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Ärakiri.
[Resolutsioon: Salajane. Siseministeeriumi Adm. Asj. Peav. Wastuseks Teie kirjale
9 okt. 1921 №22226 saadame kaasolewalt ärakirja kirjast Wälisministrile. 4. I 22 /allkiri/
№45 / 4. I 22]
Salajane.
E. V. VÄLISMINISTRILE
ärakiri SISEMINISTRILE
Herra Minister,
Tagasitulles Siseministeeriumi Administratiiv asjade Peavalitsuse kirja Nr.22226 p.
19. okt. 1921 a. juure, teatab Komisjon, et tema ei saa selles asjus Siseministeeriumi sei
sukohaga ühineda. Optantide Venemaal edasielamine Eesti kodanikena peale rahule
pingus ettenähtud ühe aastase tähtaja ja nende evakueerimine kodumaale on kaugele
ulatuava tähtsusega küsimused, mida kuidagi ei või nõnda ühekülgselt lahendatuks
lugeda, nagu seda Administatiiv Asjade Peavalitsus omas tähendatud vahekirjas arvab.
Venemaa keerulised olud on nõudnud opteerimise aja pikendamist, järgnevalt on ka op
tantide Venes edasi elamise pikendus tegelikult päevakorrale tõusnud. Umbes 2/5 op
teerituist, see on umbes 40.000 inimest on kodumaale sõitnud, kuna 60.000 hinge veel
Venemaal on. Suur osa neist on põllupidajad, kes oma praeguste asupaikadega eluliselt
seotud. Nii kaua, kui Eesti–Vene Segakomisjon Saatkonna juures ei ole jõudnud rahule
pinguga antud õigusi optantide liikuva ja liikumata varanduste peale tegelikult
laiendada, ei saa maapidajad-optandid Eesti sõita, sest praegu veel maksvate ajutiste
määruste järele on neil õigus kõigest 10 puuda varandust hinge peale kaasa võtta. Aru
saadav, et sarnase piiratud kaaluga ei saa maapidaja peaaegu midagi oma varandusest
kaasa võtta. Varanduste likvideerimine koha peal on ka võimata, nagu omal ajal sellest
Välisministeeriumi telegrammiga Nr. 777 – 12. sept. 1921a. teatasime, mille ärakirje
kaasolevalt Teile saadame.
Suurem jagu maapidajaid-optante ei taha milgil tingimisel Vene kodakondsusse tagasi
astuda: nad on valmis viimse võimaluseni oma varanduste peastmise mõttes Venemaale
jääma, aga kui neile Vene Valitsuse dekreeti 4. sept. 1921 a. põhjal ettepannakse Eesti
kolida ehk Venemaale, viimase kodakondsusse astudes, elama jäeda, siis arvatavasti –
valivad nad esimese, sellepeale vaatamata, et see neid varandusest ilma jätab ja neid
kerjustena Eesti saadab.
Et üleliigne ja rutuline optantide vool Eesti meie riiklisest seisukohast mitte sugugi soo 
vitav ei ole, kui mitte rohkem ütelda, iseäranis, kui jutt on neist, kes Venemaal varandus
te omanikud olid ja Eesti kolides kõik kaotavad, pööras Komisjon kirjaga Nr. 13768 – 7.
sept. 1921 a. Saatkonna poole, paludes igasugused abinõud tarvitusele võtta meie op
tantide huvide kaitseks. Ühtlasi pidasime meie silmas, et Eesti optantidel-põllupidajatel
ei ole mitte kõrvaldatud võimalused Venemaal Eesti kodanikena edasi elada, sest olime
mitu korda kuulnud, et Vene Põllutöö Komissariaadis valitseb peaaegu üleüldine meele
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olu sellepoolt, et eestlased – kui paremad põllumehed – võiksid takistamata ka Eesti ko
danikena Venemaal edasi elada.
Meie rahvus-majanduslised perspektiivid üleüldse, ja puht-rahvusline küsimus iseära
nis, ei luba ükskõikselt vaadata selle peale, kas rikkamates Eesti asundustes, kelle elani
kud Eesti kodakondsusse vastuvõetud, elavad Eesti kodanikud või Vene alamad. Näi
tuseks olgu toodud Põhja-Kaukaasia ja teised Eesti asunduste grupid, kus pea kõik elani
kud Eesti kodakondsusse vastuvõetud ja meie riikliste huvide seisukohalt peaks ometi
tähtis olema, et nad ka Eesti kodanikkudeks jäevad, mis võimaldaks edespidi, kui Vene
olud muutunuvad, paremini asunike rahvus-kultuurilist värkust alles hoida ja uuendaks
ning hõlpsustaks asundustega majanduslisi läbikäimisi, millel tähtsamad väljavaated ei
puudu.
Kõike ülaltoodud arvesse võttes, ei või meie Siseministeeriumi vaadetega leppida, vaid
palume Eesti optantide Venemaal edasielamise küsimust kindla seisukoha võtmiseks
Vabariigi Valitsusele ettepanna. Siin on mitme kümne tuhande eestlasega tegemist, kelle
varandused kogusummas suure väärtusega on, ja meie ei või ükskõikselt esimeste, kui
ka teiste saatuse peale vaadata, iseäranis, kui asja lahendamise suhtes võimalused mitte
kõrvaldatud ei ole ja kui tõsisemad katsed sellel alal veel täiesti käsitamata on.
Üheltpoolt ei muuda kodumaa praegusel korral sisserännanud põllupidajaile maad
anda, teisest küljest on võimata nüüdsete Vene transpordi oludes asunike põllumeeste
liikuva varanduse väljaveo peale loota, seepärast tuleb suuremal jaol optantidel-põllupi
dajail kodumaale sõidust loobuda. Järgnevalt kerkib tõsiselt päevakorrale nende
edasielamise küsimus Venemaal Eesti kodanikkudena.
Sellest Teile, Herra MINISTER, ettekandes, palume Venemaale jäävate optantide saatuse
küsimus igakülgse läbivaatamisele võtta ja katsuda kahe riigi vahel selles asjus kokku
leppele jõuda mis kindlsutaks asunike rahvus-kultuurilise tuleviku.
Lisa 7 lehel.
Esimehe kt. A. Tammann (allkiri)
Sekretär K. Solon (allkiri)
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26. augustist 1922
Nr. 102
[Resolutsioon punase tindiga (raskesti loetav): […] ja 19. veebr. 1921 nr. 22/226b Moskva
Kontroll-Opteerimise Kommisjonile kodakondsusse opteerinud isikute kodakondsusest va
bastamise kohta tühistada kui seaduslikule korrale mitte wastawad. Wälisministrile ja
Moskwa saadikule seletada, et rahulepingu järele loeb siseministeerium nad Eesti koda
kondsuses olewateks. Kes neist tahab Eesti kodakondsusest lahkuda, peab palwega esine
ma Siseministri kaudu Wabariigi Walitsusele. […] 7. IX 22]
SISEMINISTEERIUMILE (Kodak. osak.)
Ärakiri Välisministeeriumi Ida osakonnale ja härra Saadikule, siin.
Kirjaga 27. septembrist 1921 Nr. 20155 teatas Siseministeeriumi Administratiiv asjade
Peavalitsus K.O. Komisjonile, et Eesti optantidest Vene kodakondsusse tagasiminejatele
ei tuleks mitte takistusi teha, vaid, ümberpöördult, neile seda lubada. Senini ei ole selle
kohase sooviavaldusega keegi Komisjoni poole pööranud, ega ole palju niisuguseid ta
gasi opteerijaid juba olnud; ainult kolme kodaniku Aleksander Kuus, Gustav Kaior ja
Peeter Volt’i kohta teatas Tallinna Vene esitus Välisministeeriumile 15. VII. s/a, et nad
Tscherepovetsi kubermangu nõukogu Täidesaatva Komitee poolt vene kodakondsusse
vastu võetud; üks neist kolmest, Peeter Volt, on Moskvas Eesti kodakondsust opteeri
nud. Eesti Vabariigi Valitsuse asutustelt aga nõusolekut nähtavasti küsitud ei ole.
25. Augustil s/a andis optant Aleksander Jaanson Komisjonile sooviavalduse sisse, et te
male lubataks „Vene Nõukogude Vabariigi alamaks reopteerida”. Põhjendades Sisemi
nisteeriumi Administr. asj. Peavalits. kirja peale 27. Sept. 1921 Nr. 20155 andis Komison
selle loa, millest siin kohal Siseministeeriumi Kodakondsuse osakonnale olgu teatatud,
ühes tähendusega, et mingisugust kirjalikku tõendust selle kohta Jaanson ei nõudnud. —
Põhjusena Vene kodakondsusse tagasiastumiseks toob Jaanson ette asjaolu, et temale
ette on kirjutud Venemaalt, kui optandile, lahkuda, kuna tähtaeg, üks aasta mööda on;
ära sõita aga tema siit ei taha, sest tema vanematel, kes ennast mitte opteerinud ei ole,
olla siin talukoht, kuna temal enesel Eestis ühtegi sidet ei olla. Opteerinud olla ennast ta
sellepärast, et Eesti kodanikuna Venemaal elada, mida aga temale nähtavasti ei lubata.
Kontroll-Opteerimise Komisjon loeb omaks kohuseks ühes sellega teatada, et käesolev
lubaküsimine Jaansoni poolt täiesti juhusline on, Vene võimud meie lubaga ei rehkenda
ja ka ilma selleta optantisi oma kodakondsusse tagasi võtavad: seda asjaolu kinnitab
Tscherepovetsi Gubispolkomi otsus eesnimetud kolme kodaniku kohta. Viimane asjaolu
aga ei ole sugugi kokkukõlas üleüldise riigiõiguslise seisukohaga, mille järele kodaniku
ühest kodakondsusest teise üleminekuks mõlemi riigi nõusolek peaks olema. Eriti aga
Eesti optantide tagasiminek Vene kodakondsusse ilma Eesti Vabariigi Valitsuse teadma
ta takistab nii hästi kontrolli pidamist optantide evakueerimise üle kui ka Eesti koda
nikkude ja Riigi huvide kaitsmist nende kodanikkude suhtes (maksude sissenõudmine,
sõjaväeteenistus j.n.e.) Venemaal. Niisuguseks n.n. reopteerimiseks oma nõusolekut
keelata ei leiaks ühtegi praktilist tagajärge, kuna Venelased selle ka niisama läbiviia saa 
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vad, ja kodanik ise juba Venemaa territooriumil elab, ja oma nõusolekust Vene Va
litsusele teatamiseks ei ole ka ühtegi alust, seda enam, et see igakord, teadmatuse
pärast, võimalik isegi ei ole ja Vene võimud seda ei nõua.
Et sellest ebaõiguslisest seisukorrast ülepeaseda, tuleks K.-O. komisjon arvates, Va
bariigi Valitsusel Vene Nõukogude Valitsusega kindlale kokkuleppele jõuda, kas lange
vad, teatava aja jooksul Venemaalt ärasõitmata jäänud optandid iseenesest Vene koda
kondsusse tagasi, või on selleks mõlema riigi valitsuste nõusolekud tarvis, ilma milleta
siis juba reopteerimine ei tohiks sündida, kui võimalikuks ei leita ühe ehk teise valitsuse
poolt vastavale isikule Eesti kodanikuna Venemaal elada lubada; viimast võimalust tu
leks aga igatepidi toetada ja nõutada Vene Valitsuse eest võimalikult laialiselt, silmas
pidades, et Venemaal palju jõukaid põllu- ja tööstusepidajaid eestlasi, kelle Eesti kodani
kuna Venemaal elamine Vabariigile igatahes kasulik oleks. Ei ole aga Vene valitsus ühe
ehk teise eestlase Eesti kodanikuna Venemaal elamisega nõus, siis ei tarvitseks temale
Vabariigi Valitsuse poolt takistusi teha Vene kodakondsusse üleminemiseks, kui Va
litsusel iseäralisi väljavaateid tema kohta ei ole.
Tagasi tulles oma kirja juure 8. Okt. 1921 a. Nr. 14950 Adm. Asj. Peavalitsusele, arvab
Kontroll-Opteerimise Komisjon, et tarvilik ega ka soovitav ei ole Eesti kodanikkudena
Venemaale elama jäävatelt opteerimise dokumenta käest ära võtta, nagu Sisem. Adm.
Asjade Peavalitsus omas kirjas 27. Sept. 1921. Nr. 20155 ette paneb; pealegi on see
praktiliselt läbiviimata.
Komisjon palub ettetoodud küsimusi peatselt selgitada ja teatada juhtnööride võt
miseks.
Esimehe kt J. Sassian (allkiri)
Sekretär Kurrik (allkiri)
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