Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

EESTI

NÕUKOGUDE

SOTSIALISTLIKU

VABARIIGI

ÜLEMNÕUKOGU J A VALITSUSE

TEATAJA
6. september 1985

Nr. 27 |770|

20. aastakäik

SISUKORD
I
451. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus muudatuste ja täienduste
tegemise kohta «Eesti NSV tsiviilkoodeksis».
452. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus muudatuste tegemise kohta
Eesti NSV mõningates seadusandlikes aktides.
453. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus lasterikaste emade autasus
tamise kohta ordenitega «Ema au» ja medalitega «Emamedal».
454. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise konst
ruktori ja Eesti NSV teenelise tehnoloogi aunimetuse kehtestamise kohta.
455. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi otsus täienduse tegemise kohta
«Eesti NSV riiklike autasudega autasustamiseks esitamise ja autasude
kätteandmise korra juhendis».
456. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Blumi autasustamise
kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
457. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. A. Läänistele Eesti NSV
teenelise tööstustöötaja aunimetuse andmise kohta.
458. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV teenelise ökono
misti aunimetuse andmise kohta.
III

Eesti NSV Ülemnõukogu transpordi- ja sidekomisjonis.

I
EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS
4 Cl
*J*

Muudatuste ja täienduste tegemise kohta «Eesti NSV tsiviilkoodeksis»

Seoses NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlustega 1981. a.
30. oktoobrist «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta «NSV Liidu ja
liiduvabariikide tsiviilseadusandluse alustes» ning 1985. а. 1. veebruarist
«Alaealistele lastele alimentide sissenõudmise korra mõningasest muut
misest» ja vabariigi tsiviilseadusandluse vastavusse viimiseks NSV Liidu
konstitutsiooni ja Eesti NSV konstitutsiooniga ning selle edasiseks täius
tamiseks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Teha «Eesti NSV tsiviilkoodeksis» järgmised muudatused ja täien
dused:
1. Koodeksi preambulas:
1) muuta 1., 2. ja 3. lõik ja sõnastada need järgmiselt:
«NSV Liidus, mille koosseisu kuulub vabatahtliku ühinemise ning
teiste lnduvabainkidega võrdõiguslikkuse alusel Eesti Nõukogude Sotsia
listlik Vabariik, õn üies ehitatud aienenud sotsialistlik ühiskond ■— sea
duspärane etapp teel kommunismile.
Sotsialistliku üldrahvaliku riigi peaülesannete hulka kuuluvad: kom
munismi materiaaltehnilise baasi loomine, sotsialistlike ühiskonnasuüete
täiustamine ja nende ümberkujundamine kommunistlikeks ühiskonnasuheteks, kommunistliku ühiskonna inimese kasvatamine ning töötajate elu
järje ja kultuuritaseme tõstmine.
NSV Liidu ja Eesti NSV majandussüsteemi aluse moodustab tootmis
vahendite sotsialistlik omandus riikliku (üldrahvaliku) ja koihooslik-kooperatnvse omanduse kujul. Kiik soodustab koihoosnk-kooperatnvse oman
duse arenemist ja selle lähenemist riiklikule omandusele.»;
2) muuta 6. lõik ja sõnastada see järgmiselt:
«Nõukogude riik juhib majandust majandusliku ja sotsiaalse arengu
riiklike plaanide alusel, aivestades harukondlikku ja territoriaalset print
siipi ning ühendades tsentraliseeritud juhtimise ettevõtete, koondiste ja
teiste oiganisatsioonide majandusliku iseseisvuse ja initsiatiiviga.».
2. Asendada §12. lõikes sõnad «tootmisriistade ja -vahendite»
sõnaga «tootmisvahendite» ja sõnad «riikliku plaaniga» sõnadega «riik
like plaanidega».
3. Muuta §2 4. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(4) Perekonna-, töö-, maa-, vee- ja metsasuhteid, samuti kolhoosides,
nende põhikirjast tulenevaid suhteid reguleeritakse vastavalt perekonna-,
töö-, maa-, maapõue-, vee-, metsa- ja kolhoosiseadusandlusega.».

4. Paragrahvis 3:
1) asendada 1. lõike eestikeelses tekstis sõna ««Alustes»» sõnaga
«alustes»;
2) muuta 2. ja 3. lõige ja sõnastada need järgmiselt:
«(2) Kooskõlas «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse
alustega» reguleerib NSV Liidu tsiviilseadusandlus sotsialistlike о ganisatsioonide vahelisi suhteid toodangu hangete ja kapitaalehituse alal, suh
teid kolhoosidelt, sovhoosidelt ja teistelt majanditelt põllumajandussaa
duste riikliku kokkuostu alal, raudtee-, mere-, jõe-, õhu- ja torutranspordiorganisatsioonide, side organisatsioonide ja krediidiasutuste suhteid klien
tuuriga ja nende eneste vahel, riikliku kindlustuse alaseid suhteid, suh
teid, mis tekivad seoses avastuste, leiutiste, ratsionaliseerimisettepane
kute, tööstusnäidiste ning muude teaduse ja tehnika saavutustega, samuti
teisi suhteid, mille reguleerimine NSV Liidu konstitutsiooni, nimetatud
aluste ja muude NSV Liidu seadusandlike aktidega õn antud NSV Liidu
pädevusse. Nimetatud suhete alal võidakse Eesti NSV seadusandlusega
lahendada küsimusi, mis õn nende pädevusse antud NSV Liidu seadus
andlusega.
(3) Suhted väliskaubanduse ja muu välismajandustegevuse alal mää
ratakse kindlaks NSV Liidu eriseadusandlusega, mis reguleerib väliskau
bandust ja muud välismajandustegevust, ning NSV Liidu ja Eesti NSV
üldise tsiviilseadusandlusega.».
5. Täiendada §5 2. lõike punkti 3 pärast sõna «tulemusena;» sõnaga
«tööstusnäidiste,».
6. Muuta §8 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Kui kodaniku või organisatsiooni au ja väärikust teotavaid and
meid õn trükis levitatud, siis tuleb need tegelikkusele mittevastavuse kor
ral ümber lükata samuti trükis. Kui tegelikkusele mittevastavad kodaniku
au ja väärikust teotavad andmed sisalduvad organisatsiooni poolt antud
dokumendis, kuulub selline dokument väljavahetamisele. Muudel juhtudel
määrab ümberlükkamise korra kohus.»
7. Täiendada § 11 pärast sõna «ratsionaliseerimisettepanekutele,»
sõnaga «tööstusnäidistele,».
8. Muuta § 12 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Juhul kui seadus lubab abielluda enne kaheksateistkümneaas
taseks saamist, omandab alla kaheksateistkümne aasta vanune kodanik
teovõime täies ulatuses abiellumise ajast alates. Abielu järgneva lõppe
mise või kehtetuks tunnistamise juhtumil põhjustel, mis ei ole seotud abi
ellumise aga, ei kaota alaealine omandatud teovõimet.».

9. Muuta § 15 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Viieteistkümne kuni kaheksateistkümne aasta vanustel alaealis
tel õn õigus iseseisvalt teha olmepisitehinguid, käsutada oma töötasu või
stipendiumi, teostada autori- ja leiutusõigusi oma teostele, leiutistele, rat
sionaliseerimisettepanekutele ja tööstusnäidistele ning õigusi oma avas
tustele.».
10. Paragrahvis 26:
1) asendada 1. lõike punktis 2 sõnad «muud kooperatiivsed ning
ühiskondlikud organisatsioonid ja nende koondised» sõnadega «muud
kooperatiiivsed organisatsioonid ja nende koondised, teised ühiskondli
kud organisatsioonid»;
2) täiendada 1. lõiget punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) kooskõlas «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse
alustega» teised organisatsioonid NSV Liidu seadusandlusega ettenähtud
juhtudel».
11. Muuta § 34 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 34. Juriidilise isiku vastutus oma kohustiste järgi
Juriidiline isik vastutab oma kohustiste järgi talle kuuluva (temale
kinnistatud) varaga, millele NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandluse järgi
võib pöörata sissenõude.».
12. Täiendada § 70 4. lõikega järgmises sõnastuses:
«(4) Riikliku notari poolt tõestatud volikiri välismaal tegutsemiseks,
milles puudub selle kehtivuse tähtaeg, säilitab jõu kuni selle tühistami
seni volikirja andnud isiku poolt.».
13. Paragrahvis 88:
1) asendada 1. lõikes punkti 3 eestikeelses tekstis sõnad «relvastatud
jõudude» sõnaga «relvajõudude»;
2) täiendada 1. lõiget punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) §-s 475 tähendatud juhtudel».
14. Muuta § 93 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Kohustise täitmine sotsialistlike organisatsioonide vahel pärast
aegumistähtaja möödumist õn lubatud vaid NSV Liidu seadusandlusega
ettenähtud juhtudel.».
15. Paragrahvis 96:
1) muuta 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Sotsialistlikuks omandiks õn: riiklik (üldrahvalik) omand; kolhooslik-kooperatiivne omand; ametiühingute ja muude ühiskondlike or
ganisatsioonide omand.»;
2) täiendada paragrahvi 2. ja 3. lõikega järgmises sõnastuses:
«(2) Riik kaitseb sotsialistlikku omandit ja loob tingimused selle roh
kendamiseks.

(3) Kellelgi ei ole õigust sotsialistlikku omandit kasutada isikliku
kasuahnitsemise ja muudel omakasupüüdlikel eesmärkidel.»;
3) endine 2. lõige lugeda 4. lõikeks.
16. Viia § 97 8. peatükist 7. peatükki ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 97. Vara operatiivne haldamine
Riiklikele, kolhoosidevahelistele, riiklik-kolhooslikele ja muudele
riiklik-kooperatiivsetele organisatsioonidele kinnistatud vara õn nende
organisatsioonide operatiivses halduses, kes teostavad vara valdamise,
kasutamise ja käsutamise õigusi seaduses sätestatud ulatuses vastavalt
nende tegevuse eesmärkidele, plaaniülesannete^ ja vara otstarbele.».
17. Muuta § 98 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 98. Riiklik omand
(1) Riiklik omand õn kogu nõukogude rahva ühisvara ja sotsialistliku
omandi põhivorm.
(2) Kogu riigi vara ainuomanikuks õn riik.».
18. Muuta § 99 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 99. Riikliku omandiõiguse objektid
(1) Maa, maapõu, veed ja metsad õn riigi ainuomanduses ja neid
antakse ainult kasutamiseks.
(2) Riigile kuuluvad põhilised tootmisvahendid tööstuses, ehituses ja
põllumajanduses, transpordi- ja sidevahendid, pangad, riigi poolt organi
seeritud kaubandus-, kommunaal- ja muude ettevõtete vara ning linnade
põhiline elamufond, samuti muu vara, mis õn tarvilik riigi ülesannete täit
miseks.».
19. Muuta § 100 1. ja 2. lõige ja sõnastada need järgmiselt:
«(1) Hoonete, rajatiste, seadmete ja riiklike organisatsioonide põhi
vahendite hulka kuuluva muu vara üleandmise kord teistele riiklikele
o' ganisatsioonidele, samuti kolhoosidele ja muudele kooperatiivsetele
ning teistele ühiskondlikele organisatsioonidele määratakse kindlaks NSV
Liidu ja Eesti seadusandlusega.
(2) Hooneid ja rajatisi antakse ühelt riiklikult organisatsioonilt tei
sele üle tasuta.».
20. Asendada § 102 1. lõikes sõnad «Ettevõtted, hooned, ehitised,
seadmed» sõnadega «Hooned, rajatised, seadmed».
21. Muuta § 104 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 104. Kolhooside, teiste kooperatiivorganisatsioonide ja nende
koondiste omandiõiguse objektid
Kolhooside ja teiste kooperatiivorganisatsioonide ning nende koon
diste omandiks õn tootmisvahendid ja muu vara, mis õn nendele tarvilik
põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.».

22. Jätta § 105 1. lõikest välja sõnad «ettevõtetele, kultuuri- ja elu
kondlikele asutustele,» ja asendada sama lõike eestikeelses tekstis sõna
«ehitistele» sõnaga «rajatistele».
23. Muuta § 107 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 107. Ametiühingute ja muude ühiskondlike organisatsioonide
omandiõiguse objektid
Ametiühingute ja muude ühiskondlike organisatsioonide omandiks
õn vara, mis õn neile tarvilik põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.».
24. Jätta § 108 1. lõikest välja sõna «ettevõtetele» ja asendada sama
lõike eestikeelses tekstis sõna «ehitistele» sõnaga «rajatistele».
25. Muuta § 109 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 109. Kodanike isikliku omandiõiguse objektid
(1) Kodanike isikliku omanduse aluse moodustavad töised tulud. Isik
likus omanduses võivad olla majatarbed, isikliku tarbimise ja mugavuse
esemed, koduse abimajapidamise inventar, elamu ning töised säästud.
Kodanike isiklikku omandit ja selle pärimise õigust kaitseb riik.
(2) Kodanike isiklikus omanduses olevat vara ei tohi tarvitada mitte
töise tulu saamiseks ega kasutada ühiskonna huvide kahjuks.».
26. Paragrahvis 110:
1) asendada pealkirja eestikeelses tekstis sõnad «Isikliku omandi
õigus» sõnadega «Isiklik omandiõigus» ja jätta 1. lõike eestikeelsest teks
tist välja sõna «ainult»;
2) jätta 2. lõikest välja sõnad «(või selle osa)».
27. Paragrahvis 111:
1) asendada pealkirja eestikeelses tekstis sõnad «omandi õiguse»
sõnaga «omandiõiguse» ja 5. lõike punkti 3 eestikeelses tekstis sõna «eri
nevate» sõnaga «eri»;
2) täiendada paragrahvi 6. lõikega järgmises sõnastuses:
«(6) Käesoleva paragrahvi sätteid ei kohaldata suvilale, mis kuulub
kodanikule isikliku omandiõiguse alusel.».
28. Muuta § 112 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 112. Isikliku omandiõiguse lõpetamine elamule, kui kodanikul õn
eluruum riikliku või ühiskondliku elamufondi või elamukoo
peratiivi majas

(1)
Kui kodanikule, kes elab talle isikliku omandiõiguse alusel kuu
luvas elamus (või elamu osas), antakse samas asulas eluruum riikliku või
ühiskondliku elamufondi majas (välja arvatud teenistusliku eluruumi või
ühiselamu andmise juhud) või elamukooperatiivi majas, tuleb,elamu (või
elamu osa) omanikul võõrandada see elamu (elamu osa) ühe aasta jooksul,
arvates temale antud eluruumile oideri väljaandmise päevast.

(2) Kui riikliku või ühiskondliku elamufondi majas asuva eluruumi
üürnik (välja arvatud teenistusliku eluruumi üürnik) või elamukoopera
tiivi liige või temaga koos elav abikaasa või nende alaealised lapsed saa
vad seadusega lubatud alustel isiklikku omandusse samas asulas paikneva
alatiseks elamiseks kõlbliku elamu (või elamu osa), kuhu neil õn võimalik
elama asuda, õn elamu (elamu osa) omanikul õigus omal valikul jätta
endale elamu (elamu osa) või eluruum riikliku või ühiskondliku elamu
fondi või elamukooperatiivi majas. Viimasel juhul tuleb omanikul võõ
randada elamu (elamu osa) ühe aasta jooksul, arvates sellele omandiõiguse
tekkimise päevast.
(3) Käesoleva paragrahvi nõuete mittetäitmise korral kuulub elamu
(elamu osa) sundkorras võõrandamisele käesoleva koodeksi § 111 sätete
järgi.».
29. Muuta § 114 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Kui kodanik kasutab tema isiklikus omanduses olevat vara (ela
mut, suvilat, nende osi või muud vara) süstemaatiliselt mittetöise tulu
saamiseks, siis kuulub see vara rajooni (linna) rahvasaadikute nõukogu
täitevkomitee hagi alusel kohtu korras tasuta äravõtmisele. Äravõetud
vara läheb riigi omandusse.».
30. Täiendada § 115 2. lõikega järgmises sõnastuses:
«(2) Elamu või suvila (või nende osa) omanikult äravõtmisel § 114
järgi võidakse eluruumi üürileping äravõetavas elamus või suvilas üürni
kuga lõpetada ainult üldistel alustel.».
Paragrahvi endine tekst lugeda 1. lõikeks.
31. Muuta § 119 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 119. Käsitöönduses, olmeteeninduses ja muul alal individuaalse
tööga tegelevate kodanike omand
Käsitöönduses, olmeteeninduses ja muul alal individuaalse tööga te
gelevate kodanike, kelle tegevus rajaneb nende endi ja nende perekonna
liikmete eranditult isiklikul tööl, omandile kohaldatakse sätteid kodanike
isikliku omandiõiguse kohta (§-d 109—116 ja 118), kuivõrd seadusega ei
ole kehtestatud teisiti.».
32. Muuta § 121 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 121. Kaasomandi valdamine, kasutamine ja käsutamine
(1) Kaasomanikud valdavad, kasutavad ja käsutavad oma kaasoman
dit ühisel kokkuleppel; lahkarvamuste korral lahendab vaidluse kohus
mistahes kaasomaniku hagi alusel.
(2) Kui kaasomanikud õn omavahelise kokkuleppega kindlaks mää
ranud kaasomanduses olevas elamus omaette eluruumide (korterite, tu
bade) kasutamiskorra vastavalt nende osadele ja tähendatud kokkulepe
õn notariaalselt tõestatud ning registreeritud kohaliku rahvasaadikute
nõukogu täitevkomitees, siis õn see kohustuslik kä isikule, kes hiljem,
omandab osa sellest elamust.».

33. Muuta § 137 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 137. Põllumajanduses individuaalse tööga tegelevate kodanike
omand
(1) Põllumajanduses individuaalse tööga tegelevate kodanike, kelle
tegevus rajaneb nende endi ja nende perekonnaliikmete eranditult isik
likul tööl, omanduses võib olla §-s 129 näidatud vara, samuti tööloomad
rajooni (linna) rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee loal ja põllumajan
dusinventar, mis õn vajalik nende kasutusse antud maatükkide harimi
seks.
(2) Käesolevas paragrahvis lg. 1 tähendatud vara kuulub põllumajan
duses individuaalse tööga tegeleva perekonna liikmetele ühisomandiõiguse
alusel (§ 120) ega või olla perekonna üksikute liikmete isiklikus oman
duses.
(3) Põllumajanduses individuaalse tööga tegeleva perekonna liik
mete ühisomandile kohaldatakse kolhoosipere ühisomandi sätteid (§-d
130—136).».
34. Muuta § 138 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 138. Omandiõiguse tekkimise moment vara omandajal lepingu
järgi
Lepingu jäigi vara omandajal tekib omandiõigus (operatiivse hal
damise õigus) asja üleandmise momendil, kui seadusega või lepinguga ei
ole ette nähtud teisiti.».
35. Täiendada § 146 3. lõiget pärast sõna «vastava» sõnadega «alevi
või».
36. Asendada §-s 147 sõna «miilitsaorganile» sõnadega «siseasjade
organile, alevi» ja sõnad «asutusest või ettevõttest» sõnadega «ettevõt
test, asutusest, organisatsioonist».
37. Paragrahvides 148 ja 150:
1) asendada mõlema paragrahvi 1. lõikes sõna «miilitsaorganile» sõ
nadega «siseasjade о ganile, alevi»;
2) asendada mõlema paragrahvi 2. lõikes sõna «Miilitsaorgan» sõna
dega «Siseasjade organ, alevi».
38. Tunnistada § 153 kehtivuse kaotanuks.
39. Asendada §-s 154 sõnad «uurimis- või kohtuorganite määruste»
sõnadega «juurdlusorgani, uurija, prokuröri või kohtu määruse» ja sama
parag ahvi eestikeelses tekstis sõnad «nende valdajate» ja «välja nende»
asendada vastavalt sõnadega «nende» ja «välja».
40. Muuta § 171 1. lõige ja sõnastada ,see järgmiselt:
«(1) Mõlemale poolele kohustuslikul piaaniülesandel põhineva lepin
gu sõlmimisel tekkivad lahkarvamused lahendab kohus, kui kas või üks
pooltest õn kolhoos, kolhoosidevaheline või riiklik-kolhooslik ettevõte,
organisatsioon, koondis ja vastav arbitraaž (vahekohus), kui poolteks õn

riiklikud, kooperatiivsed ja muud ühiskondlikud organisatsioonid (välja
arvatud kolhoosid, kolhoosidevahelised ja riiklik-kolhooslikud ettevõtted,
organisatsioonid, koondised), kui seadusega ei ole kehtestatud teisiti.».
41. Täiendada § 198 3. lõiget pärast sõna «Elamu» sõnadega «ja
suvila».
42. Asendada §-s 200 sõnad «elamute suhtes lepingu registreerimise»
.-sõnadega «elamute ja suvilate suhtes pandilepingu notariaalse tõestamise».
43. Muuta § 205 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Pandiõiguse lõppemise kohta elamule või suvilale tuleb huvita
tud isiku nõudmisel teha märge kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitev
komitees, kus selle elamu või suvila pandileping oli registreeritud (§-d
198 ja 244).».
44. Muuta § 228 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 228. Võlgniku vastutus kolmandate isikute tegude eest
Lepingust tuleneva kohustise täitmise panemisel kolmandale isikule
(§ 175) vastutab kohustise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täit
mise korral kohustise tekitanud lepingu pool, kui NSV Liidu ja Eesti NSV
seadusandlusega ei ole ette nähtud, et vastutust kannab vahetu täitja».
45. Paragrahvis 242:
1) muuta 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Kui ostjaks õn riiklik organisatsioon või muu §-s 97 märgitud
organisatsioon, tekib tal vara operatiivse haldamise õigus.»;
2) tunnistada 3. lõige kehtivuse kaotanuks.
46. Muuta § 244 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 244. Elamu ja suvila ostu-müügi lepingu vorm
(1) Elamu (või selle osa), samuti suvila ostu-müügi leping, kui kas või
üheks pooleks õn kodanik, peab olema notariaalselt tõestatud. Selle nõude
täitmata jätmine toob endaga kaasa lepingu kehtetuse.
(2) Elamu (või selle osa), samuti suvila ostu-müügi leping kuulub no
tariaalorgani esitusel registreerimisele vastavas kohaliku rahvasaadikute
nõukogu täitevkomitees hiljemalt kolme kuu jooksul.».
47. Jätta § 250 2. lõikest välja sõna «riiklikule».
48. Asendada § 251 2. lõikes sõnad «kehtestab Eesti NSV Ministrite
Nõukogu» sõnadega «kehtestatakse NSV Liidu ja Eesti NSV seadusand
lusega».
49. Asendada § 257 1. lõikes sõnad «Eesti NSV Ministrite Nõukogu
poolt» sõnadega «NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega».
50. Täiendada § 259 2. lõikega järgmises sõnastuses:
«(2) Kui kingisaajaks õn riiklik organisatsioon või muu käesoleva
koodeksi §-s 97 nimetatud organisatsioon, tekib tal vara operatiivse hal
damise õigus.».
Selle paragrahvi endised 2. ja 3. lõige lugeda 3. ja 4. lõikeks.

51. Muuta § 260 3. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(3) Elamu, samuti suvila kinkeleping peab olema sõlmitud ja regist
reeritud §-s 244 ettenähtud korras.».
52. Asendada § 261 1. lõikes sõnad «või vastavalt §-dele 98, 121
ja 138 operatiivsesse haldusesse» sõnadega «(operatiivsesse haldusesse)».
53. Jätta §-dest 264, 266 ja 267 välja sõnad «riiklikele», «riiklike»
ja «riikliku».
54. Asendada 25. peatüki nimetuses sõnad «kolhoosidelt ja sovhoo
sidelt» sõnadega «kolhoosidelt, sovhoosidelt ja teistelt majanditelt».
55. Täiendada § 270 sõnadega «Vastavalt «NSV Liidu ja liiduvaba
riikide tsiviilseadusandluse alustele» võidakse NSV Liidu seadusandlu
sega ette näha kä teistelt majanditelt kontraheerimislepingute alusel põl
lumajandussaaduste riikliku kokkuostu juhtumid.».
56. Asendada § 271 1. lõike punktis 3 sõnad «kolhoosidele ja sov
hoosidele» sõnadega «kolhoosidele, sovhoosidele ja teistele majanditele».
57. Paragrahvis 272:
1) asendada 1. lõikes sõnad «või operatiivsesse haldusesse (§-d 98,
121 ja 138)» sõnadega «(operatiivsesse haldusesse)»;
2) täiendada paragrahvi 3. ja 4. lõikega järgmises sõnastuses:
«(3) Pooled, välja arvatud sotsialistlikud organisatsioonid, võivad
iga võla, mis õn tekkinud ostust-müügist, vara üürimisest või muust alu
sest, vormistada laenulepinguga. Sel juhtumil kohaldatakse laenu regu
leerivaid sätteid.
(4)
Laenulepingus tuleb kõrvuti lepingu objektiga näidata kä selle
rahaline maksumus.».
58. Jätta §-st 280 välja 2. lõige ja senisest 1. lõikest jätta välja
number «(1)».
59. Paragrahvis 281:
1) muuta 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Riiklike, kooperatiivsete ja teiste ühiskondlike organisatsioonide
vahel sõlmitud hoone või mitteeluruumi üürilepingu tähtaeg ei tohi üle
tada viit aastat, seadmete ja muu vara üürilepingu tähtaeg aga üht
aastat»;
2) jätta 3. lõikest välja sõna «sõiduautode»;
3) asendada 3. ja 4. lõike eestikeelses tekstis sõnad «elukondliku üüri
mise» sõnaga «olmeüürimise».
60. Paragrahvis 283:
1) muuta 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Vara faktilise kasutamise jätkamise korral pärast lepingu täht
aja möödumist üürileandjapoolsete vastuväidete puudumisel enne lepingu
tähtaja möödumist loetakse varaüürileping uuendatuks määramatuks täht
ajaks (§ 282 lg. 1).»;

2)
asendada 2. lõike eestikeelses tekstis sõnad «elukondlikele üüri
lepingutele» sõnaga «oimeüürilepingutele.».
61. Muuta § 299 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 299. Eluruumi üürileping
(1) Eluruumi kasutamine riikliku ja ühiskondliku elamufondi maja
des toimub vastavalt eluruumi üürilepingule, mille sõlmivad üürileandja
—• elamuekspluatatsiooniorganisatsioon (selle puudumisel aga vastav ette
võte, asutus või organisatsioon) ja üürnik-kodanik, kelle nimele order õn
välja antud.
(2) Eluruumi üürilepingu kodanikele isikliku omandiõiguse alusel
kuuluvates majades sõlmib üürnik majaomanikuga.
(3) Eluruumi üürileping sõlmitakse, muudetakse ja lõpetatakse NSV
Liidu ja Eesti NSV seadusandlusega kindlaksmääratavatel tingimustel ja
korras.».
62. Tunnistada §-d 300—346 kehtivuse kaotanuks.
63. Muuta § 371 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 371. Tagajärjed, mis tulenevad tellija mitteilmumisest teostatud
töö vastuvõtmisele
(1) Kui tellija ei ilmu tööettevõtja poole tellija materjalist valmista
tud asja vastu võtma, õn tööettevõtjal õigus pärast kuue kuu möödumist
päevast, mil asi pidi vastavalt lepingule üle antama, ja pärast tellija teist
kordset kirjalikku hoiatamist, müüa see asi kehtestatud korras ning saa
dud summa pärast tööettevõtjale kuuluvate kõigi maksete mahaarvamist
deponeerida riiklikus notariaalkontoris tellija nimele.
(2) Kui tellija-kodanik ei ilmu tööettevõtja materjalist valmistatud
asja vastu võtma, õn tööettevõtjal õigus pärast tellija teistkordset kirja
likku hoiatamist leping lõpetada ja tellijalt sisse nõuda temale tekitatud
kahju.».
64. Paragrahvis 372:
1) muuta pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 372. Tööettevõtulepingu eri liikide eeskirjad»;
2) täiendada paragrahvi uue 1. lõikega järgmises sõnastuses:
«(1) Organisatsioonidevahelise tööettevõtu eri liikide eeskirjad,
samuti tööettevõtuiepingute eeskirjad kodanike o-mevajaduste teeninda
misel (olmetellimus) kehtestatakse NSV Liidu ja Eesti NSV seadusandlu
sega.»;
3) endise 1. lõike eestikeelses tekstis sõnad «elukondliku teeninda
mise» asendada sõnaga «olmeteenindamise» ning lugeda endised 1. ja
2. lõige vastavalt 2. ja 3. lõikeks.
65. Asendada § 382 5. lõike eestikeelses tekstis sõna «vedamisest»
sõnaga «vedudest» ja 6. lõikes sõna «kokkulepetega» sõnaga «lepingu
tega».

66. Paragrahvis 393:
1) asendada eestikeelses tekstis 1. ja 4. lõikes sõna «töö-hoiukassades»
sõnaga «hoiukassades» ja 3. lõikes sõna «töö-hoiukassadesse» sõnaga
«hoiukassadesse»;
2) asendada 4. lõikes sõnad «või kohtuotsuse alusel alimentide sisse
nõudmise hagis» sõnadega «kohtuotsuse või rahvakohtuniku määruse alu
sel alimentide sissenõudmise kohta» ja sõnad «või abikaasade ühisoman
duses oleva hoiuse jagamise hagis» sõnadega «või kohtuotsuse alusel abi
kaasade ühisvaraks oleva hoiuse jagamise kohta».
67. Paragrahvis 397:
1) muuta pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 397. Voliniku kohustused»;
2) asendada punktide 1, 2 ja 3 eestikeelses tekstis sõna «ülesande»
sõnaga «käsundi»;
3) täiendada paragrahvi -punktiga 4 järgmises sõnastuses:
«4) hüvitama volita j ale kahju, kui see õn tekitatud voliniku süü läbi.».
68. Muuta § 401 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 401. Voliniku ja volitaj a õigusjärglaste kohustused
(1) Voliniku su ma korral õn tema pärijad kohustatud sellest volitajale teatama ja tarvitusele võtma vajalikud abinõud nende juures oleva
volita j a vara ja muude huvide kaitsmiseks. Samasugused kohustused lasu
vad kä voliniku eestkostjal voliniku teovõimetuks tunnistamisel, voliniku
hooldajal voliniku piiratud teovõimeliseks tunnistamisel ja voliniku vara
eestkostjal voliniku teadmata äraolijaks tunnistamisel, samuti kä käsunduslepingu järgi volinikuks oleva juriidilise isiku likvideerijal juriidilise
isiku likvideerimisel.
(2) Volitajä surma korral õn tema pärijad kohustatud viivitamatult
teatama sellest volinikule. Samasugused kohustused lasuvad kä volita j а
eestkostjal volitaja teovõimetuks tunnistamisel, volita j a hooldajal volitaja piiratult teovõimeliseks tunnistamisel ja volitaja vara eestkostjal
volitaja teadmata äraolijaks tunnistamisel, samuti kä käsunduslepingu
järgi volitajaks oleva juriidilise isiku likvideerijal juriidilise isiku likvi
deerimisel.».
69. Täiendada § 420 pärast 2. lõiget 3. lõikega järgmises sõnastuses:
«(3) Hoiulepirg, milles vara hoiule andvaks pooleks õn kodanik, loe
takse sõlmituks alates vara hoiulevõtu momendist.».
Sama paragrahvi endine 3. lõige lugeda 4. lõikeks.
70. Muuta § 422 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Hoiuleandjal õn õigus igal ajal, sealhulgas kä juhtudel, kui hoiutähtaeg oli lepinguga ette nähtud, hoiuleantud vara hoidjalt tagasi nõuda.».
71. Täiendada § 425 1. lõikega järgmises sõnastuses:
«(1) Hoidja vastutab hoiulevõetud vara kaotsimineku, puudujäägi või
rikkumise eest. Ta vabaneb sellest vastutusest, kui tõendab, et vara kaotsimimk, puudujääk või rikkumine toimus mitte tema süü läbi.».
Sama paragrahvi endised 1. ja 2. lõige lugeda vastavalt 2. ja 3. lõi
keks.

72. Paragrahvis 426:
1) asendada 1. lõike punkti 1 eestikeelses tekstis sõna «väärtuste»
sõnaga «maksumuse»;
2) muuta 2. ja 3. lõige ning sõnastada need järgmiselt:
«(2) Kui vara hoiuleandmisel see hinnati, piirdub hoidja vastutus
hindesummaga, mis näidati lepingus või muus hoidja poolt väljaantud
dokumendis, kui ei tõendata, et kaotsiläinud, puudu jäänud või rikutud
vara tegelik maksumus ületab või õn alla selle summa.
(3)
Kui rikkumise tagajärjel, mille eest hoidja vastutab, muutus vara
kvaliteet sedavõrd, et seda vara ei saa kasutada esialgse otstarbe jäigi,
õn hoiuleandjal õigus sellest loobuda ja nõuda vara maksumuse hüvita
mist.».
73. Täiendada § 433 pärast sõna «vormis» sõnadega «ja registreeri
tud sama korra kohaselt».
74. Paragrahvis 438:
1) asendada 1. lõike eestikeelses tekstis sõnad «veemajanduslike ehi
tiste», «spordiehitiste» ja «elamuhoonete» sõnadega «veemajanduslike
rajatiste», «spordirajatiste» ja «elamute», 2. lõikes aga sõnad «elukond
like vajaduste» sõnaga « olmevaj aduste »;
2) täiendada paragrahvi 4. lõikega järgmises sõnastuses:
«(4) Kui ühise tegutsemise leping kodanike vahel ei ole sõlmitud kir
jalikus vormis, võidakse vaidluse korral lepingu olemasolu tõendada kä
tunnistajate ütlustega olenemata lepingu summast.».
75. Muuta § 440 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Lepinguosalised tasuvad §-s 438 märgitud eesmärgi saavutami
seks osamaksu rahas või muus varas või töise osavõtu teel. Kui lepinguga
ei ole ette nähtud teisiti, eeldatakse, et kõigi osaliste osad õn võrdsed»..
76. Muuta § 450 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 450. Vastutus kahju eest, mida ebaseaduslike tegudega õn teki
tanud riiklikud ja ühiskondlikud organisatsioonid ning ameti
isikud administratiivse haldamise alal
(1) Kahju, mida kodanikule õn ebaseaduslike tegudega tekitanud
riiklik või ühiskondlik о ganisatsioon, samuti ametiisik oma ametikohus
tuste täitmisel administratiivse haldamise alal, hüvitatakse üldistel alus
tel (§-d 448 ja 449), kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
(2) Kahju eest, mida niisuguste tegudega õn tekitatud organisatsioo
nidele, vastutatakse seadusega kehtestatud korras.».
77. Muuta § 451 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 451. Vastutus juurdlus-, eeluurimis- ja prokuratuuriorganite ning
kohtu ebaseadusliku tegevusega kodanikele tekitatud kahju
eest
Kahju, mida kodanikule õn tekitatud ebaseadusliku süüdimõistmise,
ebaseadusliku kriminaalvastutusele võtmise, tõkendina vahi alla võtmise
ebaseadusliku kohaldamise ning administratiivkaristusena aresti või pa

randusliku töö ebaseadusliku määramise tagajärjel, hüvitatakse riigi poolt
seadusega kehtestatud korras täielikult, olenemata juurdlus-, eeluurimisja piokuratuuriorganite ning kohtu ametiisikute süüst.».
78. Muuta § 463 3. lõike punktid 3 ja 4 ning sõnastada need järg
miselt:
«3) invaliididele töövõimetuse kogu aja kestel;
4)
ühele vanematest, abikaasale või muule perekonnaliikmele, kes
ei tööta ja hoolitseb surnud toitja alla kaheksa-aastaste laste, vendade,
õdede või lastelaste eest, kuni lapse kaheksa-aastaseks saamiseni.».
79. Asendada § 478 punktis 3 sõnad «või ratsionaliseerimisette
paneku» sõnadega «, ratsionaliseerimisettepaneku või tööstusnäidise».
SO. Asendada § 482 2. lõikes sõnad «rahvusvahelistele lepingutele
või rahvusvahelistele kokkulepetele, millest NSV Liit osa võtab» sõnadega
«NSV Liidu rahvusvahelistele lepingutele» ja sõnad «rahvusvahelise le
pingu või rahvusvahelise kokkuleppe» sõnadega «NSV Liidu rahvusvahe
lise lepingu».
81. Asendada § 493 2. lõikes sõnad «rahvusvaheliste lepingute või
rahvusvaheliste kokkulepete tingimusi, millest NSV Liit osa võtab» sõ
nadega «NSV Liidu rahvusvaheliste lepingute tingimusi».
82. Asendada § 499 punktis 4 sõnad «kujutava kunsti teoste» sõna
dega «avaldatud kujutava kunsti teoste».
83. Täiendada § 508 pärast punkti 1 uue punktiga 2 järgmises sõnas
tuses:
«2) leping käsikirja deponeerimise kohta;».
Sama paragrahvi endised punktid 2—6 lugeda vastavalt punktideks
3—7.
84. Muuta VI osa nimetus ja sõnastada see järgmiselt:
«VI osa
Leiutus-, ratsionaliseerimisettepaneku- ja tööstusnäidiseõigus».
85. Paragrahvis 524:
1) täiendada pealkirja pärast sõna «patent» sõnaga «leiutisele»;
2) asendada 1. lõikes sõnad «ainult tema autorsuse tunnustamist või
tema autorsuse tunnustamist ja temale ainuõiguse andmist leiutisele» sõ
nadega «tema autorsuse tunnustamist, andes riigile ainuõiguse leiutisele
või tema autorsuse tunnustamist, kinnistades temale ainuõiguse leiuti
sele.».
86. Paragrahvis 525:
1) muuta 1. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(1) Neil juhtudel, kui leiutisele õn välja antud autoritunnistus, keh
tib riigi ainuõigus sellele leiutisele viisteist aastat, arvates avalduse esita
mise päevast. Riik võtab endale hoolitsuse leiutise realiseerimise eest,
arvestades selle juurutamise otstarbekohasust.»;

2) asendada 2. lõikes sõnad «Kooperatiivsed ja ühiskondlikud» sõna
dega «Kooperatiivsed ja teised ühiskondlikud» ning täiendada seda lõi
get sõnadega «Nimetatud leiutiste kasutamine teiste organisatsioonide ja
isikute poolt tcönduslikel eesmärkidel õn viieteistkümne aasta jooksul
avalduse esitamise päevast arvates lubatud ainult selleks volitatud riigi
organi loal.»;
3) asendada 3. lõikes sõnad «juurutamiseks» ja «juurutamise» vas
tavalt sõnadega «kasutamiseks» ja «kasutamise».
87. Paragrahvis 526:
1) muuta pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 526. Patendivaldaja õigused leiutisele»;
2) täiendada 1. lõiget pärast sõna «loovutada» sõnadega «Patendi
kehtivus võidakse lõpetada ennetähtaegselt vastavalt «NSV Liidu ja lii
duvabariikide tsiviilseadusandluse alustele» NSV Liidu Ministrite Nõu
kogu poolt kindlaksmääratavatel juhtudel ja korras.».
88. Täiendada koodeksit §-ga 5271 järgmises sõnastuses:
«§ 527 h Tööstusnäidiseõigus
(1) Tööstusnäidise autor võib omal valikul nõuda kas tema autorsuse
tunnustamist, andes riigile ainuõiguse tööstusnäidisele, või tema autor
suse tunnustamist, kinnistades temale ainuõiguse tööstusnäidisele. Esime
sel juhul antakse tööstusnäidisele välja tunnistus, teisel juhul patent. Tun
nistused ja patendid antakse välja vastavalt «NSV Liidu ja liiduvabarii
kide tsiviilseadusandluse alustele» NSV Liidu Ministrite Nõukogu poolt
. kinnitatava tööstusnäidiste põhimäärusega ettenähtud tingimustel ja
korras.
(2) Neil juhtudel, kui tööstusnäidisele õn välja antud tunnistus, keh
tib riigi ainuõigus sellele tööstusnäidisele kümme aastat, arvates näidise
prioriteedi kuupäevast.
(3) Patendil põhinev ainuõigus tööstusnäidisele kehtib viis aastat
selle näidise prioriteedi kuupäevast arvates. Nimetatud tähtaega võidakse
patendivaldaja taotlusel pikendada, kuid mitte rohkem kui viieks aastaks.
(4) Tööstusnäidise autoril, kellele õn antud tunnistus, õn selle näi
dise kasutamise korral õigus tasule, samuti õigus soodustustele vastavalt
tööstusnäidiste põhimäärusele.
(5) NSV Liidu piires loodud tööstusnäidiste ning välismaal Nõuko
gude kodanike poolt loodud tööstusnäidiste patentimine, samuti Nõuko
gude tööstusnäidiste mis tahes üleandmine välismaale õn vastavalt «NSV
Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse alustele» lubatud ainult NSV
Liidu Ministrite Nõukogu poolt kehtestatud korras.».
89. Muuta § 528 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 528. Leiutise, ratsionaliseerimisettepaneku ja tööstusnäidise auto
ri osavõtt ettepaneku juurutamisest
Leiutiste, ratsionaliseerimisettepanekute ja tööstusnäidiste autorid
võtavad osa nende ettepanekute juurutamisest vastavalt «NSV Liidu ja

liiduvabariikide tsiviilseadusandluse alustele» NSV Liidu Ministrite Nõu
kogu poolt kindlaksmääratavas korras.».
90. Muuta § 529 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 529. Leiutise, ratsionaliseerimisettepaneku ja tööstusnäidise autori
õiguste üleminek pärimise teel
Õigus saada autoritunnistust või patenti leiutisele, tunnistust ratsio
naliseerimisettepanekule, tunnistust või patenti tööstusnäidisele ja tasu
leiutise, ratsionaliseerimisettepaneku ja tööstusnäidise eest, samuti paten
dil põhinev ainuõigus leiutisele ja tööstusnäidisele lähevad seadusega
kehtestatud korras üle pärimise teel.».
91. Paragrahvis 530:
1) täiendada 1. lõiget pärast sõna «leiutise» sõnadega «ja tööstus
näidise»;
2) muuta 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Vaidlused leiutise, ratsionaliseerimisettepaneku ja tööstusnäi
dise eest makstava tasu suuruse, arvutamise korra ja tähtaegade üle la
hendatakse «Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhi
määruses» ja «Tööstusnäidiste põhimääruses» ettenähtud korras, kusjuu
res autor, kes peab vastuvõetud otsust ebaõigeks, võib pöörduda koh
tusse.».
92. Muuta § 543 5. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(5) Pärija surma korral, kellele oli pandud testamentaarse annaku
täitmine, või kui ta pärandit vastu ei võta, läheb testamentaarse annaku
täitmise kohustus teistele pärijatele, kes said tema osa. Kui aga annakusaaja sureb enne pärandi avanemist või kui ta loobub annakust, kaotab
testamentaarne annak jõu.»
93. Muuta § 548 4. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(4) Testaator võib testamendi tühistada kä avalduse esitamise teel
riiklikule notariaalkontorile või linna, alevi või küla rahvasaadikute nõu
kogu täitevkomiteele, kes õn tõestanud testamendi.».
94. Muuta § 549 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Testaator võib testamendi täitmise ülesandeks teha samuti isi
kule, kes ei ole pärija, näidates selle (testamendi täitja) ära testamendis.
Sel juhul nõutakse täitja nõusolekut, mis õn tema poolt väljendatud -peal
disena testamendil või testamendile lisatud avalduses. Testamendi täitjaks
ei või olla testaatori eest testamendile allakirjutanud isik (§ 547).».
95. Muuta § 551 2. lõige ja sõnastada see järgmiselt:
«(2) Pärija loetakse pärandi vastuvõtnuks, kui ta faktiliselt asus pä
randvara valitsema või valdema, või kui ta andis pärandi avanemise
koha notariaalorganile kirjaliku avalduse pärandi vastuvõtmiseks. Pä
randvara mingit osa valitsema või valdama asunud pärija loetakse kogu
pärandvara vastuvõtnuks, ükskõik kus see kä ei asu.».

96. Paragrahvis 564:
1) muuta pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 564. Pärimine kolhoosiperes või põllumajanduses individuaalse
tööga tegelevate kodanike majapidamises»;
2) jätta 1. ja 2. lõikest välja sõna «(üksiktalundipere)» ja asendada
1. lõike eestikeelses tekstis sõnad «pere liikmete ühisvaras» sõnadega
«pere varas»;
3) täiendada paragrahvi 3. lõikega järgmises sõnastuses:
«(3) Käesoleva paragrahvi sätteid kohaldatakse põllumajanduses in
dividuaalse tööga tegelevate kodanike vara pärimisele, kuivõrd seadusega
ei ole kehtestatud teisiti.».
97. Muuta VIII osa nimetus ja sõnastada see järgmiselt:
«VIII osa
Välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute õigusvõime. Välis
riikide tsiviilseaduste ja rahvusvaheliste lepingute kohaldamine»
98. Muuta § 573 ja sõnastada see järgmiselt:
«§ 573. Rahvusvahelised lepingud
(1) Kui NSV Liidu rahvusvahelise lepinguga õn kehtestatud teistsu
gused eeskirjad kui need, mis sisalduvad Nõukogude tsiviilseadusandluses, kohaldatakse vastavalt «NSV Liidu ja liiduvabariikide tsiviilseadusandluse alustele» rahvusvahelise lepingu eeskirju.
(2) Samasugust korda kohaldatakse Eesti NSV tsiviiiseadusandluse
suhtes, kui Eesti NSV rahvusvahelises lepingus õn sätestatud teistsugused
eeskirjad kui need, mis õn ette nähtud Eesti NSV tsiviilseadusandlusega.».
99. Asendada § 47 2. lõikes ja § 68 3. lõikes sõna «majavalitsus»
sõnaga «elsmuekspluatatsiooniorganisatsioon»; §-s 181, § 555 2. ja 4.
lõikes, § 559 1. lõikes, § 561 1. lõikes ja § 562 2. lõikes sõnad «notariaalkontor» asendada sõnadega «riiklik notariaalkontor» vastavas kään
des; § 278 1. lõikes sõnad «Ametiühingute vabriku-, tehase- või kohalike
komiteede» asendada sõnadega «Ettevõtete, asutuste või organisatsioonide
ametiühingukomiteede» ja sama lõike eestikeelses tekstis sõna «sotsiaaikindlustusosakondade» sõnaga «sotsiaalhooldusosakondade»; § 361 2. lõike
venekeelses tekstis sõna «правил» asendada sõnadega «правил части 1»;
§ 421 1. lõikes sõnad «asutuste, ettevõtete» asendada sõnadega «ettevõ
tete, asutuste»; § 546 punktis 1 sõnad «vanade- ja invaliididekodus» ja
«vanade- ja invaliididekodu direktori ja» asendada sõnadega «internaat
kodus» ja «internaatkodu direktori või»; § 547 venekeelses tekstis sõna
«нотариуса» asendada sõnadega «государственного нотариуса» ja kogu
koodeksi tekstis sõnad «kooperatiivne või ühiskondlik organisatsioon»
asendada sõnadega «kooperatiivne või muu ühiskondlik organisatsioon»,
aga sõnad «kooperatiivsed ja (ning, või) ühiskondlikud organisatsioonid»
asendada sõnadega «kooperatiivsed ja (ning, või) teised ühiskondlikud
organisatsioonid».

100.
Asendada eestikeelses tekstis § 14 2. lõikes sõnad «elukond
likke pisitehinguid» sõnaga «olmepisitehinguid», § 16 1. lõikes sõnad «elu
kondlikud pisitehingud» sõnaga «olmepisitehingud», § 20. 1. lõikes sõna
«kohustuste» sõnaga «kohustiste»; § 68 3. lõikes sõna «töö-hoiukassadest»
sõnaga «hoiukassadest» ja sõnad «kus ta elab» sõnadega «kelle majas ta
elab»; § 82 2. lõike punktis 2 ja 3. lõikes sõna «puuete» sõnaga «puu
duste»; § 87 pealkirjas ja tekstis sõna «kohustuses» sõnaga «kohustises»;
§ 89 pealkirjas sõna «tähtaja» sõnadega «tähtaja kulgemise»; § 89 1. lõi
kes sõna «tähtaeg» sõnadega «tähtaja kulgemine», § 89 4. ja 5. lõikes
sõna «aegumistähtaeg» sõnadega «aegumistähtaja kulgemine»; § 94 punk
tis 3 sõna «töö-hoiukassadesse» sõnaga «hoiukassadesse»; §-s 122 sõna
«kohustuste» sõnaga «kohustiste» ja sõna «kohustistest» sõnaga «kulutus
test»; § 126 pealkirjas ja 1. lõikes sõna «omandist» sõnaga «varast»; §-s
144 ja § 145 1. lõikes sõnad «isikliku omandiõiguse» sõnaga «omandi
õiguse»; § 165 2. lõikes sõna «müügikorralduse» sõnaga «hankekäsundi»;
§-s 176 sõna «kohustuse» sõnaga «kohustise»; § 214 1. lõikes sõnad «sot
sialistliku organisatsiooni» sõnadega «sotsialistliku organisatsiooni (ga
randi)»; §-s 265 ja § 269 2. lõikes sõna «mittevastava» sõnaga «mitte
nõuetekohase»; § 282 1. lõikes sõna «ehitiste» sõnaga «hoonete»; § 285
2. lõikes ja § 291 2. lõikes sõnad «elukondliku üürilepingu» sõnaga
«olmeüürilepingu», § 294 2. lõikes sõnad «elukondlikust üürilepingust»
sõnaga «olmeüürilepingust», § 298 pealkirjas ja 1. lõikes sõnad «elukond
liku üürimise» sõnaga «olmeüürimise»; § 358 3. lõikes sõnad «elukondlike
vajaduste» ja «elukondlik tellimus» vastavalt sõnadega «olmevajaduste»
ja «olmetellimus»; § 359 2. lõikes ja § 368 3. lõikes sõnad «elukondliku
tellimuse» sõnaga «olmetellimuse»; § 367 2. lõikes sõnad «ja ehitustes»
sõnadega «või rajatistes»; § 369 2. lõikes sõnad «elukondliku tellimuse
lepingu» sõnaga «olmetellimuslepingu»; § 378 4. lõikes sõna «põhimääru
sele» sõnaga «määrustikule»; §-de 395, 396, 398 ja 400 pealkirjas ning
tekstis sõna «ülesande» sõnaga «käsundi»; § 399 1. lõikes sõna «kohus
tuste» sõnaga «kohustiste»; § 439 1. lõikes sõnad «üldisel nõusolekul»
sõnadega «ühisel kokkuleppel»; § 457 pealkirjas sõna «isik» sõnaga «ko
danik»; § 467 pealkirjas sõna «sotsiaalkindlustusorganite» sõnadega «sot
siaalkindlustus- ja sotsiaalhooldusorganite», § 467 1. lõikes sõna «sotsiaal
kindlustuse* gani» sõnadega «sotsiaalkindlustus-või sotsiaalhooldusorgani»;
§ 505 1. lõikes sõnad «Eesti NSV Ministrite Nõukogu igal üksikjuhul»
sõnadega «igal üksikjuhul Eesti NSV Ministrite Nõukogu»; § 544 peal
kirjas sõnad «Pärijate» ja «teostamine» vastavalt sõnadega «Pärijatele»
ja «teostamise panemine»; § 556 3. lõikes sõna «keeldus» sõnaga «loobus».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV mõningates seadusandlikes aktides

Seoses Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 29. augusti 1985. aasta
seadluse «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta «Eesti NSV tsiviil
koodeksis»» vastuvõtmisega Eesti NSV ülemnõukogu Presiidium otsus
tab:
1. Teha Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1964. a. 30. septembri
seadluses «hesti NSV tsiviilkoodeksi ja tsiviilprotsessi koodeksi elluraken
damise korra kohta» (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, nr. 41, art. 182;
ENSV Teataja 1980, nr. 31, art. 490) järgmised muudatused:
1) asendada §8 3. lõikes sõnad «töörahva saadikute» sõnaga «rahva
saadikute»;
2) muuta § 9 ja sõnastada see järgmiselt:
«9. «Eesti NSV tsiviilkoodeksi» § 112 sätteid isikliku omandiõiguse
alusel elamu (elamu osa) omandamise tagajärgede kohta, kui õn olemas
eluruum riikliku või ühiskondliku elamuiondi majas (välja arvatud tee
nistuslik eluruum või ühiselamu) või elamukooperatiivi majas, kohalda
takse sõltumata kodaniku! elamule (elamu osale) omandiõiguse tekkimise
ajast, samuti kä riikliku või ühiskondliku elamufondi majas või elamu
kooperatiivi majas eluruumi elama asumise ajast.»;
3) asendada §-s 11 sõnad «kooperatiivse või ühiskondliku organisat
siooni» sõnadega «kooperatiivse või muu ühiskondliku organisatsiooni»
ja sõnad «töörahva saadikute» sõnaga «rahvasaadikute»;
4) tunnistada §-d 13 ja 14 kehtivuse kaotanuks.
2. Teha «Eesti NSV maakoodeksis» (ENSV Teataja 1970, nr. 33, lisa;
1980, nr. 39, art. 568) järgmised muudatused:
1) jätta § 94 3. lõikest välja sõnad «nenda maksumus määratakse
«Eesti NSV tsiviilkoodeksi» §-s 153 lg. 2 kehtestatud korras»;
2) jätta § 145 4. lõikest välja sõnad «Hoonete maksumus määratakse
«Eesti NSV tsiviilkoodeksi» §-s 153 lg. 2 kehtestatud korras.».
3. Teha Eesti NSV 1973. a. 21. detsembri seaduses «Riikliku nota
riaadi kohta» (ENSV Teataja 1973, nr. 53, art. 473; 1979, nr. 21, art. 249)
järgmised muudatused:
1) asendada §6 1. lõikes ja § 45 2. lõikes sõnad «riigivõimu- ja riigi
valitsemisorganite» sõnadega «riigivõimu- ja valitsemisorganite»;
2) asendada § 16 1. lõike 2. lõigus sõnad «vanade- ja invaliidide
kodus» sõnaga «internaatkodus» ning sõnad «vanade- ja invaliididekodu
direktori ja» sõnadega «internaatkodu direktori või»;

3) asendada § 28 3. lõikes sõnad «vanade- ja invaliididekodu» sõnaga
«internaatkodu»;
4) asendada §-s 39 sõnad «asutus, ettevõte» sõnadega «ettevõte, asu
tus» ning rõnad «miilitsaorgan, majavalitsus ja elEmuekspluatatsioonikontor» sõnadega «siseasjade organ ja elamuekspluatatsiooniorganisatsioon».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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lasterikaste emade autasustamise kohta ordenitega «Ema au»
ja medalitega «Emamedal»

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 19 M. aasta 18. augusti seadluse
alusel autasustada NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi nimel:
A. Emasid,

kes õn sünnitanud ja kasvatanud
üheksa last
I järgu ordeniga «Ema au»

Kingissepa rajoon
1. Aagver, Marika Karli t. — Mustjala kolhoosi liige.
2. Timmermann, Viive Osvaldi t. — tööline Kingissepa linnas.
Kohtla-Järve rajoon
3. N i к о 1 a j e n к о, Raissa Ivani t. — koduperenaine Lüganuse küla
nõukogus.
Põlva rajoon
4. Käo, Olivia Samueli t.— tööline Põlva külanõukogus.
Viljandi rajoon
5. Melel, Tiiu Ilmari t. — tööline Võhma alevis.
B. Emasid,

kes

õn sünnitanud ja
kaheksa last
II järgu ordeniga «Ema au»

kasvatanud

Kohtla-Järve rajoon
1. Rääsk, Valentina Aleksei t. —• tööline Iisaku näidissovhoosis.
Viljandi rajoon
2. Lapp, Aime Eduardi t. — tööline Halliste sovhoosis.

Võru rajoon
3. Jagomäe, Aili Roberti t. — tööline «Võidu» sovhoosis.
C. Emasid,

kes

õn sünnitanud ja
seitse last
III järgu ordeniga «Ema au»

kasvatanud

Harju rajoon
1. Janson, Elga Jaani t. — tööline Jõelähtme külanõukogus.
2. Š i v õ r j о v a, Tamara Aleksei t. — tööline Riisipere sovhoosis.
Jõgeva rajoon
3. Kuusalu, Ene Joosepi t. — tööline Põltsamaa külanõukogus.
Kohtla-Järve rajoon
4. V ä e s t e r, Erika Vambola t. — tööline Iisaku näidissovhoosis.
Rapla rajoon
5. P a e n u r m, Silvi Augusti t. — tööline Kohila sovhoosis.
Tartu linn
6. Ventsel, Urve Rauli t. — tööline.
Valga rajoon
7. Mägi, Urve Voldemari t. — koduperenaine Helme külanõukogus.
D. Emasid,

kes

õn

sünnitanud ja
kuus last
I järgu medaliga «Emamedal»

kasvatanud

Harju rajoon
1. Vinkel, Malle Augusti t. — Aruküla kolhoosi liige.
Jõgeva rajoon
2. Reisalu, Hilja Väino t. — koduperenaine Jõgeva linnas.
Kingissepa rajoon
3. Mänd, Aili Aleksandri t. — tööline Karja näidissovhoosis.
Kohtla-Järve linn
4. В r e d о v a, Liiij a Pjotri t. — tööline.
Kohtla-Järve rajoon
5. E n к v i s t, Valentina Ivani t. — «Kaljuranna» kolhoosi liige.
Paide rajoon
6. Pärn, Sirje Elmari t. — А. H. Tammsaare nimelise kolhoosi liige.
Pärnu rajoon
7. Afanasjev a, Aili Nikolai t. — tööline Uulu külanõukogus.
8. Juro, Eha Augusti t. — koduperenaine Vändra külanõukogus.
9. Krüger, Maie Jaani t. — tööline Uulu külanõukogus.
10. Mälk, Jelena Kornel t. — koduperenaine Koonga külanõukogus.
Rakvere rajoon
11. Portjannikova, Svetlana Paveli t. — tööline Tapa linnas.

Valga rajoon
12. Reiljan, Helle Johannese t. — koduperenaine Tõlliste külanõu

kogus.
Viljandi rajoon
13. Järve, Annely Georgi t. — tööline Pärsti külanõukogus.
14. Lapp, Merike Vello-Aleksandri t. — Paala kolhoosi liige.
Võru rajoon
15. Kot tisse, Antonina Mihaili t. — tööline Võru külanõukogus.
E. Emasid,

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

kes

õn

sünnitanud ja
viis last
II järgu medaliga «Emamedal»

kasvatanud

Harju rajoon
Heinsaar, Aili Oskari t. — tööline Nissi külanõukogus.
J akobson, Svetlana Nikolai t. — tööline Loksa alevis.
Kask, Merike Antsu t. — tööline Saue külanõukogus.
Kivi, Evi Eduardi t. — tööline Ravila sovhoosis.
Lauta, Lilida Jaanise t. — tööline Alavere sovhoosis.
Petkunene, Faina Fjodori t. — tööline Nissi külanõukogus.
Hiiumaa rajoon
К 1 e e, Maarika Ülo t. — tööline Emmaste külanõukogus.
Kingissepa rajoon
Nellis, Külli Feodori t. — Kaarma kolhoosi liige.
Oder, Eha Lembitu t. — tööline Salme külanõukogus.
Kohtla-Järve linn

10. Aldahhonova, Valentina Aleksei t. — tööline.
11. Roosimägi, Anneli Pauli t. — tööline.

Kohtla-Järve rajoon
12. Besstšastnaja, Klavdia Jefimi t. — tööline Aseri külanõukogus.

13. Karp, Alise Ivani t. — tööline Iisaku näidissovhoosis.
Paide rajoon
14. К u r g, Tiiu Aleksandri t. — «Estonia» kolhoosi liige.
Põlva rajoon
15. Adler, Malle Alberti t. — teenistuja Põlva alevis.
16. P i 11 e r, Mare Rudolfi t. — tööline Veriora sovhoosis.
17. Toom, Daisy Jaani t. -— teenistuja Mustajõe külanõukogus.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Pärnu rajoon
Ivan di, Aili Elmari t. — «Külvaja» kolhoosi liige.
Lehismets, Ülle-Mai Aleksei t. — tööline Tali sovhoosis.
Luist, Urve Oskari t. — Vändra kolhoosi liige.
Mirme, Urve Madise t. — tööline Saarde külanõukogus.
P r i v i t s, Helgi Karli t. — koduperenaine Vändra külanõukogus.
Tarkus, Viive Aleksandri t. — Häädemeeste kolhoosi liige.
Vaher, Ene Georgi t. — tööline Sindi sovhoosis.

Rakvere rajoon
25. Kornell Sirje Alberti t. — tööline Roela sovhoosis.

29.

Rapla rajoon
Püs s, Evi Einarti t. — tööline Varbola sovhoosis.
Roo, Sirje Ulo t. — tööline Sooniste sovhoosis.
Tammaru, Niina Paveli t. — tööline Kehtna Näidissovhoostehnikumis.
Väli, Marvi Arvi t. — teenistuja Raikküla külanõukogus.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Tallinna linn
Hodorenko, Veera Vladimiri t. — tööline Mererajoonis.
Kr uusi mäe, Inna-Leena Sergei t. — tööline Oktoobri rajoonis.
О r r o, Mariann Heino t. — teenistuja Oktoobri rajoonis.
p a j u s t e, Helgi Leonhardi t. — koduperenaine Mererajoonis.
Stekolštšikova, Tatjana Vladimiri t. — tööline Mererajoonis.
Suurmats, Lea Karli t. — tööline Oktoobri rajoonis.

26.
27.
28.

Valga rajoon
36. L im õn о va, Valentina Aleksandri t. — tööline Karula sovhoosis.
37. M i 11 e r, Vaiki Arnoldi t. — tööline Laatre sovhoosis.
38. Petrakovskaja, Nadežda Vassili t. — tööline Laatre sovhoosis.
39.
40.
41.
42.

Viljandi rajoon
Hiienurm, Epp Jaani t. — teenistuja Viljandi näidissovhoosis.
К i v i, Sirje Kalju t. — koduperenaine Nuia alevis.
Pettinen, Tiiu Johani t. — «Kalju» kolhoosi liige.
Puusaar, Kersti Antsu t. — tööline Abja-Paluoja alevis.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Eesti NSV teenelise konstruktori ja Eesti NSV teenelise tehnoloogi aunimetuse kehtestamise kohta

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
1. Kehtestada Eesti NSV teenelise konstruktori ja Eesti NSV teene
lise tehnoloogi aunimetus.
2. Täiendada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 23. mai 1980. aasta
seadlusega kinnitatud «Eesti NSV riiklike autasude põhimääruse» (ENSV
Teataja 1980, nr. 21, art. 326) paragrahvi 6 pärast kahekümne teist lõi
get järgmiste uute lõigetega:

«Eesti NSV teenelise konstruktori aunimetus antakse konstrueerimisja tehnoloogiaorganisatsioonide, teaduslike uurimisasutuste, kõrgkoolide,
tootmis- ja teadus-tootmiskoondiste, ettevõtete ning organisatsioonide
töötajatele väljapaistva panuse eest põhimõtteliselt uue kõrgeefektiivse
ning tehniliste ja majanduslike näitajate poolest kõrgeimale maailmatase
mele vastava tehnika väljatöötamisse ja juurutamisse.
Eesti NSV teenelise tehnoloogi aunimetus antakse konstrueerimis- ja
tehnoloogiaorganisatsioonide, teaduslike uurimisasutuste, kõrgkoolide,
tootmis- ja teadus-tootmiskoondiste, ettevõtete ning organisatsioonide töö
tajatele väljapaistva panuse eest põhimõtteliselt uue kõrgeefektiivse ning
tehniliste ja majanduslike näitajate poolest kõrgeimale maailmatasemele
vastava tehnoloogia väljatöötamisse ja juurutamisse».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT
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Täienduse tegemise kohta «Eesti NSV riiklike autasudega autasustamiseks esitamise ja autasude kätteandmise korra juhendis»

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium otsustab:
Täiendada Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 28. augusti 1980. aasta
otsusega kinnitatud «Eesti NSV riiklike autasudega autasustamiseks esi
tamise ja autasude kätteandmise korra juhendi» (ENSV Teataja 1980,
nr. 32, art. 502) punkti 5 pärast sõnu «teenelise inseneri» sõnadega «tee
nelise konstruktori, teenelise tehnoloogi».
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 29. augustil 1985.
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Sm. A. Blum! autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga

Kauaaegse viljaka töö eest vabariigi elamu- ja kommunaalmajanduse
süsteemis ning seitsmekümnenda sünnipäeva puhul autasustada Projek
teerimise Instituudi «Kommunaalprojekt» juhtivat inseneri, Eesti NSV
teenelist elamu- ja kommunaalmajandustöötajat Arseni Ivani p. В lumi
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 29. augustil 1985.
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Sm. A. Läänistele Eesti NSV teenelise tööstustöötaja aunimetüse andmise kohta

Kauaaegse töö ning suure panuse eest vabariigi gaasimajanduse edendamisse anda Tartu Gaasimajanduse Trusti «Tartugaas» Põlva tsehhi avariiteenistuse autojuht-lukksepale Aarne Lembitu p. Läänistele Eesti
NSV teenelise tööstustöötaja aunimetus.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 29. augustil 1985.
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Eesti NSV teenelise ökonomisti aunimetuse andmise kohta

Kauaaegse viljaka töö ja teenete eest vabariigi rahvamajanduse aren
damisel anda -Eesti NSV teenelise ökonomisti aunimetus järgmistele töö
tajatele:
Arula, Mart Martini p. — Pärnu Rajooni RSN Täitevkomitee Rahan
dusosakonna juhataja.
Jalakas, Juuno Johanni p. — Eesti NSV Statistika Keskvalitsuse Kin
gissepa Rajooni Info:matsiooni-Arvutuskeskuse direktor.
Pallase, Johannes Johannese p. — Eesti NSV Riikliku Plaanikomitee
kohaliku tööstuse ja elukondliku teenindamise osakonna juhataja.
Ruhlova, Alisa Semjoni t. — Eesti NSV Statistika Keskvalitsuse koon
dise «Eesti Masininfo» juhataja esimene asetäitja.
Tammik, Tiiu Aleksandri t. — NSV Liidu Riigipanga Eesti Vabariikliku
Kontori Kolhooside, Agrotööstuskoondiste ja Majanditevaheliste Ette
võtete Krediteerimise ja Finantseerimise Valitsuse juhataja.
Tischler, Helvi Rudolfi t. — Paide Rajooni RSN Täitevkomitee esi
mehe asetäitja, plaanikomisjoni esimees.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. RÜÜTEL
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V. VAHT

Tallinn, 30. augustil 1985.

Ш
Eesti NSV Ülemnõukogu transpordi- ja sidekomisjonis
Toimus Eesti NSV Ülemnõukogu transpordi- ja sidekomisjoni istung,
kus arutati Balti Raudtee Eesti Raudteekonna tööd vabariigi raudteetrans
pordi materiaal-tehnilise baasi tugevdamisel aastail 1981—1985 ning selle
edasiarendamise ülesandeid XU viisaastakul. Ettekandega esines Balti
Raudtee Eesti Raudteekonna ülem O. Mošenko.
Komisjon märkis, et Eesti Raudteekonna töökollektiivid teevad sihi
pärast tööd raudteetranspordi tehnilise taseme tõstmiseks, veeremi pare
maks kasutamiseks, veotehnoloogia täiustamiseks ning liiklusohutuse tu
gevdamiseks.
Samal ajal märkis komisjon, et Balti Raudtee Eesti Raudteekonna töö
ei vasta veel tänapäeva nõuetele.
Paljud raudteekonna jaamad pole piisavalt välja arendatud, mehha
nismidega varustatud ega kaadriga täielikult komplekteeritud. Laoplatsi
del kasutatakse vananenud tehnikat, mehhanismid seisavad kaua remondi
ootel. Suur õn käsitsitöö osa.
Tööstusettevõtete juurdeveoteedel, kus töödeldakse umbes 80 prot
senti kõigist veostest, pole piisavalt ruumi vagunite laadimiseks. Ladudes
õn vähe tehnikat.
Aeglaselt lahendatakse raudteelaste sotsiaalseid ja olmeküsimusi (ela
mute, puhkebaaside, kultuuri- ja sotsiaalobjektide ehitamine), vähe pöö
ratakse tähelepanu ehitusorganisatsioonide võimsuse suurendamisele ja
ehitajate kaadriga tugevdamisele.
Komisjon soovitas Balti Raudtee Eesti Raudteekonnal lühima aja jook
sul kõrvaldada märgitud puudused. Õn vaja tõsta töökollektiivide osa
tähtsust tootmise juhtimisel ning sotsiaal-, olme- ja töödistsipliini tugev
damise küsimuste otsustamisel, lähtudes NSV Liidu seadusest «Töökollek
tiividest ning nende osatähtsuse tõstmisest ettevõtete, asutuste ja organi
satsioonide juhtimises», NLKP Keskkomitee 1985. aasta aprillipleenumi
suunistest ja seisukohtadest ning pöörates erilist tähelepanu kogu töökol
lektiivi ja ühiskondlike organisatsioonide kaasamisele tehnika progressi
kiirendamisele ja tööviljakuse tõstmisele, Eesti NSV Ülemnõukogu Pre
siidiumi seadluse «Joomarluse ja alkoholismi vastase võitluse tugevda
mise ning puskariajamise likvideerimise abinõude kohta» täitmisele.
Enam hoolitseda NLKP XXVII kongressi auks võetud sotsialistlike
kohustuste täitmise avalikustamise eest.
Komisjon andis konkreetsed soovitused Balti Raudtee Eesti Raudteekonnaie, mitmele ministeeriumile ja riiklikule komiteele, teistele keskasu
tustele ning juurdeveoteid omavatele ettevõtetele raudteetranspordi töö
tõhustamise ja veeremi parema kasutamise kohta.

Arutati samuti komisjoni 1984. aasta 7. septembri otsuse «NSV Liidu
seaduse «Töökollektiividest ning nende osatähtsuse tõstmisest ettevõtete,
asutuste ja organisatsioonide juhtimises» täitmist Võru rajooni transpordija sideettevõtetes» elluviimist.
Komisjoni istungist võttis osa Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
esimehe asetäitja M. Leosk.

INDEKS 78280
Väljaandja: Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus.
Trükkida antud 17. 09. 1985. Trükipoognaid 1,75. Arvestuspoognaid 2,1. Tellimuse nr. 1791.
ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn.
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