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[Käsikirjaliselt: Välisminister herra Piip’ile.]
Moskwa Asunikkude Komisjoni
MÄRGUKIRI.
Wenemaal asuwad Eesti kodanikud, kes suuremalt osalt juba opteerinud on, sattuwad
lähemal ajal õige raskesse seisukorda. Nende seisukord on raske: a. faktiliselt, b. juriidi
liselt.
Nagu teada, on suurem osa opteeritud asunikkest põllumehed. Enamasti kõikidel on
enam ehk wähem põllumajandusline warandus kohtade peal olemas. On kaunis palju
niisuguseid optante, kellel õitsewas korras suguloomade ja hobuste kaswatus. Kõikidel
optantidel on rahulepingu põhjal õigus oma liikumata warandust alleshoida ja liikuwat
warandust enesega Eestisse minemise puhul kaasa wiia. Ühes sellega aga on rahule
pingus äratähendatud, et optandid 1 aasta jooksul peale opteerimise aega Wenemaalt
lahkuma peawad, kuid wäljasõidu wõimalused puuduwad täiesti. Transport Wene riigi
piirides liigub nii aegamööda, et optantide ja nende waranduse ülewiimine Eestisse
/umbes 150.000 inimest, wäljaarwatud nende suur põllumajandusline warandus/
wähemalt kolm-neli aastat saab tuurima. Näituseks, wiibib eesti optantide warandus
juba 9 kuud Moskwa Opteerimise Komisjoni ladudes /pea tsentrumis/, ilma, et tema
ärasaatmisest midagi märgata oleks. Peale selle tunduwad mitmesugused sihilikud ta
kistused wene wõimude poolt wäljasõiduks ja iseäranis waranduse wäljawiimises.
Sellest tekkib päewakorrale optantide ja nende waranduse juriidiline seisukord, mis
praegu weel täiesti selgitamata. Täiesti on teadmata, mis sünnib nende optantidega, kel
lel kogunisti wõimalused puuduwad ühel ehk teisel põhjusel 1 aasta jooksul Wenemaa
piiridest lahkuda ja nemad sunnitud saawad olema ajutiselt Wenemaale edasi jääma:
kas nemad jääwad edasi Eesti wõi Wene alamaks? Mis sünnib nende optantide liikumata
warandusega, kes ise suudawad Eestisse ära sõita, kuid kellel liikumata warandus
ülewalnimetatud põhjusil Wenemaale jääma peab.
Kõikide optantide arwamine ja soow oleks, et nemad tingimata, Wenemaale jäädes, Eesti
alamaks tunnistatakse ja neile jäädawalt wäljamaalase õigused kindlustataks, sest
muidu kaoks opteerimise õige mõte koguniste ära ja asutawail konsulaatidel Wenemaal
ei oleks ühtegi hinge, kellede huwisi neil tuleks seal kaitsta, peale nimetud 1 aasta tähta
ja, wäljaarwatud mõned üksikud Eesti Wabariigi ametnikud, keda ametiasjus Wene
maale komandeeritakse ja sedagi enamasti pealinnadesse.
Igatahes on eestlastel Wenemaal, liiategi optantidel, õigus, opteerimise termiini peale
waatamata, Wenemaal Eesti kodanikkudena elada:
a. rahulepingu art.2 põhjal
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b. Wene rahwaste õiguse dekreedi põhjal 2. now. 1917 a.
Kuid seda õigust tuleks selgelt allakriipsutada ja Nõukogude Walitsuse poolt sellele wor
miline tunnistus wälja nõuda.
Nende küsimuste selgitamist on optantidel õigus Eesti Walitsuselt nõuda, sest muidu
wõib opteerimine optandid eksiarwamisele wiia ja opteerimine Wenemaa eestlastele
saatuslikuks kahjuks muutuda, mida mitmedkümned aastat parandada ei suuda.
Meie arwamine ja tungiw soow on:
1. Eesti Wabariik katsugu wõimalikult rohkem eestlasi Eesti alamaks wastu wõtta
/opteerida/, kellel kohased rahwuslised õigused on.
2. Kui ka mõnesugune element ühel ehk teisel põhjusel /näit. maapuudus, polii
tilised põhjused j.n.e./ Eesti piirides mitte soowitaw ei ole, wõiwad ja peawad
nemad siiski opteeritud saama, tingimistel, et nad teatawaks ajaks Eesti pii
ridest eemale jääksiwad /wõib olla ainult tulew põlw saab Eestisse/.
3. Luua eestlastele Wenemaale edasi jäämiseks ka peale 1 aasta termiini,
sedarohkem, et Wene narkomwnudeli poolt juba käsk on wälja antud, et kõik
eestlased-optandid, kes 1 aasta jookul wälja sõitnud pole, wene alamaks loe
takse ja neile harilikud wene kodaniku passid wälja antakse.
4. Luua seega Wenemaale Eesti asundused, s.o. praegu olewad Eesti asundused
tunnistada Eesti omaks ja wõtta nad Eesti konsulaarkaitse alla.
5. Et see konsulaarkaitse Eestile mitte ainult koormaks ei oleks, on tingimata
soowitaw, et kõik konsulaadi ülewalpidamine ja peale selle weel teataw osa
Eesti riigi üleüldiste asutuste ülespidamisest Wenemaal asuwate asunduste
kanda oleks. Seega kaoks ära üheltpoolt, et niisugused asundused riigile ainult
kulu ja tüli toowad ja teiseltpoolt asunikke keskel ei tõuseks arwamine, et ne
mad mitte teiste /Eesti riigi/ armust ei ela, waid täiesti omal jõul.
Wäikeste riikide eeskujul wõiwad konsulid kohtade peal tähtsamatest ja tuntud Eesti te
gelastest nimetatud saada täiesti ilma riigi poolt palka saamata.
[Allkiri: Joh. A...]
Moskwa Eesti Asunikkude Komisjoni esimees:
Liikmed: [Allkiri: M. Põder]
[Allkiri: Ed. Kuusk]
[Allkiri: August ...]
Sekretär: [Allkiri: A. Kask]
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Moskva asunike komisjoni märgukirja käsikirjaline kaaskiri välisminister Ants Piibule
Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.957.11.576 (Välisministeerium: Kirjavahetus Kontroll-Opteerimise Komisjoni ja
Eesti saatkonnaga Moskvas Eesti asunduste ja asunike asjus Venemaal ja ministeeriumidevahelise ko 
misjoni ning asunike saadikute koosolekute protokollid, 24.11.1920–23.12.1921), lk. 42
Veebis: http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.957.11.576:60
Koostamise aeg: 17. juuni 1921

Välisminister herra Piip’ile
Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjoni juures oleva Asunikude Komisjoni märgukirja
Teile ära andes, palume tema kohta otsusi teha ja meile teatada, iseäranis järgmiste kü
simuste peale:
I. Kas ei oleks võimalik ja Eesti riigile kasulik neid optantisi, kes praegustel oludel Eesti
riigi pinnal tarvilikud ei ole, Eesti kodanlastena Veneriigis määramata aega edasi
elada lasta ja neid tarvilisel korral juridiliselt ja diplomatiliselt toetada:
a) Otsekoheseid abinõusid võtta Vene Sisekomissariadi poolt väljatöötatud korral
duse kohta, et neilt Eesti optantidelt, kes aasta jooksul Venemaalt välja sõitnud ei
ole, Eesti kodakondsuse tunnistused ära veõtakse ja Vene kodakondsuse passid
välja antakse;
b) igapidi toetada, et selle punkti põhjusel Venemaale jäänud Eesti alamad niisamati
võiksivad saada seal põllutöö kontsessione nagu teised väljamaalased sellekohase
väljaantud dekredi põhjal; — ja otsekohesed läbirääkimised Vene kohaliste
asutustega niisuguste kontsessione saamiseks võtaks oma peale üleval nimetatud
Moskva Asunikude Komisjon.
II. Kui optantidel Eesti kodanlastena Venemaale jäämine võimaldud saab, siis Eesti ko
dakondsusse vastu võtta võimalikult rohkem isikuid, aga ikkagi Eestlasi ja mitte
muulasi.
Moskva Asunikude Komisjoni nimel
[Allkiri: P. Retsep]
[Allkiri: August ...]
Tallinn, 17. VI 21.
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Välisminister Ants Piibu vastus Moskva asunike komisjoni esindajatele
Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.957.11.576 (Välisministeerium: Kirjavahetus Kontroll-Opteerimise Komisjoni ja
Eesti saatkonnaga Moskvas Eesti asunduste ja asunike asjus Venemaal ja ministeeriumidevahelise ko 
misjoni ning asunike saadikute koosolekute protokollid, 24.11.1920–23.12.1921), lk. 43
Veebis: http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.957.11.576:61
Teine allikas: Rahvusarhiiv, ERA.36.1.40 (Moskva Kontroll-Opteerimise Komisjon: Kirjavahetus eesti
asunike opteerimise kohta), nummerdamata
Veebis: http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.36.1.40:178
Koostamise aeg (Välisministeerium): 12. juuli 1921
Kättesaamise aeg (Moskva KOK): 16. juulil 1921

12. juulil 1.
12613
V.a. Moskva Asunikkude Komisjoni Esitajatele.
Teatan, et olen Teie kirja 17/VI kättesaanud. Vabariigi valitsus ei tee põhimõttelikult
oma kodanikkudele takistusi väljamaal viibimiseks eraldi ka põllutööga tegemist tehes.
Ligemalt teatab Teie märgukirjas puudutatud küsimuste kohta herra Saadik. —
Minister.
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Välisministeeriumi käsikirjaline vastus Moskva asunike komisjoni märgukirjale
Allikas: Rahvusarhiiv, ERA.957.11.576 (Välisministeerium: Kirjavahetus Kontroll-Opteerimise Komisjoni ja
Eesti saatkonnaga Moskvas Eesti asunduste ja asunike asjus Venemaal ja ministeeriumidevahelise ko 
misjoni ning asunike saadikute koosolekute protokollid, 24.11.1920–23.12.1921), lk. 55
Veebis: http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.957.11.576:75
Koostamise aeg: dateerimata

Moskva Kontr. Opt. Komisj. Asunikude Osakonna volinikule P. Retsep’ale
Teie läbi sisseantud Asunikude Osakonna märgukirja peale vastates, teatame:
1) Välisministeriumi vaatekohalt ei kaota Eesti optantid Venemaal sellega mitte oma
Eesti kodakondsust, kui nad aasta jooksul pärast opteerimist Eestisse ei ole sõitnud.
Ligemaid läbirääkimisi selles asjas Venevalitsusega saab pidama Eesti saadik Mosk
vas, kelle käest siis ka ligemaid teateid mainitud küsimuses võib saada.
2) Välisministerium avaldab usaldust Asunikude Komisjonile, Opt. Kom. esimehe poolt
kinnitatud koosseisus, Venevalitsusega läbirääkimisi pidada põllumajandusliste
kontsessione saamiseks Venemaale jäävate optantide ja Eesti kodanikkude jaoks,
kusjuures komisjon Moskva saadikut oma tegevusest informeerima peab.
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