SÄKEN1Ä

:222

Venäjän maalaki
S e u r aava "M aan yhteisk u n n alliatu ttam iten p eru slak i" a»tui voim aan Ve
näjällä sy y sk u u tta , 1918, ja en tin en aik aitem p i ja lyhem pi, m arrask u u n 7
p:nä, 1917, ju lis te ttu m aalaki täm änk autta kum ottiin.

I. OSA.
YLEISET MÄÄRITELMÄT.

Pykälä 1 . Kaikki omistusoikeudet
maahan, maan rikkauksiin, metsiin ja
perusteellisimpiin luonnonrikkauksiin
Venäjän Sosialistisen Neuvostojen Ta
savallassa poistetaan.
Pykälä 2 . Maa siirretään koko työtä
tekevän väestön käytettäväksi ilman et
tä siitä maksetaan minkäänlaista kor
vausta, julkista tai salaista, sen entisil
le omistajille.
Pykälä 3. Oikeus käyttää maata kuu
luu niille, jotka viljelevät sitä omalla
työllään, paitsi erikoistapauksissa, jois
ta mainitaan tässä laissa.
Pykälä 4, Maankäyttöä ei rajota su
kupuoli, uskonto, kansallisuus tai ul
komaan kansalaisuus.
Pykälä 5. Maansisäiset rikkaudet,
metsät, vedet ja pääasSallisenimat luon
nonrikkaudet ovat (laatunsa mukaan)
maakunnallisen, läänin, alueen ja yleisvenäläisen liitto-soviettivallan käytet
tävissä ja viimemainitun kontrollin
alaisena.
Erikoismääräyksellä tullaan
lähemmin määrittelemään niitten hoi
to- ja käy ttömenettelyt avoisia.
Pykälä 6 . Kaikki yksityiset työtätekemättömän väestön kartanoitten eläi
met ja irtaimisto joutuu korvauksetta
(luonteensa mukaan) maakunnan, lää
nin, alueen ja liittosoviettien maavirastojen haltuun.
Pykälä 7. Kaikki kuudennessa pykä
lässä mainitut kartanoitten tarvekalut,
samoinkuin inaanviljelysvehkeet joutu
vat (laatunsa mukaan) maakunta, lää
ni, alue ja liittosovi e teille ilman kor
vausta.
Pykälä 8 . Kaikki henkilöt, jotka ovat
työhönkykenemättörniä ja jotka menet

tävät kaikki toimeentulomahdollisuu
tensa maan, metsien, irtaimistojen,
y. m. yhteiskunnallistuttamisen kautta,
voivat saada eläkettä (elinijäkseen tai
siksi kunnes tulevat täysi-ikäsiksi),
paikallisten oikeuksien ja soviettivallan
maavirastojen todistuksen perusteella,
siten kuin sotilaatkin saavat, siksi ajak
si kunnes on julaistu työhön kykene
mättömien vakuutuslaki.
Pykälä 9. Maanviljelykseen kelpaavan maan luovuttaminen työtätekeväl
le väestölle on Volostnoin (kyläkun
tien), maakunta, lääni, korkeimmanmaaneuvoston ja liittovallan soviettien
maavirastojen käsissä.
Pykälä 10 . Maan ylijäämä on kor
keimman maaneuvoston ja liittosoviet
tien m aa viraston valvonnan alaisena.
Pykälä 1 1 . Paikallisille ja keskussoviettien maavirastoille täten luovute
taan valta jakaa tasaisesti maa työtä
tekevälle maanviljely sväestölle, samoin
kuin luonnonrikkauksien tuotannolli
nen käyttö. Niillä on myöskin seuraavat velvollisuudet:
(a)
Huolehtia suotuisien olosuh
teitten aikaansaamiseksi maan tuotan
tovoimien
kehittämiseksi lisäämällä
maan hedelmällisyyttä, parantamalla
maanviljelystekniikkaa, ja, lopuksi, ko
hottamalla maanviljelystietoja työtäte
kevän väestön keskuudessa.
(b)
Maanviljelysarvosta olevien mait
ien varavaraston luominen.
(c) Maanviljelysteollisuuden eri haa
rojen kehittäminen, kuten puutarhaviljetyksen, karjan kasvattamisen, meijerilaitoksen j. n. e.
(d) Jouduttaa siirtymistä entisestä
epätuotannollisesta maanviljelystavasta
uuteen tuotannolliseen tapaan (eri il
manaloissa) sopivasti siirtämällä työ
tätekevää väestöä maan eri osiin.
(e) Kehittää kollektiivista maan vil
jely skom muun ej a (yksityisten palsta
tilojen tilalle), koska se on tuottavin
järjestelmä työvoiman ja tarveaineitten säästämiseksi ja pitämällä silmämääränään kulkua sosialismia kohden.
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Pykälä 1 2 . Maan jakaminen työtäte
kevän väestön kesken on suoritettava
sillä perusteella kuinka kukin kykenee
sitä viljelemään ja paikallisten olosuh
teitten mukaisesti, niin että tuotanto
ja kulutus-keskiarvo ei pakota jotakin
talonpoikaa työskentelemään ylivoimai
sesti; ja samalla sen pitää antaa heille
riittävän keinon elämiseen.
Pykälä 13. Henkilökohtainen työ on
yleinen ja ratkaisevin määrääjä maan
käyttämiseksi: maanviljelysitarkoituksia
varten. Senlisäksi soviettivallan orgaa
nit, tarkotuksella kohottaa maanviljelystasoa (järjestämällä mallifarmeja ja
kokeiluviljelyksiä), saavat lainata yli
jäänyttä maata (joka aikaisemmin kuu
lui kruunulle, luostareille, ministereil
le tai kartanonomistajille), ottamalla
siitä erinäisiä osia ja viljelemällä sitä
valtion maksamalla työvoimalla. Täl
lainen työvoima joutuu työläisten kon
trollin yleisten määräysten alaiseksi.
Pykälä 14. Kaikki maanviljelystyössä
olevat kansalaiset vakuutetaan valtion
kustannuksella vanhuutta, sairautta tai
loukkaantumista vastaan.
Pykälä 15. Soviettivallan orgaanien
on huolehdittava kaikista työhönkykenemättömistä maanviljelijöistä ja hei
dän perheensä jäsenistä, jotka eivät
kykene työhön.
Pykälä 16. Jokainen maatalo vakuu
tetaan tulta, eläinten ruttoa, huonoa sa
toa, kuivia ilmoja, hallaa, y. m. vas
taan keskinäisen soviettivakuutuslaitoksen kautta.
Pykälä 17. Ylimääräiset voitot, jot
ka saadaan maan luonnollisen hedel
mällisyyden kautta tai senjohdosta et
tä maa on lähellä markkinapaikkaa, on
luovutettava soviettivallan orgaaneille
yhteiskunnallisten tarpeitten hyödyksi.
Pykälä 18. Maanviljely skoneistojen
ja siemenviljan kauppa on soviettivallan orgaanien monopolina.
Pykälä 19. Viljakauppa, sekä koti
mainen että ulkomainen, on oleva val
tion monopolina.

*

It. OSA.
KELLÄ O N OIK EU S MAANKÄYT
TÖÖN.

Pykälä 20 . Maapalstoja voidaan käyt
tää Venäjän sosialistisessa Neuvostojen
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Liittotasavallassa seuraaviln yhteiskun
nallisiin ja yksityisiin tarpeisiin:
A. S iv i it y k id l ii tt n ja opatukaalliaaen:
1 . Valtio, soviettivallan orgaanien
kautta (liitto valta, ai u evät ta, lääni nval
ta, maakunta ja maalaiskunta.)
2 . Yhteiskunnalliset järjestöt (pai
kallisten soviettien kontrollin alaisena
ja niiden luvalla).
B. M aanviljelys tarkot u k iiiii;
3. Maanviljelyskommuunit.
4. Maanviljelysseurat.
5. Kylä järjestö.
6. Yksityiset ja perheet.

C. R ak en n u s-tn rk o tu k siin :

7. Soviettivallan orgaanit.
8. Yhteiskunnalliset järjestöt, yksi
tyiset ja perheet (ellei karkotuksena
ole voiton saavuttaminen).
9. Teolliset, kaupalliset ja kulkulaitosyritykset (Soviettivallan erikoislu
valla ja kontrollin alaisena).
D.

L iik eteittc n rak en tam iseen :

to. Soviettivallan orgaanit (Liittovalta, alueellinen, täänillinen, maakun
nallinen ja maalaiskunnalleen, riip
puen tien merkityksestä).
III. OSA.

MAANLUOVUTTAMISEN JÄRJESTYS.
Pykälä 2 1 . Maata annetaan niille, jot
ka haluavat itse siinä työskennellä kun
nan, eikä persoonallisen edun hyväksi.
Pykälä 22 . Seuraavassa järjestykses
sä annetaan maata henkilökohtaisten
maanvMJ elystarpeitten hyväksi:
1 . Paikallisille maanviljelijöille, joil
la ei ole maata tai vain tilkka maata, ja
paikallisille maan viljely styöläiselle (en
tisille palkkalaisille) yhdenvertaisen
perustuksen mukaan.
2 . Maanviljelijä-siirtolaisille, jotka
ovat tulleet määrätylle paikkakunnalle
sen jälkeen kun maan yhteiskunnallistuttamislaki annettiin.
3. Ei-maanviljelijäväestölle siinä jä r
jestyksessä kuin he ovat rekisteerautuneet paikallisten sovtettien maa vi
rastoissa.
Huomautus: kun maanluovuttamisen
järjestystä suunnitellaan, niin etutila
on annettava työtätekevien maanviljelysyhdist yksille yksityisiin maanvilje
lijöihin nähden.
Pykälä 23. Puutarhaviljelykseen, ka
lastukseen, karjankasvatukseen, met
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sän hoitoon, maata annetaan seuraavilla perusteilla:
t. maata, jota ei voida viljellä; 2.
maata, jota voitaisiin viljellä, mutta
sen alueellisen asemansa takia on edul
lisempaa käyttää sitä muihin tarkotuksiin.
Pykälä 24. Maa nviljelys pii reissä maa
ta käytetään rakennustarkotuksiin pai
kallisten soviettien ja väestön päätös
ten mukaisesti.
Kaupungeissa maata
saa siinä järjestyksessä kutu anomuk
sia on tehty vastaaville paikallisille sovieteille, jos suunniteltu rakennus ei
tuota mitään haittaa naapuristossa ole
ville rakennuksille ja jos se vastaa kaik
kia muita rakennussäädösten vaatimuk
sia.
Huomautus: Yhteiskunnallisesta mer
kityksestä olevien rakennusten raken
tamiseksi maata annetaan siitä järjes
tyksestä riippumatta, missä anomuk
set ovat tehdyt.
IV . O S A .

M aanviljely s tu o ta n n o n ja k u lu tu k s e n
sta n d a rd i eli m a llim itta .

Pykälä 25. Yksityisille maanviljeli
jöille annettu maamäärä maanviljelystarkotuksia varten, tarkotuksella saa
da elämänsä tarpeet, ei saa nousta kor
keammalle sitä maanviljelys tuot annon
ja kulutuksen standardia eli maili mit
taa kuin mikä ilmaantuu ai Uolevissa
ohjeissa.
O h je ita m aan v ilje ly » a rv o lta olev an m aan
k ä y ttä m is e n tu o ta n n o n ja k u lu tu k s e n
s ta n d a rd in m ä ä ritte le m ise stä .

t. Koko maanviljelys-Venäjä on jaet
tu niin maneen ilmanala-alueeseen kuin
määrätyllä maanviljelyskaudella his
toriallisesti on olemas* eri maankäyttöjärjestelmiä.
2. Kutakin maanviljelysaluetta varten
määrätään erikoinen tuotanto ja kulu
tus standardi. Tällaisessa osassa voi
daan standardia muuttaa ilmanalan ja
maan luonyrllisen hedelmällisyyden
mukaan, samoinkuin myös sen mukaan
missä maa sijaitsee (lähellä markkina
paikkaa tai rautatietä) ja muitten seik
kojen johdosta, jotka ovat suuresta
paikkakunnallisesta merkityksestä.
3. Jotta saataisiin tarkasti määritel
lyksi kunkin osan eli alueen standardi,
on välttämätöntä lähitulevaisuudessa

toimittaa yleis-venäläinen maanvitjelystilastoiaskelma.
Huomautus: Senjälkeen kun maan yh
teiskunnan istu Itäminen on loppuunsuoritettu, on välttämätöntä heti toimit
taa maanmittaus ja ottaa selville kun
kin alueen maanlaatu.
4. Maaniuovuttaminen tuotanto- ja
kulutusperusteella maataviljelevän vä
estön kesken on tehtävä asteettain eri
maanviljelysalueilla, tässä tehtyjen mää
ritelmien mukaisesti.
Huomautus: Siksi kunnes maan yhteiskunnallituttaininen on kokonaisuude saan toteutettu, maan viljelijöitä e n
suhteita sää n nostelee soviettien maavlrastot erikoismääräysten mukaisesti.
5. Määrätyn ilmanala-alueen tuo
tanto- ja kulutusstandardin määritte
lemiseksi, on välttämätöntä ottaa (kes
kitasoisen maalaistalon) sen alueen yh
den vähäasutuksellisen maalaiskunnan
(tai muun samansuuruisen maanvilje
lysalueen) standardi ja senkautta suh
teellisuus eri maanviljelysetuisuuksista, mikä paikallisten asukkaitten (so
viettien maavirastojen alueellisen tai
lääninkongressin) mielestä voidaan tun
nustaa lähimmän normaaliseksi, s. t. s.
parhaimmaksi maan viljelystavaksi sil
lä ilmanala-alueella.
6. Keskimääräisen maanviljelystalon
arvioimiseksi, on välttämätöntä ottaa
huomioon vain ne maat, jotka todel
lisuudessa olivat työtätekevien talon
poikien hallussa vuoteen 19 17 mennes
sä, s. t. s., ne maat, joita talonpoikien
järjestöt, yhdistykset, yksityiset osti
vat, ja perinöiiiset Ja vuokratut maat,
7. Tässä määrittelyssä ei oteta huo
mioon metsiä, mineraaleja, eikä vesis
töjä.
8. Yksityisiä maita, joita ei koskaan
käytetty maanyiljelystarkotuksiin, ja
jotka olivat todellisuudessa valtion, yksityispankkien, luostareitten tai maaparoonien hallussa, ei oteta huomioon
tässä määrittelyssä, koska ne muodos
tavat maan varavaraston, joka tulee
palvelemaan maattomia talonpoikia ja
niitä, joilla on vähemmän kuin talon
pojan tuotanto- ja kulutus - standardi
vaatii.
9. Koko sen maamäärän määrittele
miseksi, mikä oli työtätekevän talon
poikais väestön hallussa vuoden 1917
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vallankumoukseen, on välttämätöntä
määritellä maan laajuus sen erikoisluontoisuuden mukaan (maanviljelysmaata, laidunmaata, heinämaata, ojitet
tua maata, puutarhamaata, hedelmätarhaa, rakennuksia.)
10 . Tämä määrittely on tehtävä tar
koilla numeroilla, samoinkuin on otet
tava huomioon kokonaisuuden suhde
kuhunkin yksityiseen tilukseen, ky
lään, maakuntaan, lääniin tai- alueeseen,
tai koko ilmanalaalueeseen määrätys
sä maanviljelysalueessa.
1 1 . Kun täten koko maan laajuus on
määritelty, on välttämätöntä määritel
lä kunkin tyypillisen pellon tai niityn
jokaisen eekkerin laatu, ottamalla sel
ville kuinka monta puutaa viljaa tai hei
nää määrätyn osan eekkeri maata an
toi viimeisen kymmenen vuoden ai
kana.
12. Kun määritellään maan laajuus
ja laatu, on välttämätöntä samalla ker
taa määritellä määrätyn ilmastollisen
alueen väestömäärä, joka on maanvil
jelyksen palveluksessa, samoinkuin se
osa väestöä, mikä tulee toimeen maan
viljelyksen kustannuksella.
1 3 . Maanviljelystyössä olevien asuk
kaitten väenlasku on toimitettava kun
kin yksityisen tilan perheen, sukupuo
len ja ijän perusteella, ja myöhemmin
on täten saadut tiedot lajiteltava kun
kin alueen kyläkunnissa, maalaiskun
nissa ja lääneissä.
14.
Kun toimitetaan väenlasku, on
välttämätöntä määritellä työläisten ja
heistä riippuvaisten lukumäärä, ja sitä
tarkotusta varten koko väestö jaetaan
seuraaviin luokkiin iän mukaan:
Työhön

k y k e n e m ä ttö m ä t:

Tytöt ............................. 12 :Sta vuoteen
Pojat ................................t 2 :sta vuoteen
Miehet ........ 60:$tä vuodesta ylöspäin
Naiset .......... 50:stä vuodesta ylöspäin
Ne jotka ovat työhönkykenemättömät ruumiillisten tai henkisten sai
rauksien johdosta merkitään erikseen.
T y ö h ö n k y k e n e v ä t.

Miehet
Naiset
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt

1 8 — -60
18

ti

ti

tr

0 .8

-16
-16

H

pr

ii

o.s
o.s

12—
12—

■IS
— 18

16—
16

Y:een— työn arvo 1 . 0

— SO

____

11
11

11
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>>
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Huomautus: Näitä numeroita voidaan
muuttaa ilmanala- ja tapasuhteitten pe
rusteella soviettivallan asianomaisten
orgaanien toimesta.
15. Jakamalla eekkerimäärä työyk
sikköjen lukumäärällä, kunkin yksikön
eekkerimäärä saadaan selville.
1 6 . Kunkin työyksikön työhön ky
kenemättömien lukumäärä saadaan ja
kamalla koko työhönkykenemätön ai
nes työyksikköjen kokonaismäärällä.
17. On myöskin välttämätöntä sel
vittää ja laskea kuinka monta työeläintä ja 'kuinka paljo karjaa voidaan ruok
kia i:llä eekkerillä maata ja yhdessä
työyksikössä.
IS. Sen päättämiseksi, mikä on kes
kiarvoinen maataomistava talonpoika
maalaiskunnassa, on välttämätöntä saa
da selville keskimääräisen eekkerin laa
tu ja hedelmällisyys.
19. Täten saatu keskimäärä on ole
va perustana päätettäessä siitä tuotan
non ja kulutuksen standardista, jonka
kautta kaikki tilat yhdenarvoistetaan
maan varavarastoista.
Huomautus: siinä tapauksessa jos
yllämainittu keskiarvo, joka on saatu
valmistavien laskelmien kautta, osottautuu riittämättömäksi toimeentuloa
varten (katso Osaa I,, pykälää 12),
niin maata voidaan antaa lisää maan
varavarastosta.
20 . Sen päättämiseksi kuinka paljo
tarvitaan Iisaa maata jaettavaksi talon
pojille entisen lisäksi, on välttämätön
tä kerrata maan eekkerimäärä kuhun
kin työyksikköön maalaiskunnassa sil
lä summalla minkä maanviljelystyöyksiköt muodostavat määrätyllä ilmastol
lisella alueella, ja vähentää tuotannos
ta se määrä maata, mikä työtätekeväl
lä väestöllä on käsissään.
2 1 . Edelleen, kun on saatu selville
maan eekkereiiten lukumäärä (nume
roissa ja prosenteissa laadun mukaan)
joka on maan varavarastossa, ja ver
rattaessa tätä lukua sen maan laajuu
teen, joka on välttämätöntä vielä li
säksi jakaa talonpojille, joilla el ole
riittävästi maata, niin seuraavasta on
päätettävä: onko mahdollista rajottaa
siirtolaisuutta määrätyn ilmanala-alu
een rajojen sisäpuolella? Jos niin, niin
on välttämätöntä määritellä maan varavaraston laajuus ja tilavuus. Ellei ole
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mahdollista lajottaa siirtolaisuutta mää
rätyn ilmastollisen alueen rajojen si
säpuolella, niin on otettava selville kuin
ka monen perheen on muutettava toi
selle alueelle.
Huomautus: Soviettivallan pää-maaviraston täytyy saada tietää ylimääräi
sen maan laajuudesta, samoinkuin siitä,
jos sellaista ei ole; samoin on ilmotettava missä se sijaitsee, kuinka pal
jo ja minkälaista ylijäänyt maa on.
22. Kun ylimääräisiä jakoja tehdään,
on välttämätöntä tietää tarkalleen kuin
ka paljo ja minkälaatuista maata talon
pojilla on, kuinka paljo on karjaa, per
heen jäsenten lukumäärä, j.n. e.
23. Kun maan lisäjakoa tapahtuu
tuotanto- ja kulutus-standardin mukai
sesti, niin tämä standardi täytyy ko
rottaa seuraavissa tapauksissa:
I. kun perheen työvoimakkuutta
ylimääräisesti rasittaa työhönkykenemät tornien perheenjäsenten luku; 2 .
kun perheen hallussaoleva maa ei ole
riittävän hedelmällistä; 3. maan varavarastosta talonpojille annetun maan
laadun mukaisesti (samaa on nouda
tettava niittymaan suhteen).
25. Kun maan lisajakaminen tapah
tuu ja määrätty piiri on määrättyjä
etuja vailla, niin talonpoika saa määrä
tyn määrän maata, jossa on muita
etuja.
V . OSA.
M aan ra k e n n u k s iin , m aa n v iljely s-, ja
o p e tu s ta r k o tu k s iin , y . m . k ä y ttä m ise n
sta n d a rd i.

Pykälä 26. Kun maata jaetaan ope
tuksellisiin ja teollisiin tarkotuksiin,
samoinkuin myös asuntojen rakenta
miseen, karjan kasvattamiseen ja mui
hin maanviljelystarpeisiin (paitsi vil
jelyksen), niin jaettavan maan määrän
ratkaisee paikalliset sovietit niiden yk
sityisten Ja järjestöjen tarpeitten mu
kaisesti, jotka pyytävät lupaa käyttää
maata.
VI. O SA .

Siirtolaisuus.
Pykälä 27.
Siinä tapauksessa jos
määrätyn alueen maan vara varasto on
riittämätön siihen, että talonpojille voi
taisiin jakaa lisää maata, niin väestön
ylijäämä voidaan muuttaa toiselle alu
eelle, jossa on riittävästi maan varavarastoa.

Pykälä 28. Muuttaminen yhdeltä
alueelta toiselle tapahtuu vasta senjälkeen kun viimemainitulla alueella ta
lonpojat ovat jo kaikki jaetut.
Pykälä 29. Siirtyminen yhdeltä alu
eelta toiselle, samoinkuin alueen si
sällä olevien asukkaitten jakaminen eri
seuduille, täytyy suorittaa seuraavasti:
ensiksi ne, jotka ovat etäämpänä maan
varavarastosta, muuttavat, joten:
(a) maan varavarastoa kaikkien en
siksi käyttävät sen kyläkunnan tai ky
län talonpojat, jonka läheisyydessä maan
varavarasto sijaitsee.
Huomautus: jos tällaisia kyliä on
useampia, niin etutiia on annettava
niille, jotka aikaisemmin ovat tätä maa
ta viljelleet.
(b) toinen tila on annettava Volostin (maalaiskunnan) talonpojille, Jon
ka rajojen sisäpuolella maan varava
rasto sijaitsee.
(e) kolmas tila annetaan sen maa
kunnan talonpojille, jonka rajojen si
säpuolella mainittu maan varavarasto
sijaitsee.
(d) lopuksi, jos kysymyksessä ole
va viljelysalue käsittää useita läänejä,
niin sen läänin talonpojat, jonka sisä
puolella mainittu maan varavarasto si
jaitsee, saavat lisämaata.
Pykälä 30. Siirtolaisuus eli muut
taminen tapahtuu seuraavassa järjes
tyksessä: (a) vapaaehtoiset ensiksi
muuttavat; (b) toiseksi, ne järjestöt,
jotka kärsivät eniten maan puutteesta;
(c) maan viljely syhdistykset, kommuu
nit, suuret perheet, ja pienet perheet,
joilla on vähän maata.
Pykälä 3 i. Maan jakaminen muut
taneille talonpojille tapahtuu seuraa
vasti: ensiksi, pienet perheet, jotka
kärsivät maan puutteessa; toiseksi, suu
ret perheet, jotka kärsivät maan puut
teessa; kolmanneksi, perheet, jotka
kärsivät maan puutteessa; neljännek
si maanviljelysyhdlstyksille, ja lopuk
si, kommuuneille.
Pykälä 32.
Talonpoikien siirtämi
nen yhdeltä alueelta toise'!e on tehtä
vä harkitusti, jotta uusi paikka antaisi
talonpojille tilaisuuden viljellä maata
menestyksellisesti ja ilmastosuhteitten
tulee olla samankaltaiset kuin hänen
entisessä asuinpaikassaanko. Tässä ta
pauksessa on huomioonotettava myös
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kin siirtolaisten tavat ja kansallisuus.
Pykälä 3 3. Valtio suorittaa talon
poikien uuteen paikkaan muuttamises
ta johtuneet kustannukset.
Pykälä 34. Muuton yhteydessä val
tion on avustettava talonpoikia raken
tamaan heidän kotejaan, teitä, ojitusta
ja kaivoja, maanviljely sko neitien han
kinnassa samoinkuin keinotekoisten
lannoitusaineitten hoin maani isess a, val
mistamalla keinotekoisia kastelulaitoksia (silloin kun tarpeellista) ja perus
tamalla opetuskeskuksia.
Huomautus: Tarkotuksella valmis
tua maanviljelysi yöhön sosialistisella
perusteella, valtio tarjoaa siirtolaisille
kaikkea välttämätöntä apua yhteisten
tilojen järj e st el miliisien e ja tieteelli
selle hoitamiselle.
VH. OSA.
M a a n k ä y tö n m u o d o t.

Pykälä 35. Venäjän Sosialistinen
Neuvostojen Liittotasavalta, tarkotuk
sella päästä sosialismiin, tarjoaa laa
japeräistä apua (sivistyksellistä ja ai
neellista) maan yleiseen viljelemiseen,
asettamalla etutiiaile kommunistiset ja
osuustoiminnalliset maatilat yksityisis
tä.
Pykälä 36.
Osuustoiminnalliset ja
yksityiset maat, jos mahdollista, pitäi
si olla samoilla paikkakunnilla.
V ili. OSA.
M a a n k äy tö n o ik e u k s ie n sa a v u tta m in e n

Pykälä 3 7. Maata voi saada:
(a)
Opetuksellisiin tarkotuksiin.
1.
Yhteiskunnalliseksi hyödyksi.
(b) Maan viljelystarkot ukseen.
1 . Henkilökohtaista työtä varten.
(c) Rakennustarkoiuksiin.
1 . Yhteiskunnalliset rakennukset.
2. Asuntorakennukset.
3. Työkuntien yhteydessä välttä
mättömiin.
(d) Teitten rakennuttamistarkotukseen.
1 . Yleinen välttämättömyys.
IX. OSA.
M a a n k ä y tö n o ik e u d e n sa a m ise n j ä r 
je s ty * .

Pykälä 3 S. Anomus on tehtävä sen
soviettivallan maavirastossa, jonka hal
lintovallan alueella haluttu maa sijait
see.

Pykälä 39. Anomus osottaa sen jär
jestyksen, jonka mukaan maankäyttämisen oikeus myönnetään. Lupa an
netaan tämän lain yleisten määritel
mien perusteella.
Huomautus: Anomuksen täytyy si
sältää seuraavat tiedonannot, maata
pyytävän täyden nimen ja osotteen li
säksi: entinen ammatti, tarkotus mitä
varten maata haluaa, irtaimistoluettelo,
missä haluttu maa sijaitsee ja sen suu
ruus.
Huomautus: Jos Volostnoi-sovietin
maavirasto kieltääntyy myöntämästä
maankäyttö-lupaa, niin asian voi (vii
kon sisällä) siirtää maakuntaneuvos
ton maavirastolle; jos maakuntasovietti kieltää, niin asia voidaan siirtää kah
den viikon sisällä läänisovietin ratkais
tavaksi.
Huomautus:
Maan käyttö - oikeutta
(mineraalialueita, vesistöjä, metsiä ja
luonnonrikkauksia) ei voi kukaan saa
da ostamalla, vuokraamalla, perimällä
tai millään muulla yksityisellä kaupal
la.
X. OSA.

Pykälä 40. Maankäyttöoiketis astuu
voimaan seuraavassa järjestyksessä.
Pykälä 41. Maan käyttämisoikeus rakennustarkotusta varten astuu voimaan
heti kun palsta on otettu haltuun tai
on valmistuttu ottamaan se haltuun,
mutta ei myöhemmin kuin kolme kuu
kautta senjälkeen kun paikallinen sovl et ti on luvan antanut.
Huomautus: palstan haltuunottamisen valmistumisella tarkotetaan sitä, et
tä paikalle on kuljetettu rakennustar
peita tai työläisten kanssa on tehty
rakentamis-sopimus,
Pykälä 42.
Oikeus käyttää maata
maanviljelystar kot uksiin (persoonalli
sen työn perusteella) astuu voimaan
heti kun työ on alettu uuden maaviljeiyskauden alkaessa.
Pykälä 43. Maan viljelemisen oikeus
astuu voimaan niin pian kuin maata
on alettu kyntää (ilman palkattua apua)
maanviljelyskauden alkaessa ja paikal
lisen sovietin lupakirjan saavuttua.
Huomautus: Rakennuksia saa pys
tyttää viljelyskelpoiselle maalle ainoas
taan sovieitihallituksen maaviraston eri
koisluvalla.
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Pykälä 44. Siinä tapauksessa, että
todella ei ole kyennyt käyttämään maa
ta sen ajan sisällä, jonka maavirasto
myönsi, maavirasto voi pitentää aika
määrää, jos on ollut esteenä pätevä
syy, s. t. s. työläisten sairaus, kulku
tautien aikaansaamat häiriöt, j.n. e.
XI. OSA.
M ä ä rä tty je n m a a p a lsto je n k ä y ttö o i
k e u d e n siirtä m in e n .

Pykälä 45. Maankäyttö-oikeutta ei
voi siirtä.
Pykälä 46. Maan käyttöoikeuden
voi saada kuka tahansa tämän lain pe
rusteella, eikä maata voi siirtää yhdel
tä henkilöltä toiselle.
XII. OSA.
M a a n k ä y ttö -o ik e u d e n tila p ä in e n p e 
ru u tta m in e n .

Pykälä 47. Jokaisen maanlainaajan
maan käyttöoikeus voidaan keskeyttää
joksikin aikaa, ilman että oikeutta täy
dellisesti peruutetaan.
Pykälä 48. Maanlainaaja voi lakata
käyttämästä maata joksikin aikaa ja
kuitenkin omata oikeuden tähän maa
han (a) jos luonnolliset (tulvat, y. m.)
estävät häneltä käyttömahdollisuuden,
(b) jos maanviljelijä on tilapäisesti sai
ras; (c) jos maanviljelijä on kutsuttu
suorittamaan jotakin hallituksen tehtä
vää; tai jos on muita syitä, jotka ovat
päteviä yhteiskunnalliselta kannalta kat
soen. Hän voi pitää maan hallussaan
siksi kunnes olosuhteet sallivat hänen
käyttää maataan.
Huomautus: Paikallisen sovietin on
jokaisessa tällaisessa tapauksessa mää
rättävä tällainen tilapäisen ajan pituus.
Pykälä 49. Kun tilapäisesti maata
ei käytetä (kuten pykälässä 48 maini
taan), niin paikallinen sovi et ti joko
järjestää maanviljelijälle apua tai kut
suu työläisiä, joille valtio maksaa pal
kan ja jotka työskentelevät työläisten
kontrollin yleisten määräysten mukaan,
suorittamaan
kysymyksessä
olevan
maanviljelijän töitä (tilapäisesti työhönkykenemättömän, kuoleman tapa

uksen sattuessa, j. n. e. ), joten hänen
maansa säilyy tämän ajan ja edelleen
kin tuottaa.
XIII. OSA.
M a a n k ä y ttä m ia e n o ik e u d e n lo p p u m in e n .

Pykälä 50. Oikeus käyttää maata
voi lakata joko kokonaiselta maatavilj el evältä yhteisöitä tai yksityiseltä.
Pykälä St. Määrityn yksilön maan
käyttö-oikeus voi lakata voimassaolemasta joko koko maahan tai sen osaan
nähden.
Pykälä 52. Oikeus peruutetaan (a)
jos Järjestö, tai se tarkotus jota var
ten maa myönnettiin, julistetaan ku
motuksi; (b) jos työyhteisöt, yhdis
tykset, kommuunit, y. m. hajaantuvat;
(e) jos yksilöt havaitsevat mahdotto
maksi viljellä maata tai eivät voi teh
dä muuta maanviijelystyötä, ja jos sa
malla kertaa yksilöllä on muita keinoja
elämiseen (esimerkiksi eläke työkyvyt
tömyydestä) ; (d) yksilön kuollessa,
tai kun häneltä oikeuslfitos ottaa sivilioikeudet.
Pykälä 53. Maankäyttö-oikeus lak
kaa:
(a) kun virallisesti kieltäännytään
maata käyttämästä;
(b) kun ilmaantuu selvää halutto
muutta käyttää maata, vaikkakaan vi
rallista iimotusta ei ole tehty;
(c) siinä tapauksessa jos maata on
käytetty laittomiin tarkotuksiin (s. o.
käytetty esimerkiksi roskai n kaatopaik
kana).
(d) siinä tapauksessa jos maata on
käytetty laittomilla keinoilla (s. o.
vuokrattu maata salaisesti j. n. e.).
(e) siinä tapauksessa, jos yksilö
käyttää maata naapuriaan vahingoitta
vasti (s.o. valmistaa kemikaaleja j.n,e.)
Huomautus: Maanlainaaja, kun hä
neltä päättyy maankäyttö-oikeus, omaa
oikeuden vaatia vastaavan sovietin maaviirasioita korvauksen tekemistään käyt
tämättömistä parannuksista ja maa
han sijottamastaan työstä, ellei sanot
tu maa antanut hänelle riittävästi voit
toa.
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