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Sissejuhatuseks

Alates inimkonna ajaloo varaseimatest aegadest, kui hakati pidama sõdu,
on alati leidunud indiviide või nende gruppe, kes on mingil põhjusel
soovinud vaenutegevusest kõrvale jääda. Sõdivate ja mitteosalevate
poolte suhteid on korraldanud erinevad tavad ja reeglid. Kuigi neutra-
liteedi termin tuli kasutusele palju hiljem, on vastavat hoiakut võimalik
allikate põhjal täheldada juba vähemalt antiikajal. Neutraliteedi
kontseptsioon arenes vastavuses sõdimise põhimõtetega, nii nagu hiljem
neutraliteediõiguse kujunemist saab vaadelda sõjaõiguse kõrvaltootena.

Sõna “neutraliteet” tuleneb ladinakeelsest omadussõnast neuter, mis
tähendab ei kumbagi. Sellest omakorda on tuletatud nimisõna neutralitas
ehk erapooletus ja omadussõna neutralis ehk erapooletu (mitte kellegi
poolt või vastu ehk ükskõikne). “Neutraliteedi” tähendus on teinud läbi
pika arengu nii rahvusvahelises õiguses kui ka rahvusvahelistes suhetes.
Termini eestikeelse vastena on üldlevinud “erapooletus”, mida 1930.
aastatel ka palju kasutati. Kuna neutraliteedi kui juriidilise ja poliitilise
termini sisuks pole siiski alati olnud erapooletus selle hilisemas tähen-
duses, siis on selguse huvides alljärgnevalt eelistatud pigem võõrsõna.

Sõdivad pooled on ajaloo kestel vaadanud neutraliteeti või era-
pooletuks jäämist kui ebamoraalset ja silmakirjalikku hoiakut. Sõdijate
seisukoha võib üldistatult kokku võtta tõdemusega: see, kes pole meie
poolt, on meie vastu. Vastavast suhtumisest annavad tunnistust juba
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teated keskajast.1 Itaalia poliitiline mõtleja Niccolo Machiavelli (1469–
1527) polnud esimene ega viimane, kui ta 16. sajandil vaatles erapooletu
riigi seisukorda eeltoodud seisukohast:

Valitsejast peetakse lugu ka siis, kui ta on tõeline sõber või tõeline
vaenlane; see on siis, kui ta kõhklematult kuulutab oma toetust kellegi
poolt kellegi vastu. Selline otsus on alati kasulikum erapooletuks
jäämisest; sest kui kaks sinu naabervõimumeest lähevad omavahel
kokku, jääb ikka kaks võimalust: sul tuleb kas võitjat karta või mitte.
Mõlemal juhul on sulle alati kasulikum avada oma kaardid ja pidada
maha üks korralik võitlus; sest esimesel juhul — kui sa end ei ava —
jääd sa alati võitja saagiks, võidetu rõõmuks ja rahulduseks; ning sul
pole mõtet lootagi millestki ega kelleltki kaitset ega pagu. Sest ei hooli
ju võitja kahtlastest sõpradest, kelle abile ei saa hädas kindel olla;
kaotaja aga ei võta sind vastu, sest sa ei tahtnud jagada, relv käes,
tema saatust.2

1. Neutraliteedi kontseptsiooni varasemast ajaloost

Juba antiikajal kujunes riikidevahelistes suhetes olukordi, mille puhul
jõuti ad hoc kokkulepetele vastastikuste õiguste ja kohustuste osas. Nii
näiteks kirjutab Ateena ajaloolane Thukydides (u 460–396 eKr) “Pelo-
ponnesose sõja ajaloos”,3 et korfulased pöördusid ateenlaste poole ja
palusid ateenlastel oma võitluses korintlastega jääda erapooletuks. Seal-
juures palusid korfulased, et ateenlased ei lubaks korintlastel värvata
vägesid oma territooriumilt või vastasel korral lubaks sama teha ka neil.
Mõnikord kujunes selline sõdija ja erapooletu poole vastastikune üks-
teisemõistmine välja kokkuleppena või lepingu vormis.4

                                                
1 E. Karsh. Neutrality and small states. London and New York, 1988. Lk 1–2.
[Edaspidi Karsh 1998.]
2 N. Machiavelli. Valitseja. — Akadeemia, nr 7, 1993. Lk 1548.
3 Peloponnesose sõda — sõda Antiik-Kreekas (431–404 eKr) Sparta ja Ateena
juhitud linnade liitude vahel.
4 Karsh 1988. Lk 13.
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Need näited olid siiski vaid erandeiks. Üldine suhtumine erapoole-
tutesse oli sallimatu ja vastavad põhimõtted legitiimse poliitilise valikuna
olid sõdijatele vastumeelsed. Nii tuli juba antiikajal (ja ka hiljem) taluda
sõja puhkemisel erapooletuks jäävatel riikidel sõdijate survet, mis ei
tähendanud alati tingimata otsest sõjalist toetust, küll aga enamasti võõ-
raste vägede varustamist ja vaba läbipääsu tagamist oma territooriumile.

Konfliktist kõrvalejäämise tähenduses on sõna “neutraliteet” kasu-
tatud kõige varem aastal 1378. Esimest korda leidub see kirjalikult
fikseerituna Prantsuse kuninga 25. mai 1408. aasta dekreedis, milles dek-
lareeriti oma neutraliteeti Rooma ja Avignoni paavstide vahel toimunud
võitluses. 14. sajandil on terminit kasutatud ka selleks, et lahendada
Läänemere piirkonnas sõdijate ja konfliktis mitteosalenud poolte vahel
tekkinud merekaubandust puudutavaid tülisid.5

Keskajal olid neutraliteedi arengut takistavaks teguriks feodaal-
sidemed. Vasallisõltuvus takistas erapooletuks jäämist süserääni ehk
kõrgeima senjööri suhtes.6 Neutraliteeti takistavaks teguriks sel ajaloo-
perioodil on peetud ka kiriku jõudu ja mõju.7 Aeg-ajalt kutsus kirik
valitsejaid üles ühinema oma vaenlaste vastu. Kristlikul valitsejal tuli
vaadelda neid vaenlasi ka oma vaenlastena, sest sellistes oludes ei saanud
jääda neutraalseks Jumala ja tema vaenlaste vahel. Kiriku vaimulik mõju
peegeldus ka püüdes eristada õiglast või õigustatud sõda (bellum iustum)
ja ebaõiglast või õigustamata sõda (bellum iniustum).8 Seda eristamist
toonitasid mitmed teoloogid oma töödes, mille huviorbiidis olid rahvus-
vahelised suhted.

Neutraliteedi ja neutraalse riigi termin ilmus ametlikesse dokumen-
tidesse 15. sajandi jooksul. Kuni 16. sajandini ei kasutatud neid siiski veel

                                                
5 P. C. Jessup and F. Deàk. Neutrality. Its History, Economics and Law, vol. I: The
Origins. New York, 1935. Lk 20–21. [Edaspidi Jessup and Deàk 1935.]
6 Ibidem. Lk 5–6; R. Frank. La neutralité: évolution historique d´un concept. — La
neutralité dans l´histoire. Actes de la Conférence sur l´histoire de la neutralité
organisée à Helsinki les 9–12 septembre 1992 sous le patronage de la Commission
d`histoire des relations internationales. FHS: Helsinki, 1993. Lk 25.
7 Jessup and Deàk 1935. Lk 6–8.
8 Ibidem. Lk 8–10; N. Politis. Neutrality and peace. Pamphlet Series of the Carnegie
Endowment for International Peace. Division of International Law, No 55.
Washington, 1935. Lk 5. [Edaspidi Politis 1935.]
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diplomaatilises keelepruugis. Neutraliteet terminina tuleb käibele alles
järgmise sajandi keskel Kolmekümneaastase sõja ajal.9

Reformatsioon vähendas tunduvalt kiriku ja paavsti vaimulikku ja
ilmalikku mõju. Oluliselt vähendasid kiriku mõju ka 17. sajandi alguses
kasvavad kaubandus- ja ärihuvid. Kolmekümneaastase sõja (1618–1648)
lõppedes lagunes feodaalsüsteem suuremas osas Euroopast. Kuigi nimeli-
selt eksisteeris Püha Rooma keisririik 19. sajandini, ei olnud tal enam
otsustavat mõju Euroopa poliitikas. Vestfaali rahulepinguga 1648. aastal
pandi alus uuele Euroopa kaardile, mille kujundasid tugevad iseseisvad ja
suveräänsed rahvusriigid, asendades sajandi või kahe vanuseid Püha
Rooma riigi vasallriike.10

Piiramatu suveräänsusega kaasnes absoluutne ja tingimusteta õigus
pidada sõdu, millest omakorda tulenes tingimusteta õigus jääda neut-
raalseks.11 Uusaegse riigisüsteemi teke Euroopas andis neutraliteedi
mõiste ja selle sisu arengule uut hoogu.

Neutraliteet selle 19.–20. sajandi konventsioonides sõnastatuna tähen-
dab riigi mitteosalemist teiste riikide vahelises sõjategevuses ning vastav
staatus toob endaga kaasa kindlad kohustused ja õigused. Selline arusaam
neutraliteedist on ajaloo seisukohalt vaadates aga üsna noor. Kuni kaks-
sada aastat tagasi oli sellel terminil erinevais paigus erinev tähendus ja
seda võis mõista üldistatult kui “mittetäielikku osalemist”.12

Hollandi õigusteadlane Hugo Grotius (1583–1645) pühendas oma
mahukas teoses “De Jure Belli ac Pacis” (1625) kolmanda raamatu
lühikese seitsmeteistkümnenda peatüki neutraalsetele riikidele, mida ta
vastavas pealkirjas nimetas De his, qui in bello medeii sunt.13 Grotius oli
veel mõjutatud keskajal levinud heade ja kurjade jõudude võitluse
arusaamast ehk õiglase ja ebaõiglase sõja kontseptsioonist, arvates
ilmselt, et neutraalsed riigid ise peavad otsustama, milline sõdivatest
pooltest on enam õiglane ja milline ebaõiglane. Kui aga sõjasüüdlase

                                                
9 Ibidem. Lk 5.
10 Jessup and Deàk 1935. Lk 8, 10.
11 Politis 1935. Lk 6.
12 N. Ørvik. The Decline of Neutrality 1914–1941. London, 1971. Lk 11. [Edaspidi
Ørvik 1971.]
13 De his, qui in bello medeii sunt võib ladina keelest tõlkida järgmiselt: need, kes
sõjast kõrvale/välja või sõja vahele jäävad.
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väljaselgitamine tekitas küsitavusi, siis tuli “mitteosalistel näidata üles
erapooletust mõlema poole suhtes transiidiküsimustes, vägede varusta-
misel ja ümberpiiratute aitamisel”.14

17. ja 18. sajandil oli teatud tingimustel üleüldiselt tunnustatud
põhimõte, et neutraalne riik võis anda otsest ja isegi üsna olulist abi ühele
sõdivaist pooltest, ilma et teine pool oleks süüdistanud teda neutraliteedi
rikkumises. Sellisel riigil polnud vaja õigustada oma erapoolikut või
eelistavat suhtumist, viidates ühele konfliktipooltest kui õigustatumale.
Neutraalseks jäänut vaadeldi põhimõtteliselt kui sõpra, kes erinevail
põhjusil otsustas konfliktis aktiivselt mitte osaleda. 18. sajandil arenes
üldine kontseptsioon selles suunas, et erapoolik suhtumine oli õigustatud
ainult juhul, kui sai tõendada, et see oli kooskõlas enne vaenutegevuse
algust sõlmitud lepinguga. Seega olid vaenupooled enne sõja algust
teadlikud, kes nende sõpradest toetavad neid enim ning kes piiravad oma
toetust vägede, raha ja varustuse näol.15

Sellised põhimõtted olid rahvusvaheliselt kehtivad kuni 18. sajandi
lõpuni. Taolist olukorda seletab 16.–17. sajandi sõdade iseloom. Palga-
sõdurite n-ö eksport muutus mõnede Saksa vürstiriikide ja Šveitsi
kantonite jaoks tõsiseltvõetavaks tuluallikaks. Pikka aega olid Austria ja
Prantsusmaa lepinguliselt seotud Šveitsi kantonitega, mis tagas neile sõja
korral varustatuse palgasõduritega.16

Õigust jääda neutraalseks käsitleti pigem erandina või sõdijate poolt
tehtud mööndusena riigile, keda ei suudetud võita enda poolele, soovides
vältida nii tema liitumist vaenlasega.17

Neutraliteedi põhimõtte kui täiesti loomuliku tunnustamist meresõja
korral saab tagasi viia juba 14. sajandisse.18 Suured maadeavastused
andsid uut hoogu merekaubandusele. Rahvusvaheliste majandussuhete
arengut on peetud peamiseks neutraliteedi kujunemist ja arengut mõju-

                                                
14 Ibidem; R. Ogley. Document 1. Extracts from On the Law of War and Peace by
Hugo Grotius, translated by Francis W. Kelsey (Oceana, 1964). Lk 34–35. / The
Theory and Practice of Neutrality in the Twentieth Century. London, 1970. [Edaspidi
Ogley 1970.]
15 Ørvik 1971. Lk 11–12.
16 Politis 1935. Lk 16–17.
17 Ibidem. Lk 13.
18 Politis 1935. Lk 13.
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tanud teguriks.19 Alates hiliskeskajast muutusid Euroopa riigid järjest
sõltuvamaks kaubandusest. Seetõttu muutus loomulikuks nõue, et rahvad,
kes polnud otseselt segatud relvastatud konflikti, võiksid tavalisel moel
jätkata piiranguteta kauplemist. Kuna teiste maailmajagudega kauple-
miseks enamasti maismaatransport puudus, siis arenes neutraalse staatuse
regulatsioon meresõja tingimustes koos sellest tulenevate õiguste ja
kohustustega kiiremini ja pälvis sõdijatelt ka enam tunnustust. Ajapikku
maismaa- ja meresõja neutraliteedireeglite erinevus vähenes, kuid
täielikult ei kadunud see kunagi.

Siiski tahtsid sõdivad pooled lõigata läbi oma vastase kaubandus-
suhted, kui võimalik siis kõik oponendi suhted neutraalsete riikidega.20

Neutraalseks jäänute ainus võimalus oma taotletavaid õigusi kaitsta oli
vastata samaga, s.t jõuga. Selline olukord kutsus esile relvastatud neutrali-
teedi.21 See tähendas, et üks või mitmed neutraalsed riigid ühendasid oma
jõud, otsustades trotsida sõdivaid pooli, konvoeerides oma kaubalaevu
oma sõjalaevastiku kaitse all. Selline olukord pani sõdivad pooled
raskesse seisu, sest rikkudes järjekindlalt neutraalsete riikide õigusi, riski-
sid nad viimaste sõttaastumisega oma vaenlase poolel. Kui neutraalsete
riikide liidud olid küllalt tugevad, õnnestus neil kaitsta oma kaubandust,
vastupidisel juhul peremehetsesid siin sõdijad.

Tuleb rõhutada, et erinevalt hilisemast praktikast oli toonane relvas-
tatud neutraliteet deklareeritud ja rakendatud üksikutes situatsioonides.
Selle eesmärk polnud laiapõhjaline ja pikaajaline neutraalsete riikide
koostöö. Tollal ei saanud veel tekkida neutraalsete riikide vahel solidaar-
sust või alalist koostööd, sest sõdivate ja neutraalriikide rollid vahetusid
pidevalt. Ilma küllaldase jõu ja mõjuvõimuta relvastatud neutraalsete
riikide liidud lagunesid.

                                                
19  Ibidem. Lk 12; vrd P. C. Jessup, P. C. and Deàk, F. Neutrality. Today and
Tomorrow. — Its History, Economics and Law, vol. IV. New York, 1936. Lk 22–23.
20 Ørvik 1971. Lk 12–13.
21 Ibidem.
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2. Erapooletu neutraliteedi põhimõtete levik

Juba enne Napoleoni sõdu pandi alus erapooletule ja passiivsele neutra-
liteedile, mis tugines seadusele. Erapooletu neutraliteedi teoreetilised
alused aitasid rajada juristid Emmerich de Vattel (1714–1767) ja Cor-
nelius van Bijnkershoek (1643–1673). Vattel kasutas terminit “neutra-
liteet” ja defineeris seda järgmiselt: “Neutraalsed riigid on need, kes ei
osale kummalgi poolel, jäädes sõprusesse mõlema poolega, ega eelista
kummagi poole armeed teise kasuks.” Bijnkershoek kasutas neutraalsete
riikide iseloomustamiseks terminit non hostes,22 kirjeldades neid sellis-
tena, mis pole sõjas kummalgi poolel — qui neutrarum partium sunt —
ega toeta vastavalt lepingule kumbagi poolt. Erinevalt Grotiusest loobus
Bijnkershoek omistamast neutraalsele riigile arbiitrirolli sõdijate suhtes,
mistõttu ei toonud tema järgi vastav staatus riigile kaasa kohustust
otsustada sõdijate motiivide üle ja käituda sellele vastavalt. 18. sajandil
oli selline kontseptsioon praktikas siiski pigem erand.23 Vastav muutus
neutraalsuse kontseptsioonis kujunes pikema ajaperioodi jooksul.

Relvastatud neutraliteediliitude praktika ning -teoreetikute kirjutised
olid küll esimesteks erapooletu neutraliteedi manifestatsioonideks, kuid
enamik uurijaid on üksmeelsed selles, et uut kontseptsiooni mõjutas palju
enam Ameerika Ühendriikide seadusandlus 1790. aastatel. Esimene amet-
lik taolise uue neutraliteedipoliitika deklaratsioon oli George Washingtoni
22. aprilli 1793. aasta “Neutraliteedi proklamatsioon”. Esimest korda
sõnastati selles erapooletus neutraalse riigi peamise kohustusena. Olulise
eristusena ei vastutanud valitsus kodanike tegude eest, mis polnud koos-
kõlas proklamatsiooni põhimõtetega. Vaenutegevuses osalevatele ja
salakaupa vedavatele kodanikele ei laiendanud riik oma kaitset. Tuleb
arvestada, et tollal olid Ameerika Ühendriigid alles noor ja nõrk riik, kes
ei olnud huvitatud vaenulike jõudude konfliktivälja sattumisest. Et
täielikult välja arendada president G. Washingtoni sissejuhatatud polii-
tikat, algatati Ühendriikides neutraliteediseadusandluse programm, mille
eesmärk oli piirata oma kodanike tegevust sõdivate riikidega konflikte

                                                
22 non hostes — ld k mittevaenulikud
23 Karsh 1988. Lk 15; H. Lauterpacht (ed.). International law. A Treaties by L.
Oppenheim, vol. II. Disputes, War and Neutrality. London 1935. Lk 494–495.
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põhjustavatel aladel ja keelata USA territooriumi kasutamine sõja-
tegevuse ettevalmistamisel või selle lähtepunktina. 1794. aastal võttis
Kongress vastu neutraliteediseaduse, kus sõnastati mõned kohustused.
Seadus keelas välisriikidel värvata Ühendriikide kodanikke oma teenis-
tusse, samuti  värbamis- ja palkamistegevuse teise riigi jaoks. Keelatud
oli ka välisriikide vastu suunatud sõjaliste ekspeditsioonide ette-
valmistamine USA territooriumil. Keelatud oli laevade varustamine,
relvastamine ja teenistusvalmis seadmine, mida saanuks vaenulikul moel
kasutada riikide suhtes, kellega Ühendriigid olid rahujalal. See seadus sai
pärast täiustamist lõpliku kuju 1818. aasta neutraliteediseadusena, mida
täiendati veel hilisemates versioonides ja mis oli järgnevalt eeskujuks
paljude Euroopa riikide vastavasisulisele seadusandlusele.24

Selline erapooletu neutraliteet tugines siseriiklikult kehtestatud õigus-
aktidele, hiljem ka rahvusvahelistele kokkulepetele. Sellise neutraalse
riigi seisund kohustas teda täitma teatud nõudmisi, mille kohaselt tuli
sõdijatel riikidel tunnustada tema õigusi käimasolevas sõjas. Kõige
olulisem nendest neutraalse riigi kohustustest oli võtta erapooletu ja
passiivne hoiak teiste riikide vahelises sõjas ja takistada sõdijaid kasuta-
mast oma territooriumi vaenulike aktsioonide lähtepunktina.

Napoleoni sõjad 19. sajandi algul mõjutasid paljusid Euroopa
väikeriike oma rahvusvahelist positsiooni ümber hindama. Nad olid küll
iseseisvad, kuid oli ilmselge, et nende suveräänne staatus polnud nende
oma võimu ja jõu tulemus. Ei lepingud ega ka relvajõud polnud nende
julgeolekule küllaldaseks garantiiks. Vallutustel ega muudel militaarsetel
ettevõtmistel polnud enam kohta selliste riikide nagu Rootsi või Hollandi
poliitikas. Nende eesmärgiks ja ideaaliks sai nüüdsest olla vaid nende
eneste julgeolek. 18. sajandi lõpul Ameerika Ühendriikides alguse saanud
uuendatud neutraliteet sobis 19. sajandi väikeriigi jaoks, sest tema
suveräänse eksistentsi jätkumiseks oli vaja jääda sõja korral väljapoole
sõdivate suurriikide mõjuvälja. Soovides olla omaette, võtsid väikeriikide

                                                
24 Ørvik 1971. Lk 18–25; neutraliteediseadused kehtestati Ameerika Ühendriikides
ka Esimese ja Teise maailmasõja eel ja hakul, samuti Euroopa väikeriikides. 1938.
aastal jõustati Skandinaavia riikide eeskujul (põhimõtteliselt kopeeriti) ka Eestis
“Erapooletuse korraldamise seadus” (vt Riigi Teataja 6.12.1938, nr 99, art 860. Lk
2245–2248).
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valitsused omaks erapooletu suhtumise, täieliku passiivsuse ja teiste
riikide konfliktides mitteosalemise põhimõtted.

3. Neutraliseeritud staatus ehk garanteeritud
neutraliteet

Neutraliteedi mõiste areng 19. sajandil baseerus Euroopa jõudude tasa-
kaalu poliitikal, mis hoolimata valitsevatest pingetest tagas suhtelise
stabiilsuse. Selle põhimõtte tunnustamise tagajärjel juurdus idee, et mõne
riigi (eriti väikeriigi) puutumatus ja neutraliteet oli üleüldise rahu hu-
vides.25 Lisaks Ameerika Ühendriikide neutraliteediseadusandlusele
mõjutas 19. sajandil neutraliteedi kui institutsiooni kujunemist sellest
tulenevate õiguste ja kohustustega ka Šveitsi ja Belgia neutralisee-
rimine.26

1815. aasta Viini kongressi27 aktis tunnustati Šveitsi kui “igavesti
neutraalse” riigi staatust. Selles dokumendis garanteeriti Šveitsi terri-
tooriumi puutumatus, kusjuures garantii saaja ise kohustus pidama kinni
neutraalsest hoiakust iga puhkeva sõja korral. Hiljem, 20. sajandil on
loetud Šveitsi staatust pigem traditsiooniliselt neutraalseks riigiks.28

Garantii anti siin üldisemas dokumendis, mille eesmärk oli kehtestada
püsiv Euroopa riigisüsteem.

1831. ja 1839. aasta lepingutega garanteerisid Inglismaa, Austria,
Prantsusmaa, Preisimaa ja Venemaa Belgia neutraliteedi. Alaline neutra-
liteet oli tagatud rahvusvahelise lepinguga igaveseks, nii rahu kui ka sõja
ajal. Seda nimetatakse ka neutraliseerimiseks, mille puhul pole see

                                                
25 S. Widmer. Forms of neutrality. — Between the blocks. Problems and prospects
for Europe’s neutral and nonaligned states. Edited by Joseph Kruzel and Michael
Haltzel. Cambridge, 1989. Lk 17. [Edaspidi Widmer 1989.] Nn jõudude tasakaalu või
võimutasakaalu konteptsiooni kohta Euroopa varasemas ajaloos vt nt M. Laidre.
Sõnumitooja või salakuulaja. Nüüdisaegse diplomaatia lätted 1454–1725. Tallinn,
2003. Lk 115–119.
26 Oppenheim 1935. Lk 502–503.
27 Viini kongress (1814–1815), rahvusvaheline kongress, mis lõpetas Euroopa riikide
Prantsusmaa-vastased koalitsioonisõjad (Napoleoni sõjad), kehtestas sõjajärgsed
Euroopa piirid ning riikidevahelise suhete korralduse.
28 Ogley 1970. Lk 3.
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vastava riigi oma valik (kuigi ta võib sellise staatusega ise nõustuda) ja tal
pole õigust ühepoolselt oma seisundit muuta, s.t ta ei tohi alustada sõda
ega astuda käimasolevasse sõtta ning talle sõja kuulutamine tähendab
erapooletuse rikkumist. Samasuguse alaliselt garanteeritud neutraalse
staatuse omandas 1867. aastal ka Luksemburg. Neutraliseeritud staatust
on omistatud veel Krakovi linnale (1815),29 (Belgia) Kongole (1858–
1908)30 ja 1929. aasta Lateraani lepinguga ka Vatikanile. Külma sõja
aastatel neutraliseeriti Austria (1955) ja Laos (1962). Mitteühinemis-
poliitikat järginud Malta ja Costa Rica staatust võib lugeda samuti
neutraliseerituks alates vastavalt 1981. ja 1983. aastast.31

Praktikas on tulnud ette juhtumeid, kus riigid on jõudnud kokku-
leppele mõne riigi osa neutraliseerimise suhtes. Taolisel riigil on kohustus
jääda osaliselt neutraalseks, s.t selles suhtes, mis puudutab tema
territooriumi neutraliseeritud osa.32 Vastavateks näideteks võib tuua
Joonia saared (1864), Suessi kanali (1888), Ahvenamaa saarestiku (1921)
ja Tangeri tsooni (1923).

Väikesed riigid, kelle püüdeid saavutada neutraliseeritud staatust ei
tunnustatud, kindlustasid jätkuvalt oma traditsioonilist neutraliteeti, et
vähendada vaenutegevuse keerisesse sattumist. Lisaks traditsiooniliste
neutraalsete riikide endi vastavale seadusandlusele kerkis 19. sajandi
teisel poolel toimunud rahvusvahelistel konverentsidel järjest suuremal
määral neutraalsete riikide õiguste ja kohustuste küsimus, mis kulmi-
neerus Haagi konventsioonidega sajandivahetusel.

                                                
29 J. Monnier. La neutralité du point de vue du droit international public. — Les
états neutres européens et la Seconde Guerre mondiale. Colloque international
organisé par les Instituts d´histoire des Universités de Neuchâtel et de Berne, sous les
auspices du Comité international et de la Commission suisse d´histoire de la Seconde
Guerre mondiale Neuchâtel-Berne, 5–9 septembre 1983. Actes publié par Louis-
Edouard Roulet avec collaboration de Roland Blätter. Neuchâtel, 1985. Lk 22.
29 Ørvik 1971. Lk 18–25.
30 Widmer 1989. Lk 21.
31 Ibidem, vt ka Monnier 1985. Lk 27.
32 Oppenheim 1935. Lk 527.
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4. Haagi konventsioonid

19. sajandi poliitikud ja sõjaväelased vaatlesid garanteeritud neutraliteeti
kui ebamehist ja patsifistlikku, midagi, mis oli kohane vaid nõrkadele ja
põlastusväärsetele.33 Seadusandlik töö jätkus hoolimata situatsioonist ja
realiteetidest. On arvatud ka, et Euroopa riigitegelased tunnetasid saabu-
vat katastroofi sel määral, et viimases hädas pöörduti juriidiliste vahendite
poole, vähendamaks tulevase sõja hävitavust.34

1907. aasta Haagi konverentsi konventsioonid korraldasid enamiku
vaidlusalustest küsimustest sõjapoolte ja neutraalsete riikide vahel.
Mõned sätted olid tuntud ja tunnustatud juba varem, kuid lisati ka uusi,
mis kodifitseeriti nüüd ühtseks rahvusvahelise õiguse koostisosaks. Haagi
konventsioonidest reguleeris neutraliteeti maismaasõjas V konventsioon.
XI, XII ja XIII konventsioonis käsitleti neutraliteeti meresõjas. Üks
esimesi ja kõige tähtsamaid artikleid kehtestas olulisima põhimõtte:
“Neutraalse riigi territoorium on puutumatu.” Edasi sätestati, et neut-
raalne riik ei ole vastutav tema kodanike kaubandustehingute eest. Kõige
tähtsam oli aga neutraalse riigi erapooletu hoiaku tugev rõhutamine.
Konventsioonide artiklites väljendati selgelt, et neutraalse riigi tunnus-
tatud kohustuseks on rakendada neid reegleid erinevate sõdivate poolte
suhtes erapooletult. Haagi konventsioonide kohaselt muutus nende
järgimine kohustuslikuks, kui kõik allakirjutanud ja sõdijad pooled need
heaks kiitsid. Kuigi kõik riigid kirjutasid konventsioonidele alla, ei
ratifitseerinud neid kõik allakirjutanud, mistõttu Haagi konventsioonid ei
saavutanud kunagi rangelt juriidilises mõttes üleüldiselt kohustavat
iseloomu.35

                                                
33 P. Luntinen. Neutrality in Northern Europe before the First World War. —
Neutrality in History. Proceedings of the Conference on the History of Neutrality
organized in Helsinki 9–12 September 1992 under the auspices of the Commission of
History of International Relations. SHS: Helsinki, 1993. Lk 111. [Edaspidi Luntinen
1993.]
34 Ibidem. Lk 33.
35 V konventsiooni allkirjastasid ja ratifitseerisid kakskümmend neli riiki, teiste seas
Austria-Ungari, Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Luksemburg, Venemaa ja Ameerika
Ühendriigid. Suurbritannia tegi konventsiooni allakirjutamisel reservatsioone 16., 17.
ja 18. artikli suhtes ja ei ratifitseerinud seda.
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Konventsioonid sätestasid erapooletu käitumise põhimõtte neutraalse
riigi kohustusena. Erapooletuse põhimõte laieneb üksnes käitumuslikule
tasandile, mis tähendab, et neutraalsel riigil (rääkimata isikutest) on õigus
näidata üles sõnalist sümpaatiat või mõista hukka mõnda sõdijatest. See
hõlmab nii avalikku arvamust kui ka valitsuse seisukohti.36

Neutraalse riigi erapooletuse kohustusel suhetes sõdijatega on eris-
tatud kaht aspekti: aktiivset ja passiivset.37 Passiivse aspekti järgi on
neutraalsel riigil keelatud toetada ühte sõdijat igal moel, mis võib
kahjustada tema vaenlast.

Erapooletuse põhimõtte aktiivne aspekt väljendub neutraalse riigi
kohustuses takistada sõdijatel vajaduse korral relva jõul oma territooriumi
ja territoriaalmere (hiljem ka õhuruumi) kasutamist sõjalistel eesmärkidel.
Erapooletu peab takistama sõdijaid sõjavägede ja varustuse transpordil
läbi oma territooriumi, seal  kommunikatsioonivahendite rajamisel ning
sõdurite värbamisel. Meresõja puhul on erapooletu riik kohustatud
tegema kõik selleks, et hoida ära oma territoriaalvetes laevade relvas-
tamine ja varustamine, kui on põhjust kahtluseks, et nad võivad osaleda
sõjategevuses. Samuti on erapooletu riik kohustatud mitte laskma väljuda
oma jurisdiktsiooni alt laevu, mille eesmärgiks on vaenutegevus.38 Hiljem
laiendati sama reeglit ka sõjalennukite suhtes.

Eespool nimetatud reeglite rikkumist ei tohi samastada neutraliteedi
lõppemisega. Neutraliteedi rikkumine erapooletu riigi ega sõdija poolt ei
lõpeta seda. Neutraalne seisund sõdiva ja neutraalse riigi vahel jätkub
hoolimata selle rikkumisest. Neutraliteedi rikkumine pole midagi enamat
kui neutraalsest seisundist tuleneva kohustuse vastu eksimine. See ei
kehti mitte ainult hooletusest tingitud, vaid ka tahtlike rikkumiste suhtes.
Isegi sellisel äärmuslikul juhul, kui neutraliteedi rikkumine on nii suur, et

                                                                                                    
XIII konventsioonile kirjutasid alla ja ratifitseerisid ilma reservatsioonideta kaheksa-
teist riiki, nende hulgas Austria-Ungari, Belgia, Prantsusmaa, Luksemburg ja Vene-
maa. Saksamaa kirjutas alla ja ratifitseeris konventsiooni, tehes reservatsioone 11., 12.,
13. ja 20. artikli suhtes. Suurbritannia tegi konventsiooni allakirjutamisel reservat-
sioone 19. ja 23. artikli suhtes, kuid samuti ei ratifitseerinud seda. Ameerika Ühend-
riigid alla ei kirjutanud, kuid lõpuks ühinesid reservatsioonidega 3. ja 23. artikli suhtes.
Vt Ogley 1970. Lk 40.
36 Karsh 1988. Lk 24; Oppenheim 1935. Lk 520–521.
37 Karsh 1988. Lk 24.
38 V konventsioon, 5. artikkel, XIII konventsioon, 8. artikkel.
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kahjustatud pool leiab ainsa võimaliku vastumeetme olevat sõja, ei lõpeta
neutraliteeti mitte selle rikkumine, vaid kahjustatud poole otsus.39

Vastavalt Haagi konventsioonides sätestatud põhimõtetele on neutra-
liteeti tänapäeva tähenduses defineeritud kui õiguslikku seisundit, mis
tuleneb riigi mitteosalemisest teiste riikide vahelises sõjas ja millist
erapooletust sõdijad tunnustavad. On pakutud ka teisi, kuid enam-vähem
sama mõtet kandvaid definitsioone. Näiteks, et neutraalsed riigid on
kohustatud mitte andma relvastatud toetust ühele sõdivaist pooltest ja
võtma nende suhtes rangelt erapooletu hoiaku. Rahvusvahelise õiguse
eriteadlaste seas valitseb üksmeel selles, et neutraliteet sõltub rangest
erapooletusest, täielikust mitteosalemisest ja passiivsusest.40

1914. aastaks olid neutraliteedi printsiibid formuleeritud ja ka tunnus-
tust leidnud, kuid sõja algus näitas, et aastakümnete jooksul rajatud
õigussüsteem osutus liivalossiks.41 Sõja esimesel nädalal rikkus Saksamaa
Belgia neutraliteeti, esitades ultimaatumi ja tungides tema territooriumile.
1839. aastal sõlmitud Belgia neutraliteedi leping osutus Saksa kantsleri
sõnul vaid “paberilipakaks”.

5. Mitteühinemispoliitika ja
selle variatsioonid külma sõja aastatel

Enamik eespool kirjeldatud neutraliteedi liike oli kasutusel enne
20. sajandit. Seega on neil veel vaid ajalooline tähtsus. On muidugi oma-
ette küsimus, kas tänapäeval on üldse võimalik neutraliteeti kui tõsiselt-
võetavat poliitikat tegelikkuses harrastada.42 Vähemalt lähiminevikust
saab rääkida eeskätt neutraliteedist sõja korral või ad hoc neutralitee-
dist,43,44 alalisest neutraliteedist ja mitteühinemispoliitikast või nn neutra-
                                                
39 Oppenheim 1935. Lk 538; Karsh 1988. Lk 26.
40 Ørvik 1971. Lk 37.
41 Ørvik 1971. Lk 38; Luntinen 1993. Lk 110.
42 Selle kohta vt nt J. Duroselle. B. Discours d’ouverture. — La neutralité dans
l´histoire. Actes de la Conferénce sur l’histoire de la neutralité organisée à Helsinki les
9–12 septembre 1992 sous le patronage de la Commission d´histoire des relations
internationales. FHS: Helsinki, 1993. Lk 23–24.
43 Eesti keeles on selles tähenduses kasutatud ka teisi termineid. Prof Ants Piip
kasutas väljendit vaba erapooletus ja alalise neutraliteedi kohta terminit lepinguline
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lismist. Esimesel juhul kuulutab riik end teiste riikide vahel puhkenud
sõjas erapooletuks, teisel aga muutub riik vastava rahvusvahelise lepingu
tagajärjel alaliselt erapooletuks ning on kohustatud hoiduma sõja alusta-
misest teiste riikidega. Sõja korral on alaliselt neutraalne riik seotud
samade õiguste ja kohustustega, nagu ka selles sõjas omal soovil
neutraalseks jääv riik.

Neutralism või mitteühinemine välispoliitilise suundumusena tekkis
20. sajandi teisel poolel külma sõja vastasseisu tingimustes, rõhutades
mitteühinemist mõlema vastandliku blokiga. Kui neutraliteet on eelkõige
juriidiline süsteem, siis neutralism on üksnes poliitiline mõiste, millel
puudub õiguslik ja vahetult sõjaga seonduv mõõde. Oluliseks erinevuseks
on loetud ka asjaolu, et neutralism ei tähenda tingimata passiivsust ja
sõjast hoidumist. Kui neutraliteet ei eelda tingimata ideoloogilist era-
pooletust, siis mitmed neutralismi harrastanud riigid või režiimid võtsid
tihti positsiooni vaidluste ja relvakonfliktide puhul, mis polnud tingimata
erapooletu või kahe rivaalitseva poole suhtes tasakaalustatud. Kuigi
neutralism püüdis praktikas hoiduda väärtushinnangute andmisest ida ja
lääne vastandlikele süsteemidele, säilitati samas tegevusvabadus konk-
reetsetes situatsioonides.45 Erinevalt neutraalsest riigist võis mitte-
ühinenud riik sõdida, kaotamata oma staatust (nt India sõjad Pakistani ja
Portugaliga). Mitteühinemise põhimõte oli ohus siis, kui vastavat poliiti-
kat rakendav riik sattus sõtta külma sõja ühe osapoolega ja sai seejuures
toetust teiselt.

                                                                                                    
erapooletus. Vt A. Piip. Rahvusvaheline õigus. Tartu, 1936. Lk 315. Õigusteadlane V.
Varamaa kasutab termineid institutsiooniline (vabatahtlik) erapooletus ja isoleeritud
(alatine) erapooletus. Vt Varamaa 1940. Lk 99.
44 Mõned autorid on nn ad hoc neutraliteeti nimetanud ka traditsiooniliseks, vt Ørvik
1971. Lk 279; Karsh 1988. Lk 26. Samas on traditsioonilist neutraliteeti ka eraldi
välja toodud, pidades eeskätt silmas selliseid riike nagu Šveits ja Rootsi, vt Ogley
1970. Lk 3.
45 Karsh 1988. Lk 28–29.
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6. Kollektiivne julgeolek versus neutraliteet

Erinevates kultuurides ja keeltes võib ühel terminil olla erinevaid
tähendusnüansse. Euroopa üldine neutraliteedipraktika sisaldas erinevusi
ja isegi vastuolusid. Mõnel pool tähendas see mõiste moraalselt ülimus-
likku suhtumist suurriikide poliitika suhtes. Näiteks Skandinaavias kuni
viimase ajani. Teisal vaadeldi neutraliteeti kui moraalset reetmist, sest
mitteosalemist sõjas heal poolel halva vastu (nt demokraatia contra
militarism) peeti ebamoraalseks egoismiks.46

Rahvasteliidu asutamine 1919. aastal tähendas esimest mõjuvat “pa-
rema maailma” otsingu katset kollektiivse julgeoleku printsiibi järgi.
Samal ajal tõi see esile kestvad pinged neutraliteedi ja üleüldise koostöö
vahel ning ähvardas (nii paistis vähemalt kahekümnendatel aastatel ja
kolmekümnendate algul) kõrvaldada rahvusvahelisel tasandil neutrali-
teedi poliitilise ja õigusliku fenomenina üleüldse. Üldisemalt võib lõhet
neutraliteedi ja kollektiivse julgeoleku vahel vaadelda pikaaegse kujutlu-
sena sõjast kui “loomulikust seisundist”, millega tuli kohaneda ja mille
hävitavust võimalikult vähendada. Palju idealistlikum ja optimistlikum
vaade, mis kajastus eriti vahetult Esimese maailmasõja järgsete aastate
poliitilises retoorikas, pidas sõda kui sotsiaalset ja poliitilist nähtust
riikidevahelistes suhetes täielikult kõrvaldatavaks. Neutraliteeti silmas
pidades oli valida, kas püüda hoiduda teiste sõdadest või häbimärgistada
kõiki konflikti vaatlejaid ja sellest kõrvalehoidjaid.47

Rahvasteliidu põhikirja sõjapreventsiooni artikleid on võrreldud ka
anglosaksi õiguse hue-and-cry-põhimõttega, mis tähendanuks kõigile
tsiviliseeritud rahvastele ühinemist karistusaktsiooniks, et tabada roimar,
luues nii püsiva rahu doktriini alalise sõja või vähemalt alalise sõja-
ähvarduse abil.48 Need olid ideelised alused, millele rajati Rahvasteliit.
Käsitledes neutraliteeti Rahvasteliidu tegevuse ajajärgul, tuleb selgelt

                                                
46 Luntinen 1993. Lk 113–114.
47 Karsh 1988. Lk 108–109.
48 D. C. Watt. Britain and the Neutral Powers 1939–1945: Some general conside-
rations. — Les états neutres européens et la seconde guerre mondiale. Neuchâtel, 1985.
Lk 245–246.
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eristada, mida loodeti Rahvasteliidult ja milliseks kujunes see rahvus-
vaheline organisatsioon tegelikkuses.49

Rahvasteliit pidi algul hõlmama kõiki maailma rahvaid. Kui kõik
riigid andnuks ideele oma siira toetuse, tähendanuks see neutraliteedi
väljasuremist. Kahjuks ei läinud kõik nii, mistõttu ei saa Rahvasteliitu
puutuvas arutluses tugineda mitte niivõrd faktidele kuivõrd teooriale.
Sellest tulenevalt on Rahvasteliitu, eriti tema poliitilist ja julgeolekualast
tegevust aegade jooksul palju kritiseeritud. Uurijad on Rahvasteliitu
eelkõige Esimese maailmasõja tagajärgedest tulenevalt hinnanud kui väga
radikaalset eksperimenti, kuid tegeliku praktika põhjal on teda vaadeldud
ka konservatiivse eksperimendina. Viimasel juhul peetakse silmas rahvus-
riikide suveräänsuse primaarsust organisatsiooni põhimõtete suhtes.50

1935. aasta Itaalia invasioonile Etioopiasse järgnenud Rahvasteliidu
sanktsioonide rakendamine Itaalia suhtes ja endiste neutraalsete liikmes-
riikide ühinemine vastavate meetmetega osutus lõpptulemusena ebaefek-
tiivseks, mis pigem kannustas agressoreid. Nüüd võis teoreetiliselt tek-
kida olukord, kus mitme võimsa suurriigi olemasolu väljaspool Rahvaste-
liitu ohustas väiksemaid liikmeid organisatsiooni kuuluvate suurriikide
poolel. Suurriigid võisid rahvasteliidu põhikirja 16. artiklile toetudes
tõmmata väikeriike sõtta enda poolel või nõuda vägede läbimarsiõigust
oma territooriumilt. Väikeriigid olid ühinenud liiduga, lootes üldist
julgeolekut universaalses organisatsioonis. See ei saanud aga tõeks,
mistõttu võis süsteem töötada konflikti korral väikeriikide huve
kahjustavalt. Teiste sõnadega polnud kollektiivse julgeoleku süsteem
enam midagi muud kui “kaitsealliansside varjuks, mis olid ebameeldivalt
sarnased sõjaeelsete sõjaliste liitudega”.51 Vaatamata Etioopia kriisi
tulemusel ilmnenud Rahvasteliidu kollektiivse julgeoleku süsteemi
nõrkustele, ei kiirustatud Eestis ennast kohe sellest süsteemist lahti
ütlema. Skandinaavia ja teistes Oslo-riikides52 toimunud arutelusid ja

                                                
49 Ørvik 1971. Lk 119–121.
50 V. Made. Eesti ja Rahvasteliit. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis)
Tartu, 1991. Lk 7–9.
51 Karsh 1988. Lk 130.
52 Oslo konventsioon, Oslo-riigid või Oslo grupp — Rootsi, Norra, Taani, Holland,
Belgia, Luksemburgi vahel 1930. aastal Oslos sõlmitud poliitilise koostöö leping, mis



NEUTRALITEEDI MÕISTE JA KONTSEPTSIOONI AJALOOLISEST ARENGUST 205

deklaratsioone küll jälgiti ning otsiti isegi koostööd, kuid kuni 1938.
aastani jäädi nendega võrreldes siiski palju ettevaatlikumaks ja tagasi-
hoidlikumaks. Ilmselt tunnetati Oslo-riikide suhtes oma iseseisvuse
noorust, väheseid traditsioone ja suuremat geograafilist eksponeeritust
ning sellest tulenevalt suuremat sõltuvust üleeuroopalisest julgeoleku-
süsteemist. Rahvasteliidu pideva nõrgenemise tõttu üritati rajada lähemat
kontakti teiste Põhjamaadega, kes on kultuuriliselt lähedased ja kõrgema
rahvusvahelise renomeega. Baltimaade sisepoliitilistel põhjustel ja julge-
olekukaalutlustel ei leidnud need lähenemiskatsed Skandinaavia maades
soodsat vastuvõttu, mistõttu peeti targemaks sellistest aktiivsetest sammu-
dest loobuda. Mõningane kontakt saavutati Rahvasteliidus vaid 16. artikli
küsimuse arutelu puhul. Eesti püüded kultuuriliselt lähedasema Soome ja
Skandinaavia poole põhjustasid kaugenemist Lätist ja Leedust. Üles-
kutseid selleks oli kuulda isegi Eesti intellektuaalsetest ringkondadest.
Skandinaavia eeskujudest lähtuvalt oli Eesti teatud määral siiski ka oma
Balti naabrite eestvedajaks neutraliteedi ettevalmistamisel ja institutsiona-
liseerimisel (nt erapooletuse seaduste maksmapanemine).53 Soov Euroo-
pas toimuva taustal n-ö märkamatuks jääda võis põhjustada riigivõimude
soovkujutelmades Eesti tegeliku tähtsuse ülehindamist ja avalikkuse
liigset uinutamist selles vaimus. Erinevalt mitmetest teistest riikidest
loobuti või hoiduti Eestis korraldamast 1939. aastal väljakuulutatud
neutraliteedi kaitseks osalist mobilisatsiooni.

On tõdetud, et neutraliteet ja kollektiivne julgeolek on teineteist
täiendavad mõisted: mida rohkem on ühte, seda vähem teist. Lähtudes
sellest väitest, võime tõdeda: mida rohkem oli kollektiivset julgeolekut,
seda vähem oli neutraliteeti. Samavõrra tõene on sel juhul ka vastupidine
tõdemus: mida vähem täielik on kollektiivse julgeoleku süsteem, seda
vähem piiranguid seab see oma liikmeile, võimaldamaks neutraliteeti sõja
korral. Kollektiivse julgeolekusüsteemi kujundajad ei soovinud luua nii
tihedalt seotud organisatsiooni, mis seadnuks neile kindlaid kohustusi

                                                                                                    
nägi ette nende riikide ühise tegevuse rahvusvahelisel areenil, sh Rahvasteliidus. 1933.
aastal ühines lepinguga ka Soome.
53 Vt erapooletuse korraldamise seadus. — Riigi Teataja 6.12.1938, nr 99, art 860.
Lk 2245–2248. Vt ka R. J. Kokk (vanemleitnant). Erapooletus ja erapooletuse seaduse
rakendamine. — Sõjateadlane, nr 4, 1939. Lk 3–27.
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kõigis võimalikes olukordades. Selleks ei saanud nad kohustada ka teisi
süsteemi liikmeid.54

20. sajandil kehtestatud sõja ja jõu kasutamise keelud riikidevahelistes
suhetes, mida rõhutasid Rahvaste Liit ja Ühinenud Rahvaste Organisat-
sioon, võtsid neutraliteedi ideelt teatud määral toetuspinna. Seda võib
vaadelda ka kui Grotiuse ja tema eelkäijate õiglase sõja doktriini taas-
elustumist, mida on huvitav võrrelda Rahvasteliidu põhikirja 16.
artikliga,55 milles sätestati agressorivastased majandus- ja sõjalised
sanktsioonid.

Kokkuvõtte asemel

Kui käsitleda perioodi 1914–1945 Euroopa ajaloos nn teise Kolme-
kümneaastase sõjana, siis võib vaadelda sõdadevahelist aega kahekümne-
aastase vaherahuna, millega kaasnenud ajutise segaduse periood võimal-
das väikeriikidel neutraliteedi põhimõtte osaliselt taaselustada. See
tähendas sisuliselt kõrvalejäämist ja eskapismi, millel juriidiliselt ei olnud
enam tegelikku tähendust. Esimeses ja Teises maailmasõjas ning pärast
seda tähendas see sunnitud suveräänsuse piiratust nii mõnelegi väike-
riigile, kes oli võimeline neutraliteeti säilitama.

Ka viimaste aastate rahvusvahelises poliitikas on täheldatud 19. sa-
jandi lõpu suurriikide “kontserdi”56 taolise asjaajamise tendentse, mistõttu
kannatab riikide võrdsuse teoreetiline põhimõte ja millega kaasneb
kollektiivsete organite ÜRO, OSCE rolli kahanemine. Väikeriigid vaja-
vad NATO ja ELi kollektiivset tegevust kriisides, kuid võivad sattuda
suurte huvide vahel kriisiolukordadesse. Eesti ja teiste väikeriikide jaoks
on eluliselt tähtis eelnimetatud organisatsioonide kollektiivse otsustamise

                                                
54 Blix, H. Sovereignty, Agression and Neutrality. Stockholm, 1970. Lk 44–45;
Karsh 1988. Lk 130.
55 Ørvik 1971. Lk 11; Politis 1935. Lk 42.
56 Peetakse silmas Viini kongressi (1814–1815) stiilis diplomaatiat, kus läbirääkimisi
peeti põhiliselt eraviisiliste kõnelustena ballidel jm lõbustustel vastandina 20. sajandil
levinud avatumatele rahvusvahelistele foorumitele. Hiljem tihti tuntud ka kui “Viini
kontsert” ehk suurriikide “kontsert”, mida kasutatakse saladiplomaatia negatiivse
varjundiga sünonüümina.
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ja tegevuse tõhusus. Seda ohustavad aga organisatsioonisisesed arengud,
mis võimaldavad või soodustavad ühistegevusest kõrvalejäämist,
sekkumatust või reservatsioone suhetes kolmandate riikidega.

Andres Seene (M.A.),
KVÜÕA muuseumi juhataja




