänemere kallastel oma maad harinud ja kultuuri
arendanud enam kui viis tuhat aastat. 1940. aastal sai rahvuslikult homo
geensest, suveräänsest Eesti Vabariigist Nõukogude Liidu koostisosa,
seejuures nähti ette suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng.
Stalinismi- ja stagnatsiooniaja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja
seisukohti. Selle tulemusena õn Eestimaal kujunenud eestlastele kui põhi
rahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon, looduskeskkond õn pal-

j udes vabariigi piirkondades katastroofiolukorras, majanduse jätkuv destabiliseerumine mõjub negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatus
tasemele.
Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte välja
pääsu — Eestimaa edasine areng peab toimuma suveräänsuse tingimustes'.
Eesti NSV suvereniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu-,
valitsemis- ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil. Eesti
NSV suvereniteet õn terviklik ja jagamatu. Selle kohaselt peaks vaba
riigi edasine staatus NSV Liidus olema määratud liidulepinguga.
Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu Pre
siidiumi poolt arutusele pandud nende NSV Liidu konstitutsiooni muudadatuste ja täiendustega, mis välistavad Eesti NSV konstitutsioonilise
õiguse enesemääramisele. Toetudes rahvusvahelistele paktidele majandus
like, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste
õiguste kohta 16. detsembrist 1S66, mis õn ratifitseeritud NSV Liidu poolt,
ja teistele rahvusvahelise õiguse normidele, deklareerib Eesti NSV kõr
geim rahva võimu esindav organ, Eesti NSV Ülemnõukogu, oma seaduste
ülimuslikkust Eesti NSV territooriumil.
Muudatused ja täiendused NSV Liidu konstitutsioonis jõustuvad edas
pidi Eesti NSV territooriumil nende heakskiitmisel Eesti NSV Ülemnõu
kogu poolt ning vastavate muudatuste ja täienduste tegemisel Eesti NSV
konstitutsioonis.
Eesti NSV Ülemnõukogu kutsub üles kõiki, kes õn sidunud oma saa
tuse Eestimaaga, konsolideeruma demokraatliku ja sotsialistliku Eesti
ühiskonna ülesehitamiseks. Suveräänsuse juriidiline ja faktiline realisee
rimine tähendab ühtlasi seda, et Eestimaa rahvas ei nõustu tulevikus
ühegi seadusega, mis oleks diskrimineeriv mistahes teise Eesti NSV-s
elava rahvuse esindajaile.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU RESOLUTSIOON
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Liidulepingust

Eesti NSV Ülemnõukogu, toetudes deklaratsioonile Eesti NSV suve
räänsuse kohta teeb NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumile ettepaneku
liidulepingu väljatöötamiseks ning volitab Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi esindama vabariigi huve lepingu teksti väljatöötamisel.
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Eesti NSV Ülemnõukogu saadikute volituste õigekstunnistamise kohta

Vaadanud läbi mandaatkomisjoni esildise, Eesti Nõukogude Sotsia
listliku Vabariigi Ülemnõukogu vastavalt Eesti NSV konstitutsiooni
98. paragrahvile otsustab:
Tunnistada õigeks 23. oktoobril ja 13. novembril 1988. aastal valitud
järgmiste Eesti NSV Ülemnõukogu saadikute volitused:
Põldroos, Enn Johannese p. — Tallinna Nooruse valimisringkond
nr. 85.
Ääre, Juhan Johannese p. — Haljala valimisringkond nr. 229.
Kork, Toomas Rudolfi p. — Tamsalu valimisringkond nr. 233.
Savisaar, Edgar Elmari p. — Vinni valimisringkond nr. 236.
Väljas, Vaino Joosepi p. — Rakvere Lauristini valimisringkond
nr. 240.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
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Eesti NSV Ülemnõukogu üheteistkümnenda koosseisu kaheksandal istungjärgul hääletamisel häälte lugemiseks komisjoni
moodustamise kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Moodustada Eesti NSV Ülemnõukogu üheteistkümnenda koosseisu
kaheksandal istungjärgul häälte lugemiseks komisjon järgmises koos
seisus:
Komisjoni esimees
Ants Aleksandri p. Tammleht — rahvasaadik Kingissepa
valimisringkonnast nr. 197.
Komisjoni liikmed:
Ljubov Aleksandri t. Bezlepkina — rahvasaadik Tallinna
Kunderi valimisringkonnast nr. 48;
Valentina Mihhaili t. Boitsova — rahvasaadik Püssi valimisringkonnnast nr. 102;
Hillar Evaldi p. Eller — rahvasaadik Käina valimisringkon
nast nr. 182;
Johannes Hendriku p. Mets — rahvasaadik Koigi valimisring
konnast nr. 208;

Niina Nikolai t. M i h e j e v а — rahvasaadik Avinurme vali
misringkonnast nr. 198;
Vello Arnoldi p. Prints — rahvasaadik Pärnu-Jaagupi vali
misringkonnast nr. 220;
Vladimir Juhannese o. Renser — rahvasaadik Tallinna Vaba
duse valimisringkonnast nr. 20;
Linda Peetri t. Sirel — rahvasaadik Kose valimisringkonnast
nr. 167.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1,988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
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Muudatuste kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi koosseisus

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
1. Vabastada rahvasaadik Karl Genrihi p. Vaino Eesti NSV ülem
nõukogu Presiidiumi liikme kohustest.
2. Valida rahvasaadik Vaino Joosepi p. Väljas Eesti NSV Ülem
nõukogu Presiidiumi liikmeks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
E:sti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1938.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
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Sm. B. Sauli vabastamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu

V У V esimehe kohustest

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Vabastada Bruno Eduardi p. Saul Eesti NSV Ministrite Nõukogu
•esimehe kohustest tema palvel seoses üleminekuga teisele tööle.
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Sm. I. Toome nimetamise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu
esimeheks

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Nimetada Indrek Herbert! p. Toome Eesti NSV Ministrite Nõu
kogu esimeheks.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
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Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjate ametist
vabastamist ja ametisse nimetamist käsitlevate Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste kinnitamise kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused:
26. juulist 1988 «Sm. Viljar Hugo p. Veskivälja nimetamise
kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjaks ja Eesti NSV
Riikliku Tööstuskomitee esimeheks»;
8. septembrist 1988 «Sm. Gustav Augusti p. Tõnspoja nimeta
mise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimeseks asetäitjaks
— Eesti NSV Riikliku Agrotööstuskomitee esimeheks»;
8. septembrist 1988 «Sm. Heino Tõnise p. Veldi vabastamise kohta
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe esimese asetäitja — Eesti NSV
Riikliku Agrotööstuskomitee esimehe kohustest»;
8. septembrist 1988 «Sm. Rein Augusti p. Otsasoni nimetamise
kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjaks — Eesti NSV
Riikliku Plaanikomitee esimeheks»;
8. septembrist 1988 «Sm. Valeri Feodori p. Paulmani vabasta
mise kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja — Eesti NSV
Riikliku Plaanikomitee esimehe kohustest»;
8. septembrist 1988 «Sm. Viktor Ivani p. Rajevski nimetamise
kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjaks»;
8. septembrist 1988 «Sm. Marina Karli t. Anslani vabastamise
kohta Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja kohustest».
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Eesti NSV ministrite ja riiklike komiteede esimeeste nimetamist ja vabastamist käsitlevate Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi seadluste kinnitamise kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Preesiidiumi seadlused:
19. maist 1988 «Sm. Tiit Arnoldi p. Nuudi nimetamise kohta Eesti
NSV Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee esimeheks»;
19. maist 1988 «Sm. Väino Arvo p. R a j a n g u nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee esimeheks»;
31. maist 1988 «Sm. Elsa Roberti t. Gretškina vabastamise kohta
Eesti NSV haridusministri kohustest»;
31. maist 1988 «Sm. Heino Oskari p. Tedre vabastamise kohta
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse ministri kohustest»;
23. juunist 1988 «Sm. Carald Otto p. Krügeri nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Transpordikomitee esimeheks»;
14. juulist 1988 «Sm. Roman Ivani p. Šeremeta nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee esimeheks»;
14. juulist 1988 «Sm. Matti Aleksandri p. Pii rima a nimetamise
kohta Eesti NSV Riikliku Hariduskomitee esimehe esimeseks asetäitjaks
— Eesti NSV ministriks»;
14. juulist 1988 «Sm. Jaak Arturi p. Kaarma nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Kultuurikomitee esimeheks»;
14. juulist 1988 «Sm. Jaak Hendriku p. Alliku nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Kultuurikomitee esimehe esimeseks asetäitjaks —
Eesti NSV ministriks»;
14. juulist 1988 «Sm. Raimund Aleksandri p. Penu vabastamise
kohta Eesti NSV Riikliku Kinokomitee esimehe kohustest»;
14. juulist 1988 «Sm. Johannes Ado p. Loti vabastamise kohta Eesti
NSV kultuuriministri kohustest»;
14. juulist 1988 «Sm. Lembit Jüri p. Kaigi vabastamise kohta Eesti
NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee
esimehe kohustest»;
14. juulist 1988 «Sm. Grigori Sergei p. Ševtšenko vabastamise
kohta Eesti NSV Riikliku Naftasaaduste Komitee esimehe kohustest»;
26. juulist 1988 «Sm. Jüri Andrease p. Krafti nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee esimehe esimeseks asetäitjaks — Eesti
NSV ministriks»;
26. juulist 1988 «Sm. Sergei Fjodori p. Sinani nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Tööstuskomitee esimehe esimeseks asetäitjaks —
Eesti NSV ministriks»;
8. septembrist 1988 «Sm. Jüri Arturi p. P а а 1 m a nimetamise kohta
Eesti NSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee esimeheks»;

8. septembrist 1988 «Sm. Allan Andrei p. К u 11 a s t e vabastamise
kohta Eesti NSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee esimehe kohus
test» ;
29. septembrist 1988 «Sm. Laur Elmar-Johannese p. Karu nimeta
mise kohta Eesti NSV tervishoiuministriks»;
29. septembrist 1988 «Sm. Väino Johannese p. Rätsepa vabasta
mise kohta Eesti NSV tervishoiuministri kohustest».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU OTSUS
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Eesti NSV Ülemkohtu koosseisus muudatusi teinud Eesti NSV
Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse kinnitamise kohta

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:
Kinnitada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1988. aasta 14. juuli
seadlus «Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV Ülemkohtu kooseisus».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 16. novembril 1988.
*

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Põllumajanduse ja agrotööstuskompleksi töötleva tööstuse töö-

O s J tajatele Eesti NSV aunimetuste andmise kohta
Kauaaegse viljaka töö ja tootmisülesannete eduka täitmise eest anda
Eesti NSV aunimetused järgmistele põllumajanduse ja agrotööstuskomp
leksi töötleva tööstuse töötajatele:
Eesti NSV teeneline põllumajandustöötaja
Arro, Lembit Mardi p. — Rapla rajooni Kaiu kolhoosi esimees.
Ellamaa, Lembit Bernhardi p. — Rakvere rajooni «Energia» kolhoosi
mesinik.
Jaaniste, Johannes Kaarli p. — Pärnu rajooni Surju sovhoosi trak
torist.
Kaarna, Heinar Rodioni p. — Valga rajooni «Tahe» sovhoosi trak
torist.
Karu, Juta Jaani t. — Viljandi rajooni Suislepa kolhoosi lüpsja.
M о к s, Arvo Arnoldi p. — Haapsalu rajooni «Külvaja» kolhoosi linnu
kasvatuse zootehnik.

Nõmme, Evi Ruubeni t. — Kohtla-Järve rajooni Tammiku kolhoosi
noorkarj talitaja.
О j a, Reet Augusti t. — Paide rajooni «Estonia» kolhoosi lüpsja.
Puks, Enno Ernsti p. — Viljandi rajooni Karksi kolhoosi esimees.
R о о s v e, Kalju Kristjani p. — Eesti Põllumajanduse Akadeemia Üle
nurme õppe- ja katsemajandi direktor.
V e 1 v i s t e, Helmut Joanni p. — Kingissepa rajooni Orissaare kolhoosi
esimees.
Eesti NSV teeneline agronoom

Kaljuste, Enn Feodori p. — Tartu rajooni Laeva katsesovhoosi direk
tori asetäitja.
Kümmel, Vello Valentini p. — Pärnu rajooni Halinga kolhoosi pea
agronoom.
Stokkeby, Mati Pauli p. — Jõgeva rajooni Sadala kolhoosi esimehe
asetäitja — peaagronoom.
Treiberg, Vello Eduardi p. — Tallinna Näidislinnuvabriku-sovhoosi
peaagronoom.
Eesti NSV teeneline zootehnik

Kuuba, Silvi Frants-Eduardi t. — Võru rajooni V. I. Lenini nimelise
kolhoosi zootehnik-selektsionäär.
M u g u, Enn Akseli p. — Valga rajooni Laatre sovhoosi peazootehnik.
Puistaja, Maie Arnoldi t. — Põlva rajooni Saverna kolhoosi seakas
vatuse zootehnik.
Põder, Enda Richard-Adalberdi t. — Hiiumaa rajooni Emmaste kol
hoosi peazootehnik.
Samm ei, Kalju Heinrichi p. — Rakvere rajooni R. Pälsoni nimelise
sovhoosi seakasvatuse peazootehnik.
Eesti NSV teeneline veterinaararst

Piht, Viktor Viktori p. — Vabariikliku Veterinaarlaboratooriumi osa
konnajuhataja.
Eesti NSV teeneline aiandustöötaja

Roosve, Gundo-Feliks Feliksi p. — Harju rajooni V. I. Lenini nime
lise köögiviljakasvatuse näidissovhoosi direktori asetäitja.
Eesti NSV teeneline insener

Leib, Jaan Alfredi p. — Paide rajooni Aravete kolhoosi peainsener.
Pangsep, Toivo Karli p. — Harju rajooni J. Lauristini nimelise kol
hoosi esimees.
Eesti NSV teeneline teadlane

Kask, Kalju Edgari p. — Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadus
liku Uurimise Instituudi peateadur.
Tilga, Voldemar Voldemari p. — A. Möldri nimelise Eesti Loomakas
vatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi vanemteadurkonsultant.

Eesti NSV teeneline tööstustöötaja

Belokopõtov, Vladimir Ivani p. — Pärnu Lihakombinaadi brigadir.
Kikas, Jaan Johannese p. — Võru Piimatoodete Kombinaadi meister.
Kuusk, Mati Jaani p. — Pärnu Leivakombinaadi peainsener.
Laidvee, Mahta Adu t. — tootmiskoondise «Liviko» meister.
S u 11 i, Maia Uno t. — Viljandi Teraviljasaaduste Kombinaadi tsehhij uha taja.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 17. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. F. Kirsipuu autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse kohusetruu töö ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest
autasustada Tallinna Remondi- ja Ehitustrusti Remondi- ja Ehitusvalitsuse
nr. 4 juhatajat Friedrich Avo p. Kirsipuud. Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 17. novembril 1988.

EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
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Sm. M. Graversoni autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö ning tootmisülesannete eduka täitmise eest
autasustada Jõgeva rajooni Pajusi kolhoosi lüpsjat Maria Jaani t. Gra
versoni Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
Tallinn, 17. novembril 1988.
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