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29. juulil 1921 otsustas Riigikogu soowi- 
awaldusega Wabariigi Walitsuse poole pöö- 
rata, et Wene uus 1903 a. Kriminaal-seaöustik 
weil lähemal ajal waksma jpanöaks.

Selle soowiawalöuse teostamiseks tegi Wa- 
litsus kohtuministrile ülesanöeks, läbirääki- 
miste teel Riigikogu rühnraöega selgitaöa, 
missugusel teel seöa soowiawalöust wöimalik 
oleks teostaöa.

Selgus, et selle ülesanöe teostamiseks 
tuleb Walitsuse poolt erikommisjon moodus- 
taöa ja töö laiemale ning kindlamale alusele 
seaömiseks osa wötma kutsuöa ka nenöe Riigi
kogu rühmaöe esitajaö, kes öiguslist riigikoröa 
ei eita.

lrhinedes sellega otsustas Wabariigi Wa- 
litsus 1. märtsil 1922 mooöustaöa kohtuminiS- 
teeriumi juures mainitud erikommisjon järg- 
mises koosseisus:

Esimees: Kohtum. Kodisik. osak. ju- 
hataja I. Reinhold.

Liikmeö: Riigikogu pöllumeeste rüh- 
ma esitaja wann. aöw. A. Maurer,

Riigikogu rahwaerakonna rühma esi
taja wann. aöw. I. Jaakson,

Riigikogu tööerakonna rühma esitaja 
wann. aöw. T. Kalbus,

Riigikogu sots.-öemokr. rühma esitaja 
wann. adw. abi A. Palwaöre,

Wannut. adw. nöukogu esitaja wann, 
aöw. R. Elias er,

Tallinnas, juuni kuul 1S22.

Kohtupalati prokuröör P. Wälbe, 
Söjawäe prokuröör kapt. Trak- 

mann,
Kohtumin. nöunik K. Saarmann, 
Kohtumin. asjade walitseja A. Ma

tz o n i.
Riigikogu kr. rahwaerakonna rühm, kutse 

peale waatamata, senini oma esitajat saatnud 
ei ole.

Kommisjoni ülesandeks tehti Wene uus 
Kriminaal-seaöustik Eesti keelöe ümber panna 
ja temas meie oludele wastawad tarwilikud 
muuöatuseö teha. .

Kommisjon asus tööle 12. märtsil 1922 ja 
jöudis juuni esimesel poolel ülöosa wälja 
töötaöa ning kahel lugemisel wastu wötta.

Et suwe waheaega ära kasutaöa, otsustati 
ülöosa niisugusel kujul, mis talle teisel luae- 
misel anti, ühes lühikeste motiiwiöega tähtsa- 
mate muuöatuste kohta trükki anda ja wasta- 
watele asutustele, kohtutegelastele ning 
öigusteadlastele tutwunemiseks fti lahkeks 
arwustamiseks laiali saata, palwega, et nad 
on^a arwamiseö ja märkuseö niihästi üle- 
ülöse, kui ka üksikute muuöatuste, täienöuste 
ning reöaktsiooni kohta kohtuministeerimm 
saaöaks wöimalikult 2 kuu jooksul.

Sügisel algab kommisjon uuesti oma tege- 
wust, kus siis kolmanöal lugemisel ka saaöe- 
tuö arwustuseö ja märkuseö ära saawaö kasu- 
tatuö.

Re-aktfiooni Kommisjon.



kiriminaal-seaäustik.
ü I ä o 5 a.

Süüteoö ja karistuseö üleülöse.
1. peatükk.

Ülömääruseö. i
§ 1. Süüteoks loetakse tegu, rnis keelatud 

tema koröasaatmise ajal seaduse poolt karis- 
Luse ähwaröusega. (1)

ß 2. Süüteguöe eest määratawad karistu- 
seö on:

3) surmanuhtlus,-
4) sunnitöö,'
5) wangimaja,- - -
6) arest;
7) rahatrahw. (2)
ß 3. SLiütegu, mille eest seaöus määrab 

raskema karistusena surmanuhtluse wöi sun- 
nitvö, nimetatakse raskeks kuriteoks.

Süütegu, mille eest seaöus määrab raske
ma karistusena wangimaja wöi üle kuue kuu 
aresti, nimetatakse kuriteoks .

Süütegu, mille eest seaöus määrab raske
ma karistusena aresti mitte üle kuue kuu wöi 
rahatrahwi, nimetatakse Aleas tumi- 
seks. (3)

2. peatükk.

K r i m i n a a l - s e a ö u s t i k u makswus- 
piirkonö.

8 4. Käesolew seaöustik on maksew köigi 
Eesti Wabariigi piiriöes koröasaaöetuö süüte
guöe kohta, olgu koröasaatja Eesti Wabariigi 
koöanik wöi wäljamaalane, 8 6. ettenähtud 
eranöitega. (4)

8 6. Käesolewa seaöustiku alla ei käi:
1) teoö, miöa karistatakse eriseaöuste jä- 

rele, neis piiriöes, mis nimetatuö sea- 
öustes kinölaks määratuö,'

2) nenöe wäljamaalaste poolt koröasaaöe'- 
tuö süüteoö, kellel Eesti Wabariigis 
eksterritoriaalsuse öigus on. (6)

§ 6. Käesolewa seaöustiku alla käiwad 
Eesti Wabariigi koöanikkude poolt wäljamaal 
koröasaaöetuö süüteoö, kui neil seal eksterri
toriaalsuse öigus on. (6)

H 7. Käesolewa seaöustiku alla käiwad 
Eesti Wabariigi koöanikkuöe poolt wäljaspool 
Wabariigi piire koröasaaöetuö süüteoö: 1) kui 
neeö on raskeö kurrteoö wöi kuriteoö wöi 2) 
kui neeö on sarnaseö üleastumiseö, milleöe 
karistatawus nenöe koröasaatmisel wäljas
pool Eesti Wabariigi piire on ette nähtuö 
Wabariigi poolt tehtuö rahwuswahelises le- 
pingus; selle juures tuleb silmas piöada ZZ 8 
ja 9 määrusi,
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Käesolewa seaöustiku alla käiwad ka wäl
jamaalaste poolt wäljaspool Eesti Wabariigi 
piire koröasaaöetuö süüteoö: 1) kui neeö on 
raskeö kuriteoö wöi Eesti Wabariigi koöanik- 
kuöe öiauste wöi Wabariigi waranöuste wöi 
sissetulekute wastu sihituö kuriteoö wöi 2) kui 
süüteo karistatawus tema koröasaatmisel wäl
jaspool Eesti Wabariigi piire on ette nähtuö 
Wabariigi poolt tehtuö rahwuswahelises le- 
pingus,- selle juures tuleb silmas piöaöa 8 
ja 9 määrusi. (9)

8 8. Wäljaspool Eesti Wabariigi piire 
koröasaaöetuö süüteo eest ei wöeta § 7 nime- 
tatud juhtumustel koröasaatjat wastutusele 
käesolewa seaöustiku järele: 1) kui tegu te
ma koröasaatmise koha seaöuse järele keelatuö 
ei olnud; 2) kui sttüalune wäljamaa kohtu 
seaöusjöulise otsuse läbi on öigeks möistetuö 
wöi karistusest wabastatuö,' 3) kui süüölaseks 
möistetu wäljamaa kohtu otsuse järele mää- 
ratuö karistuse täielt on ära kanönuö wöi 4) 
kui wööra riigi wastu sihituö süütegu nenöe 
hulka kuulub, milleöes süüölase wäljaanömist 
ei lubata.

Wäljaspool Eesti Wabariigi piire koröa
saaöetuö süüteo eest käesolewa seaöustiku ß 7 
järele wastutusele wöetawale isikule kergen- 
öatakse karistust Z 54 pöhjal, kui süüölaseks 
möistetu wäljamaa kohtu otsuse järele mää- 
ratuö karistusest ühe osa on ära kanönuö wöi 
kui süüteo koröasaatmise koha seaöus, käesole
wa seaöustikuga wörrelöes, kergema karistu
se määrab. (10)

4 9. § 8 esim. jaos p. 1 ja 2 ning teises 
jaos sisalöuwaö määruseö ei maksa 100— 
102 ja 126 ettenähtuö süüteguöe kohta ja, kui 
süüölane Eesti Wabariigi koöanik, siis ka mit
te nenöe süüteguöe kohta, mis ßZ 108—111^, 
114—118-, 643 (2. ja 3. jagu) ja 645 (4. jagu) 
ära on tähenöatuö. (11)

Z 10. Wäljamaalane, kes wäljaspool Ees
ti Wabariigi piire raske kuriteo wöi kuriteo 
koröa saatnuö, mille eest ta Eesti Wabariigis 
ei ole seatuö korras süüölaseks wöi süütuks 
wöistetud wöi karistusest wabastatuö, antak- 
se wälja lepingu järele, mis tehtuö süüaluse 
wäljaanömist nöuöwa riigiga, wöi selles suh- 
tes nimetatuö riigiga wakswa wastastikkuse 
pöhjal.

Eesti Wabariigi koöanik antakse wälja sa- 
maöel tingimustel, kuiö ainult lepingu jä
rele, mis tehtuö süüaluse wäljaanömist nöud- 
wa riigiga^(13)

Z 11. Miljaantuö uut kriminaal-seadust 
tarwitab kohus vtsuste tegemisel ka teguöe 
kohta, mis enne selle seaöuse maksmahakka- 
mist koröa saaöeti, kui neeö teoö koröasaat
mise ajal karistuse ähwaröusega keelatuö oliö.
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Wäljaantuö uue seaöuse pöhjal määrata- 
wat karistust kergenöatakse ß 54 järele, kui 
süüteo koröasaatmise ajal makswa seaöuse jä- 
rele karistus uue seaöusega wörrelöes ker- 
gem oli. Karistatawust körwalöaw iganemise 
tähtaeg arwatakse wälja selle seaöuse pöhjal, 
mis süüteo koröasaatmise (ß 69 p. 1 ja 2) wöi 
kohtuotsuse tegemise ajal (§ 69 p. 3) maksew 
oli, kui selles seaöuses määratud tähtaeg uue 
seaöusega wörrelöes lühem on. (14)

3. peatükk.
Karistuseö.

K 12. Surmanuhtlus saaöetakse Eöe poo- 
mise läöi, mitteawalikult. (15)

§ 13. Sunnitöö määratakse tähtajata wöi 
tähtaegselt neljast kuni wiieteistkümne aasta- 
ni.

Sunnitöölisi peetakse kinni sunnitöömaja- 
öes ühiswangistuses ja nenöe peale panöak- 
se sunöuslikuö raskeö tööö niihästi sunnitöö- 
majaöes kui ka wäljaspool. (16)

8 14. Wangimaja määratakse kahest näöa- 
last kuni kuue aastani.

Wangimaija möistetuiö peetakse kinni 
ühiswangistuses ja nenöe peale panöakse sun- 
öuslikud tööö niihästi wangimajas kui ka 
wäljaspool.

Mitte üle ühe aasta kinnimöistetuiö wöi- 
öakse töööele saata wäljaspool wangimajja 
ainult nenöe oma nöusolekul. (18)

§ 15. Arest määratakse ühest päewast kuni 
kuue aastani.

Aresti möistetuiö peetakse kinni aresti- 
majaöes ühiselt, kuiö nenöe palwel ja waba- 
kambrite olemasolekul — ttksikult.

üle seitsme päewa aresti möistetuiö ko- 
hustatakse enöale tegewust walima, mis ares- 
tiwajas luba-tuö. (21)

§ 16. Sunnitöö tähtaega määratakse aas- 
tate ja poolaastate, wangimaja tähtaega — 
aastate, kuuöe ja näöalate, ning aresti täht
aega — aastate, kuuöe, näöalate ja päewade 
kaupa.

Seaöuses ettenähtud lisakaristuste tähtae- 
gu — öiguse kaotus töötaöa pärast karistuse 
ärakanömist seaöuses nimetatud kauöandus- 
ja tööstusalaöel wöi muus tegewuses, niisa- 
ma ka ametnikkuöe taganöamisega kaasaskäiw 
keelö samasugust wöi körgemat ametit piöaöa, 
— määratakse aastate ja kuuöe kaupa.

Lähtaegade wäljaarwamisel loetakse päe- 
was — kakskümmendneli tunöi, näöalas — 
seitse päewa- kuuö ja aastaö arwatakse kalenö- 
ri järele. (22)

8 17. Nahatrahw määratakse markaöes, 
wälja arwatud juhtumuseö, kus seaöuses ise- 
äralik arwewiis on eite nähtud. Kui raha- 
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trahwi ülemmäär seaöuse järele mitte alla 
kümnetuhanöe marga ei ole, siis ei wöi mää- 
ratawa trahwisumma suurus mitte alla tu- 
yanöe marga olla.

Rahatrahwi äramaksmise tähtaega wöib 
kohus pikendaöa wöi maksmist jaotaöa, kuiö 
mitte rohkem kui ühe aasta peale, otsuse sea- 
öusjöusse astumise päewast arwates. (24)

4 18. Surmanuhtlusele wöi sunnitööle 
möistmisega käib kaasas köigist riiklistest ja 
omawalitsuslistest ametitest taganöamine ja 
riiklise pensioni, kaitsewäeliste aukraaöiöe, 
autähteöe ning aumärkiöe kaotus. (28)

5 19. Sunnitööle möistetu kaotab öiguse:
1) olla walijaks wöi walitawaks riikliste 

wöi omawalitsusliste asutuste wali- 
wistel ja jösa wötta rahwahääletami- 
sest,-

2) olla riiklisteS wöi omawalitsuslistes 
ametites-

3) olla kaitsewäe teenistuses;
4) olla eestkostjaks wöi hoolöajaks-
5) olla awalikkuöes wöi erakooliasutustes 

juhatajaks, kaswatajaks wöi öpetajaks,'
6) olla wahekohtunikuks, konkursi walit

suse wöi aöministratsiooni liikmeks, 
wannutatuö hoolöajaks, wanöekohtuni- 
kuks, aöwokaaöiks wöi wolinikuks as- 
jade ajamisel riiklistes wöi omawalit
suslistes asutustes;

7) olla tunnistajaks lepingute wöi aktide 
tegemise juures, kus tunuistajate osa- 
wötmist seaöuse poolt nöutakse. (30)

4 20. § 18 tähenöatuö öiguste kaotus käib 
kaasas ka üle ühe aasta wangimaija möistmi
sega, mitte üle ühe aasta aga — seaöuses eriti 
ettenähtuö juhtumustel.

üle ühe aasta wangimaija möistmisega 
wöiöakse ühenöaöa § 19 ettenähtuö öiguste 
kaotust, kas köik koos wöi üksikult, mitte üle 
ühe aasta aga — seaöuses eriti ettenähtuö 
juhtumustel.

5 21. § 19 pöhjal kaotatud öiguseö antakse 
tagasi: sunnitööle möistetmle — kttmne aas
ta pärast ja wangimaija möistetmle — wiie 
aasta Pärast, arwates kinnipidamise löpust.

Süüöi möistetute laitmata ülespiöamise 
korral ja nenöe palwel wöiöakse neiö täht- 
aegu lühenöaöa, kui Pool nenöest juba möö- 
öas on. (31)

6 22. Seaöuses ettenähtuö koröadel määra
takse seaöuses eriti tähenöäituö lisakaristusi 
järgmiselt:

1) öiguse kaotuse korral seaöuses tähenöa
tuö kaubanöus- wöi tööstusalaöel wöi 
mönes muus tegewuses töötaöa, arwa
takse kaotuse tähtaeg karistuse, ärakanö- 
mise löpust,'



2) neil koröaöel, kui kohtuotsuse awalik 
wäljakuulutamine seaöuses ette näh- 
tuö, trükitakse see süüölase kulul „Riigi 
Teatajas" ja ühes eraajalehes kohtu 
määramise järele-

3) seaöuses ettenähtuö ametnikkuöe tagan- 
öamine ametist, wälja arwatud § 66 Lei
ses jaos nimetatud juhtumus, käib koos 
keeluga samasugust wöi körgemat ame- 
tit piöaöa seaöuses määratuö aja jook- 
sul wöi kunagi. (33)

8 23. Sunnitööle wöi wangimaija möistc- 
tuö wäljamaalasi wöib kohus määrata maalt 
wäljasaatmisele peale karistuse ärakanömist, 
neile ära keelates tagasitulekut Eesti Waba- 
riiki. (35)

§ 24. Asjaö, mille walmistamine, müümi- 
ne, laialilaotamine, kaasaskanömine ja hoiö- 
mine keelatuö, wöetakse ära ja, kui seaöuses 
nenöe tarwitamise kohta erimäärust ei ole, 
häwitatakse wöi tunnistatakse riigi omanöu- 
seks.

Gamal alusel wöetakse ja häwitatakse ära 
wöi määratakse riigi kasuks: 1) süüteo koröa- 
saatmiseks walmisseatuö wöi tarwitatuö as- 
jad, kui nenöe ärawötmine seaöuses eriti ette 
on nähtuö, ja 2) muuö seaöuses eriti nime
tatuö asjaö. (36)

D 25. Mis ilma sellekohase loata awatud 
wöi sisse seatuö, pannakse kinni selle loa saa- 
miseni.

Mis korrawastaselt ehitatuö, awatuö, sis
se seatuö, ümber ehitatuö, parandatuö wöi 
uuenöatud, tuleb kohtu poolt määratuö aja 
jooksul ja süüölase kulul maHa kiskuöa, kin
ni panna, paranöaöa, teisale paigutaöa wöi 
alguskoröa seada: 1) kui see, miöa süüölase 
poolt koröa saaöeti, kahjulikuks tunnistatakse 
awalikule julgeolekule wöi rahwa terwisele- 
2) kui süüteoö koröa saaöeti, mis ette nähtuö 
88 223 p. 3, 224, 310 j. 2, 311, 312, 316 p. 3, 
318, 384, 388, 398 ja 407. (37)

4 26. 88 24 ja 25 määrusi tarwi- 
tatakse kohtu poolt ka kaebealuse öigeksmöist- 
mise wöi karistusest mabastamise korral, sa- 
muti ka kriminaal-toimetuse löpetamisel wöi 
seismapanekul. (38)

4. peatükk.
Karistuse kanömisest tingimisi 

wabastamine.
4 27. Wangimaija mitte üle ühe aasta 

ilma 88 18 wöi 19 ettenähtuö öiguste kaotu- 
seta, samuti ka aresti mitte üle ühe aasta, 
wöi aresti rahatrahwi wahetuseks, möiste
tuiö wöiöakse karistuse kanömisest tingimisi 
wabastaöa, kui naö waremalt sunnitööga wöi 
wangimajaga karistatuö ei ole ja kui see
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Neid allealisi wöiöakse anöa wastutuslise 
walwe alla wattemate, nenöe eest hoolitsewate 
isikute wöi munde seesuguste ustawate isikute 
kätte, kes sellega nöus on,- rastete kuriteguöe 
wöi kuriteguöe koröasaatmise puhul aga wöi
öakse neiö paigutaöa ka parandusasutustesse, 
kui see aga wöimata, siis allealiste jaoks wan
gimaja juures eriti seatuö ruumidesse.

Parandusasutustesse wöi allealiste jaoks 
wangimaja juures eriti seatuö ruumidesse pai- 
gutatud allealiseö peetakse seal kinni kuni para- 
nemiseni, igal juhtumusel mitte alla ühe aasta 
ja mitte kauem kui nenöe kaheksateistkümne 
aastaseks saamiseni,- neid aga, kes paiguta- 
mise ajal üle wiieteistkümne aasta wanaö 
oliö — mitte kauem kui nenöe kahekümne 
aastaseks saamiseni. (41).

8 43. Süüks ei arwata süütegu, miöa 
koröasaatja ei wöinuö ette näha wöi ära 
hoiöa. (42).

8 44. Selle asjaolu mitteteaömine, mille 
peal pöhjeneb teo kuritegelikkus wöi wastutuse 
raskenöamine, körwalöab teo enese wöi was- 
tutust raskendawa asjaolu süüksarwamise.

See määrus ei maksa ettewaatmata tegude 
kohta, kui mitteteaömine süüölase hooletuse 
tagajärjeks oli. (43).

ß 45. Süüteoks ei loeta tegu, mis koröa 
saaöetud seaöuse täitmiseks, ega ka tegu, mis 
koröa saaöetud ameti alal antu- käsu täitmi
seks, kui käsk on antuö sellekohase ülemuse 
poolt tema seaduslikkuöes wöimupiiriöes, 
kokkukölas seatuö määrustega, ja kui ta mi- 
öagi lausa kuritegelikku ette ei kirjuta- 
nud. (44).

8 46. Süüteoks ei loeta tegu, mis koröa 
saaöetuö häöakaitse juures kaitsja enese wöi 
Leise inimese isikliste wöi aineliste waraöe 
wastu sihituö seaöuswastalise kallalekiWu- 
mise korral.

Häöakaitse piiriöest üleastumine kaitse 
liialöamise wöi ebaöigel ajal tarwitamise teel 
on karistataw ainult seaöuses eriti tähendatuö 
juhtumustel. (45).

8 47. Süüteoks ei loeta tegu, mis koröa 
saaöetuö enese wöi teise inimese elu päästmi- 
seks häöaohust, mis ähwaröuse, seaöuswastase 
sunöimise wöi muu pöhjuse läbi tekkis, ja 
miöa samal ajal muuöe abinöuöega körwal- 
daöa ei saaöuö.

Süüteoks ei loeta ka tegu, mis koröa saa-- 
detud enese wöi teise inimese terwise, waba- 
öuse, sugulise puhtuse wöi muuöe isikliste 
wöi aineliste waraöe päästmiseks häöaohust, 
mis ähwaröuse, seaöuswastase sunöimise wöi 
muu pöhjuse läbi tekkis ja miöa samal ajal 
muuöe abinöuöega körwalöaöa ei saaöuö, kui 
sealjuures teo koröasaatja! küllalt pöhjust oli 
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tema poolt sünnitatawat kahju kaitstawa 
waraga wörrelöes wähetähtsaks piöaöa.

Nimetatuö määruseö ei maksa neil juhtu- 
wustel, kus häöaohu eest körwale hoidmine 
ise süüteoks loetakse. (46).

ß 48. Süüteoks ei loeta tegu, mis oli sihi
tuö olemata objekti wastu, wöi niisuguse 
objekti wastu, mis silmanähtawalt kölbmata 
seda liiki süüteo koröasaatmiseks, nagu see 
kawatsetuö oli. (47).

7. peatükk.

Süüdluse liigiö.

4 49. Süütegu loetakse tahtliseks 
(meelega tehtuks) mitte ainult siis, kui süüö- 
lane tema koröasaatmist soowis, waiö ka siis, 
kui süüölane teaöwalt sünöiöa laskis taga- 
järje, mille peal selle teo kuritegelikkus pöh- 
jeneb.

Süütegu loetakse e t t e wa a t m ata k s 
mitte ainult siis, kui süüölane teöa ette ei 
näinuö, ehk seöa küll wöis ja piöi ette nägema, 
waiö ka siis, kui ta küll ette nägi tagajärje, 
mille peal kuritegelikkus pöhjeneb, kuid kerge- 
meelselt eeldas seöa tagajärge körwaldaöa.

Raskeö kuriteoö on karistatawad ainult 
tahtlise süü olemasolekul.

Kuriteoö on karistatawad tahtlise süü ol'e- 
masolekul, ettewaatmata süü olemasolekul 
aga ainult seaöuse eriti nimetatuö juhtu
mustel.

üleastumiseö on karistatawad mitte ainult 
tahtlise süü, waiö ka ettewaatmata süü ole
masolekul, wälja arwatuö seaöuses eriti ni
metatuö juhtumuseö. (48).

8 50 Tegu, millega süüteo täiöesaatmine 
algab, kui süüölane selle koröasaatmist soowis, 
see aga tema tahtmisest rippumata asjaolu 
pärast teostamata jäi, loetakse süüteo kat- 
seks.

Raske kuriteo-, seaöuses eriti nimetatuö 
koröaöel aga ka kuriteo katse on karistataw, 
kuiö nenöe süüteguöe eest seaöuses määratuö 
karistnsi kergenöatakse 8 54 kindlaks määra- 
tnö alustel.

üleastumise katse ei ole karistataw.
Katse süütegu koröa saata selleks lausa 

kölbmata, äärmise harimatuse wöi ebausu 
tbttu walituö abinöuöega, ei ole karis
tataw. (49).

8 51. Tahtlise süüteo koröasaatmise jaoks 
abinöu muretsemist wöi kölblikuks tegennst 
loetakse süüteo e t t e w a l m i s t u s e k s.

Ettewalmistus on karistataw seaöuses 
eriti nimetatuö juhtumustel, kui ta sealjuu- 
res seisma panöi asjaolu pärast, mis süüd- 
lase tahtmisest ei rippunuö. (50).
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8 52. Kui süütegu koröa saaöeti mitme isi- 
ku poolt, kes tema täiöesaatmiseks oliö kokku 
leppinuö wöi teaöwalt üheskoos tegutsenuö, 
siis loetakse süüteo osalisteks neiö, kes: 
1) süüteo otsekoheselt koröa saatsiö wöi Lewa 
täiöesaatmisest osa wötsiö,- 2) kes teist isikut 
süüteost osawötmisele kihutasiö,- 3) kes kaas- 
aitajateks oliö selle läbi, et naö süüteo koröa
saatmise abinöusiö kätte muretsesiö wöi takis- 
tusi körwalöasid, wöi et naö aitasiö süütegu 
koröa saata nöuanömisega, juhatusega wöi lu- 
bamisega koröasaatmist mitte takistaöa wöi 
seöa warjata.

Raske kuriteo wöi kuriteo osaliseö lange- 
waö selle karistuse alla, mis seaöuses nenöe 
süüteguöe eest on määratuö, kuiö kaasaita- 
jale, kelle abil olulist tähtsust ei olnuö, ker- 
genöatakse karistust ß 54 kinölaks määratuö 
alustel.

Meastumise osaliste seast karistatakse ai
nult üleastumise otsekohest koröasaatjat wöi 
tema täiöesaatmisest osawötjat,- kihutcha ja 

kaasaitaja aga langewaö karistuse alla ainult 
seaöuses eriti ettenähtuö juhtumustel.

Jseäraliseö isiklikuö wahekorraö ja tingi- 
museö, mis möne süüteo osalise karistatawust 
ära määrawaö, suurenöawaö wöi wähenöa- 
waö, ei möju Leiste osaliste wastutuse peale.

Osaline, kes süüteost osawötmisest taga- 
nes ja öigel ajal köik temast rippuwaö abi- 
nöuö süüteo körwalöamiseks tarwitusele 
wöttis, wabastatakse karistusest. (51).

8 53. Kes nöusolemist awaldas ühingust 
osa wötta raske kuriteo wöi kuriteo koröa- 
saatmiseks ja eöaspiöisest osawötmisest ei loo- 
bunuö, kuiö siiski raske kuriteo wöi kuriteo 
osaliseks ei olnuö, wastutab ainult seesugusest 
ühingust osawötmise eest.

Osawötmine ühingust raske kuriteo wöi 
kuriteo koröasaatmiseks, wöi mitme raske ku
riteo wöi kuriteo koröasaatmiseks ühinenuö 
salgast on karistataw seaöuses eriti nimeta- 
tud juhtumustel. (52).

8 peatükk.
Karistustekergenöaminejawahe- 

t a m i n e.

ß 54. Süüölasele, kes süüö wähenöawate 
asjaolude töttu karistuskergenöuse wäärili- 
seks on tunnistatuö, kergendatakse karistust 
järgmistel alustel: 1) ei wöiöa määrata süü
teo eest seaöuses ettenähtuö karistuse ülem- 
määra, 2) wöiöakse süüteo eest seaöuses ette- 
nähtud karistuselt üle minna ka teisele karis- 
tusele järgmises järjekorras:

1) surmanuhtluselt — tähtajata sunni
tööle,-
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2) tähtajata sunnitöölt — tähtaegsele sun
nitööle-

3) tähtaegselt sunnitöölt — wangimajale 
mitte alla kahe aasta-

4) wangimajalt mitte üle ühe aasta — 
arestile mitte üle kuue kuu. (53).

8 55. Eelwangistust wöib asja otsustaw 
kohus täielt wöi osalt karistusaja sisse ar- 
wata, kui süüölane wangimaija, aresti wöi 
aresti rahatrahwi wahetuseks möistetakse. 
(54).

§ 56. Allealiseö, kaheteistkümne kuni seits- 
meteistkümne aastases wanaöuses, kui süüte
gu neile süüks on ärwatuö, möistetakse:

1) surmanuhtluse wöi tähtajata sunnitöö 
asemel — wangimaija kaheksast kuni 
kaheteistkümne aastani, ja tähtaegse 
sunnitöö asemel wangimaija kolmest 
kuni kaheksa aastani.

Mölemal juhtumusel aga, kui kohus 
seöa otstarbekohasemaks peab — paigu- 
tamisele paranöusasutusse.

2) wangimaja asemel — paigutamisele pa
ranöusasutusse- kui kohus seöa aga 
otstarbekohasemaks peah, siis wastu- 
tuslise walwe alla süüölase wanemate, 
tema eest hoolitsewate isikute wöi mun
de seesuguste ustawate isikute kätte, kes 
sellega nöus on. Leiab aga kohus, et 
kuritegu süüölase poolt koröa oli saa
öetuö kuritegewusega harjumuse wöi 
selle tegewnse äriasjaks muutumise 
töttu, siis — wangimaija ülöistel 
alustel.

3) aresti wöi rahatrahwi asemel — ma- 
nitsemisele kohtu poolt wöi wastutus- 
lise walwe alla süüölase wanemate, 
tema eest hoolitsewate isikute wöi muu
öe seesuguste isikute kätte, kes sellega 
nöus on. Leiab aga kohus, et üleastu- 
mine süüölase poolt koröa oli saaöetuö 
kuritegewusega harjumuse wöi selle te- 
gewuse äriasjaks muutumise töttu, siis 
— paigutamisele paranöusasutusse.

Kui allealise paigutamine paranöusasutus
se wöimalik ei ole, siis wöiöakse teda paiguta- 
öa allealiste jaoks wangimaja juures eriti 
seatuö ruumiöesse.

Parandusasutustesse wöi allealiste jaoks 
wangimaja juures eriti seatuö ruumidesse 
paigutatuö allealiseö peetakse seal kinni kuni 
paranemiseni, igal juhtumusel mitte alla ühe 
aasta ja mitte kauem kui nenöe kaheksateist- 
kümne aastaseks saamiseni- neid aga, kes 
asutusse paigutamise ajal üle wiieteistkümne 
aasta wanad oliö — mitte kauem kui nenöe 
kahekümne aastaseks saamiseni.
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Allealine, kes selle paragrahwi p. 1 wöi 2 
järele paranöusasutusse paigutamisele on 
möistetuö, kes aga kohtuotsuse täitmisele pöö- 
ramise ajal kaheksateistkümne aastaseks sai, 
paigutatakse wangimaija: sunnitöö waheta- 
mise korral — mitte enam kui wiieks aastaks 
ja muuöel koröaöel — karistusaega lühenöa- 
öes wähemalt pooleni, wahetataiwa karistuse- 
ga wörrelöes. (55).

ß 57. Allealiseö kaheteistkümne kuni seits- 
meteistkümne aastases wanaöuses käiwaö 
öiguste kaotuse ryöi kitsenöuse alla ainult 
siis, kui naö koröasaaöetuö raske kuriteo eest 
surmanuhtluse wöi sunnitöö asemel para- 
grahw 56 p. 1 pöhjal wangimaija on möiste
tuö. (56).

4 58. Allealistele seitsmeteistkümne kuni 
kahekümne aastases wanaöuses:

1) wahetatakse surmanuhtlus tähtajata 
sunnitöö wastu;-

2) wahetatakse tähtajata sunnitöö wiie- 
teistkümne aastase sunnitöö wastu;

3) lühenöatakse ühe kolmanöiku wörra 
sunnitöö ja wangimaja tähtaegu. See 
kergenöus ei käi nenöe allealiste kohta, 
kes kuriteb koröa saatsiö kuritegewuse
ga harjumuse wöi selle tegewuse äri
asjaks muutumise töttu;

4) määratakse öiguste kaotus wöi kitsen- 
dus sunnitööle möistmise korral, samuti 
ka sel korral, kni naö wangimaija möis- 
teti ilma p. 3 tähenöatuö kergenöuseta.

Kergenöamise wöi wcGetamise alla käib 
karistus, mis tuleks kohtu arwamise järele 
määrata süüölasele, kui ta täisealine oleks ol
nuö. (57).

4 59. Jsikutele, kes seitsmekümne 
aastaseks saanuö, wahetatakse surmanuhtlus 
ja sunnitöö wangimaja wastu mitte alla kol
me aastm (58).

5 60. Rahatrahw, mis ära makstuö ei ole 
kohtuotsuse seaöusjöusse astumise päewast 
arwates — ühe kuu jooksul wöi maksutähtazja 
pikenöuse wöi jaotuse korral — antuö täht- 
ajaks, wahetatakse aresti wastu kohtuotsuses 
määratuö aja peale järgmises wahekorras: 
rahatrahw kuni kahetuhanöe wiiesaja mar- 
gani — aresti wastu kuni ühe näöalani; ka- 
hesttuhänöest wiiestsajast kuni kümnetuhanöe 
margani — aresti wastu ühest naöalast kuni 
ühe kuuni; kümnesttuhanöest kuni wiieküm- 
netuhanöe margani — aresti wastu ühest ku
ni kolme kuuni; wiiestkümnesttuhanöest kuni 
sajatuhanöe margani — aresti wastu kolmest 
kuni kuue kuuni; üle sajatuhanöe marga — 
aresti wastu kuuest kuust kuni ühe aastani.

Makstakse rahatrahw tema asemele pan- 
öuö aresti kanömise ajal täielt wöi osalt ära, 



siis löpetatakse wöi lühenöatakse arest was- 
tawalt makstuö summale. Niisuguse lühen- 
öamise juures arwatakse ärakantuö arest ra
hatrahwi sisse kohtuotsuses määratuö wahe- 
korras. (59).

9. peatükk.

Wastutnst raskenöawaö asja - 
o l u ö.

4 61. Kes enne kohtuotsuse, -resolutsiooni 
wöi wanöekohtunikkuöe weröikti kuulutamist 
kaks wöi rohkem süütegu koröa saatis, langes 
köige raskema karistuse alla nenöe hulgast, 
mis kohtu poolt tähenöatuö teguöe eest mää- 
rati. Kohus wöib köige raskemat karistust 
weel suurenöada kuni sarnase teo eest seaöu
ses ettenähtuö ülemmäärani, kusjuures süüö- 
lasele määratuö karistuste kogusumwast üle 
ei wöiöa Minna ja tähele tuleb panna § 16 
määrusi; sunnitöö jaotamine on lubatuö kuni 
kolmekuuliste osaöeni. Kui aga köige ras- 
kemaks karistuseks on sunnitöö wöi wangi
maija üle ühe aasta ja teiseks koostamise alla 
käiwaks karistuseks on kohtu poolt määratuö 
rahatrahw wöi arest mitte üle ühe aasta, — 
siis ei wöi kohus köige raskemat karistust 
suurenöaöa.

Liguste kaotus ja kitsenöus, samuti ka sea
öuses ettenähtuö lisakaristuseö, mis köige 
raskema karistusega kaasas ei käi, kohtu poolt 
aga teiste, koostamise alla käiwate karistus- 
tega ühenöuses on määratuö, lisatakse köige 
raskemale karistusele juuröe. (60).

tz 62. Kui süüteguöe hulgast, miöa H 61 
nimetatuö koostusmääruste järele tähtaegse 
wabaöuskaotusega wöi rahatraHwiga karis- 

tatakse, süüölane ühe süüteo eest karistuse 
juba täielt wöi osalt ära kanöis, siis arwa
takse ärakantuö karistus koostatuö karistuse 
sisse. (61).

I 63. Karistuste koostusel arwatakse üks- 
liikliste karistuste raskus nenöe ajapikkuse 
wöi suuruse järele, lahkliikliste karistuste 
raskus aga § 64 ettenähtuö alustel.

Kui koostamise alla käiwaö lahkliikliseö ka- 
ristuseö ß 64 järele üheraskuseö on, siis määra
takse see karistus, mis ß 2 järele liigi poolest 
raskem. (62).

§ 64. Karistuste kokku- ja sissearwamise 
juures loetakse kuus kuuö sunnitööö ühe- 
wääriliseks — üheaastase wangimajaga wöi 
kaheaastase arestiga.

Rahatrahw arwatakse arestile wastawaks 
ß 60 seatuö piiriöes. (63).
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ß 65. Kes enne kohtuotsuse, -resolutsiooni 
wöi wandekohtunikkuöe weröikti kuulutamist 
kaks wöi rohkem samast wöi üksliiklist süü- 
tegu kuritegewusega harju muffe 
wöi selle tegewuse äriasjaks 
muutumise töttu korda saatis, langeb, 
kui seaöuses sarnaste teguöe eest erikaristust 
ette nähtuö ei ole, wastutuse alla koostus- 
määruste järele, mis paragrahwiöes 61—64 
tähenöatuö.

Peale selle wöib kohus, kui ta köige ras
kema karistusena määrab:

1) tähtajata sunnitöö, — siis ära keelata 
ennetähtaega tingimisi wabastamise 
enne kahekümne aasta möödaminekut:

2) tähtaegse sunnitöö, — siis seöa pikenöa- 
öa kuni kahekümne aastani,'

8) wangimaja, — siis seöa pikenöaöa: kuni 
kaheksa aastani, kui selle karistuse 
ülemmäär seaöuses ulatab üle kolme 
aasta, kuni kuue aastani, kui selle ka
ristuse ülemmäär seaöuses ulatab üle 
ühe, kuiö mitte üle kolme aasta ja kuni 
kahe aastani, kui see ülemmäär üle ühe 
aasta ei ulata,'

9) aresti, — siis seöa pikenöaöa: kuni ka
heksa aastani, kui selle karistuse ülem- 
mäür seaöuses ulatab üle kolme aasta, 
kuni kuue aastani, kui selle karistuse 
ülemmäär seaöuses ulatab üle kuue 
kuu, kuiö mitte üle kolme aasta ja kuni 
ühe aastani, kui see ülemmäär üle kuue 
kuu ei ulata,'

5) rahatrahwi, — siis peale selle weel- 
aresti määrata mitte üle ühe kuu. (64).

ß 66. Eelmises (65) paragrahwis nime
tatuö alustel wöib kohus karistust suurenda- 
öa ametnikule, kes süüölane on ülösüüteo 
koröasaatmises wöi sellest osawötmises: kui 
süütegu oli ühenöuses teenistusalamluse wa- 
hekorra rikkumisega, wöi saaöeti koröa ameti- 
kohuse wöi wolituse kuritarwitusega, wöi sur- 
we ähwaröusega wöi möne muu wöimukuri- 
tarwitusega, wöi oli ühenöuses ametiko- 
huse rikkumisega eraisikute suhtes, — ja 
kui sarnaste rikkumiste, kuritarwituste wöi 
ähwaröuste eest seaöuses erikaristust ei ole 
ette nähtuö.

Möistetakse ametnik riiklises wöi oma- 
walitsuslises teenistuses koröasaaöetuö ame- 
tialalise süüteo eest aresti, siis wöib kohus 
aresti asemel ametist tagandamist määrata 
wöi arestile ametist tagandamist juuröe li- 
saöa.

Möistetakse ametnik riiklises wöi oma- 
walitsuslises teenistuses kordasaadetud ame- 
tialalise kuriteo eest wangimaija ilma öiguste 
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kaotuseta, siis wöib kohus teöa ametist tagan- 
öaöa ühest kuni wiie aastani. (65).

§ 67. Kes pärast kohtuotsuse, -resolutsiooni 
wöi wanöekohtunikkuöe weröikti kuulutamist, 
wöi karistuse kanömise ajal süüteo koröa 
saatis, wöetakse wastutusele ülöistel alustel, 
silmas piöaöes järgmisi tingimusi:

1) tähtajata sunnitöö ühenöamisel sama 
karistusega pikenöatakse ennetähtaega 
tingimisi wabastamise tähtaega kolme- 
kümne aastani-

2) tähtajata sunnitöö ühenöamisel täht- 
aegse sunnitööga lisatakse ennetähtaega 
tingimisi wabastamise tähtajale juur- 
öe kohtu poolt otsustatuö tähtaegse sun
nitöö Pool aega-

3) tähtajata sunnitöö ühenöamisel muuöe 
wabaöuskaotusliste karistustega, peale 
sunnitöö, pikenöatakse ennetähtaega 
tingimisi wabastamise tähtaega neile 
karistustele wastawate sunnitöö täht- 
aegade wörra ß 64 äratähenöatud sisse- 
arwamise mttäruste järele, kuiö mitte 
enam, kui kahe aasta wörra-

4) tähtaegsete wabaöuskaotusliste karis
tuste ühenöamisel arwatakse nenöe 
tähtajaö kokku, on aga süüölasel lahk- 
liikliseö karistuseö kanöa, siis arwatakse 
liigi poolest kergem karistus raske- 
male juuröe ühes tähtaja lühenöamise- 
ga ß 64 tähenöatuö arwewiisil, kusjuu- 
res karistuse ttlöine kestwus § 65 j. 2 
p. 3 ja 4 nimetatuö tähtaegaöest üle ei 
tohi ulataöa. (66).

ß 68. Kes pärast karistuse ärakanömist 
süüteo koröa saatis, wöetakse wastutusele 
ülöistel alustel. Saatis aga süüdiwöistetu 
samase wöi enöise süttteoga üksliiklise teo 
koröa, siis tuleb uuesti määratawat karistust, 
wälja arwatuö juytumuseö, kus seaöuses ise- 
äraliseö karistuseö süüteguöe koröamise eest 
on ette nähtuö, ß 65 seatuö alustel suurenöa- 
öa, kui enöise karistuse ärakanömise aljast 
kuni uue samase wöi üksliiklise süüteo kor- 
öasaatmiseni möööas on: raske kuriteo eest 
määratuö karistuse ärakanömise ajast — 
mitte üle wiie aasta, kuriteo eest — mitte 
üle kolme aasta ja üleastumise eest — mitte 
üle ühe aasta. (67).

10. peatükk.
Karistatawust körwalöawad 

a s j a o l u ö.
8 69. Jganemine körwalöab karistuse:
1 ) kui süüteguöe koröasaatmise päewast 

kuni süüaluse wastu kriminaal-jälgi- 
mise seaduskorralise alustuseni möööas 
on järgmiseö tähtajaö: raskete kuri-
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teguöe korral — kümme aastat, kuri- 
teguöe korral — wiis aastat ja üleastit- 
miste korral — üks aasta;

2) kui raskete kuriteguöe ja kuriteguöe 
koröasaatmise päewast kohtuotsuse tege- 
mise päewani selles paragrahwis p. 1 
nimetatuö tähtajaö kahekoröselt, üle- 
astumiste koröasaatmise päewast kohtu
otsuse tegemise päewaui aga kolmekorö- 
selt möööas on;

3) kui kohtuotsuse tegemise päewast otsuse 
täitmisele pööramise päewani möööas 
on selles paragrahwis jp. 2 nimetatuö 
tähtajaö, miöa neil juhtumustel kohtu- 
otsuses määratuö karistuse kohaselt 
arwatakse. (68).

§ 70. Jganemine ei körwalöa öiguste kao- 
tust wöi kitsenöust, mis süüölafele seaöus- 
jöusse astunuö, kuiö iganemise pärast täit- 
mata jäetuö kohtuotsuses ou määratuö. 
Siguste kaotuse wöi kitsenduse tähtajaö arwa
takse fest päewast peale, mil otsuses määratuö 
karistus igauemise pärast kustus. (69).

8 71. Süüteo snhtes, mis mitmest teost 
koos seisab, arwatakse iganemise tähtajaö wii- 
mase teo koröasaatmise päewast, ja wahetpiöa- 
mata wültawa süüteo snhtes — selle löpu 
päewast peale. (70).

§ 72. On seaöuse järele kriminaal-jälgi- 
mise alustamine wöimatu enne asja otsusta- 
mist tsiwiil-kohtus, wöi on alustatuö asja 
eöasiajamine wöi kohtuotsuse täitmine seaöus- 
listel alustel seisma panöuö, siis ei arwata 
tsiwiil-kohtu asjaajamise aega ega seaöuS- 
likku seisakut iganemise tähtaja sisse.

Samuti ei arwata karistuse kanömisest 
tingimisi wabastamise ega ennetähtaega tingi- 
misi wabastamise korral iganemise tähtaja 
sisse aega, arwates kohtuotsuse tegemise wöi 
tingimisi wabastamise päewast kuni karistuse 
kanömisest tingimisi wabastamise wöi enne
tähtaega tingimisi wabastamise taaasiwötmi- 
seni (§§ 29, 30 ja 36). ((71).

8 73. Armuanömine ei ripu kohtust waiö 
kuulub Wabariigi Walitsuse wöimupiiri. 
Armuandmise ulatus määratakse ära Waba
riigi Walitsuse otsuses,mis süüölase saatust 
kergenöab wöi süü tttiesti anöeks annab. (72).



Kr inrinaal-seadttstik.

Motiiwiö üldosas tehtuö tähtsa- 
mate muuöatuste kohta.

Kolme nimetuse hulgast: 1).nuhtluse sea- 
öustik, 2) karistusseaöustik ja 3) kriminaal- 
seaöustik - walis kommisjon wiimase, mis, 
olgugi wööra kölaga, weil siiski kergesti aru- 
saaöaw ja mis on kokkukölas „kriminaal koh- 
tupiöamise korraga"- teisi nimetusi ei saa 
wastama köhtupiöamise korra nimetusega kok- 
kukölla wiia.

ülöosa.
Kommisjon otsustas Wene eelnöu i pea- 

tükki nimetaöa ülöosaks ja seniseiö tema 
jaotusi — peatükkiöeks- selle järele saaks ülö- 
osal oma peatttkkiöe numeratsioon ja eriosal — 
oma- wörrelöes Wene eelnöuga saawaö sea- 
dustikust mitmeö paragrahwiö wälja heiöetuö 
ja mitmeö uueö sisse wöetuö, sellepärast anti 
paragrahwiöele uus numeratsioon, juhatades 
igaühe juures wann numöri peale.

8 2. Kommisjon otsustas sisse jätta surma- 
nuhtluse ja rahatrahwi, hoopis wälja heita 
asumisele saatmise, ning wabaöuskaotusliste 
karistuste arwu wähenöaöa wiie pealt kolme 
peale järgmiselt: a) raskemaks karistuseks jääb 
sunnitöö- b) keskmiseks karistuseks — wangi
maja Wene eelnöu paranöusmaja ja türmi 
asemele ja ö) kergemaks karistuseks — arest 
Wene eelnöu kinöluse ja aresti asemele.

Arwati niwelt, et wiietüübiliste eriwan- 
gistusasutuste ehitamine riigile liiga koor- 
maw on ja pealegi ei ole wöimalik nii mitme 
kinnipiöamise wiisi wahel tuntawat wahet 
teha- paranöusmaja liitmine türmiga ja 
kinöluse liitmine arestiga leiti läbiwiiöaw 
vlewat.

Kommisjon otsustas Wene eelnöu § 12 
hoopis wälja heita, kuna tema teostamine 
wöib möüöapääsemata tehniliste raskustega 
koktu pörgata.

8 10. Kommisjon leiöis, et ka oma koöa- 
nikke wöib wälja anöa, kuiö wöimalöaöa seöa 
ainult wastawa lepingu olemasolekul, mitte 
aga lihtsa wastastikkuse alusel.

§ 14. Wangimaija on kokku liidetuö enöine 
türm — 2 näö. kuni 1 aastani üksikwangistust, 
ehk kuni 1 a. 4 kuuni ühiswangistust, ja en
öine paranöusmaja — 11/2 a. kuni 6 aastani 
peaasjalikult ühiswangistust- leiti, et weil 
Luleb ühiswangistuse juuröe jääöa, kuna 
üksikkambrite ehitamine liig kulukas on.

§ 15. Aresti on kokku liiöetud enöine 
arest —1 päewast kuni 6 kuuni ja enöine kinö- 
lus — 2 näö. kuni 6 aastani- otsustati laien- 
öaöa töökohustust köikiöe peale, kusjuures 

töö ehk tegewuse all tuleb möista mitte ainult 
kehalist, waiö ka waimlist tööö.

18—21. Liguste kaotuses on suureö 
muuöatuseö tehtuö. Nagu teaöa, käisiö Wene 
koöeksi järele kaotuse alla kolme liiki öiguseö: 
1) seisuslikuö öiguseö, 2) awalikuö öiguseö ja 
3) eraöiguseö. Nenöest jagunesiö awalikuö 
ja eraöiguseö omäkoröa kumbki kahte järku: 
a) awalikuö öiguseö, mis isikul juba olemas 
ja b) awalikö-iguswöime- 'a) eraöiguseö, mis 
isikul juba olemas ning b) eraöiguswöime.

Köigist nenöest öigustest on kawatsetuö 
eelnöu järele kaotuse alla tömmata ainult 
awalikke öigusi (8 18) ja awaliköiguswöimet 
(Z 19) kuna seisuste, eraöiguste ning eraöi- 
gnswöime kaotus on hoopis wälja heiöetuö.

Nimetatuö öiguste (8 18) ja öiguswöime 
(8 19) kaotus on kawatsetuö määrata järg
miselt:

1) awalikuö öiguseö (8 18) kaowaö jääda- 
walt, kuna kaotatud awaliköiguswöime (8 19) 
anöub tagasi (8 21),

2) öiguste kaotus (8 18) on seotuö obliga- 
toorselt sunnitööle ja ühe aasta wangimaija 
möistwisega (enöine paranöusmaja), alla ühe 
aasta aga (enöine türm) ainult eriosas eriti 
nimetatuö juhtumustel- selle töttu on Wene 
koöeksi ß 27 wälja jäetud,

3) öiguswöime kaotus (8 19) on seotuö 
obligatoorselt sunnitööga, wangimajaga aga 
ainult sakultatiiwselt, selle juures wöib kohus 
wangimaija möistmise juures ühenöaöa öigus- 
wöimete kaotust kas köik koos wöi ainult 
möned nenöest.

Samuti on kuni ühe aastani wangimaija 
möistmise juures öiguswöime kaotus luba- 
tuö ainult eriosas eriti nimetatuö koröaöel.

8 23. Politsei walwe, peale karistuse ära- 
kanömist, on hoopis wälja jäetud- kui seöa 
walwet niisugusele Läiusele ei suuöeta wiia, 
nagu näit. Jnglismaal, siis wöib ta ainult 
takistuseks olla karistusest wabanenuö isiku- 
tele töö leiömiseks ja korralikku seltskonöa 
tagasi pääsemiseks. Selle asemel oleks soowi- 
tawam sellekohaseiö patronaate ellu kutsuöa, 
kes wabakslastnile toeks ja abiks oleks.

Alles on jäetud wäljawaalaste wäljasaat- 
mine peale karistuse ärakanömist. See mää- 
rus wöib Eestis suurema tähtsuse omanöaöa, 
kui silmas piöaöa, et weil wäljawaalaste rvii- 
bimine kahtlemata alatasa suureneb. Et mitte 
kohaue ei vle kuritegijaiö wäljamaalasi riigis 
salliöa, siis on wäljasaatmise wöimalust weel 
suurenöatuö — teöa enöise türmi karistuse 
peale üleülöse laienöaöes.

88 27—32. Karistuse kanömisest tingimisi 
wabastamise instituut on asetatuö järgm. 
pöhimötetele: 1) wabastaöa wöiöakse ainult 
karistuse kanömisest, aga mitte ühtlasi ka 
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süust, nagu seöa praegu maksew seaöus ette 
näeb; 2s tingimisi wabastamine wöetakse 
tagasi ainult uue süüteo koröasaatmise korral 
kas katseaja kestel ehk enne katseaja määra- 
mist. Muiö tingimusi sisse ei ole wöetud, 
sest et see ilma isearaliku walweta wöimalik 
ei ole. Isearaliku walwe sisseseaömine eel- 
öab aga sellekohaste orgaauiöe (patronaatidej 
ellukutsumist, mis tulewikn ülesanne on,' 
3s tingimisi rvabastamine wöetakse Belgia 
eeskujul ka sellel juhtumusel tagasi, kui kohtu
otsuse tegemine Latseajal koröasaaöetuö uue 
süüteo kohta wiibiö ja peale katseaja mööda- 
minekut kohtu poolt tehakse, kuiö siiski mitte 
hiljem kui 2 aasta jooksul. Sellest järgneb, 
et tingimisi määratuö karistus ei käi mitte 
iganemise alla kuni tema tagasiwötmiseni,' kui 
teöa aga tagasi ei ole wöetuö katseaja! wöi 
2 aasta kestel peale katseaja löppu, siis 
loetakse tg iseeuesest kustunuks.

88 33—39. Enne tähtaega tingimisi wa
bastamise instituut on samaöele pöhimöte- 
tele rajatrrö selle eranöiga, et wabastamine 
wöetakse tagasi ainult katseaja kestel koröa
saaöetuö uue süüteo pärast, aga mitte süüteo 
pärast, mis enne katseaja määramist oli koröa 
saaöetuö. .ttui enne tähtaega tingimisi wabas- 
tamine tagasi wötmata jääb köige hiljem 2 
aasta kestel peale katseaega, siis loetakse karis
tus täielikult kautuks, arwates wabastamise 
päewast.

Peale selle sisaldab 8 37 määruse, mille jä
rele sellel juhtumusel, kui wabastamise tagasi- 
wötmisel kokkuarwatuö karistusest tahetakse 
tingimisi enne tähtaega wabastaöa, siis peab 
karistusalune köige pealt enöise karistuse 
Lanömata jäänuö osa tüielt ära kanöma ja 
alles peale seöa hakatakse tingimisi wabas
tamise tähtaega wälja arwama uue karistuse 
pikkuse järele. Näit. kui kokkuarwatuö karis
tus on kaks aastat waugistust, selle hulgas 
enöise karistuse kanömata jäänuö osa üks 
aasta ja uue süüteo eest määratuö karistus 
ka üks aasta, siis peab karistusealune ära 
kanöma enöise karistuse osa üks aasta täielt 
ja peale selle weel uuest üheaastasest karis
tusest, see ou 8 kuud, sellega kokku üks aasta 
ja kaheksa kuuö.

Löpuks on kawatsetuö eelnöu järele Ungari 
koöeksi eeskujul teatawale liigile retsiöiwis- 
tiöele enneaega tingimisi wabastamist mitte 
lubaöa, mis eriosa läbiwaatamisel kindlaks 
määratakse.

Selle järele omaks karistus retsiöiwisti- 
öele teatawas möttes kindlustusabinöu ise- 
loomu ja nimelt Norra koöeksi taoliselt, mille 
järele kindlustusabinöu mitte eriwangistus- 
asutuse mooöustamises ei seisa, waiö selles, et 

retsidiwistid normaalkaristust kauemine kan- 
nawad kui harilikuö kuritegijaö.

88 42, 66-58. Allealiste wastutuse kohta 
on Wene uus kriminaal-seadus, jääöes senise 
korra alusele, öige keerulise kolmeperiooöi- 
lise süsteemi maksma pannuö.

Waewalt wöib sarnast keerulsust teoreeti- 
liselt wajalikuks ja praktiliselt otstarbekoha- 
seks piöaöa, seöa enam, et kaugelt suurem osa 
wäljamaa kodeksisi ja iseäranis uuemaö eel- 
nöuö lihtsustatuö süsteemi poole on kal- 
öunuö.

Küesolew eelnöu on kawatsenuö Wene 
süsteemis jürgmisi muudatusi teha: 1) kolme 
perioodi asemele wötta kaks, 12—17 ja 17—20 
aastani, 2) allealsuse alammäära tösta küm- 
nest kaheteistkümne aasta peale ja ülemäära 
alandaöa kahekümneühe pealt kahekümne 
aasta peale, 3) rohkem alla kriipsutaöa kas- 
watuslist momenti allealiste jaoks ühelt poolt 
ja kuritegewusega harjumust ning selle tege- 
wuse äriasjaks muutumist teiselt poolt.

Wene termin: „no upuLniuu-d ui, upecrzm- 
»oü A^nre^buocru u^iu Lc^Acroie odpame- 
uia rauoü L^re^buocru vi, upoikbiceöi,". 
on ümber panöuö lausega: „kuritegewusega 
harjumuse wöi selle tegewuse äriasjaks muu
tumise töttu". Selle juures soowitati ka 
teist lauset: „elukutseliselt wöi kuritegewusega 
harjumuse töttu", mis aga kommisjonis ena- 
must ei saanuö.

§8 54 ja 65. Neuöe paragrahwiöe uus 
reöaktsioon, mis Wene omast lahku läheb, on 
tingituö sellest, et eelnöu eriosas on kawat
setuö sanktsiooniöe määramise moöust muuta 
ja uimelt seöa teha Hollanöi koöeksi järele, 
s. o. süüteguöe eest määratawaiö karistust on 
möeldnö ära tühenöaöa ainult ülemmäära jä
rele, nönöa et karistuse alammääraks igal 
üksikul korral oleks karistuse seaöuslik 
alammäär, näit..........karistatakse sunnitööga
mitte üle 6, 8, 10,12,15 aasta jne., selle juures 
oleks aga alammääraks köigil juhtumustel 
neli aastat.

Seesugune moöus, mille järele süüteguöe 
wördlew raskus mitte karistuse alammäära, 
waiö ülemmäära järele ära tähenöatakse, 
leiti köige kvhasema olewat, sest et seaöuse 
järele ka köige raskemalt karistatawate süü- 
teguöe juures wöiwad üksikuö juhtumuseö 
ette tulla, kus konkreet asjaoluöe pärast süüö
lane wördlemisi wäikese karistuse wäärili- 
seks peaks tunnistatama. Nii on näit. Hol
lanöi koöeksi järele tapmise eest karistuseks 
määratuö türm kuni 15 aastani, kusjuures 
alammääraks on seaöuslik alammäär, s. o. üks 
päew (88 10 ja 87).

88 61—65. „Prawila o sowokupnosti" on 
ümber panöuö sönaga „koostuswääruseö", 



olgugt, et see wahest köige tabawam ei ole: 
wenekeelne „sowokupnostj" tähenöab „sowo- 
küpnostj prestupnöh öejani", kuna „koostus" 
keeleliselt rohkem karistuste kohta käib kui 
süüteguöe kohta, kuiö kohasema söna puuöusek 
on see oskussöna sisse jäetuö.

§ 63 on muuöetud ja teine löige lisaks 
panöuö, et sama mötet, mis wenegi tekstis 
oli, selgcmalt wäljenöaöa.

Sunnitöö ja wangimaja karistuste koos
tamise juures ei teki harilikult kahtlust, kumb 
karistus raskem on, sest et sunnitöö seaöuslik 
alammäär ikkagi raskem on kui wangimaja 
ülemmäär, ehk olgu siis, kni seöa ülemmäära 
on mönel üksikul korral töstetud kuni 
8 aastani, kus siis wangimaja karistus wöib 

ühe raskune olla sunnitöö alammäär«^ 
Peale selle wöib raskus tekkiöa wangimaja 
aresti koostamise juures? näituseks ik 
koostuse alla käiwa süüteo eest on määratu 
kolm knuö wangimaja ja teise eest kuus 
kuuö aresti, ß 64 järele on neeö karistuseö 
üheraskuseö ja kohtupraktikas woiks see ras
kema karistuse leiömiseks kahtlust tekitaöa. 
Selle raskuse körwalöamiseks on teine löige 
8 63 sisse wöetuö.

Z 72. On teine löige juurde panöuö, mille 
järele Wene koöeksis tarwiöust ei olnuö, sest 
et see koöeks karistuse kanömisest tingimisi 
wabastamist ega enne tähtaega tingimisi wa
bastamist tema kokkuseaömise ajal ei tunnuö.


