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Eesti NSV Keeleseadus

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi keeleseadusEestiNõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigikeel on eesti keel.Eestimaal,eestlaste põlisel asualal on eesti keelriigi erilisetähelepanu ja kaitse all.Eesti keeleseadustamisega riigikeelekson loodud kindel alus eesti rahva ja temakultuuri säilimiseks ja arendamiseks. Eesti NSV-s on igale üksikisikule,samuti igaleasutusele, ettevõttelejaorganisatsioonile tagatud õiguskasutadaeesti keelt nii kõnes kui ka kirjas. EestiNSVtagab eesti keele õpetamise jauurimiseEestis ning toetab eesti keele õpetamist ja uurimist väljaspool Eestit. Venekeeltkäsitleb käesolev seadus lähtudesüleliidulise suhtlemisevajadustestja kui keelt,mida EestiNSV-seesti keele järel kõige enam kasutatakse emakeelena. Eesti keeleseisundriigikeelenaeiriivamis tahes emakeelega isikute kodanikuõigusi. Kaitstes eesti keelt riiklikul tasemeltunnistab Eesti NSV igast rahvusest kodanikevääramatut õigustoma emakeele ja kultuuriviljelemisele,kõigikodanike võrdsust seaduse ees sõltumata nende emakeelest. Paragrahv1.Vastavalt Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvile5onEestiNõukogudeSotsialistliku Vabariigi riigikeel eesti keel. Eesti NSV riigikeele, vene keele ja teiste keelte kasutamise korra sätestab käesolev seadus.ÜksikisikParagrahv2.Üksikisikul on Eesti NSV territooriumil õigus eestikeelseleasjaajamisele ja suhtlemisele kõikidesEestiNSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutustes ning asutustes,ettevõtetes ja organisatsioonides. Sätestatukehtibkamuid keeliasjaajamisekskasutavate riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide suhtes. Paragrahv 3. Üksikisikule on tagatud võimalus ka venekeelseks asjaajamiseks ja suhtlemiseks Eesti NSVriigivõimu- ja riigivalitsusasutustes ningasutustes, ettevõtetes ja organisatsioonides. Asjaajamineüksikisikuga teistes keeltes toimub vastavalt võimalustele ja tegevuseesmärgile. Paragrahv 4.Üksikisikutega tööalaselt suhtlevatele isikutele, nagukõikjuhtivtöötajad, riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste, ühiskondlikeorganisatsioonide, õigussüsteemi, korrakaitse- jajärelevalveorganite töötajad, meditsiinipersonal, ajakirjanikud, teenindus-, kaubandus-, side-, õnnetus- japäästeteenistuse töötajad ningmuud,kehtestatakse keeleoskusnõuded.Eestikeeleja vene keele ning muudekeelte valdamine jakasutamineonkohustuslik käesoleva seaduse paragrahv 37 alusel kehtestatavate nõuete piires. Paragrahv 5. Juhtivtöötajad suhtlevad alluvaga viimase poolt valitudkeeles,kusjuuresnadei ole kohustatudületamaoma keeleoskusnõuete piire. Paragrahv6.Teeninduses ja kaubanduses on teenindavpool kohustatud kasutamateenindatavapooltvalitud keelt oma keeleoskusnõuete piires. Paragrahv 7. Üksikisiku keelevaliku tõkestamine ja halvustamineon keelatud ja seadusandluses ettenähtud juhtudel karistatav. Riigivõimu- ja riigivalitsusasutusedParagrhv8.Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste asjaajamiskeel oneestikeel. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsemisorganiteistungeid ja töökoosolekuidjuhatatakse ning nende protokollid vormistatakse eesti keeles. Eesti NSVriigivõimu- ja riigivalitsemisorganiteaktid võetaksevastuja avaldatakse eesti keeles ja nende tõlgevene keeles. EestiNSV kohalikesriigivõimu- jariigivalitsusasutustes võibasjaajamiskeelena kasutada vene keelt vastavuses käesoleva seaduse paragrahviga 36. Paragrahv 9.Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste pöördumiselväljapoole Eesti NSV-d kasutatakse mõlemalepoolele sobivat keelt. Paragrahv 10. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutused kasutavad kirjalikul suhtlemisel Eesti NSV-s paiknevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning omavahel eesti keelt. Kohalikudriigivõimu- ja riigivalitsusasutused, millede asjaajamine vastavaltkäesolevaseaduseparagrahvile36on venekeelne,võivad kirjalikul suhtlemisel Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutustega kasutada vene keelt. Paragrahv11.PöördumiselüksikisikupooleEestiNSV-s kasutavadEesti NSV riigivõimu- jariigivalitsusasutusedeesti keelt,eestikeeltmittevaldavate isikute puhul vene võimuud keelt. EestiNSVriigivõimu- jariigivalitsusasutused tagavad üksikisikule eesti- ja venekeelse suhtlemis- ja asjaajamisvõimaluse ningeesti- javenekeelsete dokumentide saamisevastavalt viimaste sihile või isiku soovile.Suhtlemine ningdokumentideväljaandminemuudes keeltesvõibEestiNSV riigivõimu- jariigivalitsusasutustestoimudavastavaltnende asutuste tegevuse eesmärgile ja võimalustele,lähtudeskohalikuelanikkonnarahvuslikust koosseisust või rahvusvahelise suhtluse vajadustest. Asutused, ettevõtted ja organisatsioonidParagrahv 12.Eesti NSV territooriumil paiknevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide sisemise asjaajamise keel oneesti keel. Seninevenekeelneasjaajamine saabjätkudatähtajaliselt EestiNSVÜlemnõukogu Presiidiumi pooltkehtestatavaskorras, kusjuures tähtaegade määramiselarvestatakse eestikeelsele asjaajamisele siirdumise reaalseid eeldusi.Töötajaletagatakse eestikeelne tööalane teavejatemaltvõetakse vastu ka eestikeelseidsisedokumente.Venekeelset asjaajamistjätkavate asutuste,ettevõteteja organisatsioonide allüksustel onõigus kasutadaasjaajamiseseesti keelt.Mitte-eestikeelnesisemine asjaajamine võib toimudakavastavalt käesoleva seaduse paragrahvidele 20 ja 25.Paragrahv13.Tehnilist dokumentatsiooni võivadasutused, ettevõtted ja organisatsioonid kasutada originaalkeeles. EestiNSV asutused,ettevõtted ja organisatsioonidvõivad väljastadamitte-eestikeelset tehnilist dokumentatsiooniainult tellija soovil. Paragrahv 14.Eesti NSV territooriumil paiknevate asutuste, ettevõtetejaorganisatsioonide pöördumiselväljapoole Eesti NSV-d kasutatakse mõlemale poolele sobivat keelt. Paragrahv 15.Eesti NSV-s paiknevad asutused, ettevõtted ja organisatsioonidkasutavad suhtlemisel Eesti NSVriigivõimu- ja riigivalitsusasutustega ning omavahel eesti keelt. Venekeelt sisemise asjaajamiskeelena kasutavad asutused, ettevõttedja organisatsioonid võivadomavaheliselsuhtlemisel ning suhtlemisel Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutustega kasutada vene keelt. Keelekasutust sõjaväeosades käesolev seadus ei reguleeri. Paragrahv16.PöördumiselüksikisikupooleEestiNSV-s kasutavadasutused,ettevõtted ja organisatsioonid eesti keelt, eesti keelt mittevaldavate isikute puhul vene või muud keelt. Eesti NSV asutused,ettevõtted ja organisatsioonidtagavad üksikisikule eesti- ja venekeelse suhtlemis- ja asjaajamisvõimaluse ningeesti- javenekeelsete dokumentide saamise vastavalt viimaste sihile või isiku soovile. Paragrahv 17.Eesti NSV-s paiknevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidevabariigisisene aruandlus ja finantsdokumendid on eestikeelsed.KohusParagrahv18. Kohtumenetlusestoimubkeeltekasutamine vastavalt Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvile 158. Haridus, teadus ja kultuurParagrahv19. EestiNSVtunnistabkõigiomakodanike võrdset õigust riiklikule omakeelsele üldharidusele. EestiNSVtagab eestikeelse hariduse koguoma territooriumil. Venekeelne üldharidus tagatakse vastavalt venekeelse elanikkonna paiknemisele. Paragrahv 20. EestiNSVkodanikelonõigusõppe- ja kasvatuskeelelt ükskeelsetelelasteasutustele ja üldhariduskoolidele. Mitte-eestikeelsete lasteasutuste ja koolidesisemine asjaajamine võib olla omakeelne. Laste- ja õppeasutustejuhatajadning õppe- ja kasvatuspersonal peavadvaldamaasjaomaseasutuse õppe- ja kasvatuskeelt. Paragrahv21.Eesti NSV tagab eesti keele õpetamise kõigis muukeelsetesõppeasutustes ja õpperühmades nendeametkondlikust alluvusest sõltumata. Kõigile eesti keelt mittevaldavatele üliõpilastele õpetatakse eesti keelt. Paragrahv22.EestiNSV kodanikel on õiguseestikeelsele kutse-,keskeri- ja kõrgharidusele kõigil erialadel,mida Eesti NSV-s õpetatakse. EestiNSVveneõppekeelegakoolidelõpetanute edasiõppimisvõimalused Eesti NSV kutse-, keskeri- ja kõrghariduse süsteemistagatakseveneõppekeelegarühmadevõi koolidega vastavaltvabariigivajadustele ja võimalustele,samutieesti keelesüvendatud õpetamisega nendele eestikeelseerialakoolituse alguses. Paragrahv 23.Eesti NSV tagab õiguse esitada teadustöidja neid teadlaskraadide taotlemiseks kaitsta eesti keeles. EestiNSV-seitõkestata teaduspublikatsioonide keelevalikut.Väitekirjuvõib esitada ja teadlaskraadekaitsta mis tahes keeles, mida erialanõukogu aktsepteerib. Paragrahv 24. EestiNSVtagabeestikeelse kultuuri eelisarendamise,toetadesühtlasi teisterahvusrühmade kultuuritegevust. IgasEestiNSVlinnasjarajoonispeabolematagatud eestikeelne teabelevi. Eesti NSV tagab eesõiguse eestikeelsete trükiste tootmisele. Eesti NSV tagabtelevisioonija raadio levikanalid eestikeelseteleprogrammideleja viimastekättesaadavusekogu Eesti NSV territooriumil. EestiNSVtagab filmide,video ja muudeaudiovisuaalsete teoste avalikul esitamisel nende tõlke eesti keelde. Tagatakse igakülgnevenekeelneteaveEestiNSV kohta televisioonis, raadios ja trükisõnas. Usundilise tegevusega ning tavanditegaseonduvat keelekasutust käesolev seadus ei reguleeri.Paragrahv25.EestiNSV-s võivadrahvuskultuuriühendused sisemises asjaajamises kasutada oma rahvuskeelt, lasta valmistada omakeelseid trükiseid, formulare ja dokumente. Rahvuskultuuriühendusedvõivadalgatadaomakeelsete lasteasutuste, koolide, kultuuriasutuste ja perioodikaväljaannete asutamise ning nendel on õigus korraldada omakeelsetkoolivälist õppe- ja kasvatustööd.KoosolekudParagrahv 26. Eesti NSV-s toimuvatel koosolekutel, istungitel,konverentsideljamuudel kokkutulekutelesinejate keelevalik on vaba.Arusaadavus tagatakse vajaduse korral tõlkega. Rahvusvahelisteja liiduvabariikidevahelistekokkutulekute keeled ja tõlke määrab korraldustoimkond.NimedParagrahv27.EestiNSVkohanimedoneestikeelsed.On lubatud ainult aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid. IgalEestiNSVkohal on üksainusametliknimi.Seeon fikseeritud eesti-ladina tähestikus ja teda võidakse EestiNSV-s kinnitatud eeskirjade põhjal kirjutada ka teistes tähestikes. Paragrahv28.EestiNSVeestirahvusestkodanikunimi koosnebühestvõienamast eesnimest jaühe- võikahekordsest perekonnanimest.Muudenimeosade lisamine toimubainultisiku nõudel.Isikunimifikseeritakse eesti-ladina tähestikus ja teda võidakseEesti NSV-s kinnitatud eeskirjade põhjalkirjutadaka teistes tähestikes. EestiNSVmuustrahvusest kodanikel on õiguskandanime vastavalt rahvuslikuletavale, kuidnimi peab ametlikus tarvituses sisaldama vähemalt perekonnanime ja ühe eesnime. Muust rahvusestkodaniku nime kandmine eestikeelsetesse dokumentidesse toimub kinnitatud eeskirjade põhjal. Paragrahv 29.Eesti NSV koha- ja isikunimede rahvusvaheline ladinatäheline kuju on identne Eesti NSV-s kasutatavaga. Kuiveovahendil,hoonel,rajatiselvõimuulesemelon ametlikuksnimekseestikeelne sõna võialgseltladinatäheline nimi,onselle rahvusvaheline ladinatäheline kuju identnesama sõna või nime kirjakujuga eestikeelses tekstis. Paragrahv30.Nimetarvituse üksikasjalikukorrasätestab Eesti NSV Nimeseadus. Tähised ja teave Paragrahv 31. Eesti NSV-s kasutatakse eestikeelseid formulare ja blankette. Eestikeelsele tekstile võib olla lisatud tõlkeid. Muukeelseid formulare jablankettevõidakse kasutada vastavuseskäesolevaseaduseparagrahvidega12, 20,25ja suhtlemisel väljapoole Eesti NSV-d. Paragrahv32.Pitsatite,templite ja stampide tekstidon eesti keeles, vajaduse korral koos tõlkega. Paragrahv 33.Avalikult väljapandavate siltide, kuulutuste, teadaanneteja reklaami tekst peabolemaeestikeelne.Sellele võib teisel kohal, eestikeelsest tekstist mitte suuremana, lisada tõlke võitranskriptsiooni. Tõlkelisamisel arvestatakse kohalike elanike, liiduvabariikidevahelisejavälissuhtluse vajadusi. Rahvuskultuuriühenduste,koolideja välissuhtlusetarbeks kasutatavadkuulutused, teadaandedjareklaamvõivad olla muukeelsed. Eesti NSV-s müüdavate kaupade kasutamisjuhendid peavad olema ka eesti keeles.Eesti NSV-s toodetud ja müüdavate kaupade sildid peavad olama vähemalt eesti keeles. Paragrahv 34. Registrimärkide tähekombinatsioonid Eesti NSV-s võivad sisaldada ainult ladina tähti. Seaduse rakendamineParagrahv 35.Käesoleva seaduse paragrahvid 2,3, 11 ja 16 rakenduvad ühe aasta,paragrahvid 6, 10 lg. 1, 31, 32 ja 33 lg. 3 kaheaasta ning paragrahvid 5,15 lg.1,17 ja 34 nelja aasta jooksul pärast seaduse jõustumist. Paragrahv 36.Kohalike riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste puhul,kussenion olnud asjaajamine venekeelneningmillede haldusalaelanikkond oma rõhuvas enamuses ei valda eestikeelt, võib Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium käesoleva seaduse paragrahv 8lg.1rakendamisetähtajaliseltedasilükata,arvestades tähtaegade määramisel eestikeelse asjaajamisetaastamise reaalseid eeldusi. Eelminelõige ei laiene Eesti NSV pealinnale Tallinnale ega tema rajoonidele. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatudkohalikel riigivõimu- jariigivalitsusasutustel on õigus suheldaomavahel ningvenekeeltsisemisesasjaajamiseskasutavateasutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega vene keeles. Paragrahv37.Käesoleva seaduse paragrahv 4 rakendub järk-järgult nelja aasta jooksul pärast seaduse jõustumist. Käesolevaseaduseparagrahvis4ettenähtuderialadeja ametikohtadeloetelud, keeleoskusnõudedvastavate isikutega töölepingu sõlmimisel,atestatsioonitingimused, keelte õpetamise kordningparagrahv 4 rakendamise tähtajad kehtestatakseEesti NSV Ministrite Nõukogupoolt kooskõlastatult Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Keelekaitsekomisjoniga. Vastutus ja seaduse täitmise kontollParagrahv 38. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste ningasutuste,ettevõtete ja organisatsioonide juhid vastutavad personaalselt käesolevaseadusenõuetetäitmise eest oma alluvuskonna piires. Needametiisikud,samutikäesoleva seaduse paragrahvis4 nimetatudtöötajad,keson süüdi käesolevaseadusetahtlikus rikkumises, kannavad ettenähtud korras vastutust. Paragrahv 39.Käesoleva seaduse täitmise kontrollpannakse EestiNSV Ülemnõukogu Presiidiumile ja tema poolt moodustatavale Keelekaitsekomisjonile. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A.RüütelEesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V.Vaht Tallinn, 18.jaanuaril 1989.
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