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Riigikaitseküsimused Eesti  
1920. aasta põhiseaduse aruteludes1

Ago Pajur

Annotatsioon. Artikkel annab ülevaate riigikaitsealastest debatti-
dest, mis peeti Eesti Asutavas Kogus seoses 1920. aasta põhiseaduse 
koostamisega. Väitlused puudutasid esijoones sõjaväe komplekteeri-
misviisi – kas eelistada alalist kaitseväge või miilitsaarmeed – ning 
sõjaväe ülemjuhataja positsiooni – kas ta on erakorralise võimu suve-
räänne kandja või üks paljudest valitsusametnikest. Ühtlasi arutleti 
riigikaitseliste kompetentside jaotamise, sõjanõukogu vajalikkuse ja 
mitmete muude küsimuste üle.

Võtmesõnad: Eesti Vabariik, Eesti Asutav Kogu, põhiseadus, riigi-
kaitse.

Annotation. The article provides an overview on the national defence 
debates held in the Estonian Constituent Assembly (Asutav Kogu) 
while drafting the Constitution of 1920. The debates main point of 
discussion was the method in which the army was assembled – whether 
to give preference to the permanent cadre army or the militia army – 
and the position of commander-in-chief of the army – either a sovereign 
carrier of extraordinary power or one of many government officials. 
In addition, the allocation of national defence competences, the neces-
sity of the War Council and a number of other issues were discussed.

Keywords: Republic of Estonia, Constituent Assembly, Constitution 
of Estonia, national defence

1 Artikkel põhineb 21. detsembril 2020. aasta konverentsil „Kelle nägu oli Eesti 
esimene põhiseadus?“ peetud ettekandel.
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Sissejuhatus
Kuigi riigikaitseküsimused ei kuulunud põhiseaduse tegemisel täht-
saimate hulka, ei jäetud neidki täiesti kõrvale ja põhiseaduse 89-st 
paragrahvist käsitlesid riigikaitset otseselt viis (§§ 78–82) ja kaud-
selt veel üks (§ 60)2. Järgnevalt antakse ülevaade, kuidas jõuti sellise 
lõpptulemuseni.

Kuivõrd enne Eesti iseseisvumist kuulus riigikaitsepoliitika kujun-
damine Vene keskvalitsuse pädevusse, ei huvitunud eesti poliitikud 
kuigivõrd militaarvaldkonnast ning läksid selles osas Asutava Kogu 
valimistele nappide ja ebamääraste seisukohtadega. Üksnes marksistid 
esinesid kindla nõudmisega – asendada alaline sõjavägi rahvamiilit-
saga. Rahvamiilitsa loosungi oli püstitanud Teise Internatsionaali I 
kongress (1899) ning Venemaa sotsiaaldemokraatide ja esseeride vahen-
dusel jõudis see ka eesti marksistide poliitilisse agendasse. Teoreetili-
selt pidanuks rahvamiilits tähistama olukorda, kus riigis ei leidu rahu 
ajal ühtegi sõjaväelast, kuid välisriigi rünnaku korral tõuseb kogu 
rahvas relvile ja asub isamaa kaitsele. Siiski mõistis enamik rahva-
miilitsa eestkõnelejaid, et ajaratta tagasipööramine justkui muinas-
aega, mil igal mehel tapper ja sõjanui varnas rippusid, pole võimalik, 
sest moodne sõda eeldab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi.

Seega võib väita, et kuigi räägiti rahvamiilitsast, peeti tegelikult 
silmas miilitsaarmeed, st üht sõjaväe komplekteerimise viisi, võttes seal-
juures eeskuju Šveitsist. Sisuliselt sooviti jõuda olukorrani, kus rahu-
ajal käivad sõjaväekohuslased ainult lühiajalistel õppekogunemistel. 
Esmakordsel väkkekutsel läbivad noored tänapäevases mõttes sõduri 
baaskursuse, misjärel saadetakse nad koju, ilma et neid rakendataks 
mingiks muuks ülesandeks (nagu näiteks vahiteenistus, majanduslikud 
tööd, piirikaitse ja mobilisatsioonikate). Hiljem järgnevad perioodilised 
kordusõppused oskuste värskendamiseks ja täiendamiseks. Taolisel 
süsteemil väideti olevat kolm eelist: see lubab kärpida riigikaitsekulu-
tusi, teenistus on üksikisikule kergem kanda, välditakse elukutseliste 
sõjaväelaste „kasti“ teket. Tagantjärele tuleb suuresti kahelda miilit-
saväe väidetavates voorustes ning rõhutada, et marksistide soovitatud 

2 Vt lisa.
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süsteemil oleks olnud Eesti oludes saatuslik puudus – alalise sõjaväe 
puudumine jätnuks riigi vaenlase ootamatu rünnaku puhul (mobili-
satsiooni teostumiseni) kaitsetuks (Pajur 1999: 23–27).

Ajutine põhiseadus
Ajutise põhiseaduse projekt valmis juba enne Asutava Kogu avakoos-
olekut – Ajutise Valitsuse ja Maanõukogu vanematekogu otsusega 
loodud eelkomisjonis.3 Nimetatud projektis puudutati riigikaitset 
üksnes kolmes paragrahvis. Esimene neist oli üldsõnaline deklarat-
sioon („Asutav Kogu, Vabariigi Valitsus ja Kõrgem Riigikohus teos-
tavad nendele antud võimu, alalõpmata hoides ja kaitstes Vabariigi 
välist rippumatust ja puutumatust“), kaks ülejäänut aga jagasid riigi-
kaitseülesanded võimuasutuste vahel: Asutavale Kogule jäi ainuõigus 
otsustada sõja kuulutamise ja rahu sõlmimise üle (volitab sõda kuulu-
tama ja rahu tegema) ning valitsusel tuli hoolitseda „Vabariigi välise 
julgeoleku ning ... kõige selle eest, mis puutub Eesti sõja ja kaitse 
vägedesse“. Ühtlasi anti valitsusele õigus nimetada peaministri ette-
panekul ametisse sõjaväe ülemjuhataja (määrab Vabariigi Esimehe 
ettepanekul Vägede Ülemjuhataja).4

Projekti aruteludes – kolmel lugemisel ajutise põhiseaduse komis-
jonis ja seejärel Asutava Kogu plenaaristungitel – tõusetusid riigi-
kaitseküsimused harva, ent mõnel juhul siiski.

Kuna vasakpoolsete survel otsustati võtta eelnõusse põhiõiguste 
kataloog5, siis lisati komisjonis paragrahv, mis mainis põgusalt ka 
riigikaitsekohustust: „Iga Eesti Vabariigi kodanik on kohustatud omi 
avalikke kohustusi väeteenistuses, maksude ja teistel aladel täitma 
[---]“. Täienduse eluiga jäi aga üürikeseks. Eelnõu teisel lugemisel 
Asutavas Kogus kustutati August Rei ettepanekul paragrahv tervi-
kuna, kuna puuduvat vajadus loetleda niigi enesestmõistetavaid koda-
nike kohustusi.6

3 Ajutise valitsuse istungi protokoll nr 40. 12.03.1919. – RA, ERA.31.1.12, l 60. 
4 Eesti Vabariigi ajutise põhiseaduse eelnõu (dateerimata). – RA, ERA.15.2.415, l 60.
5 Vt täpsemalt: Vallikivi 2019: 293–330.
6 Asutava Kogu istungi protokoll nr 18. 27.05.1919. – RA, ERA.15.2.19, l 34.
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Riigi kõrgemate võimude deklaratiivne kohustus – hoida ja kaitsta 
vabariigi välist rippumatust ja puutumatust – jäi püsima endisel 
kujul, samuti Asutava Kogu ülesanne otsustada sõja ja rahu üle. Pisut 
muutusid aga valitsuse ülesanded – valitsus hoolitses küll jätkuvalt 
vabariigi välise julgeoleku ja kaitse eest, ent riigikaitsejõude (sõja ja 
kaitse vägesid) enam ei mainitud. Näib, et tegemist oli pigem redakt-
sioonilise muudatusega.

Eelnõu teisel lugemisel parlamendi täiskogus tegi Karl Einbund 
Rahvaerakonna nimel ettepaneku täiendada projekti sättega, mis 
käsitleks sõjaseisukorra väljakuulutamist. Einbund soovitas reser-
veerida selle õiguse üldjuhul Asutavale Kogule, kuid erakorraliselt 
– istungite vaheajal tekkiva hädaolukorra puhul – volitada selleks 
valitsust. Ettepanek kiideti heaks.7

Ainus sõnalahing riigikaitseküsimustes puhkes ajutise põhiseaduse 
komisjonis seoses ülemjuhataja ametisse nimetamise korraga. Väit-
luse algatas Jüri Uluots, kelle arvates pidanuks ülemjuhataja ametisse 
määrama mitte valitsus, vaid Asutav Kogu. Ta põhjendas oma seisu-
kohta nii kehtivate Vene seadustega – nende kohaselt kuulus ülemju-
hataja ametissenimetamine riigi kõrgeima võimu (Venemaal keisri, 
Eestis Asutava Kogu) kompetentsi – kui ka jätkuva sõjategevusega, 
mille edukaks juhtimiseks „ülemjuhataja peab iseseisev olema“ ning 
teda ei tohiks „harilikuks ministeeriumi ametnikuks teha“.8 Sarna-
sele seisukohale olid asunud ka ülemjuhataja Johan Laidoner ja tema 
staabiülem Jaan Soots. Esitades Asutavale Kogule lahkumisteated 
(Ajutise Valitsuse otsusega lõppesid neile antud volitused Asutava 
Kogu kokkuastumisel), leidsid nad, et tulevikus võiks ülemjuhataja 
ja tema staabiülema valida küll valitsus, kuid valiku peaks kinni-
tama Asutav Kogu.9 Vasakpoolsed asusid aga komisjonis ülemjuha-
taja võimutäiust ründama. Johan Jans nõudis, et Vene seadus, mis 

7 Asutava Kogu istungi protokoll nr 19. 28.05.1919. – RA, ERA.15.2.20, l 12–13, 
18–19.
8 Ajutise põhiseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 4. 29.04.1919. – RA, 
ERA.15.2.361, l 10.
9 Ülemjuhatajalt Asutava Kogu esimehele. 23.04.1919. – RA, ERA.15.2.1029, l 
1; Ülemjuhataja staabi ülemalt Sõjavägede ülemjuhatajale. 23.04.1919. – RA, 
ERA.15.2.1029, l 2.
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annab ülemjuhatajale piiramatu võimu, tuleb viivitamatult tühis-
tada, seeläbi „demokraatlisele pinnale asudes“.10 Jansile sekundee-
risid nii tema parteikaaslane Jaan Vain kui ka tööerakondlased Ado 
Anderkopp ja Lui Olesk. Viimane käis välja mõtte, mis oleks otse-
selt nõrgestanud ülemjuhataja positsiooni: ülemjuhataja pidi nime-
tama ametisse valitsus, kusjuures sellekohast ettepanekut ei pidanud 
tegema peaminister, vaid sõjaminister.11 Oleski idee kiideti häälteena-
musega heaks ning seeläbi kaotas ülemjuhataja võimaluse vahetult 
suhelda kõrgeima riigivõimu kandjaga (Asutava Koguga) ja muutus 
sõltuvaks mitte üksnes valitsusest, vaid ka sõjaministrist. Seda siiski 
üksnes paberil, tegelikkust see säte ei muutnud.

4. juunil 1919 võeti Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord vastu,12 
kusjuures riigikaitset puudutanud paragrahvid olid omandanud järg-
mise kuju:

§ 9. [...] Asutav Kogu, vabariigi valitsus ja riigikohus teostavad 
nendele antud võimu, alalõpmata hoides ja kaitstes vabariigi välist 
rippumatust ja puutumatust [...].

§ 11. [Asutav Kogu ...] volitab sõda kuulutama ja rahu tegema; 
kuulutab välja sõjaseisukorra.

§ 15. [Vabariigi valitsus ...]: a) hoolitseb vabariigi sisemise ja välise 
julgeoleku ja kaitse eest. Hädaseisukorras võib vabariigi valitsus 
Asutava Kogu istangute vaheajal kogu riigi ehk tema üksikud osad 
sõjaseisukorda kuulutada. Niisugusel korral kutsutakse Asutav 
Kogu viibimata kokku; b) määrab sõjaministri ettepanekul vaba-
riigi rahvaväe ülemjuhataja.

Niisiis kõneldi ajutises põhiseaduses riigikaitseküsimustest põhiliselt 
seoses volituste jaotusega kõrgemate riigivõimude vahel. Seejuures 
jäid suuremas osas püsima eelkomisjonis paika pandud põhimõtted. 

10 Sellega seoses väärib meenutamist Johan Jansi varasem terav konflikt ülem-
juhatajaga – Laidoner tagandas „piiramatut võimu“ kasutades Jansi Tartu maa-
konnavalitsuse esimehe kohalt. Vt täpsemalt: Rosenthal 2019: 55–61.
11 Ajutise põhiseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 4. 29.04.1919. – RA, 
ERA.15.2.361, l 10.
12 RT 1919, 44, 91.
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Asutavale Kogule kuulus ainuõigus sõja ja rahu üle otsustamisel, 
millele lisandus õigus kehtestada sõjaseisukord. Valitsuse ülesandeks 
jäi hoolitsemine riigi välise julgeoleku ja kaitsmise eest. Seejuures 
pidi ta nimetama (sõjaministri ettepanekul) ametisse ülemjuhataja ja 
võis erandjuhul kuulutada välja sõjaseisukorra.

Alalise põhiseaduse väljatöötamise algus
Sisuline töö alalise põhiseaduse väljatöötamiseks algas 1919. aasta suve 
teisel poolel. Esimeseks saavutuseks võib pidada põhiseaduse struk-
tuuri paikapanekut, milleks töötati läbi erakondade vastavad ettepa-
nekud. Enamasti sisaldasid need selliseid peatükke, nagu riigikord, 
maa-ala, kodanike õigused, keskvalitsuse korraldus, omavalitsused, 
kohus, riigikontroll, aga ka haridus, kirik, majandus, tervishoid ja 
riigikaitse.13 Ettepanekute põhjal koostas komisjon 16 peatükist koos-
neva põhiseaduse kava, milles sisaldus ka „Peatükk XIII. Riigikaitse“.14

Põhiseaduse eelnõu koostaja Jüri Uluots aga ei pidanud komisjonis 
väljatöötatud struktuuri siduvaks ning tema esitatud projekt koosnes 
kõigest 12 peatükist, kusjuures riigikaitse peatükki asendas üksainus 
paragrahv: § 23. „Maa- ja mereväed on rahva sõjariistus korraldud 
enesekaitse. Nad on seaduste põhjal ja piirides, kohustud oma otse-
koheste ülemuste alla vastuvaidlemata painduma ja määratud väliste 
hädaohtude kõrvaldamiseks ning sisemise rahu ja seaduslise korra 
toeks.“15 Kuivõrd ajutine põhiseadus polnud öelnud riigikaitse kohta 
üldse midagi, siis oli tegemist positiivse arenguga, ehkki paragrahvi 
sisuline tähtsus jäi napiks. Tõdemust, et sõjavägi on relvastatud, 
peab täitma käske ja on määratud riigi kaitseks, võib pidada lausa 
triviaalseks.

Põhjalikumalt puudutas projekt riigikaitset seoses kompetentside 
jaotusega. Ajutisest põhiseadusest võeti üle parlamendi ainuõigus 
otsustada sõja ja rahu üle (kuulutab sõda ja teeb rahu) ning valitsuse 

13 Erakondade ettepanekud (dateerimata). – RA, ERA.15.2.372, l 45, 51, 53, 55.
14 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 10. 15.07.1919. – RA, ERA.15.2.372, 
l 49.
15 Põhiseaduse eelnõu enne esimest lugemist komisjonis (dateerimata). – RA, 
ERA.15.2.373, l 131.
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kohustus tagada riigi julgeolek (hoolitseb riigi välise julgeoleku eest). 
Ajutises põhiseaduses valitsusele antud erakorraline õigus sõjaseisu-
korda välja kuulutada, muutus aga universaalseks (kuulutab välja ja 
lõpetab sõja- ehk kaitseseisukorra) ja parlamendi roll piirdus valit-
suse otsuse heakskiiduga (kinnitab sõja- ja kaitseseisukorra välja-
kuulutamise ning lõpetamise). Lisaks naasis Uluots oma varasema 
ettepaneku juurde ja reserveeris ülemjuhataja ametisse nimetamise 
õiguse parlamendile.16

Nii see siiski ei jäänud ja järgnenud aruteludel kustutati projektist 
ülemjuhataja ametisse nimetamist puudutanud säte.17 Kuivõrd komis-
joni protokollid ei kajasta väitlust selle küsimuse üle, oli nähtavasti 
jõudude vahekord asjaosalistele selge, mistap ei hakatud sedapuhku 
piike murdma. Omapärane on aga asjaolu, et ülemjuhataja määra-
mist ei antud ka valitsuse kompetentsi ja tema staatus jäi seetõttu 
sootuks lahtiseks.

Riigikaitse peatükk põhiseaduskomisjonis
Komisjoni 29. novembri istungil otsustati lülitada põhiseadusesse 
peatükk riigikaitsest, panna selle koostamine sotsiaaldemokraa-
dist ajakirjaniku Karl Asti õlule ning paluda ülemjuhatajat esitada 
komisjonile põhijooned riigikaitse korraldamise kohta.18 Samal päeval 
kirjutas Ast kindral Laidonerile: „Asutava Kogu Põhiseaduse komis-
jonil on au Teid paluda oma vaateid riigikaitse ning sõjaväe korral-
damise kohta Eesti riigis komisjonile lahkelt kirjalikult avaldada 
– võimalikult 3. detsembriks s.a., et komisjon juba esialgse kava 
väljatöötamise juures Teie autoriteetlise arvamisega tuttav oleks.“19

Tuleb rõhutada, et seni polnud poliitikud riigikaitsespetsialistidelt 
nõu palunud. Tõsi, põhiseaduskomisjon oli juulis otsustanud küsida 

16 Põhiseaduse eelnõu enne esimest lugemist komisjonis (dateerimata). – RA, 
ERA.15.2.373, l 136, 138.
17 Põhiseaduskomisjoni koosolekute protokoll nr 34. 25.11.1919. – RA, ERA.15.2.373, 
l 31.
18 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 36. 29.11.1919. – RA, ERA.15.2.373, 
l 40.
19 Põhiseaduskomisjonilt ülemjuhatajale. 29.11.1919. – RA, ERA.15.2.1020, l 51.
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kõigilt ministeeriumitelt ja Asutava Kogu komisjonidelt, missugused 
oleks nende kavatsused, soovid ehk näpunäited põhiseaduse kohta20, 
kuid pole teada, kas ja mida sõjaministeerium ning riigikaitseko-
misjon vastasid. Sõjaväejuhtide varasema osaluse kohta põhiseaduse 
debattides leidub vaid üks märge – kindral Laidoner osales ajutise 
põhiseaduse komisjoni viimasel istungil, kus arutleti Eesti tulevase 
idapiiri üle.21

Karl Asti pöördumisele kirjutas ülemjuhataja pika resolutsiooni, 
kinnitades, et nii napi ajaga pole võimalik riigikaitsekava kokku 
seada, soovitades kaasata komisjoni töhe kaks sõjaväelast-eritead-
last ning taunides riigikaitse käsitlemata jätmist ajutises põhisea-
duses.22 Vastuseks teatas komisjon, et riigikaitseküsimused tulevad 
arutusele 11. detsembri istungil.23 Laidoner saabus kohale, kuid koos-
oleku päevakord oli muutunud ja militaarvaldkonda ei puudutatud 
sel päeval üldse.24

Esimesed väitlused riigikaitse üle leidsid komisjonis aset 17. ja 18. 
detsembril.25 Sõjaliste ekspertidena osalesid mõlemal istungil ülem-
juhataja Laidoner ja sõjaministri abi kindralmajor Andres Larka ning 
18. detsembri koosolekul ka sõjaminister August Hanko. Protokollidest 
jääb mulje, et Karl Ast ei olnud Riigikaitse peatüki projekti komisjo-
nile esitanud (Ast ise ei osalenud kummalgi koosolekul) ja peatükk 
sündis istungite käigus.

Kõigepealt tõstatus küsimus, kas rajada riigikaitse alalisele sõja-
väele või rahvamiilitsale. Mõistagi eelistasid sõjaväelased alalisväge 
ja vasakpoolsed rahvamiilitsat. Viimast pooldasid peale sotsiaalde-
mokraatide, kelle eestkõnelejaks oli Jaan Vain, ka tööerakondlased 

20 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 9. 10.07.1919. – RA, ERA.15.2.372, 
l 44.
21 Ajutise põhiseaduse komisjoni koosoleku protokoll nr 20. 02.06.1919. – RA, 
ERA.15.2.361, l 33.
22 Laidoneri resolutsioon põhiseaduskomisjoni kirjal. 01.12.1919. – RA, 
ERA.15.2.1020, l 51.
23 Põhiseaduskomisjonilt ülemjuhatajale. 06.12.1919. – RA, ERA.15.2.1021, l 13.
24 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 43. 11.12.1919. – RA, ERA.15.2.373, 
l 68.
25 Põhiseaduskomisjoni koosolekute protokollid nr 48; 49. 17.; 18.12.1919. – RA, 
ERA.15.2.373, l 90–91, 96–98.
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Otto Strandman ja Tõnis Kalbus. Strandman kinnitas koguni, et 
rahvamiilits on „meile riikliselt ainuläbiviidav“. Kuna üksmeelele ei 
jõutud, tegi Strandman ettepaneku jätta küsimus tulevaste erisea-
duste lahendada. Sellega ei nõustunud Laidoner, kes nõudis, et põhi-
seadusesse pandaks kirja: „riigikaitseks moodustatakse rahvavägi“ 
(st alaline sõjavägi).

Järgmisena jõuti küsimuseni, kui ulatuslik peaks olema riigikaitse-
kohustus. Nähtavasti nõustus enamik osalenutest vaikimisi Strand-
maniga, kes deklareeris, et „iga meeskodaniku peal on riigikaitse 
kohustus“. Ainult sotsiaaldemokraat Mihkel Neps tundis muret, kas 
sellise formuleeringu puhul võib vaenlane käituda kõigi kodanikega 
nagu sõjaväelastega (ilmselt oletas ta, et vaenlane võiks kuulutada 
kõik mehed sõjavangideks).

Rahvaerakondlane Nikolai Maim soovitas kirjutada põhiseadu-
sesse sisse kaks keeldu: 1) Eesti sõjaväge ei tohi kasutada väljaspool 
vabariigi piire ja 2) võõrvägesid ei tohi lubada Eesti piiridesse. Kui 
Laidoner juhtis tähelepanu asjaolule, et sõjapidamine vaenlase terri-
tooriumil võib osutada otstarbekamaks, täpsustas Maim, et mõlemad 
keelud on mõeldud üksnes rahu ajaks. Jaan Vain kahtles sellegi idee 
teostatavuses, sest pärast Eesti astumist Rahvasteliitu võiks viimane 
nõuda Eesti vägede kasutamist väljaspool kodumaad.

Jüri Uluots tegi ettepaneku anda mobilisatsiooni väljakuulutamise 
õigus parlamendilt valitsusele, kuid sellele rääkisid vastu Laidoner 
ja Strandman. Mõlemad olid veendunud, et üldjuhul peab mobilisat-
siooni väljakuulutamise õigus kuuluma parlamendile ja valitsus või 
president võiks seda teha ainult parlamendi istungjärkude vaheajal. 
Laidoneri soovitusel kitsendati seda õigust veelgi – president võib 
mobilisatsiooni algatada üksnes juhul, kui võõrriik on alustanud sõja-
tegevust Eesti vastu, kuulutanud Eestile sõja või kuulutanud välja 
Eesti vastu suunatud mobilisatsiooni.

Ootamatult hõlpsalt lahenes varem paksu verd sünnitanud ülem-
juhataja küsimus. Nähtavasti sobis kõigile, et ülemjuhataja nimetab 
ametisse president. Pigem tekitas küsimusi presidendi roll riigikaitse 
juhina. Laidoner rõhutas, et kuna üldjuhul ei ole president sõjan-
duse asjatundja, siis võib ta olla kaitseväe kõrgem juht rahuajal, 
mil tema kõrval tegutseb kaitseväe staap, kuid sõja puhkemisel või 
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mobilisatsiooni väljakuulutamisel tuleb tingimata nimetada ülemju-
hataja: „Presidendil ärgu olgu võimalust auahnuse pärast seda ametit 
oma kätte jätta.“ Nikolai Maim ja tööerakondlane Ado Anderkopp 
nõustusid kindraliga.

Peamiseks tüliõunaks kujunes Sõjanõukogu26, millel oli õigus anda 
välja rahvaväge puudutavaid seadlusi ja määrusi.27 Nimetatud õigus 
ajendas vasakpoolsete rünnaku. Strandman, kes oli küll ise peami-
nistrina allkirjastanud Sõjanõukogu loomise otsuse, sedastas: „Tuleks 
välja, et ühes riigis on kaks seaduseandlist asutust: parlament ja 
sõjaväe nõukogu – mis lubamata nähtus oleks.“ Teda toetasid Minni 
Kurs-Olesk ja Tõnis Kalbus. Nõukogu vajalikkust kaitsesid Laidoner ja 
Larka, samuti Uluots ja sõjaväearst Hans Leesment (Kristlik Rahvaera-
kond). Ootamatult hõlpsalt suudeti Strandman ja seejärel teisedki 
kriitikud ümber veenda ning Sõjanõukogu kirjutati põhiseadusesse.

Kui põhiseaduse esimene lugemine 21. detsembril põhiseadusko-
misjonis lõppes, koosnes Riigikaitse peatükk kuuest paragrahvist:

§ 96. Kõik Eesti kodanikud on kohustatud vabariigi kaitsest 
osavõtma.

§ 97. Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitseväed, mille koosseis, 
kokkuseade ja korraldus eriseadusega kindlaks määratakse.

§ 98. Mobilisatsiooni väljakuulutamise, kui ka sõjaalguse korral 
läheb vabariigi kaitsevägede juhatamine presidendi poolt ajaviit-
mata määratud iseäralise kaitsevägede ülemjuhataja kätte, kelle 
võimupiirid eriseaduses kindlaks määratakse.

§ 99. Sõjaväesse puutuvate seadluste ja määruste väljaandmiseks 
asutatakse sõjanõukogu, mille koosseis ja võimupiirid eriseaduses 
ära määratakse.

26 Sõjaministeeriumi juures tegutsenud ja rahvaväe tippjuhtidest (sõjaminister 
ja tema abi, ülemjuhataja ja tema staabiülem, Kindralstaabi, Korraldusvalitsus 
ja Varustusvalitsuse ülemad, Merejõudude juhataja) koosnenud Sõjanõukogu oli 
asutatud Vabariigi valitsuse 14. oktoobri 1919 otsuse järgi. Vabariigi Valitsuse 
istungi protokoll nr 75. 14.10.1919. – RA, RA.31.1.15, l 61.
27 Määrus Sõjaväe Nõukogu kohta (dateerimata). – RA, ERA.15.2.1020, l 25.
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§ 100. Vabariigi kaitsejõudude mobilisatsiooni väljakuulutamise 
otsustab riigivolikogu. Vabariigi presidendil on õigus ilma riigivoli-
kogu otsust ära ootamata mobilisatsiooni välja kuulutada, kui võeras 
riik vabariigile, kas sõda on kuulutanud, või ilma selleta sõjalist tege-
vust alganud, ehk vabariigi vastu mobilisatsiooni välja kuulutanud.

§ 101. Ühegi võera riigi sõjalist jõudu ei või vabariigi teenistusesse 
ega piiridesse kutsuda, ehk läbi piiride minna lasta, muidu kui riigi-
volikogu sellekohase otsuse põhjal. Ühtki vabariigi kaitseväe osa ei 
tohi rahuajal tarvitada väljaspool Eesti piirisi võera riigi huvide kait-
seks, muidu kui riigivolikogu sellekohase otsuse põhjal.28

Kuid põhiseadus polnud kaugeltki valmis ja sotsiaaldemokraadid 
lootsid jätkuvalt asendada alalise sõjaväe rahvamiilitsaga. Karl Ast 
tegi 18. märtsil 1920 põhiseaduskomisjonile ettepaneku muuta riigi-
kaitse peatükki. Ta nõustus sätetega, mis puudutasid ülemjuhataja 
ametikoha loomist sõja korral (§ 98), mobilisatsiooni väljakuulutamist 
(§ 100) ning keelde kasutada kaitseväge väljaspool Eestit ja lubada 
võõrvägesid Eestisse (§ 101), kuid nõudis Sõjanõukogu likvideerimist 
(§ 99) ja nelja paragrahvi lisamist:

§ 1. Riigikaitseks moodustatakse rahvavägi, mille kokkusead ja 
korraldus eriseaduses kindlaks määratakse.

§ 2. Iga vabariigi meeskodanik, kes 19 aastat vanaks saanud, on 
kuni 50 eluaasta täissaamiseni kohustatud ühte rahvaväe osasse 
kuuluma ja seadustes ettenähtud korras õppusele, õpeharjutus-
tele, manövritele ja mobilisatsioonidele ilmuma. Sellest kohustu-
sest vabastatakse ainult tervislistel põhjustel.

§ 3. Alalist seisvat sõjaväge Eestis ei ole, peale piirivalve väeosa, mis 
vabapalgalistest moodustatakse.

§ 4. Rahu ajal alluvad vabariigi kaitsejõud peaministrile, kes täht-
samad rahvaväesse puutuvad küsimused valitsusele otsustami-
seks ette paneb.29

28 Põhiseaduse eelnõu. 21.12.1919. – RA, ERA.15.2.373, l 203–204. Põhiseaduse eel-
nõu menetlemise selles faasis nimetati tulevast parlamenti veel „riigivolikoguks“.
29 Karl Asti ettepanekud (dateerimata). – RA, ERA.15.2.374, l 154.



Riigikaitseküsimused Eesti 1920. aasta põhiseaduse aruteludes

129

Asti kava heakskiit toonuks kaasa ülemineku rahvamiilitsale. Sotsiaal-
demokraatide lootustele andsid esimese löögi koalitsioonipartnerid 
Töö erakonnast. Strandman ja Anderkopp leidsid, et nii tähtsa küsi-
muse otsustamisse tuleb kaasata eksperdid ja arutelu lükati edasi.30 23. 
märtsi istungil, millel osalesid sõjaminister Hanko ja kindral Larka, 
astusid rahvamiilitsa apologeetidena üles Ast ja Vain, keda toetasid 
Mihkel Neps ja (osaliselt) Lui Olesk. Vastasrinda esindasid kindral Larka, 
Strandman, Tõnis Kalbus ja Hugo Kuusner. Kompromissini ei jõutud ja 
hääletusele pandi nii esimesel lugemisel vastu võetud § 97 („Vabariigi 
kaitseks moodustatakse kaitseväed [...]“) kui ka Asti ettepanek („Alalist 
seisvat sõjaväge Eestis ei ole [...]“), mis mõlemad said kuus häält poolt 
ja kuus vastu. Seega kirjutati eelnõusse kaks teineteist välistavat sätet.

Sõjanõukogu osas jõuti omapärase lahenduseni ning Sõjanõukogu 
õigused – „sõjaväesse puutuvate seadluste ja määruste väljaandmine“ 
– anti üle vabariigi valitsusele. Ilmselt oli põhjuseks vasakpoolsete 
usaldamatus sõjaväelaste suhtes, sest Sõjanõukogu oli juba varem 
kahtlustatud seadusandliku võimu usurpeerimises (valitsuse puhul 
sarnast kahtlust nähtavasti ei tekkinud).

Kuna vahepeal oli otsustatud loobuda presidendi ametikohast, 
siis muutusid pisut needki paragrahvid, mis rääkisid ülemjuhataja 
ametisse nimetamisest sõja korral ja mobilisatsiooni väljakuuluta-
mise erijuhtumistest – mõlemal puhul anti õigus seda teha valitsusele.

Riigikaitse peatüki kolmas lugemine põhiseaduskomisjonis leidis 
aset 29. aprillil ilma ekspertideta. Alustuseks võeti muutmata kujul 
vastu säte, mis asetas riigikaitsekohustuse kõigile Eesti kodanikele, 
ning paragrahv, milles öeldi, et riigi kaitseks moodustatakse kaitse-
väed, st alaline sõjavägi.

Siis jõudis järg Asti täienduseni – „alalist sõjaväge Eestis ei ole“ –, 
ent eeldatav sõnasõda jäi tulemata. Ilmselt oli põhjuseks Riigikohtu 
soovitus kustutada eelnõust see täiendus ning lisatud põhjendus, et 
kaasaegne tehniline sõda nõuab sõduritelt märksa põhjalikumat ja 
paremat ettevalmistust, kui rahvamiilits iialgi pakkuda suudab. Lisaks 
sedastas Riigikohus: „Põhiseadusesse ei pea määrusi ülesvõtma, mis 

30 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 68. 18.03.1920. – RA, ERA.15.2.374, 
l 140–141.
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ainult platoonilised soovid oleksivad, ja millest elu ehk mööda hiilima 
sunnib.“31 Riigikohtu seisukohti toetasid Uluots ja Kuusner ning ehkki 
Vain püüdis rahvamiilitsat kaitsta, otsustati viie häälega kolme vastu 
Asti täiendusest loobuda.

Vähemusse jäid ka Jüri Uluotsa ettepanekud jätta ülemjuhataja 
parlamendi nimetada ning tagada Sõjanõukogule õigus anda riigi-
kaitset puudutavaid seadlusi ja määrusi. Küll aga võeti vastu Hugo 
Kuusneri soovitus kustutada säte, mis keelas kaitseväe kasutamise 
võõrsil ja võõraste vägede toomise Eestisse. Kuusner põhjendas seda 
Rahvasteliitu astumisega.

Põhiseaduse kolmas lugemine komisjonis lõppes 11. mail.

Riigikaitseliste kompetentside jaotamine  
põhiseaduskomisjonis

Paralleelselt riigikaitse peatüki aruteludega põhiseaduskomisjonis 
leidsid aset ägedad väitlused küsimuses, kas Eesti vajab presidenti. 
Riigikaitset puudutasid need diskussioonid üksnes niivõrd, et juba 
varasemalt jutuks olnud õigused ja kohustused – otsustamine sõja 
ja rahu üle, sõjaseisukorra väljakuulutamine – tuli korduvalt ümber 
jagada. Ühtlasi lisandusid arutluste käigus mõned uued kompetentsid.

15. detsembril 1919 kirjutati Vabariigi presidendi ametiülesannete 
loetellu muuhulgas neli sellist, mis puudutasid riigikaitset: kuulutab 
sõja ja teeb rahu (parlamendi otsuse alusel), kuulutab välja sõja- ja 
kaitseseisukorra (esitades selle parlamendile kinnitamiseks), määrab 
ametisse ja vabastab ametist kaitseväe juhte („sõjaväelisi ametnikke“), 
on kaitseväe juhataja.32 Kui sõja kuulutamise, rahu tegemise ja sõja-
seisukorra kehtestamise korra üle oli varemgi arutletud, siis juhti-
vate kaitseväelaste nimetamisest polnud seni räägitud ning täiesti 
uudseks osutus punkt, mille kohaselt pidi presidendist saama „vaba-
riigi sõja- ja kaitse vägede juhataja“.

31 Riigikohtu esimehelt põhiseaduskomisjonile. 26.04.1920. – RA, ERA.15.2.102, 
l 168–169.
32 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 46. 15.12.1919. – RA, ERA.15.2.373, 
l 83.
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Sellisel kujul jäi riigikaitseliste ülesannete jaotus parlamendi ja 
presidendi vahel püsima ka põhiseaduskomisjonis esimesel lugemisel 
heaks kiidetud põhiseaduse eelnõusse:

§ 51. Riigivolikogu otsustab sõjakuulutamist ja rahutegemist, kinnitab 
sõja ja kaitse-seisukorra väljakuulutamise ja selle lõpetamise [...].

§ 54. President [...] määrab ametisse ja vabastab sellest kui sõja-
väelised, nii ka kodanlikud ametnikud [...]; kuulutab sõda ja teeb 
rahu, riigivolikogu vastava otsuse põhjal [...]; on rahuajal vabariigi 
kaitsevägede juhatajaks; kuulutab välja sõja- ja kaitseseisukorra ja 
paneb seda riigivolikogule kinnitamiseks ette [...].33

Paraku otsustati peagi presidendi ametikohast loobuda, mistap 
võimufunktsioonid vajasid ümberjagamist. Riigikaitset puudutanud 
osas teostus see ülesanne ootamatult hõlpsalt – presidendi õigused 
ja kohustused asetati lihtsalt peaministri õlule. 25. märtsil 1920 teisel 
lugemisel vastu võetud põhiseaduse eelnõu kohaselt otsustas Riigivo-
likogu jätkuvalt sõja kuulutamise ja rahu tegemise üle ning kinnitas 
peaministri otsuse kaitseseisukorra kehtestamise kohta. Peami-
nister aga määras ametisse kaitseväe juhte, kuulutas välja sõja ja 
tegi rahu (parlamendi otsusel), kuulutas välja kaitseseisukorra (Vaba-
riigi valitsuse nõusolekul) ning oli „rahu ajal Vabariigi kaitsevägede 
ülempealik“34.35

Kui teisel lugemisel komisjonis olid presidendi volitused läinud üle 
peaministrile, siis kolmandal lugemisel leidsid sotsiaaldemokraadid, 
et ka peaministri võim vajab kärpimist. Seetõttu usaldati kaitseväe 
juhtide ametisse nimetamine, sõja kuulutamine ja rahu tegemine 
(parlamendi otsuse põhjal), samuti kaitseseisukorra kehtestamine 
(ja parlamendile kinnitamiseks esitamine) valitsuse kui kollegiaalse 
riigipea kätesse.36

33 Põhiseaduse eelnõu. 21.12.1919. – RA, ERA.15.2.373, l 197–198.
34 Kuna eelmises eelnõus oli presidenti nimetatud kaitsevägede juhatajaks, siis 
tulenes peaministri omapärane ametinimetus tõenäoliselt Soome eeskujust – 
Soome president oli muuhulgas ka sotaväen ylipäällikkö.
35 Põhiseaduse eelnõu. 25.03.1920. – RA, ERA.15.2.374, l 242.
36 Põhiseaduskomisjoni koosoleku protokoll nr 77. 27.04.1920. – RA, ERA.15.2.375, 
l 56, 76; Põhiseaduse eelnõu. 11.05.1920. – RA, ERA.15.2.375, l 186.
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Vaikselt ja tähelepandamatult oli hingusele läinud kaitsevägede ülem-
pealiku ametikoht. Tõenäoliselt oli selle taga sõjaväelaste vastuseis. Kui 
18. detsembril 1919 oli Laidoner põhiseaduskomisjonis arvanud, et presi-
dent võiks küll rahu ajal kaitseväe juhatajaks olla ja peaks alles sõja 
puhkemisel määrama ametisse ülemjuhataja, siis uue aasta algul asusid 
sõjaväejuhid (Laidoner, Larka jt) vastupidisele seisukohale. Polevat 
ühtki põhjust, miks peaks president olema kaitsevägede juhataja. Vastu-
oksa, kaitsevägede juhatajana langeks presidendile vastutus kaitseväe 
väljaõppe, varustamise, korraldamise ja veel tuhande pisiasja eest, mis 
võiks aga presidendi autoriteeti üksnes madaldada.37 Mõistagi kehtisid 
samad argumendid ka peaministrist (või näiteks sõjaministrist) ülem-
pealiku puhul. Tõsi, ehkki ülempealiku ametikohta enam ei mainitud, 
tuleb Riigikaitse peatüki sõnastusest – „sõja puhkedes läheb kaitsevä-
gede juhatamine Vabariigi valitsuselt ülemjuhataja kätte“ – järeldada, 
et rahuaegse kaitseväe juhatajana nähti valitsust tervikuna. Sama 
kinnitas Ado Anderkopp: „Niikaua kui sõda ei ole, juhatab sõjaväge 
valitsus tema terves koosseisus, ta võib selle korralduse ka ühe inimese 
kätte usaldada, kas peaministri või sõjaministri kätte.“38

Väitlused Asutava kogu plenaaristungitel
Riigikaitset puudutanud sätted läksid põhiseaduse eelnõu lõppre-
daktsiooni kujul, nagu need olid komisjonis kolmandal lugemisel 
heaks kiidetud (RT 1920, 113/114, 243). Ometigi ei möödunud riigikaitse 
peatüki lugemised Asutavas Kogus ilma diskussioonideta.

Põhiseaduse esimese lugemise juhatas sisse komisjoni aruandja 
Ado Anderkopp. Ühe lõigukese oma pikast kõnest pühendas ta ka 
riigikaitsele, täpsemalt väitlustele alalisväe ja rahvamiilitsa ümber. 
Anderkopp meenutas komisjonis kõlanud hinnanguid rahvamiilitsa 
headele ja halbadele külgedele ning soovitas eriti hoolikalt kaaluda 
kindral Laidoneri argumente. Lisaks meenutas aruandja sotsiaalde-
mokraatide eneste tõdemust, et „meil võib-olla seda [st rahvamiilitsat] 
15–20 aasta jooksul mitte teostada ei saa“.39

37 Sõjaministeeriumilt Vabariigi valitsusele. 29.01.1920. – RA, ERA.15.2.102, l 136.
38 Asutava kogu koosoleku protokoll nr 140. 10.06.1920. – RA, ERA.15.2.139, l 24.
39 Asutava kogu koosoleku protokoll nr 133. 27.05.1920. – RA, ERA.15.2.132, l 21–22.
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Siiski algatasid sotsiaaldemokraadid põhiseaduse teisel lugemisel 
taas väitluse rahvamiilitsa üle. Jaan Vain ja Karl Ast kiitsid rahva-
miilitsat ja laitsid alalisväge ning Vain pani ette kirjutada Riigikaitse 
peatükki paragrahv: „Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitseväed, 
millel alaliste seisvate vägede iseloomu ei tohi olla.“40 Ettepanekule 
oponeerisid Anderkopp ja Konstantin Päts ning aruandjana soovitas 
Strandman jääda olemasoleva sõnastuse juurde. Hääletamisel anti 
senisele redaktsioonile 42 ja Vaini muudatusettepanekule 32 häält.41 
Vain kordas ettepanekut kolmandal lugemisel, kuid jäi taas vähe-
musse.42

Lõpetuseks
Lõpetuseks võib öelda, et 1920. aasta põhiseaduses riigikaitsele pühen-
datud sätted toimisid. Valitsus tõepoolest nimetas ametisse kait-
seväe kõrgemad juhid, andis välja kaitseväge puudutanud seadlusi 
ja määrusi ning kuulutas vajaduse korral välja kaitseseisukorra. Sõda 
kuulutada ega rahu teha, samuti mobilisatsiooni alustada polnud selle 
põhiseaduse kehtimise ajal õnneks tarvis. Nimetamisväärsete tõrge-
teta toimis ka üldine kaitseväeteenistuskohustus ning praktiliselt kõik 
tervise poolest sobilikud noormehed said ajateenistuse vältel sõjalise 
väljaõppe. 1924. aasta 1. detsembri kogemus näitas, et ülemjuhataja 
ametisse nimetamine olnuks otstarbekas ka üleriigilise kaitseseisu-
korra kehtestamisel, ent see polnud oluline puudus. Peamiseks prob-
leemiks kujunes asjaolu, et kaitseväe juhtimine rahuajal jäeti valitsu-
sele kui kollegiaalsele asutusele. Seeläbi tekkis hulgaliselt segadust ja 
paksu verd sõjaväelaste hulgas, kes taotlesid asjatult kaitseväe juhataja 
ametikoha loomist. Positiivseks tuleb aga hinnata rahvamiilitsa idee 
läbikukutamist. Alternatiivajalugu pole küll võimalik läbi mängida, 
ent on üpris kindel, et rahvamiilits poleks suutnud toonastes oludes 
Eesti omariiklust kaitsta.

40 Asutava kogu koosoleku protokoll nr 140. 10.06.1920. – RA, ERA.15.2.139, l 16.
41 Asutava kogu koosoleku protokoll nr 140. 10.06.1920. – RA, ERA.15.2.139, l 23.
42 Asutava kogu koosoleku protokoll nr 142. 15.06.1920. – RA, ERA.15.2.141, l 24.
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Lisa
Riigikaitsega seotud sätted 1920. aasta põhiseaduses  

(RT 1920, 113/114, 243).

Peatükk V. Valitsusest.
§ 60. Vabariigi valitsus [...]
2) nimetab ametisse ja vabastab sellest kaitseväelisi ja kodanlisi amet-

nikke [...];
4) kuulutab sõja ja teeb rahu Riigikogu vastava otsuse põhjal;
5) kuulutab välja kaitseseisukorra nii üksikuis riigiosades, kui ka kogu 

riigis ja esitab selle Riigikogule kinnitamiseks [...].

Peatükk VIII. Riigikaitsest.
§ 78. Kõik Eesti kodanikud on kohustatud osa võtma vabariigi kait-

sest seaduses ettenähtud alustel ja korras.
§ 79. Vabariigi kaitseks moodustatakse kaitseväed, mille korraldus 

määratakse kindlaks eriseaduses.
§ 80. Mobilisatsiooni väljakuulutamise kui ka sõja alguse korral läheb 

vabariigi kaitsevägede juhatamine vabariigi valitsuselt tema poolt 
määratud iseäralise kaitsevägede ülemjuhataja kätte, kelle võimu-
piirid on kindlaks määratud eriseaduses.

§ 81. Vabariigi valitsusel on õigus välja anda eriseaduses ettenähtud 
alustel ja korras kaitsevägedesse puutuvaid seadlusi ja määrusi.

§ 82. Vabariigi kaitsejõudude mobilisatsiooni väljakuulutamise 
otsustab Riigikogu. Vabariigi valitsusel on õigus ilma Riigikogu 
otsust ootamata mobilisatsiooni välja kuulutada, kui võõras riik 
on kuulutanud vabariigile sõja, alganud sõjalise tegevuse või välja 
kuulutanud vabariigi vastu mobilisatsiooni.
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National defence matters in discussions 
on Estonian Constitution 1920

Summary
The Constitution of the Republic of Estonia drafted by the Estonian 
Constituent Assembly was intended to comprise, among other aspects, 
also the aspects of national defence. The main problem in these discus-
sions was the politicians’ limited understanding of military matters, 
since before the foundation of the independent state, national defence 
had been arranged by the central power of the Russian Empire and 
Estonians had no chance to be involved in it. Only the Marksists had 
a specific goal in the field of defence – to replace the permanent cadre 
army with the militia –, and in search of an example, they looked to 
Switzerland as model. 

As the drafting of the Constitution required time, it was decided to 
adopt a transitional constitution, which was approved on 4 June 1919. 
The matters of national defence were only briefly covered in it. As 
established by the transitional constitution, the Constituent Assembly 
had the sole authority to make decisions on declaring war, conclu-
ding peace and declaring a state of war. The responsibility for arran-
ging external security and appointing the commander-in-chief of the 
armed forces was left to the government. The only military matter 
that provoked disputes was the procedure for the appointment of the 
commander-in-chief. The right wing considered the commander of 
the armed forces as the exerciser of state power, who was only to be 
subject to the Constituent Assembly, while the left wing, using their 
numerical majority, reduced the commander-in-chief to the level of an 
ordinary public official appointed by the government on the proposal 
of the minister of military affairs.

The drafting of the permanent constitution started in the second half 
of the summer of 1919. In the first draft, prepared by Jüri Uluots, future 
professor of the history of law at the University of Tartu, national 
defence was mentioned only once in an insignificant section. However, 
the Constitutional Committee considered it necessary to include a 
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whole chapter on national defence and delegated the task to Karl Ast, 
a social democratic journalist. In the middle of December, national 
defence matters were discussed by the Constitutional Committee, 
with the superior military leaders participating in their meetings 
as experts. As Ast had not submitted his draft by that time, the first 
version of the chapter on national defence was prepared in the course 
of the discussions held by the Committee. Despite the debates over a 
few specific points, a general consensus emerged quite swiftly during 
the first reading of the chapter.

The Marksists, however, had no intention to agree with the situa-
tion that had arisen and for the second reading, Ast provided his own 
draft, in which the main goal was to replace the permanent cadre 
army with the militia and reduce the role of military institutions and 
staff in state affairs. This sparked off an intense debate, which lasted 
throughout the second and third reading in the Committee and the 
subsequent three readings at the plenary sessions of the Constituent 
Assembly. Despite their overwhelming majority in the Constitutional 
Assembly, the Social Democrats finally had to succumb and surrender 
their intention to effect a transition to the militia.

The revised version of the Constitution was adopted on 15 June 
1920 and it included a chapter on national defence, consisting of 
five sections. Looking back, the national defence system specified in 
the Constitution functioned properly. The most serious shortcoming 
was the fact that the government as a collective body was tasked 
with leading of the armed forces and no exclusive commander of the 
defence forces was provided for in the Constitution.




