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Oldakse üldiselt arwamisel, et praegu makswad kriminaal sea- 
dio'ed (V^i. o Haie, ja Ve'r. o Haie.), uns juba rohkem kui poolsada 
aastat tagasi mene seadusandluse poolt wälja töötati, ei wasta 
enam muutunud elu nöuetele ei teoreetiliselt ega praatiliselt. 
Tundub tarwidus uue kriminaal seadustiku järele, mis sisuliselt 
seisaks uuema aja kriminaalteaduse körgusel ja oleks kohastatud 
meie oludele.

Selle tarwiduse rahuldamiseks an Kaks teed möeldawad: 1) 
kas omapärane kriminaal kodeks wälja töötada, ehk 2) möni uuem 
wäljamaa kodeks wöi eelnöu aluseks wötta, ümber töötada ja 
maksma panna.

Et omapärase kriminaal kodeksi mäljatöötamine praegusel ajal 
wöimata on, fest et see palju aega nöuaks ja selleks ka wasta- 
watest jöududest puudus tundub, siis tuli paratamata leist teed 
käia.

Uuemaid kriminaal kodekse on nii mönigi olemas, samuti ka 
eelnöusid. Wiimastest on milmed hilisema töö saawutus, kui 1903 
aasta mene Uus Nuhtluse Seadustik (Vno^i. 1903 a.).

Kui käesolewa eelnöu aluseks on sellegi peale waatamata 
wöetud mene U. N. S., siis tehti seda sellepärast, et 1) see on 
wördlemisi ikkagi uus seadustik, mis 'suure hoole ja täpsusega wälja 
töötati mene paremate kriminalistide poolt, ja 2) ta on Koos- 
kölastatud paljude muude seadustega, mis ka meil makswad.

On jn teada, et kriminaal kodeks ei saa olla eraldatud leistest 
makswatest seadustest, waid et ta on nendega mitmeti seotud, et 
suur Hulk peatükke eriosas on nöndanimetatud saatenormid, s. t. 
nad ei ole iseseiswad, waid on loodud leiste seaduste kaitseks, ja 
ripuwad järjelikult oma konstruktsiooni poolest täiesti neist leistest 
seadustest.

On küll tösi, et paljudes wäljamaa kriminaal kodeksites neid 
saatenormc sees ei olc, waid nad on eriseadustesse mahutatud; 
kuid wene seadustikus on nad sees, ja seda tuleb ka palju ots- 
tarbekohasemaks pidada. Muidu tuleks löppude löpuks Kaks 



kodeksi wälja töötada, üks iseseiswate normidega ja telne saate- 
normidega, Kuna üldosa ikkagi üks ja seesama peaks olema.

Dellest wälja minnes ongi esimene Riigikogu 29. juulil 1921 
aastal soowi awaldanud, et wene U. N. S. meie olude kohaselt 
ümber töötataks ja eesti Keeles maksma pandaks.

Wastawalt sellele soowiawaldusele moodustas Wabariigi Wa- 
litsus oma otsusega 1. märtsist 1922 kriminaal seadustiku ümber- 
töötamise kommisjoni ja tegi temale ülesandeks wene 1903 a. 
Nuhtluse Seadustikku meie oludele wastawalt ümber töötada ja 
eesti Keeles esitada.

Kommisjoni määrati esimeheks kohtuministeeriumi kodifik. 
osakonna juhataja I. Reinhold ja liigeteks: Riigikogu pöllumeeste 
rühma esitaja wann. adw. A. Maurer, Riigikogu rahwaerakonna 
rühma esitaja wann. adw. 2. Iaakson, Riigikogu. töüerakonna 
rühma esitaja wann. adw. T. Kalbus, Riigikogu sots.-dem. rühma 
esitaja wann. adw. A. Palwadre, wann. adw. nöukogu esitaja wann, 
adw. R. Eliaser, Kohtupalati prokuröör R. Wälbe, söjawäe pro- 
kuröör major Trakmann, kohtuministeeriumi nöunik K. Saarmann, 
Kohtuministri abi A. Mahoni. .

Kommisjon asus pealepandud ülesande täitmisele 12. märtsil 
1922 a. ja löpetas oma töö 17. dets. 1924 a., töötades seega 
2 aastat ja 9 kuud. Selle aja jooksul on ta pidanud 110 koos- 
olekut ja lugenud eelnöu Kolm korda, kusjuures tal kasutada oli 
kohtuministeeriumi poolt juba warem walmistatud wene U. N. 
S. tölge.

Terwe töö kestel oli kommisjonile abiks tema enese poolt wa- 
litud kolmeliikmeline redaktsiooni kommisjon, kuhu kuulusid Rein
hold, Saarmann ja Mahoni.

1922 a. suwel awaldati üldosa trükis ja saadeti laiali tut- 
wunemiseks ning armustamiseks. Sedasama tehti 1923 a. suwel 
terwe eelnöuga peale tema wastuwötmist teisel lugemisel. Sep- 
tembril 1923 algas kommisjon peale suwist waheaega uuesti tege- 
wust ja arutas eelnöu kolmandal lugemisel, kusjuures kaalumisele 
tulid köik eelnöu kohta antud arwustused ja märkused.

Muudatusi tuli teha wene U. N. S. wörreldes kaunis palju 
nii üldosas kui ka eriosas.

Muudatused üldosas on tehtud peaasjalikult teoreetilistel 
kaalutlustel. Oli waja neid seisukohti ja pöhimötteid rewideerida, 
mis seadustikus wiimase 20 aasta jooksul wananenud, oli waja 
arwesse wötta ka wuema aja kriminaalpoliitika woolusid ja nen- 



dele teed awada seadustikku wastawate taienduste kaudu. Selle 
juures arwas kommisjon wöimalikuks ainult neid woolusid arwesse 
wötta, mis enam-wähem suurema arwu teadlasi enese ümber koon- 
danud, mis praktilises seadu^sandluses positiiwseid tagajärgi annud 
ja mida löpuks wöimalik oli retsipeerida ilma wene U. N. S. 
süstcemi löhkumata.

Muudatused eriosas kannawad peaasjalikult praktilist ilmet ja 
on tingitud muutunud elu ja olukorra nöuetest, samuti ka nende 
seaduste muutmisest, mille suhtes eelnöu eriosa normid saatepara- 
grahwidena esinewad.

Mis puutub löpuks eelnöu keelesse, siis on kommisjon püüd- 
nud siin wöimalikult lihtsat keelt tarwitada, wabastades tölget üle- 
arustest wöörastest sönadest ja lauseehitustest. Peab aga siiski 
tähendama, et kui eelnöu kohati keeleliselt ehk raskena tundub, siis 
sellepärast, et käesolewat rasket ja kuiwa materjaali on iildse 
waewalt wöimalik Keele poolest moodsalt sorawaks teha, kui ei ta- 
heta Keele kergusele ohwriks tuua juriidiliste möistete wäljendamis- 
wiiside täpsust.

Ei tohi unustada, et seesuguse suure seadusüksuse praktilise 
käsitamise humides ei wöi mööduandwaks pidada Keele ilukirjan- 
duslist soramust, waid redaktsiooni täpsust ja oskussönade ühtlust.
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Kriminaal seadustik.

Üldosa.
i. peatükk.

Llldmääruseö.
§ 1. Süüteoks loetakse tegu, mis keelatud tema kordasaatmise 

ajal seaduse poolt karistuse ähwardusega. <1)

8 2. Süütegude eest määratawad karistused on:
1) surmanuhtlus:
2) snnnitöö:
3) wangimaja;
4) arest;
5) rahatrahw. (2)

4 3. Süütegu, mille eest seadus määrab raskema karistusena 
surmanuhtluse wöi snnnitöö, nimetatakse ras Keks kuriteoks.

Süütegu, mille eest seadus määrab raskeina karistusena wangi
maja, nimetatakse kuriteoks.

Süütegu, mille eest seadus määrab raskema karistusena aresti 
wöi rahatrahwi, nimetatakse ü l e a s t um i s e k s. (3)

2. peatükk.

Kriminaal seadustiku maköwuöpiirkond.
4 4. Käesolewa seadustiku alla käiwad köik Eesti Waba- 

riigi piirides kordasaadetud süüteod, olgu kordasaatja Eesti Wa- 
bariigi kodanik wöi wäljamaalane, 5 ettenähtud eranditega. (4)

5 5. Käesolewa seadustiku alla ei Kai:
1) teod, mida karistatakse eriseadll,ste järele, neis piirides, 

mis nimetatud seadilstes kiiidlaks määratud:
2) nende wäljamaalaste poolt kordasaadetud süüteod, kellel 

Eesti Wabariigis eksterritoriaalsuse öigus on. (5)
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§ 6. Käesolewa seadustiku alla käiwad nende Eesti Waba- 
riigi kodanikkude poolt wäljamaal kordasaadetud süüteod, kellel 
seal eksterritoriaalsuse öigus on. (6)

8 7. Käesolewa seadustiku alla käiwad Eesti Wabariigi 
kodanikkude poolt wäljaspool Wabariigi piire kordasaadetud süü
teod:

1) kui need on rasked kuriteod ivöi kuriteod wöi
2) kui need on sarnased üleastiunised, millede karistataivus 

nende kordasaatmisel wäljaspool Eesti Wabariigi piire on ctte 
nähtud Wabariigi poolt tehtud rahwuswahelises lepingus.

Käesolewa seadustiku alla käiwad ka wäljamaalaste poolt 
iväljaspool Eesti Wabariigi piire kordasaadetud süüteod:

1) kui need on rasked kuriteod, wöi Eesti Wabariigi Koda- 
nikkude öiguste wöi Eesti Wabariigi waranduste wöi sissetule- 
kute wastu sihitud kuriteod wöi

2) kui süüteo karistatawus teina kordasaatmisel wäljaspool 
Eesti Wabariigi piire on ette nähtud Wabariigi poolt tehtud rah
wuswahelises lepingus. (9)

8 8. Wäljaspool Eesti Wabariigi piire kordasaadetud süü
teo eest ei wöeta 8 7 nimetatud juhtumustel kordasaatjat wastu- 
tusele käesolewa seadustiku järele:

1) kui tegu tema kordasaatmise koha seaduse järele keelatud 
ei olnud -

2) kui süüalune iväljamaa kohtu seadusjöulise otsuse läbi on 
öigeks möistetud wöi karistusest wabastatud;

3) kui süüdlaseks möistetu iväljamaa hohtu otsuse järele mää
ratud karistuse täielt on ära kandnud, wöi

4) kui wööra riigi wastu sihitud süütegu nende hulka Kun'- 
lub, milledes süüaluse wäljaandmist ei lubata.

Wäljaspool Eesti Wabariigi piire kordasaadetud süüteo eest 
käesolewa seadustiku 8 7 järele wastutusele wöetawale isikule 
kergendatakse karistust 8 53 pöhjal, kui süüdlaseks möistetu iväl
jamaa kohtu otsuse järele määratud karistusest ühe osa on ära 
kandnud wöi kui süüteo kordasaatmise koha seadus, käesolewa 
seadustikuga wörreldes, kergema karistuse määrab. (10)

8 9. 88 esimeses jaos p.p. 1 ja 2 ning teises jaos sisaldu- 
lvad määrused ei maksa 88 74—76 ettenähtud raskete kuritegude 
kohta ja, kui süüdlane Eesti Wabariigi kodanik, siis ka mitte 
uende süütegude kohta, mis 88 80—87, 92—99, 594 (2. ja 3. 
jagu) ja 596 (4. jagu) ära on tähendatud. (11)

8 10. Wäljamaalane, Kes wäljaspool Eesti Wabariigi piire 
raske kuriteo wöi kuriteo korda saatnud, mille eest ta Eesti Wa- 
bariigis ei ole seatud korras süüdlaseks wöi süütuks möistetud 
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wöi karistusest wabastatud, antakse wälja lepingu järele, mis teh
tud siiiialuse iväljaandmist nöudwa riigiga, wöi selles suhtes nime- 
tatud riigiga makswa wastastikkuse pöhjal.

Eesti Wabariigi kodanik antakse wälja samadel tingimustel, 
kuid äinult lepingu järele, mis tehtud siiiialuse wäljaandmist 
nöudwa riigiga. (13)

4 11. Wäljaantud uut kriminaal seadust tarivitab Kahns 
vtsuste tegemisel ka tegude kohta, mis enne selle seaduse maksma- 
hakkamist korda saadeti, kui need teod kordasaatmise ajal karis
tuse ähwardusega keelatud olid.

Wäljaantud uue seaduse pöhjal nrääratawat karistust kergen- 
datakse 8 53 järele, kui süüteo kordasaatmise ajal makswa sea- 
dusc järele karistus uue seadusega wörreldes kergenl oli.

Karistatawust körwaldaw aegumise tähtaeg arwatakse wälja 
selle seaduse pöhjal, mis süüteo kordasaatmise (8 69 p.p. 1 ja 2) 
wöi kohtuotsuse tegemise ajal (8 69 p. 3) maksew oli, kui selles 
seaduses määratud tähtaeg uue seadusega wörreldes lühem on. (14)

3. peatükk.

Karistuseö.
8 12. Surmanuhtlus saadetakse täide mitteawalikttlt poomise 

wöi, surmamöistetu soowil, kihwtitamise läbi. (15)
4 13. Snnnitöö määratakse tähtajata wöi tähtaegselt nel- 

jast kuni wiieteistkümne aastani.
Sunnitöölisi peetakse kinni sunnitöömajades ja nende peale 

pannakse sunduslikud rasked tööd niihästi sunnitöömajades kui ka 
wäljaspool.

Kinnipidamise wiis, wastawalt parandamise sihile, määratakse 
lähemalt wangistuse seadustikus. (16)

5 14. Wangimaja määratakse kahest nädalast kuni kuue 
aastani.

Wangimaija möistetuid peetakse kinni wangimajades ja nende 
peale pannakse sunduslikud tööd niihästi wangimajas kui ka wäl
jaspool.

Mitte üle kuue kuu kinnimöistetuid wöidakse töödele saata 
nmljaspool wangimaja ainult nende oma nöusolekul.

Kinnipidamise wiis, wastawalt parandamise sihile, määratakse 
lähemalt wangistuse seadustikus. (18 ja 20)

8 15. Arest määratakse ühest päewast kuni kuue kuuni.
Aresti möistetuid peetakse kinni arestimajades ühiselt, kuid 

nende palwel ja wabade kambrite olemasolekul — üksikult.
Nle seitsme päewa aresti möistetuid kohustatakse endale tege- 

ivust walima, mis arestimajas lubatud. (21)



12 tzß 16—20

4 16. Sunnitöö tähtaega määratakse aastate ja poolaastate, 
wangimaja tähtaega — aastate, Kunde ja nädalate, ning aresti 
tähtaega — Knude, nädalate ja päewade Kaupa.

Seaduses ettenähtud lisakaristuste tähtacgu — öiguse kaotus 
töötada pärast karistuse ärakandmist seaduses nimetatud kauban- 
dus- ja tööstusaladel wöi muus tegewuses, niisama ka riigi wm 
omawalitsuse teenijate tagandamisega kaasaskäiw keeld samasugust 
wöi körgemat teenistuskohta pidada, — määratakse aastate ja 
kuude Kaupa.

Tähtacgade wäljaarwamisel laetakse päewas — kakskümmend- 
neli tundi, nädalas — seitse päewa; kuud ja aastad arwatakse 
kalendri järele. (22) *

5 17. Nahatrahw määratakse markades, wälja arwatud juh- 
tumused, Kus seaduses iseäralik arwewiis on ette nähtud. Kui 
rahatrahwi ülemmäär seaduse järele mitte alla kümnetuhande marga 
ei ole, siis ei wöi määrataw trahwisumma mitte alla tuhande 
marga olla.

Rahatrahwi äramaksmise tähtaega wöib kohus pikendada wöi 
maksmist jaotada, kuid nulte rohkem kui ühe aasta peale, otsuse 
seadusjöusse astumise päewast arwates.

Nahatrahw läheb riigi kasuks. (24)
6 18. Surmanuhtlusele wöi sunnitööle möistmisega käib kaa- 

sas riigi ja omaivalitsuse teenistuskohast tagandamine ja riiklise 
pensioni, kaitsewäeliste auastmete, autähtede ning aumärkide kao
tus. (28)

4 19. Sunnitööle möistetu kaotab öiguse:
1) olla walijaks wöi walitawaks riigi wöi omawalitsuse asu- 

tuste walimistel ja wötta osa rahwahääletamisest;
2) olla riigi wöi omawalitsuse teenistuses;
3) olla mittekohuslises kaitsewäe teenistuses;
4) olla eestkostjaks wöi hooldajaks;
5) olla awalikkudes wöi era öppe- wöi kaswatusasutustes 

juhatajaks, kaswatajaks wöi öpetajaks;
6) olla wahekohtunikuks, konkursi walitsuse wöi administrat- 

siooni liikmeks, wannutatud hooldajaks, wandekohtunikuks, ad- 
wokaadiks wöi wolinikuks asjade ajamisel riigi wöi omawalitsuse 
asutustes;

7) olla tunnistajaks lepingute wöi aktive tegemise juures, Kus 
tunnistajate osawötmist seaduse poolt nöutakse. (30)

8 20. Wangimaija möistmisega wöidakse ühendada 18 ja 
19 ettenähtud öiguste kaotust, kas köik Koos wöi üksikult, kui 
wangimaja ülemmäär seaduse järele ulatab üle ühe aasta: kui.see 
ülemmäär üle ühe aasta ei ulata, siis ainult seaduses eriti ette
nähtud juhtumustel. (27, 28 ja 30)
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§ 21. tz 19 pöhjal kaotatud öigused antakse tagasi: sunni- 
tööle möistetule — Kimme aasta pärast ja wangimaija möiste- 
tule — wiic aasta pärast, arwates kinnipidamise löpust.

Süüdi möistetu. laitmata ülespidamise korral ja tema palwel 
wöidakse neid tähtaegrr lühendada, kui Pool aega möödas on. (31)

§ 22. Seaduses ettenähtud Kordadel määratakse seaduses eriti 
tähendatud lisakaristusi järgmiselt:

1) öiguse kaotuse korral seaduses tähendatud kaubandus- ivöi 
tööstusaladel wöi mönes muus tegewuses töötada, arwatakse 
kaotuse tähtaeg karistuse ärakandmise löpust;

2) neil Kordadel, kui kohtuotsuse awalik wäljakuulutamine 
seaduses ette nähtud, trükitakse see süüdlase kulul ,,Riigi Teatajas" 
ja ühes eraajalehes kohtu määramise järele;

3) seaduses ettenähtud riigi wöi omawalitsuse teenijate tagan
damine teenistuskohast, wälja arwatud 8 66 teises jaos nimetatud 
juhtumus, käib Koos keeluga samasugust wöi körgemat teenistus- 
kohta pidada seaduses määratud aja jooksul;

4) seaduses eriti määrataw tasuraha läheb riigi kasuks, kui 
seaduses leist otstarbet ei ole ette nähtud. (33)

8 23. Sunnitööle wöi wangimaija möistetud wäljamaalasi 
ivöib kohus määrata maalt wäljasaatmisele peale karistuse ära- 
kandmist, temale ära keelates tagasitulekut Eesti Wabariiki. (35)

§ 24. Asjad, mille walmistamine, miiümine, laialilaotamine, 
kaasaskandmine wöi hoidmine keelatud, wöetakse ära ja, kui sca 
duses nende tarwitamise kohta erimäärusi ei ole, häwitatakse wöi 
tunnistatakse riigi omanduseks.

Samuti wöetakse ja häwitatakse ära wöi määratakse riigi 
kasuks:

1) süüteo kordasaatmiseks walmisseatud wöi tarwitatud asjad, 
kui neid asju harilikult ainult süüteo kordasaatmiseks taruu- 
tatakse, ja

2) muud seaduses eriti nimetatud asjad. (36)

§ 25. Mis ilma sellekohase loata awatud wöi sisse seatud, 
pannakse kinni wastawa loa saamiseni.

Mis korrawastaselt ehitatud, awatud, sisse seatud, ümber ehi- 
tatud, parandatud wöi uuendatud, tuleb kohtu poolt määratud asa 
jooksul süüdlase kulul maha kiskuda, kinni panna, parandada, 
teisale paigutada wöi alguskorda seada:

1) kui see, mis süüdlase poolt korda saadeti, kahjulikuks tun
nistatakse awalikule julgeolekule wöi rahwa terivisele;

2) kui süüteod korda saadeti, mis ette nähtud 88 218 (p. 3), 
219, 296 (j. 2), 297, 298, 301 (p. 3), 303, 363, 373 ja 380. (37)



14 tztz 26—3:;

8 26. tztz 24 ja 25 määrusi tarwitatakse kohtu poolt ka 
kaebealuse öigeksmöistmise wöi karistusest wabastamise korral, 
samuti ka kriminaal jälgimise löpetainisel ivöi seismapanekul. (38)

4. peatükk.

Karistuse kanömisest tingimisi 
wabastamine.

4 27. Wangimaija mitte üle Kolme aasta ilma 88 18 wöi 19 
ettenähtud öiguste kaotuseta, samuti ka aresti wöi aresti raha
trahwi wahetuseks möistetut wöidakse karistuse kandmisest tingi
misi wabastada, kui ta waremalt sunnitööga wöi wangimajaga 
karistatud ei ole ja kui see kohtu arwamise järele süüdlase paran- 
dusele wiib, nönda et ta edaspidi kuritegewusele enam ei andu.

5 28. Karistuse kandmisest tingimisi wabastatule määratakse 
katseaeg ühest kuni Kolme aastani.

6 29. Kui karistuse kandmisest tingimisi mabastatu. katseaja 
kestel uue süüteo korda saadab, mille eest teda möistetakse kas 
katseaja kestel wöi kahe aasta jooksul pärast seda sunnitööle 
wöi wangimaija, siis pööratakse ühes sellega ka endine karistus 
täitmisele kokkuarwamise määruste järele.

Kui teda aga aresti möistetakse. siis wöib kohus ühes sel
lega ka endist karistust täitmisele pöörata kokkuarwamise mää
ruste järele.

7 30. Kui karistuse kandmisest tingimisi mabastatu enne 
katseaja määramist süüteo korda oli saatnud, mille eest teda 
katseaja kestel möistetakse sunnitööle wöi wangimaija, siis pöö
ratakse ühes sellega ka endine karistus täitmisele koostusmää- 
ruste järele.

8 31. Karistuse kandmisest tingimisi wabastamine ei takista 
kohtukulu ja kahjutasu sissenöudmist ega asjade ärawötmist.

9 32. Kui karistuse kandmisest tingimisi wabastamine tagasi 
ei ole wöetud tztz 29 wöi 30 ettenähtud tähtaegadel, siis loetaksc 
karistus kustunuks.

5. peatükk.

Enne tähtaega tingimisi wabastamine.
8 33. Enne tähtaega wöidakse tingimisi wabastada: täht- 

ajata sunnitööle möistetut, kui ta wahemalt wiisteistkümmend 
aastat, ^a tähtaegsele sunnitööle ivöi wangimaija möistetut, Kui ta 
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wähemalt Kaks kolmandikku temale määratud karistusest ära au 
kandnud. Igal juhtumusel ei wöida wabastada enne, kui karistus- 
alune mähemalt kuus kuud kohtuotsuse täitmiseks kinni an peetud.

Neisse tähtaegadesse arwatakse ka eelwangistuse aeg, mis 
kohtu poolt karistuse sisse an arwatud.

8 34. Enne tähtaega tingimisi wabastada wöidakse kinni- 
peetawat sei korral, kui tema kiiduwääriline ülesvidamine kinni- 
aleku ajal küllalt pöhjust annab eeldamiseks, et ta peale wabas- 
lamist kuritegewusele enam ei andu.

8 35. Enne tähtaega tingimisi wabastatule määratakse katse- 
ajaks kandmata jäänud karistusaeg.

Tähtajata sunnitööle möistetule määratakse ennetähtaegse wa- 
bastamise korral katseajaks kaheksa aastat. .

8 36. Kui enne tähtaega tingimisi mabastatu katseaja kestel 
uue süüteo korda saadab, mille eest teda möistetakse kas katseaja 
kestel wöi kahe aasta jooksul pärast seda sunnitööle wöi wangi- 
uraija, siis pööratakse ühes sellega ka endise karistuse kandmata 
jäänud osa täitmisele kokkuarwamise nlääruste järele.

Kui teda aga aresti möistetakse, siis wöib kohus ühes sel
lega ka endise karistuse kandmata jäänud osa täitmisele pöörata 
kokkuarwamise määruste järele.

8 37. Enne tähtaega tingimisi wabastada wöidakse ka eel- 
mise (36) paragrahwi järele kokkuarwatud karistuse kandmisest, 
kuid selle juures arwatakse wabastamise tähtaeg (tz 33) wälja 
uue süüteo eest määratud karistuse järele, peale endise karistuse 
kandmata jäänud osa täielikku ärakandmist.

8 .38. Kui enne täbtaega tingimisi wabastamine tagasi ei ole 
wöetud tz 36 ettenähtud tähtajal, siis loetakse karistus kantuks 
tinginiisi wabastamise päewast arwates.

6. peatükk.

Süütöarwamise ja kuritegelikkuse 
tingimuseö.

8 39. Süüks ei arwata süütegu, mis korda saadetud isiku 
poolt, Kes kordasaatmise ajal oma teo iseloomust ja tähendusest ei 
wöinud aru saada wöi oma tegewust juhtida, olgu ivaimrl tege- 
wuse haiguslise rikisoleku, wöi mcelemöistuseta oleku, wöi keha 
weast wöi haigusest olenewa möistuslise arenematuse tagajärjel

Kui kohus sarnase isiku ilma iseäralise walweta jätmist häda- 
ohtlikuks tunnistab, annab ta selle isiku wastutuslise walwe alla 
tema wanemate wöi Leiste isikute kätte, Kes sellega nöus on, wöi 
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paigutab ta haigemaija. ^ui aga tapmine, üliraske kehawigastus. 
wägistamine, tulesütitus wöi nende süütegude katse korda saadeti, 
sii'.' paigutatakse kordasaatja tingimata haigeinaija. (39)

§ 40. Süüks ei arwata süütegu, uns korda saadetud lapse- 
eaiise poolt, alla kaheteistkümne aastases manaduses. (40)

8 41. Süüks ei arwata süütegu, mis korda saadetud kahe
teistkümne kuni seitsmeteistkümne aastase allealise poolt, Kes oma 
teo iseloomust ja tähendusest ei wöinud aru saada wöi oma tegewust 
juhtida.

Neid allealisi wöidakse anda ivastutuslise lvalwe alla lvaue- 
mate, nende eest hoolitsewate isikute wöi muude ustawate isikute 
Kälte, Kes sellega nöus on: raskete kuritegu.de wöi kuritegude 
kordasaatmise puhul aga wöidakse neid paigutada ka parandus- 
asutustesse, kui see aga wöimata, siis allealiste jaoks wangimaja 
juures eriti seatud ruumidesse.

Parandusasutustesse ivöi allealiste jaoks wangimaja juures 
eriti seatud ruumidesse paigutatud allealised peetakse sea! kinni 
kuni paranemiseni, igal juhtumusel mitte alla ühe aasta ja mitte 
kauem kui nende kaheksateistkümne aastaseks saamiseni: neid 
aga, Kes paigutainise ajal üle wiieteistkümne aasta wanad olid 
— mitte kauem kui nende kahekümne aastaseks saamiseni. (41)

§ 42. Süüks ei arwata süütegu, mida kordasaatja ei wöinud 
ette näha wöi ära hoida. (42)

8 43. Selle asjaolu mitteteadmine, mille peal pöhjeneb teo 
kuritegelikkus ivöi wastutuse raskendainine, körwaldab teo enese 
wöi wastutust raskendawa asjaolu süüksarivamise.

See iiiäärus ei maksa ettewaatmata tegude kohta. (43)

8 44. Süüteoks ei loeta tegu, mis korda saadetud seaduse 
täitmiseks, ega ka tegu, mis korda saadetud teenistuse alal antud 
käsu täitmiseks, kui käsk on antud sellekohase wöimu poolt tema 
seaduslikkudes wöimupiirides, kokkukölas seatud eeskirjadega, ja 
kui ta midagi lausa kuritegelikku ette ei kirjutanud. (44)

8 45. Süüteoks ei loeta tegu, mis korda saadetud hädakaitse 
juures kaitsja enese wöi teise inimese isiklise wöi waranduslise 
huwi wastu sihitud seaduswastalise kallalekippumise korral.

5)ädakaitse piiridest üleastumine kaitse liialdamise wöi ebaöigel 
ajal tarwitamise teel on karistataw ainult seaduses eriti ettenähtud 
juhtumustel. (45) .

8 46. Süüteoks ei loeta tegu, mis korda saadetud enese ivöi 
teise inimese elu päästmiseks hädaohust, mis ähwarduse, seadus- 
wastase sundimise wöi muu pöhjuse läbi tekkis, ja mida samal 
ajal muude abinöudega körwaldada ei saadud.

kuritegu.de


88 46-49 17

Süüteoks ei loeta ka tegu, mis korda saadetud enese ivöi 
teise inimese terwise, wabaduse, sugulise puhtuse wöi muude isik- 
liste wöi aineliste warade päästmiseks hädaohust, inis ähwarduse, 
seaduswastase sundimise wöi muu pöhjuse läbi tekkis ja inida 
samal ajal muude abinöudega körwaldada ei saadud, kui sealjuures 
teo kordasaatja! küllalt pöhjust oli tema poolt sünnitatawat kahju 
kaitstawa waraga wörreldes wähetähtsaks pidada.

Nimetatud määrused ei maksa neil juhtumustel, Kus hädaohu 
erst körwale hoidumine ise süüteoks loetakse. (46)

8 47. Süüteoks ei loeta tegu, mis oli sihitud olemata objekti 
wastu, wöi niisuguse objekti wastu, mis silmanähtawalt kölbmata 
seda liiki süüteo kordasaatmiseks, nagu see kawatsetud oli. (47)

7. peatükk.

Güüöluse liigid.
ß 48. Süütegu loetakse tahtliseks mitte ainult siis, kui 

süüdlane tema kordasaatmist soowis, waid ka siis, kui süüdlane 
teadwalt sündida laskis tagajärje, mille peal selle teo kuritegelikkus 
pöhjeneb.

Süütegu loetakse e t t e w a a t m a t a k s mitte ainult siis, 
kui süüdlane teda ette ei näinud, ehk seda küll wöis ja pidi ette 
nägema, waid ka siis, kui ta küll ette nägi tagajärje, mille peal 
kuritegelikkus pvhjeneb, kuid kergemeelselt eeldas seda tagajärge 
körwaldada.

Rasked kuriteod on karistatawad ainult tahtlise süü olemas- 
olekul.

Kuriteod on karistatawad tahtlise süü olemasolekul, ette- 
waatmata süü olemasolekul aga ainult seaduses eriti ettenähtud 
juhtumustel.

ttleastumised on karistatawad mitte ainult tahtlise süü, waid 
ka ettewaatmata süü olemasolekul, wälja arwatud seaduses eriti 
ettenähtud juhtumused. (48)

8 49. Tegu, millega süüteo täidesaatmine algab, kui süüdlane 
selle kordasaatmist soowis, see aga tema tahtmisest rippumata 
asjaolu pärast teostamata jäi, loetakse süüteo katseks.

Raske kuriteo katse, seaduses eriti nimetatud Kordadel aga ka 
kuriteo katse on karistataw, kuid nende süütegude eest seaduses 
määratud karistusi kergendatakse tz 53 kindlaksmääratud alustel.

ttleastumise katse ei ole karistataw.
Katse süütegu korda saata selleks lausa kölbmata, äärmise 

harimatuse wöi ebausu töttu walitud abinöudega, ei ole karista
taw. (49)
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§ 50. Tahtlise süüteo täidesaatmiseks abinöu muretsemist 
wöi kölblikuks tegemist loetakse süüteo et t e w a lm i s t u s e k s.

Ettewalmistus on karistataiv seaduses eriti nimetatud juhtu
mustel, kui ta sealjuures seisma pandi asjaolu pärast, mis süüdlase 
tahtmisest ei rippunud. (50)

§ 51. Kui süütegu korda saadeti mitme isiku poolt, Kes 
tema kordasaatmiseks olid kokku leppinud wöi teadwalt üheskoos 
tegutsesid, siis loetakse süüteo osa liste ks neid, Kes:

1) süüteo otsekoheselt korda saatsid wöi tema täidesaatinisest 
osa wötsid;

2) Kes teist isikut süüteost osawötmisele kihutasid;
3) Kes kaasaitajateks olid selle läbi, et nad süüteo korda

saatmise abinöusid kätte muretsesid wöi takistusi körwaldasid, wöi 
et nad aitasid süütegu korda saata nöuandmisega, juhatusega wöi 
lubamisega kordasaatmist mitte takistada wöi seda warjata.

Raske kuriteo wöi kuriteo osalised langewad selle karistuse 
alla, mis seaduses nende süütegude eest on määratud, kuid kaas- 
aitajalc, Kelle abil olulist tähtsust ei olnud, kergendatakse karistust 
§ 53 kindlaksmääratud alustel.

l'lleastumise osaliste seast karistatakse ainult üleastumise otse- 
kohest kordasaatjat wöi tema täidesaatinisest osawötjat: kihutaja 
ja kaasaitaja aga langewad karistuse alla ainult seaduses eriti 
ettenähtud juhtumustel.

Iseäralised isiklikud wahekorrad ja tingimused, mis möne 
süüteo osalise karistatawust ära määrawad, suurendawad wöi 
wähendawad, ei möju teiste osaliste wastutuse peale.

Osaline, Kes süüteost osawötmisest taganes ja öigel ajal köik 
temast rippuwad abinöud süüteo körwaldamiseks tarwitusele wöttis, 
"wabastatakse karistusest. (51)

4 52. Kes teise wöi mitme isikuga kokku leppis rasket 
kuritegu wöi kuritegu korda saata ja seesugusest kokkuleppest 
ei loobunud, kuid siiski raske kuriteo wöi kuriteo osaliseks ei 
olnud, wastutab ainult kokkuleppimise eest.

Kokkuleppimine rasket kuritegu wöi kuritegu korda saata, 
samuti ka osawötmine mitme raske kuriteo wöi kuriteo korda
saatmiseks ühinenud salgast on karistataw seaduses eriti ettenähtud 
juhtumustel. (52)
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8. peatükk.

Kariötuöte kergenöamine ja wahetamine.
4 53. Süüdlasele, Kes süüd wähendawate asjaolude töttu 

karistuskergenduse wääriliseks on tunnistatud, kergendatakse karis- 
tust järgmistel alustel:

1) ei wöida määrata süüteo eest seaduses ettenähtud karistuse 
ülemmäära;

2) wöidakse süüteo eest seaduses ettenähtud karistuselt üle 
minna ka teisele karistusele järginises järjekorras:

1) surmanuhtluselt — tähtajata sunnitööle;
2) tähtajata sunnitöölt — tähtaegsele sunnitööle;
3) tähtaegselt sunnitöölt — wangimajale mitte alla kahe 

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

8 54. Eelwangistust wöib asja otsustaw kohus täielt wöi 
osalt karistusaja sisse arwata, kui süüdlane wangimaija, aresti 
wöi aresti rahatrahwi wahetuseks möistetakse. (54)

4 55. Allealised, kaheteistkümnest kuni seitsmeteistkümne aasta 
ivanaduseni, kui süütegu neile süüks on arwatud, möistetakse:

1) silrmanuhtluse wöi tähtajata sunnitöö asemel — wangi
maija mitte üle kaheteistkümne aasta, ja tähtaegse sunnitöö asemel 
— wangimaija mitte üle kaheksa aasta.

Mölemal juhtumusel aga, kui kohus seda otstarbekohasemaks 
peab ja kui süütegu ei ole korda saadetud kuritegewusega harjumuse 
wöi selle tegeivuse äriasjaks muutumise töttu, — paigutamisele 
parandusasutusse.

2) wangimaja asemel — paigutamisele parandusasutusse; kui 
kohus seda aga otstarbekohasemaks peab, siis wastutuslise walwe 
alla süüdlase wanemate, tema eest hoolitsewate isikute wöi muude 
ustawate isikute kätte, Kes sellega nöus on. Leiab aga kohus, et 
kuritegu süüdlase poolt korda oli saadetud kuritegewusega harju
muse wöi selle tegeivuse äriasjaks muutumise töttu, siis — wangi
maija üldistel alustel.

3) aresti ivöi rahatrahwi asemel — manitsemisele kohtu poolt 
wöi wastutuslise walwe alla süüdlase wanemate, tema eest hoolit
sewate isikute wöi muude ustawate isikute kätte, Kes sellega 
nöus on. Leiab aga kohus, et üleastumine süüdlase poolt korda 
oli saadetud kuritegewusega harjumuse wöi selle tegeivuse äriasjaks 
muutumise töttu, siis — Paigutamisele parandusasutusse.

Kui allealise paigutamine parandusasutusse wöimalik ei ole, 
siis wöidakse teda paigutada allealiste jaoks wangimaja juures 
eriti seatud ruumidesse.

2»
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Parandusasutusse ivöi allealiste jaoks wangimaja juures eriti 
seatud ruumi paigutatud allealised peetakse seal kinni kuni para- 
nemiseni, igal juhtumusel mitte alla ühe aasta ja mitte kauern 
kui nende kaheksateistkümne aastaseks saamiseni: neid aga, Kes 
paigutamise ajal üle wiieteistkümnc aasta wanad olid — mitte 
kauem kui nende kahekümne aastaseks saamiseni.

Allealine, Kes selle paragrahwi p. 1 wöi 2 järele parandus
asutusse paigutamisele an möistetud, Kes aga kohtuotsuse täitmisele 
pööramise ajal kaheksateistkümne aastaseks sai, paigutatakse wangi
maija: sunnitöö wahetamise korral — mitte enam kui wiieks 
aastaks ja muudel Kordadel — karistusaega lühendades wähemalt 
pooleni, wahetatawa karistusega wörreldes. (55)

8 56. Allealised kaheteistkümnest kuni seitsmeteistkümne aasta 
ivanaduseni käiwad öiguste kaotuse wöi kitsenduse alla ainult 
siis, kui nad kordasaadetud raske kuriteo eest surmanuhtluse wöi 
sunnitöö asemel tz 55 p. 1 pöhjal wangimaija on möistetud. (56)

4 57. Allealistele seitsmeteistkümnest kuni kahekümne aasta 
ivanaduseni:

1) mahetatakse surmanuhtlus tähtajata sunnitöö wastu:
2) wahetatakse tähtajata sunnitöö wiieteistkümne aastase sunni

töö wastu; '
3) lühendatakse ühe kolmandiku wörra sunnitöö ja wangimaja 

tähtaegu: see kergendus ei käi nende allealiste kohta, Kes kuriteo 
korda saatsid kuritegewusega harjumuse wöi selle tegewuse äriasjaks 
muutumise töttu:

4) määratakse öiguste kaotus wöi kitsendus ainult sunnitööle 
möistmise korral, samuti ka sel korral, kui nad wangimaija möisteti 
ilma p. 3 tähendatud kergenduseta.

Kergendamise alla käib karistus, mis tuleks kohtu arwamise 
järele määrata süüdlasele, kui ta täisealine oleks olnud. (57)

4 58. Isikutele, Kes seitsmekümne aastaseks saanud, wahe- 
tataksc surmanuhtlus wöi sunnitöö wangimaja wastu mitte alla 
Kolme aasta. (58)

5 58. Nahatrahw, mis ära makstud ei ole kohtuotsuse seadus- 
jöusse astumise päewast arwates — ühe kuu jooksul wöi maksu- 
tähtaja pikenduse wöi jaotuse korral — antud tähtajaks, waheta
takse aresti wastu kohtuotsuses määratud aja peale järgmise? 
wahekorras: rahatrahw kuni kahetuhande wiiesaja margani — 
aresti wastu kuni ühe nädalani: kahesttuhandest wiiestsajast Kuni 
kümnetuhande margani — aresti wastu ühest nädalast Kuni ühe 
kuuni; kümnesttuhandest kuni wiiekümnetuhande margani — aresti 
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wastu ühes! kuni Kalme kuuni: wiiestkümnest tuhandest kuni saja- 
tuhande margani — aresti wastu kolmest kuni kuue kuuni: üle 
sajatuhande rnarga — aresti wastu kuuest kuust kuni ühe aastani.

Makstakse rahatrahia tema asemele pandud aresti kandmise 
ajal täielt wöi asalt ära, siis löpetatakse ivöi lühendatakse arest 
wastawalt makstud summale. Niisuguse iühendamise juures arwa
takse ärakantud arest rahatrahivi sisse kahtuatsuses määratud wahe- 
Karras. (59)

9- peatükk.

Wastutust raskenöawaö aöjaoluö.
4 60. Kui ühe tea kohta mitu kriminaal seadust tarivitataivad 

an, siis karistatakse süüdlast selle seaduse järele, inilles raskem 
karistus ette nähtud.

5 61. Kes enne kohtuotsuse, -resalutsiaani wöi wandekahtu- 
nikkude werdikti kuulutamist Kaks wöi rahkem süütegu korda 
saatis, langeb köige raskema karistuse alla nende hulgast, mis 
kohtu paalt tähendatud tegude eest määrati. Kohus wöib köige 
raskemat karistust lveel suurendada kuni sarnase tea eest seaduses 
ettenähtud ülemmäärani, kusjuures 'süüdlasele määratud karistuste 
kagusunnnast üle ei wöida minna ja tähele tuleb panna ^16 prää- 
rusi i sunnitöö jaotamine an lubatrid kuni kalmekuuliste asadeni. Kui 
aga köige raskemaks karistuseks an sunnitöö wöi wangimaja 
üle ühe aasta ja teiseks kaostamise alla käiwaks karistuseks an 
kohtu paalt määratud rahatrahw wöi arest, — siis ei wöi kohus 
köige raskemat karistust suurendada. Samuti ei wöi kohus köige 
raskemat karistust suurendada wangimaja kaostamisel parandus- 
asutusega wöi wastutuslise walwe alla andmi.ega.

Öiguste kaotus ja kitsendus, samuti ka seaduses ettenähtud 
lisakaristused, mis köige raskema karistusega kaasas ei käi, kohtu 
paalt aga leiste, kaostamise alla käiwate karistustega ühenduses 
an määratud, lisatakse köige raskemale käristusele juurde. (60)

6 62. Kui süütegude hulgast, mida 8 61 nimetatud kaastus- 
määruste järele tähtaegse wabaduskaatusega wöi rahatrahwiga 
karistatakse, süüdlane ühe süüteo eest karistuse juba täielt wöi 
asalt ära Kandis, siis arwatakse ärakantud karistus kaastatud 
karistuse sisse. (61)

7 63. Karistuse koastamisel arwatakse üksliikliste karistuste 
raskus nende ajapikkuse wöi suuruse järele, lahkliikliste karistuste 
raskus aga § 64 ettenähtud alustel.
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Kui koostamise alla käiwad lahkliiklised karistused tz 64 
järele üheraskuslised on, siis määratakse see karistus, mis 2 
järele liigi poolest raskem. (62)

§ 64. Karistuste kokku- ja sissearwamise juures loetakse kuus 
kuud sunnitööd ühemääriliseks — üheaastase wangimajaga wöi 
kaheaastase arestiga.

Nahatrahw arwatakse arestile wastamaks tz 59 seatud piirides.
Wangimaja loetakse raskemaks karistuseks kui parandusasutus 

ja parandusasutus raskemaks kui wastutuslise walwe alla and- 
mine. (63)

§ 65. Kes enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi wandekohtu- 
nikkude werdikti kuulutamist Kaks wöi rohkem samast wöi üks- 
liiklist süütegu kuritegewusega harjumuse wöi sellete- 
gewuse äriasjaks muutumise töttu korda saatis, lan- 
geb, kui seaduses sarnaste tegude eest erikaristust ette nähtud ei 
ole, wastutuse alla koostusmääruste järele, mis paragrahwides 
61—64 tähendatud.

Peale selle woib kohus, kui ta köige raskema karistusena 
Määrab:

1) tähtajata sunnitöö, — siis ära keelata ennetähtaega tingi
misi wabastamise enne kahekümne aasta möödaminekut;

2) tähtaegse sunnitöö, — siis seda pikendada kuni kahekümne 
aastani;

3) wangimaja, — siis seda pikendada kuni kuue aastani 
wöi ka üle minna tähtaegsele sunnitööle;

4) aresti, — siis seda pikendada kuni ühe aastani;
5) rahatrahwi, — siis peale selle weel aresti määrata mitte 

üle ühe kuu. (64)

§ 66. Eelmises (65) paragrahwis nimetatud alustel wöib 
kohus karistust suurendada riigi wöi omawalitsuse teenijale, Kes 
süüdlane on üldsüüteo kordasaatmises wöi sellest osawötmises: kui 
süütegu oli ühenduses teenistusalistuwuse wahekorra rikkumisega, 
wöi saadeti korda teenistuskohuse wöi wolituse kuritarwitusega, 
ivöi surwe ähwardusega wöi möne muu wöimukuritarwitusega, 
wöi oli ühenduses teenistuskohuse rikkumisega eraisikute suhtes, 
— ja kui sarnaste rikkumiste, kuritarwituste wöi ähwarduste eest 
seaduses erikaristust ei ole ette nähtud.

Möistetakse teenija riiklises wöi omawalitsuslises teenistuses 
kordasaadetud teenistusalalise süüteo eest aresti, siis wöib kohus 
aresti asemel teenistuskohast tagandamist määrata wöi arestile 
teenistuskohast tagandamist juurde lisada.

Möistetakse teenija riiklises wöi omawalitsuslises teenistuses 
kordasaadetud teenistusalalise kuriteo eest wangimaija ilma öiguste 
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kaotuseta, siis wöib kohus teda teenistuskohast tagandada ühest 
kuni miie aastani. (65)

§ 67. Kes pärast kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi wandekohtu- 
nikkude werdikti kuulutamist, wöi karistuse kandmise ajal süüteo 
korda saatis, wöetakse wastutusele üldistel alustel, silmas pidades 
järgmisi tingimusi:

1) tähtajata sunnitöö ühendawisel sama karistusega pikenda- 
takse ennetähtaega tingimisi wabastamise tähtaega kolmekümne 
aastani;

2) tähtajata sunnitöö ühendamisel tähtaegse sunnitööga lisa- 
takse ennetähtaega tingimisi wabastamise tähtajale juurde kohtu 
poolt otsustatud tähtaegse sunnitöö Pool aega;

3) tähtajata sunnitöö ühendamisel muude wabaduskaotusliste 
karistustega, peale sunnitöö, pikendatakse ennetähtaega tingimisi 
wabastamise tähtaega neile karistustele wastaivate sunnitöö täht- 
aegade wörra § 64 tähendatud sissearwamise määruste järele, kuid 
mitte enam, kui kahe aasta ivörra;

4) tähtaegsete wabaduskaotusliste karistuste ühendamisel ar
watakse nende tähtajad kokku; on aga süüdlasel lahkliiklised karis
tused kandn, siis arwatakse liigi poolest kergem karistus raskemale 
juurde ühes tähtaja lühendamisega § 64 tähendatud arwewiisil, 
kusjuures kanstuse üldine kestus 8 65 j. 2 p. 3 ja 4 nimetatud 
tähtaegadest üle ei tohi ulatada;

5) wangimaja ühendamisel parandusasutusega wöi wastutus
lise walwe alla andmisega määratakse wangimaja, kusjuures kohus 
wöib wangimaja karistust weel suurendada kuni seaduses ettenähtud 
ülemmäärani. Parandusasutuse ühendamisel wastutuslise walwe 
alla andmisega määratakse parandusasutus. (66)

4 68. Kes pärast karistuse ärakandmist süüteo korda saatis, 
wöetakse wastutusele üldistel alustel. Saatis aga süüdimöistetu 
samase wöi endise süüteoga üksliiklise teo korda, siis tuleb uuesti 
määratawat karistust, wälja arwatud juhtumused, Kus seaduses 
iseäralised karistllsed süütegude kordamise eest on ette nähtud, 
8 65 seatud alustel suurendada, kui endise karistus) äraaandmise 
ajast kuni uue samase ivöi üksliiklise süüteo kordasaatmiseni inöö- 
das on: raske kuriteo eest määratud karistuse ärakandmise ajast 
— mitte üle iviie aasta, kuriteo eest — mitte üle Kolme aasta ja 
üleastumise eest — mitte üle ühe aasta. (67)
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IV. peatükk.

Karistatawust körwaldawaö aöjaolud.
4 69. Aegumine körwaldab karistuse:
1) kui süütegude kordasaatmise päewast kuni süüaluse wastu 

kriminaal jälgimise seaduskorralise alustuseni möödas on järg- 
mised tähtajad: raskete kuritegude korral — kümme aastat, kuri- 
tegude korral — wiis aastat ja üleastumiste korral — üks aasta;

2) kui raskete kuritegude ja kuritegude kordasaatmise päewast 
kohtuotsuse tegemise päewani selles paragrahwis p. 1 nimetatud 
tahtajad kahekordselt, üleastumiste kordasaatmise päewast kohtu
otsuse tegemise päewani aga kolmekordselt möödas on;

3) kui kohtuotsuse tegemise päewast otsuse täitmisele pööramise 
päewani möödas on selles paragrahwis p. 2 nimetatud Lähtajad, 
mida neil juhtumustel kohtuotsuses määratud karistuse kohaselt 
arwatakse. (68)

§ 70. Aegumine ei körwalda öiguste kaotust wöi Kitsendust, 
mis süüdlasele seadusjöusse astunud, kuid aegumise pärast täit- 
mata jäetud kohtuotsuses on määratud. Öiguste kaotuse wöi kit- 
senduse tähtajad arwatakse sest päewast peale, mil otsuses määratud 
karistus aegumise pärast kustus. (69)

§ 71. Süüteo suhtes, mis mitmest teost Koos seisab, arwa
takse aeguinise tähtajad wiimase teo kordasaatmise päewast ja 
wahetpidamata wältawa süüteo suhtes — selle löpu päewast 
peale. (70)

§ 72. On seaduse järele kriminaal jälgimise alustamine wöi- 
mata enne asja otsustamist tsiwiil kohtus, wöi on alustatud asja 
edasiajamine wöi kohtuotsuse täitmine seaduslistel alustel seisma 
pandud, siis ei arwata tsiwiil kohtu asjaajamise aega ega seadus- 
likku scisakut aegumise tähtaja sisse.

Samuti ei arwata karistuse kandmisest tingimisi wabastamise 
ega ennetähtaega tingimisi wabastamise korral aegumise tähtaja 
sisse aega, arwates kohtuotsuse tegemise wöi tingimisi wabastamise 
päewast kuni karistuse kandmisest tingimisi wabastamise wöi enne
tähtaega tingimisi wabastamise tagasiwötmiseni (tztz 29, 30 ja 
36). <71)

8 73. Armuandmine ei ripu kohtust, waid kuulub Wabariigi 
Walitsuse wöimupiiri. Armuandmise ulatus määratakse Wabariigi 
Walitsuse otsuses, mis süüdlase saatust kergendab wöi süü täiesti 
andeks annab. (72)



1. peatükk.

Süüteod körgema rügiwöimu waötu.
4 74. Süüdlast Eesti Wabariigis pöhiseadusega maksma- 

pandud riigikorra wägiwaldses muutmises wöi Wabariigi küljest 
inöne tema osa wägiwaldses lahiltamises, karistatakse:

surmanuhtlusega.
Sama karistuse alla langeb ka siiüdlaue selle raske kuriteo 

katses. (ION)

5 75. Süüdlast § 74 ettenähtud raske kuriteo ettewalmistuses, 
karistatakse:

suunitööga mitte üle kümne aasta.
Kui süüdlase käsitusel olid selle jaoks abinöud plahwatuse 

sünnitamiseks wöi söjariistade ladu, siis karistatakse teda: 
suunitööga mitte üle wiieteistküinne aasta. (101)

6 76. Süüdlast selles, et ta teise ivöi mitme isikuga kokku 
leppis § 74 ettenähtud rasket kuritegu korda saata, karistatakse: 

suunitööga mitte üle kaheksa aasta.
Käesolewas paragrahwis ettenähtud kokkulepp.st osawötjale, 

Kes enne sarnase kokkuleppe awalikuks tulemist temast ivöimudele 
teatas, kergendatakse karistust F 53 seatud alustel wöi wabas- 
tatakse sellest hoopis. (102)

7 77. Körwalist isikut, Kes süüdlane on selles, et ta Riigikogu, 
Wabariigi Walitsuse wöi Riigikohtu tegewust takistas ivägiwallaga 
isiku kallal, karistatawa ähwardusega wöi möne muu abinöuga, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga see kuritegu korda saadeti mitme söjariistus isiku 
poolt, siis karistatakse süüdlast:

suunitööga mitte üle kümne aasta.
Sainade karistuste alla ja samadel alustel langeb ka Riigikogu 

liige, Kes selles paragrahwis ettenähtud süüteo korda saatis wäljas 
Pool Riigikogu koosolekut, ivöi Kes osaline on selles paragrahwis 
ettenähtud süüteos.
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8 78. Körwalist isikut, Kes süüdlane on selles, et ta Riigikogu, 
Wabariigi Walitsuse wöi Riigikohtu tilget takistas tema teenistus- 
kohuste täitmises wägiwallaga isiku kallal wöi karistatawa ähwar- 
dusega, karistatakse:

wangimajaga mitte Lite kuue aasta.
Sama karistuse alla langeb ka Riigikogu liige, Kes selles 

paragrahwis ettenähtud kuriteo korda saatis wäljaspool Riigikogu 
koosolekut wöi Kes osaline on selles paragrahwis ettenähtud 
kuriteos.

9 79. Süüdlast jultunud lugupidamatuse ülesnäitamises Riigi
kogu, Wabariigi Walitsuse wöi Riigikohtu wastu Köne wöi kirja- 
töö awaliku ettekandmisega wöi ettelugemisega, wöi kirjatöö wöi 
kujutuse laialilaotamisega wöi awaliku wäljapanemisega, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

2. peatükk.

Niigi äraandmine.
4 80. Eesti Wabariigi kodanikku, Kes süüdlane on selles, 

et ta waenlasele Eesti Wabariigi wastu sihitud söjaliste wöi 
muude waenuliste tegude juures abiks wöi toeks oli, karistatakse.' 

tähtajata sunnitööga.
Kui abi wöi toetus waenlasele seisis:
1) selles, et temale wäeosa wöi komando, kindlustatud koht, 

söjasadam wöi söjalaew, wöi söja lennuriist üra anti, ära anda 
katsuti, wöi neilt kaitsewöimalus waenlase wastu ära wöeti^

2) selles, et wäeosa wöi tema ülemat waenlase poole üle 
minema kaldutati wöi kihutati:

3) selles, et Eesti Wabariigi söjajöududele wägiwaldselt wastu 
hakati wöi nende kallale kiputi;

4) selles, et äraandlise otstarbega tapmine korda saadeti,-
5) sarnase isiku äraandmises waenlase kätte, Kes teadwalt täht- 

sat söjalist ülesannet wöi kohust täitis:
6) pealetungimiseks wöi waenlase ivastu kaitsmis.ks määra- 

tud ladude wöi söjawäe warustuse häwitamises, samuti ka maa- 
ja weeteede, telegraafi ja telefoni wöi muude wäeosadewaheliste 
läbikäimisabinöude kölbmataks tegemises,-

7) salakuulamises, —
siis karistatakse süüdlast:

surmanuhtlusega.
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Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb Eesti Waba
riigi kodanik selles paragrahwis ettenähtud raske kuritco eest, 
kui wiimane Eesti Wabariigiga söjaliidus seiswa riigi wastu 
oli sihitud. (108)

§ 81. Eesti Wabariigi kodanikku, Kes süüdlane on selles, 
et ta teadwalt waenulikku söjawäkke astus wöi sellcst wälja 
ei asttmud, karistatakse:

tähtajata sunnitööga. (109)

ß 82. Eesti Wabariigi kodanikku, Kes süüdlane on selles:
3) et ta wälisriigi walitsust aivatles Eesti Wabariigi wastu 

söjalisi wöi muid waenulisi tegusid ette ivotma, wöi temaga söja- 
liitu ära löpetama, wöi temaga sarnasesse liitu as'tumisest keelduma,'

4) et ta enne söjakuulutamist ivälisriigi walitsusele enese wöi 
leiste nimel lubaduse andis selle riigi söjategewusel Eesti Wabariigi 
wastu abiks olla, karistatakse:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Kui süüdlane oma teenistuse töttu Eesti Wabariigi söjajöudude 

seisukorda ivöis tcada wöi wälisriigi walitsusele söja juhtumusel 
Eesti Wabariigi wastu tuntawat abi anda, siis karistatakse teda: 

tähtajata sunnitööga. (110)

4 83. Süüdlast selles, et ta wälisriigi walitsusele wöi agen- 
dile aitas koguda asju wöi teateid, mis puutuwad Eesti Wabariigi 
wälisesse julgeolekusse wöi tema söjajöududesse wöi söjalise riigi- 
kaitse ehitustesse, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti 

söja ajal, siis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Katse on karistataw. (111, 118?)

5 84. Süüdlast selles, et ta awaldas, teatas wöi edasi andis 
teisele isikule, wälisriigi huwides, ilma sellekohase wolituseta:

1) teateid wöi assu, mis puutuwad Eesti Wabariigi wälisesse 
julgeolekusse wöi tema söjajöududesse wöi söjalise riigikaitse ehi
tustesse ja. mida pidi saladuses hoitama:

2) plaani, joonistuse nwi muu kirjelduse ivöi kujutuse Eesti 
riigi kindlustatud kohast, tema jaoks määratud raioonist wöi 
esplanaadist, söjalaewast wöi muust ehitusest, mis olid määratud 
söjaliscks riigikaitseks, wöi dokumendi, mis puutub mobilisatsioo- 
nisse wöi üleüldse söja ettewalmistuskorraldustesse,

karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 ettenähtud juhtumusel — 

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,
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selle paragrahwi p. 2 ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle kaheteistkümne aasta.

Kui selles paragrahwis ettenähtud rasked kuriteod korda 
saadeti söja ajal, siis karistatakse süüdlast:

selle paragrahwi p. 1 ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta,

selle paragrahwi p. 2 ettenähtud juhtumusel — 
tähtajata sunnitööga. (111^, 118-)

§ 85. Süüdlast selles, et ta kokku leppis wälisriigi walit- 
susega wöi tema agendiga rasket kuritegu wöi kuritcgu korda 
saata, mis ette nähtud tztz 83 wöi 84, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti 
söja ajal, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Katse on karistataw. (111-, 118-)

8 86. Süüdlast selles, et ta korda saatis 83, 84 wöi 85 
ettenähtud raske kuriteo wöi kuriteo, kui neis paragruhwides nime- 
tatud teated wöi asjad olid tema kätte usaldatud teenistusalal 
wöi kui ta wöis neid oma kätte saada wöi nendega tutwuneda 
oma teenistusc töttu, karistatakse:

1) § 83 ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle kuue aasta,

2) tz 84 p. 1 ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle kaheteistkümne aasta,

3) K 84 p. 2 ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta,

4) § 85 ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui selles paragrahwis ettenähtud rasked kuriteod wöi kuri- 
teod korda saadeti söja ajal, siis karistatakse ;üüdlast:

selle paragrahwi p.p. 2 ja 3 ettenähtud juhtumustel 
tähtajata sunnitööga,

selle paragrahwi p.p- 1 ettenähtud juhtumustel 
sunmtöoga mitte üle wiieteistkümne nastn. (NI-, n»;-)
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4 87. Süüdlast selles, et ta müüs wöi ainuöiguse saamiseks 
ette pani wälisriigis ülesleiduse wöi täienduse, mis puutub söja- 
lisse riigikaitsesse wöi tema söjajöududesse wöi söjaliseks riigi- 
kaitseks määratud ehitustesse ja unda pidi saladuses hoitama, 
karistatakse:

suuuitööga initte üle kaheksa aasta.
Sama karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta awaldas 

wöi teatas teisele isikule ilma sellekohase wolituseta teateid, mis 
puutuwad selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud ülesleidussc 
wöi täiendusse, samuti ka selles, et ta üle andis ülesleiduse wöi 
täienduse enese wöi sellest möne osa.

Kui selles paragrahwis ettenähtud raske kuritegu korda saa
deti söja ajal, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (111^, 118^')

5 88. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata kokku sea- 
dis wöi üles wöttis plaani, joonistuse wöi möne muu kujutuse wöi 
kirjelduse Eesti Wabariigi kindlustatud kohast, tema alla määra- 
tild raioonist wöi esplanaadist, söjalaewast wöi muust ehitusest, 
mis oli määratud söjaliseks riigikaitseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Samo karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta ilma loata 

kogus teateid wöi asju, mis puutuwad Eesti Wabariigi wäli
sesse julgeolekusse wöi tema söjajöududesse wöi söjalise riigikaitse 
otstarbeks määratud ehitustesse ja mida pidi saladuses hoitama.

Kui selles paragrahwis ettenähtud kuriteod korda saadeti 
söja ajal, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katsc on karistataw. (112, 118?)

8 89. Süüdlast selles, et ta ehitas traadita telegraasi wöi 
telesoni sisseseade wöi pidas postituisid nende raskete kuritegude 
ivöi kuritegude kordasaatmise otstarbega, mis on ette nähtud 88 
83 wöi 84, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti 

söja ajal, siis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (112^, 118-)

4 90. Süüdlast Eesti Wabariigi kindlustatud kohta, söja- 
laewale wöi muusse riigi kaitseks määratud söjaehitusse tungimises 
ilma sellekohase loata, oma elukutset, nime, kodakondsust wöi rah- 
ivust salates wöi muid kawalusi tarwitades, karistatakse:

wangimajaga initte üle iihe aasta.
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Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti söja 
ajal, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (113, 118y

5 91. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata lendas 
lennuriistal Eesti Wabariigi kindlustatud koha kohal kindlustuse 
raioonis, samuti ka raioonide kohal, Kus see wastawate wöimude 
poolt keelatud oli, karistatakse: '

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti söja 

ajal, siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (113^, 118?)

6 92. Riigi walitsusega tehtud lepingu pöhjal wöi tema 
übesandel pealetungimkse wöi waenlase wastu kaitsmise abinöusid 
walmistajat wöi nende walmistuse juhatajat, Kes süüdlane on nende 
walmistamiscs tarwitamiseks tea'dwalt kölbmata olekus, kui need 
abinöud wastuwötteks juba ette pandud wöi nende walmistus 
löpetatud oli, sainuti ka Kes süüdlane on nimetatud lepingu wöi 
ülesande täitmise wiiwitamises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui walmistehtud pealetungimise wöi waenlase wastu kaits

mise abinöud olid üle antud ja sealjuures nende kölbmatuse war- 
jamiseks kokkulepet wastuwötjaga wöi muid iseäralisi wötteid 
tarwitatud, sanruti ka kui lepingu. wöi ülesande täitmise wiiwita- 
mine söja ajal sündis, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Samade karistuste alla ning samal alusel langeb riigi wöi 

omawalitsuse teenija, Kes nimetatud abinöude walmistamist tarwi
tamiseks teadwalt kölbmatuteks sündida laskis wöi neid selles ole- 
kus wastu wöttis. (114)

7 93. Moonamuretsejat wöi tema wolinikku, Kes süüdlased on 
selles, et üad riigi walitsusega tehtud lepingu wöi walitsuse üles
ande täitmisel tegewale maa- wöi merewäele wöi nende haige- 
majadele söja ajal üle andsid terivisele teadwalt kahjulikke wöi tar
witamiseks teadwalt kölbmatuid tarbeaineid, samuti ka selles, et 
nad nimetatud lepingu wöi ülesande täitmist wiiwitasid, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw.
Sama karistuse alla langeb riigi wöi omawalitsuse teenija, 

Kes süüdlane on selles, et ta sarnaste teadwalt kahjulikkude ja 
kölbmata ainete hankimist sündida laskis wöi neid wastu 
wöttis. (115)
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§ 94. Eesti Wabariigi esitajat wöi wolinikku, Kes süüdlane 
on tegudes, mis sihitud Eesti Wabariigile teadwalt kahjuliku 
lepingu tegemiseks wälisriigi walitsusega, wöi wiimasega teadwalt 
Eesti Wabariigi kahjuks kalduwates diplomaatlistes läbirääki- 
mistes, karistatakse:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Sama karistuse alla langeb esitaja wöi woliniku juures töö- 

taw teenija, Kes süüdlane on esitajale wöi wolinikule teadwalt 
wale teate audmises wöi muus teenistuskohuste rikkiunises selle 
otstarbega, et esitajat wöi wolinikku awatleda tegudele, mis sihi-' 
tud olid wälisriigi walitsusega Eesti Wabariigile teadwalt kahju- 
liku lepingu tegemiseks wöi teda awatleda teadwalt Eesti Waba
riigi kahjuks kalduwatele diplomaatlistele läbirääkimistele wälis
riigi walitsusega, kui need teod wöi läbirääkimised järgnesid.

Selle paragrahwi esimeses jaos tähendatud teod ei ole karis- 
tatawad, kui Eesti Wabariigi esitaja wöi wolinik toimetas temale 
antud eeskirjade wöi juhtuööride piirides wöi kui ta pöhjendatult 
oletada wöis, et tekkinud oludes läbirüäkimiste katkestamine wöi 
lepingu tegemisest loobumine suuremat kahju Eesti Wabariigile 
enesega kaasa oleks toonud. (116)

8 95. Süüdlast:
1) niisuguse dokumendi rikkumises, peitmises, ärahaaramises 

wöi wöltsimises, inis Eesti Wabariigi öigust wälisriigi suhtes 
teadwalt töendas;

2) Eesti Wabariigi piirimärkide rikkuiuises rvöi üniberpaigu- 
tamises wöi muus riigi piirijoone moonutamises selle otstarbega, 
et osa Eesti Wabariigist wälisriigile ära anda,

karistatakse:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (117)

§ 96. Süüdlast selles, et ta teise wöi mitme isikuga kokku 
leppis tz 80 ettenähtud rasket kuritegu korda saata, karistatakse: 

ivaugimajaga initte üle. kuue aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti söja 

ajal, siis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Käesolewas paragrahwis ettenähtud kokkuleppest osawötjale, 
Kes enne jarnase kokkuleppe awalikuks tulemist temast wöimudele 
teatas, kergendatakse karistust 8 53 seatud alustel wöi wabasta- 
takse sellest hoopis. (118, 118^ ja 118?)

8 97. Wäljamaalast, Kes Eesti Wabariigis wiibimise ajal 
8 80 ettenähtud raske kuriteo korda saatis, wöi samas teos süüd
last söjawangi, kui nad söjaseaduste järele ei wastuta, karista- 
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takse nimetatud paragrahwi järele niisama kui Eesti Wabariigi 
kodanikku.

Isikut, Kes Eesti Wabariigi kodakondsusest wälja astus ilma 
teise riigi kodakondsusse astumata, wöi Kes waenulise riigi koda- 
kondsusse astus pärast söjakuulutamist wöi otse enne seda rahu 
ivahekorra löpetamise ootel, karistatakse 80—82 ettenähtud 
raskete kuritegude kordasaatmise eest nende paragrahwide järele 
niisaina kui Eesti Wabariigi kodanikku. (119)

3. peatükk.

Süüteoö rahwaalgatamise, rahwahääle- 
tamise ja walimiöte wastu.

4 98. Süüdlast hääleöigusliku kodaniku rahwaalgatamise, 
rahwahääletamise, Riigikogu wöi omawalitsuse malimise öiguse 
waba teostamise takistamises wägiwallaga isiku kallal, karistatawa 
ähwardusega, wöimu kuritarwitusega wöi majandusliku ärarip- 
puwuse kaudu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw.

5 99. Süüdlast pettuse abil hääleöigusliku kodaniku kaldu- 
tamises rahwaalgatamise!, rahwahääletamisel, wöi Riigikogu wöi 
omawalitsuse walimistcl allkirja anda, hääletada wöi walida oma 
öige tahtmise wastu wöi tühiselt, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

6 10V. Süüdlast hääleöiguslikule kodanikule wöi tema pere- 
konna liikmele ainelise wöi isiklise kasu pakkumiscs, lubamises ivöi 
andmiscs möjuawaldamiseks rahwaalgatamisest, rahwahääletamisest, 
wöi Riigikogu wöi omawalitsuse walimistest keelduda wöi teata- 
wal wiisil neist osa wötta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles paragrahwis tähen

datud kasu wastuwötmises, kui ta on hääleöiguslik kodanik.

7 101. Süüdlast rahwaalgatamise, rahwahääletamise, wöi 
Riigikogu wöi omawalitsuse walimiste seaduspärase kihutustöö 
takistamises wägiwallaga isiku kallal, karistatawa ähwardusega 
wöi wöimu kuritarwitusega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta wöi arestiga mitte üle 
kuue kuu.
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8 102. Süüdlast rahwaalgatamise, rahwahääletamise wöi 
Riigikogu wöi omawalitsuse walimiste korraldamise wöi läbiwii- 
mise takistamises wägiwallaga isiku kallal, karistatawa ähwardu
sega wöi wöimu kuritarwitusega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw.

Kui sama tegu mitme söjariistus isiku poolt korda saadeti, 
siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kuue aasta.

§ 103. Süüdlast korduwalt wöi wale nime all rahwaalga- 
tamisest, rahwahääletamisest, wöi Riigikogu wöi omawalitsuse wa- 
limistest osawötmises, karistatakse:

wangimajaga nntte üle ühe aasta.

4. peatükk.

Süüteoö wälisriigi wastu.
8 104. Süüdlast Eesti Wabariigi piirides tehtud katses Wa- 

bariigiga söpruses olewas riigis makswat risgikorda wäLiwaldselt 
kukutada wöi muuta, wöi nendeks otstarweteks ettewalmistuste 
legemises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (135)

8 105. Süüdlast Eesti Wabariigiga söpruses olewa riigi awa- 
likult wäljapandud riigiwapi wöi muu riigiwöimu märgi tahtlises 
teotamises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Saadeti sarnane teotamine rahwahulga poolt korda, siis karis

tatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue kuu. (136)

8 106. Süüdlast wälisriigi riigipea, saadiku wöi wolitatud 
asjaajaja teotamises tz 483 ettenähtud isikliku haawamise läbi, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui teotamine korda saadeti 8 487 ettenähtud laimamise läbi, 

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (534)

8 107. Süüdlast seatud korras wäljaknulutatud neutraMeedi 
määruste rikkumises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (137)
3
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5. peatükt.

Süüteod awaliku korra waöku.
4 108. süüdlast selles, et ta awalikult rahwakoondumiselt 

wöi koosolekult ei lahkunud, teades, et politsei wöim selle laiali- 
minekut nöudis, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu.
Kui rahwakoondumise ivöi koosoleku laialiajamiseks kaitse- 

iväe osa abiks kutsuti ja isik ei lahkunud rahwahulgast, hoolimata 
kaitsewäe osa juuresolekul ettepandud laialiminemise nöudmisest, 
siis karistatakse teda: '

wangimajaga niitte üle ühe aasta.
Rahwakoondumise wöi koosoleku osalist, Kes teisi laialimine

mise nöudmise wastu törkuma kihutas, karistatakse:
selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud juhtumusel — 

arestiga mitte üle kuue kuu,
selle paragrahwi teises jaos nimetatud juhtumusel — 

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (120)

8 109. Süüdlast osawötmises awaltkust rahwakoondumisest, 
kui osawötjate ühisel jöul korda saadeti:

1) wägiwald isiku kallal, wöi wööra wara riisumine, häwita- 
mine, rikkumine wöi waldamisele wötmine, wöi wöörasse elutse- 
taivasse hoone wöi muusse ruunli tungimine, lvöi seesuguste te- 
gude katse;

2) 123 ivöi 126 ettenähtud wastuhakkamine wöi sundimine,
karistatakse:

ivangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Sarnase rahwakoondumise korraldajat wöi sellele kihutajat, 

samuti ka osawötjat, Kes juhatajaks oli selles paragrahwis nime
tatud tegude kordasaatmise juures, wöi Kes teisi nende kordasaat- 
misele wöi jätkamisele kihutas, wöi Kes nende kordasaatmise juures 
söjariista tarwitns, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (122)

4 110. Süüdlast osawötmises rahwakoondumisest, kui osa- 
wötjad ühisel jöul:

1) rahwahulga laialiajamiseks kutsutud kaitsewäe osale wägi 
ivaldselt wastu hakkasid wöi wägiwaldselt kaitsewäelise wahisalga 
wöi selle tunnimehe kallale kippusid:

2) oma wöimu alla haarasid, tühjaks nisusid wöi ära häwi- 
tasid söjariistade wöi söjamoona ladu wöi tehase, kindlustatud koha, 
söjalaeiva, söja lennuriista, raudtee, üldisel wöi riigi wöi oma- 
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walitsuse kasutamisel olewa telegraasi wöi telefoni, rahatehase 
wöi krediitasutuse;

3) wange wahi alt ivabastasid, sealjuures wahtide isiku kallal 
wägiwalda tarwitades wöi wangistuskohta rikkudes;

4) wägiwallategude kordasaatmiseks löhkeaiuet wöi löhkeabinöu 
tarwitasid,

karistatakse:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Sarnase rahwakoondumise korraldajat wöi sellele kihutajat, 
samuti ka osawötjat, Kes juhatajaks oli selles paragrahwis nime- 
tatud tegudc kordasaatmise juures, wöi Kes taisi nende kordasaat- 
misele wöi jätkamisele kihutas, wöi Kes nende kordasaatmise juu
res löhkeainet, löhkeabinöu wöi söjariista tarwitas, karistatakse: 

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (123)

4 111. Süüdlast awaliku koosoleku kokkukutsuinises selleks 
keelatud kohas wöi ajal, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

5 112. Süüdlast awaliku koosoleku kokkukutsumises ilma 
seatud korras teatamata, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

6 113. Süüdlast selles, et ta öhutas Köne wöi kirjatöö awa
liku ettekandmise wöi ettelugemisega ivöi kirjatöö wöi kujutuse 
laialilaotamisega wöi awalikult wäljapanemisega:

1) törkuinisele ivöi wastutegewusele seaduse, siindusliku mää- 
ruse wöi wöiniu seadusliku korralduse wastu;

2) riigikaitse teenistuskohuste rikkumisele kaitsewäelaste poolt;
3) wägiwallategudele;
4) möne muu, peale eespool tähendatud, raske kuriteo wöi 

kuriteo kordasaatmisele,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta wöi arestiga mitte 
üle kuue kuu.

Kui sealjuures:
1) süüdlane öhutas teguwiisile, mis on kardetaw hulga ini- 

meste elule;
2) öhutuse tagajarjeks oli raske kuriteo kordasaatmine, 
siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga 
mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (129)
3*
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4 114. Süüdlast öhutamises mitteawalikult:
1) törkumisele ivöi wastutegewusele seaduse, sundusliku inaä- 

ruse wöi wöimu seadusliku korralduse wastu;
2) riigikaitse teenistuskohuste rikkumisele kaitsewäelaste poolt;
3) wägiwalla tegudele;
4) möne muu, peale eespool tähendatud, raske kuriteo wöi 

kuriteo kordasaatmisele,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta wöi arestiga mitte 
üle kuue kuu.

Kui sealjuures:
5) süüdlane öhutas teguwiisile, mis kardetam on hulga ini- 

meste elule;
6) öhutuste tagajärjeks oli raske kuriteo kordasaatmine, 
siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga 
mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (130 ja 131)

§ 115. Süüdlast raskele kuriteole wöi kuriteole öhutama 
kirjatöö wöi kujutuse paljundamises, paljundatud kirjatöö wöi 
kujutuse hoidmises wöi wäljamaalt sissetoomises, nende laialilaota- 
mise wöi awaliku wäljapanemise sihiga, kui süüdlasel nende sisu 
teada oli ja kui sarnase kirjatöö wöi kujutuse laialilaotamine wöi 
awalik wäljapanemine teostamata jäi, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta wöi arestiga mitte üle 
kuue kuu. (132)

8 116. Süüdlast raske kuriteo wöi kuriteo ülistamises awa
likult ettekantud wöi etteloetud Könes wöi kirjatöös, wöi sarnast 
ülistamist teadwalt sisaldawa kirjatöö wöi kujutuse laialilaotamises 
wöi awalikult wäljapanemises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (133)

§ 117. Süüdlast teadwalt ivale kuulujutu laialilaotamises 
Eesti Wabariigis pöhiseadusega maksma pandud riigikorra wägi- 
waldse muutmise wöi Wabariigi küljest möne tema osa wcigiwaldse 
lahutamise kohta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (134)

8 118. Süüdlast jultunud lugupidamatuse ülesnäitamises 
awalduse wöi teoga Eesti Wabariigi wastu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta wöi arestiga mitte üle 
kuue kuu.
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8 119. Süüdlast wate kuulujuttude laialilaotamises sihiga 
Halmata riigi krediiti wöi tekitada umbusaldust riigi krediitasutuste 
maksuwöime wastu wöi neis hoitawate hoiusummade allesoleku 
wastu wöi nende hoiusummade suhtes wöetud kohustuste täitmise 
wastu, samuti ka öhutada hoiuleandjaid neist asutustest oma hoiu- 
summasid tagasi nöudma, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 275^)

6. pealükk.

Walitsuswöimuöele waötuhakkamine.
4 120. Süüdlast selles, et ta sunduslikku määrust ei täitnud, 

kui selle määruse täitmatajätmise eest seaduses iseäralist karistust 
ei ole määratud, karistatakse: .

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (138)

5 121. Süüdlast seadusliku korralduse wöi nöudmise täit- 
matajätmises, mis tehtud wöi temale ette pandud riigi wöi oma
walitsuse teenija, samuti ka raudtee rongijuhi, wöi auru- wöi me^re- 
laewa kapteni, ivoi teise isiku poolt, Kelle teenistuskohuste täitmi- 
sest ära ripub raudtee-, laewa- wöi merosöidu julgeolek, kui selle 
sönakuulmatuse eest seaduses iseäralist erikaristust ei ole määratud, 
karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Kui seesugune sönakuulmatus:
1) sündis mitme isiku poolt üheskoos, Kes aga karistatawat 

rahwakoondumist ei tekitanud:
2) sündis hulga rahwa kokkuwalgumise ajal ja kohal, ning 

katkestas korralikku rahwaliikumist wöi tegi liikumise hädaoht- 
likuks:

3) andis pöhjust rongi, auru- wöi merelaewa kinnipidamiseks 
wöi tegi nende liikumise hädaohtlikuks:

4) näidati üles kaitsewäe karauli wöi tunnimehe wastu:
5) sündis söidu ajal wäljaspool sadamat auru- wöi merelaewa 

teenija poolt kapteni wastu,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (139)
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4 122. Riigi wöi omawalitsuse asutuse koosolekuruumis wii- 
biwat körwalist isikut, Kes süüdlane on selles, et ta koosoleku ju- 
hataja seaduslikku nöudmist ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
Kui seesugune sönakuulmatus koosoleku katkestamise pöhju- 

seks oli, siis karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (140)

5 123. Süüdlast selles, et ta riigi wöi omawalitsuse teenijale 
wöi sellele abiks olewale eraisikule wägiwallaga isiku kallal wöi 
karistatawa ähwardusega wastu hakkas sihiga seaduse, sundusliku 
määruse wöi wöimu seadusliku korralduse wäljakuulutamist wöi 
maksmapanemist, wöi seadusliku teenistustegewuse täitmist takis- 
tada, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui seesugune wastuhakkamine mitme isiku poolt sündis, Kes 

aga karistatawat rahwakoondumist ei tekitanud, siis karistatakse 
süüdlaste hulgast seda, Kes wastuhakkamise juilres söjariista tar- 
witas wöi kehawigastuse sünnitas:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane, 

Kes selles paragrahwis ettenähtud wastuhakkamise toime pani raud
tee rongijuhi wöi auru- wöi merelaewa kapteni, wöi teise isiku 
wastu, Kelle teenistuskohuste täitmisest ära ripub raudtee liiku
mise, laewa- wöi meresöidu julgeolek. (142)

6 124. Süüdlast selles, et ta tahtliselt takistas riigi wöi 
omawalitsuse teenijale sissepääsemist hoone, ruumi wöi muusse 

kohta, Kuhn temal oma teenistuskohuste täitmise töttu seaduse 
järele öigus oli minna, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta tahtliselt ei 
lasknud tööstuse wöi kaubanduse järelwalwe teostajat temale sea
duse poolt pealepandud kohust täita järelivalwe alal. (143)

7 125. Süüdlast selles, et ta pitserit wöi muud märki rik- 
kus, mis riigi wöi omawalitsuse teenija poolt seaduses ettenähtud 
Kordadel külgc oli pandud ruumile, hoiukohale wöi muule asjale 
nende alalhoidmise otstarbel, wöi selles, et ta sissepääsemist awas 
seesugusesse kinnipitserdatud ruumi ivöi hoiukohta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw.
Pitseri wöi muu märgi rikkumist wöi sissepääsemise awamist 

kinnipitserdatud ruumi wöi hoiukohta ei loeta süüteoks, kui need 
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teod on korda saadetud kinnipitserdatud ruumi, hoiukoha wöi asja 
peremehe poolt pärast seaduslikus korras tehtud ja täitmisele 
kuuluwat otsust wöi korraldust pitseri wöi märgi mahawötmiss 
üle, wöi pärast selle isiku rahuldamist, Kelle huwides kinnipitser- 
damine toime pandud. (144)

8 126. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wöi 
karistatawa ähwardusega riigi wöi omawalitsuse teenijat sündis 
tema kohuseid täitmata jätma, wöi teenistuslisi wolitusi kuritar- 
witama, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui sundimine mitme isiku poolt sündis, Kes aga karistatawat 

rahwakoondumist ei tekitanud, siis karistatakse süüdlaste hulgast 
seda, Kes selle juures söjariista tarwitas wöi kehawigastuse 
sünnitas:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw. (145)

8 127. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wöi 
karistatawa ähwardusega katsus riigi wöi omawalitsuse teenijat 
sündida tema kohuste täitmata jätmise wöi teenistuslikkude wo- 
lituste kuritarwituse läbi kuritegu wöi rasket kuritegu korda 
saatma, karistatakse:

kui ta sündis kuritegu korda saatma — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta, 

kui ta sündis rasket kuritegu korda saatma — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui kuritegu wöi raske kuritegu wöi nende karistataw katse 
sunnitawa poolt korda saadeti, siis karistatakse sundijat:

kuriteole sundimise eest —
wangimajaga mitte üle kuue aasta, 

raskele kuriteole sundimise eest —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (146)

8 128. Süüdlast selles, et ta riigi wöi omawalitsuse teenijat 
wastu tema tahtmist meelemärkuseta olekusse wiis sihiga temale 
tema kohuse täitmist wöimataks teha, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw. (147)

8 129. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wöi 
karistatawa ähwardusega sündis raudtee rongijuhti, auru- wöi 
merelaewa kaptenit wöi leist isikut, Kelle teenistuskohuste täit- 
misest ära ripub raudtee liikumise, laewa- wöi meresöidu julge- 
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olek, nende kohuseid täitmata jätma, ivöi selles, et ta neid isikuid 
wastu nende tahtmist meelemärkuseta olekusse wiis, sihiga neile 
nende kohuste täitmist wöimataks teha, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui sellest tekkis raudteerongi, auru- wöi merelaewa önnetuse 

hädaoht, siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga sellest tekkis raudteerongi, auru- wöi merelaewa önne- 
tus, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Kui sundimine wöi meelemärkuseta olekusse wiimine korda 
saadeti sihiga raudteerongi, auru- wöi merelaewa önnetust tekitada, 
siis karistatakse süüdlast:

selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

selle paragrahwi teises jaos ettenähtud juhtumusel — 
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta,

selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud juhtumusel — 
tähtajata sunnitööga.

Katse on karistataw. (148)

4 130. Süüdlast selles, et ta altkäe maksu andes katsus 
awatleda riigi wöi omawalitsuse teenijat tema teenistuskohuste 
täitmatajätmise wöi teenistuslikkude wolituste kuritarwituse läbi 
kuritegu wöi rasket kuritegu korda saatma, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui kuritegu wöi raske kuritegu wöi nende karistataw katse 

äraostetu poolt korda saadeti, siis karistatakse äraostjat:
kuriteole äraostmise eest — 

wangimajaga mitte üle ühe aasta, 
raskele kuriteole äraostmise eest — 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (149)

5 131. Süüdlast wöimu omastamises:
1) omawoliliselt riigi wöi omawalitsuse teenijana esinemise läbi 

sihiga tegu korda saata, mida ainult seesugune teenija teha wöis:
2) omawoliliselt teo kordasaatmise läbi, mida ainult riigi wöi 

omawalitsuse teenija teha wöis,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.
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Kui wöimu omastaja omastatud wöimu kuritarwituse abil 
raske kuriteo wöi kuriteo korda saatis, siis karistatakse teda koos- 
tusmääruste järele.

Kui wöimu omastaja teo korda saatis, mis wastab teenistus- 
alalisele raskele kuriteole wöi kuriteole riigi- wöi omawalitsuse 
teenistuses, siis langeb tema sellesama karistuse alla, mis teenijale 
selle teo eest oleks määratud. (151)

8 132. Süüdlast selles, et ta kohtu ees ennast tahtliselt üles 
andis teise isikuna, Kes wandekohtuniku kohuste täitmisele wälja 
oli kutsutud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Kui süüdlane tegelikult teise isiku asemel wandekohtuniku 

kohused ära täitis, siis karistatakse teda:
arestiga mitte üle kuue kuu.

Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane 
selles, et ta teist isikut kihutas enese wöi kolmanda eest wande
kohtuniku kohuste täitmisele ilmuma, kui niisugune ilmumine 
järgnes. (153)

§ 133. Süüdlast selles, et ta wöimu wastu lugupidaiuatust 
üles näitas lausa kölbmata teo läbi riigi wöi omawalitsuse asu- 
tuses teenistustalituste ajal, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui lugupidamatus wöimu wastu sündis riigi wöi omawa

litsuse asutuse teotamise läbi paberis, mis sellele asutusele anti, wöi' 
awalikult peetud wöi etteloetud Könes wöi kirjatöös rvöi laiaki-> 
laotatud wöi awalikult wäljapandud trükitootes, kirjas wöi kuju- 
tuses, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui lugupidamatus wöimu wastu sündis riigi wöi omawa

litsuse asutuse wöi möne tema liikme teotamise läbi teenistustalituste 
ajal, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui aga lugupidamatus wöimu wastu sündis wägiwalla tar- 

witamise läbi isiku kallal möne riigi wöi omawalitsuse asutuse 
liikme wastu teenistustalituste ajal, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (154).

§ 134. Süüdlast selles, et ta tahtliselt maha kiskus, rikkus 
wöi moonutas sellekohase wöimu korralduse! awalikult wälja
pandud kuulutuse, wöi möne muu riigi wöi omawalitsuse doku- 
mendi, pealkirja, wapi wöi muu wöimu märgi, samuti ka riigi, 
Riigiwanema, riigiasutuse, wäeosa wöi merewäe lipu, karistatakse: 

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.
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Kui:
1) see üleastumine korda saadeti sihiga wöimu wastu lugu- 

pidamatust üles näidata;
2) nimetatud lippude awalik teotamine korda saadeti,
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (155)

4 135. Süüdlast wööra riigi kodakondsusse astumises enne 
Eesti Wabariigi kodakondsusest seatud korras wäljaastumist, ka- 
ristatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

7. peatükk.

Süüteoö öigusmöistmise wastu.
4 136. Süüdlast teadwalt male teate andmises olemata ras- 

kest kuriteost wöi kuriteost wöimule, kettest ära ripub kriminaal 
jälgimise alustamine, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (156)

5 137. Süüdlast selles, et ta wöimu ees, kettest ära ripub 
kriminaal jälgimise alustamine wöi distsiplinaar wastutusele wöt- 
mine, teadwalt walesti süüdistas teatud isikut süüteo wöi distsipli
naar üleastumise kordasaatmises, ühes süüdistusandmete ettetoo- 
niisega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui tösteti teadwalt wale süüdistus raskes kuriteos, siis 

karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (157)

6 138. Isikut, kettel öigust ei olnud kol)tuasutustes wööraid 
asju ajada ja Kes süüdlane on selles, et ta:

1) neis asjus tasu eest asjatundmatalt nöu andis wöi paberid 
kokku seadis;

2) äriasjana omakasu töukel kohtuasutustes ajas wööraid 
asju nöudmiste pöhjal, mis omanikult olid fiktiiwselt omandatud 
wolituslepingu warjamise sihiga,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wö^ rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (N. o. 939 )
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4 139. Süüdlast teadwalt waletunnistuse andmises öigus- 
möistmise kahjuks eeluurimisel wöi kohtus tunnistajana, eksperdina, 
tölgina wöi ümbruselanikuna, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui waletunnistus anti:
1) äraostmise tagajärjel;
2) wände all wöi peale wannet asetawat hoiatust,
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Waletunnistus, mis kaebealuse kasuks anti isiku poolt, kellel 

seaduse järele öigus oli tunnistuse andmisest keelduda, ei loeta süü- 
teoks, kui ülekuulaja tunnistajale sellest öigusest warem ei tea- 
tanud. (158)

4 140. Süüdlast selles, et ta:
1) kirjaliku wöi asitöenduse järele wöi ümber tegi sihiga tea> 

tud isiku peale kahtlustust juhtida süüteo wöi distsiplinaar üle- 
astumise kordasaatmises, kui seesugune wale töendus juurdluse 
materjaaliks wöi süüdistuse alustamise wöi distsiplinaar wastu
tusele wötmise töukeks sai; -

2) kohtule wöi wöinnrle, Kes öigustatud oli juurdlust toime 
panema, kriininaal jälgimist alustama wöi distsiplinaar wastutusele 
wötma, teadwalt wale kirjaliku ivöi asitöenduse ette pani sihiga 
teatud isiku peale kahtlustust juhtida süüteo wöi distsiplinaar üle- 
astumise kordasaatmises,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (159)

§ 141. Nöudjat ivöi kostjat, Kes süüdlane on tsiwiil asjas 
wände all teadwalt wale tunnistuse andmises öigusmöistmise kah
juks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (160)

§ 142. Süüdlast selles, et ta:
1) eeluurimisel wöi kohtus teadwalt wale seletuse andis asja- 

olu üle, mis seaduslikuks pöhjuseks on tema körwaldamiseks wöi 
tagandamiseks tunnistuse andmisest wände all wöi ilma wandeta, 
wöi asjast osawötmisest eksperdina wöi tölgina:

2) palwekirjas temale wööraste asjade ajaniiseks tunnistuse 
iväljaandmise kohta teadwalt walesti töendas, et temal seesuguse 
tunnistuse saamiseks seaduslikke takistusi ei ole:

3) kohtule teadwalt wale teate andis oma warandusliku seisu- 
korra üle kohtu löiwust wöi muust maksust wabastamiseks tsiiviil 
asjus, wöi waesusöiguse tunnistuse saamiseks, wöi et ta ivaesus- 
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öigust edasi tarwitas teadwalt nende asjaolude muutumise peale 
waatamata, mille töttu teda löiwust wöi mrrust maksust rvabastati, 

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu.

Sama karistuse alla langeb isik, kettel wööraste asjade aja- 
miseks sellekohast tunnistust ei olnud ja Kes kohtule teadwalt wa
lesti üles andis, kui mitu korda tema aasta jooksul selle kohtu 
piirkonnas wööraid asju oli ajanud. (161)

4 143. Süüdlast selles, et ta ilma möjuwa pöhjuseta wasta- 
wale wöimule wöi ähwardatawale ijikule ei teatanud kawatsetud 
wöi ettewöetud raskest kuriteost, mis temale kindlasti teada oli, 
kui selle raske kuriteo körwaldamiseks wöi löpetamiseks abinöude 
tarwitusele wötmine weel wöimalik oli, ja kui sealjuures kawatsetud 
raske kuritegu wöi selle katse korda saadeti, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (162)

5 144. Süüdlast selles, et ta ilma möjuwa pöhjuseta wasta- 
wale wöimule ei teatanud kawatsetud wöi ettewöetud raskest kuri
teost wöi kuriteost, mis temale kindlasti teada oli ja mis on ette 
nähtud Htz 74—76, 80 wöi 96, kui kawatsetud raske kuritegu 
wöi kuritegu korda saadeti, karistatakse:

kui ta raskest kuriteost ei teatanud, mis 74 wöi 80 
ette nähtud —

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,
kui ta raskest kuriteost ei teatanud, mis tzH 75 wöi 76 

ette nähtud —
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui ta kuriteost ei teatanud, mis § 96 ette nähtud — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (163)

6 145. Süüdlast selles, et ta ilma möjuwa pöhjuseta wasta- 
male wöimule ei teatanud 74—76, 80 wöi 96 ettenähtud ras
kest kuriteost wöi kuriteost osawötjast, Kes temale kindlasti teada 
oli, karistatakse: '

kui ta tztz 74—76 wöi 80 ettenähtud raskest kuriteost osa- 
nwtjast ei teatanud —

wangimajaga mitte üle kuue aasta,
kui ta § 96 ettenähtud kuriteost osawötjast ei teatanud — 

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (164)
7 146. Süüdlast selles, et ta tahtliselt ei täitnud wastawci 

wöimu poolt temale ettepandud seaduslikku nöudmist wälja ando 
tema käes olewat kirjalikku wöi asitöendust kriminaal asjas, ka- 
ristatakse: . -

arestiga mitte üle Kalme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.
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Kui süüdlaselt töenduse wäljaandmist nöuti, mis teadwalt 
raske kuriteo toimetusse puutus, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (165)

8 147. Süüdlast selles, et ta:
1) kirjalikku ivöi asitöendust rikkus, warjas wöi ära Haaras, 

uns teadwalt wastawa wöimu poolt hoiti kriminaal, tsiwiil wöi 
administratiiw asja toimetuse juurde lisamiseks, wöi mis selle juurde 
oli lisatud;

2) raske kuriteo ivöi kuriteo kohta käiwat kirjalikku ivöi asi- 
'töendust rikkus, warjas wöi ära Haaras, mis asja toimetuse juurde 
weel ei olnud lisatud, kui see sündis sihiga seda rasket kuritegu 
wöi kuritegu wöi tema kordasaatjat öigusmöistmise eest ära warjata, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui töcndus käis 88 74—76, 80 wöi 96 ettenähtud raske 
kuriteo wöi kuriteo kohta, siis karistatakse süüdlast:

juhtumusel, kui töendus käis 88 74—76 wöi 80 ettenähtud 
raske kuriteo kohta —

wangimajaga mitte üle kuue aasta,
ju htumusel, kui töeudus käis 8 96 ettenähtud kuriteo kohta — 

waugimajaga mitte üle Kolme aasta. (166)

8 148. Süüdlast selles, et ta teadwalt aresti möistetud wöi 
üleastumises süüdistuse pärast eeluurimise wöi kohtu alla wöetud 
isikut warjas wöi selle warjamises kaasa aitas, kui seesugune tegu 
sündis sihiga seda isikut kohtu wöi karistuse eest ära warjata, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümuetuhande marga. (167)

8 149. Süüdlast selles, et ta warjas ivöi aitas warjata isikut, 
Kes teadwalt:

1) wangimaija wöi raskemale karistusele oli möistetud;
2) eeluurimise wöi kohtu alla oli wöetud süüalusena raskes 

kuriteos wöi kuriteos, wöi keda wöimude poolt taga otsiti nen- 
des kahtlustamise pärast;

3) raske kuriteo oli korda saatnud, kuid weel wöimude poolt 
taga ei otsitud —

kui seesugune tegu korda saadeti sihiga seda isikut kohtu wöi 
karistuse eest ära warjata, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui:
1) warjati isikut, Kes teadwalt sunuitoöle oli möistetud;
2) warjamine oli äriasjaks saanud;
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3) warjati isikut, Kes teadwalt raske kuriteo oli korda saat- 
nud, mis 74—76 wöi 80 ette nähtud, wöi keda seesuguses 
raskes kuriteos süüdistatakse, wöi Kes selle eest süüdi oli möistetud, 

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui warjati isikut, Kes teadwalt 8 96 ettenähtud kuriteo oli 
korda saatnud, wöi keda seesuguses kuriteos süüdistatakse, wöi 
Kes selles süüdi oli möistetud, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (168)

8 150. Süüdlast selles, et ta:
1) ilmus oma süü ülestunnistamisele raskes kuriteos wöi kuri

teos, mis teadwalt teise isiku poolt oli korda saadetud:
2) eeluurimisel wöi kohtus teadwalt walesti ennast teise isi- 

kuna üles andis, Kes wastutusele oli wöetud süüalusena raskes 
kuriteos wöi kuriteos:

3) wabaduskaotuslise karistuse ära Kandis teise isiku eest, Kes 
seesugusele karistusele oli möistetud,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (169)

§ 151. 149—150 ettenähtud süütegude kordasaatja ei
lange karistuse alla:

5) kui teatamine oleks mitteteataja enese wöi tema perekonna 
liikme süüdistamine raske kuriteo wöi kuriteo korhasaatmiscs:

6) kui warjati süütegu, milles warjaja ije wöi tema perekonna 
liige osalised olid;

7) kui warjati warjaja perekonna liiget. (170)

§ 152. Süüdlast selles, et ta enne kohtuarstlikku lälnwaatust 
maha mattis wöi ilma mahamatmata peitis surnukeha, mis tead
walt läbiwaatuse alla pidi minema, kui selle juures ei olnud sihti 
raske kuriteo wöi kuriteo jälgi ära kaotada, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (171)

§ 153. Süüdlast selles, et ta tunnistajana, juurde kutsutud 
tunnistajana, eksperdina wöi tölgina eeluurimisele ivöi kohtusse 
ilmudes oma kohuse täitmisest keeldus ilma möjuwa pöhjuseta, 
karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (172)
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8 154. Süüdlast wangi wabastamises wähl alt wöi kinni- 
pidamiskohast, wöi wangi ärajooksmisel kaasaaitamises, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui wabastamine sündis wägiwallaga wangiivahi isiku kallal 

wöi kinnipidamiskoha rikkumise abil, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui wabastati teadwalt sunnitööle möistetud ivöi seda karis- 
tust kandja isik, siis karistatakse süüdlast:

selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

selle paragrahwi teises jaos ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga wabastati teadwalt 88 74—76, 80 wöi 96 ettenähtud 
raske kuriteo wöi kuriteo eest uurimisele wöetud wöi selles süüdi 
möistetud isik, siis karistatakse süüdlast:

selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud tingimustel:
kui wabastati isik, Kes 88 74—76 ivöi 80 ettenähtud raske 

kuriteo eest uurimisele ivöetud ivöi selles süüdi möistetud oli — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui wabastati isik, Kes 8 96 ettenähtud kuriteo eest uurimisele 
wöetud wöi selles süüdi möistetud oli —

wangimajaga mitte üle Kolme aasta:

selle paragrahwi teises jaos nimetatud tingimustel:
kui wabastati isik, Kes 88 74—76 wöi 80 ettenähtud raske 

kuriteo eest uurimisele ivöetud wöi selles süüdi möistetud oli —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,

kui wabastati isik, Kes 8 96 ettenähtud kuriteo eest uurimisele 
wöetud wöi selles süüdi möistetud oli —

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (173)

9 155. Wangi, Kes süüdlane on selles, et ta ivahi alt wöi 
kinnipidamiskohast ära jooksis wangiivahi isiku kallal wägiwalla 
tarwitamise wöi kinnipidamiskoha rikkumise abil, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui ärajooksmine korda saadeti kokkuleppel teiste wangidega, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (174)
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4 156. Süüdlast sunnitöölt ärajooksmises karistatakse: 
sunnitöö tähtaja pikendamisega ühest kuni kahe aastani.

Kui sunnitöölt ärajooksmine korda saadeti tz 155 esimeses 
jaos nimetatud tinZimustel, siis karistatakse süüdlast:

sunnitöö tähtaja pikendamisega kahest kuni nelja aastani.
Kui aga sunnitöölt ärajooksmine korda saadeti tz 155 teises 

jaos nimetatud tingimustel, siis karistatakse süüdlast:
sunnitöö tähtaja pikendamisega neljast kuni kaheksa aas
tani. (176)

4 157. Süüdlast selles, et ta:
1) wöimu seadusliku! korraldusel temale määratud sundusli- 

kust elukohast omawoliliselt lahkus;
2) niisuguses kohas omawoliliselt wiibis, Kus see temale wöimu 

seaduslikul korraldusel keelatud oli;
3) omawoliliselt öigust tarwitas, mis ta seadusjöusse astunud 

kohtuotiuse järele kaotanud oli,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui süüdlane juba waremini selles paragrahwis ettenähtud teo 

eest karistatud oli ja kui karistuse ärakandmise ajast mitte üle 
ühe aasta mööda ei ole, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle wiimase karistuse alla langeb ka wäljamaalane, Kes 

wöimu seaduslikul korraldusel üle piiri wälja saadeti ja Kes 
süüdlane on omawolilises tagasitulekus Eesti Wabariiki. (177)

4 158. Wölgnikku, Kes süüdlane on selles, et ta rikkus kohtu- 
korraldust wöi tsiwiil kohtupidamiskorras ettenähtud juhtumustel 
kohtule oma allkirjaga antud kohustust oma elu- wöi ajutisest 
wiibimiskohast mitte lahkuda, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (178)

8. peatükk.

Süüteoö riigikaitse-, naturaal- ja maksu- 
kohuöte wastu.

4 159. Kes kohustatud oli ennast kaitsewäe teenistusse kut- 
sutawate nimekirja üles wötta laskma ja süüdlane on selles, et ta 
seda ei teinud enne 1. detsembrit sel aastal, mil ta kaheküinnie 
aastaseks sai, karistatakse: .

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (N. S. 
506)
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5 160. Kaitsewäe teenistusse kutsutawate nimekirja wöetud 
isikut, Kes süüdlane on selles, et ta ilma möjuwa pöhjuseta seatud 
ajaks wäkke kutsutawate läbiwaatamisele ei ilmunud, karistatakse:

kui ta ilmus enne 15. jaanuari wäeteenistusse kutsele järg- 
newal aastal —

arestiga mitte üle Kolme nädala,
kui ta ilmus wöi tabati enne 34 aastat wanaks saamist — 

wangimajaga mitte üle ühe aasta,

kui ta ilmus wöi tabati peale 34 aastat wanaks saamist — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (N. S. 508, 508^, 
513 ja 5142)

4 161. Süüdlast selles, et ta:
1 ) riigikaitse kohuse täitmisest körwalehoidmise sihiga ise wöi 

teise isiku läbi tekitas enese juures kehawigastuse wöi terwiserikke;
2 ) pettust tarwitas riigikaitse kohuse täitmisest wabanemiseks 

wöi temale seadusega mitteantud kergenduste saamiseks, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 511 ja 512)

3 162. Süüdlast selles, et ta tekitas teisele isikule, tema soo- 
wil wöi nöusolekul, kehawigastuse wöi terwiserikke sihiga takis- 
tada tema wäkke wötmist, wöi et ta pettust tarwitas selle isiku 
wabastamiseks riigikaitse kohuse täitmisest, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (N. S. 514 ja 514^)

4 163. Süüdlast selles, et ta teist isikut kihutas riigikaitse 
kohuse täitmisest körwale hoiduma, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 515)

5 164. Maakaitsewäelast, Kes süüdlane on selles, et ta ilma 
möjuwa pöhjuseta seatud ajaks ei ilmunud mobilisatsiooni korral 
tegelikku kaitsewäe teenistusse, kui ta tabatakse peale maakaitse- 
wäe kojulaskmist, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 510 II jagu)

6 165. Süüdlast selles, et ta tegelikus wäeteenistuses seiswat 
isikut kihutas wäejooksulc wöi muude teenistuskohuste täitmata- 
jätmisele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 531)

7 166. Süüdlast selles, et ta warjas teadwalt wäejooksikut 
wöi isikut, Kes kuulub reserwi wöi maakaitsewäkke ja kaitsewäe 
teenistusest körwale hoidub, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (N. S. 528 ja 530)
t
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8 167. Reserwi wöi maakaitsewäkke kuuluwat ohwitseri, Kes 
süüdlane on selles, et ta enese kohta reserwi wöi maakaitsewäe arwel- 
pidamiseks tarwilikke teateid ei esitanud wöi neid öigel ajal ei 
esitanud, wöi et ta oma alalisest elukohast ajutiselt lahkudes tarwi- 
likku korraldust ei teinud, et walitsuse korraldused teenistusse kut- 
sumise asjus ajutisel wiibimiskohal öigel ajal tema kätte jöuak- 
sid, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (N. 2. 516 
ja 5162)

9 168. Reserwi ohwitseri, Kes süüdlane on selles, et ta ei esi
tanud wöi öigel ajal ei esitanud arstlist tunnistust oma terwislise 
seisukorra üle, ivöi et ta ilma möjuwa pöhjuseta määratud ajaks 
ei ilmunud arstlisele läbiwaatusele, karistatakse:

rahatrahwiga mitte Ule kümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb ka reserwi sanitaar ohwitser, Kes 

süüdlane on selles, et ta ei esitanud wöi öigel ajal ei esitanud 
andmeid oma olemise kohta riigi wöi omawalitsuse teenistuses wöi 
oma arstlise tegewuse kohta. (N. S. 516^)

§ 169. Reserwi kaitsewäelast, Kes süüdlane on selles, et ta 
asutusele, Kes reserwi arwelpidamist toimetab, ei teatanud oma 
lahkumisest eriarwelt ivöi sarnasest ametist, mis seaduse järele 
mobilisatsioonist wabastab, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb ka I järgu maakaitsewäelane, Kes 

süüdlane on selles, et ta asutusele, Kes maakaitsewäe arwelpidamist 
toimetab, ei teatanud oma lahkumisest sarnasest ametist, mis sea
duse järele mobilisatsioonist wabastab. (N. S. 517)

Z 170. Reserwi kaitsewäelast, Kes süüdlane on selles, et ta 
asutusele, Kes reserwi arwelpidamist toimetab, ei teatanud oma 
lahkumisest Eesti Wabariigi piiridest wöi elukoha muutmise kor- 
ral lahkumisest oma maakonnast kauemaks kui 14 päewaks ja üle 
50 klm. kauguseni, arwates maakonna piirist, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga.
Sama karistuse alla langeb ka alatisest kaitsewäest I järgu 

maakaitsewäkke arwatud isik, Kes süüdlane on selles, et ta asu
tusele, Kes maakaitsewäe arwelpidamist toimetab^ ei teatanud elu
koha muutmise korral oma lahkumisest oma maakonnast kauemaks 
kui 14 päewaks ja üle 50 klm. kauguseni, arwates maakonna 
piirist. (N. S. 518)

8 171. Reserwi kaitsewäelast, Kes kohustatud oli kontroll- 
kogumisele ilmuma ja süüdlane on selles, et ta ilma möjuwa pöh
juseta määratud ajaks ei ilmunud, karistatakse:

arestiga mitte üle 7 päewa wöi rahatrahwiga mitte üle 
kahetuhande wiiesaja marga. (N. S. 519)
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8 172. Süüdlast selles, et ta mobilisatsiooni wöi söja ajal 
ilma möjuwa pöhjuseta kogumiskohta ei toonud kaitseiväe larbeks 
nöutawat hobust wöi weoriista ühes hobuseriistadega wöi isesöit- 
jat weo- wöi söiduriista ühes päralduste ja tagawara osadega, 
karistatakse:

ra hatrahwiga: iga warjatud hobuse eest —
mitte üle kahekordse hinna, mis köige kallimat liiki 
hobuste eest kindlaks oli määratud,

ja iga warjatud weoriista eest ühes hobuseriistadega ning 
isesöitja weo- wöi söiduriista eest ühes päralduste ja tagawara 
osadega —

mitte üle kahekordse hiuna, mis uimetatud asjade köige 
kallima liigi jaoks kindlaks oli määratud. (193 ja N. 
S. 541')

4 173. Süüdlast selles, et ta mobilisatsiooui wöi söja ajal 
rikkus, warjas wöi wäljamaale wüs isesöitja weo- wöi söidu
riista wöi nende päraldusi wöi tagawara osasid, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (N. S. 541')

5 174. Laewa omanikku, tema asemikku wöi laewa kapte- 
nit, Kes süüdlane on laewade söjakohuse seaduse eeskirjade täitmata- 
jätmises, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui nimetatud eeskirjade täitmatajätmiue süudis peale üldise 
wöi osalise mobilisatsiooui wäljakuulutamist, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (N. S. 520')

8 175. Laewa teenijat, samuti ka laewasöidu ettewötte ranua- 
asutuse teenijat, Kes kohustatud oli üldise wöi osalise mobilisatsiooni 
wäljakuulutamise korral oma teenistuskohale edasi jääma ja Kes 
süüdlane on selles, et ta omawoliliselt teenistusest lahkus wöi ilma 
möjuwa pöhjuseta määratud tähtajaks teenistuskohale ei ilmunud, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Samo, karistuse alla lan^eb laewa omanik, tema asetäitja wöi 

Käpten, Kes süüdlane on seesuguse teenisa teenistusest wabastamises 
wöi temale puhkeaja andmises ilma laewade söjakohuste seaduse ees
kirjade tcshelepanemata. (N. S. 520^)

8 176. Kes kohustatud on seaduses määratud naturaalkohu- 
seid kandma ja süüdlane on selles, et ta wastawa riigi wöi oma- 
walitsuse tecnija seaduslikku korraldust wöi temale ettepandud 
Nöudmist selle kohuse täitmise asjus ei täitnud, — kui sarnane

Lx dldi. univ. 
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täitmatajätmine korda saadeti üheskoos mitnie isiku poolt, kuid 
ilma karistatawat rahwakoondumist sünnitamata, karistatakse: 

arestiga mitte üle kuue kuu,
sarnasele täitmatajätmisele kihutajat aga — 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (194)

4 177. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse järele nöuta
wat nimekirja seatud tähtajaks ei saatnud wöi puuduliku nime- 
kirja saatis wastawale wöimule tema majas elawate wöi tema 
juhatuse al! olewal laewal asuwate isikute kohta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga.

5 178. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse järele nöu
tawat nimekirja seatud tähtajaks ei saatnud wöi puuduliku nime
kirja saatis wastawale wöimule nende isikute kohta, Kes temalt wöi 
tema juhatuse all olewast asutusest eelmisel aastal palka, paiukit 
wöi mönda muud tasu saanud, karistatakse:

rahatrahwiga initte üle kümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb awalikule aruandmisele kohus

tatud ettewötte juhataja, Kes süüdlane on selles, et ta seatud täht- 
ajaks nöutawat nimekirja wöi teateid ei saatnud wöi puuduliku 
nimekirja wöi puudulikud teated saatis wastawale wöimule ette- 
nwtte osanikkude wöi aktsionääride kohta.

6 179. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse poolt nöu- 
tawaid teateid seatud tähtajaks ei saatnud wöi puudulikke teateid 
saatis wastawale wöimule oma eelmise aasta tulude üle, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui süüdlane teadwalt wale teateid saatis oma tulude üle, 

tulumaksu wähendamise wöi sellest wabanemise sihil, wöi selleks 
otstarbeks tuluallikat warjas, siis karistatakse teda: 

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.

7 180. Süüdlast selles, et ta wastawa wöimu sellekohase 
nöudmise peale teateid ei annud oma tulude selgitamiseks, kui 
seesugune teadete andmine seaduse järele sunduslik oli, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

8 181. Kaubandus- wöi tööstusettewötte pidajat, Kes süüd- 
iane on selles, et ta äri ajas ilma seatud äritunnistuseta, karis
tatakse: -

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
Peale selle nöutakse süüdlaselt sisse pöhiärimaks wöi selle 

puuduw osa. (Ots. m. s. 579)
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8 182. Wäljamaalast, Kes Eestisse tuimld ärilisel otstarbel 
ja Kes süüdlane on selles, et ta el täitnud seaduse määrusi regist^ 
reerimise ja äritunnistuse lunastamise asjus, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle sajatuhande marga.
Peale selle nöutakse süüdlaselt sisse pöhiärimaks wöi selle 

pnuduw osa. (,,R. T." nr. 44 — 1923, sead. nr. 66 8 16)

§ 183. Kaubandus- ivöi töostusettewötte pidajat, Kes süiid- 
lane on selles, et ta ei täitnud seaduse määrusi äritunnistusega 
warustatud woliniku pidamise, samuti ka woliniku ivöi teenijate 
teenistusse wötmise kohta ilnia seatud äritunnistuseta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (Ots. 
m. s. 580 ja 581)

§ 184. Käsikauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta ei täitnnd 
seaduse määrusi Kunde- wöi ringiweokauplemise kohta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (Ots. 
m. s. 582)

8 185. Kaubaudus- ivöi tööstusetteivötte pidajat, Kes süüd
lane on selles, et ta ei täitnud seaduse määrusi ärisiltide ja äri- 
tunnistuste nähtawale kohale wäljapanemise kohta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahetuhaude iviiesaja marga. (Ots. 
m. s. 584 ja 585)

§ 186. Süüdlast selles, et ta jaoskonna ärimaksu kommis- 
jonile seatud tähtajaks ei andnud awalikule aruaudmisele kohus
tatud wöi nendega ühetaoliseks loetud kaubandus- wöi tööstus- 
ettewötte üle aruannet ja peakoosoleku protokolli ärakirja, sarnuti 
ka aruande juurde nöutud täiendawat teadet wöi seletust, karis
tatakse:

rahatrahiviga mitte üle kolmekümnetuhande inarga.

8 187. Süüdlast selles, et ta jaoskonua ärimaksu koinmis- 
jonile seatud tähtajaks ei andnud ärimaksu seaduse järele nöutawat 
teadaannet oma äri üle, wöi et ta antud teadaandesse ei inahu- 
tanud wajalikke andmeid äri läbiküigu ja kasu määramiseks, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga. (Ots. m. 
s. 587)

4 188. Süüdlast selles, et ta jaoskonna ärimaksu kominis- 
joni antud teadaandesse teadwalt wale teateid mahutas kaubandus- 
ivöi töostusettewötte läbikäigu wöi kasude kohta ärimaksu wähen- 
damise wöi sellest wabanemise sihil, karistatakse:

arestiga initte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
, kolmekümnetuhande inarga. (327)
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5 189. Awalikule aruandmiselc kohustatud wöi teiiwga ü)e 
taoliseks loetud ettewötte juhatuse lüget, wäljamaa seltsi wastu- 
tawat ageuti, raamatupidajat wöi üldse isikut, Kes alla kiljuta^ 
»vöi kirjalikult kinuitas aruande, bilansi wöi uende kohta Käiiva 
täiendawa teate wöi seletuse, ja Kes süüdlane on selles, et ta ni- 
wetatud ettewötte aruandes wöi bilansis wöi nende kohta käiivas 
täiendawas teates wöi seletuses teadwalt wale teateid inahutas, 
ärimaksil wähendamise wöi sellest wabanemise sihil, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle 
sajatuhande marga. (328)

tz 19V. Linnades wöi alewites riigi kinniswarade maksu alla 
kuuluwa kinniswara omanikku, peremeest wöi nende asetäitjat, Kes 
süüdlane on selles, et ta riigi kinniswarade maksuametile seatud 
tähtajaks ei andnud seaduse poolt nöutud teadaannet kinniswara 
kohta, wöi antawasse teadaandesse mahutas wale teateid, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (Ots. m.
5. 189 ja 190)

9. peatükk.

Süüteoö rahwa terwishoiu waötu.
4 191. Süüdlast rawitsemises kihwtiste wöi kangemöjuliste 

ollustega ilma arstipraktika öiguseta wöi pärast selle öiguse kao- 
tamist, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (195)

5 192. Ammaemandat, Kes süüdlane on selles, et ta ilma mö- 
juwa pöhjuseta arsti ei kutsunud sünnitaja juurde juhtumustel, kui 
see seadusega temale kohuseks oli tehtud, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte iile 
kolmekümnetuhande marga.

Kui sellel juhtumusel raskejalgse juures enneaegne süunitanline 
oli, siis karistatakse süüdlast ämmaemandat:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (196)

tz 193. Süüdlast selles, et ta walmistas wöi hoidis müügi 
jaoks wöi inüüs wäljaspool apteeke, ivabrikuid, laboratooriume ivöi 
keenriawabrikute erijaoskondi, nris saiiiiatsöillivte liitpreparaatiöe 
ivalmistaniiseks sisse seatud, niisugilseid arstirohte, inille walmista
mine seaduse wöi sundusliku määruse järele lubatud oli ainult ni- 
metatud asutustes, karistatakse.

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande inarga.
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karistuse alla langeb süiidlane selles, et ta iväljaspool 
apteeke walmistas woi hoidis müügi jaoks wöi niüüs arstirohtu, 
müle iväljaaiidmine apteegist ainult arsti retsepti pöhjal lubatud 
oli. (197)

6 194. Arstirohtliste ollustega suur- ivöi jaotikauplejat, Kes 
süüdlane on selles:

1) et ta ei täitnud seaduse woi sundusliku määruse eeskirju 
farmatsöitliste liitpreparaatide müügi asjus;

2) et ta nrstirohtlisi ollusi löigatult, tükeldatult, pulbriks ööru» 
tult wöi segatult walmistas wöi hoidis müügi jaoks wöi müüs. 
wälja arwatud need ollused, mis tähendatud olekus farmatsöitliste 
liitpreporaatide walmistamiseks sisseseatud wabrikutest, laboratoo- 
riumidest wöi keemiawabrikute erijaoskondadest saadakse wöi kau- 
banduses müügil peetakse;

3) et ta arsti retsepti pöhjal arstirohtu walmistas ivöi kokku 
seadis,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.

Peale selle wölb kohus süüdlaselt ära wötta öiguse arstiroht- 
liste ollustega kaubelda ühest kuni wiie aastani. (198)

4 195. tztz 193 wöi 194 tähendatud määruste wastaselt wal- 
mistatawad, hoitawad wöi müüdawad arstirohud wöetakse ära. 
(199)

5 196. Apteegi walitsejat wöi apteegis teenijat rohuteadlast 
wöi öpilast, Kes süüdlane on selles:

1) et ta apteegist wälja andis arstirohtu ilma arsti retseptita, 
kui selle iväljaandmine ainult arsti retsepti pöhjal lubatud oli;

2) et ta apteegist wälja andis arstirphtu, mis retsepti kohaselt 
walmistatud ei olnud;

3) et ta apteegist wälja andis arstirohtu, mis mittekohase 
omadusega materjaalist, wöi puhastamata wöi terwisele kahjulikku- 
des nöudes walmistatud, wöi mittekohaselt kinni korgitud wöi 
pakitud oli;

4) et ta terwishoiu nöukogu poolt heakskiitmata salarohtu 
walmistas wöi wälja andis;

5) et ta eksikombel ühe arstirohu teise pähe wälja andis;
6) et ta seaduse ivöi sundusliku määruse eeskirju rikkus 

retseptide arwelpidamise ja hoidmise asjus, wöi retsepti raamatute 
pidamise wöi hoidmise asjils,

karistatakse:
rahatrahwiga: apteegi walitsejat ivöi rohuteadlast

mitte üle kolmekümnetuhande marga,
ja öpilast —

mitte üle kümnetuhande marga. (200)
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4 197. Farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisse- 
seatud apteegi, wabriku, laboratooriumi wöi keemiawabriku eri- 
jaoskonna walitsejat, sealsamas teeniwat rohuteadlast, keemikut 
wöi öpilast, Kes süüdlane on selles, et ta makswaid määrusi 
kihwtiste wöi kangemöjuliste olluste hoidmise, wäljaandmise wöi 
tarwitamise asjus, nagu ka neid ollusi sisaldawate arstirohtude 
walmistamise wöi wäljaandmise asjus ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga: walitsejat, keemikut wöi rohuteadlast — 
mitte üle wiiekümnetuhande marga,

ja öpilast —
mitte üle kahekümnetuhande marga. (201)

5 198. 196 wöi 197 ettenähtud süüteo kordamisel, wöi
kui süüteol asjaolude järele iseäranis kahjulikud tagajärjed wöisid 
olla, siis ka esimesel kordasaatmisel, karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu.
Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse farma- 

tsöitlisi praktikat pidada kuuest kuust kuni kahe aastani.
Oli süüdlane farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks 

sisseseatud apteegi, wabriku, laboratooriumi wöi keemiawabriku 
erijaoskonna walitseja, siis wöib kohus temalt ära wötta öiguse 
neid asutusi walitseda ühest kuni wiie aastani, wöi kui süüdlane 
ise sarnast asutust pidas, siis ka selle pidamise öiguse sama tähtaja 
jooksul. (202)

6 199. Farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisse
seatud apteegi, wabriku, laboratooriumi wöi keemiawabriku eri
jaoskonna walitsejat, Kes süüdlane on selles, et ta isikut, Kes 
selleks öigustatud ei olnud, rohuteadlase, keemiku wöi öpilase 
kohuseid täita laskis, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (203)

7 200. Süüdlast selles, et ta kihwtist wöi kangemöjulist 
ollust müügi jaoks hoidis wöi müüs ilma sellekohase loata, wöi 
olgugi loaga, kuid seaduse wöi sundusliku määruse wastaselt, 
karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse nimetatud 
ollusi müüa ühest kuni wiie aastani. (204)

8 201. Isikut, kettel tema tegewusala töttu luba on kihwti- 
seid wöi kangemöjulist ollusi oma juures pidada wöi tegewuses 
tarwitada ja Kes süüdlane on selles, et ta seaduse wöi sundusliku 
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määruse eeskirju nende olluste hoidmise loöi tarivitaiilise Kuhla ei 
täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse nimetatud 

ollusi oma juures pidada wöi tegewuses tarwitada ühest kuni wiie 
aastani. (205)

8 202. Süüdlast suitsu oopiumi wöi selle suitsetamiseks pii- 
pude wöi muude abinöude walmistamises, omandamises, hoidmises 
wöi edasiandmises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta oma ruuml- 

des lubas oopiumi suitsetada. (N. S. 869?)

§ 203. Kes seaduse wöi sundusliku määruse järele kohus
tatud on öigel ajal teatama epideemiliste haiguste juhtumustest 
ja süüdlane on selle kohuse täitmatajätmises, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kahekümnetuhande marga. (206)

§ 204. Süüdlast selles, et ta seaduse wöi sundusliku mää
ruse eeskirju rahwa terwishoiu alal ei täitnud, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Kui määruste täitmatajätmine puutus abinöudesse, inis olid 
määratud rahwa terwise kaitseks epideemiliste haiguste wastu, 
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Sündis määruste täitmatajätmine sarnases maakohas, Kus 
seaduslikus korras olid maksma pandud erakorralised määrused sea- 
duses iseäranis kardetawaks loetawate epideemiliste haiguste ootel 
wöi ilmumisel, siis karistatakse süüdlast nende määruste rikkumises, 
kui need määrused ise wastutust ei määra,

wangimajaga üritte üle kuue aasta. (207)

8 205. Naisterahwast, Kes ennast lapse ünetajaks wöi hoid- 
jaks on palganud ja süüdlane on palkaja eest warjamises wöi 
ivaikimises, et ta enne wöi pärast palkamist saadud hakkawat haigust 
pöeb, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (208)

8 206. Kes teadwalt hakkawat suguhaigust pödes ja süüd
lane on selles, et ta selle haiguse suguühenduse teel teisele isikute 
edasi andis, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (R. T. S. 103)
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4 207. Kauplejat ivöi töösturit, Kes süüdlane on selles, et 
ta tarwilist puhtust ja korda ei pidanud toiduainete ning jookide 
umlmistamisel wöi hoidmisel müügi jaoks ivöi müügil, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (209)

4 208. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on selles:
1) et ta rikkus seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju toidu- 

ainete wöi jookide wöltsimise wastu:
2) et ta niisuguste ainete walmistamisel wöi hoidmisel müügi 

jaoks wöi müügil, mille walmistamise, hoidmise wöi müügi kohta 
seaduses wöi sunduslikus määruses rahwa terwise kaitseks iseära- 
lised eeskirjad olid maksma pandud, neid eeskirju rikkus,

karistatakse:
arestiga mitte üle kahe kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kahekümnetuhande marga. (210)

8 209. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on selles, et 
ta walmistas wöi hoidis müügi jaoks wöi müüs:

9) terwisele kahjulikke wöi halwaks läinud toiduaineid wöi 
jooke;

2) terwisele kahjulikust materjaalist tehtud sööginöusid,-
3) kauplemiseks keelatud tarbeasju wöi koduse majapidamise 

asju (kihwtiste ollustega wärwitud riiet, tapeete, paberit, papvi, 
küünlaid, mänguasju jne.):

4) terwishoiu nöukogu poolt kahjulikuks tunnistatud wär- 
wisid wöi essentse, mida tarbeasjade, toiduainete wöi jookide wär- 
wimiseks tarwitatakse, samuti ka köiki muid terwishoiu nöukogu 
poolt kahjulikuks tunnistatud ollusi wöi materjaale, mida toidu- 
ainetele wöi jookidele juurdesegamiseks wöi nende wöltsimiseks 
tarwitatakse:

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (211)

§ 210. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on selles, et 
ta walmistas, wöi hoidis müügi jaoks wöi müüs leiba toiduks 
kölbmata ollustega segatult, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Oli sarnane segu terwisele teadwalt kahjulik, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (212)
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§ 211. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on seaduse 
wöi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises, mis antud selleks, 
et körwaldada terawilja wöi jahu rikkumist toiduks kölbmata 
olluste juurdesegamise läbi, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu woi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui nende eeskirjade rikkumine suurkaupleja poolt korda 
saadeti, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui aga nende eeskirjade rikkumine niisugusel ajal sündis, 

mil rahwas leiwapuudust kannätas, wöi kui juurdesegu terwisele 
teadwalt kahjulik oli, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (213)

§ 212. Süüdlast seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade 
rikkumises, mis antud margariini, kunstwöi wöi muude raswade 
walmistamise, hoidmise wöi müügi kohta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

Kui aga sealjuures margariin, kunstwöi wöi muud raswad 
leiti lehmawoiga segatult sarnaste segudega kauplemise sihil, wöi 
kui neid segusid Haiti lehmawöi walmistamise wöi müümise kohtadel, 
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (214)

§ 213. Süüdlast seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade 
rikkumises, mis antud kunstlikkude magusainete walmistamise, 
wäljamaalt sissewedamise, hoidmise wöi edasiliikumise kohta, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju kunstlikkude 

magusainete müügi kohta rikuti, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte ule 
kümnetuhande marga.

Ained, tagawarad ja joogid wöetakse ära. (215)

§ 214. Iuhtumusel, kui kaupleja wöi tööstur Midi möiste- 
takse 207—213 ettenähtud süütegudes, wöib kohus oma otsust 
awalikult wälja kuulutada, samuti ka süüdlaselt ära wötta öiguse 
wastawas kaubandusharus kaubelda wöi tööstusharus töötada 
ühest kuni wiie aastani. (218)

§ 215. Süüdlast joogiks wöi loomade jootmiseks tarwitatawa 
wee rikkumises sellega, et wette pilluti, Heideti, walati, sisse lasti 
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woi temas leotati ollusi, mis wec tarwitanrist joogiks u'öi loomade 
jootmiseks kölbmataks teewad, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Kui sarnase rikkumise tagajärjel wesi terwisele kahjulikuks 
sai, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (220)

§ 216. Süüdlast:
1) surnu matmises wäljaspool surnuaeda ilma sellekohase loata;
2) seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade täitmatajätmi- 

ses surnukehade matmise, Hauast wäljakaewamise, wäljamaalt sisse- 
wedamise wöi weo kohta;

3) surnukeha ärapeitmises ilnia matmata;
4) seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade täitmatajätmises, 

tarwitusel olewate surnuaedade korrashoidmise wöi kaitsmise, wöi 
tarwituselt körwale jäetud surnuaedade kaitsmise kohta, 

karistatakse:
arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (221)

10. pealükk.

Süüteoö seltskonöliku ja isikliku julgeoleku 
wastu.

217. Süüdlast selles, et ta löhkeainet wöi -abinöu wal
mistas, omandas, hoidis wöi edasi andis asjaoludel, mis töen- 
dawad, et sarnane löhkeaine wöi -abinöu teadwalt määratud oli 
raske kuriteo kordasaatmiseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (222)

4 218. Süüdlast selles, et ta:
1) ilma seaduses wöi sunduslikus määruses ettenähtud loata 

laske- wöi löhkeainet, laske- wöi löhkeabinöu wöi nende osasid 
walmistas;

2) ilma sellekohase loata sisse seadis wabriku wöi muu asu- 
tuse laske- wöi löhkeainete wöi laske- wöi löhkeabinöude wöi 
nende osade walmistamiseks;

3) relwe, millede walmistamine eraisikutele keelatud on, ival- 
mistas wöi nende walmistamiseks wabriku wöi muu asutuse 
sisse seadis,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Walmistatud ained, abinöud, relmad ja nende osad, sainnti 
ka wabrikus wöi muus asutuses leitud tööriistad ja mater- 
jaalid wöetakse ära. (223)

8 219. Süüdlast selles, et ta:
1) töid tonne pani laske- wöi löhkeainete wöi laske- wöi 

löhkeabinöude, wöi nende osade walmistamiseks sellekohase loaga 
sisseseatud wabrikus wöi muus asutuses, kuid enne wabriku wöi 
asutuse seaduskorralise ülewaatuse toimepanekut:

2) täitmata jättis seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjad 
selle paragrahwi p. 1 nimetatud asutuste sisseseadmise wöi neis 
toimepandawate tööde korra kohta,

karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui eeskirjade täitmatajätmine plahwatuse hädaohtu ähwardas 
tekitada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Wiimasel juhtumusel wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse 

niisugusl asutust pidada ühest kuni wiie aastani. (224)

4 22V. Süüdlast selles, et ta:
1) ilma sellekohase loata hoidis laskeainet, peale püssirohu, 

wöi löhkeainet ivöi -abinöu, ivöi neid hoidis pärast nende oman- 
damiseks loa saamist, kuid wäljaspool nende ainete wöi abinöude 
jaoks sisseseatud ladu, ivöi ka ladus, kuid suuremal määral 
kui lubatud;

2) ilnia sellekohase loata püssirohu ivöi muu laske- wöi löhke- 
aine ladu sisse seadis:

3) löhkeaineid ivöi -abinöusid omandas lubatud ladil tarbeks, 
kuid ilma iseäralise loata neid omandada:

4) löhkeaineid ivöi -abinöusid müüs wöi muul wiisil edasi 
andis isikule, kellel luba ei olnud neid omandada:

5) püssirohuga ivöi munde laske- ivöi löhkeainetega wöi -abi- 
nöudega kauples ilma sellekohase loata,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus, kui need süüteod korda saadeti 
kaupleja poolt, temalt ära wötta öiguse laske- wöi löhkeainetega 
kaubelda wöi nende ladu pidada ühest kuni wiie aastani, ivöi ka 
jäädawalt.

Korramastaselt hoitud wöi omandatud püssirohi wöi mnud 
laske- wöi löhkeained ivöi -abiiiöud wöetakse ära.
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Sama karistuse alla ja samal alusel langeb löhkeainete wöi 
-abinöude ladu pidaja sel juhtumusel, kui ladus nende asjade 
puudumist, uöörraaniatutes tähendatud määraga wörreldes, leitakse. 
(225)

4 221. Süüdlast selles, et ta püssirohtu üle kolmekümne naela 
wäljaspool ladu hoidis, wöi ladus üle lubatud määra, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Korrawastaselt hoitud püssirohi wöetakse ära. (226)

8 222. Süüdlast selles, et ta:
1) täitmata jättis seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjad 

löhkeainete ladude sisseseadmise ja pidamise kohta kaewandustöös- 
tuse tarbeks, wöi löhkeainete wöi -abinöude hoidmise kohta ladus 
wöi wäljaspool, wöi nende weo, wäljaandmise, müümise, oman
damise, kulutamise wöi tarwitamise kohta;

2) püssirohtu wöi muid laske- wöi löhkeaineid hoidis ladus, 
mis sellekohase loaga oli sisse seatud, kuid enne sarnase ladu 
ülewaatust,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Kui eeskirjade täitmatajätmine plahwatuse hädaohtu ähwardas 
tekitada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud karistuse alla lan
geb süüdlane selles, et ta püssirohtu wöi muid laske- wöi löhke
aineid wöi abinöusid sedawörd ettewaatmatalt, kuigi ilma eeskirjade 
rikkumiseta, käsitas, et sellest plahwatuse hädaoht ähwardas tekkida.

Sel juhtumusel, kui löhkeainete wöi -abinöude ladupidaja selle 
paragrahwi leises jaos ettenähtud kuritegusid kordab, wöib kohus 
süüdlaselt ära wötta öiguse nimetatud ainete wöi abinöude ladu 
pidada ühest kuni wiie aastani. (227)

8 223. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi sun
dusliku määruse eeskirjad atsetüleeni tarwitamise, kui ka kaltsium- 
karbiidi hoidmise ja müügi asjus, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Peale selle wöib kohus sarnase üleastumise kordamisel süüd
laselt ära wötta öiguse kaltsium-karbiidi ladu pidada wöi selle 
ainega kaubelda ühest kuni wiie aastani, wöi ka jäädawalt. (228)
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4 224. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi sun
dusliku määruse eeskirjad aurukatelde tarwitamise asjus, karis
tatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (229)

tz 225. Süüdlast selles, et ta:
1) keelatud relwa hoidis wöi Kandis;
2) relwa hoidis wöi Kandis kohal, Kus selle hoidmine wöi kand- 

mine seaduse wöi sundusliku määruse järele keelatud oli;
3) relwa laskmiseks tarwitas kohal, Kus sarnane laskmine 

seaduse wöi sundusliku määruse järele keelatud oli;
4) tarwilist ettewaatust ei tarwitanud: laetud relwa käsita- 

misel; köwade asjade wäljapanemisel, wäljariputamisel, wiskamisel, 
ladumisel wöi wedamisel; wedelikkude wäljawalamisel; inimeste 
wedamisel weeteedel; teadwalt kardetawa kodulooma pidamisel;

5) hoiatusmärki wöi hädaohu eemalhoidmise abinöu ivälja 
ei pannud ehituse wöi muude tööde juures wöi augu wöi kaewu 
ümber, wöi ülepea kohal, Kus niisugune märk wöi abinöu isikliku 
julgeoleku pärast tarwilik oli,

karistatakse:
arestiga mitte üle kahe nädala ivöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga. (230)

4 226. Süüdlast selles, et ta:
1) linnas, alewis wöi külas ettewaatmatalt ivöi ülearu kiirelt 

söitis;
2) hobuse juhtimise selleks teadwalt wöimetu wöi joobliud 

isiku kätte usaldas,
karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga.

Kui:
3) selle paragrahwi esnneses jaos p. 1 tähendatud ettewaatmata 

wöi ülearu kiire söit korda saadeti auto, mototsükleti ivöi traniiiliga;
4) auto, mototsükleti, trammi, lennuriista wöi mootorpaadi 

jiihtimine selleks teadwalt wöimetu wöi joobnud isiku kätte usaldati,
siis karistatakse süiidlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (231)

§ 227. Süüdlast selles, et ta kiskja metslooma pidamisel tar
wilist ettewaatust ei tarwitanud, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (232)
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§ 228. Süüdlast selles, et ta koera wöi muu looma tahtliselt 
inimese peale ässitas, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (233)

8 229. Süüdlast selles, et ta müüjana asutuses, Kus kangete 
jookidega kohal joomiseks kaubeldakse, abinöusid ei tarwitanud 
tema asutuses wiibiwa wöi sealt wälja minewa joobnud isiku eest 
hoolitsemiseks, keda ilma silmanähtawa hädaohuta tema enese 
hooleks ei wöidud jätta, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga nntte 
üle wiietuhande marga. (234)

8 230. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi sun
dusliku määruse eeskirjad walgustusmineraalölide hoidmise wöi 
müügi asjus, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (235)

8 231. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi sun
dusliku määruse eeskirsad:

1) ettewaatusabinöude kohta tulekahju wastu hoones, laemal 
wöi parwel wöi muus ruumis, wöi tulega wöi kergesti pölema 
süttiwa ollusega ümberkäimisel wäljaspool hooneid;

2) kaasaaitamise kohta tulekahjude kustutamisel;
3) kergesti pölema süttiwate olluste, peale mineraalölide, wal

mistamise, hoidinise, wedamise, wäljalaadimise wöi müügi kohta, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiietuhande marga. (236)

8 232. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis eeskirjad ette
waatusabinöude kohta tulekahju wastu kerLesti pölema süttiwate 
olluste ladus wöi wäljalaadimise kohas wöi nende ollustega laa- 
ditud laewal wöi wagunis, wöi niisuguse laewa wöi waguni 
seisukohal, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (237)

8 233. Süüdlast selles, et ta:
1) tubakat suitsetas seesuguses kohas, Kus sarnane suitsetamine 

seaduse wöi sundusliku määruse järele keelatud oli;
2) suitsetamise keelu kohta wäljapandud hoiatusest hoolimata 

tubakat suitsetas, Kuna sarnane suitsetamine tulekahju wöi plah
watuse hädaohu ähwardas tekitada,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle tuhande marga.
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Kui tubaka suitsetamine seesuguses kohas, Kus sarnane suitse
tamine seaduse wöi sundusliku määruse järele keelatud oli, tule
kahju wöi plahwatuse hädaohtu ähwardas tekitada, siis karis
tatakse süüdlast:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (238)

4 234. Kes seaduse wöi sundusliku määruse järele kohustatud 
olid tulekahju juhtumusest teatama ja süüdlane on selles, et ta seda 
kohust öigel ajal ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (239)

11. peatükk.

Süüteoö rahwa heaolukorra wastu.
4 235. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on selles, et 

ta ülemäära töstis toiduainete wöi muude wajalikkude tarbeainete 
hindasid kokkuleppel Leiste sarnaste ainetega kauplejatega wöi 
töösturitega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle 
sajatuhande marga.

Kui süüdlane selleks kasutas kohalikkude elanikkude äärmist 
larwidust, mis seesuguste ainete puudusel tekkinud, siis karistatakse 
teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta ja tasurahaga mitte 
üle kahesajatuhande marga.

Selle paragrahwi esimeses jaos määratud karistuse alla langet» 
kaupleja wöi tööstur, Kes süüdlane on ülemäärases toiduainete wöi 
muude wajalikkude tarbeainete hindade töstmises, kui süüdlane kasu- 
tas kohalikkude elanikkude äärmist tarwidust, mis seesuguste ainete 
puudusel tekkinud. (242)

5 236. Kauplejat wöi töösturit, Kes süüdlane on selles, et ta 
toiduainete wöi muude wajalikkude tarbeainete tagawarasid kauba- 
liikumisest körwaldas hinnatöusu äraootamise sihil, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle 
sajatuhande marga.

8 237. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seadusega wöi sun
dusliku määrusega pealepandud kohust aegsasti teada anda kodu- 
looma taudidest wöi putukate wöi muude elukate ilmumisest, Kes 
kahjulikud on pöllumajanduslistele taimedele wöi wiljakandjatele 
wöi puude istandustele, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (243)
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§ 238. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seadusega wöi sun^us- 
liku määrusega peälepandud kohust aegsasti teada anda Hakkawatest 
töbedest pöllumajandusliste taimede wöi wiljakandjate wöi puude 
istanduste küljes, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (244)

§ 239. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wöi sundusliku 
määruse eeskirju ettewaatusabinöude kohta:

1 ) kodulooma taudide, pöllumajandusliste taimede wöi wilja
kandjate wöi puude istanduste hakkawate töbeds wastu:

' 2) putukate wöi muude elukate laialilagunemise wastu.. Kes 
kahjulikud on pöllumajanduslistele taimedele wöi wiljakandjatele 
wöi puude istandustele,

karistatakse:
arestiga mitte üle kahe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kahekümnetuhande marga. (245)

8 240. Süüdlast Kala wöi muus püügis keelatud ajal, kee
latud kohas, keelatud wiisil wöi sellekohaseid eeskirju rikkudes, 

karistatakse:
arestiga mitte üle ühe kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle kümnetuhande marga.

Kui keelatud püük süüdlasel äriasjaks oli, wöi kui ta kalu 
püüdis kihwtiste wöi löhkeainete abil, siis karistatakse teda: 

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Keelatud püügiriistad wöetakse ära. (246)

8 241. Süüdlast jahipidamises:
t) ilma seatud jahitunnistuseta;
2) mitte selle jahiloomade töu peale, mille peale jahipidamine 

tot ajal lubatud oli;
3) keelatud wiisil, 
karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 nimetatud juhtumusel —

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga,

ja teistel juhtumustel —
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Keelatud jahiriistad wöetakse ära. (247)

8 242. Süüdlast linnupesade lubamata löhkumises wöi neudest 
munade ivöi poegade ärawötmises, karistatakse.

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (248)
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4 243. Süüdlast selles, et ta saht peal alles jahitunnistust eite 
ei näidanud isiku nöudmise peale, Kes jahipidamise kohta käiwate 
eeskirjade täitmise järele walwab, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (249)

5 244. Süüdlast selles, et ta jahi peal tappis emapödra, 
emahirwe wöi emametskitse wöi nende wasika, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (250)

6 245. Süüdlast keelatud ajal tapetud metslooma wöi mets- 
linnu liha müügi tarbeks laialikandmises, müümises wöi müügi 
tarbeks ostmises, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Sama karistuse alla langeb süüdlane § 244 ettenähtud mets
looma liha müügi tarbeks laialikandmises, müümises wöi müügi 
tarbeks ostmises. (251)

7 246. Metsaomanikku wöi isikut, kettele tema poolt on 
öigus antud metsa käsutada, Kes süüdlased on selles, et nad 
kaswawat metsa raiusid wöi juuri wöi kände juurisid juhtumustel, 
kui sarnane raiumine wöi juurimine seaduse wöi sundusliku mää
ruse järele keelatud oli, wöi et nad kaswawat metsa raiusid wöi 
juuri wöi kände juurisid sellebohaste eeskirjade rikkumisega, karis
tatakse:

rahatrahwiga maharaiutud wöi wäljajuuritud metsa waär- 
tuses, inis wälja arwatakse pöllutööministeeriumi poolt 
wäljakuulutatud kohaliku metsataksi järele käesolewa maa- 
konna kohta määratud köige madalamas järgus.

Peale selle ivöetakse ära maharaiutud mets wöi wäljajuuritud 
kännud wöi juured, wöi noutakse sisse nende hind. (255)

8 247. Metsaomanikku wöi isikut, kettele tema poolt on öigus 
antud metsa käsutada, Kes süüdlased on selles, et nad metsa maha 
raiusid wöi metsaalust maad teisel otstarbel kasutama hakkasid 
juhtumustel, Kus seesugune raiumine wöi kasutamine seaduse wöi 
sundusliku määruse järele keelatud oli, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiesaja marga metsaaluse maa 
iga saja ruutsülla eest, kusjuures metsaalune maa, mis alla 
saja ruutsülla suur, loetakse saja ruutsülla suuruseks.

Karistus selles paragrahwis ettenähtud üleastumise eest määra- 
takse rippumata karistusest, mis 8 246 metsa raiumise enese eest 
on määratud. (256)
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4 248. Metsaomanikku wöi isikut, kellele tema poolt öigus on 
antud metsa käsutada, Kes süüdlased on selles, ot nad:

1) mctsas Karja hoidsid wöi metsas risu korjasid wöi muul 
körwalise! wiisil metsa kasutasid juhtumustel, kui sarnane Karja 
hoidmine, risu korjamine wöi körwaline metsakasutamine seaduse 
wöi sundusliku määruse järele keelatud oli;

2) omawoliliselt jatkasid ajutist metsamaa pöllumajanduslist 
kasutamist peale tähtaja, mis sarnaseks kasutamiseks antud oli sea
duse wöi sundusliku määruse järele,

karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 ettenähtud tegude eest — 

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga, 
selle paragrahwi p. 2 ettenähtud teo eest -- 

rahatrahwiga mitte üle saja marga iga saja ruutsülla 
eest metsaalusest maast, mida üle tähtaja kpsutati, kus- 
juures metsaalune maa, mis alla saja ruutsülla suur, 
loetakse saja ruutsülla suuruseks. (257)

8 249. 8§ 246—248 määratud karistuste alla ja nendes 
tähendatud alustel langeb süüdlane nendes paragrahwides ette
nähtud üleastumise kordasaatmises ilma metsaomaniku wöi isiku 
loata, kellele metsaomanik oli öiguse andnud metsa käsutada, 
kuid teadmisel, et keelatud oli metsa raiuda, wöi juuri wöi kände 
juurida, wöi metsa maha raiuda, wöi metsaalust maad teisel 
otstarbel kasutama hakata, wöi metsa kasutada.

Maharaiutud metsa, samuti ka wäljajuuritud kände wöi juuri 
ei wöeta Mitte ära, kuid süüdlaselt nöutakse nende wäärtus sisse.

Karistus määratakse rippumata omawolilise metsaraiumise eest 
määratawast karistusest. (258)

12. peaMk.

SüMeoö awaliku rahu wastu.
8 250. Süüdlast selles, et ta müra, kisa wöi muud korratust 

sünnitas wöi ulaka teo korda saatis awalikus kohas wöi awali- 
kul koosolekul, wöi ka neist wäljaspool, kuid awal'ikku rahu wöi 
korda rikkudes, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Kui nimetatud juhtumustel Kakelus ivöi muu märatsemine 
toinie pandi, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.
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Kui seesuguse korratuse wöi mciratsemise tagajärjel awalik 
koosolek wöi ettekanne katkestati, wöi korda rikuti usuliste tali- 
tuste täitmise wöi rongikäigu ajal, wöi kui korratusest wöi mä- 
ratsemisest osa wöttis rahwahulk, Kes politsei wöimu nöudmise 
peale laiali ei läiuud, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui rahwahulga poolt toimepandud mciratsemise tagajärjeks 
oli raske wöi üliraske kehawigastus wöi surm, siis karistatakse 
märatiemises süüdlast:

rahwahulgast osawötjat, Kes seda juhatas, üles kihutas märat- 
semisele wöi selle jatkamisele, wöi Kes mciratsemise juures söja- 
riista tarwitas —

wangimajaga mitte iile ühe aasta
ja teisi rahwahulgast osawötjaid — 

waugimajaga mitte üle kuue kuu. (262)

4 251. Süüdlast:
1 ) riigiwalitsuse korralduse, seltskondliku önnetuse wöi muu 

sündmuse kohta teadwalt wale kuulujutu laialilaotamises, mis selts- 
kondlikku ärewust wöis sünnitada;

2 ) seltskondliku ärewuse sünnitamises ilma mingi pöhjuseta 
hadakella löömise läbi wöi muul wiisil,

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Kui sarnase wale kuulujutu laialilaotamise wöi ärewuse sün- 
-nitamise tagajärjeks oli rahwa rahutus, wöi wöimule wastu- 
hakkaminc, wöi korra rikkumine kaitsewäe osades, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (263)

3 252. Snüdlast wale kuulujutu laialilaotamises börsel wöi 
isikute seas, Kes börse operatsioone toimetawad, mis teadwalt wöis 
möju awaldada börse tehingute sölmimise peale, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümuetuhande marga.

Kui saruase wale kuulujutu laialilaotamine sündis sihiga börse 
tehingute sölmimise peale möju awaldada, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta ja tasurahaga mitte 
üle sajatuhande marga. (264)
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4 253. Süüdlast selles, et ta laiall laatas rahwa keskel 
teadwalt wale kuulujutte wäljarändamise kasulikkusest iväljaiiiaale, 
sihiga awatleda kodanikke wäljarändawisele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga wäljamaale wäljarändamisele kihutati kaitsewäelasi, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (265)

5 254. Kes seaduse wöi sundusliku määruse järele kohus- 
tatud oli teatama majast wälja wöi sisse kolinud isikutest, ja süüd- 
lanc on selle kohuse täitmatajätmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande wiiesaja marga

Kui see üleastumine korda saadeti wöörastemaja wöi möne 
muu sarnase sissesöidu asutuse walitseja poolt, siis karistatakse 
süüdlast:

rahatrahwiga mitte üle kolmetuhande marga.
Wöörastemaja wöi möne muu sarnase sissesöidu asutuse wa- 

litsejalt, Kes ühe aasta jooksul üle kaheksa korra ülemalnimetatud 
karistuse alla langes, wöidakse jäädawalt ära wötta öigus sar- 
naseid asutusi walitseda. (266)

6 255. Süüdlast möbleeritud tubade awamises ilina selle
kohase loata kohtades, Kus seesugust luba nöutakse, samuti ka 
nende tubade pidajat, Kes süüdlane on selles, et ta seatud silti 
wöi nimetahwlit wälja ei pannud, karistatakse:

rahatrahwiga nntte üle wiietuhande marga. (267)

7 256. Süüdlast selles, et ta majaperemehele wöi walitsejale 
üles ei andnud wöi walesti üles andis oma elukoha niuutmise 
kohas, Kus seesugune ülesandmine seaduse ivöi sundusliku inääruse 
järele kohuseks tehtud oli, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (268)

8 257. Süüdlast ilma isikutunnistuseta wöi peatusloata ela- 
urises wöi elukohast lahkumises neil juhtumustel, kui seaduse ivöi 
sundusliku määruse järele isikutunnistust wöi peatusluba nöutakse, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande wiiesaja marga. (269)

9 258. Süüdlast teadwalt walesti teatamises isikutunnistuse 
saamise puhul tunnistusi wäljaandwale asutusele, et temal isiku- 
tunnistust ei ole, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (271)
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4 259. Süüdlast:
1) oma nime warjamises wastawa wöünu ees;
2) temale teadwalt mitte kuuluwa autähe, aumärgi, teenistus- 

märgi wöi teenistuswormiriide awalikus kandmises;
3) temale seaduse wöi sundusliku määruse poolt mittelubatud 

kutse omastamises,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (272)

§ 260. Süüdlast selles, et ta wastawale wöimule isiku wale- 
töestamise sihiga ette näitas teadwalt wööra wöi temale ebaöigelt 
wäljaantud dokumendi, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Soma karistuse alla langeb süüdlane teisele isikule oma wöi 
wööra isikutunnistuse wöi peatusloa edasiandmises isiku waletöes- 
tamise sihiga wastawa wöimu ees, kui seesuguse isikutunnistuse 
wöi peatusloa ettenäitamine järgnes. (273)

§ 261. Süüdlast tööpölgamise pärast ümberhulkumises ilina 
kindla elukohata, tööta ja eluülespidamise allikata, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui süüdlane sealjuures keeldus oma isiku töestamisest wöi 
oma isiku kohta wale teateid andis, wöi kui tal kaasas oli wale 
wöti, muukraud, rüst, mis sissemurdmiseks kölbulik wöis olla, 
wöi laskeriist, wöi kui ta wiibis öösel wööras elutsetawas hoones 
wöi muus ruumis wöi aiaga ümbritsetud elutsetawa hoone öues 
wöi taluhoonete ümbruses, Kus inimesed elamad, ilma peremehe 
wöi tema asetäitja teadmata, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (274 ja 275)

§ 262. Süüdlast kerjamises karistatakse: 
wangimajaga mitte üle Kolme kuu.

Kui kerjamises süüdlasel wale wöti, muukraud, rüst, mis sisse
murdmiseks kölbulik wöis olla, wöi laskeriist kaasas oli, siis 
karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (276)

8 263. Süüdlast awaliku korjanduse toimepanemises ilma 
sellekohase loata, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga.
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Kui korjanduse otstarbe wälja möeldud oli, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Süüdlase poolt korjatud asjad ja raha wöetakse ära. (277)

4 264. Süüdlast salgast osawötmises, mis ühinenud oli:
1) 8§ 393 ja 394 nimetatud metallrahamärgi, piletite wöi 

paberite, samuti ka dokumentide järele- wöi ümbertegemiseks wöi 
järele- wöi ümbertehtud rahamärkide, piletite, paberite wöi dokm 
mentide edasiandmiseks;

2) wööra waranduse rikkumiseks juhtumustel, mis 8 519 
nimetatud;

3) warguse, rööwimise, wäljapressimise wöi kelmuse otstarbeks,-
4) teadwalt süüteo läbi saadud wööra waranduse omanda- 

miseks, hoiule wötmiseks, warjamiseks, pantimiseks wöi edasi
andmiseks-,

5) salakauba sissetoomiseks,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta ulualust andis 

teadwalt sarnasest salgast osawötjale, wöi et ta abinöusid muretses 
süütegude kordasaatmiseks. (279)

13. peatiikk.

Süüteoö tölbluse wastu.
8 265. Süüdlast selles, et ta rümetas matmispaika, surnu- 

keha wöi selle pörmu, karistatakse:
wangimajaga mitte üle kahe aasta. (79)

8 266. Süüdlast korralikkuse awalikus rikkumises häbemata 
sönade wäljaütlemisega wöi häbemata teoga, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Kui häbemata tegu seisis suguihade rahuldamises awalilnis 
kohas, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (280)

8 267. Süüdlast selles, et ta hoidis müügi jaoks wöi müüs, 
awalikult wälja pani wöi muul wiisil laiali laotas teadwalt häbe- 
mataid kirjatöid wöi kujutusi, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.
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Peale selle, kui süüdlane on kaupleja wöi perioodilise trüki- 
toote wastutaw toimetaja, siis wöib kohus temalt ära wötta 
kauplemise öiguse wöi öiguse wastutawaks toimetajaks olla ühest 
kuni wiie aastani. (281)

§ 268. Süüdlast julmilt ümberkäimises waimuhaige isikuga, 
Kes tema walwe wöi hoole alla oli usaldatud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (282)

§ 269. Süüdlast alla seitsmeteistkümne aastase isiku oma 
juurde wötmises sihiga teda kerjama wöi muule kölbluswastasele 
tegewusele saata, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. .(283)

8 270. Süüdlast awalikku kohta ilmuinises lausa joobnud 
olekus, mis ähwardab julgeolekut, rahu wöi korralikkust, ka
ristatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga.

Sarnase teo kordamisel karistatakse süüdlast: 
arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (284)

8 271. Süüdlast kangete jookide joomises neis awalikkudes 
kohtades, Kus sarnane joomine keelatud oli seaduse wöi sundus
liku määruse järele, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga. (286)

8 272. Süüdlast koduloomade asjata piinamises, karistatakse: 
arestiga mitte üle seitsme päewa wöi rahatrahwiga mitte 
üle kahetuhande wiiesaja marga. (287)

8 273. Süüdlast seaduse wöi sundusliku määruse järele kee
latud kaardi wöi muu Hasard mängu toimepanemises wöi seesuguse 
mängu tarbeks oma ruumide andmises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui süüdlane awas mängumaja keelatud mängu tarbeks, 
ins karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta ja tasurahaga mitte 
üle kolmesajatuhande marga. (289)
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14. pecüütt.

Süüteod kooliseaöuse wastu.
4 274. Süüdlast eraöppeasutuse awamises ilma sellekohase 

loata, karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (290)

8 275. Süüdlast koolikohuslise lapse öppeajal palgalisse tee- 
nistusse wötmises ilma sellekohase loata wöi teenistuses pidamises 
antud loale mitte wastawalt, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (365)

4 276. Lapse wanemat wöi lapse eest hoolitsejat isikut, Kes 
süüdlane on selles, et ta seaduse poolt nöutawa koolikohuse täit
mata jättis ilma möjuwa pöhjuseta wöi abinöusid tarwitusele ei 
wötnud lapse korratu kooliskäimise körwaldamiseks, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

15. peatükk.

Trükikooöete ja awalikkuöe ettekanneke 
walwemääruöte rikkumine.

4 277. Süüdlast selles, et ta perioodilise trükitoote wälja 
andis ilma seaduse poolt nöutawa teadaande saatmata, wöi et ta 
esialgses teadaandes tähendatud asjaolude muudatusest ei teatanud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande inarga.

8 278. Trükiasutuse juhatajat, Kes süüdlane on selles, et ta 
perioodilise trükitoote trükiasutusest wälja laskis ilma trükitoote 
nimetuse, järjekorra numbri, wastutawa toimetaja wöi wälja- 
andja niine, trükiasutuse nimetuse wöi asukoha wöi toimetuse aad- 
ressi äratähendamiseta, wöi walesti äratähendamisega, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Sama karistuse alla lange!) mitteperioodilise trükitoote kir- 

jastaja, Kes süüdlane on selles, et ta seesuguse trükitoote läbikäi- 
wusse saatis ilma kirjastaja nime, trükiasutuse nimetuse wöi asu
koha wöi ilmumise aasta äratähendamiseta, wöi walesti ära
tähendamisega.

8 279. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, Kes 
süüdlane on selles, et ta seaduses ettenähtud korras ei awaldanud 
riigi wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija, samuti ka eraisiku 
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poolt awaldamiseks sandelnd ümberlükkamist ivöi öiendnst selles 
trükitootes nwnldntud nsjnolude kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

§ 280. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, Kes 
süüdlane on tz 282 p. 2 pöhjal awaldamiseks saadetud kohtu- 
otsuse wöi riigi wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija poolt awal
damiseks saadetud teadaande wöi kuulutuse awaldamatajätmises, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

tz 281. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat ivöi 
mitteperioodilise trükitoote wäljaandjat, Kes süüdlane on selles, et 
ta riigiasutuste salajas hoitawaid Protokolle, teenistuslikke kirju, 
dokumente wöi nende sisu, wöi Riigikogu kinnistel istungit^el 
arutatawatest asjadest trükis awaldas ilma sellekohase loata, ka
ristatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

§ 282. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, Kes 
süüdlane on Wabariigi Walitsuse poolt seaduslikus korras awal
damiseks keelatud teadete awaldamises kaitsewüe jöudilde, nende 
liikumise, riigikaitse abinöude ivöi mobilisatsiooni kohta, karis
tatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande inarga.

8 283. Süüdlast trükiasntuse awamises ilma seaduse poolt 
nöutawa teadaande saatmata wöi esialgses teadaandes tähendatud 
asjaolude muudatusest teatamata jätinises, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Kui seesugune ettewöte awati ühes abinöude tarwitusele ivöt- 
misega tema warjamiseks wastawa järelwalwe eest, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Trükiasutuse all möistetakse: trükikoda, litograafiat, inetallo- 
graafiat wöi ninud sarnast tööstusettewötet, Kus mehaaniliste 
wöi keemiliste abinöudega waimutooteid paljundatakse.

§ 284. Trükiasutuse juhatajat, Kes süüdlane on selles, et ta:
t) seaduse eeskirju ei täitnud nimetatud ettewötete jaoks sea

tud nöörraamatute pidamise kohta;
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2) nimetatud etteivöttest trükitöö wäljalaskmise korral nöuta- 
woid eksemplaare ei saatnud määratud aja jooksul wastawale 
asutusele,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

4 285. Süüdlast selles, et ta hoidis müiigi jaoks wöi müüs 
ivöi muui wiisil laiali laotas wäljamaal ilmuwat perioodilist trüki- 
toodet, mille laialilaotamine seatud Koreas oli ära keelatud, 
karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

5 286. Ajutiselt seisma pandud perioodilise trükitoote wälja- 
andjat, Kes süüdlane on selles, et ta rikkus kceldu tähendatud 
toodet wälja anda, karistatakse:

arestiga mitte üle Kime kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

6 287. Süüdlast selles, et ta trükis awaldas ilma sellekohase 
loata enne kohtuistumist wöi asja äralöpetamist teate, mis juurdluse 
wöi eeluurimise materjaalist oli wöetud, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

7 288. Autorit, wäljaandjat, trükiasutuse suhatajat, wöi raa- 
matukauplejat, perioodilise trükitoote suhtes aga wastutawat toi- 
metajat, Kes süüdlased on selles, et nende ettewaatmatuse pärast 
läbikäiwusse saadeti seesugune trükitoode, milles süüteo tunde- 
margid sisalduwad, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
Perioodilise trükitoote wastutaw toimetaja arwatakse süiid- 

laseks,kui ta ei töesta.et tal möödapääsemata olukorra töttu wöi- 
malus puudus seesuguse trükitoote läbikäiwusse saatmist takistada.

Mitteperioodilise trükitoote suhtes wöetakse wastutusele autor, 
lväljaandja, trükiasutuse juhataja wöi raamatukaupleja järgmises 
järjekorras:

1) autor, kui ta töeks ei tee, et trükitoode ilma tema tead- 
mata läbikäiwusse saadeti:

2) wäljaandja, kui autor wöi tema asukoht teadmata, wöi 
kni ta wäljamaal wiibib;

3) trükiasutuse juhataja, kui autor ja wäljaandja wöi nende 
nsukohad teadmata wöi kui nad wäljamaal wiibiwad:

4) raamatukaupleja, kui wäljaandes ei ole trükiasutus ilime- 
tatud, Kus see walmistatud oli. (307)



88 289—295 77

4 289. Süütegu, sisaldawa trükitoote walmistamise wöi läbi- 
käiwusse saatmise asjas wöib kohus, rippumata § 24 tarwi- 
tusele wötmisest, määrata:

1) perioodilise trükitoote seismapanemist kuni wiie aastani 
wöi jäädawalt ärakeelamist:

2) kohtuotsuse lähemas trükitoote numbris wäljakuulutamist;
3) wäljamaal ilmuwa perioodilise trükitoote sissetoomise ära

keelamist kuni kahe aastani. (309)

§ 290. Süüdlast selles, et ta awas raamatukaupluse, aja- 
lehtede Kontori, ajalehtede kioski wöi awalikuks tarwitamiseks 
määratud laenuraamatukogu woi lugemistoa, ilma seaduse poolt 
nöutawa teadaande saatmata, wöi et ta esialgses teadaandes tähen
datud asjaolude muudatusest ei teatanud, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

8 291. Süüdlast selles, et ta kauples trükitoodetega käsi- 
müügi teel awalikkudel platsidel, teedel, tänawatel wöi kodanik- 
kudele kodus pakkumas käis ilma seaduse poolt nöutawa teada- 
aüde saatmata, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

8 292. Süüdlast selles, et ta korraldas awaliku ettekaude, 
ilma et ta sellest seatud korras teatanud oleks, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Awaliku ettekande alla möistetakse näitemängu, ooperi, kont- 
serdi, Kino wöi tsirkuse etendust, wöi teist sarnast ettekannet, kuhu 
igaüks ilma isikliku kutseta wöib ilmuda wöi kuhu pääsemise 
eest tasu wöetakse.

8 293. Süüdlast selles, et ta ilma kohaliku omawalitsuse 
uöusolekuta ja siseministeeriumi loata restoraanis, Kabarees, koh- 
ivikus wöi teises sarnases ettewöttes, Kus sööke ja jooke kohal tar
witamiseks müüakse, awalikke ettekandeid korraldas, karistatakse: 

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

8 294. Süüdlast awalikul platsil, teel wöi tänawal awaliku 
ettekande korraldamises, ilma kohaliku politseiülema loata, ka- 
ristatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

8 295. Awaliku ettekande korraldajat, Kes süüdlane ou 
selles, et ta:

1) sarnase ettekande korraldas saadetud teadaandele wöi saa 
dud loale mittewastawalt:
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2) seatud määrusi ei täitnud allealiste pääsemise suhtes sarnas- 
tele ettekannetele wöi nende ülesastumise suhtes neil ettekannetel, 

karistatakse:
arestiga Nutte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

16. peaMk.

Tööötuse ja taubanöuse walwemääruöte 
Mumme.

§ 296. Süüdlast selles. et ta ilma seaduse poolt nöutawa 
loata tööstus- wöi kaubandusettewötte sisse seadis wöi sissesead- 
misele asus, wöi peale sisseseadmist töötamist alustas. wöi ette- 
wötte sisseseadet, saaduste wäljatöötamise määra wöi wiisi tun- 
tawalt muutis, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

Kui aga tööstus- wöi kaubandusettewöte sisse seati wöi nende 
sisseseadmisele asuti olgugi sellckohase loaga, kuid:

1) isiku poolt, kellel öigust ei olnud sarnast ettewötet pidada:
2) niisuguses kohas, Kus nimetatud ettewötete sisscseadmine 

seaduse wöi sundusliku määruse järele keolatud oli,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga. (310)

§ 297. Tööstus- wöi kaubandusettewötte peremeest wöi ju- 
hatajat, Kes süüdlane on selles, et ta seesuguses ettewöttes sisse 
ei seadnud seaduses wöi sunduslikus määruses ettekirjutatud abi- 
nöusid öhu, wee wöi maapinna rikkumise cemaldamiseks, 
karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (311)

§ 298. Süüdlast selles, et ta tapamaja sisse seadis ilma sea
duse wöi sundusliku määruse eeskirjade täitmata, wöi selles, et ta 
pidas' tapamaja kasimata olekus, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (312)

8 299. Süüdlast selles, et ta kohtades, Kus tapamajad on 
sisse seatud, määrust rikkus, mis ära keelab loomi tappa wäljas- 
pool tapamaja, karistatakse:

arestiga mitte üle seitsme päeiva inöi rahatrahwiga mitte 
üle kahetuhande wiiesaja marga. (313)
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8 300. Süüdlast selles, et ta:
1) trahteri asutuse lahti pidas keelatud ajal:
2) trahterl asutuses wöimaldas korratust, keelatud löbustust 

wöi mängu:
3) kangete jaokidega trahteri asutuses teenijat pidas, Kes sea

duse wöi sundusliku määruse nöudmisele wastawalt wana ei olnud, 
wöi neis asutustes lubas kangeid jooke juua isikule, Kes alla 
seitsmeteistkümne aastane, wöi Kes nähtawalt joobnud oli:

45 seaduse wöi sundusliku määruse eeskirsu ei täitnud, uns 
kangete jookidega kaupluste wöi trahteri asutuste pidamise ja 
nendes kauplemise kohta käiwad-

5) äriasjana oma elu- wöi muid ruume andis teises kohas 
ostetud kangete jookide joomiseks;

6) trahteri asutuses toiduaineid wöi jooke müüs wöi ruume 
üürile andis kallima hinna eest, kui see wälja kuulutatud oli, 

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (315)

8 301. Süüdlast selles, et ta kangete jookidega kauples:
1) kohal, Kus kangete jookidega kauplemine keelatud oli;
2) ilma et tal kangete jookidega kauplemiseks öigust oleks 

olnud kas üldse wöi käesolewas piirkonnas:
3) asutuses, mille awamiseks ei olnud sellekohast luba, wöi 

mille sisemine ehitus ei wastanud seaduse wöi sundusliku mää
ruse nöuetele,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhaude marga.

Peale selle wöetakse süüdlaselt ära luba kangete jookidega 
kaubelda. (316)

8 302. Kangete jookidega trahteri asutuse pidajat ivöi selles 
kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta:

9) kangeid jooke Müüs asjade pantimise wastu, wöi üldse 
wölgu:

2) kangete jookidega maksis kohustuste wöi tehtud tööde eest 
raha asemel,

karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Peale selle wöetakse süüdlaselt ära luba kangete jookidega 
kaubelda.

Jookide eest pealewöetud kohustused tunnistatakse tühjaks: 
pandiks ivöi wahetusel saadud asjad wöetakse süüdlaselt ära ja 
antakse tasuta tagasi omanikkudele.
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Selle paragrahwi esimese jao p. 1, samuti ka kolmanda jao 
eeskirjad ei km wölakohustuste kohta, mis tekiwad kangete joo- 
kide müügil wabrikutest ja snurladudest. (317)

4 303. Süüdlast selles, et ta ilma seatud eeskirjade täit- 
mata wöi ilma jellekohase loata awas:

1) aktsiaseltsi wöi osaühisuse;
2) krediit- wöi kooperatiiwasutuse ;
3) kommisjoni wöi teadete muretsemise Kontori eraasjade jaoks:
4) laenukassa, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Sama karistuse alla langeb isik, Kes süüdlane on selles, et ta 
sellekohaselt lubatud seltsi wöi ühisuse nimel niisuguseid operut- 
sioone toimetas, mis seltsile wöi ühisusele ei olnud lubatud, wöi 
selles, et ta olgugi lubatud operatsioone toimetas, kuid saadud 
loale mittewastawalt. (318)

4 304. Laenukassa pidajat ivöi teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta luenukassade pidamise kohta käiwaid seaduse wöi sun
dusliku määruse eeskirju ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Peale selle wöib Kohns süüdlaselt ära wötta laenukassa pida

mise öiguse ühest kuni wiie aastani ja sarnase üleastumise kor- 
damisel — jäädawalt. (319)

5 305. Pangakontori wöi rahawahetuse asutuse pidajat, ju- 
hatajat wöi teenijat, Kes süüdlane on selles, et ta seaduse wöi 
sundusliku määruse järele keelatud tehingu toime pani, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kahesajatuhande marga.
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga iuitte 
üle kolmesajatuhande marga.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse panga- 
kontorit wöi rahawahetuse asutust pidada wöi juhatada ühest kuni 
wiie aastani ja sarnase üleastumise kordamisel — jäädawalt. (322)

6 306. Pangakontori wöi rahawahetuse asutuse pidajat, ju- 
hatajat wöi teenijat, Kes süüdlane on selles, et ta operatsioone 
toimetas, millede kohta ta rahaministeeriumile teatanud ei olnud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande marga. (323)

8 307. Süüdlast selles, et ta:
1) wäärtpaberite ettetellimise awas niisuguse aktsiaseltsi wöi 

osaühisuse nimel, mille asutamiseks luba ei olnud^-
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2) wäärtpaberid wälsa laskis omawalitsuse asutuse, aktsiaseltsi 
wöi osaühisuse nimel, ilma et nende paberite wäljalaskmiseks selle- 
kohast luba oleks olnud, wöi kui nende paberite wäärtus loale 
ei wastanud, wöi kui neid rohkem wälja lasti, kui lubatud oli, 
olgugi et selle juures üleüldisest paberite wäljalaskmiseks lübatud 
koguhinnast üle ei mindud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu. (324)

8 308. Süüdlast selles, et ta kinnitusoperatsioone toimetas 
niisuguse kinnitusseltsi nimel, kellel sellekohast lul>a ei olnud, wöi 
olgugi seltsi nimel, Kes loa oli saanud, kuid saadud loale mitte
ivastawalt, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (325)

tz 309. Aktsiaseltsi wöi osaühisuse asutajat, Kes süüdlane on 
selles, et ta:

1) ei pidanud seaduses ettekirjutatud nöörraamatuid aktsiate 
ivöi osatähtede ja nende eest saadud summade sissekandnnseks:

2) neid raamatuid rewideerimiseks ette ei pannud sellekohase 
asutuse nöudmise peale, Kelle poolt nimetatud raamatud wälja 
olid antud,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (326)

§ 310. Süüdlast selles, et ta ilma seadusliku loata läbi
käiwusse saatis nimeta rahamärke, üksköik missugusel kujitl, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (329)

§ 311. Krediit- wöi kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsia- 
seltsi asjade juhatajat wöi korraldajat, Kes süüdlane on selles, et 
ta nendele asutustele, seltsidele ivöi ühisustele keelatud operatsioone 
toimetas, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahesajatuhande marga.
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte 
üle kolmesajatuhande marga. (330)

8 312. Süüdlast selles, et ta:
1) seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju wäärtpaberite 

wäljaandmise kohta rikkus:
2) wäärtpaberite blankette walmistas mitte selleks seatud 

korras,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (331)
8
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8 313. Süüdlast selles, et ta toiine pani awaliku latent ilma 
sellekohase laata wöi selle kohta seatud eeskirju rikkudes, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (332)

8 314. Süüdlast selles, et ta:
1 ) müüs wöi teisiti laiali laotas läbikäiwusele mittelubatud 

wäljamaa latent piletid;
2 ) seaduse keelu wastu müüs loterii wöi wöiduloosi piletite 

Promesse,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (333)

8 315. Isikut, kellel seaduse järele öigust ei ole üldse wöi 
teatawal kaubandus- wöi tööstusalal töötada ja Kes süüdlane on 
solles, et ta seesugust kauba- wöi tööstusäri ajas, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
Kui aga süüdlane andis kauba- wöi tööstusäri ajamise loa 

saamiseks wale töeudusallkirja selles, et ta ei kuulu nende isikute 
hulka, kellele seaduse järele keelatud on kaubandus- wöi tööstus
alal töötada wöi warjas pöhjuseid, mis seaduse järele takistamad 
temale nimetatud loa waljaandmist, siis karistatakse teda: 

arestiga mitte üle kuue kuu. (335)

9 316. Süüdlast jaoti kauplemises Baltiski wabasadama piir- 
konnas, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekiimuetuhande marga.

8 317. Pöllu, heii^a, aia wöi metsa taimede külwiseemnetega 
kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta ostjale nöudmise peale seatud 
tunnistust wälja ei andnud wöi tunnistusse wale teateid paigutas, 
kui tunnistuse wäljaandmine kohuslik oli, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekiimuetuhande marga.
Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse seemnetega 

kaubelda ühest kuni Kolme aastani.

8 318. Pöllu, Heina, aia wöi metsa taimede külwiseemnetega 
kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta müügil olewate seemnete 
juurde nöutawaid teateid üles ei pannud, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui aga müügil olewate seemnete juurde wale teated üles olid 

pandud, siis karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öi.guse seemne
tega kaubelda ühest kuni Kolme aastani. !
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4 319. Pöllu, Heina, aia ivöi metsa taimede külwiseemnetega 
kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta müüs seemneid, mis eneses 
umbrohtu üle määratud normide sisaldasid, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast: 

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse seemne- 
tega kaubelda ühest kuni Kolme aastani.

5 32V. Kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta mitte kaalu 
järele, waid muul wiisil wastu wöttis ostetud terawilja, jahu, 
kamajahu, tangu, linnakseid, kliisid wöi üldse jahwatatud wöi 
peeneks öörutud wilja, öli, külwi ivöi niuid seemneid, kui see 
sündis kohtades, Kus seaduse ivöi sundusliku määruse järele nende 
wastuwötmine ainult kaalu järele süudida wöis, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (341)

6 321. Kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta rikkus lina 
wöi kanepi müügi kohta käiwaid seaduse ivöi sundusliku inäärnse 
eeskirju, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhaude inarga.
Kui aga kaupleja süüdlane on selles, et ta walmistas ivöi hoi- 

dis uiüügi jaoks wöi müüs lina wöi kanepit, mis segatud jätis- 
tega ivöi munde körwalainetega, wöi inis niisutatud kiilde kaalu 
raskendaniise otstarbel, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle ühe kuu ivöi rahatrahiviga mitte üle 
kümnetuhande marga. (342)

8 322. Süüdlast mängukaartidega kauplemise kohta käiwate 
eeskirjade rikkumises karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (343)

8 323. Süüdlast selles, et ta müügi jaoks walmistas mängu- 
kaarte, wöi ümber tegi, puhtaks pesi, wöi puhastas juba tarwi- 
tiisel olnud kaarte sama otstarbega, wöi nlüügi jaoks hoidis wöi 
müüs seaduswastaselt ivalmistatud, iimbertehtud, puhtaks pestud 
ivöi puhastatud kaarte, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Peale selle nöutakse süüdlaselt sisse iga niisuguse kaardipaki 

tosina pcalt tuhat iviissada marka.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta walmistas 

wöi tarwitas mängukaartide peale panemiseks banderolle, mis 
iväärtmärkidena ei esine, ivöi selles, et ta kaartide peale pani 
öigeid, kuid tarwitusel olnud banderolle.
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Kui kaartide ivöi banderollide walinistamine ivöi inüümine 
süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kavtus tz 20 ettenäh- 

tud alustel.
Walmistusabinöud, samuti ka seaduswastaselt rvalmistatud 

kaardid ivöi banderollid wöetakse ära. (344)

§ 324. Süüdlast awalikkude ettekannete pealt ivöetaiva löbus- 
tusmaksu kohta käiwate seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade 
rikkumises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (345)

§ 325. Süüdlast selles, et ta selleks mittewvlitatud isiku telli- 
inisel walmistas pitseri wöi mu,u asja, inida tarmitatakse töendus- 
märgi pealepanemiseks riigi wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija 
nimel, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (347)

8 326. Töösturit wöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta 
hoidis müügi jaoks wöi müüs:

1) müügile määratud ivöi tellimise peale walmistatud kuld- 
wöi höbeasju ilma Eesti Wabariigi proowitemplita, kui need asjad 
sundusliku proowimise alla kuulusid;

2) sisemaa etteivötetes walmistatud kuld- ivöi höbeasju ilma 
ettewötte pidaja nimetemplita,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiiekordse nendeks asjadeks ival- 
mistatud metalli hinna. (348)

4 327. Töösturit wöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta 
hoidis müügi jaoks ivöi müüs sundusliku proowimise alla käiwat 
kuld- wöi höbeasja, mis kas terwes omas massis wöi koosseisu- 
wöi lisaosades alla seadusliku proowi oli, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle 
kolmekiimuetuhande marga. (349)

5 328. Süüdlast selles, et ta:
1) walmistas wöi hoidis müügi jaoks järeletehtud proowi- 

templit;
2) järeletehtud proowitempli kuld- wöi höbeasja peale pani!
3) proowikoja poolt pealepandud proowitempli körgemaks 

muutis;
4) proowitempli wäljaspool proowikoda peale pani;
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5) proowikoja poolt asja peale pandud prooivitempli teise asja 
külge jootis,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotns 8 20 ettc- 
nähtud alustel. (351)

8 329. Töösturit wöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta 
hoidis müügi jaoks wöi müüs kuld- wöi höbeasju, kui neile tead- 
walt järeletehtud proowitempel peale oli pandud wöi proowikoja 
poolt pealepandud proowitempel körgemaks oli muudetud wöi 
proowikoja poolt teise asja peale pandud proowitempel nende külge 
oli joodetud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ettenähtud 

alustel. (352)

§ 330. 8§ 326—329 ettenähtud juhtumustel wöetakse ära 
asjades olew kuld ja höbe, Kus seatud proowi- wöi nimetemplit 
peal ei olnud, wöi mis alla seadusliku proowi olid. (353)

8 331. Kuld- wöi höbeasjade töösturit wöi nende asjadega 
kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta enne tööstus- wöi kau
bandusettewötte awamist seda ettewötet prooivikojas ei registree- 
rinud wöi proowikojale nöutud teateid ei andnud, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande inarga.
Sama karistuse alla langeb ka kuld- ivöi höbeasjade tööstur, 

Kes süüdlane on selles, et ta enne iööstusettewötte awamist ei 
saatnud proowikotta ovia nimetemplit waskplaadil.

8 332. Töösturit wöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta:
1 ) omawoliliselt peale pani oma walmistatud wöi oma käes 

müügi jaoks olewate kaubale wöi kauba ümbrikule wöi nöule, Kus 
Kaupa hoitakse, ivöi ärikuulutusele, hinnakirjale ivöi blanketile 
niisuguse kaubamärgi, mis täpselt järele tehtud wöi lausa ühetav- 
line oli samasuguse teadwalt teise töösturi wöi kaiipleja ainiiöigus- 
lisel tarwitusel olewa kaubamärgiga;

2 ) hoidis müügi jaoks ivöi müüs, ivöi saatis läbikäiwusse 
äriotstarbega Kaupa, inillel eelmises punktis tähendatiid märk tead- 
ivalt oinawoliliselt peale oli pandud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Seaduswastaselt pealepandud kaubamärgid wöetakse maha ja 
häwitatakse ära. (356)

8 333. Töösturit ivöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta 
kaubale wöi kauba ümbrikule, wöi nöule, Kus Kaupa hoitakse, 
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ivöi ärikunlutusele, hinnakirjale wöi blanketile niisuguse kauba- 
märgi peale pani, Mittel keelatud pealkirjad wöi kujutused peal, 
wöi et ta niisuguse märgiga Kaupa hoidis müügi jaoks wöi müüs, 
karistatakse.

rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande inarga.
Seaduswastaselt pealepandud kaubamärgid wöetakse maha ja 

häwitatakse ära. (357)

9 334. Süüdlast selles, et ta tarwitas tööstus-saaduste peal 
nüsugust märki, mis mustri ivöi mudeli tarwitamise aiuuöiguse 
kindlustamiseks on seatud, ilma et ta mustrit ivöi mudelit enne 
ettekirjutatud korras registreerinud oleks, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (358)

8 335. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata tarwitas 
seatud korras asutatud seltsi niärki kauplemises, asjade weo wöi 
igasuguste korjanduste juures, Kauplus- wöi tööstusasutuste sil- 
tidel wöi kuulutustel, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (359)

8 336. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata tarwitas 
rngiwapi kujutust wöi kujutust, mis lausa riigiwapi sarnane oli, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (360)

8 337. Süüdlast selles, et ta wastaivale wöimule ei teatanud 
tema päralt olewa Eesti Wabariigi kaubalipu kandnrise patendiga 
warustatud kaubalaewa edasiandmisest isikule, kettel seaduse järele 
öigust ei olnud seda lippu tarwitada, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhaude marga.

Sama karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta kinnista- 
tud laewa wöörandamisel isikule, kettel puudub öigus Eesti Waba
riigi kaubalipu all söita, seatud tähtajal ei esitanud laewakinnistus- 
osakonnale seatild dokumente laewa kustutamiseks kinnistusre- 
gistrist. (361)

8 338. Süüdlast selles, et ta isikule, kettel öigust ei olnud 
Eesti Wabariigi kaubalippu üles tösta, wöimalikuks tegi tema. 
süüdlase, nime tarwitada patendi saamiseks wöi temale wäljaantud 
patendi kasutamiseks laewasöidu peale Eesti Wabariigi kauba- 
lipu all, karistatakse:

wangimajaga initte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb wäljamaalane, Kes Eesti Waba

riigi kodanikuga seaduswastase tehingu sölmis, sihiga omale patenti 
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saada laewasöidu peale Eesti Wabariigi kaubalipu all, ilma et tal 
selleks öigust aleks, samuti ka wäljamaa laewa Käpten, Kes süüd 
laue on seaduswastases laewasöidus Eesti Wabariigi kanbalipu 
all. (362)

§ 339. Töösturit wöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta 
hoidis müügi jaoks ivöi müüs, wöi hoidis tarwitamise jaoks ivöi 
tarwitas kauplemise ivöi tööstusäri ajamise juures seesugust kaalu 
wöi möötu, mis:

1) öige ei olnud,'
2) kauplemises üldse wöi käesolewas kauplemisharus eriti 

tarwitamiseks keelatud oli-
3) ilma seatud templita oli,
karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

4 340. Töösturit, Kes müügi jaoks walmistab kaale ivöi 
iiiööte ja Kes süüdlane on kaalude ivöi möötude läbikäiwusse saat- 
uiises enne nende ettepanekut sunduslikule prooivimisele, karis
tatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

5 341. Süüdlast selles, et ta:
1) templi järele tegi kaalude wöi möötude tembeldamiseks,'
2) järeletehtud templi peale pani kaalule wöi möödule;
3) proowiasutuse poolt pealepandud templi muutis;
4) templi wäljaspool proowiasutust peale pani,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ette

nähtud alustel.

4 342. Töösturit ivöi kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta:
1) müüs, ivöi hoidis tarwitamise jaoks ivöi tarwitas kauple

mise wöi tööstusäri ajamise juures seesugust kaalu wöi möötu, 
millele järeletehtud tempel teadwalt peale pandud, proowiasutuse 
poolt pealepandud tempel muudetud wöi tempel wähaspool proowi
asutust peale pandud oli:

2) tarwitas seesugust kaalu ivöi möötu, mis proowimisele 
ja tembeldamisele ei olnud ette pandud, kuid millel leiste möötmis- 
abinöude pealt wöetud tempel peal oli,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle Kolme kuu.
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17. peattikk.

Töökaitse määruöte riNumine.
§ 343. Tööstusettemötte juhatajat wöi tema aseinikku, Kes 

süüdlane an selles, et ta seaouse wöi sundusliku määruse eeskirju 
rikkudes:

1) omawoliliselt töölisele palka alandas;
2) töölisele palka maksis raha asemel kaubaga wöi muude 

asjadega;
3) töölisele palka maksis kupangiga, kuigi selle maksu täht- 

aeg juba käes oli, wöi maksutähega, millel tingitaw wäärtus oli;
4) tööliselt maksu wöttis seesuguste asjade kasutamise eest, 

mille kasutamise eest tööliselt tasu ei wöidud wötta, wöi maksu 
wöttis suuremal määral, kui lubatud oli;

5) töölisele wölgu antud raha pealt protsenti wöi töälise 
wölakohustuse kindlustuseks antud wastutuse eest tasu wöttis,

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui sarnane üleastumine korda saadeti kolmat korda, wöi 
olgugi esimest korda, kuid sünnitas tööliste hulgas rahutusi, mis 
wälja kutsus politseiwöimu kohaleilmumise korra jalule seadmiseks, 
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Peale selle wöib kohus juhtumusel, kui süüdlane tööstusette- 

wötet juhatas, temalt öiguse ära wötta niisugust ettewötet juhatada 
ühest kuni wiie aastani. (364)

4 344. Tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes 
süüdlane on selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju 
rikkudes:

1) töölist pidas ilma palgaraamatuta;
2) palgaraamatut korralikult ei pidanud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.

4 346. Tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes 
süüdlane on selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju 
rikkus:

t) tööliste nimekirja pidamise kohta;
2) tööstusettewötte poe awamise wöi selles kauplemise kohta;
3) seatud raamatute pidamise kohta;
4) nöutawate teadaannete wäljapanemise kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
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Sama karistuse alla langeb tööstusetteivötte juhataja, Kes 
süüdlane on seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises 
omale asemiku nimetamise kohta, samuti ka tööstusettewötte pi
daja, Kes süüdlane on seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade 
rikkumises tööstusettewötte juhataja nimetamise kohta.

8 346. Tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes 
süüdlane on selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse ees
kirju ei täitnud, mis laste, allealiste wöi naisterahmaste töö alal 
nende terwise wöi julgeoleku kaitseks olid antud, karistatakse: 

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Sama karistuse alla langeb pöllumajapidaja, Kes süüdlane on 
selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, 
mis laste wöi allealiste töö asjus nende terwise wöi julgeoleku 
kaitseks olid antud. (366)

§ 347. Tööstus- wöi kaubandusettewötte pidajat wöi juha 
tajat, Kes süüdlane on selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse 
eeskirju ei täitnud, mis antud laste, allealiste' wöi naisterahwaste 
töö äja kohta nimetatud ettewöttes, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

§ 348. Tööliste önnetujuhtumuste wastu kinnitamise seaduse 
alla käiwa tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes süüd
lane on selles, et ta seatud korras politseile ei teatanud önnetusest, 
mis ettewötte töö juures wöi töö tagajärjel töölisele juhtunud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga. (N. S. 
14044)

8 349. Tööliste önnetujuhtumuste wastu kinnitamise seaduse 
alla käiwa tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes 
süüdlane on selles, et ta seatud korras teateid ei saatnud ettewötte 
töötamiswiisi wöi tööle wöetud isikute arwu kohta, karistatakse.- 

rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande marga.
Kui süüdlane teadwalt wale teateid saatis, siis karistatakse 

teda:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (N. S. 1404' ja 1404')

8 350. Tööliste haiguse wastu kinnitamise seaduse alla käiwa 
tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, ke«s süüdlane ou 
selles, et ta nimetatud seaduse järele nöutawaid teateid ei saatnud 
selles ettewöttes tehtawate tööde, tööle wöetud isikute arwu, neile 
valga suuruse ja selle maksmise tähtaegade, nende tööle wöi tee- 
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nistusse wötmise aja wöi nende wabastamise aja kohta, samuti kn 
selles, et tn nimetatud seaduse järele nöutawaid dokumente, arweid, 
raalnatilid wöi sissekirjutusi ei pidanud wöi rewideerimisele eite ei 
pannud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande marga.
Kui süüdlane teadwalt nurle teateid saatis, siis karistatakse 

teda:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (N. S. 1404? ja 1404^)

4 35t. Tööliste haiguse wastu kinnitamise seaduse alla käiwa 
tööstusettewötte juhatajat wöi tema asemikku, Kes süüdlane on 
selles, et ta sünnitajat, Kes oli haigekassa osanik, teadwalt laskis 
tööle enne nelja nädala möödaminekut sünnitamise päewast arwa- 
tes, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande, marga. (N. S. 1404-')

5 352. Süüdlast osawötmises streikimisest niisuguses etteivöt- 
tes wöi asutuses, Kus streik seaduse wöi sundusliku määruse järele 
keelatud, karistatakse: -

arestiga mitte üle kuue kuu. (367)

6 353. Tööstusettewötte pidajat wöi juhatajat, Kes süüdlane 
on selles, et ta ettewötte sulgus, kui sulgumine seaduse ivöi sundus
liku määruse järele keelatud oli, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.

7 354. Auru- wöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on selles, 
et ta seaduse eeskirju ei täitnud, mis käiwad auru- wöi merelae- 
wale teenijate wötmise, nendega palgaarwete öiendamise, nende 
äraajamise kohta auru- wöi merelaewalt wäljaspool Eesti Waba
riigi pure, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Sama karistuse alla langeb auru- wöi merelaewa omanik, 
Kes neid seaduse eeskirju ei täitnud, uns auru- wöi merelaewa 
kapteniga kirjaliku lepingu tegemise kohta käiwad. (370)

8 355. Auru- wöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on sel
les, et ta:

1) auru- wöi merelaewa tarwiliselt ei warustanud toiduaine- 
tega wöi warustas toiduks kölbmata toiduainetega;

2) ilma äärmise wajaduseta wühendas toiduportsjone auru- 
wöi nierelaewa teenijatele;

3) toiduaineid wälja jagas toiduks kölbmata oleluis, 
karistatakse:



88 355—358 91

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui sarnaste! juhtumustel auru- wöi merelaewal olewad isikud 
söidu ajal toidu puudusel wöi kölbmata toidu töttll elukardetawalt 
haigeks jäid, wöi neid näljasurma hädaoht ühivardas, siis karis
tatakse süüdlast auru- wöi merelaewa kaptenit:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (371)

§ 356. Auru- wöi merelaewa teenijat, Kes süüdlane an selles, 
et ta:

1) lubatud puhkuse aega amawoliliselt pikendas auru- woi 
merelaewa söidule mineku wöi Mdul oleku ajal, kui seesugune 
amawaliline pikendus üle Kalme öö-päewa kestis;

'2 ) amawoliliselt auru- wöi merelaewalt ära läks rahkem kui 
kalmeks öö-päewaks, ilma möjuwa pöhjuseta, laewa söidulemineku 
wöi söidulaleku ajal;

3) auru- wöi merelaewa ärasöiduks määratud tähtajaks lae- 
wale ei ilmunud ilma möjuwa pöhjuseta,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui seesugune üleastumine mitme isiku kakkuleppel korda saa
deti, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (372)

18. peaMk.

Süüteoö ehituötöööe, teeöe ja liikumiö- 
abinöuöe kohta käiwate määruöte wastu.

4 357. Süüdlast selles, et ta hoone wöi ehituse üles wöi 
ümber ehitas ilma sellekohase loata, kui luba seaduse poolt nöuti, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (378)

8 358. Süüdlast selles, et ta ehitustööde tegemise wöi teede 
wöi liikumisabinöude ehitamise juures ei täitnud seaduse wöi sun
dusliku määruse tehnilisi wöi muid ehitwste, teede ivöi liikumisabi
nöude ehitamise kohta käiwaid eeskirju, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiietuhande marga. .

Kui eeskirju ei täidetud, mis isikliku julgeoleku kaitseks mää
ratud, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.
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Kui aga süüdlane on inseneer, tehnik wöi tööettewötja, Kes ehi- 
tustöid suurel wusil teha wöttis, siis karistatakse teda:

selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud juhtumusel
arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga,

selle paragrahwi teises jaos ettenähtud juhtumusel 
arestiga mitte üle kuue kuu.

Peale selle wöib kohus süüdi olewale inseneerile, tehnikule wöi 
suur-tööettewötjale ära keelata nimetatud töid teha ühest kuni wiie 
aastani ja sarnase üleastumise kordamisel jäädawalt. (382)

4 359. Süüdlast selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse 
poolt pealepandud kohust ei täitnud kaewude korraspidamise kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (383)

5 369. Süüdlast selles, et ta toru ehitas mustuse körwale- 
juhtimiseks jökkc wöi kanaali kohas, Kus see seaduse wöi sun
dusliku määruse järele keelatud, wöi selleks mittemääratud linna 
wöi alewi weetorusse, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (385)

6 361. Süüdlast selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse 
eeskirju ei täitnud:

1) pöletis- wöi ehituspuude parwetamise kohta:
2) kalda weoradade korraspidamise ja nende tarwitamise kohta:
3) sildade lahtiwötmise kohta laewade läbilaskmiseks wöi wee 

allalaskmise kohta,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
Sama karistuse alla langeb süüdlane laewasöidu seisaku tekita- 

rnises wöi muus laewade liikumise takistamises. (386)

8 362. Süüdlast selles, et ta seaduse ivöi sundusliku määruse 
eeskirju ei täitnud, mis käiwad: laewade ehitamise, warustamise, 
registrecrünise, möötmise ja korraspidamise kohta; laewale märkide 
wöi nimetuste ülestähendamise kohta; laewade weeteedel liikumise 
kohta: laewade peale ja wälja laadimise kohta: sadamate korras- 
pidomise ja tarwitamise kohta: sadamas olewate töstekraanade, 
aitade ja muude ehituste ning abinöude wöi sadama all olewate 
maatükkide tarwitamise kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
Kui ülemalnimetatud eeskirjade rikkumine isiklikule julgeole- 

kule hädaohtlik oli, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (387)
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§ 363. Süüdlast selles, et ta laewasöiduks kölbuliku jöe sihti 
amawoliliselt muutis, wöi selle jooksu tammiga seisma pani, wöi 
kanaali ehituse läbi wöi muul wiisil tema jooksu nörgendas, ka
ristatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (388)

§ 364. Auru- wöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on sel
les, et ta laewalt ära läks, ilma et ta laewa walitsemist temale 
järgnewa wanema teenija kätte oleks andnud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (389)

8 365. Auru- wöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on selles^ 
et ta auru- wöi merelaewa reisija wöi teenija mittekokkulepitud 
kohal amawoliliselt maha paigutas, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (390)

§ 366. Lootsi wöi muud sadama wöi ranna ^uhti, Kes süüd
lane on selles, et ta kohuseid ei täitnud laewa juhtimisc suhtes, 
samuti ka isikut, Kes loots ei olnud ja Kes süüdlane on selles, et 
ta ilma sellekohase loata wöi ilma ülmanühtawa tarwiduseta nime
tatud kohuse enese peale wöttis, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala ivöi rahatrahwiga mitte 
üle wiietuhande marga.

Kui lootsi wöi lootsi kohused enese peale ivötnud isiku süü 
pärast juhitaw laew inadalikule ivöi Kiwi peale kinni jäi, wöi 
laewade liikumises seisak tekkis, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (391)

8 367. Süüdlast. seaduses keelatud tuletegemises rannatule- 
torni piirkonnas, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme üuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui selle tagajärjel laewaönnetus suhtus, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (392)

8 368. Auru- wöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on sel
les, et ta sel ajal, kui tema laew mere telegraafi kaabeli sisse- 
panemise wöi parandamise kallal tüötas, eeskirju ei täitnud, mis 
laewade kokkupörkamise ärahoidmise signaalide kohta käiwad, ka
ristatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (393)
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§ 369. Süüdlast selles, et ta, telegraafi kaabeli sissepanenüst 
wöi parandamist toimetawa laewa poolt ülespandud signaale tä- 
helepanemata jättes, selle laewa suurest ära ei wiinud laewa, kala- 
wörkusid wöi püügiriistu, wähemalt ühe meremiili kauguseni, wöi 
wähemalt weerand meremiili kauguseni paagist, mis kaabeli seisu- 
kohta tähendas selle sissepanemise wöi parandamise ajal, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
Kui aga süüdlane ära ei wiinud oma laewa wöi kalapüügiriistu 

seatud kauguseni ka peale sellekohast nöudmist isiku poolt, Kes 
kaabeli sissepanenüst wöi parandamist juhatas, siis karistatakse teda: 

arestiga mitte üle kuue kuu. (394)

8 370. Süüdlast selles, et ta ballasti wälja heitis selleks mää
ratud kohal, kuid seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju rikku
des, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhaude marga.
Kui ballasti keelatud kohal wälja Heideti, nagu reidil, laewa 

söiduteel, sadamas, jöes wöi kanaalis, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui aga ballasti wäljaheitmise tagajärjel mittelubatud kohal 
wöis laewade liikumises seisak tekkida, siis karistatakse süüdlast: 

arestiga mitte üle kuue kuu. (395)

8 371. Raudtee, postitee wöi weetee teenistuses olewat isikut, 
samuti ka awalikkude söiduriistade juhti, kontrolööri wöi konduk- 
torit, Kes süüdlane on söitjatega jämedalt ümberkäimises, karis
tatakse:

arestiga mitte üle seitsme päewa wöi rahatrahwiga mitte 
üle kahetuhande wiiesaja marga. (396)

8 372. Süüdlast selles, et ta seaduse wöi sundusliku määruse 
eeskirju ei täitnud, mis publikumi kohta raudteel seatud, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (397)

8 373. Süüdlast selles, et ta:
1) raudteelt üle söitis, üle läks wöi midagi üle wedas kee

latud ajal;
2) politsei ivöi raudtee walitsuse meeldetuletuse peale waata- 

mata ära ei hänütanud wöi ära ei wiinud raudtee liini peale 
pandud takistusi wöi üldse ülesseadet, mis raudteliini läheduses teh- 
tawate ehituste ja tööde kohta käiwate seaduse eeskirjade rikku- 
misel tehtud,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (398)
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§ 374. Raudtee teenijat, Kes süüdlane an selles, et ta reisijate 
ivöi kraami wev wöi raudtee palitsei walwe kohta käiwaid seaduse 
ivöi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (399)

8 375. Süüdlast selles, et ta raudtee eksploateerimise wöi 
laewasöidu teenistusse wöttis isiku, kellel teadwalt selleks öigust 
ei olnud, wöi niisuguse eksploateerimise juures kohuseid täita andis 
isikule, Kes teadwalt selleks wöimetu oli, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (400)

4 376. Süüdlast selles, et ta:
1 ) seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud., mis 

linnades uulitsate, platside, söidu- wöi könniteede, kraawide wöi 
nende peale tehtud sildade sisseseadmise kohta käiwad;

2 ) könnt- wöi söiduteid wöi sildu korratils olekus pidas, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (40l)

3 377. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wöi sundus
liku määruse eeskirju uulitsate korrashoidmise wöi walgustamise 
kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (402)

8 378. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wöi sundus
liku määruse eeskirju koormaweo wöi karjaajamise kohta Kiwi wöi 
muudel teedel, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (403)

9 379. Süiidlast selles, et ta ilma postiwalitsuse loata posti- 
weo sisse seadis kirjade, raha wöi asjade lubamata edasi saatmiseks, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (406)

8 380. Süüdlast selles, et ta üldtarwitnsele määratud teedel 
söitwist ja küimist takistas tee sulgumise läbi, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (407)

8 381. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata traadila 
telegraafi jaama üles seadis, mis ühendust wöimaldas isikutega 
iväljaspool Wabariigi pure, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.



96 8§ 382—388

19. Peatükk.

Süüteod peretormaöiguste wastu.
8 382. süüdlast selles, et ta abiellu astus isikuga, Kes selleks 

teadwalt sunnitud öli wägiwallaga isiku kallal, wöi tapmise, wöi 
üliraske wöi raske kehawigastuse ahwardusega, mis ähwardataiva 
enese wöi tema perekonna liikme wastu oli sihitud, kui seesugune 
ähwardus kahjusaajas Kartust selle teostamise wöimaluse kohta 
wöis äratada, karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga mitte 
üle kuue aasta.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta abiellu astu- 
misele sundis selles paragrahwis tähendatud wiisil möleinaid wöi 
ühte abiellu astujatest. (408)

8 383. Süüdlast selles, et ta isikuga abiellu astus, Kes tead
walt oma teo iseloomust ja tähendusest ei wöinud aru saada uwi 
oma tegewust juhtida olgu waimutegewuse haiguslise rikisoleku wöi 
mcelemöistuseta oleku wöi kehaweast wöi haigusest olenema möis- 
tuslise arenematuse tagajärjel, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (409)

8 384. Süüdlast selles, et ta abiellu astus peiu wöi mörsja 
- petmise läbi walesti esinedes nende poolt wäljawalitud isikuna, wöi 

warjates asjaolu, mis abielu tühiseks teeb, karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (410)

8 385. Süüdlast selles, et ta teadwalt nii lähedaastmelise su- 
gulasega abiellu astus, Kus suguühendus käesolewa seadustiku järele 
weresegamiseks loetakse, karistatakse niisama kui weresegamise 
eest. (411)

8 386. Süüdlast selles, et ta abiellu astus senise teadwalt ole- 
masolewa abielu peale waatamata, karistatakse:

abielus olijat —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

abielus mitteolijat —
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (412)

8 387. Süüdlast selles, et ta oma emale wöi seaduslikule isale, 
Kes teadwalt puudust kannatawad, ülespidamist ei andnud, kui tal 
selleks satkuwat jöukust oli, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (419)

8 388. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wöi allealise eest hoo- 
litsejat, Kes süüdlane on selles, et ta:
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1) julmilt ümbcr käis alla seitsmeteistkümne aastase isikuga;
2) alla seitsrneteistkümne aastase isiku kerjama wöi muule 

kölbluswastasele tegewusele saatis wöi selleks otstarbeks teisele 
edüsi andis;

3) alla kahekümne aastast isikut oma wanemlise wöi eestkosilise 
wöimu kuritarwituse abil sundis abiellu astuma, kui abielu järgnes, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta wöimu allealise 
üle. (420)

§ 389. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wöi lapseealise eesthoo- 
litsejat, Kes süüdlaue on selles, et ta tööstusettewöttesse tööle saatis 
lapseealise, Kes weel nii wann ei olnud, kui nende tööde jaokv 
kindlaks on määratud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (421)

§ 390. Eestkostjat wöi hooldajat, Kes süüdlane on selles, et 
ta oma wöimu kuritarwituse abil alla kahekümne aastast isikut 
sundis enesega abiellu astuma, kui abielu järgnes, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (422)

§ 391. Süüdlast selles, et ta tema wastutuslise walwe all 
seiswa alla seitsmeteistkümne aastase allealise wöi muu isiku, Kes 
seatud korras tema walwe alla antud, jättis ilma tarwilise wal- 
weta, milleks ta kohustatud oli, kui selle tagajärjel walwealune 
raske kuriteo wöi kuriteo korda saatis, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (423)

8 392. Isikut, Kes seaduse järele kohustatud oli sündimisest 
wöi surmast teatama perekonnaseisu ametnikule ja Kes süüdlane 
on selle oma kohuse täitmatajätmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (424)

20. peatükk.

Nahamärkide, wäärtpaberite ja wäärt- 
märkiöe wöttsimine.

4 393. Süüdlast selles, et ta järele tegi:
1) Eesti Wabariigi metallrahamärgi, olgugi metallist selle 

proowi wäärtuses, mis Wabariigi metallraha kohta maksew, wöi 
Eesti Wabariigi kassatähe, wahetustähe wöi Eesti pangatähe;
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2) Eesti Wabariigi kassaweksli, protsentpaberi, selle kuponi 
uwi taloni, wöi Wabariigi muu wäärtpaberi,

karistatakse:
sunnitööga witte üle kaheteistkümne aasta.

Kui Wabariigi metallrahamärgi, kassatähe, wahetustähe, pan- 
gatähe, kassaweksli, paberi, kuponi wöi talani järeletegemine sün- 
dis niisugusel wiisil, wis ei wöimalda järeletehtud märkide tun- 
tawat paljundamist, sits karistatakse süüdlast:

suunitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga 
mitte üle kuue aasta.

Kui järele tehti wälisriigi metallrahamärk, krediitpilet wöi 
prvtsentpaber, selle Kupon wöi talon wöi riiklise krediitaiutuse 
pilet wöi riigi muu wäärtpaber, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kümne aasta.
Kui aga:
3) wälisriigi metallrahamärgi, pileti, paberi, kuponi wöitaloni 

jcireletegemine sündis niisugusel wiisil, mis ei wöimalda järeletehtud 
märkide tuntawat paljuudamist:

4) wälisriigi mittetäiswäärtusline metallrahamärk (billon) jä
rele tehti,

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (427)

8 394. Süüdlast selles, et ta järele tegi Eesti Wabariigi wöi 
wälisriigi omawalitsuse wöi era krediitasutuse pileti wöi nii
suguse seltsi wöi ühisuse aktsia wöi obligatsiooni, Kes seatud kor
ras öigustatud oli piletid, aktsiaid wöi obligatsioone wälja andma, 
wöi järele tegi muu läbikäiwusele lubatud protsent- wöi wäärt
paberi wöi selle kuponi wöi taloni, karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Kui jcireletegemine sündis niisugusel wiisil, mis ei wöimaldo 

järeletehtud märkide tuntawat paljundamist, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (428)

§ 395. Süüdlast selles, et ta ümber tegi 393 wöi 394 
nimetatud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi 
wöi taloni nendele körgemat wäärtust andes, wöi niisuguselt weks- 
lilt, piletilt, paberitt, kuponitt wöi talonilt äramaksmise wöi mutt 
kustutusmärgi körwaldas, karistatakse niisama kui nende järele- 
tegemise eest. (429)

8 396. Süüdlast selles, et ta läbikäiwusse saatis, wöi wälja- 
maksmiseks ette pani, wöi edasi andis, wastu wöttis, hoidis, 



88 396—399 99

wäljamaalt sisse wedas wöi sisse tuua laskis läbikäiwusse suatmise 
wöi wäljamaksmisele ettepanemise otstarbel teadwalt järele- ivöi 
iimbertehtud 88 393 wöi 394 nimetatud mteallrahamürgi, tähe, 
weksli, pileti, paberi, kuponi wöi taloni, karistatakse niisaina 
kui järeletegemise eest.

Kui niisuguse teadwalt järele- ivöi iimbertehtud metallraha
märgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi wöi taloni edasiandja 
nad ise ehtsate pähe wastu oli wötnud wöi ehtsate vähe wastn- 
wötja käest saanud, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kilue kuu. (430)

8 397. Süüdlast selles, et ta:
1 ) 88 393 wöi 394 nimetatud metallrahamärgi, tähe, weksli, 

pileti, paberi, kuponi wöi taloni järeletegemist ette walmistas-,
2 ) teise wöi mitme isikuga kokku leppis 88 393 wöi 394 nime

tatud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi ivöi 
taloni järele- wöi ümbertegemiseks ivöi nende edasiandmiseks,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ettenähtud 
alustel. (431)

8 398. Süüdlast selles, et ta Eesti Wabariigi ivöi wälisriigi 
metallrahamärgi proowi wöi kaalu muutis, nendelt ühe osa ära- 
wötmise läbi, sihiga seesugust raha täiskaalulise raha pähe edasi 
andes ärawöetud osasid omastada, kui seesugune edasiandmine 
järgnes ivöi kui see tegewus süüdlasel äriasjaks oli, karistatakse: 

wangimajaga iiiitte üle kuue aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane niisuguse metalli ostmises, 

mis teadwalt selles paragrahmis ettenähtud wiisil oli saadud. (432)

9 399. Süüdlast selles, et ta:
1) riigi ivöi omawalitsuse asutuste ivöi teenijate asjatoime- 

tustes hoitawate paberite, aktide wöi dokumentide pealt tempel- 
margid ära wöttis, millega nende paberite, aktide wöi dokumentide 
eest wöetaw tempelmaks ära oli maksetud;

2) niisuguste tempelmarkide pealt kustutusmärgid wälja wöt
tis ivöi ära häwitas;

3) riigi wöi omawalitsuse asutuste ivöi teenijate asjatoimetus- 
test wäljawöetud tempelpaberi peale kirjutatud teksti ivälja wöttis 
wöi ära häwitas,

kui need teod korda saadeti sihiga neid tempelmarke wöi -pabe- 
rid ehtsate pähe edasi anda ivöi läbikäiwusse saata,

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.
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Kui selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud üleastumised 
äriasjana korda saadeti, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (433)

§ 400. oüüdlast selles, et ta järele tegi wöi wäärtust kör- 
gendawalt ümber tegi Eesti Wabariigi wöi wälisriigi tempelpaberi, 
margi, banderolli wöi muu wäärtmärgi, mis riigi wöi oma
walitsuse löiwu wöi muu maksu äramaksmise töendcuniseks mää- 
ratud oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw.
Sama karistuse alla langeb süüdlane teadwalt järele- wöi 

iimbertehtud wäärtmärkide ehtsate pähe tarwitamises wöi edasi- 
andmiies.

Kui aga süüdlasele järele- wöi ümbertegemine, wöi järele- 
loöi iimbertehtud wäärtmärkide edasiandmine äriasjaks oli, siis 
karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (434)

§ 401. Süüdlast selles, et ta ehtsate pähe tarwitas ivöi tar- 
witusel mitte olnute pähe edasi andis tempelpaberi, margi, bande
rolli wöi muu wäärtmärgi, mis riigi wöi omawalitsuse löiwu wöi 
muu maksu äramaksmise töendamiseks määratud ja mille pealt 
teadwalt kustutusmärgid olid häwitatud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta tarwitusel 
olnud tempelpaberi, margi, banderolli wöi muu sarnase wäärtmärgi 
pealt kustutusmärgi ära häwitas, sihiga neid ehtsate pähe edasi 
anda wöi läbikäiwusse saata, kui nende edasiandmine wöi läbi- 
käiwussc saatmine temale äriasjaks oli.

Selle paragrahwi teise jao järele Midi möistmise korral käib 
kaasas öiguste kaotus 8 20 ettenähtud alustel. (435)

8 402. Tööriistad ja materjaalid, mida tarwitati metallraha
märgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi, taloni, wöi wäärt
märgi järele- wöi ümbertegemiseks, niisama ka järele- wöi ümber- 
tehtud metallrahamärgid, tähed, wekslid, piletid, paberid, kuponid, 
talonid wöi wäärtmärgid wöetakse ära.

Peale karistuse määratakse süüdlaselt, Kes 8 393 esimeses wöi 
teises jaos nimetatud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, 
kuponi wöi taloni järele wöi ümber tegi, wöi järele- wöi ümber- 
tehtuid edasi andis, tasuraha selles suuruses, uns läbikäiwusse 
saadelud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi wöi 
taloni nominaal hinnale wastab. (436)
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21. peatükk.

Dokumentiöe wöltsimine.
4 403, Süüdlast selles, et ta dokumendi, uns töendab teise 

isiku perekonnaseisu, rikkus, peitis, ära Haaras, järele wöi ümber 
tegi selle isiku perekonnaseisu warjamise wöi muntmise sihiga wöi 
teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (438)

5 404. Süüdlast selles, et ta perekonnaseisu akti, uns tead- 
walt tema päralt ei olnud, selleks tarwitas, et wöörast perekonna
seisu omastada, karistataksei

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (439)

6 405. Süüdlast selles, et ta dokumendi, mis öiguse wöi ko- 
hustuse tekkimist, muutumist wöi kustumist töendada wöib, järele 
wöi ümber tegi ehtsa dokumendi pähe tarwitamise sihiga wöi tea
des, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, karistataksei 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (440)

7 406. Süüdlast selles, et ta dokumendi, mis wälja antud 
oli riigi wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija poolt nende toi- 
mingu, määruse wöi korralduse töendamiseks, järele wöi ümber 
tegi ehtsa dokumendi pähe tarwitamise sihiga wöi teades, et tema 
tegu selleks sihiks oli määratud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (441)

8 407. Süüdlast selles, et ta isikutunnistuse wöi peatus-, 
söidu- wöi puhkeloa järele wöi ümber tegi ehtsa dokumendi pähe 
tarwitamise sihiga wöi teades, et tema tegu selleks sihiks oli 
määratud, kui dokumenti ehtsa pähe tarwitati wöi edasi anti, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui:
1 ) ümbertegemine käis ainult neis dokumentides tähendatud 

tähtaja wöi wiibimiskoha kohta;
10 sarnast dokumenti ehtsa pähe ei tarwitatud ega edasi ei 

antud,
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selles paragrahwis nimetatud dokumentide järele- 

loöi ümbertegemine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 
wangimajaga nntte üle kuue aasta. (442)
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§ 408. Süüdlast selles, et ta järele wöl ümber tegi ehtsa 
pähe tarwitamise sihiga wöi teades, et tema tegu selleks sihiks oli 
määratud:

1) terwise, elukombe wöi waesuse tunnistuse;
2) tunnistuse awaliku maksu, löiwu wöi muu maksu kergen- 

duse saamise wöi neist wabastamise kohta, wöi riiklise wöi oma- 
walitsuslise abi saamise kohta;

3) asfa, mis öiguse wöi kohustuse tekkinlist, muutumist wöi 
kustumist wöib töendada;

4) seaduse wöi sundusliku määrusega seatud plekktähe, shetoni 
wöi muu töendusmärgi, mis töendab löiwu wöi muu maksu 
äramaksmist, wöi sellekohase wöimu poolt loa saannseks tarwis- 
minewa teo ärategemist, wöi sarnase loa saamist;

5) teenistuslepingu lehe wöi raamatu;
6) dokumendid, mida tarwitatakse teatiseks wöi paberite sisse- 

tulemise wöi liikumise töendamiseks, wöi asjaajamise wormide ja 
kommete täitmiseks;

7) tunnistuse, pileti wöi märgi, mis töendawad öigust jahli 
pidada, Kala wöi muud sarnast püüki toimetada, seeni korjata 
wöi muul wiisil warandust kasutada;

8) tunnistuse, pileti, wöi märgi, mis töendawad öigust raud- 
teel wöi muudel teedel söita, wöi näitustele wöi ruunndesse minna, 
Kus sisseminek iseäraliste tunnistuste, piletite wöi märkide järele 
lubatud on;

9) riigiwalitsuse poolt lubatud loterii pileti,
kui sarnaseid dokumente ehtsate pähe tarwitati wöi edasi anti, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui:
1) sarnase dokumendi läbi töendataw asjaolu töele wastab;
2) sarnast dokumenti ehtsa pähe ei tarwitatud ega edasi ei 

antud,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selles paragrahwis nimetatud dokumentkde järele- 

ivöi ümbertegemine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (443)

4 409. Arsti, Kes riigi wöi omawalitsuse teenistuses ei seisa 
ja süüdlane on teadwalt wale tunnistuse wäljaandmises terwistise 
seisukorra kohta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (444)

4 410. Süüdlast selles, et ta:
1) sellekohase wöimu ees teadwalt walesti töendas asjaolu, 

mida sisse peab kantama perekonnaseisu, wöi notariaal wöi kreposti 
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aktidessc, wöi kreposti raamatusse, kui solle töenduse pöhjal sar- 
nane akt tehti wöi töestati, wöi sissekirjutus raamatusse kanti;

2) tunnistajana oma allkirjaga kinnitas dokumendi, mis sea 
duse pöhjal sarnast kinnitust nöuab, kui see dokument wöi kinnitus 
seda asjaolu, nulle kohta kinnitus Kais, teadwalt walesti kir- 
jeldas;

3) seaduse pöhjal peetawates kaubaraamatutes wöi neist nml- 
jakirjutatud kaubaarwetes teadwalt walesti kirjeldas nende raa- 
matute läbi töendatawat asjaolu, kui nimetatud raamatud wöi 
arwed sellekohasele asutusele ette pandi sarnase asjaolu töendamiseks, 

karistatakse:
ivangimajaga mitte üle kuue aasta. (445)

8 411. Süüdlast selles, et ta teadwalt järele- wöi ümbertehtud 
wöi wale töendust sisaldawat dokumenti ehtsa pähe tarwitas inöi 
edasi andis, karistatakse niisama kui sarnase dokumendi järele- 
wöi ümbertegemise wöi kokkuseadmise eest. (448)

§ 412. Süüdlast Eesti Wabariigi suure riigipitseri järele- 
tegemises ehtsa pähe tarwitamise sihiga wöi teades, et tema tegu 
selleks sihiks oli määratud, karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Sama karistuse alla langet) süüdlane teadwalt järeletehtud 

Eesti Wabariigi suure riigipitseri tarwitamises ükspuhas missuguse 
sihiga. (449)

§ 413. Süüdlast selles, et La ehtsate pähe tarwitamise sihiga 
wöi teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, järele tegi 
pitseri woi muu abinöu templi w'üi muu töendusmärgi peale- 
panemiseks riigi wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija nimel, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (450)

§ 414. Süüdlast selles, et ta järele tegi wööra wapi- wöi 
nimepitseri, wöi muu abinöu pitserit asetawa märgi pealepane- 
miseks, kui see järeletegemine sündis pitseri wöi abinöu tarwitamise 
sihiga ehtsate pähe, wöi teades, et tema tegu selleks sihiks oli 
määratud, ja sihiga eraisiku wöi eraasutuse waranduslistele huwi- 
dele kahjir teha, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme kuu. (451)

8 415. Süüdlast selles, et ta töendusmärgi pealepanemiseks 
tarwitas:

t) teadwalt järeletehtud pitserit wöi muud abinöu, mis mää 
ratud oli templi wöi muu töendusmärgi pealepanemiseks riigi 
wöi omawalitsuse asutuse wöi teenija nimel;
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2) teadwalt järeletehtud wöörast ivapi- wöi nimepitserit wöi 
muud abinöu pitserit asetawa märgi pealepanemiseks:

3) öiget pitserit wöi muud selle paragrahwi p.p. 1 wöi 2 
nimetatud abinöu, teades, et tal selleks öigust ei olnud, wöi wastu 
selle isiku tahtmist, Kelle nimel töendusmärk peale pandi,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui sarnast pitserit wöi abinöu tarwitati dokumendi töesta- 
miseks, siis karistatakse süüdlast niisama kui dokumendi wöltsi- 
mise eest. (452)

22. peatükk.

Surmamine.
4 416. Süüdlast tapmises, karistatakse:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (453)

4 417. Süüdlast selles, et ta tappis:
1) oma ema wöi seadusliku isa:
2) Eesti Wabariigi Riigiwanema:
3) wälisriigi riigipea:
4) salgaga Koos:
5) wiie aasta jooksui pärast karistuse ärakandmist tapmise 

eest, mis 8§ 416—418 ette nähtud,
karistatakse:

surmanuhtlusega wöi tähtajata sunnitööga. (454—456)

8 418. Süüdlast selles, et ta tappis:
9) oma ülenewa wöi alanewa sugulase, abikaa'a, wenna wöi öe;
2) riigi wöi omawalitsuse teenija tema teenistuskohuste tüit- 

misel wöi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe wahtkonna tunnimehe:
4) wiisil, mis paljude inimeste elule kardetaiv oli:
5) wiisil, mis tapetule iseäranis piinaw oli:
6) kihwtitamise läbi:
7) waritsemise abil;
8) omakasu sihiga:
9) leise raske kuriteo kordasaatmise hölbustamiseks, 
karistatakse:

tähtajata sunnitööga. (455)

8 419. Süüdlast selles, et ta 88 416—418 ettenähtud tap- 
mist ette walmistas wöi et ta teise wöi mitme isikuga kokku 
leppis seesugust tapmist korda saata, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Kui tapmise kordasaatmiseks walmis seatud oli löhkeaine wöi 
löhkeabinöu, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (457)

§ 420. Süüdlast tapmises, mis kawatseti ja täide saadeti 
suure hiugelise ärewuse möjul, karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Kui sarnane hingeline ärewus oli kahjusaaja poolt wälja 

kutsutud seaduswastase wagiwallaga isiku kallal wöi ra7,ke teota- 
misega, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (458)

§ 421. Süüdlast tapmises, mis korda saadeti hädakaitse pii- 
ridest üleastumisel, kui see tapmine ei järgnenud kaitseks elu kal- 
lale kippumise wöi wägistamise wastu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (459)

§ 422. Süüdlast tapmises, mis korda saadeti tapetu tungiwa 
palwe peale ja halastuse pärast tema wastu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kahe aasta.
Katse on karistataw. (460)

§ 423. Ema, Kes süüdlane on wäljaspool abielu sünnitatud 
lapse tapmises tema sünnitamise ajal, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (461)

§ 424. Süüdlast abinöu kättetoimetamises enesetapmiseks, kui 
selle tagajärjeks enesetapmine oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (462)

§ 425. Süüdlast selles, et ta enesetapmisele awatles isikut alla 
kahekiimne aastases wanaduses, wöi isikut, Kes teadwalt oma teo 
iseloomust ja tähendusest ei wöinud aru saada wöi oma tegewust 
juhtida, wöi et ta sarnase isiku enesetapmisel kaasa alias nöuga wöi 
juhatusega, abinöu kättetoimetamisega uwi takistuse körwaldami- 
sega, kui selle tagajärjeks enesetapmine wöi selle katse oli, 
karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (463)

8 426. Süüdlast ettewaatmatalt surma tekttamises, karis- 
tatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui surma tekitamine selle tagajärjeks oli, et süüdlane tähele- 

panemata jättis seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjad, mis 
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tema tegewusala kohta isikliku julgeoleku kaitseks antud, siis ka
ristatakse teda:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. *
Peale selle wöib kohus süüdlasele ära keelata sellel tegewus- 

alal tegutscda, Kus ta surma tekitas, kuuest Knust kuni Kolme 
aastani ja otsuse awalikult wälja kuulutada. (464)

4 427. Ema, Kes süüdlane on oma ihuwiljä surmamises, ka
ristatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (465)

5 428. Süüdlast raskejalgse naisterahwa ihuwiljä surmami
ses karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui ihuwiljä surmamine süüdlasele äriasjaks oli, siis karis

tatakse teda:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui ihuwiljä surmamine korda saadeti arsti wöi ämmaemanda 
poott, siis wöib kohus neile peale selle Praktika ära keelata ühest 
kuni wiie aastani ja otsuse awalikult wälja kuulutada.

Kui ihuwiljä surmamine korda saadeti ilma raskejalgse enese 
nöusolekuta, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (466)

23. peatükk.

Kehawigaötamine ja wägiwalö isiku kallal.
4 429. Süüdlast selles, et ta tekitas: terwise rikkumist, mis 

elule kardetaw; waimuhaigust: nägemise, kuulmise, Keele, käe, jala 
ivöi sugutus- wöi sigituswöime kaotust; näo parandamata inetilks 
tegewat rikkumist, karistatakse selle üliraske kehawigastuse eest:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Kui sarnase kehawigastuse tagajärjeks oli surm, siis karista
takse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kümne aasta. (467)

5 430. Süüdlast selles, et ta tekitas terwise rikkumist, mis 
elule mitte kardetaw aga jäädaw on, wöi mis küll ajutine on, 
kuid keha orgaani tegewust katkestas, karistatakse selle raske 
kehawigastuse eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (468)
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6 431. Süüdlast selles, et ta tekitas muud terwise rikkumist 
peale nende, mis tztz 429 wöi 430 nimetatud, karistatakse selle 
kerge kehawigastuse eest:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui selle tagajärjeks oli üliraske kehawigastus wöi surm, wöi 

kui tegu korda saadeti teadwalt raskejalgse naisterahwa Kalla! ja 
selle tagajärjeks oli enneaegne sünnitamine ja ihuwiljä surm, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw. (469)

7 432. Süüdlast kehawigastuse tekitamises, mis kawatseti ja 
täide saadeti suure hingelise ärewuse möjul, karistatakse:

kui wigastus üliraske oli —
wangnnajaga mitte üle kuue aasta,

kui wigastus raske oli —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

kui wigastus kerge oli —
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane hingeline ärewus oli kahjusaaja poolt wälja 
kutsutud seaduswastase wägiwallaga isiku kallal wöi raske teo- 
tamisega, sti- karistatakse süüdlast:

kui iv^stus üliraske oli —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

kui wigasius raske oli —
wangimajaga mitte üle ühe aasta,

kui wigastus kerge oli —
arestiga mitte üle knue kuu.

Katse on karistataw. (470)

8 433. Süüdlast kehawigastuse tekitamises:
1) oma emale, seaduslikule isale wöi muule ülenewale su- 

gulasel^r
2) Eesti Wabariigi Riigiwanemale;

wälisriigi riigipeale:
4) riigi wöi omawalitsuse teenijale tema teenistuskohuste täit- 

misel wöi nende täitmise pärast:
5) kaitsewäe wahtkonna tunnimehele;
6) wiisil, mis kahjusaajale iseäranis piinaiv oli, 
karistatakse:
kui wigastus üliraske oli —

sunnitööga mitte üle kümne aasta,
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kui wigastus raske oli —
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui wigastus kerge oli —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui seesugune kehawigastus kawatseti ja korda saadeti suure 
hingelise ärewuse möjul, siis karistatakse süüdlast:

kui wigastus üliraske oli —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga 
mitte üle kuue aasta,

kui wigastus raske oli —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

kui wigastus kerge oli —
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (471 ja 472)

8 434. Süüdlast üliraske wöi raske kehawigastuse tahtlises 
tekitamises hädakaitse piiridest üleastumisel, kui see wigastus ei 
järgnenud kaitseks elu kallale kippumise wöi wägistamise wastu, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (473)

§ 435. Süüdlast kehawigastuse ettewaatmatalt tekitamises 
karistatakse:

kui wigastus üliraske wöi raske oli — 
arestiga mitte üle kuue kuu,

kui wigastus kerge oli —
arestiga mitte üle ühe nädala wöi rahatrahwiga mitte 
üle kahetuhande wiiesaja marga.

Kui sarnane wigastus selle tagajärjeks oli, et süüdlane tähele- 
panemata jättis seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjad, mis 
tema tegewusala kohta isikliku julgeoleku kaitseks antud, siis ka
ristatakse teda:

kui wigastus üliraske wöi raske oli — 
wangimajaga mitte üle kuue kuu,

kui wigastus kerge oli — 
arestiga mitte üle kuue kuu.

Peale selle wöib kohus süüdlasele ära keelata sellel tegewus- 
alal tegutseda, Kus ta kehawigastuse tekitas, kuuest kuust kuni 
kahe aastani ja otsuse awalikult wälja kuulutada. (474)
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8 436. Süüdlast tahtlises löömises wöi muus wägiwallateos, 
mis kehapuutumatust rikkus, karistatakse selle wägiwalla eest 
isiku kallal:

arestiga mitte üle kuue kuu. (475)

8 437. Süüdlast 8 436 ettenähtud wägiwallas isiku kallal 
8 433 nimetatud isikute wastu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui sarnane wägiwald isiku kallal kawatseti ja täide saadeti 

suure hingelise ärewuse möjul, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (476)

8 438. Süüdlast 8 436 ettenähtud wägiwallas isiku kallal 
wöidakse karistusest wabastada:

1) kui wägiwald isiku kallal wälja kutsutud oli kahjusaaja 
poolt ühewäärilise wöi raskema wägiwallaga isiku kallal wöi 
ühewäärilise wöi raskema teotamisega;

2) kui kahjusaaja temale tasus ühewäärilise wöi raskema 
wägiwallaga isiku kallal wöi ühewäärilise wöi raskema teotamisega.

Need eeskirjad jääwad tarwitamata, kui wägiwald isiku kallal 
korda saadeti riigi wöi omawalitsuse teenija wastu tema teenistus- 
kohuste täitmisel wöi nende täitmise pärast. (477)

8 439. Süüdlast 8 436 ettenähtud wägiwallas isiku kallal 
wälisriigi saadiku wöi woliniku wastu karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selle paragrahwi esi- 

meses jaos nimetatud wägiwallas isiku kallal muu diplomaat- 
liku agendi wastu, kui sarnane wägiwald korda saadeti tahtmi- 
sega tema riigi walitsusele lugupidamatust awaldada. (478)

8 440. Auru- wöi merelaewa teenijat wöi reisijat, Kes süüd
lane on kerge kehawigastuse tekitamises auru- wöi merelaewa 
kaptenile, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga sarnane teenija wöi reisija korda saatis wägiwalla 
isiku kallal, mis 8 436 ette nähtud, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui selle paragrahwi esimeses wöi Leises jaos nimetatud süü- 
tegu kawatseti ja täide saadeti suure hingelise ärewuse möjul, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme kuu. (479)
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24. pealükk.

Hädaohlu jätmme.
4 441. Kes seaduse, oma peale wöetud kohustuse wöi pere- 

kondliku wahekorra pöhjal kohustatud hoolt kandma niisuguse isiku 
eest, Kes oma lapseeasuse, rauganötruse, kehawea, haiguse wöi 
meelemöistuseta wöi muu abita oleku pärast iseenese eest hoolit- 
seda wöi ennast kaitsta ei suuda, ja süüdlane on selle isiku abita 
jätmises tingimustel, Kus abitu elu teadwalt hädaohus oli, ka
ristatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui abita jäetud isik, Kes enese eest hoolitseda wöi ennast 

kaitsta ei suuda, olgugi süüdlase hoole all ei seisnud, kuid tema 
poolt tingimustesse oli pandud, Kus abitu elu teadwalt hädaohus 
oli, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (489)

8 442. Kes seaduse, oma peale wöetud kohustuse wöi pere- 
kondliku wahekorra pöhjal kohustatud hoolt kandma niisuguse 
isiku eest, Kes oma lapseeasuse, rauganötruse, kehawea, haiguse, wöi 
meelemöistuseta wöi muu abita oleku pärast iseenese eest hoolitseda 
wöi ennast kaitsta ei suuda, ja süüdlane on solle isiku tahtliselt 
abita jätmises tingimustel, Kus tema elu hädaohus ei olnud ja 
töenäoline oli, et teised inimesed teda leiawad, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (490)

4 443. Süüdlast selles, et ta, olles teise isiku elu hädaohus 
oleku tunnistajaks, sellest hädaohust wastawale wöimule ei tea- 
tanud, wöi abi ei andnud wöi ei muretsenud, mida ta oleks wöinud 
anda wöi muretseda ilma tösise kartuseta enese nwi leiste pärast, 
Kur selle tagajärjeks oli abitarwitaja surm wöi üliraske keha- 
wigastus, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (491)

5 444. Auru- ivöi merelaewa kaptenit, Kes süüdlane on sel
les, et ta omamoliliselt wöi pettuse abil auru- wöi merelaewa tee
nija wöi reisija maha jättis tingimustel, Kus mahajäetu elu tead
walt hädaohus oli, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle kuue aasta.
Sama karistuse alla langeb ka möne muu laeiva juht, samuti 

ka woorimees wöi teejuht, Kes süüdlane on selles, et ta omawo- 
liliselt wöi pettuse abil l-aewa teenija, reisija wöi teekäija maha 
jättis tingimustel, Kus mahajäetu elu teadwalt hädaohus oli. (492)
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6 445. Lootsi wöi muud sadama wöi ranna juhti, Kes süüd
lane on selles, et ta laewale, Kes signaali läbi abi otsis wöi tead
walt hädaohus oli, abi ei andnud, kui tal wöimalus oli sarnast 
abi anda, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane abita jätmine sündis auru- wöi merelaewa kap- 
teni wöi teistliiki luewa juhi poolt, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse kapteniks, 
lacwa juhiks, lootsiks wöi sadama wöi ranna juhiks olla ühest 
kuni wiie aastani. (493)

8 446. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi 
sundusliku määruse eeskirjad merehädasse sattunud laewale abiand- 
nnse kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

Kui nende eeskirjade täitmatajätmine ähwardas isiklikku julge- 
olekut, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu. (494)

4 447. Auru- wöi merelaewa kaptenit wöi teistliiki laewa 
ivöi raudteerongi wöi weduri juhti, Kes süüdlane on selles, et ta 
hädaohu ajal tarwitusele ei wötnud ivastawaid abinöusid laewa, 
rongi wöi weduri, wöi laewal, rongil wöi weduril reisija wöi 
teenija päästmiseks, wöi et ta laewalt, rongilt wöi wedurilt lah- 
kus enne kui sealsamas wiibiwad teised isikud seda tegid, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse auru- wöi 
merelaewa kapteniks, wöi teistliiki laewa, raudteerongi wöi we
duri juhiks olla ühest kuni wiie aastani. (495)

5 448. Laewa teenijat, Kes süüdlane on teenistuskohuste rik- 
kumises laewa ähwardawa hädaohu ajal, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (496)

8 449. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wöi 
sundusliku määruse eeskirjad Haigele wöi meelemöistuseta olekus 
olijale abiandmise kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (497)
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25. peatükk.

Süüteoö isikuwabaöuse wastu.
8 450. Süüdlast isikuwabaduse wötmises kinnipidamise ivöi 

kinnihoidmise läbi, karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui sarnane isikuwabaduse wötmine kestis üle ühe nädala, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw. (498)

4 451. Süüdlast isikuwabaduse wötmises kinnipidamise wöi 
kinnihoidmise läbi:

1) emalt, seaduslikult isalt wöi muult ülenewalt sugulaselt;
2) riigi wöi omawalitsuse teeuijalt, tema teenistuskohuste täit' 

misel wöi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe wahtkonna tunnimehelt;
4) wiisil, mis hädaohtlik oli isiku elule, kellelt wabadus wöeti, 

wöi mis temale piina sünnitas,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui sarnane isikuwabaduse wötmine kestis üle ühe nädala, siis 

karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (499)

4 452. Süüdlast isikuwabaduse wötmises kinnipidamise wöi 
kinnihoidmise läbi:

1) waimuhaigete haigemajas — teadwalt mitte waimuhaigelt 
isikult;

2) pordumajas — naisisikult,
karistatakse:

ivangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui sarnane isikuwabaduse wötmine kestis üle ühe nädala, 

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (500)

4 453. Süüdlast:
1) orjaks müümises wöi andmises;
2) neegritega kauplemises;
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3) otsekoheses wöi muus osawötmises sarnasest kauplemisest, 
wöi laewa kordaseadmises ivöi söjariistu panemises sarnaseks kailp- 
lcmiseks,

karistatakse:
selle paragrahwi p.p. 1 ivöi 2 ettenähtud juhtumustel — 

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,

selle paragrahwi p. 3 ettenähtud juhtumustel — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Laew, mida sarnaseks seaduswastaseks kauplemiseks tarivi- 
tati, wöi mis selleks vtstarbeks korda oli seatlld wöi söjariistu 
pandud, wöetakse ära. (501)

8 454. Süüdlast:
1) alla neljateistkümne aastase wööra lapse riisumises ivöi 

peitmises;
2) alla neljateistkümne aastase lapse ümberwahetamises, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui laps riisuti, peideti ivöi ümber wahetati kerjamise ivöi 
mmi kölbluswastase tegewuse otstarbel, wöi omakasu töukel ivöi 
sihiga lapselt tema perekonnaseisu öigusi ära wötta, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (502)

§ 455. Süüdlast selles, et ta tahtliselt tagasi ei andnud 
omawoliliselt wöetud wöi kinnipeetud last, Kes alla neljateist
kümne aasta wana, selle wanemate wöi neid asendawa isikn 
seadusliku nöudmise peale ivaataniata, kui seesugune mittetagasi- 
andnline wöi kinnipidamine ei siindinud halastuse pärast lapse 
wastu, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (503)

8 456. Süüdlast selles, et ta teada ei andnud kahe nädala 
jooksul kohalikule politseile, ivanematele wöi neid asendaivale isikule 
onia juurde jäetud heitlapsest wöi äraeksinud lapsest, -Kes alla 
neljateistkümne aasta wana, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kiimnetuhande marga. (504)

8 457. Süüdlast:
1) neljateistkümne kuni kuueteistkiimne aastase allealise nais- 

isiku riisumises ilma tema nöusolekuta, wöi olgugi tema nöusolekul, 
kuid tema süütuse kurjasti tarwitamisega;

8
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kuueteistkümne aastaseks saanud naisisiku riisumises ilma 
tema nöusolekuta,

kui riisumine sündis sugukölwatuse sihiga, 
karistatakse:

selle paragrahwi p. 1 ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

selle paragrahwi p. 2 ettenähtud juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Wiimase karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta riisus 
neljateistkümne kuni kahekümne aastase naisisiku ilma tema nöus- 
olekuta, sihiga selle juhtumuse awalikuks tegemise läbi naisisiku 
au rikkuda.

Katse on karistataw. (505)

§ 458. Süüdlast abielus mitteolija naisisiku riisumises abiellu 
astumise otstarbel ilma tema nöusolekuta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw. (506)

§ 459. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal, wöi 
karistatawa ähwardusega ivöi wanemlise, eestkostlise wöi muu 
wöimu kuritarwitusega sundis Leist isikut midagi täitma wöi sün- 
dida laskma, mis sunnitawa öigust ivöi kohust rikkus, wöi loobuma 
öiguse teostamisest ivöi kohuse täitviisest, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw.

Kui sundijal oli küllalt pöhjust eeldada, et ta sundimisega oma 
öigiisl teostab, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (507)

8 460. Süüdlast selles, et ta katsus sundida teist isikut wägi
wallaga isiku kallal, wöi karistatawa ähwardusega, ivöi wanem
lise, eestkostlise wöi muu wöimu kuritarwitusega rasket kuritegu 
ivöi kuritegu korda saatma, karistatakse:

kui sundis korda saatma rasket kuritegu — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta, 

kui sundis korda saatma kuritegu — 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui sarnase sundimise tagajärjeks oli raske kuriteo wöi kuriteo 
kordasaatmine wöi nende karistataw katse, siis karistatakse süüdlast: 
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kui sundis korda saatma rasket kuritegu — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui sundis korda saatma kuritegu — 
wangimajaga mitte üle kahe aasta. (508)

§ 461. Süüdlast selles, et ta töölisi sundis wägiwallaga isiku 
kallal wöi karistatawa ähwardusega § 352 ettenähtud streikt toime 
panema, kaasa wöi edasi streikima, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (509)

§ 462. Süüdlast selles, et ta tahtliselt ähwardas surmata 
ähwardatawat isikut wöi tema perekonna liiget, wöi neilt waba- 
dust wötta, wöi toime panna wägiwaldset isiku kallale kippumist 
nende wastu, wöi häwitada nende warandust sütituse, plahwatuse 
wöi uputuse läbi, kui sarnane ähmardus kahjusaajas Kartust selle 
teostamise wöimaluse kohta wöis äratada, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.

Kui nimetatud ähmardus tehti kirjalikult wöi sihiti:
1) ema, seadusliku isa wöi muu ülenewa sugulase wastu:
2) riigi wöi omawalitsuse teenija wastu tema teenistuskohuste 

täitmisel wöi nende täitmise pärast, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (510)

4 463. Süüdlast selles, et ta:
1) tahtliselt ära ei läinud wöörast elutsetawast hoonest wöi 

muust ruumist, peremehe wöi teda asendawa isiku nöudmise peale 
waatamata:

2) tahtliselt nüibis wööras elutsetawas hoones wöi muus 
ruumis öösel ilma peremehe ivöi teda asendawa isiku teadmata, 
kui süüdlane oli läinud sarnasesse hoone wöi ruumi salaja wöi 
omawoliliselt, '

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga. (511)

4 464. Süüdlast selles, et ta tahtliselt tungis wöörasse hoone 
ivöi muusse ruumi wöi aiaga ümbritsetud kohta wägiwallaga isiku 
kallal, wöi karistatawa ähwardusega, wöi walewötme abil, wöi 
tökete rikkumisega woi körwaldamisega, mis sissepääsemist takis- 
tasid, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.
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Kui sarnane sissetungimine korda saadeti Löset, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane sissetungimine korda saadeti öösel kahe möi roh- 
kem isiku poolt, Kes aga karistatawat rahwakoondumist ei sünni- 
tanud, ivöi ühe isiku poolt, Kes söjariistus oli, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (512)

26. pealülk.

Gugukölwatuö teod.
4 465. Süüdlast kiimalises Leos:
1) alla neljateistkümne aastase lapse kallal:
2) neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase allealise kallal 

ilma tema nöusolekuta, wöi olgugi tema nöusolekul, kuid tema süü- 
tuse kurjasti tarwitamisega,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (513)

§ 466. Süüdlast kiimalises teos kuusteistkümmend aastat wa- 
naks saamld naisisiku kallal ilma tema nöusolekuta, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (514)

§ 467. Süüdlast 465 ivöi 466 ettenähtud kuritegudes:
1) tema wöimu wöi hoole all olewa isiku kallal:
2) isiku kallal, keda selleks sunniti wägiwallaga isiku kallal, 

ivöi tapmise, üliraske ivöi raske kehawigastuse ähwardusega, mis 
sihitud oli ähwardatawa enese ivöi tema perekonna liikme wastu, 
kui sarnane ähmardus kahjusaajas Kartust selle teostamise wöima- 
lirse kohta wöis äratada:

3) naisisiku kallal, kui kiimaline tegii Koos käis neitsirikkega, 
kuid ilma suguühenduseta,

karistatakse:
ivangimajaga mitte üle kuue aasta. (515)

4 468. Süüdlast pederastias:
1) neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase allealise kallal, 

ilma tema nöusolekuta wöi olgugi tema nöusolekul, kuid tema 
süütuse kurjasti tarwitamisega:
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2) isiku kallal, Kes teadwalt ei wöinud aru saada tema kallal 
tehtawa teo iseloomust ja tähendusest, wöi oma tegewust juhtida, 
olgu waimutegewuse haiguslise rikisoleku, wöi meelemöistuseta 
oleku, wöi kehaweast wöi haigusest olenewa möistuslise arenema- 
tuse tagajärjel;

3) isiku kallal, kellel ei olnud wöimalust süüdlasele ivastu 
hakata ja Kes pederastlise teoga nöus ei olnud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui pederastline tegu korda saadeti:
4) alla neljateistkümne aastase lapse kallal;
5) süüdlase wöimu wöi hoole all olewa isiku kallal;
6) isiku kallal, keda selleks sunniti wägiwallaga isiku kallal, 

wöi tapmise, üliraske wöi raske kehawigastuse ähwardusega, mis 
sihitud oli ähwardatawa enese wöi tema perekonna liikme wastu, 
kui sarnane ähwardus kahjusaajas Kartust selle teostamise wöimaluse 
kohta wöis äratada;

7) isiku kallal, Kes selleks meelemöistuseta olekusse oli wiidud 
wägiwalla tarwitaja enese poolt wöi tema osawötmisel,

siis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Katse on karistataw. (5161

§ 469. vüüdlast suguühenduses selleks tema poolt ärameeli- 
tatud neljateistkümne kuni kahekümne aastase neiuga, Kes süüd
lase wöimu wöi hoole all oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (517)

8 470. Süüdlast weresegamises alanewa wöi ülenewa sugula- 
sega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw
Alanew sugulane, Kes alla neljateistkümne aasta wana oli, wa- 

bastatakse karistusest. (518)

8 471. Süüdlast weresegamises oma täis- ivöi poolwenna 
wöi -öega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw.

Külgsugulane, Kes alla neljateistkümne aasta wana oli, wabas- 
tatakse karistusest. (519)



118 tztz 472—475

4 472. Süüdlast suguühenduses:
1) allealise neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase nais- 

isikuga ilma tema nöusolekuta, wöi olgugi tema nöusolekul, kuid 
tema süütuse kurjasti tarwitamisega;

2) naisisikuga, Kes teadwalt ei wöinud aru saada Lewa kallal 
tehtawa teo iseloomust ja tähendusest wöi oma tegewust juhtida, 
olgu waimutegewuse haiguslise rikisoleku, wöi meelemöistuseta 
oleku, wöi kehaweast wöi haigusest olenewa möistuslise arenema- 
tuse tagajärjel;

3) naisisikuga, kellel ei olnud wöimalust süüdlasele wastu ha
kata ja Kes suguühendusega nöus ei olnud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (520)

§ 473. Süüdlast suguühenduses allealise neljateistkümne kuni 
kuueteistkümne aastase naisisikuga ilma tema süütuse, kurjasti 
tarwitamiseta, kuid ära kasutades selleks tema abita olekut, ka
ristatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (521)

§ 474. Süüdlast suguühenduses:
1) alla neljateistkümne aastase lapsega;
2) naisisikuga, keda selleks sunniti wägiwallaga isiku kallal, 

wöi tapmise, üliraske wöi raske kehawigastuse ähwardusega, mis 
sihitud oli ähwardatawa enese wöi tema perekonna liikme wastu, 
kui sarnane ähwardus kahjusaajas Kartust selle teostamise wöima- 
luse kohta wöis äratada;

3) naisisikuga, Kes selleks meelemöistuseta olekusse oli wiidud 
wägiwalla tarwitaja enese poolt wöi tema osawötmisel,

karistatakse:
sunnitööga mitte üle kümne aasta. (522)

4 475. Süüdlast 472—474 ettenähtud suguühenduses:
1) alanewa wöi ülenewa sugulasega;
2) tema wöimu wöi hoole all olewa isikuga, 
karistatakse:

472 wöi 473 nimetatud juhtumustel — 
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,

474 nimetatud juhtumustel —
sunnitööga mitte üle kaheteistkümne aasta. (523)
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§ 476. Süüdlast alla kahekümne aastase naisisiku kupelda- 
mises sugukölwatuse otstarbega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaatus 8 20 ettenähtud 

alustel.

Kui süüdlane kupeldas naist, tütart, wöi tema wöimu ivöi 
hoole all olewat naisisikut wöi seesugust isikut, kellega suguühen' 
damise eest karistatakse 8§ 470—475 järele, siis karistatakse 
teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Soma karistuse alla langet) süüdlane selle paragrahwi esimeses 

jaos ettenähtud kupeldamises, kui see temale äriasjaks oli. (524)

§ 477. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wöi isikut, Kes alla 
seitsmeteistkümne aastase allealise järele walwab ivöi Kes nende 
teenija on, kui nad süüdlased on kaasamöjumises seesnguse allealise 
sugukölwatusele, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ettenähtud 

alustel. '(525)

8 478. Süüdlast selles, et naisisikut sugukölwatusega äri aja- 
ma kaldutas wägiwallaga isiku kallal, ivöi tapmise, üliraske wöi 
raske kehawigastuse ähwardusega, mis sihitud oli ähwardataiva 
enese wöi tema perekonna liikme wastu, wöi pettusega, ivöi oma 
wöimu kuritarwitusega tema üle, ivöi tema abita olekut ivöi ära
rippuwust enesest selleks ära kasutades, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ette

nähtud alustel.
Katse on karistataw. (526)

8 479. Süüdlast selles, et ta alla kahekümne aastast nais
isikut kaldutas Eesti Wabariigist wälja söitma sihiga teda saata 
sugukölwatuse ärile wäljaspool Eesti Wabariiki, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus 8 20 ette

nähtud alustel.

Kui seesugune kaldutamine korda saadeti eelmises (478) para- 
grahwis ettenähtud wiisil, siis karistatakse süüdlast rippumata kahju- 
saaja wanadusest:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
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Krn aga töestatakse, et "süüdlasele eelmises (478) ja käesolewas 
paragrahwis nimetatud kuriteod äriasjaks olid, siis karistatakse 
teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (526^)

4 480. Meesisikut, Kes süüdlane on selles, et ta omale äri- 
asjana saawutas waranduslist kasu sugukölwatusega äri ajawa 
naisisiku käest, Kes tema möju all seisis wöi temast ära rippus, 
wöi kui süüdlane kasutas selleks tema abita olekut, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Telle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette

nähtud alustel.
Sama karistuse alla langeb isik, Kes süüdlaue on selles, et ta 

rekruteeris äriasjana naisisikuid pordumajades sugukölwatusega äri 
ajama sihiga seilest waranduslist kasu saada. (527)

5 481. Süüdlast seatud eeskirjade täitmatajätmises, mis olid 
määratud sugukölwatuse eemaldamiseks ja tema kahjulikkude taga- 
järgede körwaldamiseks, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte ule 
wiiekümnetuhande marga. (528)

6 482. Süüdlast selles, et ta pordumaija wöttis teadwalt alla 
kahekümne aastase naisisiku, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (529)

27. peatükk.

Teotamine.
4 483. Süüdlast tahtlises isiklikus haawamises seesuguse üm- 

berkäimise wöi awalduse läbi, mis häbistas haawatut ennast ivöi 
tema perekonna, olgugi surnud, liiget, karistatakse selle teota- 
mise eest:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (530)

5 484. Süüdlast selles, et ta teotas § 483 ettenähtud isik- 
liku haawamise läbi:

1) oma ema, seaduslikku isa wöi muud ülenewat sugulast:
2) riigi wöi omawalitsuse teenijat, tema teenistuskohuste täit- 

misel wöi neude täitmise pärast:
3) kaitsemäe wahtkonda, tema tunnimeest, wäeosa wöi mees- 

konda.
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karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Sama karistuse alla langeb auru- wöi merelaewa teenija wöi 
reisija, Kes süüdlane on auru- ivöi merelaewa kapteni teotamises 
8 483 ettenähtud isikliku haawamise läbi. (532)

4 485. Süüdlast teotamises 8 483 ettenähtud isikliku haa
wamise läbi laialilaotatud wöi awalikult wäljapandud trükitootes, 
kirjas wöi kujutuses, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (533)

5 486. Süüdlast Eesti Wabariigi Riigiwanema teotamises 
8 483 ettenähtud isikliku haawamise läbi, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

6 487. Süüdlast laimamises, olgugi laimatawa äraolekul, teda 
häbistawa asjaolu awaldamise läbi, karistatakse selle teotamise eest: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (531)

8 488. Süüdlast selles, et ta teotas 8 487 ettenähtud lai- 
mamise läbi:

9) oma ema, seaduslikku isa wöi muud ülenewat sugulast;
2) riigi wöi omawalitsuse teenijat, tema teenistuskohuste täit- 

misel ivöi nende täitmise pärast:
3) kaitsewäe wahtkonda, tema tunnimeest, wäeosa wöi mees- 

konda,
karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb auru- wöi merelaewa teenija wöi 
reisija, Kes süüdlane on auru- wöi merelaewa kapteni teotamises 
8 487 ettenähtud laimamise läbi. (532)

8 489. Süüdlast teotamises 8 487 ettenähtud laimamise läbi 
laialilaotatud wöi awalikult wäljapandud trükitootes, kirjas ivöi 
kujutuses, karistatakse:

ivangimajaga mitte üle ühe aasta.
Seesuguse teotamise korral karistatakse ka perioodilise triiki- 

toote wäljaandjat, kuigi ta selle paragrahwi esimese jao järele 
süüdi ei ole:

tasurahaga mitte üle saja marga iga läbikäiwusse saade- 
tud eksemplaari eest. (533)

8 490. Süüdlast Eesti Wabariigi Riigiwanema teotamises 
8 487 ettenähtud laimamise läbi, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kahe aasta.
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§ 491. viiüdlast 483 wöi 487 ettenähtud teotamises wöi- 
dakse karistusest wabastada:

1) kui teotamine oli wälja kutsutud kahjusaaja enese poolt 
ühewäärilise wöi raskema wägiwalla läbi isiku kallal wöi ühe
wäärilise wöi raskema teotamise läbi;

2) kui kahjusaaja tasus temale ühewäärilise ivöi raskema 
wägiwallaga isiku kallal wöi ühewäärilise ivöi raskema teota- 
misega. (536)

4 492. Laimawa asjaolu awaldamine ei loeta karistatawaks 
laimamiseks, kui süüalune töeks teeb:

1) et awaldatud asjaolu töele wastab, wöi
2) et tal oli KUllaldaw pöhjus awaldatud asjaolu töeliseks 

lugeda ja et ta seda awaldas riigi wöi seltskonna kasu pärast, 
wöi oma kohuse täitmise humides, wöi oma ivöi perekonna all 
kaitseks. (537)

4 493. Süüdlane laimamises ei wöi ette tuua töendusi awal- 
datud asjaolu töelikkuse äranäitamiseks ja ei wöida teda ivabas- 
tada lvastutusest tz 492 pöhjal, kui nimetatud asjaolu käib:

1) wälisriigi riigipea, saadiku, ivolitatud asjaajaja wöi muu 
diplomaatlise agendi kohta;

2) laimatild isiku era- ivöi perekonnaelu kohta ja kui seal- 
juures alvaldamine oli korda saadetud laialilaotatud wöi awali- 
kult iväljapandud trükitootes, kirjas wöi kujutuses, wöi awali- 
kus Könes. (538)

4 494. Teotamise eest süüdimöistmise korral wöib kohus 
kahjusaaja palwel kohtilotsust awalikult wälja kuulutada. (539)

5 495. Süüdlast teadwalt male asjaolu awaldamises, mis 
tööstuslises wöi kaubanduslises tegeivuses usaldust halwab isiku, 
seltsi wöi asutilse wastu, ivöi usaldust halwab isiku wöimete wastu 
tema kutse- wöi tegewuskohuSte täitlnise suhtes, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui awaldamine korda saadeti laialilaotatud ivöi awalikult 
iväljapandud trükitootes, kirjas wöi kujutuses, wöi awalikus Kö
nes, wöi sihiga waranduslist kahju sünnitada wöi waranduslist 
kasu saada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (540)

6 496. Süüdlast selles, et ta Eesti Wabariigis registreeritud 
usutunnistuslikku ühingusse kuuluwa isiku usutunnet tahtliselt awa- 
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likult haawas Iumala ivöi usutunnistusliku iihingu jultilnud teo- 
tamise läbi, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wi iekümnetuhand e iu a r ga.

28. pealükk.

Salaöuöte awaldamine.
4 497. Kes vma teenistuse ivöi tegewuse järele kohustatud 

an salajas hoidma temale usaldatud teadet ja Kes süüdlane an 
selles, et ta tahtliselt selle teate awaldas ilma möjuwa pöhjuseta, 
kui sealjuures awaldatud teade wöis waranduslist kahju siinni- 
tada wöi laimata isikut, Kelle kvhta teade käis, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Kui sarnane awaldamine kvrda saadeti sihiga waranduslist 
kahju sünnitada wöi waranduslist kasu saada wöi laimata isikut, 
Kelle kohta awaldatud teade käis, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (541)

5 498. Süüdlast teadwalt wööra kirja, telegrammi wöi muu 
paberi omawolilises lahtitegemises, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga.

Kui süüdlane awaldas tema poolt lahtitehtud paberites sisal- 
duwa teate, mis wöis laimata isikut, Kelle kohta ta käis, siis ka
ristatakse teda:

arestiga mitte üle kuue kuu. (542)

6 499. Tööstusettewötte teenijat wöi töölist, Kes süüdlane 
on selles, et ta awaldas neid iseäralisi töötamiswiisisid, mis selles 
ettewöttes tarwitati wöi kawatseti tarwitusele wötta ja mis sala- 
dustena süüdlasele olid usaldatud, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu ivöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui sarnane üleastumine korda saadeti sihiga ettewöttele wa
randuslist kahju sünnitada wöi enesele waranduslist kasu saada, siis 
karistatakse süüdlast:

ivangimajaga mitte üle kuue kuu. (543)

7 500. Krediit- ivöi kooperatiiwasutuses, aktsiaseltsis wöi osa 
ühisuses teenistuses olewat isikut, Ke? süüdlane on selles, et ta 
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tahtliselt awaldas teate, mis teadwalt seesuguse seltsi wöi asutuse 
saladus oli ja mis awaldamise alla ei käinud, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Kui sarnane awaldamine korda saadeti sihiga kahju teha ni- 
metatud asutuse, seltsi wöi ühisuse krediidile wöi eraisikute kre- 
diidile, Kes oma warandused wöi waranduslise huwi selle asutuse, 
seltsi wöi ühisuse kätte olid usaldanud, wöi sihiga enesele waran
duslist kasu saada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (544)

8 501. Kaubandusettewöttes teenistuses olewat isikut, Kes 
süüdlane on selles, et ta awaldas selle ettewötte ärisaladuse sihiga 
kahju teha ettewötte peremehe krediidile wöi enesele waranduslist 
kasu saada, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (545)

4 502. Riigi äri- wöi tulumaksu kommisjoni kutsutud eks- 
perti, Kes süüdlane on selles, et ta awaldas saladuses hoita- 
waid teateid, mis puutuwad riigi äri- wöi tulumaksu maksjate 
ivaranduslisse seisukorda, wölakohustustesse, läbiküikudesse ja ka- 
sudesse, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Kui sarnane üleastumine korda saadeti sihiga kahju teha 

selle isiku aule wöi krediidile, Kelle kohta awaldataw teade käis, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Peale selle kaotab süüdlane öiguse seesugusesse kommisjoni 

eksperdina kutsutud saada Kolme aasta jooksul. (546)

29. Peatülk.

Waranduse Mumme ja üldhädaohMud 
süüteoö.

4 503. Süüdlast wööra waranduse tahtlises rikkumises ka
ristatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga initte üle 
kümnetuhande marga.

Kui sünnitatud kahju üle wiiekümnetuhande marga ulatak, 
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle kolmekümnetuhande marga.
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Kui aga rikkumine wähetähtis oli, siis karistatakse süüdlast: 
rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (547)

8 504. Süüdlast jöe, kanaali, allika wöi kaewu uminista- 
mises neisse seesuguste olluste pilduniise läbi, mis wett ei riku, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga. (548)

4 505. Süüdlast:
1) üldtarwitusel olewa maa- wöi weetee wöi riigi wöi oma^ 

walitsuse päralt olewa ja üldtarwitusel seiswa ehituse wöi asja 
tahtlises rikkumises:

2) piiri, otsimistöode wöi uurimistööde märgi, wöi riigi wöi 
omawalitsuse ivöi nende poolt lubatud rajamistööde tegemise juu^ 
res teede ehitamise tarbeks, wöi riikliste maamöötmistööde jaoks 
ülespandud märgi tahtlises rikkumises ivöi ümberpaigutamisesr

3) wööra iviljapuu ivöi aiawilja aia wöi külwi tahtlises 
rikkumises,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui seesugune rikkumine wähetähtis oli, siis karistatakse 
süüdlast:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (549)

5 506. Süüdlast selles, et ta rikkus:
1) riigi wöi omawalitsuse loaga ülesseatud awalikku mäles- 

tussammast:
2) teaduse wöi kunsti asja, mis on awaliku raamatukogu, 

muustllmi wöi uiuu riiklise, omawalitsuslise wöi seltskondlise 
hoiukoha päralt:

3) ehitust, mida tarwitatakse riigi kaitseks wöi mis selleks 
otstarbeks oli korda seatud:

4) riigi wöi omawalitsuse toiduainete ladu wöi kaitseiväe taga- 
ivarade, laskemoona wöi muu kaitseiväe warustuse ladu;

5) hüdrotehnilist körgewäärtnslist ehitust, mida tarwitatakse 
liikumise wöi niisutamise abinöuks ivöi üleujutamise eemaldainise 
abinöuks:

6) hoiatusniärki, mis teadwalt oli pandud isiklikil julgeoleku 
kaitseks:

7) wöörast mitteelutsetawat hoonet ivöi laewa:
8) ivööraid kariloomi jootuiiskoha wöi toidutagaivarade kihiv 

titamise, wöi taudi ülekandmise läbi:
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9) kalu wöörais ivetes wee kihwtitamise wöi plahwatuse teki- 
tamise läbi;

10) wiinamarjapöösast wööras wiinamarja aias vhylorera üle- 
kandmise läbi,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle iihe aasta.

Katse on karistataw.
Lama karistuse alla langet) süüdlane hoiatusmärgi ümber- 

paigutamises, mis teadioalt oli pandud isikliku julgeoteku 
kaitseks. (550)

§ 507. Süüdlast selles, et ta rikkus wee, gaasi, nafta wöi 
elektri juhtimise abinöu, mis iildtarwitusel oli, wöi wööra tööstus- 
ettewötte käimapanemise abinöu, kni seesugune rikkmnine sünnitas 
abinöu töötamise seisakut wöi ahwardas isiklikku julgeolekut )vöi 
ivaranduse puutumatust, karistatakse:

wangimajaga mitte üle iihe aasta. (551)

8 508. Süüdlast selles, et ta rikkus:
1) wöörast dokumenti, mis töendada wöis öiguse wöi kohus- 

tuse tekkimist, muutumist wöi kustumist;
2) wöörast posti wöi telegraafi kirjawahetust, mis oli posti- 

telegraafi asutnse korralduses;
3) dokumenti, mis kuulus riigi wöi omawalitsuse asutuse 

asjatoimetusse,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Lama karistuse alla langeb süüdlane seesuguse doklnnendi 

wöi kirjawahetuse peitmises wöi omastamises.
Katse on karistataw.

Kui tehtud kahju on wähetühtis wöi kui süüdlane andis 
n)abatahtlikull tagasi peidetud wöi omastatud dokumendi wöi kirja
wahetuse enne kohtu otsuse, resolutsiooni wöi wandekohtunikkude 
werdikti kuulutamist ja kui selle peitmise wöi omastainise taga- 
järjel ei olnud kahjulikke jareldusi, siis karistatakse süüdlast: 

arestiga mitte üle kuue kuu. (552)

4 509. Süüdlast haua, hauasamba wöi -risti rikkumises 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle iihe aasta.
Katse on karistataw. (554)
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5 510. Süüdlast selles, et ta rikkus:
1) wöörast elutsetawat hoonet wöi laewa wöi seesugust mitte

elutsetawat hoonet, laewa wöi wuud ruumi, Kus tol ajal tead- 
ivalt inimene wiibis, Kelle elu seesuguse rikkumise töttu häda- 
ohtu sattus;

2) wöörast kaewandust wöi naftaallikat;
3) wöörast tulekustutamise wöi päästiuise abinöu, sihiga tule- 

kahju kustutamist wöi hukkaminejate päästmist takistada;
4) wöörast abinöu wöi ehitust, mida teadwalt tarivitati töö- 

liste isikliku julgeoleku kaitseks tööstusetteWöttes, kaewandus- 
tööstuses wöi ehituse wöi mulla tööde juures,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Katse on karistataw. (555)

§ 511. Süüdlast selles, et ta rikkus üldisel wöi riigi wöi 
omawalitsuse tarwitusel olewat telegraafi wöi telefoni wöi era- 
tarwitusel olewat körgehinnalist telegraafi wöi telefoni, kui seesugune 
rikkumine nende töötamise seisakut sünnitas, karistatakse:

ivaugimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui seesugune telegraafi ivöi telefoni rikkumine korda saadeti 
sihiga riikliste wöi omawalitsusliste teadete edasiandmist seisina 
panna, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (556)

§ 512. Süüdlast selles, et ta rikkus iildtarwitusel olewat 
weeteed, paisu, weemahalaskekohta, tammi, silda wöi muud ehitust, 
mis ülekäimiseks, laeivasöiduks ivöi üleujutamise eemaldamiseks 
määratud, kui seesugune rikkumine üleujutamist sünnitas ivöi ühen- 
dust katkestas, karistatakse:

wangimajaga mitte 'üle ühe aasta.

Kui seesuguse rikkumise lcibi hcidaoht tekkis inimese elule, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (557)

8 513. Süüdlast selles, et ta raudtee liikumist ivöi laewasöitu 
hädaohtlikuks tehes rikkus:

1) raudteed wöi raudtee liikuwat koosseisu;
2) auru- ivöi merelaewa;
3) hoiatusmärki, mis seatud raudtee liikumise ivöi laeiva- 

söidu julgeoleku kindlustamiseks,
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karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse teenida 

raudteel, weeteel, auru- ivöi merelaewal, samuti ka alla ehitajaks 
wöi tööettewötjaks raudtee wöi auru- wöi merelaewade ehituste 
alal, ühest kuni wiie aastani.

Kui seesuguse rikkumise töttu raudteerongi, auru- ivöi mere- 
laeiva önnetus tekkis, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Kui aga seesugune rikkumine korda saadeti sihiga raudtee- 
rvngi, auru- wöi merelaewa önnetust tekitada, siis karistatakse 
süüdlast:

selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud juhtuniustel — 
sunnitööga mitte üle kümne aasta:

selle paragrahwi leises javs niinetatud juhtumustel — 
tähtajata sunnitööga wöi sunnitööga mitte üle wiieteist- 
kümne aasta. (558)

8 514. 8 513 määratud karistuste alla ja selles nimetatud 
alustel langeb:

1) süüdlane selles, et ta raudtee liikumise wöi laewasöidu 
julgevlekut rikkudes walesti sarnast märki andis, mida tarwitatakse 
raudtee liikumise wöi laewasöidu julgeoleku kindlustamiseks;

2) raudtee, weetee, auru- wöi merelaewa teenistuses olew isik, 
Kes süüdlane on selles, et ta raudtee liikumise wöi weesöidu 
julgeolekut rikkudes eeskirju ei täitnud, mis seatud olid seadusega 
wöi sundusliku määrusega raudtee liikumise wöi laewasöidu julge
oleku kindlustamiseks. (559)

8 515. Raudtee, auru- wöi merelaewa ehitajat, raudteewm 
litsuse tilget wöi muud isikut, Kes juhatas wöi korraldas raud
tee, wöi tema liikuwa koosseisu, auru- wöi merelaewa ehitamist, 
parandannst wöi eksploateerimist, wöi Kes walwas sarnase ehitamise, 
pcnandamise wöi eksploateerimise üle, ja Kes süüdlane on selles, et 
ta tarwitas wöi tarwitada laskis teadwalt kölbmata wöi initte 
tarwilisel määral materjaali, wöi et ta teadwalt ei täitnud tehnilisi 
eeskirju wöi laskis sündida nende täitmatajätmist, wöi et ta 
abinöusid käsituselc ei wötnud, mis tarwilikud olid raudtee wöi 
tema liikuwa koosseisu, auru- wöi merelaewa julgeoleku kindlus
tamiseks liikumise juures, kui seesugune tegu rikkus raudtee liiku
mise wöi laewasöidu julgeolekut, karistatakse:

ivaugimajaga mitte üle kuue aasta.
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Kui seesuguse kuriteo tagajärjel tekkis raudtee rongi, auru- 
wöi merelaewa önnetus, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wöi wangimajaga 
mitte üle kuue aasta.

Samade karistuste alla ja samal alusel langeb raudtee ehituse 
wöi raudtee liikuwa koosseisu, auru- wöi merelaewa wastuwötja, 
Kes süüdlane on selles, et ta neid kölbuliste pähe wastu wöttis 
teadwalt seesuguses mitterahuloldawas seisukorras, mis eneses sisal- 
das hädaohtu raudtee liikumisele wöi laewasöidule. (560)

4 516. Inseneeri, tehnikut wöi tööettewötjat, Kes süüdlane 
on kölbmata wöi mitte tarwilisel määral materjaali tarwitami- 
ses wöi tehniliste eeskirjade täitmatajätmises ehitustööde juures, 
kui selle tagajärjel hoone, ehituse wöi nende osa sisselangemine 
tekkis, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Peale selle wöib Kohns süüdlaselt ära wötta öiguse ehitusi 

teha wöi ehitustöö ettewötteid oma peale wötta ühest kuni wiie 
aastani ja kohtuotsust awalikult wälja kuulutada. (561)

5 517. Süüdlast wööra waranduse rikkumises sütituse, plah- 
watnse wöi uputuse läbi, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui seesugusel wiisil rikuti wöörast metsa, aeda, pölluwilja 

körrel, turbaraba, naftaallikat, ehituspuude, pöletispuude, kauba, 
pöllumajandussaaduste, toiduainete, löhkeainete wöi kergesti sütti- 
wate ainete wöi löhkeabinöude ladu, mitteelutsetawat hoonet ivöi 
laewa, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga see rikkumine assade iseloomu wöi oleku wöi teo 

kordasaatmise tingimuste töttu teadwalt ähwardas tulekahju, plah- 
watuse wöi uputuse laialilagunemise hädaohuga nende hoonete, lae- 
wade, ruumide wöi kohtade peale, mis 518 nimetatud, siis 
karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Selle paragrahwi kolmandas jaos nimetatud juhtumusel lan

geb süüdlane samas jaos määr-atud karistuse alla, kuigi rikutud 
asjad tema omandus olid.

Katse on karistataw. (562)

6 518. Süüdlast selles, et ta rikkus sütituse, plahwatuse wöi 
uputuse läbi:

1) riigi wöi omawalitsuse asutuse ruumi, awalikku raamatu- 
kogu wöi muuseumi wöi muud riiklist, omawalitsuslist wöi selts- 
kondlist teadus- wöi kunstiasjade hoiukohta:

9
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2) elutsetawat hoonet wöi laewa, kaewandust wöi seesugust 
mitteelutsetawat hoonet, laewa, ruumi wöi mund kohta, Kus tol ajal 
inimene teadwalt wiibis, Kelle elu hädaohtu sattus, karistatakse: 

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Kui see rikkumine korda saadeti mitme isiku kokkuleppel ja 
sealjuures korraga mitmes kohas linnas, alewis wöi külas, siis 
karistatakse süüdlast:

tähtajata sunnitööga. (563)

4 519. Süüdlast selles, et ta ette walmistas:
1) raudtee, selle liikuwa koosseisu wöi raudtee liikumise julge

oleku kindlustamiseks seatud märgi rikkumist sihiga raudtee rongi 
önnettlst tekitada;

2) auru- wöi merelaewa wöi laewasöidu julgeoleku kindlus
tamiseks seatud märgi rikkumist sihiga auru- wöi merelaewa ön- 
netust tekitada;

3) tz 518 ettenähtud rikkumist,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb isik, Kes teise wöi mitme isikuga 

kokku leppis selles paragrahwis ettenähtud süütegu korda saata. 
(564)

4 520. Süüdlast selles, et ta ettewaatmatalt rikkus:
1) üldisel wöi riigi wöi omawalitsuse tarwitusel olewat tele

graafi wöi telefoni, kui see rikkumine nende töötamise seisakut 
tekitas;

2) tz 512 nimetatud asja, kui see rikkumine üleujutamist teki
tas wöi ühendust katkestas,

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (565)

4 521. Süüdlast selles, et ta raudtee liikumist wöi laewasöitu 
hädaohtlikuks tehes ettewaatmatalt rikkus:

1) raudtee liini wöi raudtee liikuwat koosseisu;
2) auru- wöi merelaewa;
3) raudtee liikumise wöi laewasöidu julgeoleku kindlustami

seks seatud hoiatusmärki,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekiimnetuhande marga.
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Kui seilest tekkis raudtee rongi, auru- wöi merelaewa önnetus, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse teenida 

raudteel, weeteel, auru- wöi merelaewal, samuti ka olla ehitajaks 
wöi tööettewötjaks raudtee, auru- wöi merelaewade ehituste alal 
ühest kuni wiie aastani. (566)

§ 522. 521 määratud karistuste alla ja selles tähendatud
alustel langeb:

1) süüdlane raudtee liikumise wöi laewasöidu julgeoleku kind
lustamiseks seatud signaali ettewaatmatalt waiesti andmises, kui 
selle läbi raudtee liikumise wöi laewasöidu julgeolek sai rikutud;

2) raudtee, weetee, auru- wöi merelaewa teenija, Kes süüd
lane on raudteeliikumise wöi laewasöidu julgeoleku kindlustamiseks 
seatud seaduse wöi sundusliku määruse eeskirjade ettewaatmatalt 
täitmatajätmises, kui selle läbi raudtee liikumise wöi laewasöidu 
julgeolek sai rikutud;

3) 515 nimetatud isik, Kes süüdlane on selles, et ta ette
waatmatalt tarwitas wöi tarwitada laskis kölbmata wöi mitte 
tarwilisel määral materjaali raudtee wöi selle liikuwa koosseisu, 
auru- wöi merelaewa ehitamise, parandamise wöi eksploateerimise 
juures, wöi seesuguste ehitamiste, parandamiste wöi eksploateeri
mise järelewalwamise juures, wöi selles, et ta ei täitnud tehnilisi 
eeskirju, wöi nende täitmatajätmist lubas, wöi et ta abinöusid 
käsitusele ei wötnud, mis tarwilikud olid raudtee wöi selle lii
kuwa koosseisu, auru- wöi merelaewa julgeoleku kindlustamiseks 
liikumise juures, wöi et ta ettewaatmatalt wastu wöttis mitte- 
rahuloldawas seisukorras raudtee-ehituse, selle liikuwa koosseisu, 
auru- wöi merelaewa, kui see raudtee liikumise wöi laewasöidu 
julgeolekut rikkus. (567)

4 523. Süüdlast § 517 teises jaos ja § 518 nimetatud asja 
ettewaatmatalt rikkumises sütituse, plahwatuse wöi uputuse läbi, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (568)

5 524. 520—523 ettenähtud ettewaatmata teod ei loeta
süütegudeks, kui süüdlase enese poolt wöi tema ülesandmise pöhjal 
tema teo läbi tekitatud, neis paragrahwides tähendatud, hädaoht 
körwaldati, wöi kui tüle, plahwatuse wöi uputuse möju algusel 
juba ära löpetati. (569)

6 525. Süüdlast selles, et ta ei teatanud wöi öigel ajal ei 
teatanud raudtee wahile wöi muule isikule, Kes walwas maa- wöi 
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weeteede julgeoleku üle, süüdlase poolt juhtumisi tehtud tee rikku- 
misest, mis selle peal liikumise hädaohtlikuks tegi, wöi süüdlase 
poolt juhtumisi tehtud hoiatusmärgi rikkumisest, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga. (570)

30. peatükk.

Leiu teatamatajätmine, wööra waranöuse 
omastamine ja usalöuse kuritarwitamine.

4 526. Süüdlast selles, et ta seatud korras ei teatanud:
1) tema poolt leitud, teadmata Kelle päralt olewast warandu- 

sest, mille wäärtus ulatab üle Kolmesaja marga;
2) süüdlase Karja hulka wöi tema maa peale tuluud teadmata 

Kelle päralt olewast Hulkuwast koduloomast,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (571)

4 527. Süüdlast selles, et ta tahtliselt oma kätte jättis oman
damise sihiga wöi et ta tahtliselt ära raiskas:

1) tema poolt leitud ivöi tema juurde unustatud teadmata 
Kelle päralt olewa waranduse, mille wäärtus ulatab iile Kolme
saja marga;

2) teadmata Kelle päralt olewa hulkuwa kodulooma, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (572)

8 528. Süüdlast selles, et ta omastas:
1) wööra maa seest tema poolt leitud peitewara;
2) tema poolt leitud wöi tema juurde unustatud wööra wa

randuse wöi hulkuwa kodulooma, Kelle peremees omastamise ajal 
süüdlasele teada oli,

karistatakse:
arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui aga süüdlasele omastamise ajal teada oli, et peremees 
seda warandust taga otsib, wöi kui peremees solle tagasi andmist 
süüdlaselt nöudis, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (573)

§ 529. Süüdlast tema kätte usaldatud wööra wallaswaro 
omastamises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 
alustel.

Kui omastatud waranduse wäärtus üle wiiekümnetuhande mar- 
ga ulatab, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui omastatud waranduse wäärtus üle wiiekümne marga ei 

ulata, wöi kui süüdlane enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi wande- 
kohtunikkude werdikti kuulutamist omastatud waranduse waba- 
tahtlikult tagasi andis, wöi muul wiisil kahjusaajat rahuldas, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud omasta

mine kergemeelselt korda saadeti, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (574)

§ 530. Haigekassa juhatuse liikmeid, samuti ka ettewötte 
omanikku, Kus haigekassa olemas, wöi haigekassa asjade ajamiseks 
kinnitusameti poolt eriti määratud isikuid, Kes süüdlased on sel
les, et nad:

1) haigekassast rahalist toetust andsid isikule, kellel teadwalt 
scllcks öigust ei olnud wöi Kes haigekassa osanik ei olnud, wöi 
seesuguse isiku perekonna liikmele;

2) haigekassa raha wöi muud marandust teadwalt kulutasid 
seesuguste otstarbete peale, mis Kassa pöhikirjas ette ei ole nähtud, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui toetuse wöi ärakulutatud summa ulatab üle wiiekümne- 
tuhande marga, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui süüdlane enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi wandekohtu- 

nikkude werdikti kuulutamist wäljaantud toetuse wöi ärakulutatud 
summa wöi waranduse haigekassale wabatahtlikult tagasi andis 
wöi muul wiisil haigekassat rahuldas, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud kuritegu 

kergemeelselt korda saadeti, siis karistatakse süüdlast: -
arestiga mitte üle kuue kuu. (N. S. 1199*)

§ 531. Pangakontori wöi rahawahetusasutuse pidajat, juha- 
tajat wöi teenijat, samuti ka igaühte, Kes wöörast wallaswara 
hoiule, panti wöi muudeks teatawateks operatsioonideks nwtab, 
kui nad süüdlased on sarnase nendele usaldatud waranduse omas« 
tamises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (575)
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4 532. Isikut, Kes riigi wöi omawalitsuse wöimu poolt on 
wolitatud abi cmdma tulekahju, rahwa toitmisainete puuduse wöi 
wuu seltskondliku önnetuse läbi kannatajatele ja Kes süüdtane on 
selles, et ta:

1) warandust omastas, mida kannatajatele pidi wälja jaga- 
taina;

2) warandusest, mida pidi wälja jagatama kannatajatele, oma- 
kasi^ tönkel abi andis isikule, kellel öigust ei olnud seda abi saada, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (576)

8 533. Isikut, Kes wolikirja wöi muu seadusliku wolituse 
järele kohustatud oli hoolt kandma wööra waranduse wöi waran- 
duslise huwi eest ja Kes süüdlane on oma wolituse tarwitamises tead
walt waranduse wöi waranduslise huwi kahjuks, mis tema kätte 
oli usaldatud, kui sellest kuritarwitusest kahju järgnes, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.
Kui sünnitatud kahju üle wiiekümnetuhande marga ulatab wöi 

kui see kuritarwitus eestkostja poolt korda saadeti eestkostealuse 
kahjuks, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Wiimase karistuse alla langeb ka eestkostja wöi hooldaja, Kes 

süüdlane on tema walitsemise all olewa wööra wallaswara omas- 
tamises. (577)

§ 534. Heategewa-, krediit- wöi kooperatiiwasutuse, osaühi- 
suse wöi aktsiaseltsi teenijat, Kes süüdlane on oma teenistusseisu 
tarwitamises teadwalt waranduse wöi waranduslise huwi kahjuks, 
mis tema hoole alla teenistusalal oli usaldatud, kui sellest kuri
tarwitusest kahju järgnes, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Oli aga kahju niiwörd suur, et sellest järgnes krediitasutuse 

asjade korratus wöi halwenemine, wöi et selle töttu paljud isikud 
oma waranduse kaotasid, wöi kui sellest tekkis tähtis kahju kroo- 
nule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langewad selles 

paragrahwis nimetatud isikud, Kes süüdlased on teenistusalal nende 
käes olewa waranduse omastamises, wöi Kes süüdlased on teenistus
alal nende walwe all olewa waranduse warguses.

Wiimasel juhtumusel on ka sarnane warguse katse karista
taw. (578)
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8 535. Krediit- ivöi kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsia- 
seltsi asjade juhatajat wöi korraldajat, Kes süüdlane on:

1) sarnase asutuse, ühisuse wöi seltsi waranduse tarwitamises 
seesugusteks operatsioonideks, mis pöhikirja järele lubatud ei olnud-

2) riigiwalitsuselt ettewötte wajaduste jaoks saadud kapitaa- 
lide tarwitamises mittewastawalt määratud otstarbele,

kuigi sarnane tegu korda saadeti nimetatud asutuse, ühisuse 
wöi seltsi otsuste täitmiseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga sarnase teo tagajärjeks oli maksmiste seismapanek 
wöi nimetatud asutuse, ühisuse wöi seltsi maksujöuetuks tunnis- 
tamine, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Sama karistuse alla ja samal alusel langeb selles paragrahwis 
nimetatud isik, Kes süüdlane on selles, et ta riigiwalitsuselt ette
wötte wajaduste jaoks saadud kapitaale mitte ainult määratud 
otstarbele wastawalt, waid üldse ettewötte wajaduseks ei tarwi- 
tanud. (579)

4 536. Aktsiaseltsi wöi osaühisuse asutajat wöi krediit- wöi 
kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsiaseltsi asjade juhatajat wöi 
korraldajat, Kes süüdlane on:

1) teadwalt wate teadete andmises riigiwalitsusele asutataiva 
aktsiaseltsi wöi osaühisuse üle seltsi wöi ühisuse asutamiseks loa 
nöutamise juures, kui seesugune wale teadete andmine wöis aktsio- 
nääridele wöi osanikkudele kahju sünnitada;

2) teadwalt wale teadete mahutamises asutuse, ühisuse wöi 
seltsi asjade seisu wöi arwete üle kuulutuses, aruandes, bilansis 
wöi äriraamatus;

3) teadwalt wale jaotusarwe ettepanemises diwidendi wälja- 
arwamise ja wäljaandmise kohta;

4) obligatsioonide wöi pantkirjade wäljaandmises, mis pöhi
kirja wöi sellekohaste eeskirjade järele kindlustatud ei olnud, 
wöi hoiupiletite wäljaandmises ilma wastawa hoiusumma wastu- 
wötmata:

5) obligatsioonide wöi muude wäärtpaberite wäljaandmises 
suuremas summas kui see lubatud oli,

kuigi see tegu korda saadeti nimetatud asutuse, ühisuse wöi 
seltsi otsuste täitmiseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (580)
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31. peatükk.

Wargus, rööwimine ja wäljapressimine.
4 537. Süüdlast wööra wallaswara riisumises salaja ivöi 

awalikult, omastamise sihiga, karistatakse selle warguse eest^ 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel.

Kohus wöib wangimaja pikendada kuni kahe aastani, kui 
wargus oli korda saadetud: iseäralise jultumusega; usalduse rikku- 
misega; tökete wöi lukustuste körwaldamisega, mis takistasid pää- 
semist öue, hoone wöi muusse ruumi wöi hoiukohta; raudteerongi 
liikumise wöi selle peatuse ajal; öösel; kui ärawöetud warandus 
kahjusaaja toitmiseks teadwalt hädatarwilik oli.

Kui riisutud waranduse wäärtus üle wiiekümnetuhande marga 
ulatab, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga riisutud waranduse wäärtus üle wiiekümne marga 
ei ulata, wöi kui süüdlane enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi 
wandekohtunikkude werdikti kuulutamist riisutud waranduse waba- 
tahtlikult tagasi andis wöi kahjusaajat muul wiisil rahuldas, wöi 
kui wargus äärmise häda sunnil korda saadeti, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane 

tz 508 nimetatud dokumendi wöi kirjawahetuse riisumises salaja 
wöi awalikult, omastamise sihiga.

Katse on karistataw. (581)

5 538. Süüdlast selles, et ta warastas:
1) warandust, selleks otstarbeks lahtikaewatud wöi rikutud 

Hauast;
2) warandust, mis tulekahju, üleujutuse, laewaönnetuse wöi 

muu seltskondlise önnetuse hädaohus oli, kui wargus seesuguse 
önnetuse ajal korda saadeti;

3) kroonu söjariistu, padrunid, püssirohtu wöi muid asju, mis 
kuulusid pealetungimise wöi kaitse abinöude hulka, kui wargus äri- 
asjaks oli, wöi olgugi mitte äriasjaks, kuid kui see korda saadeti 
ladudest wöi kaitsewäe hoiukohtadest wöi ruumidest,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (582)



8'8 539—542 137

8 539. Süüdlast warguses elutsetawast hoonest, laeivast wöi 
muust ruumist wöi sarnasest elutsemata ruumist, Kus tol ajal 
teadwalt inimene wiibis, wöi aiaga ümbritsetud elutsetawa hoone 
öucst:

9) kui süüdlane ennast warustanud oli söjariistaga wöi muu 
abinöuga kallaletungimiscks wöi kaitseks;

2) öösel, kui sealjuures süüdlane sellesse ruumi wöi öue tun
gis walewötme abtl, wöi tökete wöi lukustuste rikkumise abil, 
mis neisse pääscmist takistasid,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (583)

8 540. Süüdlast warguses, mis korda saadeti:
1 ) öösel mitme isiku poolt, Kes olid ennast warustanud söja

riistaga wöi muu abinöuga kallaletungimiseks wöi kaitseks, elut
setawast hoonest wöi laewast wöi muust ruumist, wöi sarnasest 
elutsemata ruumist, Kus tol ajal teadwalt inimene wiibis, wöi 
aiaga ümbritsetud elutsetawa hoone öuest, kui sealjuures süüdlane 
sellesse ruumi wöi öue tungis walewötme abil wöi tökete wöi 
lukustuste rikkumise abil, mis neisse pääsemist takistasid;

2 ) salgaga Koos,
karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Katse on karistataw. (584)

8 541. Süüdlast hobusewarguses karistatakse: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga süüdlane hobusewarguse korda saatis peale karistuse 
ärakandmist samuti hobusewarguse eest enne wiie aasta mööda- 
minekut selle karistuse ärakandmise päewast arwates, wöi kui 
hobusewargus temale äriasjaks oli, siis karistatakse teda:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Katse on karistataw. (585)

9 542. Süüdlast § 537 esimeses ja teises jaos ettenähtud 
warguses, ims korda saadeti peale kahel korral karistuse ära
kandmist warguse, rööwimise, wäljapressimise wöi kelmuse eest 
enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude eest karistuse 
ärakandmise päewast arwates, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw. (586)
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§ 543. Süüdlast warguses, mis korda saadeti peale karistuse 
ärakandmist mitte wähem kui kolmel korral warguse, rööwimise, 
wäljapressimise wöi kelmuse eest enne wiie aasta möödaminekut 
ühe nende süütegude eest karistuse ärakandmise päewast arwates, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
'Kui aga süüdlane möne nimetatud süütegude eest karistusena 

ära Kandis wangimaja üle ühe aasta ja uuesti kordasaadetud war
guse eest enne nimetatud tähtaja möödaminekut kohtu poolt tun- 
nistatakse wangimaja karistuse wääriliseks samuti üle ühe aasta, 
siis karistatakse teda:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Katse on karistataw. (587)

§ 544. Süüdlast wööra wallaswara riisumises omastamise si
higa meelemöistuseta olekusse wiimise, kehawigastuse, karistatawo 
ähwarduse, wöi isiku kallal wägiwalla tarwitamise abil, karista
takse selle rööwimise eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui rööwimine korda saadeti:
1) üliraske wöi raske kehawigastuse abil;
2) lahtisel merel;
3) mitme isiku poolt, Kes selleks elutsetawasse hoone wöi 

muusse ruumi tungisid;
4) isiku poolt, Kes oli ennast warustanud söjariistaga wöi 

muu abinöuga kallaletungimiseks wöi kaitseks;
5) isiku poolt, Kes mitte wähem kui kolmel korral karistuse 

ära kandnud oli warguse, rööwimise, wäljapressimise wöi kelmuse 
eest, enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude eest 
karistuse ärakandmise päewast arwates,

siis karistatakse snüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Kui rööwimine korda saadeti salgaga Koos, siis karistatakse 
süüdlast:

surmanuhtlusega wöi tähtajata sunnitööga.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane 

§ 508 nimetatud dokumendi wöi kirjawahetuse riisumises käesole- 
was paragrahwis nimetatud tingimustel.

Katse on karistataw. (589)

§ 545. Süüdlast selles, et ta sihiga waranduslist kasu saado 
omale wöi teisele sundis kehawigastuse, karistatawa ähwarduse wöi 
isiku kallal wägiwalla tarwitamise abil ära andma waranduslist 



545—546 139

öigust wöi astuma muusse kahjulikku waranduslisse tehingusse, 
karistatakse selle wäljapressimise eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui wäljapressimine korda saadeti:
1) üliraske wöi raske kehawigastuse abil;
2) mitme isiku läbi, Kes selleks tungisid elutsetawasse hoone 

wöi muusse ruumi;
3) isiku poolt, Kes oli ennast warustanud söjariistaga wöi 

muu abinöuga kallaletungimiseks wöi kaitseks;
4) salgaga Koos;
5) isiku poolt, Kes mitte wähem kui kolmel korral karistuse 

ära oli kandnud warguse, rööwimise, wäljapressimise wöi kelmuse 
eest, enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude eest 
karistuse ärakandmise päewast arwates,

siis karistatakse süüdlast: 
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Katse on karistataw. (590)

32. peatükk.

Kelmus.
4 546. Süüdlast:
1) wööra wallaswara riisumises omastamise sihiga pettuseabil;
2) awatlemises pettuse abil sihiga waranduslist kasu saada 

omale wöi teisele, waranduslist öigust ära andma wöi muusse 
kahjulikku waranduslisse tehingusse astuma,

karistatakse selle kelmuse eest: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 
alustel.

Kui kahju wiiestkümnest tuhandest margast üle ulatab, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga kahju üle wiiekümne marga ei ulata wöi kui süüd
lane enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wöi wandekohtunikkude wer- 
dikti kuulutamist waranduse wabatahtlikult tagasi andis wöi kahju- 
saajat muul wiisil rahuldas, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
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Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane tz 
508 nimetatud dokumendi wöi kirjawahetuse riisumises omastamise 
sihiga, pettuse abil.

Katse on karistataw. (591)

4 547. Süüdlast asja edasiandmises kriminaal seaduse poolt 
läbikäiwuseks keelatud wöi süüteo läbi saadud asja pähe, kui tehingu 
järele tingitud hind täielt wöi osalt kätte saadi, karistatakse selle 
kelmuse eest:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.
Karistatawa tehingu järele saadud raha wöi muu warandus 

wöetakse süüdlaselt ära wöi nöutakse temalt sisse wastaw summa. 
(592)

4 548. Süüdlast selles, et ta:
1) pantis, müüs wöi muul wiisil wöörandas enne ostuhinna 

löpulikku wäljamaksmist masina, tööriista wöi muu wallaswara, 
mis jaotikauplusest järelmaksuga oli ostetud, koduse majapidam'se, 
pöllumajapidamise (peale elawa inwentaari) wöi tööstuse sissesea- 
desse kuulus ja mis tarwitamiseks, mitte aga äratarwitamiseks, 
wöi edasimüümiseks määratud oli-,

2) warjas wöi pantis, müüs wöi muul wiisil wöörandas ilma 
wäikelaenu asutuse nöusolekuta asja, mis selle asutuse poolt saadud 
laenu eest oli omandatud ja selle laenu kindlustuseks pidi olema, 
kuid laenaja tarwitamiseks oli jäetud, kui laenusumma weel täielt 
tagasi makstud ei olnud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel.

Kui kahju wiiestkümnest tuhandest margast üle ulatab, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (R. K. T. S. 177, N. o. 1682)

8 549. Süüdlast kinnitussumma wastuwötmises oma nöud- 
mise peale waranduse eest, mis kinnitatud oli rikkumise wastu, 
kui rikkumist teadwalt ei olnud wöi kui süüdlane warjas asjaolu, 
et warandus rikutud oli pöhjuse läbi, mis temalt öiguse ära wöt- 
tis kinnitussummat saada, karistatakse selle kelmuse eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (594)
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4 550. Süüdlast kelmuses:
1) kui ta selle jaoks ennast walesti üles andis riigi wöi oma- 

ivalitsuse teenijana wöi isikuna, Kes seesuguse teenija poolt an- 
tud ülesannet täidab;

2) mis korda saadeti salgaga Koos, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (595)

4 551. Süüdlast 546 esimeses jaos ettenähtud kelmuses, 
mis korda saadeti peale kahel korral karistuse ärakandmist war» 
guse, rööwimise, wäljapressimise wöi kelmuse eest enne wiie aasta 
möödaminekut ühe nende süütegude eest karistuse ärakandmise 
päewast arwates, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Katse on karistataw. (596)

5 552. Süüdlast kelmuses, mis korda saadeti peale karistuse 
ärakandmist mitte wähem kui kolmel korral warguse, rööwimise, 
wäljapressimise wöi kelmuse eest enne wiie aasta möödaminekut 
ühe nende süütegude eest karistuse ärakandmise päewast arwates, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui süüdlane möne nimetatud süüteo eest karistusena ära 
Kandis wangimaja üle ühe aasta ja uuesti kordasaadetud kelmuse 
eest enne sama tähtaja möödaminekut kohtu poolt tuunistatakse 
wangimaja karistuse wääriliseks samuti üle ühe aasta, siis karis- 
tatakse teda:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Katse on karistataw. (597)

6 553. Süüdlast kinnitatud waranduse sütituses, plahmatuses 
wöi uputuses kinnitussumma saamise sihiga, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus tz 20 ettenäh
tud alustel.

Katse on karistataw. (598)
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33. peatükk.

Pankrott, liiakasuwötmine ja mund kariö- 
tatawaö seaöuöwastaseö teod waranduse 

asjuö.
§ 554. Kohtu poolt maksujöuetuks tunnistatud wölgnikku, 

Kes süüdlane on:
2) maksnjönetuks tunnistamise juures oma waranduse warja- 

mises mitteülesandmise wöi wale teadete andmise läbi sihiga wölgade 
maksmisest pääseda;

3) konkurstompu wähendawa täielt wöi osalt wäljamöeldud 
wöla peale wölakohustuse wäljaandmises, wöi oma waranduse ta- 
suta edasiandmises, ümberkreposteerimises wöi muul wiisil warja- 
mises peale maksujöuetuks tunnistamist, kui see sündis sihiga 
wölgade maksmisest pääseda;

4) täielt ivöi osalt wäljamöeldud wöla peale wölakohus
tuse wäljaandmises wöi oma waranduse tasuta edasiandmises, üm
berkreposteerimises wöi muul wiisil warjamises, olgugi enne maksu
jöuetuks tunnistamist, kuid ette nähes, et sarnane tunnistamine 
lähemal ajal paratamata sünnib, kui see sündis sihiga wölgade 
maksmisest pääseda,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (599)

§ 555. Kohtu poolt kaubandusliselt maksujöuetuks tunnis- 
tatud wölgnikku, Kes süüdlane on 554 ettenähtud süütegudes, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Oli aga kahju niiwörd suur, et sellest järgnes krediitasutuse 
asjade korratus wöi halwenemine, wöi et selle töttu paljud isikud 
oma waranduse kaotasid, wöi kui sellest tekkis tähtis kahju kroo- 
nule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (600)

§ 556. Krediit- wöi kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsia
seltsi asjade juhatajat wöi korraldajat, Kes süüdlane on selles, et ta:

1) seesuguse asutuse, ühisuse wöi seltsi kohtu poolt maksujöue
tuks tunnistamise juures keeldus teatamast kohtule ivöi wastawale 
wöimule seaduses määratud juhtumustel ja korras selle asutuse, 
ühisuse wöi seltsi warandusest, wöi sarnase teadaandmise juures 
wale teate andis nende waranduse kohta, kui seesugune keeldumine 
sündis wöi teade anti sihiga kaasa aidata asutusele, ühisusele wöi 
seltsile wölgade maksmisest pääseda;
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2) täielt wöi osalt wäljamöeldud wöla peale wölakohustuse 
wälja andis, mis seesuguse asutuse, ühisuse wöi seltsi warandust 
wähendab, wöi tasuta edasi andis, ümber kreposteeris wöi muul 
wiisil warjas selle warandust sihiga kaasa aidata asutusele, ühisusele 
wöi seltsile wölgade maksmisest pääseda, kui seesugune kohustuse 
wäljaandmine wöi waranduse tasuta edasiandmine, ümberkrepos- 
teerimine wöi warjamine sündis peale maksmiste äralöpetamist 
seesuguse asutuse, ühisuse wöi seltsi poolt, wöi peale nende maksu
jöuetuks tunnistamist, wöi olgugi enne, kuid ette nähes, et sarnane 
äralöpetamine wöi tunnistamine lähemal ajal paratamata sünnib,-

kui selle juures asutuse, ühisuse wöi seltsi maksujöuetuks tunnis
tamine wöi maksmiste seismapanek järgnes,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Oli aga kahju niiwörd suur, et sellest järgnes krediitasutuse 
asjade korratus wöi halwenemine, wöi et selle töttu paljud isikud 
oma waranduse kaotasid, wöi kui sellest tekkis tähtis kahju kroo- 
nule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (601)

§ 557. 554—556 ettenähtud süütegude osaliseks nende
kordasaatmise puhul loetakse ja osalisena karistatakse süüdlast:

1) nendele tegudele kihutamises:
2) maksu nöudmises wöi wastuwötmises seesuguse kohustuse 

järele, mis teadwalt nimetatud paragrahwides tähendatud tingi- 
mustel wälja oli antud;

3) seesuguse waranduse tasuta omandamises, mis teadwalt oli 
üle antud nimetatud paragrahwides tähendatud tingimustel, tasu 
eest omandamise näol;

4) waranduse warjamises ivöi ivarjamisest osawötmises, nimeta
tud paragrahwides tähendatud tingimustel. (602)

§ 558. Kaubandusliselt ettewaatmata niaksujöuetuks tunnis- 
tatud isik, Kes süüdlane on kergemeelses äriasjade ajamises, samuti 
ka pillamises, mis tema maksujöuetusele pöhjuseks oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta kauplemise öiguse 
ühest kuni wiie aastani wöi jäädawalt. (603)

8 559. Krediit- wöi kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsia
seltsi asjade juhatajat ivöi korraldajat, Kes süüdlane on selles, et ta 
kergemeelselt seesuguse asutuse, ühisuse wöi seltsi asju ajas, wöi 
neis asjils pillamist korda saatis, kui sarnane asjaajamine ivöi 
pillamiue tekitas maksmiste äralöpetamist seesuguse asutuse, ühi- 



144 tztz 559—562

suse wöl seltsi poolt, wöi nende maksujöuetuks tunnistamist, karis
tatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus süüdlaselt ära wötta öiguse selles para- 
grahwis nimetatud asutuste, ühisuste wöi seltside asju juhatada 
wöi korraldada ühest kuni wiie aastani wöi jäädawalt. (604)

§ 560. Krediit- wöi kooperatiiwasutuse, osaühisuse wöi aktsia
seltsi asjade juhatajat wöi korraldajat, Kes süüdlane on seaduse 
wöi pöhikirja järele nöutawate korralduste tegematajätmises ette
wötte asjade likwideerimiseks nende tingimuste olemasolekul, mil 
seaduse wöi pöhikirja järele sarnane likwideerimine ette kirjuta- 
takse, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui asutuse, ühisuse wöi seltsi asjade seisukord teadwalt sar
nane oli, mille juures seaduse wöi pöhikirja järele ette kirjutatakse 
asutuse, ühisuse wöi seltsi maksujöuetusest teatada, siis karistatakse 
süüdlast selle ülesandmise kohuse täitmatajätmises:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (605)

§ 561. Isikut, kellel teadwalt käepärast olid mingisugused 
woimalused oma wölauskuja rahuldamiseks ja Kes süüdlane on:

1) nendest wöimalustest mitteteatamises kohtule wöi sellekoha- 
sele wöimule seaduses määratud juhtumustel ja korras;

2) nendest teatamise juures kohtule wöi sellekohasele wöimule 
wale teate andmises wölauskuja kahjuks,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Samo karistuse alla langeb:
3) süüdlane wale teate andmises kohtule, et ta maksmata weksli 

ära kaotanud:
4) süüdlane wale teate wöi töenduse andmises seaduse poolt 

määratud korral temalt allkirja wötmise juures päranduswara kinni- 
pitserdamise ja üleskirjutamise wöi kohtu kutsetoimetuse awamise 
puhul. (606) .

4 562. Süüdlast selles, et ta riisus, warjas, rikkus, tasuliselt 
wöi tasuta wöörandas wöi pantis oma panditud wöi aresti wöi 
sekwestri all olewat wallaswara, wöi seesugust wallaswara, mille 
aresti wöi sekwestri alla panemise kohta wastawa wöimu poolt 
korraldus ehk küll juba teadwalt tehtud oli, kuid millele arest 
wöi sekwester weel peale pandud ei olnud, kui need teod korda
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saadeti wölauskuja wöi muu isiku kahjuks, Kelle öigused selle 
warandusega kindlustatud olid, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel. (607)

5 563. Süüdlast kapitaali laenuks andmises ülemäära körge 
protsendiga, kui laenuwötja sunnitud oli oma kitsikuse töttu, mis 
laenuandjale teada, laenutingimusi wastu wötma wöi pikendama, 
mis äärmiselt koormawad ja rasked olid oma tagajärgede poolest, 
karistatakse selle liiakasu wötmise eest:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.
Peale selle wöib Kohns süüdlaselt tasuraha määrata mitte üle 

wiiekümnetuhande marga.

Kui seesugune liiakasuwötmine süüdlasele äriasjaks oli, siis 
karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Samade karistuste alla ja samal alusel langet) süüdlane tead

walt limkasulise kohustuse omandamises ja selle pöhjal nöudmise 
töstmises wöi sarnase kohustuse järele teadwalt limkasulise maksu 
wastuwötmises.

Liiakasuwötmise korral laenukassa pidaja wöi tema asjaajaja 
poolt wöib kohus süüdlaselt jäädawalt ära wötta öiguse laenukassat 
pidada wöi laenukassas asjaajajaks olla.

Liiakasuline kohustus tunnistatakse tühiseks, kuid laenuandjale 
jüäb öigus tagasi saada töesti antud kapitaali, maha arwatud 
kättesaadud maksud.

Kapitaali laenuks andmine mitte körgema kui kaheteistkümne 
protsendiga aastas ei ole karistataw. (608)

8 564. Süüdlast selles, et ta:
1) isikut, Kes teadwalt ei suutnud aru saada tema poolt tehtud 

tehingu wöi korralduse iseloomust wöi tähendusest, wöi oma tege- 
wust juhtida, wöi Kes tsiwiilöigusliselt täisealine ei olnud, awatles 
temale kahjulikku waranduslisse tehingusse astuma wöi muud 
temale kahjulikku waranduslist korraldust tegema, kasutades tema 
teadmatust wöi wilumatust;

2) awatles kahjulikku tehingusse astuma wöi muud kahjulikku 
waranduslist korraldust tegema wale lubadustega wöi muude kawa- 
lustega, selleks kasutades selge arusaamise puudust kahjusaaja juu
res sarnase tehingu ivöi korralduse iseloomu wöi tähenduse kohta:

10



tztz 564—567

3) dokumendi järele nöudmist töstis selle terwes summas wöi 
osas, kui sissenöutaw wölg teadwalt kustutatud oli;

kui need teod korda saadeti sihiga waranduslist kasu saada 
omale wöi teisele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Telle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.

Kui tehtud kahju üle wiiekümnetuhande marga ulatab, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Telle paragrahwi p.p. 1 ja 2 ettenähtud kuriteo katse on 

karistataw. (611)

§ 565. Lüüdlast pimeda isiku awatlemises niisuguse doku
mendi allakirjutamisele, mis teadwalt tema tahtmisele ei wastanud, 
kuid sarnasel näol, nagu oleks ta tema tahtmisele wastaw, ja 
mis allakirjutaja wöi teise isiku warandusele wöi waranduslisele hu- 
wile kahjulik oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Tama karistuse alla ja samadel alustel langeb süüdlane, Kes 

teadwalt sarnast dokumenti kasutas. (612)

§ 566. Tüüdlast wööra allkirjaga warustatud blanketi täit- 
mises dokumendi teksti pealekirjutamise läbi, allakirjutaja waran
dusele wöi waranduslisele huwile kahjuks, mis teadwalt ei was
tanud allakirjutaja töelisele tahtmisele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Tama karistuse alla ja samal alusel langeb süüdlane, Kes 

teadwalt sarnast dokumenti kasutas. (613)

8 567. Süüdlast wööra allkirjaga warustatud blanketi täit- 
mises dokumendi teksti pealekirjutamise läbi allakirjutaja waran
dusele wöi waranduslisele huwile kahjuks, mille järeletegemine 
8 408 ette nähtud ja mis teadwalt ei wastanud allakirjutaja töe
lisele tahtmisele, karistatakse:

kui dokumenti ehtsa pähe tarwitati wöi edasi anti — 
wangimajaga mitte üle kuue kuu,

kui selles dokumendis töendataw asjaolu on töeline, wöi kui 
dokumenti ehtsa pähe ei tarwitatud ega edasi ei anlud —

arestiga mitte üle kuue kuu,
kui süüdlasele sarnane teksti pealekirjutamine dokumentidele 

äriasjaks oli —
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
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Selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud karistusega käib kaa
sas öiguste kaotus tz 20 ettenähtud alustel.

Sanrade karistuste alla ja sanradel alustel langeb süüdlane, Kes 
teadwalt sarnast dokumenti kasutas. (614)

4 568. Süüdlast awatlenrises, sihiga omale wöi teisele waran
duslist kasu saada, waranduse wöi waranduslise öiguse üleandmisele 
wöi muusse kahjulikku waranduslisse tehingusse astumisele ähwar- 
dusega arvaldada wäljamöeldud wöi töelisi teateid:

1) asjaolu kohta, mis häbistab kahjusaajat wöi tema pere- 
konna, olgugi surnud, lüget;

2) seesuguse teo kordasaatmise kohta kahjusaaja rvöi tema, 
olgugi surnud, perekonna liikme poolt, mida karistatakse kui ras- 
ket kuritegu wöi kuritegu;

3) asjaolu kohta, mis kahjusaaja ärikrediiti halrvab, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.

Kui seesugune kuritegu korda saadeti:
4) salgaga Koos, Kes oli koondunud seda liiki tegude korda- 

saatmiseks:
5) isiku poolt, Kes mitte wähem kui kahel korral karistuse 

oli ära kandnud samasuguse teo eest, wöi warguse, rööwimise, 
wäljapressimise wöi kelmuse eest enne wiie aasta möödaminekut 
ühe nende süütegude eest karistuse ärakandmise päewast arwates;

6) perioodilise trükitoote toimetaja, wäljaandja wöi kaas- 
töölise poolt, Kes ähwardas sarnast teadet trükis arvaldada,

5115 karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (615)

4 569. Süüdlast teadwalt raske kuriteo wöi kuriteo läbi saa
dud wööra waranduse omandanrises, wöi hoiule, warjamiseks, parr- 
diks wöi edasiandmiseks wötnrises, wöi edasiandmises, karistatakse:

kui warandus raske kuriteo läbi oli saadud —
wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

kui warandus kuriteo läbi oli saadud — 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel.

10*
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Kui selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud kuritegu süüd
lasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (616)

5 570. Kauplejat, Kes süüdlane on raske kuriteo wöi kuri
teo läbi saadud wööra waranduse omandamises, wöi hoiule, pan- 
diks wöi edasiandmiseks wötmises, wöi edasiandmises ilma tead
mata, et see warandus raske kuriteo wöi kuriteo läbi oli saadud, 
kuid siiski ilma tarwiliku ettewaatuseta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Kui süüdlane oli kangete jookide trahteri asutuse pidaja, siis 
wöetakse peale selle temalt ära öigus sarnaste jookidega kau- 
belda ühest kuni wiie aastani. (617)

6 571. Süüdlast kaitsewäelaselt teadwalt kroonu söjariista, 
riide wöi warustusasja omandamises, wöi pandiks wötmises, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui seesugune kuritegu süüdlasele äriasjaks oli, siis karis- 
tatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette

nähtud alustel.
Kui süüdlane oli kangete jookide trahteri asutuse pidaja, siis 

wöetakse peale selle temalt ära öigus nende jookidega kaubelda 
ühest kuni wiie aastani. (619)

34. peatükk.

Süüteod auwriöiguöte ja ainuöiguste 
waStu.

§ 572. Süüdlast wööra autoriöiguse tahtlises rikkumises, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte 
üle wiiekümnetuhande marga.

Kui seesugune autoriöiguse rikkumine korda saadeti teose oma- 
wolilise kirjastamise wöi paljundamise läbi teose edasiandmise 
sihiga, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kulte kuu.
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Kui aga süüdlane omawoliliselt ivülja andis wööra teose 
oma nime all, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (620)

4 573. Süüdlast selles, et ta omawoliliselt kasutas wöörast 
seatud korras antud ainuöigust ülesleiduse peale, wöi wöörast öigust 
seatud korras ülesantud tööstussaaduse mudeli wöi joonistuse re- 
produtseerimise peale, karistatakse: .

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (621)

5 574. Kauplejat, Kes süüdlane on selles, et ta müügi jaoks 
hoidis wöi wäljamaalt müügi jaoks sisse wedas wöi müüs asja, 
mis teadwalt oli walmistatud autoriöiguse wöi ülesleiduse ainu- 
öiguse rikkumisega, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga. (622)

35. peatükk.

WöörawaranöuseomawoMnekasMamine.
4 575. Süüdlast omawolilises jahipidamises, Kala wöi muus 

püügis wööra maa peal, wööras metsas wöi wöörais wetes, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta:
1) ükspuhas mil wiisil ära ajas wööra maa pealt iahilooma:
2) wiibis teelt körwal wööra maa peal wöi metsas püssiga 

wöi mönesuguste riistadega jahiloomade püüdmiseks.
Kui omawoliliselt jahti peeti heinamaadel wöi pöldudel enne 

löikuse wöi Heina ärakoristamist, siis karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (623)

4 576. Süüdlast selles, et ta:
1) omawoliliselt puid raius wööras metsas, kuigi maha- 

raiutud puud ei olnud wälja weetud wöi ära wiidud;
2) riisus omastamise sihiga wöörast metsast, mitte aga metsa- 

materjaali walmistuskohast wöi hoiuladudest, tormistmurtud puu, 
lamapuu wöi sarnase puu osa,

karistatakse:
kui see tegu süüdlase poolt korda saadeti esimest korda — 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga,
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luü see tegu süüdlase poolt korda saadeti Leist korda enne 
kahe aasta möödaminekut endise samasuguse teo eest karistuse 
ärakandmise päewast arwates —

arestiga mitte üle Kolme kuu,

kui see tegu süüdlase poolt korda saadeti kolmat wöi rohkemat 
korda enne kahe aasta möödaminekut endise samasuguse teo eest 
karistuse ärakandmise päewast arwates —

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Karistuse alla, mis selle teo teistkordse kordasaatmise eest 
määratakse, wöib langeda süüdlane, Kes ta korda saatis esimest 
korda, kui omawoliline metsaraiumine wöi körwaletoimetamine 
mitme isiku poolt korda saadeti öösel, wöi metsas, salus wöi 
metsatükis, mis olid määratud iseäraliseks otstarbeks, wöi olid 
kaitse all, wöi istutatud, wöi kraawiga wöi aiaga ümbritsetud, 
wöi kui seemne puu maha löigati.

Karistuste alla selles paragrahwis ettenähtud tegude eest ja 
selles nimetatud alustel langemad mitte üksi nende otsekohesed 
kordasaatjad, waid ka kihutajad ja kaasaitajad. (624)

§ 577. § 576 määratud karistuste alla ja selles nimetatud 
alustel langeb süüdlane selles, et ta: .

1) wööras metsas omawoliliselt metsasaadusi walmistas;
2) omawoliliselt wöörast metsa, metsa kasumise alla pandud 

wälja, wöi metsaga istutatud wöi külitud kohta laastas teiseks 
otstarbeks kasutamise sihiga;

3) omawoliliselt metsa üle lubatud määra raius wöi metsa
saadusi üle lubatud määra walmistas; kroonu inetsades aga luba- 
tud metsaraiumise ivöi nretsasaaduste ivalmistamise juures ainult 
sellel juhtumusel, kui seesugune üle määra raiumine wöi ivalmista- 
mine suurem on, kui kümnendik osa lubatud määrast;

4) omawoliliselt metsa raius, mis teadwalt teistsugu ivöi teise 
omadusega oli, kui see, mis lubatud;

5) metsa raius ivöi metsasaadusi walmistas teadwalt mitte 
selleks määratud metsatükis;

6) omawoliliselt rikkus wööra maa peal kaswawat puud 
täkkiinisega, koorimisega wöi muul wiisil. (625)

8 578. Süüdlast teadwalt 576 ivöi 577 ettenähtud süü
tegude läbi saadud metsamaterjaali wöi metsasaaduste omanda- 
miscs, wöi hoiule, warjamiseks, paiidiks ivöi edasiandmiseks ivöt- 
niises, wöi edasiandmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
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Kui see üleastumine süüdlasele äriasjaks oli, siis karista- 
takse teda:

wangimajaga initte üle ühe aasta. .
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette- 

nähtud alustel.
Kui süüdlnne metsaäriajaja ou, wöib kohus peale selle teinult 

ära wötta öiguse metsaäri ajada ühest kuni wiie aastani. (626)

§ 579. Peale tzß 576—578 määratud karistuste möiste- 
takse süüdlaselt metsaomaniku kasuks, süüteo mitme isiku poolt 
kordasaatmise puhul aga köigilt süüdlastelt solidaarsekt, — tasu- 
rnha omawoliliselt raiutud, rikutud wöi körwaletoimetatud metsa- 
materjaali wöi metsasaaduste wöi seaduswastaselt walmistatud 
metsasaaduste kahekordses wäärtuses; kui aga süüdlased ilmsiks 
ei tulnud wöi maksujöuetud on nimetatud tasuraha maksmiseks, 
siis uöutakse warjajatelt sisse neude poolt warjatud metsa wöi 
metsasaaduste kahekordne hiud. Selle tasilraha maksmatajätmise 
karral wahetatakse tasuraha aresti wastu 59 tähendatud ees- 
kirjade järele.

Seilest ärarippumata wöetakse omawoliliselt raiutud wöi kör
waletoimetatud metsamaterjaal ära ja antakse metsaomanikule tagasi 
süüdlase kulul wöi uöutakse sisse metsaomaniku kasuks sarnase 
metsamaterjaali wäärtus.

Metsamaterjaali ja metsasaaduste wäärtus arwatakse wälja 
^metsataksi järele. (627)

4 58V. Süüdlast selles, et ta:
1 ) selleks lubatud kroonu metsa raiuma hakkas enne seatud 

loa kättesaamist wöi seda raius peale loas nimetatud tähtaja;
2 ) omawoliliselt wälja wedas wöi ära wiis raiumiseks lubatud 

kroonu metsamaterjaali enne selle ülewaatuseks määratud täht- 
aega,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (628)

4 581. Süüdlast wööras metsas telliskiwi wöi muu tule 
abil töötawa tehase omawolilises sisseseadmises, wöi omawolilises 
törwa wöi tökati ajamises, wöi potase, süte wöi lubja pöleta- 
mises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.

Peale selle määratakse süüdlaselt metsaomaniku kasuks tasu- 
raha mitte üle wiietuhande marga ja köik süüdlase omawolilised 
ehitused ning walmistused, samuti ka tööriistad ja materjaalid 
wöetakse ära metsaomaniku kasuks.
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Kui see üleastumine korda saadeti kroonu metsas sellekohase 
loaga, kuid teadwalt mitte selleks määratud kohas, siis karis- 
iatakse süüdlast:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhande wiiesaja marga.

Peale selle määratakse süüdlaselt tasuraha mitte üle kahe
tuhande wiiesaja marga ja kohustatakse teda korrawastaselt üles- 
seatud ehitused ära koristama. (629)

5 582. Süüdlast wööras metsas wiibimises ilma möjuwa 
pöhjuseta läbisöidu teelt körwal metsaraiumise riistadega wöi 
weoriistadega metsamaterjaali wäljawedamiseks, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (630)

6 583. Wähetähtis wööra metsa § 576 ettenähtud oma- 
woliline kasutamine ei loeta süüteoks, kui sarnane kasutamine 
sündis ainult teekäigul tekkinud tarwiduste rahuldamiseks metsa
saaduste järele. (631)

4 584. Süüdlast selles, et ta:
1) wööra maa pealt korjas teadwalt peremehe keelu wastu 

metsamarju, metspuu wilja, seeni wöi muid asju, mis peremehele 
wöisid kasu tuua;

2) omawoliliselt wööra maa peal mättaid löikas, kiwe, liiwa, 
sawi wöi muid wäljakaewatawaid asju saawutas;

3) omawoliliselt wööra maa peale wedas kiwe, prügi, löp- 
nud loomi wöi mustust;

4) omawoliliselt wööra maa peal kariloomi wöi lindusid söötis;
5) omawoliliselt läbi läks jala wöi söites wöörast heinamaast 

nwi pöllust enne nendelt Heina wöi löikuse ärakoristamist;
6) omawoliliselt üle ajas wöörast heinamaast wöi pöllust kari

loomi wöi lindusid;
7) omawoliliselt niitis metsarohtu wööra heinamaa peal wöi 

wööras metsas;
8) omawoliliselt ära wiis wöi ajas karilooma wöi linnu, Kes 

söötusel wööra maa peal kinni oli peetud;
9) omawoliliselt noppis wöi korjas tähtsuseta arwul wööras 

wiljapuu wöi aiawilja aias, pöllul wöi külitud heinamaal aia- 
lillesid, puuwilja, aiawilja wöi muid külitusi wöi istutusi nende 
ajawiitmata äratarwitamiseks, kuigi mitte selle üleastumise korda
saatmise kohas,

karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (633)
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8 585. Süüdlast omawolilises söitmises wöi kariloomade aja
mises läbi wööra wiljapuu wöi aiawilja aia wöi läbi wööra Heina- 
maa, pöllu, salu wöi karjamaa, mis olid aiaga ümbritsetud, wöi 
kui nendest läbisöit wöi -ajamine teadwalt keelatud oli üles- 
pandud hoiatusmärkide läbi, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üte 
kümnetuhande marga. (634)

§ 586. Isikut, Kes wööra liikuwa waranduse panti- wöi 
hoiulewötmist toimetab, wöi tema asjaajajat, Kes süüdlane on sar- 
nase waranduse omawolilises kasutamises waranduse peremehele 
kahjuks wöi selle waranduse kasutamiseks wäljaandmises, ka
ristatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (635)

36. peatükk.

Teeniötusalaliseö süüleoö riigi ja oma- 
walitsuse teeniötuses.

8 587. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta teenistuse alal korda saatis teo:

9) milleks seadus wöi tema peale pandud ülesanne temale 
oigust ei andnud, wöi, kuigi andis, mille kordasaatmiseks siiski 
seaduslikke pöhjusi ei olnud;

2) ilma sellekohase wöimu loata, kui seaduse poolt sarnast 
luba nöuti, -

karistatakse selle wöimuliialduse eest,
kui see korda saadeti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti 

ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, 
wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui wöimuliialdus korda saadeti tahtliselt ja sellest järgnes 

tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era 
huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui süüdlane wöimuliial
duse juures tarwitas wägiwalda isiku kallal wöi karistatawat 
ühwardust, wöi kui wöimuliialdus korda saadeti omakasu töukel, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuliialdu- 

sest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarncse kahju hädaoht, siis karts- 
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
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Riigi wöi omawalitsuse teenijaks loetakse isikut, Kes kohuseid 
kannab wöi ajutist ülesannet 'täidab riigi wöi omawalitsuse tee- 
nistuse alal. (636)

4 588. Wöimuliialduseks ei loeta juhtumust, kui riigi wöi 
omawalitsuse teenija möuedel erakorralistel asjaoludel korda saa- 
dab teenistusalalise teo, milleks seadus wöi tema peale pandud 
ülesanne temale öigust ei andnud, mis aga hädatarwilik oli riigi 
humides wöi mida asja tungiwuse pärast kuni selleks loa saami- 
seni ei wöidud edasi lükata ilma nähtawa hädaohuta wöi kahjuta 
teenistuse huwile. (637)

5 589. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta teist teenijat tema kohuste täitmises tahtliselt takis- 
tas, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (638)

H 590. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes seaduse, tema 
peale pandud ülesande wöi oma teenistuse iseloomu pöhjal kvhus- 
tatud oli eemaldama wöi katkestama kahju, mis ähwardas wa- 
litsemiskorda, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwi, ja Kes 
süüdlane on selles, et ta, hoolimata oma teenistuskohusest, abi- 
nöusid tarwitusele ei wötnud wöi tegusid ei teinud, milledega sar- 
nast kahju oleks wöidud eemaldada wöi katkestada, karistatakse 
selle wöimuteostamatuse eest, kui see korda saadeti tahtliselt, wöi 
kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju 
walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest 
järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse 
wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui see wöimu- 
teostamatus korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuteosta- 
matusest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Samade karistuste alla ning samadel alustel langeb riigi wöi 
omawalitsuse teenija, Kes süüdlane on selles, et ta,^ hoolimata oma- 
teenistuskohusest, abinöusid tarwitusele ei wötnud wöi tegusid ei 
teinud raskete kuritegude wöi kuritegude jälgimiseks wöi seadus- 
jöusse astunud kohtu määruste wöi otsuste täidesaatmiseks kri- 
minaal, administratiiw wöi tsiwiil asjus. (639)
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6 591. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta, hoolimata oma teenistuskohusest, abinöusid tarwitu
sele ei wötnud seaduse wäljakuulutamiseks, teadaandmisek^ wöi 
maksmapanemiseks, karistatakse selle wöimuteostamatuse eest, kui 
see korda saadeti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti ettewaat- 
matalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, 
omawalitsuse wöi era huwile:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest 

järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalit
suse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui see 
wöimuteostamatus korda saadeti omakasu töukel, siis karista- 
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuteos- 

tamatusest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, 
omawalitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, siis 
karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (640)

4 592. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta, hoolimata oma teenistuskohusest, abinöusid tarwi- 
tusele ei wötnud sundusliku määruse wäljakuulutamiseks wöi 
maksmapanemiseks, karistatakse selle wöimuteostamatuse eest, kui 
see korda saadeti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti ettewaat- 
matalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi 
kroonu, omawalitsuse wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sel

lest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui see 
wöimuteostamatus korda saadeti omakasu töukel, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuteosta- 

matusest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (641)

4 593. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta:

1) ei tarwitanud abinöusid, milleks kohustatud oli temast 
alistuwuskorras körgema teenistuskoha wöi ülemuse poolt antud 
käsu wöi muu ettekirjutnse täidesaatmiseks;
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2) oma kohusest hoolimata sissetulnud paberist teada ei and- 
nud oma üleinusele wöi asutusele, Kus ta teenistuses sc-isis, 

karistatakse selle wöimuteostamatuse eest, kui see korda saa
deti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest 
järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse 
wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest 
järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse 
wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui see wöimu- 
teostamatus korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuteosta- 
matusest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, siis karis- 
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (642)

4 594. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes oma teenistuse 
iseloomu töttu kohustatud oli süütegusid eemaldama wöi katkes- 
tama ja süüdlane on selles, et ta, hoolimata sellest, et töendused 
kawatsetud wöi ettewöetud raske kuriteo wöi kuriteo kohta temale 
teada olid, wastawaid abinöusid tarwitusele ei wötnud nende eemal- 
damiseks wöi katkestamiseks, kui abinöude tarwitamatajätmise taga- 
järjeks oli kuriteo wöi raske kuriteo kordasaatmine, karistatakse:

kuriteo kordasaatmise juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle ühe aasta,

raske kuriteo kordasaatmise juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui neid abinöusid tarwitusele ei wöetud 74—76 wöi 80 
ettenähtud raske kuriteo eemaldamiseks wöi katkestamiseks, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga sarnase abinöude tarwitamatajätmise tagajärjeks oli 
74—76 wöi 80 ettenähtud raske kuriteo kordasaatmine, siis 

karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. .

Samade karistuste alla ning samadel alustel langeb riigi wöi 
omawalitsuse teenija, Kes süüdlane on selles, et ta oma ülemusele 
wöi sellekohasele wöimule wöi ähwardatawale isikule ei teatanud 
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kawatsetud wöi ettewöetud raskest kuriteost ivöi kuriteost, hooli
mata sellest, et töendused selle kohta temale teada olid, wöi et ta 
oma teadaandes warjas asjaolu, mis tähtis oli raske kuriteo 
wöi kuriteo eemaldamiseks wöi katkestamiseks. (643)

5 595. Riigi wöi omawalitsuse teeuijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta, hoolimata oma kohusest, oma ülemusele wöi selle- 
kohasele politsei wöi kohtu wöimule ei teatanud kordasaadetud 
raskest kuriteost wöi kuriteost, mille jälgimine ei ripu ära era- 
kaebusest, wöi ei teatanud nende kuritegude kordasaatmisest osa- 
wötjast, hoolimata sellest, et töendused selle kohta temale teada 
olid, wöi et ta oma teadaandes warjas asjaolu, mis tähtis oli 
raske kuriteo wöi kuriteo wöi nendest osawötja awalikuks tege- 
miseks, karistatakse selle teatamatajätmise eest,

kui see korda saadeti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti 
ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, 
wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui see teatamatajätmine korda saadeti tahtliselt ja sellest järg

nes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi 
era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui teatamatajätmine 
korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui aga sellest omakasu töukel kordasaadetud teatamatajätmi- 

sest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, oma
walitsuse wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui teatamatajätmine puutus 74—76 wöi 80 ettenähtud 
raskesse kuriteosse wöi sellest osawötjasse, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (644)

6 596° Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta, hoolimata oma kohusest, sellekohaseid abinöusid tar
witusele ei wötnud isiku kinniwötmiseks, Kes teadwalt:

1) ära oli jooksnud wahi alt wöi kinnihoidmiskohast;
2) kinni pidi wöetama tema kohta wabaduskaotuslise kohtu- 

otsuse täitmiseks, wöi sellekohase wöimu kinniwötmise määruse 
täitmiseks tema eeluurimise wöi kohtu alla andmise töttu, wöl 
et teda raskes kuriteos wöi kuriteos süüdistamise pärast otsiti;

3) kinni pidi wöetama, fest et Leda raske kuriteo wöi kuri
teo kordasaatmise! wöi kohe pärast selle kordasaatmist oli tabatud, 

karistatakse selle wöimuteostamatuse eest, kui see korda saa
deti tahtliselt, wöi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest 
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järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omaumlitsuse 
wöi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest 
järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse 
wöi era huwile, wöi sarnase kahju hädaoht, wöi kui see wöimu
teostamatus korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui:
1) sellest omakasu töukel kordasaadetud wöimuteostamatusest 

järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse 
wöi era huwile wöi sarnase kahju hädaoht;

2) tarwitamata jäeti abinöud teadwalt sunnitööle möistetud 
isiku kinniwötmiseks, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui tarwitamata jäeti abinöud isiku kinniwötmiseks, Kes 
teadwalt 74—76 wöi 80 ettenähtud raske kuriteo korda saat- 
nud, wöi selles süüdistataw wöi selles süüdi möistetud oli, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (645)

§ 597. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta ei täitnud tema peale pandud kohust walwata seaduse 
wöi sundusliku määruse eeskirjade täitmise üle rahwa terwise 
kaitseabinöude kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle Kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kolmekümnetuhande marga.

Kui kohuse täitmatajätmine puutus eeskirjadesse rahwa terwise 
kaitseabinöude kohta epideemiliste haiguste wastu, siis karista- 
takse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui kohuse täitmatajätmine korda saadeti kohas, Kus seatud 
korras kuulutatud oli erakorraliste eeskirjade makswus niisuguste 
epideemiliste haiguste ootel wöi ilmumisel, mida seadus iseäranis 
kardetawaks loeb, siis karistatakse süüdlast nimetatud kohuse täit- 
matajätmises, kui eeskirjades nende täitmatajätmise eest teistsugu 
wastutust määratud ei olnud:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (646)
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§ 598. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta ei täitnud tema peale pandud kohust walwata seaduse 
wöi sundusliku määruse eeskirjade täitmise üle, mis antud olid 
ettewaatusabinöude kohta:

1) kodulooma taudide, pöllumajandusliste taimede, wöi wilja- 
kandjate wöi puude istanduste hakkawate töbede wastu;

2) putukate wöi muude elukate laialilagunemise wastu, Kes 
kahjulikud on pöllumajanduslistele taimedele, wöi wiljakandjatele 
wöi puude istandustele,

karistatakse:
arestiga mitte üle kahe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kahekümnetuhande marga. (648)

8 599. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta ettewaatmatuse töttu seaduswastaselt isikuwabaduse 
wöttis kinnipidamise, kinnihoidmise, wabaduskaotuse tähtaja piken
damise wöi wabaduskaotuse wiisi ebakohase raskendamise läbi, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu. (649)

4 600. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta seaduse poolt lubamata korras toimetas läbiotsimist, 
ülemaatust wöi asjade ärawötet, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui süüdlane selleks tarwitas ivägiwalda isiku kallal wöi 
karistatawat ähwardust, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui süüdlane läbiotsimist, ülemaatust wöi asjade ärawötet 
toimetas olgugi peremehe wöi tema asemiku nöusolekul, kuid 
ilma seadusliku aluseta, ainult wäljamöeldud ettekäände all teenis- 
tustalitust toime panna, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui süüdlane läbiotsimist, ülemaatust wöi asjade ärawötet 
toimetas ilma seadusliku aluseta, wäljamöeldud ettekäände all 
teenistustalitust toime panna ja selleks tarwitas wägiwalda isiku 
kallal wöi karistatawat ähwardust, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (650)

8 601. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta häbitundmust haawawat läbiwaatust toimetas naisisiku 
juures ilma wiimase nöusolekuta ja ilma sellekohase wolituseta. 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Kui süüdlane sarnase läbiwaatuse toime pani, olgugi waatus- 
aluse nöusolekul, kuid ilma seadusliku aluseta, ainult wäljamöeldud 
ettekäände all teenistusülesannet täita, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Katse on karistataw. (651)

4 602. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta tema kätte usaldatud walwet wangi üle ettewaatmatalt 
teostas, kui selle ettewaatmatuse tagajärjeks oli ärajooksmine 
wähl alt wöi kinnihoidmiskohast, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui ärajooksnud wang teadwalt möistetud oli raske kuriteo 
eest seatud karistusele, wöi kui ta kinni wöetud oli raskes kuriteos 
süüdistamise pärast, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui ärajooksnud wang teadwalt süüdi möistetud wöi kinni 

wöetud oli süüdistamise pärast raskes kuriteos, mis tztz 74—76 
wöi 80 ette nähtud, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (652)

5 603. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta awaldas riigi wöi omawalitsuse korraldusi, teateid 
wöi dokumente, mis temale teatamaks olid saanud teenistuse alal 
wöi tema poolt teenistuswolituste kuritarwituse läbi, ja mis 
teadwalt saladuses pidi hoitama, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb posti, telegraafi wöi telefoni asutuse 

teenija, Kes süüdlane on telegrammi, postikirjawahetuse wöi tele- 
foniköne sisu awaldamises wöi teadaandmises.

Kui see, mida awaldati, tähtsat kahju wöis tekitada walitse
miskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga see, mida awaldati, Eesti Wabariigi wälisesse julge- 
olekusse puutuwat saladust sisaldas, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (653)

6 604. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta ettewaatmatuse wöi seatud eeskirjade täitmatajätmise 
tagajärjel wöimaldas plaani, joonistuse wöi dokumendi riisumist, 
häwitamist wöi kaotamist, mida Eesti Wabariigi julgeoleku pärast 
teadwalt saladuses pidi hoitama wälisriigi eest, wöi et ta sarnase 
saladuse ilmutas ettewaatmatuse töttu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (654)
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7 605. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta awaldas teenistuse alal wöi tema poolt teenistuswoli- 
tusts kuritarwituse läbi temale teatawaks saanud:

1) walmistuswiise, mida tarwitatakse riikliste krediitpaberite 
walmistamisel, wöi nende paberite sala tundemärke:

2) riigi wöi omawalitsuse wöi eraisiku päralt oleiva saladuse 
mönedc asjade wöi tööde iseäraliste ivalmistuswiiside kohta:

3) kroonu wöi omawalitsusliste tööettewötete ivöi hangete 
asjus enampakkumise saladuse, kui enampakkumine kinniste teada- 
annete läbi sünnib:

4) teate, mille awaldamine laimata wöis seda isikut, kellesse ta 
puutus;

5) akti sisu, kui akt tehtud oli tema osaliste soowil ilma sisu 
awaldamiseta tunnistajatele, notariaal seaduses ettenähtud korras, 

kui neid teateid teadwalt saladuses pidi hoitama, 
karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 nimetatud juhtumusel — 

wangimajaga mitte üle ühe aasta,
muudel juhtumustel —

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (655)

§ 606. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta wastu wöttis altkäemaksu, mis teadwalt antud oli 
tema poolt tehtud ja tema teenistuskohuste piirkonda kuuluwa 
toimetuse eest, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui teenija wastu wöttis altkäemaksu, mis teadwalt antud 

oli tema awatlemiseks sarnase toimetuse tegemisele, siis karista- 
takse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui teenija wastu wöttis altkäemaksu, mis teadwalt antud 

oli tema awatlemiseks füüteo wöi distsiplinaar üleastumise korda- 
saatmiseks tema teenistuskohuste piirkonnas, ivöi sarnase teo 
wöi üleastumise eest pärast nende kordasaatmist, siis karista
takse teda:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (656)

8 607. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta wastu wöttis altkäemaksu, mis tema poolt nöutud 
oli toimetuse tegemise puhul tema teenistuskohuste piirkonnas, 
wöi sarnase toimetuse eest pärast selle kordasaatmist, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.
ii
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Kui teenija wastu wöttis altkäemaksu, mis tema poolt nöutud 
oli süüteo wöi distsiplinaar üleastumise kordasaatmise puhul tema 
teenistuskohuste piirkonnas, wöi sarnase teo wöi üleastumise eest 
pärast nende kordasaatmist, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui aga teenija wastu wöttis altkäemaksu, mis tema poolt 
wälja pressitud oli teenistusalalise surwega wöi selle ähwardusega, 
-teenistustoimetuse tegcmise puhul wöi sarnase toimetuse eest pärast 
selle kordasaatmist, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw.
Altkäemaksu nöudmist wöi wäljapressimist loetakse tema saa- 

mise katseks. (657)

4 608. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta seaduswastaseid maksusid enese kasuks sisse seadis 
wöi wöttis, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega kaib kaasas öiguste kaotus § 20 ette

nähtud alustel.

Kui aga süüdlane sarnaseid maksusid wälja pressis teenistus
alalise surwe wöi selle ähwarduse abil, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (658)

5 609. Kindlaks määratud kohtuistungite ajajärgu jaoks 
wandekohtunikkude nimekirja üleswöetud isik, niisama ka wande- 
kohtunikkude koosseisu kuuluiv isik, Kes süüdlane on selles, et ta 
temale pakutud wöi tema poolt nöutud altkäemaksu wastu wöttis, 
mis temale teadwalt antud oli kohtu asjas, mis tema kui wande- 
kohtuniku läbiwaatamise alla wöis tulla, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (659)

6 610. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta 606—609 ettenähtud altkäemaksu maksmise juu- 
res teadwalt kaasa aitas selle maksu edasiandmisega, enese nimel 
wastuwötmisega wöi muu wahetalitusega, karistatakse kui nende 
kuritegude kaasaitajat. (660)

7 611. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta:

1) omastas kingituse, mis temale oli antud edasiandmiseks, 
wöi tema poolt saadud oli teisele teenijale edasiandmise ette
käände all:
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2) omastamise sihil wastu wöttis altkäemaksu teise teenija 
näol,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle Kolme aasta. (661)

8 612. 88 606—611 ettenähtud tegude eest süiidimöistmisel 
wöetaksc süüdlaselt ära temale osaks saanud kingitus, wöi nöu- 
takse, kui kingitus kättesaadawal ei ole, selle hind sisse. Kui 
aga kohus leiab, et kingitus wälja pressitud oli, siis antakse 
ta kingituse andjale tagasi. Kui altkäemaks seisab waranduslise 
öiguse kinkimises, siis tunnistatakse seesugune Kinkimine makswu- 
setaks. (662)

§ 613. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kelle peale oli pandud 
walwe ehitustööde tegemise üle, ja Kes süüdlane on selles, et ta 
hoone wöi muu ehituse juures teadwalt laskis tarwitada kölbmata 
wöi mitte tarwilisel määral materjaali, wöi ivöimaldas sündida 
tehniliste eeskirjade täitmatajätmist, kui sellest teos järgnes hoone 
wöi muu ehituse wöi nende osa kokkulangemine, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb hoone wöi muu ehituse wastu- 

wötja, Kes süüdlane on nende wastuwötmises kölbulikkude pähe, 
teades, et nad ehitatud olid kölbmata wöi mitte tarwilisel inääral 
materjaalist wöi tehniliste eeskirjade rikkumisega, kui selle taga- 
järjeks oli hoone wöi muu ehituse wöi nende osa kokkulangemine. 
(663)

§ 614. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta omastamise sihil wastu wöttis rahasumma wöi muu 
waranduse, mis tema poolt teadwalt seaduswastaselt nöutud oli 
seaduse wöi sundusliku määruse täitmise, wöi awaliku enampak- 
kumise tingimuste, wöi kroonuga wöi omawalitsusega tehtud lepingu 
tingimuste täitmise ettekäände all, wöi teenistustoimetuse eest seatud 
maksu pähe, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.

Kui sealjuures warandust aresti, keelu wöi müügi alla pandi, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (664)

8 615. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta surwe wöi selle ähwarduse abil wöi teenistuswolituse 
muu kuritarwituse abil käsutuskorras wälja pressis teadwalt mitte- 
kohuslise töö wöi naturaal kohuse täitmise enese wöi teise kasuks, 
tasuta wöi ülemäära madala tasu eest, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel.

Katse on karistataw. (665)

§ 616. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta:

1) körwale kaldus eeskirjadest, mis seatud olid arwepidamise, 
wöi raha wöi muu waranduse wastuwötmise, hoidmise ja wälja- 
andmise korra kohta;

2) seatud korda ei pidanud raharaamatute pidamise juures;
3) eeskirju ei täitnud nende raamatute pidamisel, mis seatud 

on mönesuguste asjade ülestähendamiseks wöi munde sissekirju- 
tuste jaoks, samuti ka nende raamatute pidamisel, mis määratud 
on kinniswara omandusöiguse ülemineku wöi kitsendamise ülestä
hendamiseks,

kui need teod korda saadeti tahtliselt ivöi olgugi etteivaatmatalt, 
kuid kui neist järgnes tähtis lohakilejäämine wöi korratus teenija 
hoolde usaldatud teenistustegewuse harus wöi tähtis kahju walitse
miskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui aga need teod korda saadeti omakasu töukel, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (666)

4 617. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on 
selles, et ta:

1) kokku seadis dokumendi, Kus teadwalt ebaöigelt kirjeldati 
selle dokumendi läbi töendatawat asjaolu;

2) teadwalt wale teated sisse Kandis raamatutesse, mis seatud 
olid rahasummade wöi muude asjade ülestähendamiseks, wöi muude 
sissekirjutuste jaoks, mis walitsemiskorra kohta tähtsad,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui teadwalt wale kirjeldus mahutati dokumentidesse, mis 
§ 408 nimetatud, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (667)

§ 618. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on sel
les, et ta ettewaatmatalt suusönal wöi kirjalikult ametlikus teada
andes wöi tunnistuses andis ebaöigeid teateid, milledest järgnes 
tähtis kahju walitsemiskorrale, wöi kroonu, omawalitsuse wöi era 
huwile, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (660)
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§ 619. Riigi ivöi omawalitsuse teenijat, lies süüdlane an sel
les, et ta oma teenistusalal suusönal teadwalt ebaöigeid teateid 
andis wöi neid töendas, lrui sellest kahju tekkis walitsemiskorrale, 
wöi kroonu, omawalitsuse wöi era huwile, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui süüdlaue selle kuriteo korda saatis sihiga wälja kutsuda 
teadwalt süüta isiku süüdlaseks tunnistamist wöi tema peale kaht- 
lustuse juhtimist, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte iile kuue aasta. (670)

8 620. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on sel
les, et ta öigel ajal selleks seatud raamatutcsse ei kandnud ivöi 
öigel ajal ära ei saatnud rahasummasid wöi asju, millede sisse- 
kandmine wöi ärasaatmine oli tema teenistuskohus, kui see tegu 
tahtliselt korda saadeti, karistatakse peale arweseaduses määratud 
tasuraha:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui see tegu korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (671)

§ 621. Notaariust ivöi muud riigi wöi omawalitsuse teenijat, 
Kes seaduse järele wolitatud on akte tegema, töestama wöi kinni- 
tama ja Kes süüdlane on seaduse järele keelatud akti tegemises, 
töestamises wöi kinnitamises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb teenija, Kes osa wöttis kroonu 

wöi omawalitsuse asutuse esitajana selles paragrahwis nimetatud 
aktide tegemisest, töestamisest wöi kinnitamisest. (672)

§ 622. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on toi
metuse kordasaatmises, mis tema teenistuskohuste piirkonda kuu- 
lub, seesuguste eeskirjade wöi wormide tahtlise rikkumisega, mis 
sarnase toimetuse kohta seaduse wöi sundusliku määruse järele 
seatud ja millede täitmatajätmine toimetuse enese makswusetaks 
teeb, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui seesugune eeskirjade wöi wormide rikkumiue korda saa
deti omakasu töukel, siis karistatakse süüdlast:

waugimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 
alustel. (673)
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4 623. Kreposti jaoskonna ülemat, notaariust wöi mund 
riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes seaöuse järele öigustatud on 
akte tegema, töestama wöi kinnitama ja Kes süüdlane on nii- 
suguste wormide rikkumises, millede täitmatajätmine akti töesta- 
mise wöi akti enese makswusetaks teeb, wöi wiimaselt ära wötab 
kreposti wöi notariaal akti jöu, kui seesugune wormide rikkumine 
korda saadeti sihiga akti makswusetaks teha, wöi temalt kreposti 
wöi notariaal akti jöudu ära wötta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas öiguste kaotus § 20 ettenähtud 

alustel.

Kui see tegu korda saadeti omakasu töukel, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (674)

5 624. Kohtunikku wöi muud riigi wöi omawalitsuse teenijat, 
Kes seaduse järele wolitatud on kriminaal, administratiiw, tsiwiil wöi 
distsiplinaar asju otsustama, wöi wahekohtunikku, Kes süüdlane on 
teadwalt ülekohtuse otsuse tegemises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle Kolme aasta.
Kui see tegu korda saadeti omakasu töukel, wöi kui selle otsu- 

sega kohtualusele teadwalt ebaöigelt karistus määrati, mis seaduse 
järele raske kuriteo eest seatud, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (675)

6 625. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on sel
les, et ta kriminaal, administratiiw, tsiwiil wöi distsiplinaar asjade 
ajamisel taotles oma teenistuswolituste kuritarwitusega wöi öigus- 
möistmisele mittekohaste abinöudega süüaluselt süütunnistust, wöi 
tunnistajalt wöi eksperdilt tunnistust, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui süüdlane selle teo korda saatis sihiga wälja kutsuda tead

walt süüta isiku süüdlaseks tunnistamist wöi tema peale kahtlustuse 
juhtimist, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (676)

7 626. Asja otsustamisest osawötjat wandekohtunikku, Kes 
süüdlane on kohtu nöupidamise wöi wandekohtunikkude hääletamise 
saladuse tahtlises awaldamises nimetatud asjas, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (677)

8 627. Wandekohtunikku, Kes süüdlane on selles, et ta kohtu 
kutsel wandekohtuniku kohuste täitmisele kolmat korda ei ilmunud 
ilma seadusliku pöhjuseta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
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Samo karistuse alla langeb wandekohtunik, Kes süüdlane on 
teadwalt ivaletunnistuse andmises asjaolu üle, mis on seadus- 
likuks pöhjuseks tema körwaldamiseks wöi tagandamiseks asjast 
osawötmisest wandekohtunikuna. (678)

9 628. Kohtu kutsel wandekohtuniku kohuste täitmisele ilmu- 
nud wandekohtunikku, Kes süüdlane on oma kohuse täitmisest keel- 
dumises ilma möjuwa pöhjuseta, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
kümnetuhande marga. (679)

§ 629. Posti-telegraafi-telefoni asutuse teenijat, Kes süüdlane 
on selles, et ta:

1) ära häwitas, warjas wöi omastas postikirjawahetuse wöi 
telegrammi, wöi kinni pidas selle edasisaatmist wöi wäljaandmist-

2) moonutas postikirjawahetuse wöi telegrammi sisu,-
3) awaldas wöi teada andis telegrammi, kinnise postikirja

wahetuse wöi telefoni Köne sisu, olgugi peale oma teenistuse maha- 
panekut neis asutustes, wöi kätte andis seesuguse telegrammi wöi 
kirjawahetuse teadwalt mitte wastawale isikule, sihiga teda nende 
sisuga tutwustada-,

4) postikirjawahetuse wöi telegrammi lahti tegi,
kui see tegu korda saadeti omakasu töukel, 
karistatakse:
se lle paragrahwi p.p. 1 ja 2 nimetatud juhtumustel —

wangimajaga mitte üle Kolme aasta,

muil juhtumustel —
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw.
Samade karistuste alla ja samal alusel langeb posti-telegraafi- 

telefoni asutuse teenija, Kes süüdlane on selles, et ta wöimaldas 
asutuse teisele teenijale wöi muule isikule selles paragrahwis ette
nähtud süütegusid korda saata. (680)

8 630. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes wööra waran
duse müümist enampakkumise teel toimetab wöi müümise järele 
walwab ja Kes süüdlane on selles, et ta tähendatud waranduse 
iilemäära madala hinna eest maha müüs wöi maha müüa wöimal
das, oksjoni jaoks seatud eeskirjade teadwalt rikkumise abil, kui 
see tegu korda saadeti omakasu töukel, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Sama karistuse alla langeb oksjoni toimetawa isiku ülem, 

Kes süüdlane on nimetatud teo kordasaatmisele kihutamises. (681)
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8 631. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on wa- 
randuslisse tehingusse astumises, mis temale tema teenistusala 
töttu seaduse järele keelatud oli, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Samo karistuse alla langeb teenija, Kes süüdlane on sarnase 

tööstuslise wöi kaubanduslise äri ajamises, wöi muu waranduslise 
iseloomuga tegewuse wöi era ülesande toimetamises, mis temale 
tema teenistusala töttu seaduse järele keelatud oli, wöi ülemuse 
poolt lubatud ei olnud, kui sarnast luba seaduse järele uöuti. (682)

4 632. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kelle peal lasub 
Kohns walwata warandusliste ettewötete üle, wöi sölmida, kinni- 
tada wöi täita tööwötte, Hanke wöi muud waranduslist lepingut, 
wöi toime panna oksjoni, wöi walwata nimetatud toimetuste jä
rele, ja Kes süüdlane on temale seaduse järele keelatud osawötmises 
neist ettewötetest wöi lepingutest, wöi kautsjoni andmises lepingu 
järele oma nimel wöi oma abikaasa nimel wöi aseisiku läbi, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Süüdlase poolt sissemakstud kautsjon wöetakse ära. (683)

5 633. Kaitsewäe hobuste jaoskonna juhataja kohuste täitjat 
wöi tema abi, Kes süüdlane on jaoskonna juhatamisest tahtliselt 
körwalehoidumises wöi oma kohuste täitmatajätmises selle jaos
konna juhatamisel kaitsewäe hobuste wöi kaitsewäe weoriistade 
üleskirjutamise wöi kaitsewäele hobuste wöi weoriistade andmisel, 
kui see tegu üleskirjutamisele wöi andmisele kahju tekitas, karis- 
tatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wöi rahatrahwiga mitte üle 
wiiekümnetuhande marga.

Kui süüdlane ei täitnud oma kohust kaitsewäele hobuste wöi 
weoriistade andmise asjus söja ajal, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (684)

6 634. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kes süüdlane on:
1) kaalu wöi möödu tembeldamises, mis teadwalt ebaöiged olid:
2) tembeldamise alla käiwale saadusele teadwalt ebaöige proowi 

pealepanemises,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (685)

§ 635. Riigi wöi omawalitsuse teenijat, Kelle peale oli pan
dud kohus toiduainetele wöi muule kaudale templit wöi muud märki 
peale panna, mis töendab nende kahjutust terwisele, ja Kes süüd- 
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lane on sarnase märgi pealepanemisos kanbale, mis teadwalt läbi 
waatuse all ei olnud, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane mark peale pandi toiduainetele wöi muule kaubale, 
mis terwisele kahjulikud, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (686)

8 636. Raudtee teenistuses olewat isikut, Kes kohustatud 
oli sellesse teenistusse jääma kaitsewäe mobilisatsiooni wäljakuu- 
lutamise päewast peale, ja Kes süüdlane on sellest teenistusest oma
wolilises lahkumises wöi teenistuskohuste täitmisele antud tähtajaks 
mitteilmumises selle tee peale, kuhu ta komandeeritud oli, ilma 
möjuwa pöhjuseta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb selle paragrahwi esimeses jaos ni

metatud raudtee teenija ülem, Kes süüdlane on selles, et ta teda 
teenistusest wabastas sihiga talle wöimalust anda oma kohuslisest 
teenistusest körwale hoiduda, wöi teda teenistuspuhkusele laskis 
sama sihiga. (687)



Motiiwid.

Uldosa.
Kriminaal seadusliku jaotus üld- ja eriossa, mis puudub wene 

kodeksis, wöeti sisse kommisjoni poolt. Seda jaotust leidis kom- 
misjon tarwiliku olewat sisse wötta silmas pidades, et mölemad 
nimetatud osad (esimene sisaldab wene U. N. S. 1. peatükki, teine 

2. peatükist peale kuni löpuni) üksteisest täiesti lahku lähewad 
oma sisu kui ka konstruktsiooni poolest. Uue jaotuse töttu, -- 
mis ka mitmes wälisriigi kriminaal seadustikus, eriti uuemates 
seadustikkudes, läbi wiidud, — esineb terwe seadustiku materjaal 
ülewaatlikumalt, niisama on tema tsiteerimine tarwitamisel ker- 
gendatud.

llldosa sisaldab, nagu tähendatud, wene U. N. S. 1. peatükki 
wördlemisi tösiste muudatustega: täiesti uutena esinewad käes- 
olewas eelnöus 4. ja 5. peatükk; pöhipanewad muudatused on 
1., 3., 8. ja 9. peatükis (wene U. N. S. 1., 3., 6. ja 7. jaotus): 
wähemate muudatustega on 2. ja 7. peatükk (wene U. N. S. 
2. ja 5. jaotus). l'lksikasjalised märkused nende muudatuste kohta 
järgnewad nimetatud peatükkide ja üksikllte paragrahwide juures.

i. peatükk.

Lllömääruseö.
Käesolew peatükk sisaldab eneses wene U. N. S. 1. pea- 

tüki 1. jaotust (tztz 1—3). Selles peatükis on muudatused ette 
ivöetud 2 ja 3, nulle kohta lähemad seletused allpool järgnewad.

8 i.
Selles paragrahwis on wörreldes wene U. N. S. wälja jäetud 

märkus, sest et see peaasjalikult tingitud oli osalisest U. N. S. 
maksmapanemisest Wenemaal. Mis puutub märkuse teise jaosse, 
milles saade tehakse tolliseaduse peale, siis tuleb tähendada, et see- 
sugune saade oli süstemaatliselt ekslik, Kuna seadustiku § 5 juba 
määrab wahekorra kriminaal seadustiku ja eriseaduste wahel ja 
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wiimastes need piirid ära tähendatud peaivad olema, nnssugustes 
käesolew seadustik eriseaduse norinide täienduseks tarnütada tuleb.

§ 2.
Käesolew paragrahw sisaldab eneses peakaristuste redelit. 

Wene U. N. S. tundis järgmisi karistusi: surmanuhtlus, sunnitöö, 
asumisele saatmine, kinnipidamine parandusmajas, kinnipidamine 
kindluses, kinnipidamine tiirmis, arest ja rahatrahm; sellega, peale 
surmanuhtluse ja rahatrahwi, 6 liiki wabaduskaotuslisi karistusi.

Mis puutub surmanuhtlusse, siis kawatses wene U. N. S. 
wäljatöötamise kommisjon alguses seda karistust üldse mitte sisse 
wötta, Kuna surmanuhtluse wastuwool seltskonnas ja ka teadu- 
seski suur oli. Kuid arwesse wöttes arwustusi wäljatöötatud Kawa 
kohta, eriti wäljamaa kriminalistide omi (näiteks saksa kriminalisti 
Liszti kriitika), leidis wene U. N. S. wäljatöötamise kommisjon 
siiski tarwiliku olewat surmanuhtlust sisse wötta. Selle karistuse 
tarwitamine eriosas oli aga wäga piiratud; surmanuhtlusega olid 
ähwardatud ainult osa riigiwastaseid süütegusid, Kuna n. n. üld- 
süütegude hulgas see sanktsioon puudus.

Peale nimetatud quasi liberaalsete woolude wene seltskonnas, 
mis muidugi möju awaldasid, oli wene oludes weel teine pöhjus, 
mis wöimaldas surmanuhtluse, kui mitte wäljaheitmist, siis wä- 
hemalt tuntawat piiramist. Wene U. N. S. kui ka wanas N. S. 
oli karistusena tarwitusel asumisele saatmine; sellega saadi krimi- 
naalpoliitiliselt peaaegu sedasama kätte, mida surmanuhtlusega 
süütegija jäädawalt eraldamist seltskonnast, wöi wähemalt sellest 
ümbrusest, Kus süütegija elas wöi Kus tema oma süüteo korda 
saatis. Uhes sellega katsuti ka Siberi koloniseerimist arendada.

Need pöhendused surmanuhtluse wäljajätmiseks wöi kitsenda- 
miseks puuduwad aga meie oludes täiesti, Kuna asumisele saatmi- 
seks puudub meil wastaw territoorium; ka kriminaal öigus ei eita 
surmanuhtlust karistusena. Kriminaalpoliitiliselt peab aga tähen- 
dama, et meie oludes peale üleelatud rahutuid aegu seesuglste radi- 
kaalse karistuse järgi möödapääsemata tarwidus on. Söda on nii 
demoraliseeriwalt möne liigi kuritegijate peale möjunud, et nende 
parandamiseks sagedasti lootust ei ole. Teisest küljest on kahtle- 
mata tähtis surmanuhtluse generaal präweneeriw möju.

Köigil neil kaalutlustel leidis kommisjon tarwiliku olewat 
surmanuhtlust kui karistust sisse jätta ja tema tarwitamist ka möne 
üldsüüteo peale laiendada.

tthes sellega peab aga tähendama, et ka neil juhtumustel, Kus 
surmanuhtlus ainsa karistusena sanktsioonis ette on nähtud, tema 
tarwitamine siiski mitte ainuwöimalik ei ole. Käesolewa seadus
tiku Kawa § 53 p. 1 järgi on wöimalik süüd wähendawate asja- 
olude olemasolekul üle minna surmanuhtluselt järgmise karistuse 
liigile — sunnitööle.
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Rahatrahwi sissejätmine ei tarwita lähemat motiweerimist.
Ille minnes peakaristuste redeli tähtsama osa — wabaduskao- 

tusliste karistuste — waatlusele, paistab kohe silma, et wene 
U. N. S. ülearu palju liike wabaduskaotuslisi karistusi ette näeb. 
Peab tähendama, et wene U. N. S. wäljatöötamise kommisjon eriti 
selle karistusredeli osa kindlaksmääramisel ivabalt talitada ei wöi- 
nud, sest ta oli seotud keisri poolt II. XII 1879 kinnitatud riigi- 
nöukogu otsusega, mis juba enne kommisjoni tööde algust karistus
redeli fikseeris. Teisest küljest oli see karistusredel ka suba suur 
samm edasi makswast wene N. S., nulle karistusredel wabadus- 
kaotusliste karistuste suhtes weel keerulisem ja suurem oli.

Üldiselt läheb karistusredelite arenemiskäik köigi riikide krimi
naal seadustikkudes ikka enam ja enam lihtsustamise poole. Suurem 
osa 20. aastasaja kriminaal seadustikke lepiivad 2—3 wabadus- 
kaotusliste karistustega. Saksamaal wäljatöötatawad uue krimi
naal seadustiku kawad tunnewad 3 wabaduskaotuslisi karistust ja 
wiimasel ajal, nagu kuulda, ei taheta ka sellegagi leppida, waid 
needki kokku tömmata iiheks wabaduskaotusliseks karistuseks. 
See lihtsustamise tendents on täiesti arusaadaiv: wabaduskaotuslise 
karistuse peatundemärk on tema kestus; uuemal ajal, Kus pea- 
aegu köikide wabaduskaotusliste karistuste teostamisel progres^iiw 
süsteemi tarwitatakse, ei ole enam wöimalik üksikutc wabaduskao
tusliste karistuste reshiimi niiwörd erindada, et karistuste! peale 
kestuse weel muud eritundemärgid oleks. Sellega oleks siis soo- 
mitawam ainult üht wabaduskaotuslisi karistust karistusredelisse 
wötta. Kuid ka siinjuures tekiivad initmed raskused, mille töttu 
tuleb praegusel ajal kompromissiga leppida ja wabaduskaotuslise 
karistuse liike wähendada nii palju kui wöimalik.

Pöörates nüiid tagasi wene U. N. S. ülesseatud wabadus- 
kaotusliste karistuste poole, peab esmalt tähendama, et asumisele 
saatmine, nagu ülemal juba tähendatud, karistus on, mida meie 
oludes täide saata ei wöi ja mis tahes ehk tahtmata wälja peab 
jääma; ka pöhimöttelikult peab ütlema, et waimustus transpor- 
tatsiooni wastu, mis omal ajal teaduses ivördlemisi suur oli, prae- 
gusel ajal juba kustunud on ja kriminaalpoliitiliselt seda karistust 
otstarbekaks ei peeta.

Edasi köidab tähelpanu kinnipidamine kindluses. Ka see 
karistus — eustoäiu tionosta,, nagu teda nimetatakse — ei ole 
meie oludes kohane. Tema on keskmise kestusega ja ei pea hä- 
bistaw olema. Kui aga wiimasest kriteeriumist wälja minna 
ja jaotada köiki wabaduskaotuslisi karistusi häbistawateks ja 
mittehäbistawateks, siis selgub, et wene U. N. S. süsteem on 
selles suhtes puudulik. Kui mittehäbistawateks lugeda aresti ja 
Kindlust, ja neile wastawateks häbistawateks türmi ja parandus- 
maja, siis puudub sunnitööle, kui pikaajalisele häbistawale karts- 
tnsele, wastaw niittehäbistaw karistus.
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Naskc on öelda, et üks süütegu on oma iseloomu järgi hä- 
bistaw ja teine mitte. Kui juba seda kriteeriumi aluseks wötta, 
siis peab ütlema, et iga süiiteo motiiw wöib olla ühel juhtu
musel häbistaw, teisel — mittehäbistaw. Sellele seisukohale on 
asunud muu seas norra kriminaal seadustik, wöttes karistus- 
redelisse Kaks paralleel wabaduskaotuslist karistust — üks hä- 
bistama iseloomuga, teine mittehäbistawa iseloomuga, kuid ühe 
ja sama kestusega: selle töttu wöimaldatakse kohtule, arwesse 
wöttes süiiteo motiiwe, üht ivöi leist karistust igal üksikul juhtu
musel määrata.

Kui aga küsida, missugune Moment iseloomustab karistuse 
häbistatawust wöi mittehäbistatawust, siis on ka selle peale raske 
wastata: ainsaks momendiks wöiks olla asjaolu, kas karistus 
on ühendatud öiguste kaotamisega wöi mitte. Öiguste kaota- 
mine on aga uuema aja kriminaal seadustikkudes kaotanud oma 
kindla side üksikute karistusliikidega ja on suureinalt jaolt saa- 
nud sakultatiiwseks; samuti on öiguste kaotamine ka häbistawa 
iseloomu kaotanud ja saanud spetsiaal präwentiiwseks karistuse 
abinöuks, mida kohtunik igal üksikul juhtumusel tarwitusele wö- 
tab. hinnates süütegija iseloomu.

Löpuks peab weel tähendama, et wene U. N. S. eriosas ainult 
mönikümmend juhtumust on, Kus Kindlus karistusena ette nähtud. 
Nende möne harwa elus ettetulewa juhtumuse jaoks eriwangimaja 
oma reshiimiga sisse seada on praktiliselt täiesti otstarbeta. Köige 
selle töttu on kommisjon seisukohale jöudnud, et Kindlust kui ka
ristuse liiki täiesti wöiks wälja heita, seda enam, et nagu eri- 
osast selgub — osa süütegusid, mille kohta Kindlus ette oli näh
tud, ka ise wälja tuleb heita (näit. kahewöitlus), leiste süütegude 
juures aga karistuste wahetamine ei pöhimöttelikult ega prakti
liselt raskusi ei tee.

Iääksid üle ivene ll. N. S. ettenähtud wabaduskaotuslistest 
karistustest sunnitöö, parandusmaja, türm ja arest; ka nende ka
ristuste lähemal waatlemisel tekib kahtlus, mispärast parandus- 
inaja ja türm iseseiswatena karistustena esinewad. Türnn kestus 
on wene U. N. S. järele 2 nädalast kuni 1 aastani, parandus
maja kestus II2 aastast kuni 6 aastani. Wene U. N. S. ette
nähtud türmi eritundemärk oli üksikwangistus. Meie oludes 
üksikivangistust teostada on praktiliselt waewalt nwinialik, pöhi- 
mötteliselt aga täiesti otstarbetu. l'lksikwangistus kui erikaris- 
tus on oma aja äraelanud; ta on järele jäänud ainult wähese 
osana progressiiw süsteemis. Kui aga nüüd progressiiw süs- 
teemi tarwitada parandusmaja karistuse täidesaatmisel, üksikwan- 
gistust ainuöndsakstegewa abinöuna türmi karistuse juures eitada 
ja wiimases ka, nii palju kui wöimalik, teostada progressiiw 
süsteemi, siis kaob igasugune wöimalus eraldada nimetatud üht 
karistusliiki teisest. Uhetaolise reshiimiga karistused peawad aga 
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pöhimöttelikult üht nime kandma. Kui nüüd arivesse wötta, et 
kaugelt suurem Hulk karistusi, mis igal aastal tegelikult möis- 
tetakse, on just türmi karistused, kui sanktsioonid wähemate kuri
tegude eest, siis tuleks üksikwangimaju riigil suuremal määral 
ehitada, mis aga finantspoliitiliselt soowimata, kui mitte täiesti 
wöimata lähemal ajal. Sellepärast, kaaludes küsimuse teoree- 
tilist kui ka praktilist külge, otsustas kommisjon loobuda wene- 
tüübilisest türmi karistusest ja seda liita parandusmajaga.

Köike kokku wöttes leidis kommisjon wöimaliku olewat 
üles seada järgmist peakaristuste redelit: 1) surmanuhtlus, 2) sunni- 
töö, 3) wangimaja, 4) arest ja 5) rahatrahw, Kus wörreldes 
wene U. N. S. wälja heidetud on asumisele saatmine ja Kindlus, 
ning türm liidetud parandusinajaga ühise nime all ,,wangimaja". 
Sunnitöö alalejätmise leidis kommisjon tarwiliku olewat, silmas 
pidades, et selle karistuse alla sattuwad raskemad kuritegijad, 
Kelle kohta ehk küll progressiiw süsteem ka wöimalikult tarwi
tusele tuleks wötta, kuid modifitseeritult ne^nde eriiseloomule ja 
wastawalt karistuse pikaajalsusele.

§ 3.
Käesolew paragrahw on wörreldes wene U. N. S. 8 3 

muudetud wastawalt käesolewa eelnöu § 2 ja 3. peatükis ette- 
tulewate normidele (waata seletusi nende kohta). Liigitamine ras
keks kuriteoks, kuriteoks ja üleastumiseks on alale jäänud, kuid 
rasket kuritegu ja kuritegu iseloomustawad karistusliigid on 
karistusredeli muutmise töttu ka muutunud.

2. peatükk.

Kriminaal seadustiku makswuspiirkonö.
Käesolewast peatükist on wälja heidetud wene eelnöu 7, 

3 ja 12: esimese kahe paragrahivi wäljaheit on enesest lnöistetaw, 
Kuna Eesti Wabariigil niisuguseid suhteid Türgi-, Persia-, tziina-, 
Koreamaadega ning Buhaaraga ei ole, kui oli wene riigil; § 12 
kohta arwas kommisjon, et wälisriikides makswates kriminaal 
seodustikkudes ettenähtud karistuste redel meie omale harilikult 
ei ivasta ja sellepärast kohtul tehniliselt wöimata oleks täpselt 
neile karistustele ineil seatuid tagajärgi määrata: pealegi on öi
guste wöi öiguswöimete wötmine ja Kitsendamine suurel inääral 
antud kohtu äranägemise meelewalda, milleks teadagi waja oleks 
pöhjalikult tutivuneda iga käesolewa süüteo asjaoludega: see oleks 
aga waewalt wöimalik: sellepärast arivati öiglasemaks nende üksi- 
kute juhtumuste peale, Kus meie kodanikule wäljamaal inöistetud 
karistusele tuleks meil öiguste kärpinlised juurde lisada, tähelpanli 
initte pöörata.
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§ 5.
Wene tekstis olew eriseaduste nimestik Heideti wälja, Kuna 

nad weel eestistamata ja praegusel ajal weel täiel'ist ülelugemist 
teha ei saa; selle asemel wöetakse käsitusele üldistaw söna ,,eri- 
seadused"; wene p.p. 2 ja 3 langewad wälja kui weile mitte- 
kohased.

§ 10.
Kommisjon luges wajalikuks täiendada seda paragrahwi uue 

teise jaoga, millega wöimaldatakse oma kodanikke wälja anda, 
kuid ainult sellekohase lepingu olemasolekul, mitte aga tekkinud 
wastastikkuse pöhjal.

3. peatükk.

Karistused.
Käesolew peatükk sisaldab üksikasjalikke norme karistuste 

kohta. Wörreldes wene U. N. S. 1. peatüki 3. jaotusega on 
täielt wälja jäetud terwe rida paragrahwe ja nimelt: 17, 19, 
23, 25, 26, 29, 32, 34 ja 35 (suurem osa). Kuna weil asumi
sele saatmine ja Kindlus pea- kui ka lisakaristusena ära langewad, 
peawad 17, 19 ja 23 ära jääma (waata märkused 2
juurde). 25, 26 ja 29 aralangemine on ligemalt motiweeri-
tud märkustes tztz 18 ja 19 juurde. Wene U. N. S. 32 jäeti 
wälja järgmistel kaalutlustel: Nimetatud paragrahwiga taheti kon- 
strueerida isesugust parandusasutust nimega ..tööinaja" kuritegija- 
tele, Kes türmi olid möistetud. Töömaja oli arwatud quasi lisa
karistusena türmile teatawatel tingimuste!. Kindlad kontuurid 
selle asutuse kohta puudusid nähtawasti wenelastel enestelgi: nii- 
palju on aga selge, et ühest küljest pidi nimetatud asutusse paigu- 
tatama tööpölgajaid süütegijaid, teisest küljest pidi töömaja täien- 
dama türmi karistust, mis liiga ühekülgselt (üksikwangistus) ar
watud oli. Kuna aga selge on, et röhuw enamus kuritegijatest 
tööpölgajad ja suurem töukejöud kuritegewusele andumiseks just 
wöördumine tööst on, siis on arusaadaw, et iga wabaduskaotus
lise karistuse siht peab olema wahialust tööd tegema öpetada ja 
töötamist harjumuseks teha. Sellepärast ei wöi ,.töömaja" mitte 
eriline türmi lisakaristus olla, waid iga wabaduskaotusline karis
tus peab teatud määral töömajaks saama. See siht on, niipalju 
kui wöimalik, teostatud n. n. progressiiw süsteenns, mida ka- 
watsetakse köikide wabaduskaotusliste karistuste täidesaatmisel 
(peale aresti) maksma panna. Eriti peab aga muutuma türmi 
kui ainult üksikwangistuse iseloom. Neil pöhjustel leidis kom
misjon, et eriasutuse ,,töömaja" sisseseadminc nii Pöhimötteliselt 
kui ka praktiliselt otstarbekohatu on ja heitis nmstawa wene 
N. N. S. paragrahwi wälja.
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Wenc U. N. S. 8§ 34 ja 33 käsitawad keeldu elada peale 
karistuse ärakandmist teatud kohtades ja politsei walwet nende 
isikute üle. Ka neid instituute otsustas kominisjon wälja heita. 
Mis puutub keelusse elukohta walida, siis ei wöi see meie oludes 
juba territoriaalsetel pöhjustel äset leida.

Politsei walwe asjus on weneaegne Praktika näidanud, et 
selle instituudi korralik funktsioneerimine wöilnata on; see kas 
inuutub puht formaalseks — lihtsaks enesest teatamiseks politsei 
asutuses, wöi aga läheb nii raskeks, et ta karistusest mabanenud 
isikule suuri takistusi teeb töö leidmiseks ja korralikku seltskonda 
tagasi pööramiseks. Sellepärast leidis kommisjon otstarbekohase 
olewat ka seda instituuti wälja heita. Selle asemel soowitab 
komniisjon ellu kutsuda sellekohaseid patronaate, Kes wabaks- 
lastuile toeks ja abiks wöiksid olla.

8 12.
Selle paragrahwiga on maksma jäetud wene U. N. S. § 15 

ettenähtud Kord, mille järgi surmanuhtlus täide saadetakse poo- 
mise läbi, kuid uuendusena esineb wöimaluse andmine surmamöis- 
tetule otsust täide saata ka kihwtitamise läbi. Kommisjon kaalus 
läbi köik tema teada olewad surmanuhtluse täidesaatmise wiisid: 
mahalaskmine, giljotiin, Kirmes, möök, garott, elektritool ja poo- 
mine, ning jäi peatama nimelt poomise kni wiisi juures, mis 
köige wähem füüsilist piina tekitab. Kni ka paistaks, et köige 
öigem surmanuhtluse täidesaatmise wiis oleks mahalaskmine, siiski 
selgus, et mahalaskmine üks köige halmematest surmanuhtluse 
täidesaatmise wiisidest on. Eriti on kindlaks tehtud, et inaha- 
laskmine pahatihti otsekohest surma ei tekita ja mitmekordset 
laskmist tarwilikuks teeb, mis aga arusaadawalt füüsilist kui ka 
hingelist piina tekitab. Ka elektritool ei ole küllaldaselt Kindel 
surmanuhtluse täidesaatmise wiis, nagu seda Ameerika Praktika 
näidanud ja sagedasti surmamiseks mitmekordset woolulaskmist 
tarwitab. Poomine aga on juba sellepärast wastuwöetaw, et 
tema igal juhtumusel kohe surmamöistetu möistust halwab ja 
selle läbi temalt wötab igasuguse walu ja piinatunde. Selle seisu- 
kohaga ühines ivastawa järelpärimise peale ka ülikooli arsti- 
teaduskond. Et aga arwatawasti suurema hulga süüdimöistetute 
peale teadmine, et poomise surm ees seisab, hingeliselt wäga rusu- 
inalt möjuda wöib, otsustas kommisjon alternatiiwselt täidesaatmise 
wiisi tarwitusele ivotta: surinamöistetule, Kelle! küllalt hingelist 
jöudu on, kuid Kes poomist pölgab, nwimaldada kihwtitamise läbi 
surra. Wastawa järelpärimise peale seletas ülikooli arstiteadus- 
kond, et wöimalik on joogi wöi söögi sees wöetud kihwtilise aine 
läbi kiirelt ja waluta surra. Neil kaalutlustel wöttis koinmis- 
jon wastu 12 uue redaktsiooni.

12
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8 13.
Käesolew paragrahw sisaldab eneses wene U. N. S. § 16 

norme. Sunnitöö tähtajad on endiseks jäänud. Ara on langenud 
asumisele saatmine peale sunnitöö ärakandmist (waata märkused 
8 2 juurde), niisama ka märkus 1 ja 2, Kuna täidesaatmise wiis 
lähemalt saab määratud wangistusseaduses. Toonitatud on ainult 
asjaolu, et täidesaatmise wiisi aluseks wöetakse süütegija paran
damine, sellega niipalju kni wöimalik praegu wälisriikides mak- 
sew progressiiw süsteem.

§ 14.
Käesolew paragrahw sisaldab wene U. N. S. 18 ja 20 

norme muudetud kujul. Wene parandusmaja ja türmi ühendamise 
aluseks wöetud kaalutluste kohta waata märkused tz 2 juurde. 
Wene tztz 18 ja 19 ning märkustes ettetulewatest täidesaatmise 
määrustest on muudetud kujul sisse wöetud ainult kinnipidamise 
koha äramääramine ja sunduslikkude tööde Kord wangimajas ja 
wäljaspool wangimaja. Ilksikasjalisc täidesaatmise korra asjus 
tehakse saade wangistusseaduse peale, kuid ära tähendades, et 
täidesaatmise wiis peab wastama paraudamise sihile, seega prak- 
tiliselt tuleb wöimalikult läbi wiia wälisriikides läbiproowitud 
progressiiw süsteemi. Ka üksikivangistuse kohta üksikuid inäärusi 
ei ole, sest seda wöib tarwitusele wötta mitte iseseiswalt, waid 
kui lahutamata osa progressiiiv süsteemist. Kolmanda löikena 
ou käesolewasse paragrahwi paigutatud määrus, nulle järgi mitte 
iile 6 kuu kinnimöistetud wöiwad nöuda, et neid wälistöödele 
ei saadetaks. See norm on tarwilik sellepärast, et wangimaija 
alla 6 kuu langeivad süütegude eest ka isikud, kelledelt kahtle- 
mata nöuda ei wöi, et nad wälistöödel peaksid käima. Wene 
8 18 märkus 4 ja § 20 märkus 2 sisaldawad norme ennetäht- 
aegse wabastaniise kohta, mis siit kohalt ivälja jäctud, sest et nad 
on üksikasjaliselt normeeritud iildosa peatükk 5. Uhendatud türmi 
ja parandusmaja karistuse wangimaja tähtaeg on kahest nädalast 
kuni kuue aastani.

8 15.
Käesolewas paragrahwis on wörreldes wene U. N. S. 8 21 

ivälja jäetud 4. jagu, kui meic oludes mittetarwilik ja otstarbetu. 
Wene 8 21 märkus jäi arusaadawalt ivälja, kui ajutiue määrus, 
mis oli tingitud wana N. S. makswusest.

8 16-
Käesoleivas paragrahwis on, wörreldes wene U. N. S., 1 

jagu muudetud wastaivalt karistusredeli muutmisele; 2. jaos ivälja 
jäetud waimulikkude öiguste kitsendused, Kuna käesoleiva eelnöu 
eriosast on wälja jäetud paragrahwid, mis ivaimulikke karistaivad 
nende erikohuste ebaöige talitamise eest; 3. jaos on Kunde ivälja- 
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arwamine üle wiidud kalendri peale wälisriikide kriminaal sea- 
dustikkude eeskujul, et praktikas sagedasti ettetulewatest segadus- 
test sellel alal pääseda. Ühtlasi on juurde lisatud aastate arme 
wiis ka kalendri järgi.

8 17.

Rahatrahwid on arnsaadawalt fikseeritud markades ja nende 
määr suurendatud sajakordseks. Kuna weil wene U. N. S. 
tz 24 3. jaos tähendatud erikapitaal puudub, on see osa wasta- 
walt muudetud ja rahatrahwid määratud riigi kasuks.

88 18 ja 19.

Wene U. N. S. 25—30 sisaldawad öiguste kaotamisi 
kui lisakaristust. Need öiguste kaotamised jagunewad 3 gruppi: 
seisusliste öiguste kaotus, awalikkude öiguste kaotus ja eraöiguste 
kaotus. Wiimased 2 gruppi jagunewad oinakorda igaüks 2 ossai 
juba omandatud öiguste kaotus ja öigusivöime kaotus. Nende 
öiguste kaotuste liikidega tutwunedes peab tähendama, et meie 
oludes esimene grupp — seisusliste öiguste kaotus — iseenesest 
wälja peab langema, sest et weil seisused on ära kaotatud. Iääb 
järele awalikkude öiguste ja eraöiguste kaotus. Wiimase lisa- 
karistusc grupi otstarbekuse juures tuleb aga tösiselt kahelda. 
lNdiselt peab tähendama, et köik öiguste kaotuscd said oma alga- 
tuse n. n. kodanlisest surmast, mis pidi kergema karistuseua esi- 
nema süüsilise surma surmanuhtluse körwal. Surmanuhtlus, lö- 
petades inimese elu, eraldab teda täiesti seltskounast, Kuna kodan- 
lise surma juures siiski isik alles jääb, Kelle edasielamine ilma 
teatud öigusteta ikkagi wöimata on. Sellepärast kuli tahes ehk 
tahtmata nendele isikutele asumisele saatmisel pärast sunnitööd 
möned öigused, öigem öiguswöime, tagasi anda. Peab pooldama 
nii teoreetiliselt kiri praktiliselt pöhjendatud seisukohta: kui riik 
ei taha süütegijaid eluks ajaks oma ülespidamisele wötta, siis 
ei ole wöimalik eraöiguswöimet jäädawalt ära wötta. Eraöigus- 
wöimet ivöiks ainult teatawaks ajaks ära wötta, kuid ka see 
ei ole otstarbekas. Teine lugu on juba omandatud eraöigustega, 
sest et neid wöiks ära wötta ainult jäädawalt, kuua nwimata 
oleks näit. juba pärijatele üleantud warandust tagasi anda isikule, 
kellelt see Kord ära wöeti: kuid ka eraöiguste ärawötmine ei ole 
soowitaw. Tähtsam osa eraöigusi on arusaadawalt waranduslised 
öigused: köiki ivaranduslisi öigusi ära ivöttes saadakse kätte 
kahte asja: esinalt, kui karistus tähtaegne on, — ja tähtajata 
karistusl ei tule peaaegu ette, — wöetakse süütegijal wöimalus 
peale karistuse kandmist nii öelda uue elu algamiseks: nagu teada, 
on esimene aeg peale karistusest wabanemist köige raskem, mille 
töttu awatlus kuritegewusele ka köige suureni on: kui nüüd karis
tusest wabanenu köik oma, kui ka wähese, waranduse kaotanud 

12'
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on. siis wöib peaaegu üindlasti öelda, et ta jälle kuritegewu- 
sele andub.

Weel raskem, ühes sellega ka öigluseta, paistab Leine külg 
olewat. Kni weel warandusliste öiguste ärawötmises näha ka- 
ristust isikuie, Kes süüteo korda saatnud, siis ei peaks ju mingi- 
sugust pöhjusl olema tema perekonda karistada. 2a kahttemata 
kannatab süüteqijalt warandusliste öiguste ärawötmise all ka 
tema perekond. Neid wäiteid on küllaldaselt ette toodud krimina
listide poolt, ja kui meie wälisriikide uuemaid kriminaal seadus- 
tikke waatleme, siis näeme, et eraöiguste ärawötmised lisakaris- 
tuste hulgast wälja on langenud.

Kui köigil neil pöhjustel juba omandatud eraöigusi ära ei wöi 
wötta, siis ei wöi seda muidugi teha ka eraöiguswöimega, sest 
esimes'eft on tingitud ka teine, ja ilma öiguswöimeta on öiguste 
teostamine wöimata. Köigil neil pöhjustel leidis kommisjon. 
et seisusliste öiguste kaotuse körwal ka eraöiguste kaotused ära 
langema peawad. .

Weidi teisiti on lugu awalikkude öigustega. Nende kaotus on 
teatawal müäral kindlustus-abinöuks, mis wöimaldab, jättes pun- 
tumata isiku eraelu, eraldada neid isikuid nwalikust elust, Kelle 
poolt kordasaadetud süüteod on näidanud, et nad oma iseloomu 
töttu awalikku usaldust ära ei teeni. Aga ka siin muidugi tekkib 
küsimus jäädawast ja ajutisest öiguste kaotusest. Oiguswöimet 
ivöib ajutiselt ära wötta, omandatud öigusi aga wöib ainult 
Kord ära wötta ja seda jäädawalt. Sellele seisukohale on ka 
kommisjon asnnud, tähendades A 18 omandatud aivalikke öig^lsi, 
mis jäädawalt ärawötmisele kuuluwad, ja § 19 — awaliköigus- 
wöimet, mis ajutiselt ära wöetakse. Käesolewa Kawa tz 18 
wastab teatud kitsendustega. mis meie oludest tingitud. wene 
U. N. S 28, Kawa § 19 niisama — wene tz 30. Eriti tuleb
tähendada 19 P. 1 peale, milles meie pöhiseaduse kohaselt ka
osawötmine rahwahääletamisest sisse on ivöetud: sama paragrahioi 
p. 3 muudab oluliselt wene 11. N. S. H 30 p. 3: kominisjon 
leidis, et eriti lähemad söjad on näidanud, et iga üksik mees- 
kodanik riigile söja ajal tarwilik on ja et kohuslikult söjanmes 
teenimine, söjaiväelise ettewalinistuse saainine, ivähem öigus Kui 
kohus on. Kui nüüd ilmasöja ajal Wenemaal isegi wangisid 
wabastati, Kes soowi awaldasid wäerinnale minna, siis seda enam 
ei ole Pöhjust söjawäe kohusest wabastada wördlemisi suurt kogu 
isikuid ainult sellepärast. et nad öiguskaotuslise süüteo korda 
saatnud, mis tihti köige raskem polcgi. Sellepärast leidis kom
misjon. et öiguste kaotus wöib puudutada ainult mittekohuslist 
sojawäeteenistust. Peale ilmasöda iünunud wälisriikide krimi
naal seadustikkude kawades on ka umbcs samale seisukohale asu- 
tud, kasutades ära ilmasöja kogemusi sellel alal. Wälja heidetud 
on sellega wene U. N. S. 25, 26 ja 29, ning 27 nii palju 
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kui wiimane paragrahw eeltoodud pöhimötete ivastu käib. Käes- 
olewa kawn 88 18 ja 19 ettenähtud öiguste kaotamised on ühen- 
datud sunnitööle ja osalt surmanuhtlusele möistmisega, kusjuures 
köik seal ettenähtud öiguste kaotamised obligatoorsed on. Oigus- 
wöiine tagasiandmise kohta waata § 21.

8 20.
Nagu 88 18 ja 19 näha, on seal ära tähendatud öiguste kao- 

tamine igal juhtumusel ühendatud sunnitööga kui pikaajalise raske 
karistusega. Sellele seisukohale ei wöinud aga kommisjon asuda 
wangimaja suhtes.

Wangimaja, mis karistusena kuriteo eest esineb, ei nöua 
wastawate süütegilde iselooinu järgi igakord öiguste ärawötmist. 
9lagu § 19 märkustes tähendatud, on öiguste kaotus kindlustus- 
abinöu; sellepärast leidis kommisjon täiesti otstarbeka olewat 
kergema karistuse — wangimaja — määramise puhul kohtuniku 
kaalumisele jätta igal iiksikul juhtumusel küsimust, kas süüteos 
wäljenenud süiitegija iseloom nöuab selle kindlustusadinöu tar- 
witamist ja missugusel määral, silinas pidades, et 88 18 ja 19 
ettenähtud öigused ise mitmesugust iseloomu kannaivad. Selle töttu 
arwas koinmisjon wöimaliku olewat 8 20 tähendada, et 88 18 ja 
19 ettenähtud öiguse kaotused io ö i w a d Üraivöetud saada ivangi- 
maija inöistinisel, kas köik Koos wöi üksikult. llhes sellega on 
weel järgmine kitsendus tehtud: arwesse wöttes, et kuritegude 
liik wäga laialdane on ja sinna hulka kuuluwad ivördlemisi öige 
wäiksed süiiteod, leidis kommisjon, et nende süiitegude juures, 
mille karistuse iilemmäär 1 a. wangistust on, öiguste ärawötnrise 
kiisimus ainult sel juhtuiniisel iiles wöib töusta, kui see eriosa was- 
tawas paragrahwis eriti ette on nähtud. On aga karistuse iilem
määr üle 1 a., siis wöib igal juhtumusel öiguste ärawötmise küsi
must käsitada. Selle müärusega on ka teatawal määral alal hoitild 
ivahekord wene parandilsmaja ja türmi wahel, nii nagu see wäl- 
jendub wene U. N. S. 8 27.

8 21.
Käesolewas paragrahwis on, ivörreldes wene U. 91. S. 8 31, 

ühtlustatud wene seaduse 1. jaos ettetulewad tähtajad, wöttes 
ivangimaija (ühendatud parandusmaja ja türm) möistetute reha- 
biliteerimise tähtajaks iviis aastat.

Mene seaduse teisest jaost on ivälja jäetud nöue, et lühendatud 
tähtajal rehabiliteeritu peaks elama ivähemalt 2 aastat iihel kohal, 
klii meie oludes mittekohane ja -tariviline tingimine.

8 22.
Käesolewas paragrahivis on, ivörreldes wene U. N. S. 8 38, 

wähesed muudatused ette wöetud. Wene 8 33 p. 4, mis wastab ineie
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P. 3, on wälja jäetud waimulikkude öiguste kaotuse tähtajad, sest 
waimulikkude teenistusalalised süüteod on eriosast wälja heidetud 
(waata märkused eriosa juurde). Niisama on ivälja jäetud selle 
punkti löpp, mis räägib keelust tagandamise puhul sama wöi 
körgemat teenistuskohta pidada kunagi, sest see juhtumine puu- 
dutab, wene U. N. S. eriosa järgi, ainult waimulikke.

Wene U. N. S. 33 p. 2, mis wastab meie p. 4, on 
muudetud, sest et meil wastaw erikapitaal puudub.

4 23.
See seadus wöib Eesti oludes erilise tähtsuse omada, kui 

silmas pidada, et wüljamaalaste arw meil alatasa suureneb. Et 
kohane ei ole kuritegijaid wäljamaalasi riigis sallida, siis on 
iväljasaatmise ivöimalust weel suurendatud, teda endise türmi karis
tuse peale laiendades.

5 24.
Käesolewas paragrahwis on, ivörreldes wene U. S. tz 36, 

1. jaos p. 1 inuudatus ette wöetud. Selles paragrahwis käiwad 
ivene teksti järgi konsiskeerimise alla 3 liiki asju: 1) asjad, mille 
ivalmistaniine j. n. e. keelatud oli, 2) süüteo kordasaatmiseks ival- 
iliisseatud ivöi tarwitatud asjad juhtumusel, kui nende ürawöl- 
mine seaduses eriti ette on nähtud, ja 3) muud seaduses eriti 
nimetatud asjad. Silmas pidades, et 2. juhtumine selguseta on, 
sest ivene seadustikus wastaivaid erimäärusi ei ole ja, nagu motii- 
ividest näha, kawatseti neid erimäärusi protsessi seadustikku paigu- 
tada, seal aga ilmunud ei ole: teisest küljest aga oleks süsteinaatliselt 
ekslik inaterjaal seaduses saateid protsessi seadusse teha: sellepärast 
leidis kommisjon tarwiliku olewat seda liiki asju kindlatt fikseerida. 
Koiiiinisjon Konstateeris, et peale ülewalnimetatud 1. ja 3. juhtu- 
muse ainult need asjad konsiskeerimise alla kuuluwad, mis süüteo 
kordasaatmiseks walmis seatud wöi tarwitatud olid ja mis hari- 
likult ainult süüteo kordasaatmiseks tarwitatakse konkreetse isiku 
käes: nii näiteks on muukrauad harilikuit seesugused asjad: kui 
need aga lukusepa käes on, siis muutub nende iseloom, sest wii- 
mase käes on nemad harilikud tööriistad. Sellepärast tuleb selle 
punkti järgi konsiskeerimist ettewaatlikult otsustada, konfiskeerides 
asju. ainult siis, kui nad käesolewa kuritegija käes ainult süüteo 
kordasaatmiseks tarwitatawad olid. Wastasel korral wöiksid sage- 
dasti kolmandad isikud kannatada, Kes laenates näituseks laske- 
riista teisele heas usus, ainult sellepärast oma warandusest ilma 
jääwad, et teine isik selle riistaga süüteo kvrda saatis.

Niisania on käesolewas paragrahwis, wastandina ivene sea- 
dusele, määratud, et ärawöetud asjad tunnistatakse riigi onlandi^ 
seks, ilma et nende eest müügil saadud raha erikapitaali jaoks 
antakse, silmas pidades, et meil sarnast erikapitaali ei ole.
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4. peatükk.

Karistuse kanömisest tingimisi 
wabaötamine.

Käesolew peatükk sisaldab eneses instituuti, mis wene U. N. 
S. weel äset ei leidnud. Küll ilmusid Wenemaal peale 1905 
aasta Kaks projekti selle instituudi maksnlapaitemiseks, kuid iikski 
neist teostamist ei leidnud. Käesolewa peatiiki kokkuseadmisel on 
arwesse ivöetud peaasjalikult wälisriikide seadusandlust sellel alal, 
eriti uuema aja seadusandlust, kui ka meie wastawat seadust 2. 
juulist 1920 a. („R. T." 1920 — nr. 119/120). Nagu 2. 
juuli 1920 a. seaduses, nii on ka käesolewa peatiiki pöhi-- 
joontes aluseks wöetud n. n. prantsuse-belgia süsteeem, nrille töttu 
eriti tarwitusele ei tulnud iilewalwe orgaanide konstruktsioon, 
sest kommisjon leidis, et seesuguse iilewalwe organiseerimine meie 
oludes pikemat aega nöuab. Alljärgnewates märkustes on wördle- 
walt inakswa 2. juuli 1920 a. seadusega muudatused ära tähendatud. 
Nimetatud seaduse normidest on täielt wälja langenud 2, 3 ja 6, 
Kuna 2 ja 6 sisaldawad eneses protsessi ja täitmise määrusi, 
millede koht ei ole kriminaal seadustiku's - tz 3 kohta waata mär
kused eelnöu 28 juurde.

8 27.
Käesolew paragrahw sisaldab eneses karistuse kandmisest tin- 

gimisi wabastamise instituudi tarwitusele wötmise aluseid. Neid 
on Kolm: 1) määratud karistus ei tohi raskem olla 3 aastasest 
ivangimajast iliua öiguste kaotuseta: 2) süüdlane ei tohi waremalt 
sllnnitööga wöi wangimajaga karistatud olla; 3) kohus peab 
arwamisele jöudma, et karistuse kandmisest tingimisi wabastamise 
käsitamine siiüdlast paranemisele iviib, nönda et ta edaspidi kuri- 
tegewusele enam ei andu. Wörreldes 2. juuli 1920 a. seadusega 
on wälja heidetud tarwitatawa juhtumuse karistuse iilemmäära 
arwestamine, kui ülearune ja otstarbetu. Niisama on laiendatud 
karistuse kandmisest tingimisi wabastamise piirisid (3 a. pro 
6 kuud wangistust j. n. e.). Nagu kohtupraktikast selgunud, 
on 6-kuuline ülemmäär tarwitamise juures liig madal.

Wälja jäetud on ka teistkordse tingimisi karistuse kandmisest 
wabastamise keeld (waata märkusi 32 kohta).

§ 28.
Selles paragrahwis määratakse katseaja tähtaeg ära. Katse- 

aja pikkus on jäänud endiseks. Ära on langenud nöue, et süüd
lane peab kohtule kohustuse andma, et ta uusi süütegusid korda 
ei saada (2. juuli 1920 a. sead. § 3). Wiimane määrus leiti 
asjata olewat, sest seesugune kohustus iseenesest ei kohusta kedagi 
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ja ei raskenda karistust selle rikkumisel. Teisest küljest seob ta 
aga kohtuniku käsi, andes otsckui süüdlase kätte otsustamise, kas 
käesolewal juhtumusel tingimisi karistuse kandmisest wabastamist 
tarwitusele wötta wöi mitte.

8 29.

Käesolew paragrahw on, ivörreldes 2. juuli 1920 a. seaduse H 
4, selgemini redigeeritud. Uuendusena wöimaldatakse karistuse kand- 
misest tingimisi wabastamist ka siis tagasi wötta, kui katseajal 
uue kordasaadetud süüteo eest süüdimöistmine järgneb kahe aasta 
jooksill peale katseaja löppu. See laiendus on wajalik, arwesse 
wöttes, et kohtute tegewuselt erakordset kiirust nöuda ei wöi. 
llhtlasi on täiendawalt tähendatud, et täitmisele pöoramisel tarwita- 
takse kokkuarwamise määrusi.

8 30.

Käesolew paragrahw on, ivörreldes 2. juuli 1920 a. seadusega, 
uus. Ta on tingitud praktikast ja korraldab juhtumust, kui katsc- 
aja kestel kohtu otsustamisele tuleb tingimisi möistetud isiku leine 
süütegu, mis aga ka enne katseaja määramist korda saadetud oli. 
Siiu arwestatakse ainult möistmisega sunnitoöle ja wangimaija, 
kusjuures tingimisi niöistmine tagasi wöetakse ja mölemad karis- 
tused koostatakse. Aresti ja rahatrahwile möistmise juhtumused, 
kui tähtsusetad, on körwale jäetud.

8 31.
Wastab täielt 2. juuli 1920 a. seaduse § ö.

8 32.

Wastandina 2. juuli 1920 a. seaduse tz 4, Oii käesoleivas 
paragrahwis üleswöetud norm, mille järgi hea ülespidamine katse
aja kestel kustutab karistuse, ei wabasta aga süüst: wiimane 
norm 2. juuli 1920 a. seaduses on nählaw eksitus, mis süstemaat- 
liselt käesolewasse prantsuse-belgia eeskujul ülesehitatud instituuti 
ei kuulu. Käesolew paragrahw iseenesest on aga tarwilik, et 
sikseerida tingimisi karistuse kandmisest wabastamise tagajärgi. 
Uhtlasi on sellest normist tingitud ka 2. juuli 1920 a. seaduse 

1 löpu muutmine; kui karistus kustunud on käesolewa (32) 
paragrahivi järele, ei ole wormilist pöhjust keelata teistkordset tin
gimisi karistuse kandmisest wabastamist. Ka sisuliselt on täiesti 
wöimalik käesolewat instituuti korduwalt tarwitada, kuigi korduiv 
tarwitanline erilist ettewaatust nöuab.
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L. peatükk.

Enne tähtaega tingimisi wabaötamine.
Enne tähtaega tingimisi wabastamise instituut puudus wene 

eelnöust, — kui mitte arwesse wötta tz 23 ettenähtud wöimalust 
silnnitöölisi üle wiia asumisele ja asumiselt wabastada, — kuid 
ei olc mitte uus, waid maksis juba 1909 a. saadik (w. ivangistuse 
seadus tztz 416—436): praegu maksab ta sel kujul, nagll ta ümber 
korraldati wene ajutise ivalitsuse 1. VI!I 1917 seadusega (Oo6p. 
V3UK. pt. 1326). Kommisjon luges wajalikuks seda institiluti 
wäljamaa seadusandluse eeskujul kriminaal seadustikku sisse 
wötta tema normide materjaal-seaduslise iseloomu töttu, jättes 
karistuse täitmise seaduse hooleks ära määrata, missugune orgaan 
ja mis korra järele saab seda käsitada. Wörreldes praegu sellel 
alal makswa seadusega on siin peatukis tehtud järgmised muuda- 
tused: wälja on jäetud mitmesugused lisatingimused (1. VIII 1917 
seadus tz 6), nulle käsitamine eeldab erilise walwe orgaanide ivörgu 
sisseseadmist: kommisjon arrvas, et ei ole mötet patronaate sisse 
seada ainult tingiinisi ennetähtaegselt ja karistuse kandmisest tingi^ 
misi wabastatute jaoks, lvaid kui juba, siis köikide wangist wabas- 
tatute jaoks; weel arwas kommisjon, et riigi poolt organiseeritud 
patronaadid ei tasu — nagu ka iväljamaa katsed näitawad — 
waewa: nad tuleks ellu kutsuda seltskonna enese poolt ja riik 
ainult toetaks neid rahaliselt, siis ei näeks nad mitte wangist waba- 
nejatele peale sunnitud asutuseks, nullest nad eemale saawad hoidma, 
waid seltskonna poolt wäljasirutatud abiandwaks käeks, millest 
iga wang wöib kinni haarata, kui tal tahtnüst on kuritegewusest 
loobuda: ei ole tal aga seda tahtnüst, siis ei aita ka sunduslik 
walwe. Teatawat walwet wangist wabanejate üle teostab riigiwöim 
ikka (nad registreeritakse krinlinaalpolitseis ja peetakse alatise walwe 
all nende kurikalduwuse kohaselt), kuid see walwe ei suuda lisa- 
tingimuste täitmise järele walwata; seltskonna poolt ellukutsutud 
patronaadid wahest suudaks seda, kuid neid endid on raske nii 
hästi organiseerida, et nende andmete najal teha inimestele raskeid 
järeldusi. On wöimaldatud ennetähtaega tingiinisi ivabastada ka 
korduwalt, muidugi Kus selleks täiesti kaaluwad pöhjused olemas 

37).

§ 33.
Kommisjon leidis, et 1. VIII 1917 seadusega wähendatud 

minimaalne karistuse-aeg tuleb uuesti suurendada — 1,4 pealt 2/3 
peale; wähemate karistuste juures jääks see aeg muidu liiga lühi- 
keseks wangi iseloomuga pöhjalikumalt tutwunemiseks, liiategi Kuna 
tähele on pandud, et wangid sagedasti head ülespidamist simuleeri- 
wad, mis muidugi hölbus on lühikeste tähtaegade juures.
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8 36.
Nue raske kuriteo wöi kuriteo kordasaatmise puhul arwas 

kommisjon wabastamise tagasiwötnlist teha obligatoorseks.

6. veatükk.

Güütöarwamise ja turitegeliktuse 
üngimused.

8 4».
Süiiksarwamise ea alammäära töstis kommisjon 10 a. pealt 

12 a. peale, Kuna meie pöhjamaa oludes möistusline wäljaare- 
nemine rohkem aega ivötab, kui endise ivene riigi laiade piiride 
kohaselt ivälja arnmtud keskmine tühtaeg; pealegi näitaivad wälis 
riikide uuemad kriminaal kodeksid kalduwust seda alammäära 
üldse körgendada.

§ 41.
Wörreldes wene tekstiga Heideti wälja III ja IV jagu; esimene 

sellepärast, et wajadust ei ole siin kohtu äranägMist piirata, teine 
sellepärast, et meil naiskloostrid ei ole.

4 43.
Teise jao redaktsioon ou muudetud ja teine Pool wälja heide- 

tud, Kuna ta sisaldab eneses paljast sönade mängu (neOpenenoe^i, 
— neoei'opoMilooim).

7. peaMk.

Süüöluse liigid.
Selles peatiikis on muudatus tehtud ainult § 52. OUmelt 

ou wene möiste asemele osawötmine ühingust raske kuriteo wöi 
kuriteo kordasaatmiseks na, 6oo6m,66i'N'd MN
^/nnnenin 'vnMnuvo npee^ii^ieiiin npeei'M^ieuin)
wöetud möiste ,,teise wöi mitme isikuga kokkuleppimine rasket 
kuritegu wöi kuritegu korda saata". Seesugune muudatus on 
terwes eelnöus järjekindlalt läbi wiidud ja lähemad motiiwid sel- 
leks on mahutatud H 76 juurde.
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8. peatükk.

Kariötuöte kergenöamine ja wahetamine.
8 53.

Selles paragrahwis sisalduwad muudatused wene tekstiga wör- 
reldes on peaasjalikult tingitud asjaolust, et eelnöll eriosas on 
sanktsiooni määramise lviisi muudetlld. Wene kodeksi eriosas mää- 
ratakse üksikutes paragrahwides karistus kolmel wiisil: 1) teataw 
karistus määratakse terwes tema seaduslikus ulatuses, s. o. alam- 
määrast knni ülemmäärani, näit. karistatakse parandnsmajaga (36- 
u^ronenie^i, 61, neirpunme^knoivri, s. o. 1V2 aastast knni 
6 aastani; 2) fikseeritakse karistuse alammäär, küsjuures ülein- 
määraks jääb seaduslik ülemmäär, näit. karistatakse: parandus- 
majaga mitte alla 3 aasta ja 3) fikseeritakse karistuse ülemmäär, 
kusjuures alammääraks jääb seaduslik alammäär, näit. karista
takse parandnsmajaga mitte üle Kolme aasta. Seesuguseid karis
tuse määramise wiise ei leidnud kommisjon mitte otstarbekohase 
olewat alles jätta. Rääkimata sellest, et see karistuste määramise 
wiisi asjata keeruliseks teeb, leiti nimelt, et üldpräwentsiooni seisu- 
kohalt on otstarbekam igas eriosa paragrahwis süüteo eest määra- 
tawa karistuse ülemmäära ära tähendada, mida kohus määrata 
wöib. See näitaks igale ühete selgesti, kui suure karistuse ülom- 
määra alla on seaduse andja tahtnud ühte woi leist süütegu tömmata. 
Alammääraks oleks siis alati seaduslik alammäär. Seesuguue lihtne 
sanktsiooni määramise wiis on ka hollandi Krim, kodeksis läbi 
wiidud ja wäljendub käesolewas eelnöus sönadega: karistatakse: 
sunnitööga, nmngimajaga, arestiga mitte üle teatawa määra.

Mis puutub küsimusse, kas see ei too enesega kaasa karistuste 
ulatuse muutumist üksikute süütegude eest wene kodeksiga wörrel
des, siis peab tähendama, et seda ainult ühel juhtumusel wöib ette 
tulla, nimelt neil Kordadel, Kus wene paragrahwi järele on karistu- 
seks määratud sunnitöö, parandusmaja, türm wöi arest mitte 
alla teatawa määra. Neil Kordadel ei wöinud kohus süüd kergenda- 
watel asjaoludel tz 53 alusel järgmise alama liigi karistuse peale 
üle minna, kuid eelnöu järele wöib ta seda teha. Seesugune inuuda- 
tus ei tohiks aga mitte heidutada, sest et süütegude wördlew raskus 
ei wöiks mitte oleneda karistuste alammäärast waid ülemmäärast: 
ka köige raskemalt karistatawas süüteo liigis wöib juhtumus ette 
tulla, Kus kordasaadetud süüteo eest öiglane oleks öige kerget 
karistust määrata. Nii on hollandi kodeksi järele tapmise eest 
määratawa karistuse maksimum 15 aastat, miinimum aga ainult 
üks päew.

Löpuks peab tähendama, et käesolewa § p. 3 on wangimaja 
alammäär ära tähendatud, et mitte wöimalust anda tähtaegselt 
sunnitöölt alla minnes liiga kerget karistust määrata.
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8 54.
Eelwangistuse sissearwamise juures karistusajasse on arwesse 

wöetud ka arest rahatrahwi wahetusena. Leiti nimelt, et see oleks 
järjekindlam süsteemi wöttes, kui et kohtul öigus oleks neil 
Kordadel ainult rahatrahwi wähendada tz 53 korras, nagu wene 
kodeksi järele oli möeldud.

88 55-57.
Allealiste wastutuse suhtes arwati kohaseks wastutuse alam- 

inäära tösta nimelt kümne aasta pealt kaheteistkümne aasta peale. 
Köik uuewad kodeksid ja eelnöud on sellel arwainisel, et liiga 
noortele ei wöi mitte süütegu inkriniineerida ja on seda alammäära 
isegi kuni 14 aastani töstnud. Peale selle on eelnöus allealiste 
umstutuse süsteemi püütud lihtsustada. Wene kodeks pani maksma 
selles suhtes ülearu keerulise 4 järguiise süsteenii: 10—14 aastani, 
10—17 aastani, 14—17 aastani ja 17—21 aastani. Seesuguse kee- 
rulsuse mittewajaduse peale on kriitika omal ajal nii mitu korda 
tähelepanu juhtinud. Köike seda arwesse wöttes on eelnöu järele 
allealiste wastutuse suhtes ainult Kaks liiki kindlaks määratud 
— 12—17 ja 17—20 aastani. Löpuks on eelnöu järele tahetud 
rohkem alla kriipsutada allealiste wastutuse suhtes parandamise 
moinenti ühelt poolt ja kuritegewusega harjumust ja selle tegewuse 
äriasjaks muutumist teiselt poolt. Selleks on esimesel juhtumusel 
kohtule laialdane wöimalus antud parandusasutust määrata ja 
teisel juhtumusel wangimaija möistmine sunduslikuks tehtiid.

8 58.
Surmanuhtluse juures ei leidnud kommisjon mingit alust 

naisterahwastele iseäralikku kergendust anda, nagu seda wene 
seaduse järele oli möeldud. Sellel pöhjuse.l on käesolewa para- 
grahwi löpulause ivälja jäetud.

9. peatükk.

Waötutust raökendawad asjaoluö.
8 «o.

See paragrahw sisaldab määrust ideaal konkurentsi kohta.
Mingit sisulikku muudatust selle paragrahivi sissewötmine ene- 

sega kaasa ei too. Ka wene kodeksi kokkuseadjad olid arwamisel, 
et karistirste määramisel tuleb toimetada nii, nagu käesolewas 
paragrahwis on öeldud, kuid nad arwasid, et see on enesest möis- 
tetaw ja et sellepärast seda positiiivselt kodeksis iväljendada ei tnle. 
Kommisjon leidis siiski, et seesuguse inääruse sissewötmine tarwilik 
on, sest et muidu ei oleks mitte seaduslikku alust, nulle järele 
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kohus igakord peaks sarnaseid süütegusid inkrimineerima ainult 
selle paragrahwi järele, Kus köige raskem karistus ette on nähtud. 
Peale selle lihtsustab see paragrahw eriosa redaktsiooni, sest et sealt 
selle töttu köik saated raskema süüteo wöi karistuse peale kui üle- 
arused ära jääwad, näit. wene tztz 541, 554 j. t.

§ 61.
See paragrahw täiendatakse määrusega, inille järele kohus 

ei wöi köige raskeinat karistust suurendada ka siis, kui wangimaja 
tuleb koostada parandusasutusega wöi wastutuslise walwe alla 
andmisega. Wene kodeksis oli see puudutamata jäetud ja sellepärast 
selguseta.

8 63.
Sellele paragrahwile on osaliselt uus redaktsioon antud, et 

selgemini sama niötet wäljendada, mis sisaldub ka ivene wastawas 
paragrahwis.

8 64.
Siin on ivanginiaja, parandiisasutuse ja wastutuslise walwe 

alla andmise wördlew raskils juurde lisatud, mis ivene seaduses 
puudub, kuid siiski koostamise jutires praktiliselt tähtis oii.

8 65.
See paragrahw annab wöimaluse karistilst suurendada nii- 

sugiistele retsidiwistidele, Kelle juures lootus paraneviise peale 
enam-wähem on kadunud. Sarnaste paranemata kuritegijate iso- 
leerimiseks on tarwilik Kohlule wöiinalus anda neid pikemaajalise 
karistuse määramise teel seltskonnast eemaldada. Seda on ka wene 
kodeksi kokkuseadjad silvias pidanild, kuid nad ei ole siiski tarwilisel 
määra! seda teinud asjus, Kus karistuseks on parandiisviaja ja 
türvi. Sellepärast annab eelnöu kohtule öiguse ka ivanginiaja 
karistuse juures seda pikendada kuni seadilslikii ülenliiiäärani, 
s. o. 6 aastani ehk ka üle minna tähtaegsele suiinitööle.

Tiileb tähendada, et koliiie üksteisele järgneiva momendi hiilgast 
— waudekohtunikkude werdikt, kohtu resolutsioon ja kohtuotsus — 
tuleb määrajaks lugeda seda, mis igas käesolewas asjas köige enne 
kätte jöudis.

8 67.
Paragrahwi muutmine on tingitud peaasjalikult karistusredeli 

muutmisest (tz 2). Peale selle sisaldab p. 5 määrust ivangimaja 
ühendamise kohta parandusasutusega wöi wastutuslise walwe alla 
andmisega ja parandusasutuse ühendamise wastutuslise walwe alla 
andmisega. Seda ei olnud wene tekstis, mille töttil küsimils lahtiiie 
ja selguseta oli.



190

10. peatükk.

Karistatawust körwalöawad aöjaolud.

8 «8.
Komniisjon lihtsustas süütegude liigitamist aeguinise suhtes, 

määrates aegumise ajaks raskete kuritegude puhul endise 15 
ja 10 a. asemele — 10 aastat, kuritegude puhul endise 8 ja 5 
a. asemele — 5 aastat; p. 3 ettenähtud kohtuotsuse all möistab 
kommisjon seda kohtuotsust, mis seadusjöusse astus, ja läitmisele 
pööramisc päewa all seda päewa, mil karistataw täitja ivöimu 
kätte sattub. Wene 68 teine jagu langeb ära ühes ß 99.

8 72.
Esimesest jaost on wälja heidetud waimulikud kohtud ja juurde 

wöetud uus teine jagu, uns wajalik uute 4. ja 5. peatiiki töttn.

8 73.
On ümber redigeeritud meie pöhiseaduse kohaselt.



Eriosa.
Eriosa üksikutes peatükkides tehtud muudatused ei ole ühe- 

suguse ulatusega; Kuna mönedes peatükkides inuudatusi pea sugugi 
ei olnud tarmis ette wötta, tuli neid teistes palju ja suure ula- 
tusega teha. ' .

Kaks U. N. S. peatükki on hoopis ivälja heidetud: pt. 2. - 
usulistest süütegudest ja pt. 24. — kahewöitlusest.

Kommisjon leidis, et usuliste süütegude asjiis on ivaja nii 
pöhjalikke inuudatusi ette wötta, et ka tarwidus eripeatüki järele 
kaob.

Köige pealt ei ivöidud pooldada ivene seadustiku koirstrukt- 
siooni, mille järele Zumala teotamine oma ette süüteona esineb. 
Mitte Zumal ei waja kaitset teotamise ivastu, waid uskliku inimesc 
usutunnc, mis Zumala teotaviise läbi haaivatud wöib saada. Sel
lega oleks siis Zumala teotamine ainult abinöu süüteo kordasaat
miseks, mis seisab usutunde haawamises, nagu see ka saksa 1919 
a. eelnöu järele (ß 215) on konstrueeritud. Wastaw paragrahw 
käesolewas eelnöus on paigutatud 27. peatükki.

Edasi leiti usulistes asjus wajaliku olewat saksa 1919 a. 
eelnöu eeskujul kaitsta korda usilliste talituste ja rongikäikilde 
ajal, ning surnute rahu. Wastawad normid leiduivad eelnöu tz 
250 kolniandas jaos ja tz 265.

Mis puutub kahewöitlusse, siis Heideti see peatükk ivälja selle 
sihiga, et enaui mingit wahet teha kahewöitlusel tekitatud keha- 
ivigastuse ivöi surmaniise ja hariliku kehaivigastuse ivöi surmauiise 
wahel. Kahewöitlus wöiks ehk mönedel Kordadel harilikuks süüd 
ivähendawaks asjaoluks olla, mida kohus muidugi 53 pöhjal 
arivesse ivöib wötta, kuid kaugemale ininna ja seesuguseid süütegusid 
eesöigustatud seisukohale seada ei arwatud tarwis oleivat.

Meil Eestis ei ole duell kunagi sügaivaid juuri ajanud, kiti 
viitte arivesse wötta üliöpilaste korporatsioone, Kus seda keskaja 
kommet päris kunstlikult on kultiiveeritud. Seesuguse kombe lewi- 
nemiseks ei ole waja mingisuguseid soodustusi luua, waid tema 
löpulikuks kaduniiseks peab seadusandlus samme astuuia.

Teisest küljest on eelnöusse Kaks uut peatükki juurde wöetud: 
nimelt 3. — süüteod rahwaalgatamise, rahwahääletamise ja wali- 
miste alal ning 4. — süüteod wälisriigi ivastu. Nende sisseivötinist 
ja eraldamist eripeatükkidesse loeti süsteemi hoidmiseks tarwilikuks
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Mi? puutub sanktsioonide määramise wiisi muutmisse, su^ 
leiduwad motiiwid selle kohta üldosa § 53 juures.

^ähemad märkused järgneivad iga eriosa peatiiki kohta eraloi

i. peatükk.

Süüteod körgema rügiwöimu wastu.
u. N. s. 88 99, 103—107 langesid arusaadawalt wälja. Uued 

ou 88 77—79.

§ 74.
Wastawas wene paragrahwis (100) tarwitatakse käesolewa 

süüteo desineerimiseks sönu
Selle mitte küllalt täpse termini all taheti möista uiihästi korda- 
saadetud süütegu kui ka ainult selle katset. Kommisjon leidis, et 
nende kahe möiste ühendamiseks ei oleks mingisuguft tarwidust ja 
ei ole see ka juriidiliselt lubataw; sellepärast räägib 8 74 esimene 
jagu ainult kordasaadetud süüteost, Kuna selle katse on wälja eral- 
datud teise jakku.

8 76.
Wene terminist ..osaivött ühingust" eooSrne-

ei'ö'L) loobus kommisjon käesolewa süüteo defineerimise juures 
ja asus saksa 1919 a. eelnöu seisukohale (8 139), et täpsem oleks 
siin tarwitada sönu ,,teise wöi mitme isikuga kokkulepvimine'. 
Wene kohtu Praktika selle paragrahwi käsitamisel on näidanud, et 
termin ,,osawött ühingust" ei ole tegelikul käsitamisel soodne 
seesuguse möiste loorniseks, mis oleks selge ja ivastaks oma ulatuse 
poolest seaduseandja töelisele tahtmisele. Kommisjon leidis, et uus 
termin ,,teise wöi mitme isikuga kokkuleppimine" seda paremiui 
soodustaK. Kokkuleppe konstateerimiseks on waja muidugi tahtmise 
awaldust kas suusönal, kirjas wöi konkludent tegudega.

§8 77-79.
Nende normidega tahetakse kaitsta Riigikogu, Wabariigi Wa- 

litsuse ja Niigikohtu tegewust ja nende liigete tcenistuskohuste täit-- 
mist. Esimene paragrahw on määratud nimetatud asutuste eneste 
tegewuse kaitseks, teine paragrahw nende asutuste liigete teenistus- 
kohuste täilmise kaitseks ja kolmas kaitseb nende asutuste wastu 
lugupidamist. Peale körwaliste isikute langeks 88 77 ja 78 ette
nähtud süüteo eest karistuse alla ka Riigikogu liige, kui ta selle 
süüteo Riigikogu wöi tema liigete wastu korda saatis wäljaspool 
Riigikogu koosolekut wöi ka koosolekul, kuid Koos körwaliste 
isikutega. Muil Kordadel tuleks Riigikogu liige wastutuse alla 
Riigikogu kodukorra pöhjal.
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Mis puutub körwalise isiku möistesse, siis tuleb seesuguseks 
lugeda igaühte, Kes ei kuulu selle asutuse koosseisu, Kelle wastu 
süütegu oli sihitud.

2. peatükk.

Niigi äraanömine.
Käesolewas peatükis sisalduwad U. N. S. tztz 108—119 würd' 

lemisi wäheste muudatustega. Wälja jäetud on wene118^, Kuna 
seal olew materjaal on jaotatud ja laiali paigutatud eelnöu 
83—91 ja 96 sisse, sest kommisjon leidis, et see on käsitamisel höl- 
bustuseks, wastab süsteemi nöuetele ja oleks ülewaatlikum. '

§ 80.
Siin on wörreldes U. N. S. tz 108 suuremad redaktsioonilised 

parandused ette wöetud: 2. jagu on wälja jäetud; selle p. 2 on 
mahutatud eelnöu 2. jao p. 4, Kuna p. 1 täiesti wälja jäi Kus 
Harilik süüdraskendaw Moment, mis erikwalifikatsiooni ei tarwita. 
Wene paragrahwi 3. jao p.p. 1 ja 2 on wastawalt eelnöu 2. jao 
p.p. 1 ja 2 alla mahutatud, kusjuures redaktsiooni on lihtsustatud. 
Wene paragrahwi 3. jao p. 4 on wälja heidetud tapmise erikwali- 
fikatsioon, Kuna see punktide ümberpaigutamise töttu langeb eelnöu 
2. jao p. 4 alla. Juurde lisatud on eelnöu 2. jaos p. 1 — ,,söja 
lcnnuriist", mille sissewötmine lähemat motiweerimist ei tarwita.

8 84.
Käesolewas paragrahwis on, wörreldes ivene U. N. S. 8 111^, 

muudetud 1. jao p. 2 sanktsiooni, et süüraskuse suhtes wahet 
teha selle ja 2. jao p. 1 wahel.

§ 88.
Kommisjon leidis tarwiliku olewat 1. jao sanktsiooni tösta.

8 89.
Juurde lisatud on l.jaosse traadita telesoni sisseseadmise keeld, 

mis meie ajal juba tarwilik.

8 94.
Liia on, wörreldes U. N. S. 8 116, sisse wöetud uus 3. jagu. 

Poliitiliste konstellatsioonide töttu wöib olukord tekkida, Kus 
Wabariigi esitaja sunnitud on lepingu läbirääkimisi wöi lepingu 
tegemist jatkama ka siis, kui nad mitte kasulikud ei ole, et ära 
hoida weel suuremat kahju, mis läbirääkimiste katkestamise läbi 
tekkiks. Et ta selle töttu ei sattuks 1. jao sanktsiooni alla, tuli 
see täiendus ette wötta.



194

8 96.
.Ihingust osawötmise" asemele on wöetud ,,kokkulepe", kokku- 

Kolas § 76 redatksiooniga.

3. peatükk.

Süüteod rahwaalgatamise, rahwahääle- 
tamise ja walimiöte wastu.

See uus peatükk, — mis loomulikult puudus U. N. S. ja 
inissuguse puuduse körwaldamiseks duuma ja riiginöukogu wali- 
miste kaitseks täiendati makswat N. S. uute §§ 329^^ (wiimaseid 
parandati 1912 a. wiimast korda) — astub Riigikogu walimise, 
rahwahääletamise ja rahwaalgatamise öiguse seaduses (,,R. T." 
nr. 105/106 — 1920 a.) ettenähtud karistusseaduste (§§ 91-108) 
asemele ja kujutab enesest kuude paragrahwi koondatult ning süste- 
matiseeritult neidsamu norme, mis sealgi ette nähtud.

Wälja jäetud on täielt ja osalt Riigikogu walimise seadusest 
§§ 91, 93, 94, 99, 101, 103 ja 105—108 järgmistel motiiwidel: 
§ 91 on kaetud eelnöu § 134; § 93 sisaldab eneses waleteadete 
awaldamiit. mis kandidaatide isikusse wöi eraelusse puutuwad, 
sihiga tema wöi tema läbi esitatud organisatsiooni wastu üsaldust 
häwitada. Kommisjon leidis, et sarnasel kujul see paragrahw wastu- 
wötmata on. Köige esiteks peab tähendama, et möiste „wale teade" 
liiga laialdane on; kokkukölas eelnöu §487, wöib waleteadete awal- 
damine ainult siis karistataw olla, kui need teated mingisuguse 
häbistawa teo kohta käiwad; mund n. n. mahategemised on walimise 
wöitluses harilikud asjad, mille peale samuti reageeritakse ja mis 
karistamise alla ei peaks kuuluma. Kui aga karistuswääriliseks 
arwata ainult häbistawate asjaolude awaldamist, siis on see süii- 
tegu juba ette nähtud § 487 küllaldaselt möjuwa sanktsiooniga.

4 94 on wälja jäetud, silmas pidades, et selle seaduse sisu on 
kaetud eelnöu §§ 405 ja 411.

Samuti ei nöua §99 sisu eriseadust ja on kaetud eelnöu §250.
5 101 on wälja jäetud, sest üldiselt ei wöiks selle paragrahwi 

dispositiiw osas kirjeldatud tegu sündida. Riigikogu walimise 
j. n. e. seaduse § 27 jöul peawad kodanikkude allkirjad tüestatud 
olema, ja seesuguse wöltsitud allkirja tekkimist peub suuremal 
määral allkirja töestaja süüks panema. Igaks juhtumiseks aga 
peab tähendama, et ka käesolew juhtumine kaetud on eelnöu § 
405. Mis puutub § 103, siis on üldine pöhimöte see, et juhtumus- 
tel, Kus kodanik teatud juriidilisi akte toimib ametniku kontrolli 
ja walwe all, wastutus ebaöige talitamise eest ametniku, kui riigi- 



195

wöimu poolt eriti selleks seatud ja wolitatud isiku peal lasub. 
Walijate niniekirjade kokkuseadmine on teatud asutuste ametlik 
sunktsioon, ja need asutused peawad ka wastutama kokkuseatud 
nimekirjade öige sisu eest, mitte aga kodanik, Kellett ühed wöi 
teised teated ammutatud. Wastasel korral, kui seda wastutust 
üle kanda kodanikkude peale, kaotaivad need nimekirjad igasuguse 
stabiilsuse. Samuti ei wöi mölemaid, niihästi ametnikku kui ka 
kodanikku karistada, sest ühest teo tagajärjest wöib ainult üks 
süütegu tekkida (arusaadawalt ka mitme osalisega), aga mitte mitu 
süütegu. Neil pöhjustel on § 103 wälja jäetud.

Wastawad teenistusalalised süüteod on üldistatud kujul ette 
nähtud eriosa 36. peatükis. § 105 on ivälja heidetud, arivesse ivöt- 
tes, et käesolew seadus eneses wöib sisaldada ainult wastawat 
teenistusalalist süütegu, mis eelnöu § 603 on ette nähtud. Eraisikut 
selles teo koosseisus süüdistada ei wöi, sest et temal woimalus 
puudub tutwuneda walimistegewusega ühendatud saladustega; juhtu- 
viusel kui aga walija ise teistele teatab asjaolusid, mis tema! oigus 
oli salajas pidada, ei ivöi ka neid teisi isikuid selle saladuse edasi 
awaldamise eest wastutusele wötta. § 106 ei ivasta üldse karistus- 
seaduse konstruktsiooni nöuetele, eriti Kus sanktsiooni töttu kuri- 
teoga tegemist ou. Iga karistusseadus peab täpselt ära tähendama 
teo koosseisu, mida aga käesolewa seaduse kohta töendada ei wöi. 
Kommisjon leiab, et ivöinialikud teenistusalalised deliktid küllal- 
daselt laialt ette on nähtud eelnöu 36. peatükis ja seesugust eri- 
teenistusalalise karistusseaduse järgi tarividust ei ole. Arusaada- 
ivatel pöhjustel on wälja jäetud 107 ja 108, eriti Kuna § 
107 kaetud ka eelnöu üldosa ß 66.

Löpuks peab tähendama, et sellesse peatükki on asetatud ka 
omawalitsuse waliniised, Kuna wiimaste ivalimisseadused enam- 
ivähem analoogilised on Riigikogu walimise seadusele ja samasugu- 
seid sanktsioone wajawad.

8 98.

Siia on koondatud Riigikogu walimise seaduse 96 — ilma 
pettuse momendita — ja § 97, kusjuures sanktsiooniks on wöetud 
8 97 oma klli köige köwem.

8 96 dispositsioonist jäeti wälja pettus, Kuna sedawiisi normaal 
möistusega inimest takistada ei saa; möeldaw on, et üks teisele 
ette luiskab: ivalimised on edasi lükatud jne., kuid arwesse wöttes', 
et walimise tähtajad awalikult ja üldiselt ivälja kuulutatakse, et 
igale ühele nimelised tunnistused ja sedelid kätte saadetakse, ei ole 
ka seegi ivöimalus reaalne.

9 97 tekstis ettenähtud korratuste tekitamine, hirmutamine 
ja läbikäimisteede kinnipanek käiivad isiku kallal ivägiivalla tar- 
witamise ja karistatawa ähwarduse möiste alla.

13'
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§ 99.
See paragrahw käsitab eelmisest wäljaheidetud pettust wali- 

miste alal, kuid niisugusel wiisil, mit pettus möeldaw on — 
pettuse abil kaldutas allkirja andma, hääletama wöi walima oma 
öige tahtmise wastu wöi tühiselt; näit. kui keegi kirjaoskamatule 
kätte annab wale walimise wöi hääletamise sedeli ehk annab nöu 
oma nime sedelile alla kirjutada wöi ümbrikku midagi muud pa- 
berit jnurde lisada jne.

Sanktsiooniks on wöetuü walimisseaduse 8 96 kohaselt ivangi- 
maja mitte üle 1 aasta.

§ 100.
See paragrahw kordab Rk. walimise seaduse tz 100, muuda- 

tustega, et siin on „tasu andis" asemele wöetud ,,tasu pakkus"; 
kommisjon arwas nimelt, et awalikuks wöib käesolewa! juhtu
musel tulla ainult tasu pakkumine, mitte aga kordasaadetud tegu 
ise, Kuna siis mölemate poolte humides seisab seda warjata, need 
tasu pakkumised ja wötmised aga alati sünniwad ilma tunnistajateta.

Iärjelikult on küllalt kui andja kohta saab selgeks teha ainult 
tasu pakkumist, Kuna saaja loomulikult karistuse alla langeb alles 
peale tasu wastuwötmist.

§ 101.
See paragrahw reprodutseerib Rk. walimise seaduse tz 92, 

kusjuures dispositiiw osas on tarwitatud ainult möistet „kihu- 
tustöö takistamine", Kuna selle alla iseenesest möista käiwad köik 
need nähtused, mida § 92 üle loeb, ja ka need, mida seal ei 
ole ette nähtud, kuid mis wöiwad tulewikus käsitusele tulla: abi- 
nöude nimekirja on täiendatud wöimu kuritarwitamise möistega ja 
sanktsioonis wöimaldatud wangistuse körwal käsitada ilma moti- 
weerimata ka aresti.

§ 102.
Selle paragrahwi esimesesse jakku on koondatud walimise sea

duse tz 95 jagu 1. ja tz 98 jagu 1., Kuna teise jakku on koondatud 
95 jagu 2. ja § 98 jagu 2.: esimese jao dispositiiw osa räägib 

,,... walimiste korraldamise wöi läbiwiimise takistamisest", mitte 
alla käiwad walimisorgaanide tegewuse takistamine (§ 95 jagu 
1.) ja walimise ning rahwahääletamise öige korra toimetamise 
takistamine jaoskonna kommisjoni ruumes (§ 98 jagu 1.), kui 
ka muud wöimalikud nähtused sellel alal: abinöudena on üle 
loetud wägiwald isiku kallal, karistataw ähwardus ja wöimu 
kuritarwitus, Kuna wälja on jäänud korratuste sünnitamine, 
sedelite ja kastide rikkumine, Kuna see ei ole mitte abinöu, waid 
teo tagajärg.
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Mis puutub sanktsiooni, siis walis kommisjon walimisseaduse 
88 95 ja 98 ettenähtud sanktsioonide hulgast keskmise — wangi
maja mitte üle 3 aasta.

Teise jao dispositiiw osa katab tz 95 leist jagu ja § 98 Leist 
jagu sama eranditega, mis eelpool samade paragrahwide esimeste 
jagude kohta öeldud; sanktsiooniks wöetud raskem senistest, s. o. 
8 98 teise jao oma.

4 103.
Sellesse paragrahwi on sisse wöetud Rk. walimise seaduse 

8 102 muudetud kujul. Wiimase paragrahwi 1. jao dispositsiooni 
on muudetud ja lihtsustatud. tzääletamisest osawötmise asemel 
ilma hääleöiguseta on wöetud uus Moment: hääletamine wale nime 
all, Kuna kommisjon leidis, et oma nime all hääletamine ilma was- 
tawa hääleöiguseta wöimata on, sest makswate walimisseaduste 
järgi kontroleeritakse walimise juures nimed wastawate nimekir- 
jade järgi ja ei wöi oletada, et hääleöiguseta isik neisse nimekir- 
jadesse sisse on kantud. Wiimane juhtumine, kui ta ette peaks 
tulema, sisaldab eneses teenistusalalist süütegu nimekirjade kokku- 
seadja poolt. Rk. walimiste seaduse § 102 jagu 2. on muutma- 
talt siia sisse wöetud. Sanktsioonina leidis kommisjon öiglaseks 
wötta wangimaja mitte üle 1 aasta.

4. peatükk.

Süüteod wäliöriigi wastu.
Sellesse uude peatükki on koondatud wälisriike puutuwad 

paragrahwid U. N. S. 5. ja 28. peatükkidest 135, 136,
137 ja 534). See on wajalik sellepärast, et köiki neid norme süs
teemi nöuete töttu raske oleks paigutada kuhugi leise peatiiki alla: 
ka on see käsitamisel tuntawaks hölbustuseks.

8 104.
Peale redaktsiooniliste muudatuste on tehtud ka sisulik muu

datus; nimelt on löpus wälja jäetud wastastikkuse nöue teo karis- 
tatawuse suhtes. Leiti nimelt, et ka sarnase paragrahwi puudumine 
möne wälisriigi kriminaal seadustikus ikkagi ei wöiks pöhjuseks 
olla meil karistamata jätta tegu, mis meie territooriumil selle 
riigi wastu sepitsetakse, Kuna seesuguste tegude karistamatus weile 
soowimata wälissekeldusi wöib kaela tuua.

§ 106.
Selle paragrahwi ületoomine U. N. S. 28. peatükist on eel

pool pöhjendatud; tema jaotamine kahte jakku oleneb meie 27 
peatiiki konstruktsioonis tehtud muudatustest.
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5. peatükk.

Süüteod awaliku korra wastu.
Wörreldes U. N. S. 5. peatükiga on siin wälja heidetnd wene 

121, 124—128 ja 135—137. tz 121 heideti wälja sellepärast, 
et üks osa (kaastundmuse awaldamine öpetusele) jnba ajast ja arust 
on, mnud dispositiiw osad aga sisalduwad teistes paragrahwides,- 

124 käib pöhiseaduse wastu, mille järgi meil laialdane ühinemise 
wabadus on lubatud. Isikud, Kes kuritegelise eesmärgiga seltsi 
asutawad, wastutawad isiklikult harilikus korras üldiste kriminaal 
seaduste järgi. tztz 125—127 käsitawad sotsiaalse korra wägi- 
waldse kukutamise ettewalmistusi. Kommisjon leiab, et sotsiaalse 
korra wägiwaldne kukutamine ilma riigikorra kukutamiseta 
waewalt möeldaw on ja sellepärast isikud, Kes seda tegu kawatsewad, 
kahtlemata tegewust awaldama peawad, mis eelnöu 74—76 
ette nähtud ja nende paragrahwide järgi ka karistuse alla lan
gewad. 128 on wastawalt meie oludele muudetud kujul üle 
kantud 1. peatükki (tz 79). 135—137 on samuti wälja heide-
tud käesolewast peatükist ja üle kantud uude 4. peatükki (waata 
märkused selle peatiiki juurde).

4 108.
U. N. S. 120 j. 2. on wälja heidetud, Kuna selle disposit- 

sioon on liig üksikasjaline ja tegelikul käsitamisel mönikord raske 
on wahet teha selle dispositsiooni ja Leiste dispositiiw osade wahel. 
Wastawalt on wälja heidetud ka wene 3. jao keskmine osa.

Sisse wöetud on köiges Kolmes osas ka ,,koosoleku" möiste 
rahwakoondumise körwal, sest et ka awalikul koosolekul selles 
paragrahwis ettenähtud juhtumused ette tulla wöiwad ja järjelikult 
sanktsioneeritud peawad olema.

4 109.
!l . N. S. § 122 p. 1 teine osa, mis käsitab süüteo motiiwe, 

on wälja heidetud, Kuna kommisjon leidis, et see liig üksikasjalik 
ja osolt sihilikki on. Otstarbekohaseks leiti täiendusena sisse wötta 
ka wööra waranduse häwitamise ja waldamisele wötmise juhtu
mused.

§ 110.
P. 2 dispositiiw ossa on sisse wöetud ,,söja lennuriist" ja 

ivälja heidetud üksikasjaline krediitasutuste ülelugemine, Kuna 
üldise möiste alla köik wene paragrahwis tähendatud krediit- 
asutused langewad.

§§ 111 ja 112.
Wastawalt koosoleku seadusele leiti tarwilik olewat käesole- 

wat peatükki täiendada nende kahe uue paragrahwiga, milles 
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sisaldub keeld awalikku koosolekut kokku kutsuda feilens keelatud 
kohas wöi ajal, wöi aga ilma seatud Karras sollest teatamata.

8 113.
Käesolewast paragrahwist on U. N. S. § 129 p.p. 1 ja 2 

wälja heidetud, Kuna esimene punkt iseenesest on kaetud meie p. 
4 ja teine punkt ära langet), sest et wene §8 125—127 on wälja 
jäetud. Uuena esineb p. 3, mis sisse wöetud, silmas pidades was- 
tawaid wälisriikide, eriti Saksamaa, kriminaal seadustikke ja 
nende kawasid. Wägiwalla tegude all tuleb eriti möista rüüs- 
tamisi kui ka üleastumisi wägiwalla teo iseloomuga. Wälja on 
jäetud peale selle wene p. 6 kui meie oludele mittewastaw dispo- 
sitsioon. Juurde lisati meie p. 4 peale öhutamise raskele 
kuriteole ka öhutamine kuriteole, kui ettetulew ja kahtlemata 
karistataw tegu. Mölemates osades on wene üksikasjaliste sankt- 
sioonide asemele wöetud üldsanktsioonid kui paenduwamad.

8 114.
Siia on kokku liidetud U. N. S. 88 130 ja 131, kui ühe^ 

taolised. Wälja jäetud on wene 8 130 p.p. 1 ja 2 kokkukölas 
meie § 113; samuti on wälja jäetud wene 1. jao löpp, kui liiga 
üksikasjaline ja isegi sihilik; eelmise paragrahwi eeskujul lisati 
juurde peale öhutamise raskele kuriteole ka öhutamine kuriteole 
ja üksikasjaliste sanktsioonide asemele asetati üldsanktsioonid.

8 115.
u. N. S. 8 132 p. 1 on wälja heidetud kui seadus, mille 

dispositsioon wastuwöetaw ei ole; esimesele sanktsioonile lisati 
juurde normaal karistusena arest.

8 117-
v. N. S. 8 134 on arusaadawalt wälja langenud p.p. 1 ja 2 

ja 2. osa; wene p. 3 on meie olude kohaselt ümber töötatud; 
sanktsiooni leiti otstarbekohase olewat märksa pehmendada.

9 H8.
See paragrahw wöeti sisse, et kaitsta Eesti Wabariigi koda- 

nikkude kodanikutunnet haawamiste wastu jultunud teo wöi awal- 
duse läbi.

6. peatükk.

Walitsuswöimuöele wastuhakkamine.
' u. N. S. 88 141, 150 ja 152 Heideti wälja. Waieluste 

jatkamine peale koosoleku löpetamist wöi omawoliline koosoleku 
uuesti awamine ei wöi mingit hädaohtu sisaldada, Kuna seesugus- 
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tel juhtumustel wastuwöetud otsustel nii kui nii ühtegi jurii- 
dilist jöudu ei ole. Süüteod walimiste wastu on koondatud eelnöu 
3. peatükki; need ülesanded aga, mis enne walitsusliste rabbide 
täita olid ja mille kohta käib § 152, on nüüd juba osalt neilt ära 
wöetud (abielulahutamine), alles jäänud ülesanded aga (ümberlöi- 
kamine jne.) ei waja wist küll kriminaal seadrrse kaitset.

§8 120 ja 121.
Neis paragrahwides on sanktsiooni köwendatud. Praktika 

sunduslikkude määruste ja walitsuswöimude korralduste rikkumise 
asjus näitab, et need süüteod alates juba ilmasöja päewilt hoogsalt 
on kaswanud. Sellepärast köwendati R. T. S. § 29 sankt
siooni juba Kerenski ajal ja suurendati weelgi Eesti riigi algusel 
(,,R. T." nr. 8 — 1918). Seesuguste süütegude arwu suurenemine 
on seletataw muidugi erakorraliste aegadega ja walitsuswöimu 
autoriteedi köikumisega. Kuigi arwata wöib, et normaal aegade 
tagasitulekuga nende süütegude arw jälle wäheneb, siiski peab 
sellega weel wist küll aastaid ootama. Neil pöhjustel on siin 
sanktsiooni töstetud, kuigi mitte sellel määral, nagu seda praegu 
maksew seadus ette näeb.

4 122.
Wastawas wene paragrahwis (140) ettenähtud seisusline asu- 

tus jäeti wälja, sest et meil seisusi enam ei ole. Selle wastu on 
sisse wöetud ka riigiasutused, Kus seesugused süüteod samuti ette 
tulla wöiwad.

5 124.
Käesolewa paragrahwi löpuosas on peale kaubanduse jürel- 

walwe ette nähtud ka tööstuse järelwalme, et kaitset luua ka 
wiimasele, Kuna see meie suur-, kesk- ja wäiketööstuse seadusega 
(,,R. T." nr. 28 — 1920) laialisele alusele on seatud.

6 130.
Teisest jaost jäeti wälja saade raskema süüteo peale kui üle- 

arune tz 60 töttu.

7 134.
Käesolew paragrahw on 27. juunil 1922 wäljaantud Niigilipu 

seaduse kohaselt (,,R. T." nr. 84/85 — 1922) täiendatud.

8 135.
Kodakondsuse seaduse § 20 järele (,,R. T." nr. 136 — 1922) 

on Eesti riigi kodanikule keelatud samal ajal ka möne teise 
riigi kodakondsuses olla, sest et ta enne teise riigi kodakondsusse 
astumist Eesti kodakondsusest wabastamist peab nöutama. Nende 
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määruste sanktsioneerimiseks on käesolew paragrahw seadustikku 
sisse wöetud. Sanktsiooni määramisel leiti küllaldaseks repres- 
siooniks arest mitte üle kuue kuu wöi rahatrahw mitte üle wiie- 
kümnetuhande margo.

7. peatükk.

Süüteod öigusmöistmise wastu.
Siit peatükist on U. N. S. 8 175 wälja heidetud, sest et 

meil asumisele saatmist ei ole.

8 138.
Käesolewasse paragrahwi on retsipeeritud makswa N. S. 8 

939^ (1913 a. redaktsioonis), millele wastaw norm U. N. S 
puudub. Selle seaduse siht on wöitlus ühiskondlise pahega, n. n. 
nurgaadwokatuuriga, missugune nähtus ka meie oludes sagedasti 
ette tuleb, kusjuures sanktsiooni isegi köwendati. Teist osa sei
lest seadusest arwas kommisjon wälja jätta, leides, et retsidiiw selle 
süüteo alal üldiste reeglite järele rahuldawalt lahendatud on.

8 139.
Wälja on heidetud ,,töotus", kokkukölas ,,R. T." nr. 70 

191!) awaldatud seaduse nr. 135 8 3.

8 140.
Wälja on heidetud teine jagu, Kuna see dispositiiw osas sisal

dab ainult kwalisikatsiooni töenduste kohta rasket kuritegu käsi- 
tawas kriminaal asjas, sanktsioon aga erineb nimelt karistuse 
miinimumiga, wörreldes esimese löikega. Kokkukölas üldpöhimöt- 
tega, et sanktsioonides ainult tähendada karistuse maksimumi ja 
arwesse wöttes kwalisikatsiooni wördlewat tähtsusetust, leidis kom- 
inisjon wöimaliku olewat nimetatud teist löiget wälja heita.

§8 144, 145, 147 ja 149.

Neis paragrahwides on wälja heidetud saade 8 99 (wene 
U. N. S.) peale, mis ise eelnöust wälja on heidetud.

8 155.
Wälja on jäetud esimesest löikest lause,,kui süüdlase poolt kor- 

dasaadetud tegu mitte raskema süüteona ei esine", kui ülearune, sest 
see sisaldab eneses n. n. ideaal konkurentsi juhtumust, mis juba 

' iildosas tz 60 lahendatud.
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8. peatükk.

GüMeoö riigikaitse-, naturaal- ja maksu- 
kohuöte waötu.

Käesolew peatükk astub U. N. S. 8. peatüki asemele, millega 
wörreldes on suuremaid muudatusi ette wöetud. Esimesena on 
U. N. S. 179—192 asemel wöetud praegu makswast N. S.

506, 508, 508*, 510 j. 2. ja 511—519, mis tingitud sellest, 
et U. N. S. wäljatöötamiste ajal makswat riigikaitse kohuse sea- 
dust on wahepeal tuntawalt muudetud; samuti on ka miludetud 
karistusnorme, mis aga U. N. S. sisse ei sattunud. Et meil praegu 
weet wormiliselt maksew on mene Riigik. Koh. seadus wiimases- 
wene redaktsioonis, siis ei wöinud wananenud kriminaat seadused 
eelnöusse sisse jääda endisel kujul. Samastet kaalutlustel wöeti 
peatükki sisse makswa N. S. 541^, 520* ja 544^. Selle 
töttu on käesolew peatükk kokkukölas praegu wormilikult makswa 
riigikaitse kohuse seadusega. Kui aga praegu wäljatöötamisel 
olew uus riigikaitse kohuse seadus jöusse astub, siis peab 
orusaadawalt ka wastawad paragrahwid käesolewas peatükis te- 
maga kokkukölastatama. Peale selle peab tähendama, et käcs- 
olewasse peatükki on wöetud ka maksukohuste rikkumised, kui 
lähedalt suguluses naturaal kohuste rikkumistega. Sellest seisu- 
kohast wälja minnes on tingitud peatüki pealkirja täiendus. Sisse 
wöetud on wene otsekoheste maksude seaduse 189, 190, 579 
kuni 582 ja 584—587, „Riigi Teatajas" 1923 a. nr. 44 ilmunud 
sead. nr. 66 § 16 ja Tulumaksu seaduse (,,R. T." 1920 a. nr. 
63/64) 74—78. Ule on toodud käesolewasse peatükki U. N. S
16. peatükist tztz 327 ja 328 samadel pöhjustel.

§ 159.
Wörreldes N. S. tz 506 on wälja jäetud dispositiiw osast 

möiste „NPH3M6N0Ü Kuna meil wastaw asutus
puudub.

§ 160.
Käesolewasse paragrahwi on koondatud N. S. §8 508, 508*, 

513 ja 5142, Kuna nende dispositiiw osad üksteisega lähedases sugu
luses ja lahkuminekud wördlemisi wäiksed; wiimased leiduwad 
dispositiiw osa teises jaos. Sanktsioonid on wastawalt eelnöu 
karistussüsteemile ümber redigeeritud.

§ 161-
Sellesse paragrahwi on koondatud N. S. tztz 511 ja 512, kui 

ühesihilised süüteod ainult lahkuminewate abinöudega. Arusaada- 
walt on söjawäelise sanktsiooni asemel wöetud wastaw üldsankt- 
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sioon, mis aga muidugi tarwiduse korral kaitseioäe Leenistuses oli- 
jate kohta kaitseiväelise karistusega wahetatud wöib saada.

8 162.
Sellessc paragrahwi on koondatud makswa N. S. 88 514 ja 

514^. Esimesest on ivälja jäetud: 1) erimäärus kaasaaitamise kohta, 
uns lahendust leiab meie 8 51, 2) erimäärus süüteo äriasjaks muu- 
tumise kohta, mis lahendatud meie 8 65, 3) N. S. 8 514 j. 3., 
mis üleliigne ja iseenesest arusaadaw, ja 4) selle paragrahwi nrär- 
kused, milledest esimene — protsessinorm on ja teure — ülearune.

§ 164.
Käesolew paragrahw sisaldab eneses ainult N. S. 8 510 j. 2., 

Kuna 1. jao koht on kaitsewäe kriminaal seadustikus.

§§ 167-171.
Need paragrahwid sisaldawad eneses N. S. 88 516-519, 

osalt lihtsustatud dispositiiw osadega ja ilma sisuliste muudatus- 
teta. Eelnöu 8 171 juures leidis kommisjon otstarbekohase ole
wat aresti körwal ka rahatrahwi karistust ivöimaldada.

§ 172.
Käesolewasse paragrahwi on U. N. S. § 123 körwal nwetud 

ka N. S. § 54t?, Kuna wiimane täiendab esimest.

§8 177-180.
Need paragrahwid sisaldawad eneses Tulumaksu seaduse (,,N. 

T." 1920 a. nr. 63/64) ettenähtud karistusnorme (88 74—78), 
kusjuures karistused on kokkukölla wiidud üldise karistussüs- 
leemiga.

§8 181-187.
Käesolewad paragrahwid sisaldawad eneses makswaid Otse- 

koheste maksude seaduse 88 579—582 ja 584—587, ning meie- 
aegset täiendust ,,R. T." nr. 44 — 1923 a. seaduses nr. 66 8 16. 
Neis normides ei ole sisulikke muudatusi ette wöetud. Sanktsioone 
on üldise süsteemiga, nii palju kui wöimalik, kokkukölla wiidud.

9. peatükk.

Süüleod rahwa terwishoiu waötu.
Sellest peatükist jäeti wälja U. N. S. 88 216, 217 ja 219. 

Esimesed Kaks olid antud wene tee kaitseks, missugust wajadust 
meil ei ole, ja kolnras leiti üksköikne olewat rahwa terwishoiu 
suhtes.
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§ 191.
Wälja Heideti wiimane lause, nulle järele karistuse alla ei 

kuulunud isik, Kes tasuta kangemöjuliste wöi kihwtiste ollustega 
arstiabi andis. Leiti nimelt, et ilma arstipraktika öiguseta wöi 
pärast selle öiguse kaotamist ka tasuta rawitseda ei tohi kange- 
möjuliste wöi kihwtiste ollustega, sest et meil arste küllalt on ja 
niisuguste hädaohtlikkude heategijate järele wajadust ei ole.

8 192.
Selle paragrahwi teise jao redaktsioon on muudetud, et teda 

kokkukölla wiia selle paragrahwi kohta käiwate motiiwidega. Ni- 
melt järgneb motiiwidest, et ämmaemandat, Kes arsti ei kutsunud, 
tuleb paragrahwi teise jao järele karistada, waatamata selle peale, 
kas enneaegne sünnitanüne tekkis ämmaemanda tegewuse taga- 
järjel wöi ilma selleta.

§ 206.
Käesolew paragrahw wastab R. T. S. § 103, 'kuid redakt- 

sioonilistc muudatustega.

§ § 207 ja 208.
Tarwilise puhtuse ja korrapidamise kaitseks toiduainete ning 

jookide suhtes leiti wajaliku olewat sanktsiooni wähe köwendada. 
208 p. 1 alla käib ka piimasaaduste wäljaweo kontrolli seadllse 

(,,R. T." nr. 85/86 — 1924) määruste wastu eksimine.

8 213.
Kolmas jagu Heideti wälja. Leiti nimelt, et Kuna see jagu 

oli määratud ainult wene suhkrutööstuse kaitseks sahariini jne. 
wöistluse wastu, siis tat meie oludes mötet ei ole.

9 215.
Teises jaos on wälja jäetud söna,,inimeste" (^uo^eü), sellega 

käib see jagu ka nende juhtumuste kohta, Kus wesi kahjulikuks 
muutus ka loomade terwisele, sest et ka wiimast juhtumust samuti 
kuvalitfitseerida tuleks.

10. peatükk.

Süüteod seltökonölitu ja isitliku julgeoleku 
wastu.

8 222.
Selles paragrahwis on ivälja jäetud sönad ,,wöi soola töös- 

tuse", Kuna meil sarnast tööstust ei ole.
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8 226.
Arwesse wöttes liikumise abinöude arenemist ja sellest tingitud 

julgeoleku hädaohtu, leidis kommisjon tarwiliku olewat U. N. S. 
8 231 täiendada uue 2. jaoga, milles wastawalt 1. jaole sankt- 
sioneeritud on ülearu kiire wöi ettewaatmata söit autol, moto- 
tsükletil wöi trammil wöi nende juhtimise usaldamine selleks tead- 
walt wöimetu wöi joobnud isiku kätte. Et hädaoht julgeolekule 
nende liikumise abinöude suhtes suurem on, kui hobusega söitmise 
juures, siis leiti tarwiliku olewat ka wastawalt raskemat sankt- 
siooni tarwitusele wötta.

ß 228.
Selles paragrahwis leiti otstarbekaks sanktsiooni wähendada.

8 234.
Selles paragrahwis on wälja heidetud söna „politseile", sest 

et käesolew kriminaal seadus on saateseadus ja wastawas algsea- 
duses wöi määruses iseenesest ära tähendatud peab oleina, kellele 
tulekahju juhtumusest teatada tuleb.

11. peatükk.

Süüteoö rahwa heaolukorra waötu.
Pealkirjas tölgiti^O^iai'oeoe'ronkjie" heaolukord; wälja Hei

deti U. N. S. §8 240, 241, 252—254 ja 259—261 järgmistel 
inotiiwidel: 8 240 — meil on walla magaski aidad ära kaotatud 
ja neid nähtawasti enaM ellu ei kutsutagi, Kuna abiandmine was- 
tawatel Kordadel siinnib hoopis teistel alustel; 8 241 — praegu 
makswate seaduste järele ei lasu kellegi peal niisugust kohust, mida 
selle paragrahwiga sanktsioneeritakse; erakordsetel aegadel (söja 
aeg) korraldatakse abiandmist erakordsete abinöudega (toitlusminis- 
tcerium) ja eriliste ajutiste seadustega, mis muu seas ka sanktsioone 
määrawad; 8 252 — ei ole kokkukölas seisukohaga, mis § 17 
muutmisel aluseks wöetud; § 253 — neist erimäärustest maksis 
Eesti territooriumil ainult kalapüügi seadus Pihkwa järwel (sead. 
kogu, Xll k., pöllumajand. sead. 88 560—572), kuid see määrus 
on osalt makswuse kaotanud ja wöib igatahes meie 8 240 läbi 
sanktsioneeritud olla; 8 254 — see norm baseerus kokkuleppel 
Wenemaa, Inglismaa ja P. A. Nhisriikide wahel ja meil käsitu- 
sele ei tule; 8 259 — ei tule meil käsitusele; 8 260 — ei 
ole kokkukölas 8 17 motiiwidega; 8 261 — ei ole kokkukölas meie 
weejuhtimise seadusega („R. T." nr. 118 — 1921), mis on 
rajatud tsiwiil wastutusele.

Iuurde on wöetud 8 236.
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8 235.
Arwesse wöttes meie Hangeldamise ja liigkasuwötmise seadust 

(,,R. T." nr. nr. 14 15 ja 143/144 — 1920), an siin sanktsioone 
köwendatud.

§ 236.
See uns norm baseerub meie Hang. sead. tz 5: sanktsioon on 

määratnd kokkukölas § 235 esimese jao karistusega.

§ 240.
Kommisjon arwas otstarbekaks mölemaid sanktsioone köiven- 

dada.
§ 241.

Wälja Heideti wene p. 2, Kuna see on kaetud p. 1; loeti 
otstarbekaks mölemaid sanktsioone köwendada.

8 243.
Kommisjon luges otstarbekaks sanktsioone köwendada.

8 244.
Wälja Heideti loomad, keda meil ette ei tule; sanktsioon liht- 

sustati ja köwendati. .
8 245.

Sanktsiooni on köivendatud ja juurde ivöetud uus teine jagu, 
nulle wajalikkus on enesest möistetaiv.

12. peatükk.

Süüteoö awaliku rahu wastu.
Wälja Heideti U. N. S. §8 270 ja 278. Esimene sellepärast, 

et iväljamaale minekut ilma wälispassita sanktsionecrida tarivis ei 
ole. Teine paragrahw sanktsioneerib kitsendusi juudi usu jumala- 
teenistuse suhtes, missuguseid kitsendusi meil ei ole.

4 250.
Iludisena on sellesse paragrahwi üles wöetud karistus ulaka 

teo kordasaatmise eest ja korra rikkumise eest usuliste talituste 
täitmise wöi rongikäigu ajal. Ilhtlasi on ka sanktsioone wähe kö
ivendatud, et awalikku korda möjuivamalt kaitsta.

5 253.
Käesolew paragrahw redigeeriti ümber meie olude kohaselt, 

mille töttu ära jäi öhutamine rändamisele ühest wabariigi osast teise, 
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kui hädaohuta nähtus. Ku teine jagu Heideti ivälja, sest et juba 
wäljarännanud isiku mujundusliku seisukorra ruineerimine ei to- 
hiks mitte küllaldaseks pöhjuseks olla selle süüteo kwulifitseerimiseks,

254 ja 257.

Sanktsioone leiti kohusemu olewat fikseerida hariliku raha- 
trahwi määramise wiisi järele.

8 258.
Sanktsioonina lisati juurde aresti körwale alternotiiwselt ka 

rahatrahw.
8 259.

Käesolewa paragrahwi p. 1 räägitakse ,,nimest", mis wastab 
wene teksti sönadelein^K jo chukaiEu; p. 2 räägitakse ,,autähest", 
„aumärgist", ,,1eenistusmärgist" ja ,,teenistuswormiriidest". Wii- 
mane esineb uudisena, mida wene tekstis ei ole, kuid mille mitte- 
lubatud kandmine samuti karistataw peaks olema kui autähtede 
j. n. e. mittelubatud kandmine. P. 3 järele karistatakse mitten 
lubatud kutse omastamist; ,,kutse" astub wene söna „Zvauio" 
asemele.

8 261.
Sellesse paragrahivi tömmati kokkil U. N. S. 88 274 ja 

275. Neis kahes paragrahwis ettenähtud süüteod 
inui'Zlijs ja ühendati ja konstrueeriti saksa
1919 a. eelnöu 8 277 alustel, mis rohkem röhku paneb tööpöl- 
gainise momendi peale.

8 262.
Leiti ajakohane olewat kerjamist üldiselt ära keelata, mille 

töttu ka paragrahwi wastawalt muudeti.

8 263. '

Käesolewat paragrahivi iildistati igasuguse awaliku korjan- 
duse kohta, milleks luba ei olnud. (Korjanduste loa kohta waata 
„R. T." 1919 a. nr. 4 ja 30/31.)

13. peatükk.

Süüteod kölbluse wastu.
Sellest peatükist on wälja heidetud U. N. S. 88 285 ja 

288; esimene sellepärast, et meil hulgalist wiinajoomist kroonu 
wiinapoodide läheduses olemas ei ole; pealegi langewad joobnud
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olekus awalikku kohta ilmujad ja rahurikkujad iseenesest juba 
meie 88 270 ja 271 järele karistuse alla: teine sellepärast, et ta 
oma sisu töttu ei kuulu käesolewasse peatükki; seal ettenähtud 
süüteod, kuiwörd nad meie oludes möeldawad, kuuluwad käes
olewa eelnöu 88 292, 294 ja 295 allo, Käesolewasse peatükki 
(8 265) on sisse wöetud osa U. N. S-. 79 mnudetud kujul.

§ 265.
Kommisjon heitis wälja U. N. o. 2. peatüki (waata üld- 

märkused eriosa juurde) ja sellest peatükist järele jäänud mater- 
jaalist, mida tarwiliku leiti olewat sanktsioneerida, on käesole
wasse paragrahwi sisse wöetud matmispaiga, surnukeha wöi selle 
pörmu rüwetamise keeld. Kommisjon leidis otstarbekohase olewat 
wene § 79 — 1. jaos ette nähtud sanktsiooni pehmendada. 
Wiimases paragrahwis ettenähtud kwalifitseeriw ja priwiligeeriw 
juhtumine jäeti wälja, kui meie oludes mittetarwilikud, Kuna seda 
wastawalt üldosas ettenähtud karistuse kergendamise ja rasken- 
damise wöimalustele lahendada wöib.

8 266.
Käesolewa paragrahwi teine jagu on wörreldes U. N. S. 

8 280 muudetud. Wälja jäeti sönad ,,sugukirglises wöi muus kölb- 
luswastases teos, mis awatlust teistes wöis äratada": nende 
asemele paigutati sönad ,,suguihade rahuldamises awalikus kohas" 
järgmistel kaalutlustel: tsiteeritud wene seaduse teksti mötte ras- 
kus lasub awatluses, sest Kuna mölemad jaod räägiwad kölblus- 
wastastest tegudest, siis on kwalifikatsioon tingitud ainult sellest 
möjust, mis tegu leiste isikute peale awaldab: kommisjon leidis 
aga, et kohtunik kahtlemata kompetentne ei ole selle möju kons-> 
tateerimises ja waewalt on leida tunnistajaid, Kes seda asjaolu 
konstateerida tahaksid wöi wöiksid. 2ääb üle kindlat objektiiw- 
set koosseisu fikseerida, mis rippumata oleks pealtwaatajate sub- 
jektiiwsetest tunnetest, ja seesuguse objektiiwse momendina on wöe
tud tegu, mis seisis ,,suguihade rahuldamises awalikus kohas". 
Siinjuures tuleb tähendada, et seesugune tegu ei seisa mitte ainult 
suguühenduses, waid ka igas muus suguihade täitmise poole sihitud 
teos, waatamata selle peale, kas suguiha töepoolest rahuldatud 
sai wöi mitte. Sama jao sönad ,,kui tema ei lange raskema Karis- 
tusc alla liiderlikkuse eest" on wälja jäetud, kui ideaalkonkurentsi 
juhtumine, mis lahendatud üldosas 8 60.

8 267.
Wastawalt meie perioodiliste trükitoodete struktuurile ja selle- 

kohasele seadusele on selles paragrahwis, wörreldes wene 8 281, 
söna ,,toimetaja" asemel paigutatud ,,wastutaw toimetaja".
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§ 268.
Käesolewas paragrahwis on, wörreldes U. N. S. § 282, 

wälja jäetud 1. jaos sönad ,,kui tema tegu hi sünnita ülirasket 
wöi rasket kehawigastust", kui ideaalkonkurentsi juhtumine, mis 
lahendatud on üldosas § 60. Peale selle on wälja heidetud wene 
seaduse 2. jagu täiesti, Kuna meil tsunfti korraldust, Kus öpilast 
tuli lugeda meistri perekonna liikmeks, enam ei ole.

4 270.
Kommisjon leidis tarwiliku olewat sanktsioone mölemates 

jagudes köwendada wastawalt elunöuetele.

8 271.
Käesolew paragrahw on muudetud niihästi dispositiiw osas 

kui ka sanktsioonis. Leiti, et kangete jookide joomine awalikku- 
des kohtades on osalt juba seadustega normeeritud, osalt aga 
seesugune normeerimise öigus antud linna ja maakonna omawalit- 
sustele, mispärast üldistatud dispositsioou otstarbekohasem on, kui 
wene jaolt spetsialiseeriw koosseis. Ka sanktsioon on raskendatud, 
kokkukölas § 270 ja wastawalt meie elunöuetele.

14. peatükk.

Süüteod kooliseaduse wastu.
Sellest peatükist on wälja heidetud U. N. S. 8 291, Kuna 

juudi noorsoo hariduse järele meil erilist walmet, eraldi üldisest, 
ei peeta.

8 274.
Erakoolide awamise ja pidamise kohta on meil wormiliselt 

weel maksew wone seadus (sead. kogu XI k., teadus- ja öppe- 
asutuste seadustik 88 3712 ja järgm.), sellepärast tuli ajuti- 
selt sisse jätta wene eelnöu § 290 esimese jao esimene punkt 
ainult eraöppeasutuste kohta, kusjuures kommisjon arwas, et loa 
nöutamise all meil ka registreerimist tuleb möista.

Wälja heidetud on sellest paragrahwist wene p. 2, mis oli 
peaasjalikult sanktsiooniks korraldusele, et poliitiliselt kahtlased 
isikud, Kes walwe all, ei saaks noorsoole ka kodustki öpetust 
anda; weil wöidakse ära wötta öigust — olla öpetajaks wöi kas- 
watajaks — ainult käesolewa seadustiku 88 19—20 korras, 
tegelikult peab igaüks selleks kutseliselt registreeritud olema ja 
kaugemalc minna kitsenduste tegemiscl ei luba pöhiseaduse 8 19.

Wälja Heideti ka teine jagu motiiwidel, mis on ette »toodud 
tz 17 jllures. !l. N. S. 88 290 ja 291 wastawad ivana nuhtl. 

14
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sead. tztz 1049-1053; wiimased on 1912 ja 1914 aastatel muu- 
detud ja täiendatud, kuid eelpool p. 2 kohta ette toodud luotii- 
widel ei arwanud kommisjon wajalikuks neid muudatusi ja täien- 
dusi arwesse wötta.

8 275.
Pöhjeneb anml. algkool. sead. (,,R. T." nr. 75/76 — 1920) 

H 19 esimese jao ja märkus 2 peal: kommisjon luges otstarbe
kaks karistusest aresti wälja heita, kuid rahatrahwi körgendada: 
wastawalt on Pt. 17 wälja heidetud sama norm (N. S. tz 365).

§ 276.
Pöhjeneb awal. algkool. sead. tztz 8, 9, 15, 16 ja 19 juurde 

kuuluwa märkus 2 peal; kommisjon luges hoopis wastuwöt- 
mataks käsitada siin kohal aresti trahwi, kuid köwendas selle 
asemel rahatrahwi ülemmäära.

15. peatükk.

TrüMooöete ja awalitkuöe etteiannete 
walwemääruöte rikkumine.

Käesolewasse peatükki mahutatud karistusnormid wastawad 
wäheste muudatustega praegu makswale seadusele (,,R. T." nr. 
43 — 1923, sead. nr. 45) ja nimelt järgmises järjekorras: 277 — 1, 
278 2, 279 — 3, 280 — 4, 281' — 5, 282 — 7, 283 — 8,
284 — 9, 285 — 11, 286 — 12, 287 — 6, 288 on uns, 289 — 13, 
290 18, 291 — 19, 292 14, 293 — 15, 294 16,
295 — 17.

Makswas seaduses puudub paragrahw, mis wastaks eelnöu 
8 288, kuid ta on olemas U. N. S. 307) ja kommisjon leidis, 
et teod, mis selles paragrahwis ette nähtud, ei wöi mitte karista- 
mata jääda. Tihtipeale tuleb ette, et trükitoote autor, waljaandja, 
trükiasutuse juhataja wöi raamatukaupleja, perioodilise trükitoote 
suhtes aga wastutaw toimetaja mitte küllalt hoolikalt järele ei 
waata, et trükitoode, milles süüteo tundemärgid sisalduwad, läbi- 
käiwusse ei sattuks. Kui seesuguse ettewaatmatuse pärast süü- 
tegu sisaldaw trükitoode töepoolest laiali saadeti, siis ei wöi selles 
süüdi olewad isikud karistamata jääda. Kelle peal lasub kohustus 
walwata selle järele, et süütegu sisaldawad trükitooted läbikäiwusse 
ei sattuks, see peab seda kohust ka hoolikalt täitma. Karistus 
ei ole mitte suur: ainult rahatrahw. Kui aga selgub, et siin 
ettewaatmatusega tegemist ei ole, waid seesugune trükitoode süüd- 
lase poolt meelega laiali saadeti, wöi koguni ka kokku seati, siis 
wastutab ta inuidugi kui süüteo osaline wöi ainukene kordasaatja.
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Et karistus käesolewas paragrahwis ettenähtud süüteo eest 
wäike on, mille töttu ta enam-wähem ligidal seisnb seesugusele 
süüteoliigile, Kus nöndanim. objektiiwne süüksarwamine maksew 
on, siis leiti wöimaliku ja ühtlasi ka tarwiliku olewat periood. 
trükitoote wastutawa toimetaja süüd ettewaatmatuses praesumee- 
rida, kuni ta ise wastupidist ei töesta.

8 278.
See paragrahw läheb lahku makswast seadusest (§2): 1) re- 

daktsiooniliselt ja 2) selles, et siin ei räägita mitte süüdlasest üldse, 
waid on Kindel isik nimetatud, Kes süüdi wöib olla, nimelt trüki- 
asutuse juhataja — perioodilise trükitoote suhtes, ja kirjastaja — 
mitteperiood. trükitoote suhtes. Seda leiti wajaliku olewat fik
seerida sellepärast, et muidu oleks tegelikult raske kindlaks teha, 
Kes siin öieti süüdi on: nüüd on see teada ja sellepärast saawad 
tühendatud isikud ka hoolikamad olema, teades, et nad wastutust 
kannawad.

Trükiasutuse juhataja peale pandi wastutus perioodiliste trüki- 
toodete asjus sellepärast, et praegu wäljakujunenud ajalehtede 
wäljaandmisc tehnilise korra juures nad trükikojast otseteed laiali 
saadetakse trükiasutuse juhataja korraldusel.

§ 280.
Makswa seaduse (ß 4) kitsendus, et ainult kuulutusi awaldaw 

ajaleht kohustatud oleks kohtuotsust ära trükkima, Heideti wälja, 
sest et kohtuotsuste awaldamise jaoks § 289 p. 2 pöhjal peaks 
ikkagi ruumi leiduma, seda enam, et seesugused awaldamised mitte 
sagedad ei ole.

8 291.
Makswa seaduse (§ 19) sönad: ,,wöi et ta esialgses teada- 

andes tähendatud asjaolude mu^udatusest ei teatanud", Heideti ivälja, 
Kuna seda tähtsaks ei arwatud.

88 294 ja 295.
Sanktsioone on töstetud makswa seadusega wörreldes, ar- 

wesse wöttes 8 293 (maksew seadus § 15) sanktsiooni, sest et 
need süüteod üheraskused peaksid olema.

16. peatüik.

Tööötuse ja kaubanöuse walwemääruöte 
rikkumine.

Käesolewast peatükist ja ühtlasi ka terwest seadustikust on 
inälja heidetud U. N. S. 88 314, 320, 321, 334, 336—340, 346, 

14*
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350, 354 ja 355 järgmistel kaalutlemistel: 314 — meie piirituse- 
ja wiinamüügi seaduse III osa p. 1 järele (,,R. T." nr. 48 — 1921, 
1. V11921 sead. nr. 44) wöidakse meil awada ainult I järgu res- 
toraane, Kus aga söögiainete müük piiratud ei ole (w. trahteri 
sead. ß 3); 320 ja 321 — niisugune riikline hoolekanne läheb 
liiga Kaugele: igaiiks peab ise teadma, kas ja inissuguseid kuponge 
maksab maksuna wastu wötta: 334 — tsunfti seadused wanal 
kujul ja alusel meil pöhisead. ß 19 töttu ei maksa: kui loetakse 
edaspidi wajalikuks scadusandlisel teel käsitööstuse ala korral- 
dada, siis tuleb sama seadusega tarbekorral ka sanktsioon luua: 
336 — pühakujudc kaitse asemele on meil 27. peatükki wöetud 
iildine usutunde kaitse määrus; 337—340 — kiriku küünalde ja 
kiriku lambiöli tööstus ja müük ei waja weil erilist kaitset: 
346 — rahwas on rohkem haritud ja peale üksikute iuhtumuste 
waewalt keegi laseb ennast sedawiisi tüssata: 350 — on kaetud 
meie Z26 p. 2 läbi; 354 ja 355 — kulla lademesd meil ei ole. 
Nie on wiidud 8. peatükki U. N. S. tztz 327 ja 328, Kus nende 
öigem koht.

Uuesti sisse wöetud ja muudetud paragrahwide motiiwid järg- 
newad allpool.

§ 296.
Wörreldes wene tekstiga on kaubandus- ja tööstusettewötete 

ülelugemine, mis pealegi poolik olt, wälja heidetud ja tarwitatud 
,.tööstus- wöi kaubandusettewöte", missuguse möiste alla köik 
üleloetud tüübid (ka apteegid) muidugi kuuluwad: kokkukölas 
meie suur-, kesk- ja wäiketööstuse seaduse (,,R. T." nr. 28 — 1920) 

16, 18 ja 20 on esimese jao dispositiiw osa täiendatud ,,peale 
sisseseadmist töötamist alustas wöi ettewötte sisseseadet, saaduste 
wäljatöötamise määra wöi wiisi tuntawalt muutis".

§ 297.
,,Mürgitamise" asemele wöeti ,,rikkumine", kui laiem möiste, 

Kuna öhk, wesi ja maapind ei tarwitse mitte alati nimelt mürgi- 
tatud olla selleks, et naabruses elamist ja majapidamist nwima- 
taks teha.

§ 300.
On käsitatud üldmöiste ,,trahteri asutus": wene p. 3 on wälja 

heidetud: wanaduse alammäära, mil lubatakse awalikus joogikohas 
juua, on körgendatud 14 a. pealt 17 a. peale: sanktsiooni on 
köwcndatud.

8 301.
P. 3 on täiendatud ,,sundusliku määrusega ', Kuna praegu 

makswa linnaseaduse § 108 p. 11 järele on linnawolikogul öigus 
sellel alal sund. määrusi wälja anda; sanktsiooni on köwendatud.
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8 302.

Q. 1 on wälja heidetud tulewase löikuse pantimise woimalus 
kui meil üldse tundmata nähtus: wene p. 2 on wälja heidetud 
samal pöhjusel; III jaost on wälja heidetud ,,lahutamata perekonna- 
liikmed" kui mittewajalik Moment.

4 303.
P. 1 on sisse jäetud ainult aktsiaselts ja osaühisus, Kuna meie 

seaduste järele ainult nende tekkimiseks riigiwöimu luba ja seatud 
korrast kinnipidamist nöutakse: p. 2 on wöetud üldmöiste ,,krediit- 
asutus", missuguse möiste alla käiwad makswa krediidi seaduse 
järele ka pangakontor ja rahawahetuse asutus: wälja on jäänud 
..omawalitsuslik wöi era", kui ülearune definitsioon, sest kolmanda 
tüübi — riigi krediitasutuse awamine ei wöi üldse selle tz alla 
käia; seda punkti on täiendatud kooperatiiwasutustega, Kuna 
maksew seadus nende asutamise juures seatud eeskirjadest käseb 
kinni pidada.

§ 305.
,,Pangaasutuse" asemele on makswate seaduste kohaselt wöe

tud täpsem möiste ,.pangakontor".

8 306.
Kuberneri asemele on meil astunud ilma wahendita raha- 

ministeerium.
8 307.

On sisse wöetud aktsiaselts ja osaühisus, Kuna makswate sea
duste järele nemad ainukesed kaubandus- ja tööstuslikud ette- 
wötted on, Kes wöiwad wäärtpaberid (aktsiaid, osatähti) sedawiisi 
wälja lasta.

8 310.
Siin ettenähtud rahamärkide all ei tule pangatshekkisid möista, 

uns küll meil weel seadusega legaliseeritud ei ole, kuid üldiselt 
ja riigiwöimu teadmisel laialdase käsitluse omanud.

8 311.
Sisse on wöetud kooperatiiwasutus ja wälja heidetud was- 

tastikku kinnitusselts, Kuna ta makswa kooperatiiwseaduse järele 
kuulub kooperatiiwasutuse möiste alla: wälja heidetud ,,walitsuse 
loaga asutatud", kui ülearnne definitsioon.

8 315.
! jaost on wälja heidetud sönad ,,köigis paigus wöi käesolew 

was piirkonnas" kui möttetud meie pöhiseadusliku korra juures 
ja sellepärast ülearused.
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Wälja on heldetud mene HI jagu, Kuna meil juutidel on 
leiste kodanikkudega ühesugustel alustel liikumise wabadus.

8 316.
See uus paragrahw sanktsioneerib Baltiski wabasadama sea

duse („R. T." nr. 59-1921) § 4.

§§ 317—319.
Need uued tztz sanktsioneeriwad seemnemüügi korralduse sea

duse („R. T." nr. 20 — 1921) 2, 3, 5 ja 6 ja astuwad tztz
8 ja 9 asemele; sisseweo keeld on sanktsioneeritud ühistel alustel 
muude sund. määrustega-, sanktsioonid on wiidud wördlewasse 
tasakaalu Leiste Krim, seadustiku sanktsioonidega.

8 324.
Muudetud wastawalt meie awalikkude etenduste pealt wöe- 

tawa löbustusmaksu seadusele.

ß 325.
„Graweerija" on wälja heidetud, asemele jättes üldse siiüdlasi, 

Kuna meil pitserid ja templid teewad mitte ainult graweerijad, 
waid ka gummitööstused.

§ 326.
Muudatus wörreldes wene tekstiga on tingitud meie proowi- 

seadusest („R. T." nr. 74 — 1924, sead. nr. 37), mis räägib 
üldse kuld- ja höbeasjadest ilma erimäärusteta lehtkulla, lehthöbeda, 
kudetööstuse ja ebaehete tööstuse saaduste jaoks.

§ 327.
On kokkukölastatud meie proowiseaduse 1—4.

328—330.
On oluliselt ja redaktsiooniliselt kokkukölastatud meie proowi- 

seadusega.
8 331.

See sanktsioneerib meie proowiseaduse 11 ja 23 ja astub 
sama seaduse 8 25 asemele.

§ 337.
Selle paragrahwi uus teine löige sanktsioneerib meie laewa- 

kinnistusseaduse § 15 (,,N. T." nr. 77/78 1924, sead. nr. 40)
ja astub sama seaduse § 28 asemele.

339—342.
U. N. S. § 363 asemele on kokkukölas 3. VII 1916 uue kaa- 

lüde ja möötude seadusega (Oo6p. Vnnie. 1916 pt. 1671) — mis
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uuendas N. S. tztz 1175, 1176, 1177 ja 1399, kustutas N. S. 
88 1178 ja 1179 ja täiendas N. S. uute 1395^ ja 1395-,— 
konstrueeritud neli uut paragrahwi, kusjuures on asetatud ,,töös- 
turi" möiste alla: ,,tehase, wabriku ja käsitööstuse omanik, pidaja 
ja juhataja, meister, wabrikant ja juweliir", ..kaupleja" möiste 
alla muu seas ka ,,joogiainete ja klaasnöudega kaupleja": selle 
töttu awanes wöimalus paragrahwide arivu wähendada ja koonda
tud sai: esimesesse paragrahivi nende seast — 91. S. § 1175, tz 
1176 Hl löige, § 1177 I löige ja § 1399: teise — 1176 I löige
ja tz 1177 lll löige: kolmas astus N. S. 8 1395i ja neljas — 
§ 1395^ asemele: ivälja on heidetud 1175 ja 1399 ettenähtud süü
teo kordamise juhtumilsed, Kuna wajalikuks ei peetud liht korda- 
mist kwalisitseerida, retsidiiw aga nii kui nii üldosa järele karista- 
takse; wälja on heidetud ka trahwirahade mäüramised eriotstarwe- 
teks: kommisjon kriipsutab alla, et käesoleivates normides ette
nähtud ,,kaalu" möiste alla kuuluwad ka kaalu pommid.

17. peatükk.

Töökailse määruste ritkumine.
Kommisjon muutis peatüki nimetust sellepärast, et algseaduste 

grupp, mis on peaasjalikult käesoleiva peatüki normide aluseks, 
on wiimasel ajal meil kindlasti töökaitse seaduste ninietuse omanud: 
möned paragrahwid ei wasta küll täpselt sellele nimetusele, kuid 
arwati, et nime waliinisel niööduandeiv on suurema osa normide ise- 
loom.

Peatükist on wälja heidetud U. N. S. 88 365 (üle wiidud 
14. peatükki — § 275), 368, 369, 373, 374, 375, 376 ja 377 järg- 
mistel kaalutlemistel: tz 368 — nagu allpool meie 352 puhul 
selgub, on kommisjon streigi keeldu pöhiseaduse tz 18 (III ja IV 
jagu) kohaselt piiranud ainult nende juhtumustega, inis kas sea- 
duses ehk sunduslikus määruses saawad ära tähendatud, ja sankt
siooni pehmendanud, üle wiies keelatud streiki kuritegude liigist 
üleastumiste liiki: streigile kihutamine tuli sellepärast üldosas wali- 
tud pöhimötete kohaselt (tz 51, III jagu) karistuse alt hoopis 
wabastada; tztz 369 ja 373 — kommisjon leidis nende tsiwiil wahe- 
kordade sanktsioneerimise ülearuse ja wananenud olewat: 8 374 
— Kuna meie pöllut. tööaja ja palga seadus otse palka natuuras 
ette kirjutab: §8 375 ja 376 — meie seadused ja tegelik elu 
niisugust teenistuslepingu letzte ei tunne; 377 — see on ajast ja 
arust jäänud norm.

Ule on toodud tööstuslise töö seaduses ettenähtud karistused, 
et nende suhtes wöiksid käsitüsele tulla üldosa määrused, kusjuures 
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lahtiseks jäi küsimus, kas neid süütegusid kohtu kompetentsi wötta 
wöi jätta senisel alusel töökaitseüommissaride lahendada.

4 343.
Wene ülelugemise asemele on siin suur-, kesk- ja wäiketöös- 

tuse seaduse (,,R. T." nr. 28 — 1920) kohaselt wöetud ..tööstus- 
ettewöte", mille alla käiwad köiksugü tööstusettewötete liigid: 
sissejuhatust on täiendatud sönadega ,.seaduse wöi sund. määruse 
eeskirju rikkudes", missuguse tingimuse alla köik järgnewad punk
tid käiwad: kommisjon leidis, et meil riigiwöim on töö ja kapitaali 
wahekorra lahendamise oma kätte wötnud, korraldades seda sea^ 
duste ja sundmäärustega, ja et selle töttu sedawiisi mitte normee- 
ritud suhteid kui tsiwiilöiguslikke ei ole waja sanktsioneerida; 
seesama ka tztz 344 ja 345 kohta; p. 2 tekstis on wene wäljenduse 
,.mitte rahaga" asemele wöetud ,,raha asemel", Kuna meie oludes 
palka osaliselt sagedasti ainetega on kohuseks tehtud tasuda; p.p. 
4 ja 5 on wöetud tööstusl. töö sead. § 214 p.p. 1 ja 2; sama para
grahwi wiimane punkt on kaetud käesolewa paragr. 2 ja 3 punktiga.

5 344.
See kordab tööstusl. töö seaduse tz 212; sanktsioon on lihtsus- 

tatud ja köwendatud ärakasutamiseks neil Kordadel, kui seesugused 
wäärnähtused harilikuks kipuwad minema.

6 345.
See kordab tööst. töö seaduse tz 213 ja tema juurde kuuluwat 

märkust; sanktsiooni on köwendatud: wene teksti p. 1 on üle wiidud 
käesolewa paragr. teise jakku ühes wene märkusega: wene p. 
2 on wälja heidetud isikutunnistuste pidamine, Kuna see meil igal 
Pool kohusline ei ole: wene p. 6 on wälja heidetud: see sanktsio
neerib tööst. sead. tz 104, kuid kommisjon arwas, et § 104 
käsitamist ei wöiks ettewötte juhatajale kohusliseks teha, wähemalt 
karistuse ähwardusel mitte.

7 346.
Wene teine jagu on wälja heidetud, Kuna meil erikapitaalid 

puuduwad; kui kinnitusseltsidele ja haigekassadele on abi waja, 
siis küsitagu seda eelarwe korras, siis saab rahwaesitus kontro- 
leerida nende kassade ja seltside olukorda ning abi wajalikkust.

Juurde on wöetud uus teine jagu, mis sanktsioneerib osaliselt 
pöllutööliste tööaja ja palgaolude seaduse (,,R. T." nr. 102 -
1921) § 2 ja § 13 märkust ning astub § 42 ettenähtud karistuse 
asemele.

§ 347.
See § sisaldab eneses kahe 15. now. 1906 a. seaduse (6o6p. 

V3are. 1906 pt. 1894 II osa ja pt. 1895 II osa) karistusnorme
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§ 349.
Wälja on heidetud asutuse nimetus, kellele nimelt teateid 

peab saatma, mis ka siin kohal wajalik ei ole,- esimese jao sankt
sioon on lihtsustatud, teise jao oma — pehmendatud liigi poolest, 
Kuna komm, arwates wangimaja karistus siin kohal ülearu Karin 
oleks.

§351.

On tehtud samad muudatused, inis eelmiseski paragrahwis.

4 352.
See paragrahw on rajatud uuele alusele ja nimelt kokkukölas 

meie pöhiseaduse § 18 deklareeritud streigi wabadusele; streik kui 
niisugune üldse ei ole enam keelatud ka siis, kui ta wöib ,,kahjulik 
olla kohalise rahwa huwidele"; ta on kodanikkude pöhiöigus, mida 
wöib piirata ainult awaliku julgeoleku huwides, näituseks söja ajal 
ja teatawates ettewötetes, mis söja oludes peawad edasi töötama. 
Sellekohane pöhiseadusega lubatud eriseadus ei ole küll weel ilmu- 
nud, kuid kommisjon leidis siiski wöimalikuks karistusnormi juba 
nüüd sisse wötta, pealegi Kuna ta sai nii redigeeritud, et ta ilma 
algseaduseta ei tulegi käsitusele; samuti arwas kommisjon otstarbe
kaks kwalifitseerida streikt kui üleastumist, karistades teda ainult 
arestiga.

5 353.
Ka see on uus norm ja sihitud n. n. lokaudi wastu,- sisse 

on ta wöetud samadel kaalutlemistel, mil eelminegi norm, nimelt 
et tuleb wälja anda algseadus, mis teatud tingimustel ettewötjale 
ära keelab oma ettewötet sulguda.

6 354.
Arwesse wöttes, et wäljaspool kodumaad laewalt ära ajamine 

wöib äraaetawa äärmiselt rasketesse elutingimustesse asetada, kö- 
wendas kommisjon sanktsiooni.

18. peatükk.

Süüteod ehitustöööe, teeöe ja liikumiöabi- 
nöuöe kohta käiwate määruste wastu.

u. N. S. 379, 380, 381, 384, 404 ja 405 on wälja heidetud, 
sest et neis ettenähtud tegusid meie oludes karistada ei oleks 
waja.

Iuurde on wöetud uus § 381.
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§358.
Tehniku ja tööettewötjaga körmuti on seatud ka inseneer 

ning temale samuti kwalifitseeritud karistus määratud selles para
grahwis ettenähtud süüteo eest.

§ 362.
Wörreldes wene tekstiga on siin dispositiiw ossa juurde wöetud 

wöned momendid: ,,laewade  registreerimise, möötmise.... 
kohta; laewale märkide wöi nimetuste ülestähendamise kohta"; 
sanktsiooni luges kommisjon otstarbekaks köwendada.

Wene meriseadust (sead. kogu XI k. II j. II raamat) on meie 
ajal muudetud I) kaubalaewade möötmise ja registreerimise seadu
sega (,,R. T." nr. 18 — 1919), 2) laewakinnistusseadusega (,,R. 
T." nr. 77/78 — 1924) ja 3) laewade möötmise seadusega (,,R. 
T." nr. 85/86 — 1924); esimene neist, praegu weel makswas 
osas, muudab ja täiendab wene meriseaduse 88 122—148, teine 
täiendab 88 149—154, kolmas astub 88 108—121 asemele.

Muudetud kujul korraldawad: a) laewade registreerimist — 
,,R. T." nr. 18 — 1919 awaldatud seaduse 88 4 ja 9 ja wene meri
seaduse §8 124, 135 ja 136; b) laewade möötmist — „R. T." nr 
85/86 — 1924 awaldatud seaduse 88 2, 5 ja 8, samuti ka ,,R. T." 
nr. 18 — 1919 seaduse 8 15; d) laewade warustamist märkide 
ja nimetustega wene meriseaduse 88 98 ja 98^, ,,R. T." nr. 
85/86 — 1924 seaduse 88 12, 14 ja.18 ja „R. T." nr. 18 
1919 seaduse § 13.

Nende korralduste sanktsioneerimiseks ongi ettetoodud täien- 
dused siia sisse wöetud, Kuna nad senini osalt sanktsioneerimata 
olid, osalt aga karistatawad meriseaduse järele.

ly. Peatükk.

Süüteod perekonnaoiguöte wastu.
Wälja on heidetud N. N. o. 88 413—418, 425 ja 426. U 

N. S. 88 413, 425 ja 426 sisaldawad waimulikkude isikute M- 
tegusid abielu sölmimise ja meetrika raamatute pidamise juures; 
Kuna aga mölemad tegewused nüüd riiklisteks funktsioonideks saa- 
nud on, ei ole wastawaid erinorme waimulikkude jaoks tarwis; 
kui nende peale kirjeldatud funktsioonid seadusega pannakse, siis 
wastutawad nemad km riigi wöi omawalitsuse teenijad (ivaata 
motiiwid meie 8 587 juurde). U. N. S. 88 415 ja 417 ettenähtud 
tegusid ei wöi meie oludes üldse karistatawateks lugeda, samuti 
ei wöi U. N. S. 8 414 ettenähtud tegu karistatawaks lugeda, sest 
iseenesest ei järgne igakord seal kirjeldatud abielu tühistamine. 
Liiga noorte isikute abiellu astumine on waewalt möeldaw, ivähe 
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aega enne tüisiga abiellu astunute abielu aga jääb hariliknilt 
tühistamata abikaasade abielulise täisea küttejöudmise töttu enne 
kohtu otsust; sellega oleks siis ka sanktsioon ülearune. U. N. S. 
8 416 on wälja heidetud, Kuna kommisjon leidis, et seesuguse abielu 
tühistamine iseenesest küllaldane sanktsioon on. Niisama ei leidnud 
kommisjon wöimaliku olenvat sisse jätta !l. N. S. § 418, leides, 
et seal kirjeldatud teo küllaldaseks tagajärjeks on abielu lahutamine 
ja süüdi tunnistamine selles protsessis.

8 384.
Dispositiiw osa on kitsendatud, nimelt on wälja jäetud keeld 

höimlasega abielluda kokkukölas meie tztz 470 ja 471 redaktsiooniga.

8 386.
Wälja on heidetud tingimus teo karistamatuse kohta wasta- 

wate usuliste määruste olemasolekul, Kuna abielu meie oludes 
puht riikliseks instituudiks on saanud. 1'lhtlasi leidis kommisjon 
otstarbekohase olewat wene tekstis ettenähtud sanktsioone wähen- 
dada, leides neid üleliiga karmid olewat.

8 387.
Wälja on heidetud punktid 2 ja 3, arivesse wöttes, et punkt 

2 otstarbekohaselt muudetud kujul eelnöu 484 (p. 1) ja 437 ette 
on nähtud, p. 3 on aga meie oludes oma mötte kaotanud.

4 388.
Wälja on heidetud p. 1 teine osa, mis eneses sisoldab ideaal 

konkurentsi juhtumust ja mis üldosas tz 60 lahendatud. Peale selle 
on, wastawalt 30. mai 1922 a. seadusele (,,R. T." nr. 74/75 
— 1922), muudetud p. 3, täisea määra suhtes.

8 392.
Dispositiiw osa on muudetud wastawalt meie perekonna seisu 

seadusele („R. T." nr. 139/140 — 1920).

20. peatükk.

Nahamärtiöe, wäärtpaberite ja wäärt- 
märkiöe wöttsimine.

8 393.
Selle paragrahwi I jao p.p. 1 ja 2 on wöetud wene nimestiku 

asemele meie oma nimestik.
8 397.

P. 2 ettenähtud kokkuleppe üle waata motiiwid 8 76 juurde.
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8 400.

Esimene sanktsioon on pehmendatud: see oli wajalik selle töttu, 
et wahet teha selle ja teise jao sanktsiooni wahel: wene formulat- 
siooni järele oli see wahetegemine teisiti wöimalik.

21. peatükk.

Dokumentiöe wöltsimine.
Wälja on heidetud U. N. S. 437, 446 ja 447 kui meie 

oludele mittewastawad.
§ 407.

Isikutunnistuste, söidu- ja puhkelubade juurde on lisatud 
weel peawsload, mis meil tarwitusel ja millede järeletegemine jne. 
samuti karistataw peaks olema.

§411.
Wälja Heideti sönad ,,kui selle teo eest erimastutust ei ole mää- 

ratud" kui ülearused tz 60 töttu.

§412.
Iäreletegemise objektiks selle paragrahwi järele on arwatud 

Eesti Wabariigi suur riigipitser.

22. peatükk.

Surmamine.
88 417 ja 418.

Nendesse paragrahwidesse on ühendatud U. N. S. §§ 454, 
455 ja 456. Arwesse wöttes wälisriikide waremat kui ka nüüdset 
seadusandlust käesolewate nornüde alal, samuti ka meie oludes 
paratamataks saanud süütegude wördlewa raskuse ümberhindamist, 
leidis kommisjon tarwiliku olewat käesolewas peatükis ettetulewate 
raskemate juhtumuste juures sanktsioone köwendada. Kuid teisest 
küljest ei wöi kommisjon tähendamata jätta, et tema arwates need 
süüteod huupi surmanuhtluse alla kuuluda ei wöi, sest karistuse 
iseloomu ja raskuse määrab löpuks ikkagi igal üksikul juhtumusel 
süütegija iseloom. Et nüüd aga kohtutele wöimalust jätta ka 
normaal juhtumustel (s. o. ilma tz 53 tarwitamata) surmanuhtlust 
mitte tarwitada, on surmanuhtluse körwale sanktsiooniks pandud 
ka tähtajata sunnitöö. Selle töttu on karistuse amplituud küllalt 
suur ja wöimaldab, kommisjoni arwates, igal üksikul juhtumusel 
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köige otstarbekohasema karistuse tarwitamist. § 417 on ette nähtud 
need raskemad tapmise juhtumused, mis surmanühtlusega sanktsio- 
neeritud. Dispositiiw osa aluseks wöeti U. N. S. § 454 ja juurde 
lisati U. N. S. § 455 p.p. 6 ja 7 ning § 456. Omalt poolt leidis 
kommisjon tarwiliku olewat siia paragrahwi asetada Eesti Waba- 
riigi Riigiwanema tapmise juhtumuse. Meie olud wörreldes wene 
omadega on riigipea julgeoleku suhtes muutunud, kuid siiski leidis 
kommisjon tarwiliku olewat Riigiwanema elu erilise kaitsega kind- 
lustada. Sellegn moodustawad need 5 juhtumust meie § 417 
erilise raske sanktsiooniga. Suurem osa U. N. S. § 455 ettenähtud 
juhtumusi on paigutatud meie § 418 alla: wälja jäeti p.p. 2 ja 
5, milledest esimene on kwalifitseeritud juhtumus usulise süüteo ise- 
loomuga ja teine — juhtumus, milles tahetakse sanktsioneerida ühis- 
konna patriarhaalset korda. Mölemad juhtumused ei wöiks meie 
oludes kwalitfitseeritawad olla, waid peawad üldkorras karistamisele 
kuuluma. Wälja jäänud on samuti U. N. S. 8 455 p. 4 — 
1. osa, mis ilma pikema seletusteta, arusaadawalt meie oludes 
oma motte on kaotanud. Sanktsioonist leiti tarwiliku olewat teist 
osa wälja jätta, sellega üldsanktsiooni suurendades.

8 419.
Muudetud on 1. jao dispositsiooni (kokkuleppimine pro osa- 

wötmine ühingust) wastawalt üldosa tz 52.

8 422.
Kindluse asemele mitte üle 3 aasta wöeti wangimaja mitte 

üle 2 aasta.
8 425.

Allea ülemmäära on muudetud (20 a. pro 21 a.) wastawalt 30. 
mai 1922 a. seadusele (,,R. T." 1922 nr. 74/75).

8 427.
Käesolewas paragrahwis on karistust pehmendatud. Kom

misjon leidis, et wene tekstis on ülemäära raske karistus ette 
nähtud; kuigi abort karistataw tegu on, ei saada siiski liiga 
raske karistusega soowitud tagajärge kätte, seda enam, et — nagu 
kohtupraktika on näidanud — selle karistuse alla kahjuks ena- 
masti ainult waesemate kihtide perekonna emad ja wallalised nais- 
isikud langewad.

8 428.
Käesolewasse paragrahwi on uus 2. jagu sisse wöetud, mille 

järgi kwalifitseeritakse abordi tegemist äriasjana. Selle süüteo 
karistuseks leidis kommisjon öiglase olewat määrata wangimaja 
mitte üle 6 aasta. Wastawalt tuli siis ka 1. jao sanktsiooni wä- 
hendada.
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23. peatükk.

Kehawigastamine ja wägiwald isiku 
kaNal.

Wälja on heidetud sellest peatükist U. N. L. ß 480, Kuna walla- 
wanem kuulub riigi ja omawalitsuse teenija möiste alla ja ta 
wastamatc paragrahwide kaudu umbes samasuurte sanktsioonide 
kaitse all seisab.

§ 430.

Wene teine jagu on wälja heidetud, Kuna meie karislusle 
redeli järele selle ja esimese jao sanktsioonide wahel wahet ei saa 
näidata.

§ 433.

On täiendatud uute 2 ja 3 punktidega; esimene kailseb Riigi- 
ivanemat, olgugi ka mitte tecnistuskohuste täitnrisel wöi nende täit- 
mise pärast, teine samal alusel wälisriigi riigipead; selle röttu 
langeb wälja wene § 472; esimese jao kerge kehawigastuse ja 
teise jao raske ning kerge kehawigastuse sanktsioonid on muudetud 
meie karistusredeli omapärasuse töttu.

§ 438.

Teise jao tekstis on ära nähtud ainult riigi wöi omawalitiuie 
teenija, Kuna politsei wöi muu waht käib selle möiste alla.

8 440.

Teine ja kolmas sauklsioon on muudetud meie karistusredeli 
omapärasuse töttu; wälja on heidetud wiimane jagu, Kuna wangi- 
waht käib riigiteenija möiste alla ja kommisjon öigeks ei lugenud 
teda wangi wastu nörgemalt kaitsta, kui teisi riigi wöi oma
walitsuse teenijaid.

24. peatükk.

Häöaohtu jätmine.
Käesolew peatükk wastab U. N. T. 25. pearükile. Muutusena 

tuleks märkida ainult § 449 esimese jao sanktsiooni köwendamnt, 
mille töttu selle paragrahwi teine jagu wälja kukkus.
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2H. peatükk.

Süüteod isikuwabaduse wastu.
8 480.

Muudetud on 2. jao sanktsiooni meie karistuste redeli oma
pärasuse töttu, et wahet teha selle ja järgmise paragrahwi sanktsioo
nide wahel.

8 451.
Muudetud on p. 3 sisu, wälja heiles selle esimest osa, mis 

meie oludes oma motte kaotanud.

8 452.
Kommisjon leidis tarwilikuks p. 2 kaitse alla wiia köiki 

naisisikuid, rippumata sellest, kas nemad sugukölwatusega äri aja
wad wöi mitte. Selle normt wajadust on sellekohases erikirjanduses 
korduwalt toonitatud.

8 454.
1. jao sanktsiooni muutmine on tingitud meie karistuste redelist.

8 457.
21 aastase wanaduse asemel wöetud 20 aastane täiseasus, was

tawalt 1922 a. seadusele („R. T." 1922 a. nr. 74/75).

8 460.
2. jaos on wälja jäetud lause ,,ja kui sundija kordasaadetud 

süüteo osalisena raskema karistuse alla ei lange", Kuna see lahen- 
datakse üldosa § 60 järele; 1. jao sanktsiooni muutmine on tingitud 
meie karistuste redelist.

8 461.
2. jagu on wälja jäetud, Kuna kommisjon leidis ülearuse 

olewat üht osalist käesolewas süüteos erikaristuse alla heita, lep- 
pides karistusega, mille alla tema langeb § 51 järele.

8 462.
Wälja on jäetud wene p. 2, kui juhtumus, mis usulise süüteo 

iseloomu kannab ja meie oludes erikwalifikatsiooni alla ei peaks 
kuuluma.

8 463.
1. jaos on wälja jäetud lause ,,kui süüdlane tuli seesugusesse 

hoonesse wöi ruumi salaja wöi omawoliliselt", Kuna kommisjon 
leidis, et waatamata selle peale, kas isik legaalselt wöi illegaalselt 
hoonesse tuli, juba selles omawoli tarwitamine on, kui tema pere 
mehe nöudmise peale seesugusest ruumist ei lahku.
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§ 464.
Juurde on wöetud süüteo kordasaatmise abinöude nimekirja 

walewöti.

26. peatükk.

Sugukölwatud teoö.
8 467.

Sanktsiooni on lihtsustatud, Kuna meie karistusredeli järele 
wene rednktsiooni järele ettenähtud wahetegemist ei saa wäljendada.

8 468.
Arwesse wöttes, et niihästi kriminaal- kui ka arstiteaduse 

uuemates wooludes on kindlasti eitawale seisukohale asutud pede- 
rastia karistamise wastu tema normaal kujul ja et seesugune 
karistamine wöib heaks pinnaks olla shantasheerimisele, heitis 
kommisjon wene esimese jao wälja.

§ 470.
Sanktsioon on ühiseks tehtud niihästi ülenewa kui alanewa 

sugulase kohta, Kuna meil asumisele saatmist ei ole.

§471.
Wälja on heidetud wene p. 2, Kuna meil Eestis, Kus Lutheri 

usu waated präwaleeriwad, suguühendust abikaasa sugulastega were- 
segamiseks ei loeta.

§ 476.
Wanaduse alammäär on alandatud 21 a. pealt 20 a. peale.

§ 482.
Wälja on heidetud U. N. S. § 529 teine jagu, Kuna see süütegu 

on juba ette nähtud meie § 452 p. 2.

27. peatükk.

Teotamine.
Wörreldes wene 28. peatüki konstruktsiooniga, on kwalifitsee- 

ritud teotamised — wene 532 ja 533 — jagatud, samuti nagu 
see on aluseks wöetud wene 530 ja 531 konstrueerimisel, kumbki 
kaheks, s. o. isiklikuks haawamiseks ja laimamiseks, sest et peale 
nöupidamist kohtutegelaste ja ajakirjanduse esitajatega leidis kom- 
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misjon, et karistatawale — eriti 8 533 järele — ei ole kaugeltki 
äksköik, kas teda on süüdlaseks möistetud haaivamises wöi laima- 
unses: wene eelnöus olid kumbagis paragrahwis (532 ja 533) need 
momendid ühise nimetnse — teotamise — alla kokku liidetud ja 
sellepärast oli pärast kohtuotsusest raske aru saada, kumbas teotamise 
liigis karistatu süüdlaseks on tunnistatud. Kokkukölas sellega on 
kumbagile pöhiparagrahwile wahendita lastud järgneda kwalisikat- 
sioonid.

Siit peatükist on 4. peatükki üle wiidud wene HH 534 ja 
535 ja sisse on wöetud Kolm uut.

8 484.
Ragu eelpool öeldud, kujutab see norm enesest möttelise poole 

wene § 532, s. t. selle osa, mis käsitab isiklikku haawamist häbis- 
tawa ümberkäimise wöi awalduse läbi; ivörreldes wene tekstiga on 
wene p. 2 wälja heidetud: meie p. 2 on sisse jäetud ainult riigi 
wöi omawalitsuse teenija möiste, mille alla köik wene p. 3 üleloetud 
isikud käiwad: samal pöhjusel on teisest löikest wälja heidetud 
ka wangiwaht.

§ 485.
See norm kujutab enesest wene § 533 seda osa, mis käsitab isik

likku haawamist, muidugi ilma teise löiketa.

§ 486.
See Eesti Wabariigi riigipea kaitse norm astub osaliselt wene 

§ 103 asemele: wörreldes eelmiste paragrahwidega leiti kohaseks 
siin sanktsiooniks wötta wangimaja mitte üle ühe aasta.

8 488.
Käesolew paragrahw kujutab enesest wene 8 532 Leist möttelist 

osa, mis käsitab laimamist samade muudatustega, mis tehtud wene 
8 540.

8 489.
See paragrahw kujutab enesest wene 8 533 leist möttelist osa, 

mis käsitab laimamist: teises löikes arwas kommisjon öigemaks 
karistada rahatrahwiga ainult per. trükitoote wäljaandjat ja nimelt 
ka ainult wormilise süü olemasolekul.

8 490.
See Riigiwanema kaitse norm astub osaliselt wene 8§ 103 

ja 104 asemele, kusjuures kohaseks peeti, wörreldes eelmisi para- 
grahwe, sanktsiooniks määrata wangimaja mitte üle kahe aasta.

8 491.
Wälja on heidetud teine jagu, sest et riigi wöi omawalitsuse 

teenija teotamine — seal hulgas ka politseiniku teotamine ei
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ole kaiistataw 479 ega 483 järele, waid 480 ja 484 
järele, mille kohta käesolew § üldse et käi.

§ 496.
Kommisjon luges, wälja hettes wene eelnöus ettenähtud uju- 

kaitse ja waimulikkude kaitse määrusi, öigeks iga kodaniku usu- 
tunnet kaitsta (waata üldmäärused eriosa juurde).

28. peatükk.

Galaöuste awalöamine.
8 497.

Selle paragrahwi 1. jaos on mene asemele mötte
kohaselt pandud ..teenistus ja tegewus" ja Z 60 töttu wälja jäetud 
lause ,,kui süüdlane ei lange seesuguse awaldamise eest karistuse 
alla nii kui teotamise eest"; 2. jao sanktsiooni on köwendatud, 
arwesse wöttes, et hariliku laimamise eest on ette nähtud tz 487 
järgi wangimaja mitte üle 6 kuu, siin aga süü suureneb saladuse 
hoidmise kohustuse rikkumise läbi.

9 498.
2. jaos on § 60 töttu wälja jäetud lause ,,kui süüdlane ei 

lange karistuse alla nii kui teotamise eest"; sama 2. jao sanktsioo- 
nist on wälja heidetud rahatrahm kui mittewastaw süü raskusele.

4 500.
1. jao dispositiiw osast on wälja jäetud panga Kontor, Kuna 

see makswa krediidi seaduse järgi krediitasutuse möiste alla kuulub; 
juurde on lisatud osaühisus, Kuna osaühisused meil tegutsewad 
ühistel alustel aktsiaseltsidega, ja kooperatiiwasutus.

8 502.
1. jao dispositiiw osast on wälja jäetud kommisjoni liikmed, 

sest nemad käiwad riigi wöi omawalitsuse teenija möiste alla, 
ja nende suhtes on käesolew süütegu juba sanktsioneeritud H 603 
läbi; täiendatud on sönadega ,,wöi tulumaksu", Kuna neis samad 
wäärnähtused wöimalikud on.

29. peatükk.

Waranöuse rikkumine ja ülöhädaohtlikud 
süüteod.

Sellest peatükist on wälja heidetud kirikliste waranduste rik
kumine, ilma tahtmiseta kellegi usutunnet haawata 553), Kuna 
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see tegu nii kui nii juba üldse mööra waranduse rikkumise allo 
käib ja kwalifitseerimise majadust ei ole; peale selle on peatiiki 
nimetus lihtsustatud.

8 505.
P. 2 tekstis on eeldatud, et teede ehitamiseks rajamise tööde 

tegemise loa andmine kuulub meil mitte ainult riigiwalitsuse, waid 
ka omawalitsuste wöimkonda (maanteed).

8 506.
P. 1 teksti paigutas kommisjon ka omawalitsust, knna mäles- 

tussammastc ehitamine peaasjalikult omaivalitsuste uwimkonda 
peaks kuuluma; p. 2 tekstis on juurde ivöetud seltskondline hoiu- 
kohi, olgugi et mujal on „oOm.eei'seiinbiii" tölgitud ainult 
sönaga ,,omawalitsusline"; meil on muuseumide ja rnuude 
sarnaste hoiukohtade ellukutsumine senini lasunud peaasjalikult 
seltskonna ölgadel; p. 5 tekstis on „öbieoicoü 
tölgitud ,,körgewäärtusline", mis siin kohal sündsam, Kuna 8 511 
tekstis on sama söna tölgitud ,,körgehinnaline": p. 9 täiendati 
..plahwatusega", Kuna sarnased süüteod meil söjaajast saadik laial- 
daselt maad on wötnud.

8 516.
On täiendatud inseneeriga, Kuna nemad meil peaasjalikult 

ehitustöid juhiwad; suurtööettewötja asemele arwas kommisjon 
öigemaks wötta tööettewötjat, Kuna raske on wahet teha suurtöö
ettewötja ja tööettewötja wahel.

8 518.
Wene p. 1 on wälja heidetud samadel motiiwidel, mil järgnes 

U. N. S. § 553 wäljaheitmine.

8 519.
Paragrahw on teisiti konstrueeritud, nimelt on kokkulepe paigu- 

tatud teiseks jaoks.
8 523.

8 60 töttu on wälja heidetud sönad ,,kui selle eest ei ole ette 
nähtud raskemat karistust".

30. peaMk.

Leiu tealamatajätmine, wööra waranduse 
omaötamine ja usalduse kuritarwilamine.

8 528.
Esimese jao sanktsiooni rahatrahwi suhtes on lihtsustatud.
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8 530.
See norm kordab 23. VI 1912 a. tööstuslise töö seadusega 

(Oo6p. V3aic. pt. 1229) maksmapandud karistusnormi, kus- 
juures teine ja järgmised jaod on kokkukölastatud käesolewa sea- 
-dustiku süsteemiga.

8 533.
Siin on wene " tölgitud meie tsiwiil seadustiku ko-

haselt ,,eestkostja möi hooldaja".

§ 534.
Sisse on wöetud kooperatiimasutus ja kustutatud lvastast. 

kinnitusselts, mis kuulub kooperatiiwasutuse möiste alla; kustutatud 
on ka lause ,,walitsuse loaga asutatud", kui mittewastaiv meie 
seltside asutamise korrale.

8 536.
P. 1 on sisse wöetud ka osaühisus, Kuna tema aivamine meie 

seaduse järele (,,R. T." nr. 18 — 1919, sead. nr. 44 8 2) on 
ühetaolisele alusele seatud aktsiaseltsiga; wälja on heidetud wene 
teine löige, Kuna seal ettenähtud isikud käiwad kas 36 peatiiki 
määruste alla wöi, kui nad riigi wöi omawalitsuse teenijad ei 
ole, — esimese löike alla.

31. peatükk.

Wargus, rööwimine ja wäljapressimine.
Wälja on jäetud siit peatükist U. N. S. § 588, mis karistas 

pühade asjade wargust; meil riigi ja kiriku lahutamise töttu tuleb 
seda üldistel alustel karistada.

8 539.
P. 2 on sisse wöetud sissetungimine walewötme abil.

8 540.
Peale eelmises paragrahwis ettenähtud täienduse on siin ka 

sanktsiooni raskendatud.
8 541.

1. jao dispositiiw osa aluseks on wöetud N. S. § 1654^ ja 2 
jakku on koondatud U. N. S. § 581 1. ja 2. jao dispositsioonid.

§ 543.
2. jao dispositiiiv osas on ,,parandusmaja" asemele wöetud 

,,wangimaja üle 1 aasta", mis on tingitud parandusmaja ja türmi 
uhendannsest.
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8 544.
Wene 2. jao p. 6 on wälja jaotatud eriliseks 3. jaoks ühes 

raskendatud sanktsiooniga; wälja jäetud on wene 2. jao p. 2 — 
rööwimine kirikus, mis peaks karistataw olema üldistel alustel.

32. peatükk.

Kelmus.
Käesolewast peatükist on wälja heidetud wene 8 593, mis oli, 

nagn motiiwidest näha, sisse wöetud ainult ajutiselt, kuni hüpoteegi 
siisteem weel igal pool läbiwiimata; et meil aga see ammu teos- 
taüid, siis ei ole ka wajadust selle sanktsiooni järele.

§ 546.
Wene p. 2 on wälja heidetud, Kuna ta on täiesti kaetud p. 1.

8 548.
See norm kordab N. S. § 1682 ja R. T. S. 8 177 (1912 a. 

red.).

33. peatükk.

Pantrott, lüatasuwötmine ja muuö tariö- 
iatawaö seaduswaötased teoö waranduse 

aöjuö.
Siit peatükist on wälja heidetud wene 88 609, 610 ja 618; esi- 

mesed Kaks sellepärast, et meie oludes niisuguseid liiakasuwötjaid 
(külakulak) tähele ei ole pandnd ja üksikud nähtused üldise liiakasu 
wötmise alla käiwad; wiimane — sellepärast, et ta kaetud on 8 
570 ja seda süütegu kmalifitseerida waja ei ole.

8 555.
Wälja on heidetud sönad ,,Kommeris kohtupidamise korras" ja 

asemele wöetud ,,kaubandusliselt", Kuna kommertskohtuid meil ei 
ole ja teadmata on, kas ja Kunas neid ellu kutsutakse; möiste 
selle töttu ei muutu.

Kaubanduslisett kuritahtlise maksujöuetuse definitsioon siin ja 
eelmises paragrahwis, samuti nagu U. N. S. 8 599, ei wasta 
täpselt samale definitsioonile makswas kommerts kohtupidamise sea- 
duses, sellepärast eeldas ivene autor, et see seadus tuleb käesolewaga 
kokkukölla wiia; sama eeldus jääb ka meil maksma.
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8 556.
Wälja on heidetud sönad ,,omawalitsuse wöi era", Kuna krediidi 

seaduse järele krediitasutused jagunewad Kolme liiki: riiklised, oma- 
walitsuslised ja era krediitasutused; U. N. S. oli riiklised krediit
asutused siit wälja jätnud eeldilsega, et nende ametnikud käiwad 
riigiteenija möiste ja järjelikult 36. peatüki määrnste alla; see ei 
ole aga mitte nlati nii, sest sellekohase seadusega (näit. Eesti Panga 
pöhikiri, tulewase Maapanga pöhikiri jne.) wöidakse ka teisiti otsus- 
tada; sellepärast on ettewaatlikum riiklikke krediitasutusi ka siia 
alla wötta juhtumuseks, kui nende ametnikkudele riigiteenija vigusi 
ei peaks antama; juurde on wöetud kooperatiiwasutused motiiwidel, 
mis ette toodud waremalt.

8 558.
Wälja Heideti, kui ülearune, wene tekstis klambrites olew söna 

,,lihtpanktrott".

8 560.
Wörreldes ivene tekstiga on siit wälja heidetud söna ,,lühikese- 

ajaline", Kuna ka pikaajalise krediitasutuse (näit. immobiilpank, 
hüpoteegipank jne.) pöhikiri wöib teatawate tingimuste kättejöud- 
misel asutuse likwideerimist ette näha.

8 562.
Arwesse wöttes, et ivene eelnöusse oli selle paragrahivi esi- 

mene punkt, samuti nagu terwe § 593, sisse wöetud ajutiselt kuni 
hüpoteegi süsteemi elluwiimiseni, meil see juba teostatud on ja sar- 
nased süüteod ette tulla ei wöi, otsustas kommisjon p. 1 siit wälja 
heita, jättes wöimalikke arusaamatusi tsiwiil seadustiku lahendada

8 563.
Wälja on heidetud p. 2, mis baseerub lvene X köite 8 2023 

peal ja meie tsiwiil seadustikust tingitud ei ole.

34. peatükk.

Süüteod auwriöiguöte ja a'muöiguste 
wastu.

8 574.
Käesolewas paragrahwis on wälja jäetud märkus, mis eneses 

sisaldab protsessuaalset normi ja mille koht on selle töttu protsessi 
seadustikus.
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35. peatükk.

Wööra waranöuse omawoliline 
tasutamine.

Sollest peatükist on wälja heidetud wene tz 632, missuguseid 
maapöue warandusi weil kaitsta ei ole; edaspidi astuks siia ase- 
mele tulewase mäeseaduse karistusnormid.

8 575.
Teise jao p. 1 on ja „miritm" tölgitud ,,jahiloom".
Kolmandast jaost on wälja heidetud aiaga ümbritsetud park 

wöi loomaaed, Mittel waba ühendus puudub naabruses olewate 
maadega; kommisjon leidis, et need teod peawad waljemini karis- 
tatud saama; siit kustutamise puhul langewad nad kas wööra wa- 
randuse rikkumise, warguse wöi warguse katse alla, Kus sanktsioo- 
nid ongi köwemad.

8 576.
Esimese jao p. 2 on kustutatud ,,wöi teise isiku poolt maha- 

löigatud puu", missugust tegu kommisjon soowis hariliku war- 
gusena karistada.

8 584.
Sanktsiooni pidas kommisjon otstarbekaks köwendada.

36. peatükk.

TeeniötuSalaliseö süüteod riigi ja oma- 
walitsuse teenistuseö.

Siit peatükist on wälja heidetud wene § 647, Kuna harilikult 
meil need ülesanded riigi ega omaivalitsuse peal ei lasu, waid 
ühistegeliselt lahendatakse, ja tz 668, missugust süütegu meil ol- 
lagi ei wöi.

4 585.
Selle paragrahwi wiimane jagu määrab ära, keda tuleb möista 

käesolewa seadustiku käsitamisel riigi wöi omawalitsuse teenija 
möiste all; wene motiiwide kohaselt käiwad siia alla köik, Kes 
teostawad awalik-öiguslikku wöimu wöi selle wöimu üksikuid 
ülesandeid; sealjuures wöiwad nad olla koosseisudes ettenähtud 
kohtadel, wabapalgalised wöi ajutiselt tegutsemisele kutsutud; olla 
ametisse nimetatud ivöi walitud, olgu wabatahtliselt ülesande juurde 
asunud wöi sunduslikult sinna kutsutud; rippumata seilest, kas 
neil on riigiteenistuse öigused wöi ei, kas neid kutsuti tegutsema 
seatud korra kohaselt wöi korrawastaselt; siia alla käiwad ka 
Riigikogu, linnawolikogu, maakonnanöukogu, alewiwolikogu ja 
wallanöukogu liikmed.
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Selle möiste wäljendamiseks luges kommisjon köige siindsa' 
maks ,.riigi wöi omawalitsu.se teenija", kusjuures wene definit- 
siooni tekstist wälja heideti ülearused sönad, nagu ..ametliku isi- 
kuna, politsei wöi muu wahina wöi teenijann jne.", mis nii kui 
nii on juba antud definitsiooniga kaetud.

5 590.
Wiimast jagu täiendati administratiiw kohtu asjadega.

§ 599.

Kommisjon luges öiglaseks siin sanktsiooni köwendada, Kuna 
meie pöhiseaduse järele on isikupuutumatus üks esimestest koda- 
nikkude pöhiöigustest, mille seaduswastast ivötmist tllleb raskelt 
karistada.

8 60V.

Kommisjon luges öiglaseks siin köiki sanktsioone köwendada.

8 601.
Teisl jagu täiendati telefoni asutuse ja könega, Kuna telefoni 

asjandus on meil riigi kätte monopoliseeritud.

8 605.
Sönaga ,.omawalitsus" on täiendatud 2 punkti.

8 608.
Selles paragrahwis olnud wene söna samuti

nagu eelmises paragrahwis olnud söna on üht-
laselt tölgitud ,.wälja pressis".

8 614.
Esimest jagu on täiendatud sönaga ,,omawalitsus".

8 618.
Selles paragrahwis olnud söna ,,ne6p6Mno", samuti nagu 

8 616 olnud sönaon ühtlaselt tölgitud ,,ette- 
waatmatalt". -

8 624.
Täiendatud admiuistratiiw kohtu asjadega.

8 627.
Täiendatud telefoni asutuse ja telefoni könega.

omawalitsu.se

