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Juuni kuul minewal aastal (1922.) ilmus trükist kawatsetawa kriminaal 
seadustiku üldosa, mis asjatundjatele lahkeks armastamiseks kätte saadeti. 
Nüüd on Krimmaal kommisjon ka eriosa kahel lugemisel suutnud läbi waadata 
ja esitab selle lugejaile ühes üldosaga tutwunemiseks ning arwustamiseks.

Eelkawa esineb sedapuhku ilma motiiwideta, sest et 1) nende kokkuseadmine 
kommisjoni protokollide järele iga üksiku muudatuse kohta, mis wene 1903 aasta 
kriminaal seadustikuga wõrreldes sai tehtud, oleks eelkawa trükkiandmist märksa 
wiiwitanud ici 2) ei wõiks motiiwide puudumine mitte wäga suureks takistuseks 
olla eelkawa arwustamisel asjatundjate poolt.

Muudatuste tegemisel eriosas on samuti nagu üldosagi juures katsutud nen
desse piiridesse jääda, niis Wabariigi Walitsuse poolt kommisjoni tööde jaoks said 
kindlaks määratud, s. t. on katsutud teha ainult need muudatused, mis meie oludes 
tarwilikud. Ühtlasi on katsutud wene teksti parandada seal, kus kohtu praktikas 
puudused ja selgusetus awalikuks tulnud.

Peale selle oli maja teksti sisse wõtta need nowellid, mis peale 1903 a. kuni 
seni ajani kriminaal seadustes maksma pandud ja ühtlasi sisse wötta ka need 
karistusnormid, mis Eesti ajal wäljaantud seadustes sisalduwad, nagu tulumaksu 
seadus, seemnemüügi seadus jne.

Eelkawale on antud ouia nunieratsioon, kuna wastawad wene paragrahwid iga 
paragrnhwi lõppu klambritesse mahutatud. Klambrites ettetulem „N. S."" tähen
dab Wana Nuhtlusseadust (UI. o Nak.) ja „R. T. S." — Rahukohtu Trahwi Sea
dust (Ust. o Nak.).

Kriminaal kommisjon sai moodustatud Wabariigi Walitsuse otsusega 1. märt
sist 1922. ja tema ülesandeks tehtud wene uut kriminaal seadustikku (Ugol. Ulosh. 
1903 a.) eesti keelde ümber Panna ning selles meie oludele wastawad tarwilikud 
muudatused teha.
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Kriminaal seadustik.
Üldosa.

1. peatükk.
Uldmäärused.

8 h Süüteoks loetakse tegu, mis keelatud tema kordasaatmise ajal seaduse 
Poolt karistuse ähwardusega. (1)

4 2. Süütegude eest määratawad karistused on:
t) surmanuhtlus;
2) sunnitöö;
3) wangimaja; .
4) arest;
5) rahatrahw. (2)

8 3. Süütegu, mille eest seadus määrab raskema karistusena surmanuhtluse 
wõi sunnitöö, nimetatakse raskeks kuriteoks.

LÜütegu, mille eest seadus määrab raskema karistusena wangimaja, nimeta
takse kuriteoks.

Lüütegu, mille eest seadirs määrab raskema karistusena aresti wõi raha- 
trahwi, nimetatakse üleastumiseks. (3)

2. peatükk.
Kriminaal seadustiku makswuspiirkond.

8 4. Käesolew seadustik on maksew kõigi Eesti Wabariigi piirides korda
saadetud süütegude kohta, olgu kordasaatja Eesti Wabariigi kodanik wõi wälja- 
maalane, § 5. ettenähtud eranditega. (4)

8 5. Käesolewa seadustiku alla ei käi:
1 ) teod, mida karistatakse eriseaduste järele, neis piirides, mis nimetatud 

seadustes kindlaks määratud;
2 ) nende wäljamaalaste poolt kordasaadetud süiiteod, kellel Eesti Vaba

riigis eksterritoriaalsnse õigus on. (5)



8 §§ 6-11

4 6. Käesolewa seadustiku alla käiwad Eesti Wabariigi kodanikkude poolt 
wäljamaal kordasaadetud süüteod, kui neil seal eksterritoriaalsuse õigus on. (6)

5 7. Käesolewa seadustiku alla käiwad Eesti Wabariigi kodanikkude poolt 
wäljaspool Wabariigi piire kordasaadetud süüteod: 1) kui need on rasked kuri
teod wõi kuriteod wõi 2) kui need on sarnased üleastumised, millede karistata- 
wus nende kordasaatmisel wälsaspool Eesti Wabariigi piire on ette nähtub 
Wabariigi poolt tehtud rahwuswahelises lepingus; selle juures tuleb silmas 
pidada §§ 8 ja 9 määrusi.

Käesolewa seadustiku alla käiwad ka wäljamaalaste poolt wäljaspool Eesti 
Wabariigi piire kordasaadetud süüteod: 1) kui need on rasked kuriteod wõi 
Eesti Wabariigi kodanikkude õiguste wõi Eesti Wabariigi waranduste wõi sisse
tulekute wastu sihitud kuriteod wõi 2) kui süüteo karistatawus tema kordasaat
misel wäljaspool Eesti Wabariigi piire on ette nähtud Wabariigi poolt tehtud 
rahwuswahelises lepingus; selle juures tuleb silmas pidada §§ 8 ja 9 määrusi. (9)

6 8. Wäljaspool Eesti Wabariigi piire kordasaadetud süüteo eest ei wõeta 
§ 7 nimetatud juhtumuste! kordasaatjat wastutnsele käesolewa seadustiku järele: 
1) kui tegu tema kordasaatmise koha seaduse järele keelatud ei olnud; 2) kui süü
alune wäljamaa kohku seadusjõulise otsuse läbi on õigeks mõistetud wõi kariv- 
tusest wabastatud; 3) kui süüdlaseks mõistetu wäljamaa kohtu otsuse järele 
määratud karistuse täielt on ära kandnud, wõi 4) kui wõõra riigi wastu sihitud 
süütegu nende hulka kuulub, milledes süüaluse wäljaandmist ei lubata.

Wäljaspool Eesti Wabariigi piire kordasaadetud süüteo eest käesolewa sea
dustiku § 7 järele wastntusele wõetawale isikule kergendatakse karistust § 53 
põhjal, kui süüdlaseks mõistetu wäljamaa kohtu otsuse järele määratud karistu
sest ühe osa on ära kandnud wõi kui süüteo kordasaatmise koha seadus, käesolewa 
seadustikuga wõrreldes, kergema karistuse määrab. (10)

7 9. § 8 esimeses jaos p.p. 1 ja 2 ning teises jaos sisalduwad määrused ei 
maksa §§ 74—76 ettenähtud raskete kuritegude kohta ja, kui süüdlane Eesti 
Wabariigi kodanik, siis ka mitte nende süütegude kohta, mis §§ 80—87, 92—97, 
592 (2. ja 3. jagu) ja 594 (4. jagu) ära on tähendatud. (11)

8 10. Wäljamaalane, kes wäljaspool Eesti Wabariigi piire raske kuriteo 
wõi kuriteo korda saatnud, mille eest ta Eesti Vabariigis ei ole seatud korras 
süüdlaseks wõi süütuks mõistetud wõi karistusest wabastatud, antakse wälja 
lepingu järele, mis tehtud süüaluse wäljaandmist nõudma riigiga, wõi selles suhtes 
nimetatud riigiga makswa wastastikkuse põhjal.

Eesti Wabariigi kodanik antakse wälja samadel tingimustel, kuid ainult 
lepingu järele, mis tehtud süüaluse wäljaandmist nõudwa riigiga. (13)

9 11. Wäljaantud uut kriminaal seadust tarwitab kohus otsuste tegemisel 
ka tegude kohta, mis enne selle seaduse maksmahakkamist korda saadeti, kui need 
teod kordasaatmise ajal karistuse ähwardusega keelatud olid.



§§ 12-17 9

Väljaantud uue seaduse põhjal määratawat karistust kõrgendatakse § 53 järele, 
tui süüteo kordasaatmise ajal maksma seaduse järele karistus uue seadusega 
wõrreldes kergem oli. Karistatawust kõrwaldaw aegumise tähtaeg arwatakse 
wälja selle seaduse põhjal, mis süüteo kordasaatniise (§ 69 p.p. 1 ja 2) wõi kohtu
otsuse tegemise ajal (§ 69 p. 3) maksew oli, kui selles seaduses määratud tähtaeg 
uue seadusega wõrreldes lühem on. (14)

3. peatükk.

Karistused,

4 12. Surmanuhtlus saadetakse taide poomise läbi, mitteawalikult. (15)
5 13. Sunnitöö määratakse tähtajata wõi tähtaegselt neljast kuni wiieteist- 

kümne aastani.
Sunnitöölist peetakse finni sunnitöömajades ühiswangistuses ja nende peale 

Pandakse sunduslikud rasked tööd niihästi sunnitöömajades kui ka wäljaspool. (16)

6 14. Vangimaja määratakse kahest nädalast kuni kuue aastani.
Wangimaija mõistetuid peetakse kinni progresstiw süsteemi järele ja nende 

peale pandakse sunduslikud tööd niihästi wangimajas kui ka wäljaspool.
Mitte üle iibe aasta kinnimõistetuid wõidakse töödele saata wäljaspool 

wangimaja ainult nende oma nõusolekul. (18)
7 15. Arest määratakse ühest päewast kuni kuue kuuni.
Aresti mõistetuid peetakse kinni arestimajades ühiselt, knid nende palwel ja 

wabakambrite olemasolekul — üksikult.
Üle seitsme päewa aresti mõistetuid kohustatakse endale tegewust walima, 

mis arestimajas lubatud. (21)
8 16. Sunnitöö tähtaega määratakse aastate ja poolaastate, wangimaja 

tähtaega — aastate, kuude ja nädalate, ning aresti tähtaega — kuude, nädalate 
ja päewade kaupa.

Seaduses ettenähtud lisakaristuste tähtaegu — õiguse kaotus töötada pärast 
karistuse ärakandmist seaduses nimetatud kaubandus- ja tööstusaladel wõi 
muus tegewuses, niisama ka teenijate tagandamisega kaasaskäiw keeld samasu
gust wõi kõrgemat teenistuskohta pidada, — määratakse aastate ja kuude kaupa

Tähtaegade wäljaarwamisel loetakse päewas — kakskümmendneli tundi, 
nädalas — seitse päewa; kuud ja aastad arwatakse kalendri järele. (22)

9 17. Rahatrahw määratakse markades, wälja arwatud juhtumused, kus sea
duses iseäralik arwewiis on ette nähtud. £titi rahatrahwi ülemmäär seaduse 
järele mitte alla kümnetuhande marga ei ole, siis ei wõi määratawa trahwi- 
summa suurus mitte alla tuhande marga olla.



lu SS 18—22
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Rahatrahwi äramaksmise tähtaega wõib kohus pikendada wõi maksmist jao
tada, kuid mitte rohkem kui ühe aasta peale, otsuse seadusjõusse astumise päe- 
wast arwates. (24)

š 18. Surmanuhtlusele wõi sunnitööle mõistmisega käib kaasas riigi ja oma- 
walitsuse teenistusest tagandamine ja riiklise pensioni, kaitsewäeliste auastmete, 
autähtede ning aumärkide kaotus. (28)

4 19. Sunnitööle mõistetu kaotab õiguse:
1) olla walijaks wõi walitawaks riikliste wõi omawalitsusliste asutuste wali- 

miste! ja osa wötta rahwahääletamisest:
2) olla riigi wõi omawalitsuse teenistuses:
3) olla kaitsewäe teenistuses;
4) olla eestkostjaks wõi hooldajaks:
5) olla awalikkudes wõi era kooliasutustes juhatajaks, kaswatajaks wõi 

õpetajaks:
6) olla wahekobtunikuks, konkursi walitsuse wõi administratsiooni liikmeks, 

wannutatud hooldajaks, wandekohtuniknks, adwokaadiks wõi wolinikuks asjade 
ajamisel riiklistes wõi omawalitsuslistes asutustes:

7) olla tunnistajaks lepingute wõi aktide tegemise juures, kus tunnistajate 
osawötmist seaduse poolt nõutakse. (30)

£ 20. § 18 tähendatud õiguste kaotus käib kaasas ka üle ühe aasta wangi- 
maija mõistmisega, mitte iile ühe aasta aga — seaduses eriti ettenähtud juhtu
muste!.

Üle ühe aasta wangimaija mõistmisega wõidakse ühendada § 19 ettenähtud 
õiguste kaotust, kas kõik koos wõi üksikult, mitte iile ühe aasta aga — seaduses 
eriti ettenähtud juhtumuste!.

§ 21, § 19 põhjal kaotatud õigused antakse tagan: sunnitööle mõistetule — 
kümne aasta pärast ja wangimaija mõistetule — wiie aasta pärast, arwates kinni
pidamise lõpust.

Siiiidi mõistetu laitmata iilespidamise korral ja tema palwel wõidakse neid 
tähtaegu lühendada, kui pool nendest juba möödas on. <31)

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

1) õiguse kaotuse korral seaduses tähendatud kaubandus- wõi tööstusaladel 
wõi mõnes muus tegewuses töötada, arwatakse kaotuse tähtaeg karistuse ärakand
mise lõpust:

2) neil kordadel, kui kohtuotsuse awalik waljaknulutamine seaduses ette näh
tud, trükitakse see süiidlase kulul „Riigi Teatajas" ja ä^es eraajalehes kohtu mää
ramise järele:

3) seaduses ettenähtud teenijate tagandamine teenistusest, wälja arwatud 
§ 66 teises jaos nimetatud juhtumus, käib koos keeluga samasugust wõi kõrge
mat teenistuskohta Pidada seaduses määratud aja jooksul wõi kunagi. (33)



§§ 23-30 II

23. Sunnitööle wõi wangimaija inõistetlid waljamaalasr wõib kohus 
määrata maalt wäljasaatmisele peale karistuse ärakandmist, temale ära keelates 
tagasitulekut Eesti Vabariiki. (35)

4 24 Asjad, mille walmistamine, müümine, laialilaotamine, kaasaskand
mine wõi hoidmine keelatud, wõetakse ära ja, kui teaduses nende tarwitamise 
kohta erimäärust ei ole, häwitatakse wõi tunnistatakse riigi omanduseks.

Samal alusel wõetakse ja häwitatakse ära wõi määratakse riigi kasuks: 
1) süüteo kordasaatmiseks walmisseatud wõi tarwitatud asjad, kui nende ärawõt- 
mine seaduses eriti ette on nähtud, ja 2) muud seaduses eriti nimetatud asjad. (36)

5 25. Mis ilma sellekohase loata awatud wõi sisse seatud, pannakse kinni 
selle loa saamiseni.

Mis korrawastaselt ehitatud, awatud, sisse seatud, ümber ehitatud, paranda
tud wõi uuendatud, tuleb kohtu poolt määratud aja jooksul ja süiidlase kulul 
maha kiskuda, kinni panna, parandada, teisale paigutada wõi alguskorda seada: 
1) kui see, mida süüdlase poolt korda saadeti, kahjulikuks tunnistatakse awalikule 
julgeolekule wõi rahwa terwisele; 2) kui süüteod korda saadeti, mis ette nähtud 
§§ 211 p. 3, 212, 289 j. 2, 290, 291, 294 p. 3, 296, 355, 365 ja 372. (37)

6 26. §§ 24 ja 25 määrusi tarwitatakse kohtu poolt ka kaebealuse õigeksmõist
mise wõi karistusest wabastamise korral, samuti ka kriminaal toimetuse lõpetamisel 
wõi seismapanekul. (38)

4. peatükk.

Karistuse kandmisest tingimisi wabastamine.

tž 27. Wangimaija mitte üle ühe aasta ilma §§ 18 wõi 19 ettenähtud õiguste 
laotuseta, samuti ka aresti wõi aresti rahatrahwi wahetuseks mõistetut wõidakse 
karistuse kandmisest tingimisi wabastada, kui ta tooremalt sunnitööga wõi wangi- 
inajaga karistatud ei ole ja kui see kohtu arwamise järele süüdlase parandusele 
wiib, nõnda et ta edaspidi kuritegewusele enam ei andu.

4 28. Karistuse kandmisest tingimisi toabastatule määratakse katseaeg ühest 
kuni kolme aastani.

5 29. Kui karistuse kandmisest tingimisi wabastatu katseaja kestel uue süü
teo korda saadab, mille eest teda mõistetakse kas katseaja kestel wõi kahe aasta 
jooksul pärast seda sunnitööle wõi wangimaija, siis pööratakse lihes sellega ka endine 
karistus täitmisele kokkuarwamise määruste järele.

Kui teda aga aresti wõi rahatrahwile mõistetakse, siis wõib kohus lihes sel
lega ka endist karistust täitmisele pöörata kokkuarwamise määruste järele.

6 30. Kui karistuse kandmisest tingimisi wabastatu enne katseaja määramist 
siiüteo korda oli saatnud, mille eest teda katseaja kestel mõistetakse sunnitööle wõi 
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wangimaija, siis pööratakse ühes sellega ka endine karistus täitmisele koostusmää- 
ruste järele.

7 31. Karistuse kandmisest tingimisi wabastamine ei takista kohtukulu ja 
kahjutasu sissenõudmist ega asjade ärawõtmist.

8 32. Kui karistuse kandmisest tingimisi wabastamine tagasi ei ole wõetud 
§§ 29 wõi 30 ettenähtud tähtaegadel, siis loetakse karistus kustunuks.

5. peatükk.

Enne tähtaega tingimisi wabastamine.

4 33. Enne tähtaega wõidakse tingimisi wabastada: tähtajata sunnitööle 
mõistetut, kui ta wühemalt wiisteistkümmend aastat, ja tähtaegsele sunnitööle wõi 
wangimaija mõistetut, kui ta wühemalt kaks kolmandikku temale määratud karis
tusest ära on kandnud. Igal juhtumusel ei wõida wabastada enne, kui karistus
alune wähemalt kuus kuud kohtuotsuse täitmiseks kinni on peetud.

Neisse tähtaegadesse arwatakse ka eelwangistu.se aeg, mis kohtu voolt karis
tuse sisse on arwatud.

5 34. Enne tähtaega tingimisi wabastada wõidakse kinnipeetamat sel korral, 
kui tema kiiduwääriline iilespidamine kinnioleku ajal küllalt Põhjust annab eelda
miseks, et ta peale wabastamist kuritegewusele enam ei andu.

6 35. Enne tähtaega tingimisi wabastatule määratakse katseajaks kandmata 
jäänud karistusaeg.

Tähtajata sunnitööle mõistetule määratakse ennetähtaegse wabastamise korral 
katseajaks kaheksa aastat.

7 38. Kui enne tähtaega tingimisi wnbastatu katseaja kestel uue süüteo 
korda saadab, mille eest teda mõistetakse kas katseaja kestel wõi kabe aasta jooksul 
pärast seda sunnitööle wõi wangimaija, siis pööratakse ühes sellega ka endise karis
tuse kandmata jäänud osa täitmisele kokkuarwamise määruste järele.

Kui teda aga aresti mõistetakse, siis wõib kohus ühes sellega ka endise karis
tuse kandmata jäänud osa täitmisele pöörata kokkuarwamise määruste järele.

8 37. Enne tähtaega tingimisi wabastada wõidakse ka eelmise (36) para- 
grabnn järele kokkuarwatud karistuse kandmisest, kuid selle juures arwatakse 
wabastamise tähtaeg (§ 33) wälja uue süüteo eest määratud karistuse järele, peale 
endise karistuse kandmata jäänud osa täielikku ärakandmist.

9 38. Kui enne tähtaega tingimisi wabastamine tagasi ei ole wõetud § 36 
ettenähtud tähtajal, siis loetakse karistus kantuks tingimisi wabastamise päewast 
arwates.

eelwangistu.se
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6. peatükk.
Süüksarwamise ja kuritegelikkuse tingimused.

4 39. Süüks ei annata süütegu, mis korda saadetud isiku poolt, kes korda
saatmise ajal oma teo iseloomust ja tähendusest ei wõinud aru saada wõi oma tege- 
wuit juhtida, olgu waimu tegewuse haiguslise rikisoleku, wõi meelemõistuseta 
olehi, wõi keha weast wõi haigusest olenema mõistuslise arenematuse tagajärjel.

Kui kohus sarnase isikil ilma iseäralise walweta jätmist hädaohtlikuks tunnis
tab, annab ta selle isiku wastutuslise wallne alla tema wanemate wõi teiste isikute 
kätte, kes sellega nõus on, wõi Paigutab ta haigemaija. Kui aga tapmine, üli
raske kehawigastus, wägistamine, tulesütitus wõi nende süütegude katse korda 
saadeti, siis paigutatakse kordasaatja tingimata haigemaija. (39)

5 40. Süüks ei annata süütegu, mis korda saadetud lapseealise poolt, alla 
kaheteistkümne aastases wanaduses. (40)

6 41. Siiliks ei arwata süütegu, mis korda saadetud kaheteistkümne kuni 
seitsmeteistkümne aastase allealise poolt, kes oma teo iseloomusest ja tähendusest ei 
wõinud aru saada wõi oma tegewust juhtida.

Neid allealisi wõidakse anda wastutuslise walwe alla wanemate, nende eest 
hoolitsewate isikute wõi muude ustawate isikute kätte, kes sellega nõus on; ras
kete kuritegude wõi kuritegude kordasaatmise puhul aga wõidakse neid paigutada 
ka parandusasutustesse, kui see aga wõimata, siis allealiste jaoks wangimaja juu
res eriti seatud ruumidesse.

Parandusasutustesse wõi allealiste jaoks wangimaja juures eriti seatud ruu
midesse paigutatud allealised peetakse seal kinni kuni paranemiseni, igal juhtumusel 
mitte alla ühe aasta ja mitte kauem kui nende kaheksateistkümne aastaseks saami
seni; neid aga, kes paigutamise ajal üle wiieteistkümne aasta wanad olid — mitte 
kauem kui nende kahekümne aastaseks saamiseni. (41)

7 42. Süüks ei arwata süütegu, mida kordasaatja ei wõinud ette näha wõi 
ära hoida. (42)

8 43. Selle asjaolu mitteteadmine, mille peal põhjeneb teo kuritegelikkus wõi 
wastutuse raskendamine, kõrwaldab teo enese wõi wastutust raskendawa asjaolu 
süüksarwamise.

See määrus ei maksa ettewaatmata tegude kohta. (43)
9 44. Süüteoks ei loeta tegu, niis korda saadetud seaduse täitmiseks, ega ka 

tegu, mis korda saadetud teenistuse alal antud käsu täitmiseks, kui käsk on antud 
sellekohase ülemuse voolt tema seaduslikkudes wõimupiirides, kokkukõlas seatud ees
kirjadega, ja fui ta midagi lausa kuritegelikku ette ei kirjutanud. (44)

8 45. Süüteoks ei loeta tegu, mis korda saadetud hädakaitse juures kaitsja 
enese wõi teise inimese isikliste wõi aineliste warade wastu sihitud seaduswastalise 
kallalekippumise korral.
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Hädakaitse piiridest üleastumine kaitse liialdamise wõi ebaõigel ajal tarwita- 
mise teel on karistatam ainult seaduses eriti tähendatud juhtumuste!. (45)

§ 46. Süüteoks ei loeta tegu, mis korda saadetud enese wõi teise inimese elu 
päästmiseks hädaohust, mis ähwarduse, seaduswastase sundimise wõi muu põhjuse 
läbi tekkis, ja mida samal ajal muude abinõudega kõrwaldada ei saadud.

süüteoks ei loeta ta tegu, mis korda saadetud enese wõi teise inimese terwise, 
wabaduse, sugulise puhtuse wõi muude isikliste wõi aineliste warade päästmiseks 
hädaohust, mis ähwarduse, seaduswastase sundimise wõi muu põhjuse läbi tekkis 
ja mida samal aja! muude abinõudega kõrwaldada ei saadud, kui sealjuures teo 
kordasaatjal küllalt põhjust oli tema poolt sünnitatawat kahju kaitstawa waraga 
tvõrreldes wähetähtsaks pidada.

Nimetatud määrused ei maksa neil juhtumuste!, kus hädaohu eest körwale 
hoidmine iie süüteoks loetakse. (16)

£ 47. Süüteoks ei loeta tegu, mis oli sihitud olemata objekti wastu, wõi 
niisuguse objekti wastu, mis silmanähtawalt kõlbmata ieda liiki süüteo kordaiaak- 
miseks, nagu see kawatsetud oli. (47)

7. peatükk.

Suudluse liigid.
d 48. Süütegu loetakse tohtIisek s mitte ainult siis, kui süüdlane tema 

kordasaatmist soowis, waid ka i.is iu' süüdlane teadwalt sündida laskis tagajärje, 
mille peal selle teo kuritegelikkus põhjeneb.

Süütegu loetakse ettewaatmatats mitte ainult siis, kui süüdlane teda 
ette ei näinud, ehk seda küll wõis ja pidi ette nägema, waid ka siis, kui ta küll ette 
nägi tagajärje, mille peal kuritegelikkus põhjeneb, kuid kergemeelselt eeldas seda 
tagajärge kõrwaldada.

Rasked kuriteod on karistatawad ainult tahtlike süü olemasolekul.
Kuriteod on karistatawad tahtlise süü olemasolekul, ettewaatmata süü olemas

olekul aga ainult seaduses eriti nimetatud juhtumuste!.
Üleastumised on karistatawad mitte ainult tahtlise stiii, waid ka ettewaatmata 

siili olemasolekul, wälja arwakud seaduses eriti nimetatud juhtumused. (48)

tz 49. Tegu, millega süüteo täidesaatmine algab, kui süüdlane selle korda
saatmist soowis, see aga tema tahtmisest rippumata asjaolu pärast teostamata jäi, 
loetakse süüteo katseks. •

Raske kuriteo, seaduses eriti nimetatul kordadel aga ka kuriteo katse on karis- 
takaw, kuid nende süütegude eest seaduses määratud karistusi kergendatakse § 53 
kindlaksmääratud alustel.

Üleastumise katse ei ole karistataw.
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Katse süütegu korda saata selleks lausa kölbmata, äärmise harimatuse wõi eba
usu tõttu walitud abinõudega, ei ole karistataw. (49)

2. 50. Tahtlise süüteo kordasaatmise jaoks abinõu muretsemist wõi kõlblikuks 
tegemist loetakse süüteo e t t e w a l m i s t u s e k s.

Ettewalmistus on karistataw seaduses eriti nimetatud juhtumuste!, kui ta 
sealjuures seisma pandi asjaolu pärast, mis süüdlase tahtmisest ei rippunud. (50)

51. Kui süütegu korda saadeti mitme isiku poolt, kes tema täidesaatmiseks 
olid kokku leppinud wõi teadwalt üheskoos tegutsesid, siis loetakse süüteo osalis
teks neid, kes: 1) süüteo otsekoheselt korda saatsid wõi tema täidesaatmisest osa 
wõtsid; 2) kes teist isikut süüteost osawõtmisele kihutasid; 3) kes kaasaitajateks 
olid selle läbi, et nad süüteo kordasaatmise abinõusid kätte muretsesid wõi takis
tusi kõrwaldasid, wõi et nad aitasid süütegu korda saata nõuandmisega, juhatusega 
wõi lubamisega kordasaatmist mitte takistada wõi seda warjata.

Raske kuriteo wõi kuriteo osalised langewad selle karistuse alla, mis seaduses 
nende süütegude eest on määratud, kuid kaasaitajale, kelle abil olulist tähtsust ei 
olnud, kergendatakse karistust § 53 kindlaksmääratud alustel.

Üleastumise osaliste seast karistatakse ainult üleastumise otsekohest kordasaar- 
jat wõi tema täidesaatmisest osawõtjat; kihutaja ja kaasaitaja aga langewad taris- 
tuse alla ainult teaduses eriti ettenähtud juhtumuste!.

Iseäralised isiklikud wabekorrad ja tingimused, mis mõne süüteo osalise karis- 
tatawust ära määrawad, suurendawad wõi wäbendawad, ei mõju teiste osaliste 
ivastutuse peale.

Osaline, kes süüteost osawõtmisest taganes ja õigel ajal kõik temast rippuwad 
abinõud süüteo kõrwaldamiseks tnrwitusele wõttis, wabastatakse karistusest. (51)

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

Kokkuleppimine rasket kuritegu wõi kuritegu korda saata wõi osawõtmine 
mitme raske kuriteo wõi kuriteo kordasaatmiseks iihinenud salgast on karistataw 
seaduses eriti nimetatud juhtumustel. (52)

8. peatükk.

Karistuste kergendamine ja wahetamine.

4 53. Süüdlasele, kes süüd wähendawate asjaolude tõttu karistuskergenduse 
wäüriliseks on tunnistatud, kergendatakse karistust järgmistel alustel: 1) ei wõida 
määrata süüteo eest seaduses ettenähtud karistuse ülemmäära, 2) wõidakse süüteo 
eest seaduses ettenähtud karistuselt üle minna ka teisele karistusele järgmises 
järjekorras:



16 §§ 54-56

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 wõib asja otsustaw kohus täielt wõi osalt karistusaja 

sisse arwata, kui süüdlane wangimaija, aresti wõi aresti rahatrahwi wahetuseks 
mõistetakse. (54)

8 55. Allealised, kaheteistkünme kuni seitsineteistkümne aastases wanaduses, 
kui süütegu neile süüks on arwatud, mõistetakse:

1) surmanuhtluse wõi tähtajata sunnitöö asemel — wangimaija mitte üle 
kaheteistkümne aasta, ja tähtaegse sunnitöö asemel — wangimaija mitte üle kaheksa 
aasta.

Mõlemal juhtumusel aga, kui kohus seda otstarbekohasemaks peab — paigu
tamisele parandusasutusse.

2) wangimaja asemel — paigutamisele parandusasutusse; kui kohus seda 
aga otstarbekohasemaks peab, siis wastutuslise walwe alla süüdlase wanemate, 
tema eest hoolitsewate isikute wõi muude ustawate isikute kätte, kes sellega nõus 
on. Leiab aga kohus, et kuritegu süüdlase poolt korda oli saadetud kuritegewu- 
sega harjumuse wõi selle tegewuse äriasjaks muutumise tõttu, siis — wangi
maija üldistel alustel.

3) aresti wõi rahatrahwi asemel — manitsemisele kohtu poolt wõi wastu
tuslise walwe alla süüdlase wanemate, tema eest hoolitsewate isikute wõi muude 
ustawate isikute kätte, kes sellega nõus on. Leiab aga kohus, et üleastumine 
süüdlase poolt korda oli saadetud kuritegewusega harjumuse wõi selle tegewuse 
äriasjaks muutumise tõttu, siis paigutamisele — parandusasutusse.

Kui allealise Paigutamine Parandusasutusse wõimalik ei ole, siis wõi- 
dakse teda Paigutada allealiste jaoks wangimaja juures eriti seatud ruumidesse.

Parandusasutustesse wõi allealiste jaoks wangimaja juures eriti seatud 
ruumidesse paigutatud allealised peetakse seal kinni kuni paranemiseni, igal juh
tumusel mitte alla ühe aasta ja mitte kauem kui nende kaheksateistkümne aasta
seks saamiseni; neid aga, kes asutusse paigutamise ajal üle wiieteistkümne aasta 
wanad olid — mitte kauem kui nende kahekümne aastaseks saamiseni.

Allealine, kes selle paragrahwi p. 1 wõi 2 järele Parandusasutusse paiguta
misele on mõistetud, kes aga kohtuotsuse täitmisele pööramise ajal kaheksateist
kümne aastaseks sai, paigutatakse wangimaija: sunnitöö wahetamise korral — 
mitte enam kui wiieks aastaks ja muudel kordadel — karistusaega lühendades 
wähemalt pooleni, wahetatawa karistusega wõrreldes. (55)

§ 56. Allealised kaheteistkümne kuni seitsmeteistkümne aastases wanaduses 
käiwad õiguste kaotuse wõi kitsenduse alla ainult siis, kui nad kordasaadetud 
raske kuriteo eest surmanuhtluse wõi sunnitöö asemel § 55 p. 1 Põhjal wangi
maija on mõistetud. (56)
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8 57. 3[(leelistele seitsmeteistkümne kuni kahekümne aastases wanaduses:
1) wahetatakse surmanuhtlus tähtajata sunnitöö wastu;
2) wahetatakse tähtajata sunnitöö wiieteistkümne aastase sunnitöö wastu;
3) lühendatakse ühe kolmandiku wõrra sunnitöö ja wangimaja tähtaegu. 

See kergendus ei käi nende allealiste kohta, kes kuriteo korda saatsid kuritege- 
wusega harjumuse wõi selle tegewuse äriasjaks muutumise tõttu;

4) määratakse õiguste kaotus wõi kitsendus sunnitööle mõistmise korral, sa
muti ka sel korral, kui nad wangimaija mõisteti ilma p. 3 tähendatud ker
genduseta.

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

8 58. Isikutele, kes seitsmekümne aastaseks saanud, wahetatakse surma
nuhtlus ja sunnitöö wangimaja wastu mitte alla kolme aasta. (58)

8 59. Rahatrahw, mis ära makstud ei ole kohtuotsuse seadusjõusse astumise 
päewast arwates — ühe kuu jooksul wõi maksutähtaja pikenduse wõi jaotuse 
korra! — antud tähtajaks, wahetatakse aresti wastu kohtuotsuses määratud aja 
peale järgmises wahekorras: rahatrahw kuni kahetuhande wiiesaja margani — 
aresti wastu kuni ühe nädalani; kahesttuhandest wiiestsajast kuni kümnetuhande 
nwrgani — aresti wastu ühest nädalast kuni ühe kuuni; kümnesttuhandest kuni 
wiiekümnetuhande margani — aresti wastu ühest kuni kolme kuuni; wiiestkümnest 
tuhandest kuni  margani — aresti wastu kolmest kuni kuue kuuni; üle 
sajatuhande marga — aresti wastu kuuest kuust kuni ühe aastani.

sajatuhan.de

Makstakse rahatrahw tema asemele pandud aresti kandmise ajal täielt wõi 
osalt ära, siis lõpetatakse wõi lühendatakse arest wastawalt makstud summale. 
Niisuguse lühendamise juures arwatakse ärakantud arest rahatrahwi sisse kohtu
otsuses määratud wahekorras. (59)

9. peatükk.

Wastutust raskendawad asjaolud.

8 60. Kui ühe teo kohta mitu kriminaal seadust tarwitatawad on, siis karis
tatakse süüdlast selle seaduse järele, milles raskem karistus ette nähtud.

9 61. Kes enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wõi wandekohtunikkude werdikti 
kuulutamist kaks wõi rohkem süütegu korda saatis, langeb kõige raskema karistuse 
alla nende hulgast, mis kohtu poolt tähendatud tegude eest määrati. Kohus wõib 
kõige raskemat karistust weel suurendada kuni sarnase teo eest seaduses ettenähtud 
ülemmäärani, kusjulires süüdlasele määratud karistuste kogusummast üle ei 
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wõida minna ja tähele tuleb panna § 16 määrusi; sunnitöö jaotamine on lubatud 
kuni kolmekuuliste osadeni. Kui aga kõige raskemaks karistuseks on sunnitöö 
wõi wangimaja üle ühe aasta ja teiseks koostamise alla käimaks karistuseks on 
kohtu poolt määratud rahatrahw wõi arest, — siis ei wõi kohus kõige raskemat 
karistust suurendada.

Õiguste kaotus ja kitsendus, samuti ka seaduses ettenähtud lisakaristused, 
mis kõige raskema karistusega kaasas ei käi, kohtu poolt aga teiste, koostamise 
alla käiwate karistustega ühenduses on määratud, lisatakse kõige raskemale 
karistusele juurde. (60)

§ 62. Kui süütegude hulgast, mida § 61 nimetatud koostusmääruste järele 
tähtaegse wabaduskaotusega wõi rahatrahwiga karistatakse, süüdlane ühe süüteo 
eest karistuse juba täielt wõi osalt ära kandis, siis arwatakse ärakantud karistus 
koostatud karistuse sisse. (61)

8 63. Karistuste koostusel arwatakse üksliikliste karistuste raskus nende 
ajapikkuse wõi suuruse järele, lahkliikliste karistuste raskus aga § 64 ette
nähtud alustel.

Kui koostamise alla käiwad lahkliiklised karistused § 64 järele üheraskusli- 
sed on, siis määratakse see karistus, mis § 2 järele liigi poolest raskem. (62)

8 64. Karistuste kokku- ja sissearwamise juures loetakse kuus kuud sunni
tööd ühewääriliseks — üheaastase wangimajaga wõi kaheaastase arestiga.

Rahatrahw arwatakse arestile wastawaks § 59 seatud piirides. (63)

8 65. Kes enne kohtuotsuse, -resolutsiooni wõi wandekohtunikkude werdikti 
kuulutamist kaks wõi rohkem samast wõi üksliiklist süütegu kuritegewusega 
harjumuse wõi selle tegewuse äriasjaks muutumise tõttu 
korda saatis, langeb, kui seaduses sarnaste tegude eest erikaristust ette nähtud ei 
ole, wastutuse alla koostusmääruste järele, mis paragrahwides 61—64 tähendatud.

Peale selle wõib kohus, kui ta kõige raskema karistusena määrab:
1) tähtajata sunnitöö, — siis ära keelata ennetähtaega tingimisi wabasta- 

mise enne kahekümne aasta möödaminekut;
2) tähtaegse sunnitöö, — siis seda pikendada kuni kahekümne aastani;
3) wangimaja, — siis seda pikendada: kuni kaheksa aastani, kui selle karis

tuse ülemmäär seaduses ulatab üle kolme aasta, kuni kuue aastani, kui selle karis
tuse ülemmäär seaduses ulatab üle ühe, kuid mitte üle kolme aasta ja kuni kahe 
aastani, kui see ülemmäär üle ühe aasta ei ulata;

4) aresti, — siis seda pikendada kuni ühe aastani;
5) rahatrahwi, — siis peale selle weel aresti määrata mitte üle ühe kuu. (64)
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8 66. Eelmises (6õ) paragrahwis nimetatud alustel wõib kohus karistust 
suurendada teenijale, kes süüdlane on üldsüüteo kordasaatmises wõi sellest osa- 
wõtmises: kui süütegu oli ühenduses teenistusalistuwuse wahekorra rikkumisega, 
wõi saadeti korda teenistuskohuse wõi wolituse kuritarwitusega, wõi surwe ähwar- 
dusega wõi mõne muu wõimukuritarwitusega, wõi oli ühenduses teenistuskohuse 
rikkumisega eraisikute suhtes, — ja kui sarnaste rikkumiste, kuritarwituste wõi 
ähwarduste eest seaduses erikaristusi ei ole ette nähtud.

Mõistetakse teenija riiklises wõi omawalitsuslises teenistuses kordnsaadetud 
teenistusalalise süüteo eest aresti, süs wõib kohus aresti asemel teenistuskohast 
tagandamist määrata wõi arestile teenistuskohast tagandamist juure lisada.

Mõistetakse teenija riiklises wõi omawalitsuslises teenistuses kordasaadetud 
teenistusalalise kuriteo eest wangimaija ilma õiguste kaotuseta, siis wõib kohus 
teda teenistuskohast tagandada ühest kuni wiie aastani. (65)

8 67. Kes pärast kohtuotsuse, -resolutsiooni wõi wandekohtunikkude werdikti 
kuulutamist, wõi karistuse kandmise ajal süüteo korda saatis, wõetakse wastutusele 
üldistel alustel, silmas pidades järgmisi tingimusi:

1) tähtajata sunnitöö ühendamisel sama karistusega pikendatakse ennetäht- 
aega tingimisi wabastamise tähtaega kolmekümne aastani;

2) tähtajata sunnitöö ühendamisel tähtaegse sunnitööga lisatakse ennetühtaega 
tingimisi wabastamise tähtajale juurde kohtu poolt otsustatud tähtaegse sunnitöö 
pool aega;

3) tähtajata sunnitöö ühendamisel muude wabaduskaotusliste karistustega, 
peale sunnitöö, pikendatakse ennetühtaega tingimisi wabastamise tähtaega neile 
karistustele wastawate sunnitöö tähtaegade wõrra § 64 tähendatud sissearwamise 
määruste järele, kuid mitte enam, kui kahe aasta wõrra;

4) tähtaegsete wabaduskaotusliste karistuste ühendamisel arwatakse nende 
tähtajad kokku; on aga süüdlasel lahkliiklised karistused kanda, siis arwatakse liigi 
poolest kergem karistus raskemale juurde ühes tähtaja lühendamisega § 64 tähenda
tus arwewiisil, kusjuures karistuse üldine kestus Z 65 j. 2 p. 3 ja 4 nimetatud 
tähtaegadest üle ei tohi ulatada. (66)

8 68. Kes pärast karistuse ärakandmist süüteo korda saatis, wõetakse wastu
tusele üldistel alustel. Saatis aga süüdimõistetu sarnase wõi endise süüteoga üks- 
liiklise teo korda, siis tuleb uuesti määratawat karistust, wälja arwatud juhtumu
sed, kus seaduses iseäralised karistused süütegude kordamise eest on ette nähtud, 
§ 65 seatud alustel suurendada, kui endise karistuse ärakandmise ajast kuni uue 
samase wõi üksliiklise süüteo kordasaatmiseni möödas on: raske kuriteo eest mää
ratud karistuse ärakandmise ajast — mitte üle wiie aasta, kuriteo eest — mitte 
üle kolme aasta ja üleastumise eest — mitte iile ühe aasta. (67)

2*
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10. peatükk.
Karistatawust körwaldawad asjaolud.

x § 69. Aegumine kõrwaldab karistuse:
1 ) kui süütegude kordasaatmise päewast kuni süüaluse wastu kriminaal jälgi

mise seaduskorralise alustuseni möödas on järgmised tähtajad: raskete kuritegude 
korral — kümme aastat, kuritegude korral — wiis aastat ja üleastumiste korral — 
üks aasta;

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

3 ) kui kohtuotsuse tegemise päewast otsuse täitmisele pööramise päewani möö
das on selles paragrahwis p. 2 nimetatud tähtajad, mida neil juhtumustel kohtu
otsuses määratud karistuse kohaselt arwatakse. (68)

4 70. Aegumine ei kõrwalda õiguste kaotust wõi kitsendusi, mis süüdlasele 
seadusjõusse astunud, kuid aegumise pärast täitmata jäetud kohtuotsuses on mää
ratud. Õiguste kaotuse wõi kitsenduse tähtajad arwatakse sest päewast peale, mil 
otsuses määratud karistus aegumise pärast kustus. (69)

5 71. Süüteo suhtes, mis mitmest teost koos seisab, arwatakse aegumise täht
ajad wiiniase teo kordasaatmise päewast. ja wahetpidamata wältawa süüteo suhtes 
— selle lõpu päewast peale. (70)

6 72. On seaduse järele kriminaal jälgimise alustamine wõimata enne asja 
otsustamist tsiwiil kohtus, wõi on alustatud asja edasiajamine wõi kohtuotsuse täit
mine seaduslistel alustel seisma pandud, sns ei arwata tsiwiil kohtu asjaajamise 
aega ega seaduslikku seisakut aegumise tähtaja sisse.

Samuti ei arwata karistuse kandmisest tingimisi wabastamise ega ennetäht- 
aega tingimisi wabastamise korral aegumise tähtaja sisse aega, arwates kohtuotsuse 
tegemise wõi tingimisi wabastamise päewast kuni karistuse kandmisest tingimisi 
wabastamise wõi ennetähtaega tingimisi wabastamise tagasiwõtmiseni (§§ 29, 30 ja 
36). (71)

7 73. Armuandmine ei ripu kohtust, waid kuulub Wabariigi Walitsuse wöimu- 
piiri. Armuandmise ulatus määratakse ära Wabariigi Walitsuse otsuses, mis süüd
lase saatust kergendab wõi süü täiesti andeks annab. (72)



Eriosa
1. peatükk.

Süüteod kõrgema riigiwõimu wastu.

4 74. Süüdlast Eesti Wabariigis põhiseadusega maksmapandud riigikorra 
wägiwaldses muutmises wõi Wabariigi küljest mõne tema osa wägiwaldses lahuta
mises, karistatakse:

surmanuhtlusega. (100)
5 75. Süüdlast § 74 ettenähtud raske kuriteo ettewalmistuses, karistatakse: 

sunnitööga mitte iile kümne aasta.
Kui süüdlase käsitusel olid selle jaoks abinõud plahwatuse sünnitamiseks wõi 

sõjariistade ladu, siis karistatakse teda:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (101)

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

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (102)
7 77. Süüdlast Riigikogu, Wabariigi Walitsuse wõi Riigikohtu tegewuse 

takistamises wügiwallaga isiku kallal, karistatama ähwardusega wõi mõne muu 
abinõuga, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga see kuritegu korda saadeti mitme sõjariistus isiku poolt, siis karista

takse süüdlast:
sunnitööga mitte üle kümne aasta.

8 78. Süüdlast selles, et ta Riigikogu, Wabariigi Walttsuse wõi Riigikohtu 
liiget takistas tema teenistuskohuste täitmises wägiwallaga isiku kallal wõi karis
tatama ähwardusega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle wiie aasta.

8 79. Süüdlast jultunud lugupidamatuse ülesnäitamises Riigikogu, Waba
riigi Walitsuse wõi Riigikohtu wastu kõne wõi kirjatöö awaliku ettekandmisega 
wõi ettelugemisega, wõi kirjatöö wõi kujutuse laialilaotamisega wõi awaliku wälja- 
panemisega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
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2. peatükk.

Riigi äraandmine.

8 80. Eesti Wabariigi kodanikku, kes süüdlane on selles, et ta waenlasele 
Eesti Wabariigi wastu sihitud sõjaliste wöi muude waenuliste tegude juures abiks 
wõi toeks oli, karistatakse:

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

söjalaew, wõi sõja lennuriist ära anti, ära anda katsuti, wõi neilt kaitsewõimalus 
waenlase wastu ära wõeti;

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

3) selles, et Eesti Wabariigi sõjajõududele wägiwaldselt wastu hakati wõi 
nende kallale kiputi:

4) selles, et äraandlise otstarbega tapmine korda saadeti;
5) sarnase isiku äraandmises waenlase kätte, kes teadwalt tähtsat sõjalist üles

annet wõi kohust täitis:
6) pealetungimiseks wõi waenlase wastu kaitsmiseks määratud ladude wõi sõja

mäe warustuse häwitamises, samuti ka maa- ja weeteede, telegraafi ja telefoni wõi 
muude wäeosadewaheliste läbikäimisabinõude kõlbmataks tegemises;

7) salakuulamises, —
siis karistatakse süüdlast: 

surmanuhtlusega.
Sama karistuse alla ja samadel alustel langeb Eesti Wabariigi kodanik selles 

paragrahwis ettenähtud raske kuriteo eest, kui wiimane Eesti Wabariigiga sõja- 
liidus seiswa riigi wastu oli sihitud. (108)

4 81. Eesti Wabariigi kodanikku, kes süüdlane on selles, et ta teadwalt waenu- 
likku sõjawäkke astus wöi sellest wälja ei astunud, karistatakse:

tähtajata sunnitööga. (109)

5 82. Eesti Wabariigi kodanikku, kes süüdlane on selles:,
1) et ta wälisriigi walitsust awatles Eesti Wabariigi wastu sõjalisi wõi muid 

waenulisi tegusid ette wõtma, wõi temaga sõjaliitu ära lõpetama, wõi temaga sarna
sesse liitu astumisest keelduma;

2) et ta enne sõjakuulutamist wälisriigi walitsusele enese wöi teiste nimel 
lubaduse andis selle riigi sõjategewusel Eesti Wabariigi wastu abiks olla, 
karistatakse:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.



§§ 82-85 23

Kui süüdlane oma teenistuse tõttu Eesti Wabariigi sõjajõudude seisukorda 
mõis teada wõi wülisriigi walitsusele sõja juhtumusel Eesti Wabariigi wastu tun- 
tawat abi anda, siis karistatakse teda:

tähtajata sunnitööga. (110)

4 83. Süüdlast selles, et ta wülisriigi walitsusele wõi agendile aitas koguda 
asju wõi teateid, mis puutuwad Eesti Wabariigi wälisesse julgeolekusse wõi tema 
sõjajõududesse wõi sõjalise riigikaitse ehitustesse, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karista

takse süüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Katse on karistataw. (111, 1182)

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

1) teateid wõi asju, mis puutuwad Eesti Wabariigi wälisesse julgeolekusse 
wõi tema sõjajõududesse wõi sõjalise riigikaitse ehitustesse ja mida pidi saladuses 
hoitama;

2) plaani, joonistuse wõi muu kirjelduse wõi kujutuse Eesti riigi kindlusta
tud kohast, tema jaoks määratud raioonist wõi esplanaadist, sõjalaewast wõi muust 
ehitusest, mis olid määratud sõjaliseks riigikaitseks, wõi dokumendi, mis puutub 
mobilisatsioonisse wõi üleüldse sõja ettewalmistuskorraldustesse,

karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 ettenähtud juhtumusel — 

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

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud rasked kuriteod korda saadeti sõja ajal, siis 

karistatakse süüdlast:
selle paragrahwi p. 1 ettenähtud juhtumusel — 

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta,
s elle paragrahwi p. 2 ettenähtud juhtumusel — 

tähtajata sunnitööga, (lil1, 1182)

4 85. Süüdlast selles, et ta kokku leppis wülisriigi walitsusega wõi tema agen
diga raske kuriteo wõi kuriteo kordasaatmiseks, mis ette nähtud §§ 83 wõi 84, 
karistatakse:

wangunajaga mitte üle kolme aasta.
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Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karis
tatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Katse on karistataw. (Hl2, 1182)

5 86. Süüdlast selles, et ta korda saatis §§ 83, 84 wõi 85 ettenähtud raske 
kuriteo wõi kuriteo, kui neis paragrahwides nimetatud teated wõi asjad olid tema 
kätte usaldatud teenistusalal wõi kui ta wõis neid oma kätte saada wõi nendega 
tutwuneda oina teenistuse tõttu, karistatakse:

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

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

3) § 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 wõi kuriteod korda saadeti 
sõja ajal, siis karistatakse süüdlast-

selle puragrahwi pp. 2 ja 3 ettenähtud juhtumustel — 
tähtajata sunnitööga,

selle paragrahwi pp. 1 ja 4 ettenähtud juhtumustel — 
sunnitööga mitte iile wiieteistkümne aasta. (IH3, 1182)

4 87. Süüdlast selles, et ta müüs wõi ainuõiguse saamiseks ette pani wälis- 
riigis ülesleiduse wõi täienduse, mis puutub sõjalisse riigikaitsesse wõi tema sõja- 
jõududesse wõi sõjaliseks riigikaitseks määratud ehitustesse ja mida pidi saladuses 
hoitama, karistatakse:

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta.
Sama karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta awaldas wõi teatas tei

sele isikule ilma sellekohase wolituseta teateid, mis puutuwad selle paragrahwi esi
meses iaos nimetatud ülesleidusse wõi täiendusse, samuti ka selles, et ta iile andis 
ülesleiduse wõi täienduse enese wõi sellest mõne osa.

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

sunnitööga mitte iile wiieteistkümne aasta. (11b, 1182)

5 88. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata kokku seadis wõi üles wõttis 
plaani, joonistuse wõi mõne muu kujutuse wõi kirjelduse Eesti Wabariigi kiud- 
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lustatud kohast, tema alla määratud raioonist wõi esplanaadist, sõjalaewast wõi 
muust ehitusest, mis oli määratud sõjaliseks riigikaitseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb ka süüdlane selles, et ta ilma loata kogus teateid 

wõi asju, mis puutuwad Eesti Vabariigi wälisesse julgeolekusse wõi tema sõja- 
jõuandesse wõi sõjalise riigikaitse otstarbeks määratud ehitustesse ja mida pidi 
sulavuses hoitama.

Kui selles paragrahwis ettenähtud kuriteod korda saadeti sõja ajal, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (112, 1182)

6 89. Süüdlast selles, et ta ehitas raadiotelegraafi sisseseade nende raskete 
kuritegude wõi kuritegude kordasaatmise otstarbega, mis on ette nähtud §§ 83 wõi 
84 karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karis

tatakse süüdlast:
sunnitööga mitte iile wiieteistkümne aasta. 1121, 1182)

5 90. Süüdlast Eesti Vabariigi kindlustatud kohta, sõjalaewale wõi muusse 
riigi kaitseks määratud sõjaehitusse tungimises ilma sellekohase loata, oma elukutset, 
nime, kodakondsust wõi rahwust salates wõi muid kawalusi tarwitades, karis
tatakse:

lvangimajaga mitte iile iihe aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karis

tatakse süüdlall:
lvangimajaga mitte iile kuue aasta. (113, 1182)

91. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata lendas lennuriistal Eesli 
Vabariigi kindlustatud koha kohal kindlustuse raioonis, samuti ka raioonide kohal, 
kus see wastawate wõimude poolt keelatud oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle iihe aasta.
Kui selles paragrahwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karis

tatakse süüdlast:
lvangimajaga mitte iile kulle aasta. (1131, 1182)

S 92. Riigi walitsusega tehtud lepingu põhjal wõi tema iilesandel peale- 
tliuglulise wõi waenlase wastu kaitsmise abinõusid walmistajat wõi nende toal- 
mistuse juhatajat, kes süüdlane on nende walmistamises tarwitamiseks teadwalt 
kõlbmata olekus, kui need abinõud wastuwõtteks juba ette pandud wõi nende 
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valmistus lõpetatut) oli, fonuiti ta fes iiiiiblane on nimetatuö lepingu wõi iile§= 
anbe täitmise viivitamises, karistatakse:

vangimajaga mitte iile kuue aasta.

Hui walmistehtub pealetungimise wõi waenlase wastu kaitsmise abinõub olib 
üle autub ja sealjuures nenbe kõlbmatuse warjamiseks kokkulepet wastuwõtjaga 
wõi muib iseäralisi wõtteib tarvitatud, samuti ka fui lepingu wõi ülesanbe täit
mise wiiwitamine sõja ajal sündis, siis karistatakse süüblast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Samabe karistuste alla ning sumal alusel langeb teenija, kes nimetatub abi- 

Tiõiibc walmistamist tarwitamiseks teabwalt kõlbmatuteks jünbiba laskis wõi neib 
selles olekus wastu wõttis. (114)

§ 93. Moonamuretsejat wõi tema wolinikku, kes süüblaseb on selles, et nab 
riigi walitsusega tehtub lepingu wõi walitsuse ülesanbe täitmisel tegctoale rnaa- 
wõi meremäele wõi nenbe haigemajabele sõja ajal üle anbiib tennisele teabwalt kah
julikke wõi tarwitamiseks teabwalt kõlbmatuid tarbeaineib, samuti ka selles, et nab 
nimetatub lepingu wõi ülesanbe täitmist wiiwitasib, karistatakse:

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistatav.
Sama karistuse alla langeb teenija, kes süüdlane on selles, et ta sarnaste 

teadvalt kahjulikkude ja kõlbmatu ainete hankimist sündida laskis või neib vastu 
Võttis. (Ho)

§ 94. Eesti Wabariigi esitajat või volinikku, kes süüdlane on tegudes, mis 
sihitud Eesti Vabariigile teadvalt kahjuliku lepingu tegemiseks välisriigi valit
susega, või viimasega teadvalt Eesti Vabariigi kahjuks kalduvates diplomaat- 
listes läbirääkimistes, karistatakse:

sunnitööga mitte üle viieteistkümne aasta.
Sama karistuse alla langeb esitaja või voliniku juures töötav teenija, kes 

süüdlane on esitajale Või volinikule teadvalt vale teate andmises või muus teenis
tuskohuste rikkumises selle otstarbega, et esitajat või volinikku avatleba tegudele, 
mis sihitud olib Välisriigi valitsusega Eesti Vabariigile teadvalt kahjuliku 
lepingu tegemiseks, või teda avatleda teadvalt Eesti Vabariigi kahjuks kalduva
tele diplomaatlistele läbirääkimistele välisriigi valitsusega, kui need teod Või 
läbirääkimised järgnesid.

Selle paragrahvi esimeses jaos tähendatud teod ei ole karistatavad, kui Eesti 
Vabariigi esitaja või volinik toimetas temale autub eeskirjade või juhtnööride 
piirides Või kui ta põbjenbatult oletada võis, et tekkinud oludes läbirääkimiste 
katkestamine või lepingu tegemisest loobumine suuremat kahju Eesti Vabariigile 
enesega kaasa oleks toonud. (116)
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4 95. Süüdlast:
1 ) niisugwe dokumendi rikkumises, peitmises, ürahaaramises wõi wõltsimises, 

mis Eesti Wabariigi õigust wälisriigi suhtes teadwalt tõendas:
2 ) Eesti Wabariigi piirimärkide rikkumises wõi ümberpaigutamises wõi muus 

riigi piirijoone moonutamises selle otstarbega, et osa Eesti Vabariigist wälisrii- 
gilc ära anda,

karistatakse:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (117)

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

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui selles paragrabwis ettenähtud kuritegu korda saadeti sõja ajal, siis karis

tatakse siiüdlast:
sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta. (118, 1182)

5 97. Eelmises (96) paragrahwis ettenähtud kokkuleppest osawõtjale, kes enne 
sarnase kokkuleppe awalikuks tulemist temast wõimudele teatas, kõrgendatakse 
karistust § 53 seatud alustel wõi wabastatakse sellest hoopis. (1181)

6 98. Väljamaalast, kes Eesti Vabariigis wiibimise ajal § 80 ettenähtud raske 
kuriteo korda saatis, wõi samas teos süüdlast sõjawangi, kui nad sõjaseaduste järele 
ei wastuta, karistatakse nimetatud paragrahwi järele niisama kui Eesti Waba
riigi kodanikku.

Isikut, kes Eesti Wabariigi kodakondsusest wälja astus ilma teise riigi koda
kondsusse astumata, wõi kes waenulise riigi kodakondsusse astus pärast sõjakuulu- 
tamist wõi otse enne seda rahu wahekorra lõpetamise ootel, karistatakse paragrahwi- 
des 80—82 ettenähtud raskete kuritegude kordasaatmise eest nende paragrahwide 
järele niisama kui Eesti Wabariigi kodanikku. (119)

3. peatükk.

Süüteod rahwahääletamise ja walimiste wastu.

4 99. Süüdlast hääleõigusliku kodaniku rahwahääletamise, Riigikogu wõi oma- 
walitsuse walimise õiguse waba teostamise takistamises, wügiwallaga isiku kallal, 
karistatama ähwardusega, wöimu kuritarwitusega wõi majandusliku ärarippnwuse 
kaudu karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Katse on karistataw.
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5 100. Süüdlast pettuse läbi hääleõigusliku kodaniku kaldutamises rahwahääle- 
tamisel, Riigikogu wõi omawalitsuse walimistel hääletada wõi walida oma õige 
tahtmise wastu wõi tühiselt, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
6 101. Süüdlast hääleõiguslikule kodanikule wõi tema perekonna liikmele aine- 

lüe wõi istklise kasu pakkumises, lubamises wõi andmises mõjuawaldamiseks rahwa- 
hääletamisest, Riigikogu wõi omawalitsuse walimistest keelduda wõi teatawal wiisil 
neist osa wõtta, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles paragrahwis tähendatud kasu was- 

tuwötmises, kui ta on hääleõiguslik kodanik.
7 102. Süüdlast rahwahääletamise, Riigikogu wõi omawalitsuse walimiste 

seaduspärase kihutustöö takistamises wägiwallaga isiku kallal, karistatama ähwar- 
dusega wõi wõimu kuritarwitusega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta wõi arestiga mitte üle kuue kuu.
8 103. Süüdlast rahwahääletamise, Riigikogu wõi omawalitsuse walimiste 

korraldamise wõi läbiwiiinise takistamises wägiwallaga isiku kallal, karistatama 
ähwardusega wõi wöimu kuritarwitusega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Katse on karistataw.

Kui sama tegu mitme sõjariistus isiku poolt korda saadeti, siis karistatakse süüd
last:

sunnitööga mitte üle kuue aasta.

9 104. Süüdlast korduwalt wõi roale nime all rahwahüäletamisest, Riigikogu 
wõi omawalitsuse walimistest osawötmises wõi muul wiisil rahwahääletamise wõi 
walimiste moonutamises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane rahwahääletamise wõi walimiste taga

järgede wõltsimises.
Katse on karistataw.

4. peatükk.

Süüteod wälisriigi wastu.

4 105. Süüdlast Eesti Vabariigi piirides tehtud katses Vabariigiga sõpru
ses olewas riigis makswat riigikorda wägiwaldselt kukutada wõi muuta, wõi 
nendeks otstarbeteks ettewalmistuste tegemises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta. (135)
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5 106. Süüdlast Eesti Vabariigiga sõpruses olewa riigi awalikult wäljapan- 
dud riigiwapi wõi muu riigiwõimu märgi tahtlises teotamises, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu.
Saadeti sarnane teotamine rahwahulga poolt korda, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (136)

6 107. Süüdlast wälisriigi riigipea, saadiku wõi wolitatud asjaajaja teotami
ses § 479 ettenähtud isikliku haawamise läbi karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui teotamine korda saadeti § 483 ettenähtud laimamise läbi, siis karistatakse 

süüdlast:
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (534)

7 108. Süüdlast seatud korras wäljakuulutatud neutraliteedi määruste rikku
mises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta. (137)

5. peatükk.

Süüteod awaliku korra wastu.

4 109. Süüdlast selles, et ta awalikult rahwakoondumiselt wõi koosolekult ei 
lahkunud teades, et Politsei wõim selle laialiminekut nõudis, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu.
Kui rahwakoondumise wõi koosoleku laialiajamiseks kaitsewäe osa abiks 

kutsuti ja isik ei lahkunud rahwahulgast, hoolimata kaitsewäe osa juuresolekul ette
pandud laialiminemise nõudmisest, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Rahwakoondumise wõi koosoleku osalist, kes teisi laialiminemise nõudmise 

»vastu tõrkuma kihutas, karistatakse:
selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud juhtumusel — 

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

»vangimajaga mitte iile kolme aasta. (120)

5 110. Süüdlast osawõtmises awalikust rahwakoondumisest, kui osawõtjate ühi
sel jõul korda saadeti:

1) wägiwald isiku kallal, wõi wõõra wara kõrwaletoimetamine, häwitamine, 
rikkumine wõi maldamisele tootmine, wõi wõõrasse elutsetawasse hoone wõi 
muusse ruumi tungimine, wõi seesuguste tegude katse;
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2) 125 wõi 128 ettenähtud wastuhakkamine wöi sundimine,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
sarnase rahwakoondumise korraldajat wõi sellele kihutajat, samuti ka osa- 

wõtjat, kes juhatajaks oli selles paragrahwis nimetatud tegude kordasaatmise juu
res, wõi kes teisi nende kordasaatmisele wõi jätkamisele kihutas, wõi kes nende 
kordasaatmise juures sõjariista tarwitas, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (122)

8 111. Süüdlast osawõtmises rahwakoondmnisest, kui osawõtjad ühisel jõul:
1) rahwahulga laialiajamiseks kutsutud kaitsewäe osale wägiwaldselt wastu 

hakkasid wõi wägiwaldselt kaitsewäelise ivahisalga wõi selle tunnimehe kallale kip
pusid;

2) oma wõimu alla haarasid, tühjaks riisusid wöi ära häwitasid sõjariistade wõi 
sõjamoona ladu wõi tehase, kindlustatud koha, söjalaewa, sõja lennuriista, raudtee, 
üldisel wöi riigi wõi omawalitsuse kasutamisel olewa telegraafi wõi telefoni, raha- 
tehase, riiklise, omawalitsuslise wõi era krediitasutuse;

3) wange wahi alt wabastasid, sealjuures wahtide isiku kallal wägiwalda tarwi- 
tades wõi wangistuskohta rikkudes;

4) wägiwallategude kordasaatmiseks lõhkeainet wõi lõ.hkeabinõu tarwitasid, 
karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Sarnase rahwakoondumise korraldajat wõi sellele kihutajat, samuti ka osawõtjat, 

kes juhatajaks oli selles paragrahwis nimetatud tegude kordasaatmise juures, wõi 
kes teisi nende kordasaatmisele wöi jätkamisele kihutas, wõi kes nende kordasaatmise 
juures lõhkeainet, lõhkeabinöu wõi sõjariista tarwitas, karistatakse:

sllunitööga mitte iile wiieteistkümne aasta. (123)

Z 112. Süüdlast awaliku koosoleku kokkukutsumises selleks keelatud kohas wõi 
ajal, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte üle kolmekiimne- 
tuhande marga. .

§ 113. Süüdlast awaliku koosoleku kokkukutsumises ilma seatud korras teata
mata, karistatakse:

arestiga mitte üle iibe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kiimnetuhande 
marga.

$ 114. Süüdlast kõne wõi kirjatöö awalikus ettekandmises wõi ettelugemises, 
wöi kirjatöö wõi kujutuse laialilaotamises wöi awalikult wäljapanemises, mis 
teadwalt õhutawad:

8) süüteole kõrgema riigiwöimn wastu wõi riigiäraandlikule teole;
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9) tõrkumisele wõi wastutegewuiele seaduse, sundusliku määruse wõi wõimu 
seadusliku korralduse wastu;

3) riigikaitse kohuste rikkumisele kaitsewäelaste poolt;
4) waenule üksikute rahwakihtide wahel;
5) mõne muu, peale eespool tähendatud, raske kuriteo kordasaatmisele, 
karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Kui sealjuures:
1) süüdlane õhutas teguwiisile, mis on kardetaw hulga inimeste elule;
2) õhutuse tagajärjeks oli raske kuriteo kordasaatmine,
siis karistatakse süüdlast,

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

Katse on karistataw. (129)

4 115. Süüdlast õpetuste wõi arwamiste mitteawalikult laialilaotamises, mis 
teadwalt õhutawad:

1) süüteole kõrgema riigiwõimu wastu wõi riigiäraandlikule teole;
2) tõrkumisele wõi wastutegewusele seaduse, sundusliku määruse wõi wõimu 

seadusliku korralduse wastu;
3) mõne muu, peale eespool tähendatud, raske kuriteo kordasaatmisele,
kui see laialilaotamine riigi rahule hädaohtlik oli, karistatakse:

waugimajaga mitte iile kuue aasta.
Kui selles paragrahwis nimetatud õpetuste ja arwamiste laialilaotamisel:
4) süüdlane õhutas teguwiisile, mis kardetaw on hulga inimeste elule;
5) õhutuste tagajärjeks oli raske kuriteo kordasaatmine,
siis karistatakse süüdlast:

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

Katse on karistataw. (130)

8 116. Süüdlast kaitsewäelaste keskel mitteawalikult õpetuste wõi arwamiste 
laialilaotamises, mis kaitsewäelasi riigikaitse kohuste rikkumisele teadwalt õhuta
wad, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui sarnaste õpetuste ja arwamiste laialilaotamise juures:
1) süüdlane õhutas teguwiisile, mis kardetaw on hulga inimeste elule;
2) õhutuse tagajärjeks oli raske kuriteo kordasaatmine,
siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (131)
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Jj 11 ©iiüblaft § 114 nimetatut) tirjatöö roõi tujutute paljunbamije§, paliun= 
datud kirjatöö wõi kujutuse hoidmises wõi wäljamaalt sissetoomises nende laialilao- 
tärnile wõi awaliku wäljapanemise sihiga, kui süüdlasel nende sisu teada oli ja kui 
sarnase kirjatöö wõi kujutuse laialilaotamine wõi awalik wäljapanemine teostamata 
jäi, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (132)
4 118. Süüdlast raske kuriteo wõi kuriteo ülistamises awalikult ettekantud 

wõi etteloetud kõnes wõi kirjatöös, wõi sarnast ülistamist teadwalt sisaldama kirja
töö wõi kujutuse laialilaotamises wõi awalikult wäljapanemises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (133)
H 119. Süüdlast teadwalt roale kuulujutu laialilaotamises Eesti Wabariigis 

põhiseadusega maksma pandud riigikorra wägiwaldse muutmise wõi Vabariigi 
küljest mõne tema osa wägiwaldse lahutamise kohta, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (134)
4 120. Süüdlast jultunud lugupidamatuse ülesnäitamises sõna wõi teoga Eesti 

Vabariigi wasta, karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

5 121. Süüdlast roale kuulujuttude laialilaotamises sihiga halwata riigi krediiti 
wõi tekitada umbusaldust riigi krediitasutuste maksuwõime wastu wõi neis hoita- 
toate hoiusummade allesoleku wastu wõi nende hoiusummade suhtes wöetud kohus
tuste täitmise wastu, samuti ka õhutada hoiuleandjaid neist asutustest oma hoiu- 
summasid tagasi nõudma, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (N. S. 2751)

6. peatükk.

Walitsuswõimudele wastuhakkamine.

4 122. Süüdlast selles, et ta sunduslikku määrust ei täitnud, kui selle määrine 
täitmatajätmise eest seaduses iseäralist karistust ei ole määratud, karistatakse:

arestiga mitte iile ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (138).

5 123. Süüdlast seadusliku korralduse wõi nõudmise täitmatajätmises, mis teh
tud wõi temale ette pandud teenija, samuti ka raudtee rongijuhi, wõi auru- wõi 
merelaetoa kapteni, wõi teise isiku poolt, kelle teenistuskohuste täitmisest ära ripub 
raudtee-, laewa- wõi meresõidu julgeolek, kui selle sõnakuulmatuse eest seaduses ise
äralist erikaristust ei ole määratud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga.
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tiui seesugune sõnakuulmatus:
1) sündis mitme isiku poolt üheskoos, kes aga karistatawat rahwakoondumist ei 

tekitanud; .
2) sündis hulga rahwa kokkuwalgumise ajal ja kohal, ning katkestas korralikku 

rahwaliikumist wõi tegi liikumise hädaohtlikuks;
3) andis põhjust rongi, auru- wõi merelaewa kinnipidamiseks wõi tegi nende 

liikumise hädaohtlikuks;
1) näidati üles kaitsewüe karauli wõi tunnimehe wastu;
5 ) sündis sõidu ajal Wäljaspool sadamat auru- wõi merelaewa teenija poolt kap

teni wastu,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (139)

4 124. Riigi wõi omawalitsuse asutuse koosolekul wiibiwat kõrwalist isikut, kes 
lelles süüdlane on, et ta koosoleku juhataja seaduslikku nõudmist ei täitnud, karis
tatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
tiui seesugune sõnakuulmatus koosoleku katkestamise põhjuseks oli, siis karis

tatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (140)

5 125. Süüdlast selles, et ta teenijale wõi sellele abiks olewale eraisikule wägi- 
wallaga isiku kallal wõi karistatawa ähwardusega wastu hakkas sihiga seaduse, sun
dusliku määruse loõi wöimu seadusliku korralduse wäljakuulutamist wõi maksma
panemist, wõi seadusliku teenistustegewuse täitmist takistada, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
tiui seesugune wastuhakkamine mitme isiku Poolt sündis, kes aga karistatawqt 

rahwakoondumist ei tekitanud, siis karistatakse süüdlaste hulgast seda, kes wastu- 
hakkamise juures sõjariista tarwitas wõi kehawigastust sünnitas:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane, kes selles paragrah- 

wis ettenähtud wastuhakkamise toime pani raudtee rongijuht wõi auru- wõi mere- 
lnewa kapteni, wõi teise isiku wastu, kelle teenistuskohuste täitmisest ära ripub 
raudtee liikumise, laewa- wõi meresõidu julgeolek. (142)

6 126. Süüdlast selles, et ta tahtliselt takistas teenistuslikule isikule sisse- 
pääsemist hoone, ruumi wõi muusse kohta, kuhu sel isikul seaduse järele õigus oli 
minna, karistatakse: .

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

3
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tarnet karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta tahtliselt ei lasknud 
tööstuse wõi kaubanduse järelwalwe teostajat temale seaduse poolt, pealepandud 
kohust täita järelwalwe alal. (143)

7 127. Süüdlast selles, et ta pitserit wõi muud märki rikkus, mis teenis
tusliku isiku poolt seaduses ettenähtud kordadel külge oli pandud ruumile, hoiu
kohale wõi muule asjale nende alalhoidmise otstarbel, wõi selles, et ta sisse- 
Pääsemist awas seesugusesse kinnipitserdatud ruumi wõi hoiukohta, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw.
Pitseri wõi muu märgi rikkumist wõi sissepüäsemise awamist kinnipitserdatud 

ruumi wõi hoiukohta ei loeta süüteoks, kui need teod on korda saadetud kinni
pitserdatud ruumi, hoiukoha wõi asja peremehe poolt pärast seaduslikus korras 
tehtud ja täitmisele kuuluwat otsust wõi korraldust pitseri wõi märgi maha- 
wõtmise üle, wõi pärast selle isiku rahuldamist, kelle huwides kinnipitserdamine 
toime pandud. (144)

8 128. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wõi karistatama 
ähwardusega teenijat sundis tema kohuseid täitmata jätma, wõi teenistusliü 
wolitusi kuritarwitama, 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 sõjariista 
tarwitas wõi kehawigastust sünnitas:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Katse on karistataw. (145)
9 129. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wõi karistatawa 

ähwardusega katsus teenijat sundida tema kohuste täitmata jätmise wõi tee
nistuslikkude wolituste kuritarwituse läbi kuritegu wõi rasket kuritegu korda 
saatma, karistatakse: —

kui ta sundis kuritegu korda saatma — 
wangimajaga mitte üle kolme aasta, 

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

Kui kuritegu wõi raske kuritegu wõi nende karistataw katse sunnitama poolt 
korda saadeti, siis karistatakse teda:

kuriteole sundimise eest —
wangimajaga mitte üle kuue aasta, 

raskele kuriteole sundimise eest —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (146)
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§ 130. Süüdlast selles, et ta teenijat wastu tema tahtmist meelemärkuseta 
olekusse wiis sihiga temale tema kohuse täitmist wõimataks teha, karistatakse: 

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

§ 131. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal wõi karistatama 
ähwardusega sundis raudtee rongijuhti, auru- wõi merelaewa kaptenit wõi teist 
isikut, kelle teenistuskohuste täitmisest ära ripub raudtee liikumise, laewa- wõi 
meresõidu julgeolek, nende kohuseid täitmata jätma, wõi selles, et ta neid 
isikuid wastu nende tahtmist meelemärkuseta olekusse wiis, sihiga neile nende 
kohuste täitmist wõimataks teha, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
Kui sellest tekkis raudteerongi, auru- wõi merelaewa õnnetuse hädaoht, siis 

karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga sellest tekkis raudteerongi, auru- wõi merelaewa õnnetus, siis 
karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.
Kui sundimine wõi meelemärkuseta olekusse toitmine korda saadeti sihiga 

raudteerongi, auru- wõi merelaewa õnnetust tekitada, siis karistatakse süüdlast:
selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud juhtumusel —

wangimajaga mitte iile kuue aasta,
selle paragrahwi teises jaos ettenähtud juhtumusel — 

sunnitööga mitte iile wiieteistkümne aasta,
selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud juhtumusel — 

tähtajata sunnitööga.
Katse on karistataw. (148)

§ 132. Süüdlast selles, et ta altkäe maksuga katsus awatleda teenijat tema 
teenistuskohuste täitmatajätmise wõi teenistuslikkude wolituste kuritarwituse 
läbi kuritegu wõi rasket kuritegu korda saatma, karistatakse: •

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui kuritegu wõi raske kuritegu wõi nende karistataw katse äraostetu poolt 

korda saadeti, siis karistatakse teda:
kuriteole äraostmise eest —

wangimajaga mitte üle ühe aasta, ,
raskele kuriteole äraostmise eest —

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (149)
3*
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4 133. Süüdlast wõimu omastamises:
1 ) omawoliliselt teenijana esinemise läbi sihiga tegu korda saata, mida 

ainult teenija teha wõis;
2 ) omawoliliselt teo kordasaatmise läbi, mida ainult teenija teha wõis, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui wõimu omastaja omastatud wõimu kuritarwituse abil raske kuriteo 
wõi kuriteo korda saatis, siis karistatakse teda koostusmääruste järele.

Kui wõimu omastaja teo korda saatis, mis wastab teenistusalalisele raskele 
kuriteole wõi kuriteole riigi- wõi omawalitsuse teenistuses, siis langeb tema 
sellesama karistuse alla, mis teenijale selle teo eest oleks määratud, (lõi)

4 134. 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 wõi kolmanda eest wandekohtuniku kohuste täitmisele ilmuma, 
kui niisugune ilmumine järgnes. (153)

5 135. Süüdlast selles, et ta wõimu wastu lugupidamatust üles näitas 
lausa kõlbmata teo läbi riigi wõi omawalitsuse asutuses teenistustalituste ajal, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui lugupidanmtus wõimu wastu sündis riigi wõi omawalitsuse asutuse 

teotamise läbi paberis, mis sellele asutusele anti, wõi awalikult peetud wõi 
etteloetud kõnes wõi kirjatöös wõi laialilaotatud wõi awalikult wäljapandud 
trükitootes, kirjas wõi kujutuses, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle iibe aasta.
Kui lugupidamatus wõimu wastu sündis riigi wõi omawalitsuse asutuse wõi 

mõne tema liikme teotamise läbi teenistustalituste ajal, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Kui aga lugupidamatus wõimu wastu sündis wägiwalla tarwitamise läbi isiku 
kallal» mõne riigi wõi omawalitsuslise asutuse liikme wastu teenistustalituste ajal, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte iile kuue aasta. (154)
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6 136. Süüdlast selles, et ta tahtliselt maha kiskus, rikkus wõi moonutas selle
kohase wõimu korraldusel awalikult wäljapandud kuulutust, wõi mõnda muud riigi 
wõi oinawalitsuse dokumenti, pealkirja, wappi wõi muud wõimu märki, samuti ka 
riigi, riigiwanema, riigiasutuse, wäeosa wõi merewäe lippu, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetu- 
bande marga.

Kui.
1) see üleastumine korda saadeti sihiga wõimu wastu lugupidamatust üles 

näidata;
2) nimetatud lippude awalik teotamine korda saadeti, 
fiis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (155) .

4 137. Süüdlast wõõra riigi kodakondsusse astumises enne seatud korras Eesti 
Vabariigi kodakondsusest wäljaastumist, karistatakse:

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

7. peatükk.

Süüteod õigusmõistmise wastu.

4 138. Süüdlast teadwalt wale teate andmises olemata raskest kuriteost wõi 
kuriteost wõimule. kellest ära ripub kriminaal jälgimise alustamine, karistatakse: 

arestiga mitte iile kuue kuu. (156)

5 139. Süüdlast selles, et ta wõimu ees, kellest ära ripub kriminaal jälgimise 
alustamine wõi distsiplinaar wastutusele tootmine, teadwalt walesti süüdistas tea
tud isikut süüteo wõi distsiplinaar üleastumise kordasaatmises, ühes süüdistusand- 
inete ettetoomisega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui tõsteti teadwalt wale süüdistus raskes kuriteos, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (157)

8 HO. Isikut, kellel õigust ei olnud kohtuasutustes wõõraid asju ajada ja kes 
süüdlane, on selles, et ta:

9) neis asjus tasu eest asjatundmatalt nõu andis wõi paberid kokku seadis;
2) äriasjana omakasu tõukel kohtuasutustes ajas wõõraid asju nõudmiste põh

jal, mis omanikult olid fiktiiwselt omandatud wolituslepingu warjamise sihiga, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue tuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga. (N. S. 9391)
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4 141. Süüdlast teadwalt waletunnistuse andmises õigusmõistmise kahjuks 
eeluurimisel wõi kohtus tunnistajana, eksperdina, tõlgina wõi ümbruselanikuna, 
karistatakse:

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

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
P. 1 järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Waletunnistus, mis kaebealuse kasuks anti isiku poolt, kellel seaduse järele 
õigus oli tunnistuse andmisest keelduda, ei loeta süüteoks, kui ülekuulaja tunnista
jale sellest õigusest warem ei teatanud. (158)

4 142. Süüdlast selles, et ta:
1) kirjaliku wõi asitõenduse järele wõi ümber tegi sihiga teatud isiku peale 

kahtlustust juhtida süüteo wõi distsiplinaar üleastumise kordasaatmises, kui seesu
gune wale tõendus juurdluse materjaaliks wõi süüdistuse alustamise wõi distsipli
naar ^vastutusele wõtmise tõukeks sai;

2) kohtule wõi wõimule, kes õigustatud oli juurdlust toime panema, krimi- 
naal jälgimist alustama wõi distsiplinaar wastutusele wötma, teadwalt wale kirja
liku wõi asitõenduse ette pani sihiga teatud isiku peale kahtlustust juhtida süüteo 
wõi distsiplinaar üleastumise kordasaatmises,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (159)

§ 143. Nõudjat wõi kostjat, kes süüdlane on tsiwiil asjas wände all teadwalt 
ivale tunnistuse andmises õigusmõistmise kahjuks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (160)

§ 144. Süüdlast selles, et ta:
1) eeluurimisel wõi kohtus teadwalt wale seletuse andis asjaolu üle, mis 

seaduslikuks põhjuseks on tema kõrwaldamiseks wõi tagandamiseks tunnistuse and
misest wände all wõi ilma wandeta, wõi asjast osawõtmisest eksperdina wõi tõlgina;

2) palwekirjas temale wõõraste asjade ajamiseks tunnistuse wäljaandmise 
kohta teadwalt walesti tõendas, et temal seesuguse tunnistuse saamiseks seaduslikke 
takistusi ei ole;

3) kohtule teadwalt wale teate andis oma warandusliku seisukorra üle kohtu 
poslinist wõi ininift maksust wabastamiseks tsiwiil asjus, wõi waesusöiguse tunnis- 



§§ 144—148 39

tüse saamiseks, wõi et ta waesusõigust edasi tarwitas teadwalt nende asjaolude 
muutumise peale waatamata, mille tõttu teda poslinist wõi muust maksust wabastati, 

karistatakse:
• arestiga mitte iile kuue kuu.

Sama karistuse alla langeb isik, kellel wõöraste asjade ajamiseks sellekohast 
tunnistust ei olnud ja kes kohtule teadwalt walesti üles andis, kui mitu korda tema 
aasta jooksul selle kohtu piirkonnas wõõraid asju oli ajanud. (161)

4 145. Süüdlast selles, et ta ilma mõjuwa põhjuseta wastawale wõimule wõi 
ähwardatawale isikule ei teatanud kawatsetud wõi ettewõetud raskest kuriteost, mis 
temale kindlasti teada oli, kui selle raske kuriteo körwaldamiseks wõi lõpetamiseks 
abinõude tarwnusele tootmine toeel wõimalik oli, ja kui sealjuures kawatsetud raske 
kuritegu wõi selle katse korda saadeti, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (162)
5 146. Süüdlast selles, et ta ilma mõjuwa põhjuseta wastawale wõimule ei 

teatanud kawatsetud wõi ettewõetud raskest kuriteost wõi kuriteost, mis temale 
kindlasti teada oli ja mis on ette nähtud §§ 74—76, 80 wõi 96, kui kawatsetud raske 
kuritegu wõi kuritegu korda saadeti, karistatakse:

kui ta raskest kuriteost ei teatanud, mis §§ 74 wõi 80 ette nähtud — 
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,

kui ia raskest kuriteost ei teatanud, mis §§ 75 wõi 76 ette nähtud — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

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

8 147. Süüdlast selles, et ta ilma mõjuwa põhjuseta wastawale wõimule ei 
teatanud §§ 74—76, 80 wõi 96 ettenähtud raskest kuriteost wõi kuriteost osawõtjast, 
kes temale kindlasti teada oli, karistatakse:

kui ta §§ 74—76 wõi 80 ettenähtud raskest kuriteost osawõtjast ei teatanud — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui ta § 96 ettenähtud kuriteost osawõtjast ei teatanud — 
wangimajaga mitte üle kolme aasta. (164) -

4 148. Süüdlast selles, et ta tahtliselt ei täitnud wastawa wõimu poolt temale 
ettepandud seaduslikku nõudmist wälja anda tema käes olewat kirjalikku wõi asü 
tõendust triminaal asjas, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

st ai süüdlaselt tõenduse wäljaandmist nõuti, mis teadwalt raske kuriteo toime
tuste puutus, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (165)



40 §§ 149—151

4 149. Süüdlast selles, et ta:
1) kirjalikku wõi asitõendust rikkus, warjas wõi ära haaras, mis teadwalt 

wastawa wõimu Poolt hoiti kriminaal, tsiwiil wõi administratiiw asja toimetuse 
juurde lisamiseks, wõi mis selle juurde oli lisatud;

2) raske kuriteo wõi kuriteo kohta käiwat kirjalikku wõi asitõendust rikkus, 
warjas wõi ära haaras, mis asja toimetuse juurde weel ei olnud lisatud, kui see 
sündis sihiga seda rasket kuritegu wõi kuritegu wõi tema kordasaatjat õigusmõist
mise eest ära marjata,

karistatakse:
wangimajaga mitte iile ühe aasta.

tiin tõendus käis §§ 74—76, 80 wõi 96 ettenähtud raske kuriteo wõi kuriteo 
kohta, siis karistatakse süüdlast:

juhtunmsel, fui tõendus käis §§ 74—76 wõi 80 ettenähtud raske kuriteo kohta —
loangimajaga mitte üle kuue aasta,

ju htumusel, fui tõendus käis § 96 ettenähtud kuriteo kohta —
wangimajaga mitte üle kolme aasta. (166)

§ 150. Süüdlast selles, et ta teadwalt aresti mõistetud wõi üleastumises süü- 
oistnse Pärast eeluurimise wõi kohtu alla wõetud isikut warjas wõi selle warjamises 
kaasa aitas, fui seesugune tegu sündis sihiga seda isikut kohtu wõi karistuse eest 
ära marjata, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (167)

§ 151. Süüdlast selles, et ta warjas wõi aitas marjata isikut, kes teadwalt:
1) wangimaija wõi raskemale karistusele oli mõistetud;
2) eeluurimise wõi kohtu alla oli wõetud süüalusena raskes kuriteos wõi kuri

teos, wõi keda wõimude poolt taga otsiti nendes kahtlustamise pärast;
3) raske kuriteo oli korda saatnud, kuid weel wõimude poolt taga ei otsitud — 
kui seesugune tegu korda saadeti sibiga seda isikut kohtu wõi karistuse eest ära 

marjata, karistatakse:
wangimajaga mitte iile ühe aasta.

tiui:
1) warjati isikut, kes teadwalt sunnitööle oli mõistetud;
2) warjamine oli äriasjaks saanud;
3) warjati isikut, kes teadwalt raske kuriteo oli korda saatnud, mis §§ 74—76 

wõi 80 ette nähtud, wõi keda seesuguses raskes kuriteos süüdistatakse, wõi kes selle 
eest süüdi oli mõistetud,

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
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P. 2 jorele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 ette
nähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iihe aasta.

Kui warjati isikut, kes teadwalt § 96 ettenähtud kuriteo oli korda saatnud, 
wõi keda seesuguses kuriteos süiidistatakse, wõi kes selles süüdi oli mõistetud, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimaiaga mitte üle kolme aasta. (168)
4 152* Süüdlast selles, et ta:
1) ilmus oma süü iilestunnistamisele raskes kuriteos wõi kuriteos, mis tead

walt teile isiku veolt oli korda ^oadetud;
2) eeluurimisel wõi kohtus teadwalt walesti ennast teise isikuna üles andis, 

kes wastutusele oli wõetud süüalusena raskes kuriteos wõi kuriteos:
3) wabadustaotuslise karistuse teise isiku eest ära kandis, kes seesugusele karis

tusele oli mõistetud,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga. (169)

4 15a §§ 115—152 ettenähtud süütegude kordasaatja ei lange karistuse alla:
1) kui teatamine oleks mitteteataja enese wõi tema perekonna liikme siiiidista- 

mine raske kuriteo wõi kuriteo kordasaatmises;
2) km lvarjati süütegu, milles warjaja ise wõi tema perekonna liige osalised 

olid;
3) kui warjati warjaja perekonna liiget. (170)
4 154. Süüdlast ielles, et ta enne kohtuarstlikku läbiwaatust maha mattis wõi 

ilma mahamatmata peitis surnukeha, uns teadwalt lübiwaatuse alla pidi minema, 
kui selle juures ei olnud sihti raske kuriteo wõi kuriteo jälgi ära kaotada, karista
takse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (171)

5 155. Süüdlast selles, et ta tunnistajana, juurde kutsutud tunnistajana, 
eksperdina wõi tõlgina eeluurimisele wõi kohtusse ilmudes oma kohuse täitmisest 
keeldus rima mõjuwa põhjuseta, karistatakse:

arestiga mitte iile iihe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile küinnetuhande 
marga. (172)

6 156. Süüdlast wangi wabastamises wahi alt wõi kinnipidamiskohast, wõi 
wangi ärajooksmisel kaasa aitamises, karistatakse:

wangimaiaga mitte iile iihe aasta.
M ui wabastamine sündis lvägiwallaga wangiwahi isiku kallal wõi kinnipida

miskoha rikkumise abil, siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte iile kolme aasta.
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^iii lüdbcii’tdti tecibtoalt iiinnitööle mõistetiib tobi jebci fciristuft fcinbjci ifxf, 
siiS karistatakse süüdlast:

selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtub juhtumusel — 
wangimajaga mitte üle kolme aasta,

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

Kui aga wabastati teabwalt §§ 74—76, 80 wõi 96 ettenähtud raske kuriteo 
wõi kuriteo eest uurimisele wõetub wõi selles süüdi mõistetud isik, siis karista
takse siiüblast:

selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud tingimustel:
fui wabastati isik, kes §§ 74—76 wõi 80 ettenähtub raske kuriteo eest uurimi

sele wõetub wõi selles süüdi mõistetud oli —
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

fui wabastati isik, kes § 96 ettenähtud kuriteo eest uurimisele wõetub wõi selles 
süüdi mõistetud oli —

wangimajaga mitte iile kolme aasta,
selle paragrahwi teises jaos nimetatud tingimustel:
kui wabastati isik, kes §§ 74—76 wõi 80 ettenähtub raske kuriteo eest uurimisele 

wõetub wõi selles süüdi mõistetud oli —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,

fui wabastati isik, kes § 96 ettenähtud kuriteo eest uurimisele wõetub wõi selles 
luubi mõistetud oli —

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

$ 157. Wangi, kes süüdlane on selles, et ta wahi alt wõi kinnipidamiskohast 
ära jooksis wangiwahi isiku kallal wägiwalla tarwitamise wõi kinnipidamiskoha 
rikkumise abil, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui ärajooksmine korba saadeti kokkuleppel teiste wangidega, siis karista

takse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (174)

§ 158. Süüdlast sunnitöölt ärajooksmises karistatakse: 
sunnitöö tähtaja pikendamisega ühest kuni kabe aastani.

Kui sunnitöölt ärajooksmine korda saadeti § 157 esimeses jaos nimetatud tingi
mustel, siis karistatakse süüdlast:

sunnitöö tähtaja pikendamisega kahest kuni nelja aastani.
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Kui aga sunnitöölt ärajooksmine korda saadeti § 157 teises jaos nimetatud 
tingimustel, siis karistatakse süüdlast:

sunnitöö tähtaja pikendamisega neljast kuni kaheksa aastani. (176)

4 159. Süüdlast selles, et ta:
1) Wõimu seaduslikul korraldusel temale määratud sunduslikust elukohast orna- 

woliliselt lahkus;
2) niisuguses kohas omawoliliselt wiibis, kus see temale wõimu seaduslikul 

korraldusel keelatud oli;
3) omawoliliselt õigust tarwitas, mis ta seadusjõusse astunud kohtuotsuse 

järele kaotanud oli,
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui süiidlane juba waremini selles paragrahwis ettenähtud teo eest karis

tatuid oli ja kui karistuse ärakandmise ajast mitte iile ühe aasta mööda ei ole, siis 
karistatakse teda:

»vangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle wiiniase karistuse alla langeb wäljamaalane, kes wõimu seaduslikul kor

raldusel üle viiri wälja saadeti ja kes süüdlane on omawolilises tagasitulekus Eesti 
Wabariiki. (177)

§ 160. Wõlgnikku, kes süüdlane on selles, et ta rikkus kohtukorraldust wöi 
tsiwiil kohtupidamiskorras ettenähtud juhtumuste! kohtule oma allkirjaga antud 
kohustust oma elu- wõi ajutisest wiibirniskohast mitte lahkuda, karistatakse:

arestiga niitke üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande niarga. (178)

8. peatükk.

Süüteod riigikaitse-, naturaal- ja maksukohuste wastu.

8 161. Kes kohustatud oli ennast kaitsewäe teenistuse nimekirja üles wõtta 
lasknia riigikaitse kohuste täitmiseks ja seda ei teinud enne selle aasta lõppu, mil 
ta kahekümne aastaseks sai, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (179)

§ 162. Kes riigikaitse kohuse ealiseks sai, oma süü läbi aga kaitsewäe teenis
tuse nimekirja üleswõtmata jäi ja seda rahwawäe kommisjonile enne temaealiste 
teenistusse wõtmise päewa ei teatanud, — kui ta wäeteenistusse kõlbmatuse pärast 
wastu tootmata jäeti, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (180)
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§ 163. Kes kaitsewäkke pidi astuma ja süüdlane on selles, et ta ilma mõjuma 
põhjuseta mäkke kutsutawate esimest- wõi teistkordse arstlise läbiwaatuse ajaks ei 
ilmunud. — kui ta wäeteenistusse kõlbmatuse pärast wastu wõtmata jäeti, 
karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu.
Sama karistuse alla langeb isik, kes kaitsewäkke wastu wõtmata jäi, kuid 

kohustatud oli arstlisele läbiwaatusele ilmuma, ja süüdlane on selles, et ta 
ilma mõjuma põhjuseta läbiwaatnse ajaks ei ilmunud. (182)

4 164. Neserwi ohwitseri Mõi amenikku, kes süüdlane on selles:
1) et ta enese kohta reserwi arwel pidamiseks tarwilikke teateid ei andnud wõi 

neid oigel ajal ei andnud'
2) et ta, oma alalisest elukohast ajutiselt lahkudes, tarwilikku korraldust ei 

teinud, et walitsuse määrused Mäkke kutsumise asjus ajutisel wiibimiskohal õigel 
ajal tema kätte jõuaksid,

karistatakse:
rahatrahmiga mitte üle kümnetuhande marga. (183)

S 165. Reserwi kaitsewäelast, kes süüdlane on selles, et ta wastawale rahwawäe 
iileuiüle seatud tähtajal ei teatanud oma nimetusest sarnasesse ametisse, mis mobili
satsioonist wabastab, wõi sarnasest ametist lahkumisest, karistatakse:

• rahatrahmiga mitte üle kümnetuhande marga. (184)

4 166. Reserwi kaitsewäelast, kes süüdlane on selles, et ta wastawale wõimule 
ei teatanud oma alalise elukoha muutmisest, ajutisest lahkumisest Eesti Wabariigi 
piiridest, wõi ajutisest üle neljateistkümne päewa kestwast lahkumisest oma maa
konnast üle wiiekümne wersta kauguseni alalisest elukohast armates, karistatakse: 

rahatrahmiga mitte üle tuhandewiiesaja marga. (185)

5 167. Neserwi kaitsewäelast, kes kohustatud oli kontrollkogumisele ilmuma, 
ja süüdlane on selles, et ta ilma mõjuma põhjuseta määratud päewal sinna ei 
ilmunud, karistatakse:

arestiga mitte üle seitsme päewa. (186)

6 168. Kaitsewäkke wastuwõetud isikut, kes süüdlane on selles, et ta ilma 
mõjuma põhjuseta määratud tähtajal kaitsewäe teenistusse ei ilmunud, — kui ta 
teenistusse määramata jääb selleks kõlbmatuse wõi kolmkümmendneli aastat 
Manaks saamise tõttu, karistatakse:

mangimajaga mitte üle fune kuu.
Sama karistuse alla langeb isik, kes kutse järele kohustatud on maakaitsewäe 

teenistusse ilmuma, ja süüdlane on selles, et ta ilma mõjuma põhjuseta määratud 
tähtajal teenistusse ei ilmunud, — kui see ilmsiks tuleb pärast maakaitsewäe laiali- 
laskmist, kuhu teda kutsuti. (187)
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7 169. Kes kohustatud on riigikaitse kohust kandma, wõi kes reserwi wõi maa- 
knitsewäkke kuulub, ja süüdlane on selles:

1) et ta riigikaitse kohuse täitmisest kõrwale hoidmise sihiga ise wõi teise isiku 
läbi enese juures kehawigastuse korda saatis, mis kaitsewäe teenistusse wõtmist 
wõi selle teenistuse kandmist takistab;

2) et ta pettust tarwitas riigikaitse kobuse täitmisest Mädanemiseks, wõi seaduse 
poolt temale mitteantud kergenduie saamiseks riigikaitse kohuse asjus, wõi selle 
kohuse täitmisaja edasilükkamiseks ilma seadusliku õiguseta;

3) et ta riigikaitse kohuse täitmisest kõrwale hoidmise sihiga omawoliliselt 
isamaalt lahkus wõi sinna tagasi ei tulnud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Ltes kohustatud on riigikaitse kohust kandma ja siiüdlane on selle paragrahwr 
1. punktis ettenähtnd kuriteos, wõi kes süüdlane on selle paragrahwi p.p. 2 ja 3 
ettenähtud kuritegudes, sellele, kui ta kaitsewäe teenistusse kõlbab ja enne kolm
kümmend neli aastat manaks saamist ilmsiks tuleb, wahetatakse selles Paragrahwis 
määratud karistus, Pärast tema wäeteenistusse wõtmist, iiksikwangistusega sõja- 
wangimajas kolmest kuni nelja kuuni. (188)

4 170. § 169 ettenähtud süüteo osalist karistatakse: 
wangimajaga mitte iile ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb olaline pettuses, mis korda saadeti tegelikus 
wäeteenistuses seisja poolt teenistuskohustest wabanemiseks, wõi osaline tegelikus 
wäeteenistuses seisja poolt teenistusest kõrwale hoidmise sihil isiklikult wõi teise 
isiku läbi enese juures korda saadetud kehawigastuses, mis teenistuse kohuste täitmist 
takistab, samuti siiüdlane ka selles, et ta pettust tarwitas riigikaitse kohuse täit
misele kuuluwa isiku wabastamiseks sellest kohuse täitmisest, wõi temale seaduses 
mitteantud kergenduse muretsemiseks riigikaitse kohuse täitmise asjus wõi selle 
kohuse täitmisaja edasilükkamiseks ilma seadusliku õiguseta. (189)

1 171. Süüdlast selles, et la isiknt, kes riigikaitse kohust täitma peab wõi kes 
reserwi wõi maakaitsewäkke kuulub, iiles kihutas teenistusse mitte ilmuma seatud 
tähtajaks, — kui selle tagajärjeks oli sarnase isiku mitteilmumine, mida kaitsewäe 
kriminaal seaduste järele karistatakse kui teenistusest ärajooksmist, karistatakse: 

arestiga nutte üle kuue kuu.
Kui see kihutus korda saadeti sõja ajal, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (190)
8 172. Süüdlast selles, et ta tegelikus wäeteenistuses seiswat isikut teenis

tusest ärajooksmisele kihutas wõi temale selle süüteo kordasaatmisel kaasaaitajaks 
oli, kui süütegu korda saadeti, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Sui fee korda iaadeti sõja aja!, siis kariStatakie süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (.191)

4 1'3. Süüdlast selles, et ta teadwalt wäejooksikut kohtu eest marjas wõi 
warjamise juures kaasa aitas, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui see warjamine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta. 192)

5 174. Süüdlast selles, et ta ilma mõjuwa põhjuseta kogumiskohta ei 
toomil) kaitiewäe tardeks nõutawat hodusi wõi weoriista ühes hobuseriistadega, 
kui see korda saadeti mobilisatsiooni wöi sõja ajal, karistatakse:

rahatrahwiga: iga warjatud hobuse eest —
mitte üle kahekordse hinna, mis kõige kallimat liiki hobuste eest kindlaks 
oli määratud,

ja iga warjatud weoriista eest ühes hobuseriistadega —
mitte üle kahekordse hinna, mis kõige kallimat liiki weoriistade eest 
ühes hobuseriistadega kindlaks oli määratud. (193)

6 175. Laewa omanikku, tema asemikku wõi laewa kaptenit, kes süüdlane on 
laewade sõjakohuste seaduse eeskirjade täitmatajätmises, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmkümne- 
tuhande marga. (N. S. 5201)

7 176. Laewa teenijaid, samuti ka laewasoidu ettewõtete ranna asutuste 
teenijaid, kes kohustatud olid üldise woi osalise mobilisatsiooni wäljakuulutamise 
korral oma teenistuskohtadele edasi jääma ja kes süüdlased on selles, et nad oma- 
woliliselt teenistusest lahkusid woi ilma mõjuwa põhjuseta määratud tähtajaks 
teenistuskohale ei ilmunud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

cama karistuse alla langeb laewa omanik, tema asetäitja woi kapten, kes 
süüdlane on seesuguste teenijate teenistusest wabastamises woi neile puhkeaja 
andmises ilma laewade sõjakohuste seaduse eeskirjade tähelpanemata. (N. S. 5202)

4 177. Kes on kohustatud seaduses määratud naturaalkohuseid kandma ja 
süüdlane on selles, et ta wastawa teenija seaduslikku korraldust woi temale ette
pandud nõudmist selle kohuse täitmise asjus ei täitnud, — kui sarnane täitmata
jätmine korda saadeti üheskoos' mitme isiku poolt, kuid ilma karistatawat rabwa- 
koondumisk sünnitamata, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu, 
sarnasele täitmatajätmisele kihutajat aga —

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (194)
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5 178. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse järele nõutawat nimekirja 
seatud tähtajaks ei saatnud wõi puuduliku nimekirja saatis wastawale wõimule 
tema majas elawate wõi tema juhatuse all olewal laewal asuwate isikute kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhandewnesaja marga.

6 179. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse järele nõutawat nimekirja 
seatud tähtajaks ei saatnud wõi puuduliku nimekirja saatis wastawale wõimule 
nende isikute kohta, kes temalt wõi tema juhatuse all olewast asutusest eelmisel aastal 
palka, pajukit wõi mõnda muud tasu saanud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb awalikule aruandmisele kohustatud ettewõtte 

juhataja, kes süüdlane on selles, et ta seatud tähtajaks nõutawat nimekirja wõi 
teateid ei saatnud wõi puuduliku nimekirja wõi puudulikud teated saatis wasta
wale wõimule ettewõtte osanikkude wõi aktsionääride kohta.

7 180. Süüdlast selles, et ta tulumaksu seaduse poolt nõutawaid teateid 
seatud tähtajaks ei saatnud wõi puudulikke teateid saatis wastawale wõimule 
oma eelmise aasta tulude üle, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui süüdlane teadwalt waleteateid saatis oma tulude üle, tulumaksu wähen- 

damise wõi sellest wabanemise sihil, wõi selleks otstarbeks tuluallikat warjas, siis 
karistatakse teda:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.

8 181. Süüdlast selles, et ta wastawa wõimu sellekohase nõudmise peale 
teateid ei andnud oma tulude selgitamiseks, kui seesugune teadete andmine seaduie 
järele sunduslik oli, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga.

9 182. Süüdlast selles, et ta ärimaksu jaoskonna kommisjoni antud teada- 
andesse teadwalt wale teateid mahutas kaubandus- wõi tööstusettewõtete läbi
käigu wõi kasude kohta ärimaksu wähendamise wõi sellest wabanemise sihil, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (327)

§ 183. Awalikule aruandmisele kohustatud wõi nendega ühetaolisteks loetud 
ettewõtete juhatuse liikmeid, wäljaman seltside wastutawaid agente, raamatupida
jaid ja iileiildse isikuid, kes alla kirjutasid wõi kirjalikult kinnitasid aruande, bilansi 
wõi nende kohta käiwad tüiendawad teated wõi seletused, ja kes süüdlased on selles, 
et nad nimetatud ettewõtete aruannetes wõi bilansides wõi nende aruannete 
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fohta käiwates täiendawates teadetes wõi seletustes teadwalt wale teateid mahu
tasid, mis ärimaksu wähendamise wõi sellest wabastamise poole kaldusid, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja rahatrahwiga mitte iile saja- 
tuhande marga. (328)

9. peatükk.

Süüteod rahwa terwishoiu wastu.

4 184. SiiLidlast rawitsemises kihwtiste wõi kangemõjuliste ollustega ilma 
arstipraktika õiguseta wõi pärast selle õiguse kaotamist, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (195) ■

5 185. Ämmaemandat, kes süüdlane on selles, et ta ilma möjuwa põhjuseta 
arsti ei kutsunud sünnitaja juurde juhtumuste!, kui see seadusega temale kohuseks 
oli tehtud, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

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

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (196)

8 186. Süüdlast selles, et ta walmistas wõi hoidis müügi jaoks wõi müüs 
wäljaspool apteeke, wabrikuid, laboratooriume wõi keemiawabrikute erijaos- 
kondi, mis farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisse seatud, niisugu
seid arstirohte, mille walmistamine seaduse wõi sundusliku määruse järele 
lubatud oli ainult nimetatud asutustes, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta wäljaspool apteeke wal- 

ruistas wõi hoidis müügi jaoks wõi miilis arstirohtu, mille wäljaandmine apteegist 
ainult arsti retsepti põhjal lubatud oli. (197)

8 187. Arstirohtliste ollustega suur- wõi jaotikauplejat, kes süüdlane on 
selles:

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

2) et ta arstirohtlisi ollusi lõigatult, tükeldatult, pulbriks õõrutult wõi segatult 
walmistas wõi hoidis müügi jaoks wõi müüs, wälja arwatud need ollused, mis 
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tähendatud oletus farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisseseatud 
wabrikutest, laboratooriumidest wõi keemiawabrikute erijaoskondadest saadakse 
wõi kaubanduses müügil peetakse;

3) et ta arsti retsepti põhjal arstirohtu waünistas wõi kokku seadis, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile wiiekümnetuhande marga.
Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse arstirohtliste ollustega 

kaubelda ühest kuni toite aastani. (198)

4 188. §§ 186 toõi 187 tähendatud määruste toastaselt walmistatatoad, 
hoitawad toõi müüdatoad arstirohtld toõetakse ära. (199)

5 189. Apteegi toalitsejat toõi apteegis teenijat rohuteadlast toõi õpilast, kes 
süüdlane on selles:

1) et ta apteegist toälja andis arstirohtu ilma arsti retseptita, kui selle 
toäljaandmine ainult arsti retsepti põhjal lubatud oli.

2) et ta apteegist toälja andis arstirohtu, inis retsepti kohaselt toalmistatud 
ei olnut;

3) et ta apteegist toälja andis arstirohtu, mis mittekohase omadusega mater- 
jaalist, toõi puhastamata toõi tertoisele kahjulikkudes nõudes toalmistatud, toõi 
mittekohaselt kinni korgittld toõi pakitud oli;

4) et ta tertoishoiu nõukogu poolt heakskiitmata salarohtu toalmistas toõi 
toälja andis;

5) et ta eksikombel ühe arstirohu teise pahe toälja andis;
6) et ta seaduse toõi sundusliku määruse eeskirju rikkus retseptide artoelpidamise 

ja hoidmise asjus, toõi retsepti raamatute Pidamise toõi hoidmise asjus,
karistatakse:
rahatrahwiga: apteegi toalitsejat toõi rohuteadlast —

mitte üle kolmekümnetuhande marga,
ja õpilast —

mitte üle kümnetuhande marga. (200)
4 190. Farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisseseatud apteegi, 

toabriku, laboratooriumi toõi keemiawabriku erijaoskonna toalitsejat, sealsamas 
teenitoat rohuteadlast, keemikut toõi õpilast, kes süüdlane on selles, et ta makstoaid 
määrusi kihtotiste toõi kangemõjuliste olluste hoidmise, toäljaandmise toõi 
tartoitamise asjus, nagu ka neid ollusi sisaldatoate arstirohtude toalmistamise 
toõi toäljaandmise asjus ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga: toalitsejat, keemikut toõi rohuteadlast —
mitte iile wiiekümnetuhande marga,

ja õpilast —
mitte üle kahekümnetuhande marga. (201)

4
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5 191. 88 189 toõi 190 ettenähtud süüteo kordamisel, wõi kui süüteol asja
olude järele iseäranis kahjulikud tagajärjed wõisid olla, siis ka esimesel korda
saatmisel, karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu.
Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse farmatsöitlist praktikat 

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

apteegi, wabriku, laboratooriumi wõi keemiawabriku erijaoskonna walitseja, siis 
wõib kohus temalt ära wõtta õiguse neid asutusi walitseda ühest kuni wiie aastani, 
wõi kui süüdlane ise sarnast asutust pidas, siis ka selle pidamise õiguse sama tähtaja 
jooksul. (202j

6 192. Farmatsöitliste liitpreparaatide walmistamiseks sisseseatud apteegi, 
wabriku, laboratooriumi wõi keemiawabriku erijaoskonna walitsejat, kes süüdlane 
on selles, et ta isikut, kes selleks õigustatud ei olnud, rohuteadlase, keemiku wõi 
õpilase kohuseid täita laskis, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (203)

8 193. Süüdlast selles, et ta kihwtist wõi kangemöjulist ollust müügi jaoks 
hoidis wõi müüs ilma sellekohase loata, wõi kuigi loaga, siis seaduse wõi sundusliku 
määruse wastaselt, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kolmekümne
tuhande marga.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse nimetatud ollust müüa 
ühest kuni wiie aastani. (204)

4 194. Isikut, kellel tema tegewusala tõttu luba on kihwtiseid wõi kange- 
mõjulisi ollust oma juures pidada wõi tegewuses tarwitada ja kes süüdlane on 
selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju nende olluste hoidmise wõi 
tarwitamise kohta ei täitnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse nimetatud ollust oma 
juures pidada wõi tegewuses tarwitada ühest kuni wiie aastani. (205)

5 195. Süüdlast suitsu oopiumi wõi selle suitsetamiseks piipude wõi muude 
abinõude walmistamises, omandamises, hoidmises wõi edasiandmises, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta oma ruumides lubas oopiumi 
suitsetada. (N. S. 869')
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6 196. Kes seaduse wõi sundusliku määruse järele kohustatud on õigel ajal 
teatama epideemiliste haiguste juhtumustest inimeste küljes ja süüdlane on selle 
kohuse täitmatajätmises, karistatakse:

arestiga mitte iile kahe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kahekümne- 
tuhande marga. (206)

7 197. Süüdlast selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju rahwa 
terwishoiu alal ei täitnud, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

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

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Sündis määruste täitmatajätmine sarnases maakohas, kus seaduslikus korras 
olid maksma pandud erakorralised määrused seaduses iseäranis kardetawaks loetu
mate epideemiliste haiguste ootel wõi ilmumisel, siis karistatakse süüdlast nende 
määruste rikkumises, kui need määrused ise teistsugu wastutust ei määra.

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (207)

8 198. Naisterühmast, kes ennast lapse imetajaks wõi hoidjaks on palganud 
ja süüdlane on palkaja eest warjamises wõi waikimises, et ta enne wõi pärast palka
mist saadud kiilgehakkawat haigust põeb, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (208)

9 199. Kes teadwalt kiilgehakkawat suguhaigust põdes ja süüdlane on selles, 
et ta selle haiguse suguühenduse teel teisele isikule edasi andis, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (R. T. S. 103)

8 200. Kauplejat wõi töösturit, kes süüdlane on selles, et ta tarwilist puhtust 
ja korda ei pidanud toiduainete ning jookide walmistamisel wõi hoidmisel müügi 
jaoks wõi müügil, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (209)

4 201. Kauplejat wõi töösturit, kes süüdlane on selles:
1) et ta rikkus seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju toiduainete wõi jookide 

wõltsimise wastu;
2) et ta niisuguste ainete walmistamisel wõi hoidmisel müügi jaoks wõi müü

gil, mille walmistamise, hoidmise wõi müügi kohta seaduses wõi sunduslikus müä- 
4'
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niies i ahwa terwise kaitseks iseäralised eeskirjad olid maksma pandud, neid ees
kirju rikkus,

karistatakse:
arestiga mitte iile kahe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kahekümne- 
tuhande marga. (210)

§ 202. Kauplejat wõi töösturit, kes süüdlane on selles, et ta walmistas wõi 
hoidis müügi jaoks wõi müüs:

1) terwisele kahjulikke wõi halwaks läinud toiduaineid wõi jooke;
' 2) terwisele kahjulikust materjaalist tehtud sööginõusid: 1

3) kauplemiseks keelatud tarbeasju wõi koduse majapidamise asju (kihwtiste 
ollustega wärwitud riiet, tapeeta, paberit, pappi, küünlaid, mänguasju jne.);

4) terwishoiu nõukogu poolt kahjulikuks tunnistatud wärwisid wõi essentse, 
mida tarbeasjade, toiduainete wõi jookide wärwimiseks tarwitatakse, samuti ka 
kõiki muid terwishoiu nõukogu poolt kahjulikuks tunnistatud ollust wõi mater- 
jaale, mida toiduainetele wõi jookidele juurdesegamiseks wõi nende wõltsimiseks 
tarwitatakse,

karistatakse:
arestiga nutte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (211)

4 203. Kauplejat wõi töösturit, kes süüdlane on selles, et ta walmistas, wõi 
hoidis müügi jaoks wõi müüs leiba toiduks kõlbmata ollustega segatult, karis
tatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

£li sarnane segu terwisele teadwalt kahjulik, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (212)

5 204. Kauplejat wõi töösturit, kes siiüdlane on seaduse wõi sundusliku mää
ruse eeskirjade rikkumises, mis antnd selleks, et kõrwaldada terawilja wõi jahu rikku
mist toiduks kõlbmata olluste juurdesegamise läbi, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

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

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui aga nende eeskirjade rikkumine niisugusel ajal sündis, mil rahwas leiwa- 

puudust kannatas, wõi kui juurdesegu terwisele teadwalt kahjulik oli, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle iihe aasta. (213)
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6 205. Süüdlast seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises, mis 
antud margariini, kunstwõi wõi muude raswade walmistamise, hoidmise wõi 
müügi kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui aga sealjuures margariin, kunstwõi wõi muud raswad leiti lehmawõiga 

segatult sarnaste segudega kauplemise sihil, wõi kui neid segust hoiti lehmawõi 
walmistamise wõi müümise kohtadel, siis karistatakse süüdlast:

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

7 206. Süüdlast seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises, mis 
antud kunstlikkude magusainete walmistamise, wäljamaalt sissewedamise, hoidmise 
wõi edasiliikumise kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju kunstlikkude magusainete müügi 

kohta rikuti, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga.

Ained, tagawarad ja joogid wõetakse ära. (215)

8 207. Juhtumusel, kui kaupleja wõi tööstur süüdi mõistetakse §§ 200—206 
ettenähtud süütegudes, wöib kohus oma otsust awalikult wälja kuulutada, samuti 
ka süüdlaselt ära wõtta õiguse wastawas kaubandusharus kaubelda wõi tööstus
harus töötada ühest kuni wiie aastani. (218)

8 208. Süüdlast joogiks wõi loomade jootmiseks tarwitatawa wee rikkumises 
sellega, et wette pilluti, heideti, walati, sisse lasti wõi temas leotati ollust, mis wee 
tarwitamist joogiks wõi loomade jootmiseks kõlbmataks teemad, karistatakse:

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

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

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (220)

4 209. Süüdlast:
1) surnu matmises wüljaspool surnuaeda ilma sellekohase loata;
2) seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade täitmatajätmises surnukehade 

matmise, hauast wäljakaewamise, wäljamaalt sissewedamise wõi weo kohta;
3) Surnukeha ärapeitmises ilma matmata;
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4) jectbuje n?Õi iurtbusiifu Tnäätuje eesfirjcibe täitmQtQiätmiieš, tctrroitufei 
olewate surnuaedade korrashoidmise wõi kaitsmise, wõi tarwituselt kõrwale jäetud 
surnuaedade kaitsmise kohta,

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

10. peatükk. -

Süüteod seltskondliku ja isikliku julgeoleku wastu.

4 210. Süüdlast selles, et ta lõhkeainet wõi -abinõu walmistas, omandas, 
hoidis wõi edasi andis asjaoludel, mis tõendawad, et sarnane lõhkeaine wõi -abi
nõu teadwalt määratud oli raske kuriteo kordasaatmiseks, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (222)

5 211. Süüdlast selles, et ta:
1) ilma seaduses wõi sunduslikus määruses ettenähtud loata laske- wõi lõhke

ainet, laske- wõi lõhkeabinõu wõi nende osasid walmistas:
2) ilma sellekohase loata sisse seadis wabriku wõi muu asutuse laske- wõi 

lõhkeainete wõi laske- wõi lõhkeabinõude wõi nende osade walmistamiseks:
3) laskeriistu, millede walmistamine eraisikutele keelatud on, walmistas wõi 

nende walmistamiseks wabriku wõi muu asutuse sisse seadis,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Walrnistatud ained, abinõud, laskeriistad ja nende osad, samuti ka wabrikus 

wõi muus asutuses leitud tööriistad ja materjaalid wõetakse ära. (223)

4 212. Süüdlast selles, et ta:
1) töid toime pani laske- wõi lõhkeainete wõi laske- wõi lõhkeabinõude, wõi 

nende osade walmistamiseks sellekohase loaga sisseseatud wabrikus wõi muus asu
tuses, kuid enne wabriku wõi asutuse seaduskorralise ülewaatuse toimepanekut;

2) täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjad selle pargarahwi 
p. 1 nimetatud asutuste sisseadmise wõi neis toimepandawate tööde korra kohta, 

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

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

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Viimasel juhtumusel wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse niisugust asu

tust pidada ühest kuni wiie aastani. (224)
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4 213. Süüdlast selles, et ta:
1) ilma sellekohase loata hoidis laskeainet, peale püssirohu, wõi lõhkeainet wõi 

-abinõu, wõi neid boidis pärast nende omandamiseks loa saamist, kuid wäljaspool 
nende ainete wõi abinõude jaoks sisseseatud ladu, wõi ka ladus, kuid suuremal mää
ral kui lubatud:

2) ilma sellekohase loata püssirohu wõi muu laske- wõi lõhkeaine ladu sisse 
seadis: .

3) lõhkeaineid wõi -abinõusid omandas lubatud ladu tarbeks, kuid ilma iseära
lise loata neid omandada:

4) lõhkeaineid wõi -abinõusid müüs wõi muul wiisil edasi andis isikule, kellel 
luba ei olnud neid omandada;

5) püssirohuga wõi muude laske- wõi lõhkeainetega wõi -abinõudega kauples 
ilma sellekohase loata,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wöib kohus, kui need süüteod korda saadeti kaupleja poolt, temalt 
ära wõtta õiguse laske- wõi lõhkeainetega kaubelda wõi nende ladu pidada ühest 
kuni wiie aastani, wõi ka jäädawalt.

Korrawastaselt hoitud wõi omandatud Püssirohi wõi muud laske- wõi lõhke
ained wõi -abinõud wõetakse ära.

Sama karistuse alla ja samal alusel langeb lõhkeainete wõi -abinõude ladu 
Pidaja sel juhtumusel, kui ladus nende asjade puudumist, nöörraamatutes tähen
datud määraga wõrreldes, leitakse. (225)

§ 214. Süüdlast selles, et ta piissirohtu üle kolmekümne naela wäljaspool 
ladu hoidis, wõi ladus üle lubatud määra, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Korrawastaselt hoitud püssirohi wõetakse ära. (226)
§ 215. Süüdlast selles, et ta:
1) täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjad lõhkeainete ladude 

sisseseadmise ja pidamise kohta kaewandustööstuse tarbeks, wõi lõhkeainete wõi 
-abinõude hoidmise kohta ladus wõi wäljaspool, wõi nende weo, wäljaandmise, 
müümise, omandamise, kulutamise wõi tarwitamise kohta;

2) püssirohtu wõi muid laske- wõi lõhkeaineid hoidis p. 1 tähendatud ladus, 
mis sellekohase loaga oli sisse seatud, kuid enne sarnase ladu ülewaatust,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte iile wiiekümnetuhande 
marga.

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

wangimajaga nutte iile kuue kuu.
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< £eUe Paragrahwi esimeses jaos ettenähtud karistuse alla langeb süüdlane lel
les, et ta püssirohtu wõi muid laske- wõi lõhkeaineid wõi abinõusid sedawörd ette- 
waatmatalt, kuigi ilma eeskirjade rikkumiseta, käsitas, et sellest plahwatuse bädaobt 
ähwardas tekkida.

Sei juhtumusel, fui lõhkeainete wõi -abinõude ladu pidaja selle paragrahwi tei
ses jaos ettenähtud kuritegusid kordab, wöib kohus süüdlaselt ära wötta õiguse nime
tatud ainete wõi abinõude ladu pidada ühest kuni wiie aastani. (227)

4 216. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirjad atsetüleeni tarwitamise, kui ka kaltsium-karbiidi hoidmise ja müügi asjus, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Peale selle wöib kohus sarnase üleastumise kordamisel süüdlaselt ära wõtta 
õiguse kaltsium-karbiidi ladu pidada wõi selle ainega kaubelda ühest kuni wiie aas
tani, wõi ka jäädawalt. (228)

5 217. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirjad aurukatlale tarwitamise asjus, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (229)

6 218. Süüdlast selles, et ta:
1) keelatud laskeriistu hoidis wõi kandis;
2) laskeriistu hoidis wõi kandis kohal, kus nende hoidmine wõi kandmine sea

duse wõi sundusliku määruse järele keelatud oli;
3) laskeriista laskmiseks tarwitas kohal, kus sarnane laskmine seaduse wõi sun

dusliku määruse järele keelatud oli; .
4) tarwilist ettewaatust ei tarwitanud: laetud laskeriista käsitamisel; köwade 

asjade wäljapanemisel, wäljariputamisel, luiskamisel, ladumisel wõi wedamisel; 
wedelikkude wäljawalamisel; inimeste wedamisel wett mööda; teadwalt kardetawa 
kodulooina pidamisel;

5) hoiatusmärki wõi hädaohu eemalhoidmise abinõu wälja ei pannud ehituse 
wõi muude tööde juures wõi augu wõi kaewu ümber, wõi ülepea kohal, kus niisu
gune märk wõi abinõu isikliku julgeoleku pärast tarwilik oli,

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

7 219. Süüdlast.selles, et ta:
1) linnas, alewis wõi kiilas ettewaatmatalt wõi ülearu kiirelt sõitis;
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2) hobuse juhtimise selleks teadwalt wõimetu wõi joobnud isiku kütte usaldas, 
karistatakse:

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

Kui:
3) selle paragrahwi esimeses osas p. 1 tähendatud ettewaatmata wõi ülearu 

kiire sõit korda saadeti auto, mototsükleti wõi tramwaiga;
4) auto, mototsükleti, tramwai, lennuriista wõi mootorpaadi juhtimine selleks 

teadwalt wõimetu wõi joobnud isiku kätte usaldati,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (231)

4 220. Süüdlast selles, et ta kiskja metslooma pidamisel tarwilist ettewaatust 
ei tarwitanud, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (232)

8 221. Süüdlast selles, et ta koera wõi muu looma tahtliselt inimese peale 
ässitas, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (233)

9 222. Süüdlast selles, et ta müüjana asutuses, kus kangete jookidega kohal 
joomiseks kaubeldakse, abinõusid ei tarwitanud tema asutuses wiibiwa wõi sealt 
wälja minewa joobnud isiku eest hoolitsemiseks, keda ilma silmanähtawa hädaohuta 
tema enese hooleks ei wöidud jätta, karistatakse:

arestiga mitte iile kahe nädala wõi rahatrahwiga mitte üle wiietuhande 
marga. (234)

8 223. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirjad walgustusmineraalõlide hoidmise wõi müiigi asjus, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (235)

8 224. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirjad:

12 ettewaatusabinöude kohta tulekahju wastu hoones, laewal wõi parwel wõi 
muus ruumis, wõi tulega wõi kergesti põlema siittiwa ollusega iimberkäimisel 
wäljaspool hooneid;

13 kaasaaitamise kohta tulekahjude kustutamisel;
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14 kergesti Põlema süttiwate olluste, peale mineraalõlide, walmistamise, 
hoidmise, wedamise, wäljalaadimise wõi müügi kohta,

karistatakse:

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

4 225. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis eeskirjad ettewaatusabinõude 
kohta tulekahju wastu kergesti põlema süttiwate olluste ladus wõi wäljalaadimise 
kohas wõi nende ollustega laaditud laewal wõi wagunis, wõi niisuguse laewa wõi 
waguni seisukohal, karistatakse:

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

5 226. Süüdlast selles, et ta:
1) tubakat suitsetas seesuguses kohas, kus sarnane suitsetamine seaduse wõi 

sundusliku määruse järele keelatud oli:
2) suitsetamise keelu kohta wäljapandud hoiatusest hoolimata tubakat suitsetas, 

kuna sarnane suitsetamine tulekahju wõi plahwatuse hädaohu äwardas tekitada, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga.

Kui tubaka suitsetamine seesuguses kohas, kus sarnane suitsetamine seaduse 
wõi sundusliku määruse järele keelatud oli, tulekahju wõi plahwatuse hädaohtu 
ähwardas tekitada, siis karistatakse siiiidlast:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (238)

6 227. Kes seaduse wõi sundusliku määruse järele kohustatud oli tulekahju 
juhtumusest teatama ja süüdlane on selles, et ta seda kohust õigel ajal ei täitnud, 
karistatakse:

rahatrahwiga nutte üle tuhande marga. (239)

11. peatükk.

Süüteod rahwa heaolukorra wastu.

4 228. Kauplejat wõi töösturit, kes süiidlane on selles, et ta ülemäära tõstis 
toiduainete wõi muude wajalikkude tarbeainete hindasid kokkuleppel teiste sarnaste 
ainetega kauplejatega wõi töösturitega, karistatakse:

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



§ § 228—233 59

Kui süüdlane selleks kasutas kohalikkude elanikkude äärmist tarwidust, mis see
suguste ainete puudusel tekkinud, siis karistatakse teda:

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

Selle paragrahwi esimeses jaos määratud karistuse alla langeb kaupleja wõi 
tööstur, kes süüdlane on ülemäärases toiduainete wõi muude wajalikkude tarbe
ainete hindade tõstmises, kui süüdlane kasutas kohalikkude elanikkude äärmist tarwi
dust, mis seesuguste ainete puudusel tekkinud. (242)

5 229. Kauplejat wõi töösturit, kes süüdlane on selles, et ta toiduainete wõi 
muude wajalikkude tarbeainete tagawarasid kaubaliikumisest körwaldas hinnatõusu 
äraootamise sihil, karistatakse:

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

6 230. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seadusega wõi sundusliku määrusega 
pealepandud kohust aegsasti teada anda kodulooma taudidest wõi putukate wõi 
muude elukate ilmumisest, kes kahjulikud on põllumajanduslistele taimedele wõi 
wiljakandjatele wõi puude istandustele, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga. (243)

7 231. Süüdlasi selles, et ta ei täitnud seadusega wõi sundusliku määrusega 
pealepandud kohust aegsasti teada anda külgehakkawatest tõbedest põllumajandus- 
liste taimede wõi wiljakandjate lvõi puude istanduste küljes, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (244)

8 232. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirju ettevaatusabinõude kohta:

1 ) kodulooma taudide, põllumajandusliste taimede wõi wiljakandjate wõi 
puude istanduste külgehakkawate tõbede wastu;

2 )' putukate wõi muude elukate laialilagunemise wastu, kes kahjulikud on 
Võllumajanduslistele taimedele wõi wiljakandjatele wõi puude istandustele, 

taristatakie:
arestiga nutte üle kahe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande 
marga. (245)

8 233. Süüdlast kala wõi muus piiügis: keelatud ajal, keelatud kohas, 
keelatud wiisil wõi sellekohaseid eeskirju rikkudes, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnentuhande 
marga.
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Kui keelatud püük süüdlasel äriasjaks oli, wõi kui ta kalu püüdis kihwtiste 
wõi lõhkeainete abil, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Keelatud püügiriistad wõetakse ära. (246)

4 234. Süüdlast jahipidamises:
1 ) ilma seatud jahitunnistuseta;
2 ) wõõra jahitunnistusega;
3 ) mitte selle jahiloomade tõu peale, mille peale jahipidamine tol ajal 

lubatud oli;
4 ) keelatud wiisil, •
karistatakse:
selle paragrahwi p. 1 nimetatud juhtumusel —

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnentuhande 
marga,

ja teistel juhtumuste! —
arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Keelatud jahiriistad wõetakse ära. (247.

5 235. Süüdlast linnupesade lubamata lõhkumises wõi nendest munade wõi 
poegade ärawõtmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetubande wiiesaja marga. (248)

6 236. Süüdlast selles, et ta jahi peal olles jahitunnistust ette ei näidanud 
isiku nõudmise peale, kes jahipidamise kohta küiwate eeskirjade täitmise järele 
walwab, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiesaja marga. (249)

7 237. Süüdlast selles, et ta jahi peal tappis emapõdra, emahirwe wõi ema- 
metskitse wõi nende wasika, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (250)

8 238. Süüdlast keelatud ajal tapetud metslooma wõi metslinnu liha müügi 
tarbeks laialikandmises, müümises wõi müügi tarbeks ostmises, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnentuhande 
marga

Sama karistuse alla langeb süüdlane § 237 ettenähtud metslooma liha müügi 
tarbeks laialikandmises, müümises wõi müügi tarbeks ostmises. (251)
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9 239. Metsaomaniku wõi isikut, kellele tema poolt on õigus antud metsa 
käsitada, kes süüdlased on selles, et nad kaswawat metsa raiusid wõi juuri wõi 
kända juurisid juhtumuste!, kui sarnane raiumine wõi juurimine seaduse wõi 
sundusliku määruse järele keelatud oli, wõi et nad kaswawat metsa raiusid wõi 
juuri wõi kända juurisid sellekohaste eeskirjade rikkumisega, karistatakse:

rahatrahwiga maharaiutud wõi wäljajuuritud metsa wäärtuses, mis 
wälja arwatakse põllutööministeeriumi Poolt wäljakuulutatud kohaliku 
metsataksi järele käesolewa maakonna kohta määratud kõige madalamas 
järgus.

Peale selle wõetakse ära maharaiutud mets wõi wäljajuuritud kännud wõi 
juured, wõi nõutakse sisse nende hind. (255)

§ 240. Metsaomanikku wõi isikut, kellele tema poolt on õigus antud metsa - 
käsitada, kes süüdlased on selles, et nad metsa maha raiusid wõi metsaalust maad 
teisel otstarbel kasutama hakkasid juhtumuste!, kus seesugune raiumine wõi 
kasutamine seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud oli, karistatakse:

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

Karistus selles paragrahwis ettenähtud üleastumise eest määratakse rippu
mata karistusest, uns § 239 metsa raiumise enese eest on määratud. (256)

§ 241. Metsaomanikku wõi isikut, kellele tema poolt õigus on antud metsa 
käsitada, kes süüdlased on selles, et nad:

12 metsas karja hoidsid wõi metsas risu korjasid wõi muul kõrwalisel wiisil 
metsa kasutasid juhtumustel, kui sarnane karja hoidmine, risu korjamine wõi 
kõrwaline metsakasutamine seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud oli; 

- 2) omawoliliselt jätkasid ajutist metsamaa põllumajanduslist kasutamist peale
tähtaja, mis sarnaseks kasutamiseks antud oli seaduse wõi 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 kasutati, kusjuures metsaalune maa, mis alla 
saja ruutsülla suur, loetakse saja ruutsülla suuruseks. (257)

8 242. §§ 239—241 määratud karistuse alla ja nendes tähendatud alustel 
langeb süüdlane nendes paragrahwides ettenähtud üleastumise kordasaatmises 
ilma metsaomaniku wõi isiku loata, kellele metsaomanik oli õiguse andnud metsa 
käsitada, kuid teadmisel, et keelatud oli metsa raiuda, wõi juuri wõi kända juurida.
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Wõi metsa maha raiuda, wöi metsaalust maad teisel otstarbel kasutama 
hakata, wõi metsa kasutada.

Maharaiutud metsa, samuti ka wäljajuuritud kända wõi juuri ei wõeta mitte 
ära, kuid süüdlaselt nõutakse nende wäärtuses sisse.

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

12. peatükk.

Süüteod awaliku rahu wastu.

4 243. Süüdlast selles, et ta müra, kisa wõi muud korratust sünnitas wõi 
ulaka teo korda saatis awalikus kobas wõi awalikul koosolekul, wõi ka neist wäljas- 
pool, kuid awalikku rabu wõi korda rikkudes, karistatakse:

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

Kui nimetatud juhtumuste! kakelus wõi muu märatsemine toime pandi, siis 
karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte iile kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui seesuguse korratuse wõi märatsemise tagajärjel awalik koosolek wõi ette
kanne katkestati, wõi korda rikuti usuliste talituste täitmise wõi rongikäigu ajal, 
wõi kui korratusest wõi märatsemisest osa wõttis rahwabulk, kes politsei wõimu 
nõudmise peale laiali ei läinud, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. *

Kui rahwahulga poolt toimepandud märatsemise tagajärjeks oli raske wõi 
üliraske kehawigastus wöi surm, siis karistatakse märatsemises süüdlasi:

rahwahulgast osawõtjat, kes seda juhatas, üles kihutas märatsemisele wõi 
selle jätkamisele, wõi kes märatsemise juures sõjariista tarwitas —

wangimajaga mitte üle ühe aasta
ja teisi rahwahulgast osawõtjaid —

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (262)

5 244. Süüdlast:
1) riigiwalitsuse korralduse, seltskondliku õnnetuse wõi muu sündmuse kohta 

teadwalt wale kuulujutu laialilaotamises, mis seltskondlikku ärewust wõis 
sünnitada;
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2) seltskondliku ärewuse sünnitamises ilma mingi põhjuseta hädakella löömise 
läbi wõi muul wiisil,

karistatakse:
arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui sarnase male kuulujutu laialilaotamise wõi ärewuse sünnitamise tagajärjeks 
oü rahwa rahutus, wöi wöimnle ^.vastuhakkamine, wõi korra rikkumine kaitsewäe 
osades, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (263)

4 245. Süüdlast male kuulujutu laialilaotamises börsel wõi isikute seas, kes 
börse operatsioone toimetawad, mis teadwalt wõis mõju awaldada börse tehingute 
sõlmimise peale,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui sarnase wale kuulujutu laialilaotamine sündis sihiga börse tehingute 
sõlmimise peale mõju awaldada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta ja tasurahaga mitte üle saiatuhande- 
marga. (264) ,

5 246. Süüdlast selles, et ta laiali laotas rahwa keskel teadwalt wale kuulu
jutte ^väljarändamise kasulikkusest wäljamaale, sihiga awatleda kodanikke wäljarän- 
damisele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui aga wäljamaale wäljarändamisele kihutati kaitsewäelasi, siis karista

takse süüdlast:
wangimajaga nutte üle kuue aasta. (265)

8 247. Kes seaduse wõi sundusliku määruse järele kohustatud oli teatama 
majast wälja wõi sisse kolinud isikutest, ja süüdlane on selle kohuse täitmatajät
mises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhandewiiesaja marga.
Kui see üleastumine korda saadeti wõörastemaja wõi mõne muu sarnase 

sissesõidu asutuse walitseja poolt, siis karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kolmetuhande marga.

Wõörastemaja wõi mõne muu sarnase sissesõidu asutuse walitsejalt, kes ühe 
aasta jooksul üle kaheksa korra ülemalnimetatud karistuse alla langes, wöidakse

* jäädawalt ära wõtta õigus sarnaseid asutusi walitseda. (266)
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4 248. Süüdlast möbleeritud tubade awamises ilma sellekohase loata 
kohtades, kus seesugust luba nõutakse, samuti ka nende tubade pidajat, kes süüd
lane on selles, et ta seatud silti wõi nimetahwlit wälja ei pannud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (267)

5 249. Süüdlast selles, et ta majaperemehele wõi walitsejale üles ei andnud 
wõi walesti üles andis oma elukoha muutmise kohas, kus seesugune ülesandmine ■ 
seaduse wõi sundusliku määruse järele kohuseks tehtud oli, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile tuhande marga. (268)

6 250. Süüdlast ilma isikutunnistuseta wõi peatusloata elamises wõi elu» 
kohast lahkumises neil juhtumuste!, kui seaduse wõi sundusliku määruse järele 
isikutunnistust wõi peatuslnba nõutakse, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhandewiiesaja marga. (269)

7 251. Süüdlast teadwalt walesti teatamises isikutunnistuse saamise puhul 
tunnistusi wäljaandwale asutusele, et temal isikutunnistust ei ole, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu. (271)

8 252. Süüdlast:
1) oma nime warjamises wastawa wõimu ees;
2) temale teadwalt mitte kuuluwa autähe, aumärgi, teenistusmärgi wõi 

teenistuswormiriide awalikus kandmises,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmkümnentuhande marga. (272)

4 253. Süüdlast selles, et ta wastawale wõimule isiku waletõestamise sihiga 
ette näitas teadwalt wöõra wõi temale ebaõigelt wäljaantud dokumendi, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte iile wiiekümne- 
tuhande marga.

Sama karistuse alla langeb süüdlane teisele isikule oma wõi wõöra isiku
tunnistuse wõi peatusloa edasiandmises isiku waletõestamise sihiga wastawa 
wõimu ees, kui seesuguse isikutunnistuse wõi peatusloa ettenäitamine 
järgnes. (274)

5 254. Süüdlast tööpõlgamise pärast ümberhulkumises ilma kindla elukohata, 
tööta ja eluülespidamise allikata, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui süüdlane sealjuures keeldus oma isiku tõestamisest wõi oma isiku kohta 

wale teateid andis, wõi kui tal kaasas oli wale wõti, muukraud, riist, mis sisse
murdmiseks kõlbulik wõis olla, wõi laskeriist, wõi kui ta wiibis öösel wõõras eliit- 
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setawas hoones wöi muus ruumis wõi aiaga ümbritsetud elutsetama hoone õues 
wõi taluhoonete ümbruses, kus inimesed elawad, ilma peremehe wõi teda asetama 
isiku teadmata, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus £ 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta. (274, 275)

6 255. Süüdlast armuanni palumises: .
1) laisklemisega harjumise pärast;
2) petlikkude tegude wõi teadwalt toale tõendamiste abil õnnetu siindmuse wõi 

haiguse kohta;
3) jämedal wõi jultunud wiisil,
karistatakse seesuguse kerjamise eest:

wangimajaga mitte üle kolme kuu.
Kui kerjamises süüdlasel roale wõti, muukraud, riist, mis sissemurdmiseks 

kõlbulik Mõis olla, wöi laskeriist kaasas oli, siis karistatakse teda:
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (276)

4 256. Süüdlast awaliku korjanduse toimepanemises ilma sellekohase loata, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kahe nädala wõi rahatrabwiga mitte üle wiietubande 
marga.

Kui korjanduse otstarbe wälja mõeldud oli, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Süüdlase poolt korjatud asjad ja raha wöetakse ära.

5 257. Süüdlast salgast osawõtmises, mis ühinenud oli:
1) §§ 385 ja 386 nimetatud metallrahamärgi, piletite wöi paberite, samuti 

ka dokumentide järele- wõi ümbertegemiseks wõi järele- wõi ümbertehtud raha
märkide, piletite, paberite wõi dokumentide edasiandmiseks;

2) wõõra waranduse rikkumiseks juhtumuste!, mis § 515 nimetatud;
3) warguse, rööwimise, ^väljapressimise wöi kelmuse otstarbeks;
4) teadwalt süüteo läbi saadud wõõra waranduse omandamiseks, hoiule wöt- 

miseks, warjamiseks, pantimiseks wõi edasiandmiseks;
5) salakauba sissetoomiseks,
karistatakse:

wangimajaga nutte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

5
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Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta ulualust andis teadwalt 
sarnasest salgast osawötjale, wõi et ta. abinõusid muretses süütegude kordasaat
miseks. (279)

13. peatükk.

Süüteod kõlbluse wastu.

8 258. Süüdlast selles, et ta rüwetas matmispaika, surnukeha wõi selle 
põrmu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kahe aasta. (79)

§ 259. Süüdlast korralikkuse awalikus rikkumises häbemata sõnade wälja- 
iitlemisega wõi häbemata teoga, karistatakse:

arestiga nutte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnentubande 
marga.

Kui häbemata tegu seisis suguihade rahuldamises awalikus kohas, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (280)

8 260. Süüdlast selles, et ta hoidis müügi jaoks wõi müüs, awalikult wälja 
pani wõi muul wiisil laiali laotas teadwalt häbematuid kirjatöid wõi kujutusi, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Peall- selle, fui süüdlane on kaupleja wõi perioodilise trükitoote wastutaw 
toimetaja, siis wõib kohus temalt ära wõtta kauplemise õiguse wõi õiguse wastu- 
tawaks toimetajaks olla ühest kuni wiie aastani. (281)

§ 261. Süüdlast julmilt ümberkäimises waimuhaige isikuga, kes tema walwe 
wõi hoole alla oli usaldatud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (282)

§ 262. Süüdlast alla seitsmeteistkümne aastase isiku oma juurde wõtmises 
sibiga teda kerjama wõi muule kõlblusewastasele tegewusele saata, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (283)

8 263. Süüdlast awalikku kohta ilmumises lausa joobnud olekus, mis 
ähwardab julgeolekut, rahu wõi korralikkust, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wõi rahatrahwiga mitte iile wiietuhande 
marga.
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Sarnase teo kordamisel karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnentuhande 
marga. (284)

8 264. Süüdlast kangete jookide joomises neis awalikkudes kohtades, kus 
larnane joomine keelatud oli seaduse wõi sundusliku määruse järele, karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wõi rahatrahwiga mitte üle wiietuhande 
marga. (286.)

§ 265. Süüdlast koduloomade asjata piinamises, karistatakse:
arestiga mitte üle seitsme päewa wõi rahatrahwiga mitte üle kahetuhande 
marga. (287) -

§ 266. Süüdlast seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud kaardi wõi 
mim Hasard mängu toimepanemises wõi seesuguse mängu tarbeks oma ruumide 
andmises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui süüdlane awas mängumaja keelatud mängu tarbeks, siis karistatakse 
teda: .

wangimajaga mitte üle übe aasta wõi tasurabaga mitte iile kolmesaja- 
tuhande marga. (289)

14. peatükk.

Süüteod kooliseaduste was tu.

4 267. Süüdlast eraõpeasutuse awaniises ilma sellekohase loata, karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kiimnetuhande marga. (290)

5 268. Süüdlast koolikohuslise lapse õpeajal palgalisse teenistusse wõtmises 
ilma sellekohase loata wõi teenistuses pidamises antud loale mitte wastawalt, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kiimnetuhande marga.

6 269. Lapse wanemat wõi lapse eest hoolitsejat isikut, kes süüdlane on selles, 
et ta seaduse poolt nõutama koolikohuse täitmata jättis ilma mõjuwa põhjuseta wõi 
abinõusid tarwitusele ei wõtnud lapse korratu kooliskäimise kõrwaldamiseks. 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
5*
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15. peatükk.
Trükitöödele ja awalikkude ettekannete walwemääruste rikkumine.

4 270. Süüdlast selles, et ta perioodilise trükitoote wälja andis ilma seaduse 
poolt nõutama teadaande saatmata, wõi et ta esialgses teadaandes tähendatud 
asjaolude muudatusest ei teatanud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

5 271. Trükiasutuse juhatajat, kes süüdlane on selles, et ta perioodilise trüki
toote trükiasutusest wälja laskis ilma trükitoote nimetuse, järjekorra numbri, 
Mastutawa toimetaja wõi wäljaandja nime, trükiasutuse nimetuse wõi asukoha wõi 
toimetuse aadressi äratähendamiseta, wõi walesti äratähendamisega, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb mitteperioodilise trükitoote kirjastaja, kes süüdlane 

on selles, et ta seesuguse trükitoote läbikäiwusse saatis ilma kirjastaja nime, trüki
asutuse nimetuse wõi asukoha wõi ilmumise aasta äratähendamiseta, wõi walesti 
äratähendamisega.

6 272. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, kes süüdlane on selles, 
et ta seaduses ettenähtud korras ei awaldanud riigi wõi omawalitsuse asutuse wõi 
teenija, samuti ka eraisiku poolt awaldamiseks saadetud ümberlükkamist wõi 
õiendust selles trükitootes awaldatud asjaolude kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

7 273. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, kes süüdlane on § 282 
p. 2 põhjal awaldamiseks saadetud kohtuotsuse wõi riigi wõi omawalitsuse asutuse wõi 
teenija poolt awaldamiseks saadetud teadaande wõi kuulutuse awaldamatajätmises. 
käristatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.

8 274. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat wõi mitteperioodilise 
trükitoote wäljaandjat, kes süüdlane on selles, et ta riigiasutuste salajas hoitawaid 
protokolle, teenistuslikke kirju, dokumente wõi nende sisu, wõi Riigikogu kinnistel 
istungitel arutatawatest asjadest trükis awaldas ilma sellekohase loata, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

9 275. Perioodilise trükitoote wastutawat toimetajat, kes süüdlane on Waba- 
riigi Walitsuse poolt seaduslikus korras awaldamiseks keelatud teadete awaldamises 
kaitsewäe jõudude, nende liikumise, riigikaitse abinõude wõi mobilisatsiooni kohta, 
karistatakse:

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



§§ 276-281 69

§ 276. Süüdlast trükiasutuse awamises ilma seaduse poolt nõutama teada
ande saatmata wõi esialgses teadaandes tähendatud asjaolude muudatusest teata
mata, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui seesugune ettewõte awati ühes abinõude tarwitusele wõtmisega tema warja- 
miseks wastawa järelwalwe eest, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Trükiasutuse all mõistetakse: trükikoda, litograafiat, metallograafiat wõi muud 

sarnast tööstusettewõtet, kus mehaaniliste wõi keemiliste abinõudega waimutooteid 
paljundatakse.

§ 277. Trükiasutuse juhatajat, kes süüdlane on selles et ta:
1) seaduse eeskirju ei täitnud nimetatud ettewõtete jaoks seatud nöörraamatute 

pidamise kohta;
2) nimetatud ettewõttest trükitöö wäljalaskmise korral nõutawaid eksemplaare 

ei saatnud määratud aja jooksul wastawale asutusele,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

4 278. Süüdlast selles, et ta hoidis müügi jaoks wõi müüs wõi muul wiisil 
laiali laotas wäljamaal ilmuwat perioodilist trükitoodet, mille laialilaotamine 
seatud lorras oli ära keelatud, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne
tuhande marga.

5 279. Ajutiselt seisma pandud perioodilise trükitoote wäljaandjat, kes süüd
lane on selles, et ta rikkus keeldu tähendatud toodet wälja anda, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga.

6 280 Süüdlast selles, et ta trükis awaldas ilma sellekohase loata enne kohtu- 
istumist wõi asja äralõpetamist teate, mis juurdluse wõi eeluurimise materjaalist oli 
wöetud, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga.

7 281. Autorit, wäljaandjat, trükiasutuse juhatajat, wõi raamatukauplejat, 
perioodilise trükitoote suhtes aga wastutawat toimetajat, kes süüdlased on selles, et 
nende ettewaatmatuse pärast läbikäiwusse saadeti seesugune trükitööde, milles süü
teo tundemärgid sisalduwad, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
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Perioodilise trükitööle wastutaw toimetaja arwatakse süüdlaseks, kui ta ei 
tõesta, et tal möödapääsemata olukorra tõttu wõimalus puudus seesuguse trükitoote 
läbikäiwusse saatmist takistada. .

Mitteperioodilise trükitoote suhtes wõetakse wastutusele autor, wäljaandja, 
trükiasutuse juhataja wõi raamatukaupleja järgmises järjekorras:

1) autor, kui ta tõeks ei tee, et trükitööde ilma tema teadmata läbikäiwusse 
saadeti;

2) wäljaandja, kui autor wõi tema asukoht teadmata, wõi kui ta wäljamaal 
wiibib;

3) trükiasutuse juhataja, tui autor ja wäljaandja wõi nende asukohad teadmata 
wõi kui nad wäljamaal wnbiwad;

4) raamatukaupleja, kui wäljaandes ei ole trükiasutus nimetatud, kus see 
walmistatud oli. (307)

4 282. Süütegu sisaldama trükitoote walmistamise wõi läbikäiwusse saatmise 
asjas wõib kohus, rippumata § 24 tarwitusele wõtmisest, määrata:

1) perioodilise trükitoote seismapanemist kuni wiie aastani wõi jäädawalt 
ärakeelamist;

2) kohtuotsuse lähemas trükitoote numbris wäljakuulutamist. (309)

4 283. Süüdlast selles, et ta awas raamatukaupluse, ajalehtede kontori, ajaleh
tede kioski wõi awalikuks tarwitamiseks määratud laenuraamatukogu wõi lugemis
toa, ilma seaduse poolt nõutawa teadaande saatmata, wõi et ta esialgses teada
andes tähendatud asjaolude muudatusest ei teatanud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

5 284. Süüdlast selles, et ta kauples trükitoodetega käsimüügi teel awalikku- 
del platsidel, teedel, tänawatel wõi kodanikkudele kodus pakkumas käis ilma seaduse 
poolt nõutawa teadaande saatmata, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

8 285. Süüdlast selles, et ta korraldas awaliku ettekande, ilma et ta sellest 
seatud korras teatanud oleks, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne
tuhande marga.

Awaliku ettekande alla mõistetakse näitemängu, ooperi, kontserdi, kino wõi tsir
kuse etendust, wõi teist sarnast ettekannet, kuhu igaüks ilma isikliku kutseta wõib 
ilmuda wõi kuhu pääsemise eest tasu wõetakse.

4 286. Süüdlast selles, et ta ilma kohaliku omawalitsuse nõusolekuta ja sise
ministeeriumi loata restoraanis, kabarees, kohwikus wõi teises sarnases ettewõttes, 
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kus sööke ja jooke kobal tarwitamiseks müüakse, awalikka ettekandeid korraldas, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

8 287. Süüdlast awalikul platsil, teel wõi tänawal awaliku ettekande korral
damises, ilma kohaliku politseiülema loata, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

4 288. Awaliku ettekande korraldajat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) sarnase ettekande korraldas saadetud teadaandele wõi saadud loale mitte- 

wastawalt;
2) seatud määrusi ei täitnud allealiste pääsemise suhtes sarnastele ettekannetele 

wõi nende ülesastumise suhtes neil ettekannetel,
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

16. peatükk.

Tööstuse ja kaubanduse walwemääruste rikkumine.

8 289. Süüdlast selles, et ta ilma seaduse poolt nõutama loata tööstus- wõi 
kaubandusettewõtte sisse seadis wõi sisseseadmisele asus, wõi peale sisseseadmist 
töötamist alustas, wõi ettewõtte sisseseadet, saaduste wäljatöötamise määra wõi 
ronti tuntawalt muutis, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui aga tööstus- lvõi kaubandusettewõte sisse seati wõi nende sisseseadmisele 

asuti olgugi sellekohase loaga, kuid:
1) isiku poolt, kellel õigust ei olnud sarnast ettewõtet pidada;
2) niisuguses kohas, kus nimetatud ettewõtete sisseseadmine seaduse wõi sun

dusliku määruse järele keelatud oli,
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga. (310)

8 290. Tööstus- wõi kaubandusettewõtte peremeest wõi juhatajat, kes süüd
lane on selles, et ta seesuguses ettewõttes sisse ei seadnud seaduses wõi sunduslikus 
määruses ettekirjutatud abinõusid õhu, wee wõi maapinna rikkumise eemaldamiseks, 
karistatakse.

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (311)
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8 291. Süüdlast selles, et ta tapamaja sisse seadis ilma seaduse wõi sundus
liku määruse eeskirjade tähelepanemiseta, wõi selles, et ta pidas tapamaja kasimata 
olekus, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga. (312)

8 292. Süüdlast selles, et ta kohtades, kus tapamajad on sisse seatud, määrust 
rikkus, mis ära keelab loomi tappa wäljaspool tapamaja, karistatakse:

arestiga mitte üle seitsme päewa wõi rahatrahwiga mitte iile kahetuhande- 
wiiesaja marga. (313)

8 293. Süüdlast selles, et ta:
1) trahteri asutuse lahti pidas keelatud ajal;
2) trahteri asutuses wöimaldas korratust, keelatud lõbustust wõi mängu;
3) kangete jookidega trahteri asutuses teenijat pidas, kes seaduse wõi sundus

liku määruse nõudmisele wastawalt wana ei olnud, wõi neis asutustes lubas kan
geid jooke juua isikule, kes alla seitsmeteistkümne aastane, wõi kes näbtawalt 
joobnud oli:

4) seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, mis kangete jookidega 
kaupluste wõi trahteri asutuste pidamise jn nendes kauplemise kohta küiwad;

5) äriasjana oma elu wõi muid ruume andis teises kohas ostetud kangete 
jookide joomiseks;

(> ) trahteri asutus >s toiduaineid wõi jooke müüs wõi ruume üürile andis käl- 
Itntct luuna eeit, kui see wälja kuu lm alud oli,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kolmeküurnetuhande marga. (315)

8 294. Süüdlast selles, et ta kangete jookidega kauples:
1) kohal, kus kangete jookidega kauplemine keelatud oli;
2) ilma et tal kangete jookidega kauplemiseks õigust oleks olnud kas üle

üldse wõi käesolewas piirkonnas;
3) osutuses, mille awamiseks ei olnud sellekohast luba, wõi miCe sisemine 

ehitus ei wastanud seaduse nõuetele,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile wiiekümnetubande marga.
Peale selle wöetakse süüdlaselt ära luba kangete jookidega kaubelda. (316)

8 295. Kangete jookidega trahteri asutuse pidajat wõi selles kauplejat, kes 
süüdlane on selles, et ta:

1) kangeid jooke müüs asjade pantimise wastu, wõi üleüldse mõlgu;
2) kangete jookidega maksis kohustuste wõi tehtud tööde eest raha asemel, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.
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Peale selle maetakse süüdlaselt ära luba kangete jookidega kaubelda.
Jookide eest pealewõetud kohustused tunnistatakse tühjaks; pandiks wõi wahe- 

tusel saadud asjad wõetakse süüdlaselt ära ja antakse tasuta tagasi omanikkudele.
Selle paragrahwi esimese jao p. 1, samuti ka kolmanda jao eeskirjad ei käi 

wõlakohustuste kohta, mis tekiwad kangete jookide müügil wabrikutest ja suurla- 
dudest. (317)

4 296. Süüdlast selles, et ta ilma seatud eeskirjade tähelepanemiseta wõi 
ilma sellekohase loata awas: 

1) aktsiaseltsi wõi osaühisuse;
2) era wõi omawalitsuse krediitasutuse;
3) kommisjoni wõi teadete muretsemise kontori eraasjade jaoks;
4) laenukassa, 
karistatakse:

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

Sama karistuse alla langeb isik, kes süüdlane on selles, et ta sellekohaselt luba
tud seltsi wõi ühisuse nimel niisuguseid operatsioone toimetas, mis seltsile wõi ühi
susele ei olnud lubatud, wõi selles, et ta olgugi lubatud operatsioone toimetas, 
kuid saadud loale mittewastawalt. (318)

4 297. Laenukassa pidajat wõi teenijat, kes süüdlane on selles, et ta laenu- 
tassade pidamise kohta käiwaid seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta laenukassa pidamise õiguse ühest 

kuni wiie aastani ja sarnase üleastumise kordamisel — jäädawalt. (319)

5 298. Pangakontori wõr rahawahetuse asutuse pidajat, juhatajat wõi teeni
jat, kes süüdlane on selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud 
tehingu toime pani, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahesajatuhande marga.
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte iile kuue kuu ja tasurahaga mitte üle kolmesaja- 
tuhande marga.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse pangakontorit wõi raha
wahetuse asutust pidada wõi juhatada ühest kuni wiie aastani ja sarnase üleastu
mise kordamisel — jäädawalt. (322)

6 299. Pangakontori wõi rahawahetuse asutuse pidajat, juhatajat wõi teeni
jat, kes süüdlane on selles, et ta operatsioone toimetas, niillede kohta ta rahaminis
teeriumile teatanud ei olnud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kahesajatuhande marga. (323)
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4 300. Süüdlast selles, et ta:
1) wäärtpaberite ettetellimise awas niisuguse aktsiaseltsi wõi osaühisuse nimel, 

mille asutamiseks luba ei olnud;
2) wäärtpaberid wälja laskis omawalitsuse asutuse, aktsiaseltsi wõi osaühisuse 

nimel, üma et nende paberite wäljalaskmiseks sellekohast luba oleks olnud, wõi 
kui nende paberite waartus loale ei wastanud, wõi kui neid rohkem wälja lasti, fui 
lubatud oli, olgugi et selle juures üleüldisest paberite wäljalaskmiseks lubatud kogu- 
hinnast üle ei mindud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu. (324)

§ 301. Süüdlast selles, et ta kinnitusoperatsioone toimetas niisuguse kinnitus- 
seltsi nimel, kellel sellekohast luba ei olnud, wõi olgugi seltsi nimel, kes loa oli saa
nud, kuid saadud loale mittewastawalt, karistatakse: .

wangimajaga mitte iile kuue kuu. (325)

4) 302. Aktsiaseltsi wõi osaühisuse asutajat, kes süüdlane on selles, et ta:
5) ei pidanud seaduses ettekirjutatud nöörraamatuid aktsiate wõi osatähtede ja 

nende eest saadud summade sissekandmiseks;
6) neid raamatuid rewideerimiseks ette ei pannud sellekohase asutuse nõudmiie 

peale, kelle poolt nimetatud raamatud wälja olid antud,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (326)
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle kolmesajatuhande 
marga. (330)

§ 303. Süüdlast selles, et ta ilma seadusliku loata läbikäiwusse saatis nimeta 
rahamärke, ükskõik missugusel kujul, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (329)

§ 304. Riigiwalitsuse loaga asutatud krediitasutuse, wastastikku kinnitus- 
seltsi. osaühisuse wõi aktsiaseltsi asjade juhatajat wõi korraldajat, kes süüdlane on 
selles, et ta nendele asutustele, seltsidele wõi ühisustele keelatud operatsioone toime
tas, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahesajatuhande marga.

£ 305, Süüdlast selles, et ta:
1) seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju wäärtpaberite wäljaandmise kohta 

rikkus;
2) wäärtpaberite blankette walmistas mitte selleks seatud korras, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (331)
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4 306. Süüdlast selles, et ta toime pani awaliku loterii ilma sellekohase loata 
wõi selle kohta seatud eeskirju rikkudes, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (332)
4 307. Süüdlast selles, et ta:
1 ) müüs wõi teisiti laiali laotas läbikäiwusele mitte lubatud wüljamaa loterii 

piletid;
2 ) seaduse keelu wastu müüs loterii wõi wõiduloosi piletite Promesse, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
marga. (333)

4 308. Isikut, kellel seaduse järele õigust ei ole ülepea wõi teatawal kauban
dus- wõi tööstusalal töötada ja kes süüdlane on selles, et ta seesugust kauba- wõi 
tööstnsäri ajas, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga.
Kui aga süüdlane andis kauba- wõi tööstusäri ajamise loa saamiseks wale 

tõendusallkirja selles, et ta ei kuulu nende isikute hulka, kellele seaduse järele keela
tud on kaubandus- wõi tööstusalal töötada wõi warjas põhjuseid, mis seaduse 
järele takistawad temale nimetatud loa wäljaandmist, siis karistatakse teda: 

arestiga mitte iile kuue kuu. (335)
5 309. Süüdlast jaoti kauplemises Baltiski wabasadama piirkonnas, karis

tatakse:
rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

6 310. Põllu, heina, aia wõi metsa taimede külwiseemnetega kauplejat, kes 
süüdlane on selles, et ta ostjale nõudmise peale seatud tunnistust wälja ei andnud 
wõi tunnistusse waleteateid paigutas, kui tunnistuse wäljaandmine kohuslik oli, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wötta õiguse seemnetega kaubelda ühest 

kuni kolme aastani. ■

7 311. Põllu, heina, aia wõi 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 pandud olid, siis 

karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse seemnetega kaubelda ühest 
kuni tolme aastani.
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8 312. Põllu, heina, aia wõi metsa taimede külwiseemnetega kauplejat, kes 
süüdlane crt selles, et ta müüs seemneid, mis eneses umbrohtu üle määratud nor
mide sisaldasid, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.
Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande 
mcirga.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse seemnetega kaubelda ühest 
kuni tolme aastani.

9 313. Kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta mitte kaalu järele, waid muul 
wiisil wastu wõttis ostetud terawilja, jahu, tangu, linnakseid, kliisid wõi üleüldse 
jahivatatud wõi peeneks õörutud wilja, õli, külwi wõi muid seemneid, kui see sündis 
kohtades, kus seaduse wõi sundusliku määruse järele nende wastuwõtmine ainult 
kaalu järele sündida wõis,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (341)

§ 314. Kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta rikkus lina wõi kanepi müügi 
kohta käiwaid seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui aga kaupleja süüdlane on selles, et ta walmistas wõi hoidis müügi jaoks 

wõi müüs lina wõi kanepit, mis segatud jätistega wõi muude kõrwalainetega, wõi 
mis niisutatud kiude kaalu raskendamise otstarbel, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitt^ üle kümnetuhande 
marga. (342)

§ 315. Süüdlast mängukaartidega kauplemise kohta käiwate eeskirjade rikku
mises karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (343)

£ 316. Süüdlast selles, et ta müügi jaoks walmistas mängukaarta, wõi ümber 
tegi, puhtaks pesi, wõi puhastas juba tarwitusel olnud kaarta sama otstarbega, wõi 
müügi jaoks hoidis wõi müüs seaduswastaselt walmistatud, ümber tehtud, puh
taks pestud wõi puhastatud kaarta, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue kuu.
Peale selle nõutakse süüdlaselt sisse iga niisuguse kaardipaki tosina pealt 

tuhatwiissada marka.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta walmistas wõi tarwitas 

mängukaartide peale panemiseks banderolle, niis wäärtmärkidena ei esine, wõi selles, 
et ta kaartide peale pani õigeid, kuid tarwitusel olnud banderolle.
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tiui kaartide wõi banderollide walmistamine wõi müümine süüdlasele äri- 
assaks oli, siis karistatakse teda:

wungimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.
Walmistusabinõud, samuti ka seaduswastaselt walmistatud kaardid wöi bande

rollid wõetakse ära. (344)

§ 317. Süüdlast awalikkude ettekannete pealt wõetawa lõbustusmaksu kohtu 
käiwate seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (345)

Š 318. Süüdlast selles, et ta wäljamaalt sisse wedas läbikäiwusse saatmise 
olstarbel, wõi walmistas sama otstarbega, wõi läbikäiwusse saatis auraha, shetoni, 
kutselaardr, seinakuulutuse, nimekaardi, hinnakirja wõi muu asja, mis kujutas 
rahamärki wõi niisugust märki, mis aktsiisi-, tempel- wõi postimaksu äramaksmist 
tõendab ja mida niisuguse märgina wõidi edasi anda, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne
tuhande marga.

Nimetatud asjad wõetakse ära. (346)

§ 319. Graweerijat, kes süüdlane on selles, et ta selleks mittewolitatud isiku 
tellimisel walmistas pitseri wõi muu asja, mida tarwitatakse tõendusmärgi peale- 
panemiseks riigi wõi omawalitsuse asutuse wöi teenija nimel, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (347)

§ 320. Töösturit wõi kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta hoidis müügi 
jaoks wõi müüs:

16 sundusliku tembeldamise alla käiwat kuld wõi bõbe asja ilma seatud 
templita, parandusele wõetud asjad wälja arwatud;

17 lehtkulda wõi -hõbedat wöi mõlemaid koos raamatutes, ilma nende lehtede 
arwu ja kaalu äratähendamata wõi walesti äratähendamisega, wõi selle metalli 
laamatuid ilma proowiasutuse märkideta wõi plombideta;

18 kudetööstuse, seal hulgas ka ebaehete tööstuse saadusi ilma tööstusasutuse 
nimemärgi äratähendamata plombidel, banderollidel wõi etikettidel wõi ilma nende 
peal taubawäärtuse äratähendamata wõi walesti äratähendamisega,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle wiiekorhse asjadeks walmistatud metalli hinna, 
millel ettewõtte märki, plombisid, nimemärke ja tähendusi peal ei olnud, 
wõi millel waletähendused peal olid. (348)

§ 321. Töösturit wõi kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta hoidis müügi 
jaoks wõi müüs sundusliku tembeldamise alla käiwat wõi sunduslikust tembelda- 



78 § § 321 — 326

"Niest wabastatud kuld wõi hõbe asja, mis kas terwes omas massis wõi koosseisu 
wõi lisa osades alla seadusliku proowi oli, wälja arwatud asjad, mis sundusliku 
Proowi alt wabastatud wõi paranduseks antud olid, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Sarnase üleastumise kordamisel karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue kuu ja tasurahaga mitte üle kolmekümne- 

tuhande marga. (349)

§ 322. Töösturit, kes süüdlane on selles, et ta müügile laskis kulla wõi 
hõbeda kangi ilma oma nimetempli pealepanemata, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tembeldamata metalli kolmekordse wäärtuse. (350)

8 323. Süüdlast selles, et ta:
1) walmistas wõi hoidis müügi jaoks järeltehtud proowitemplit;
2) järeltehtud proowitempli kuld wõi hõbe asja wõi kangi peale pani;
3) proowiasutuse poolt pealepandud proowitempli kõrgemaks muutis;
4) proowitempli wäljaspool proowiasutust peale pani;
5) Proowiasutuse poolt asja wõi kangi peale pandud proowitempli teise asja 

wõi kangi külge jootis, •
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (351)
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

8 324. Töösturit wõi kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta hoidis müügi 
jaoks wõi müüs kuld wõi hõbe asju wõi kange, kui neile teadwalt ivale proowi- 
tempel peale oli pandud wõi proowiasutuse poolt pealepandud proowitempel kõrge
maks oli muudetud wõi Proowiasutuse poolt teise asja wõi kangi peale pandud 
proowitempel nende külge oli joodetud, karistatakse:

wangimajaga mitte üte kuue kuu. (352)
Sell.' karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

8 325. §§ 320- -324 ettenähtud juhtumustel wõetakse ära riigi kasuks asjades 
ja kangides olew kuld ja hõbe, kus seatud proowitemplit, märke, Plombe, nime- 
templit wõi äratähendusi peal ei olnud, wõi mis alla seadusliku proowi olid. (353)

8 326. Töösturit wõi kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) omawoliliselt peale pani oma walmistatud wõi oma käes müügi jaoks 

olewale kaubale wõi kauba ümbrikule wõi nõule, kus kaupa hoitakse, wõi ärikunlu- 
tusele, hinnakirjale wõi blanketile niisuguse kaubamärgi, mis täpipealt järele tehtud 
wõi lausa ühetaoline oli samasuguse teadwalt teise töösturi wõi kaupleja ainu- 
õiguslisel tatroitirV. olema kaubamärgiga;
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2) hoidis müügi jaofs- wõi müüs, wõi saatis läbikäiwusse äriotstarbega kaupa, 
millel eelmises punktis tähendatud märk teadwalt omawoliliselt peale oli pandud, 

karistatakse:
wangimajaga mitte iile kuue kuu.

Seaduswastaselt külgepandud kaubamärgid wõetakse maha ja häwita- 
takse ära. (356.

§ 327. Töösturit wõi kauplejat, kes siiüdlane on selles, et ta kaubale wõi 
kauba ümbrikule, wõi nõule, kus kaupa hoitakse, wõi ärikuulutusele, hinnakirjale 
wõi blanketile niisuguse kaubamärgi peale pani, millel keelatud pealkirjad wõi 
kujutused peal, wõi et ta niisuguse märgiga kaupa hoidis müügi jaoks wõi müüs, 

karistatakse: .
rahatrahwiga mitte üle kahekümnetuhande marga.

Seaduswastaselt pealepandud kaubamärgid wõetakse maha ja häwitatakse 
ära. (357)

§ 328. Süüdlast selles, et ta tarwitas tööstus-saaduste peal niisugust märki, 
mis mustri wõi mudeli tarwitamise ainuõiguse kindlustamiseks on seatud, ilma et 
mustrit wõi mudelit enne ettekirjutatud korras registreeritud oleks, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (358)

§ 329. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata tarwitas seatud korras 
asutatud seltsi märki kaupluses, asjade weo juures, igasuguste korjanduste 
juures, kauplus- wõi tööstusasutuste seltsidel wõi kuulutustel, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (359)

§ 330. Süüdlast selles, et ta ilma sellekohase loata tarwitas riigiwapi kujutust 
wõi kujutust, mis lausa riigiwapi sarnane oli, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (360)

§ 331. Süüdlast selles, et ta wastawale wöimule ei teatanud tema päralt 
olewa Eesti Wabariigi kaubalipu kandmise patendiga warustatud kaubalaewa 
edasiandmisest isikule, kellel seaduse järele õigust ei olnud seda lippu tarwitada, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (361)

8 332. Süüdlast selles, et ta isikule, kellel õigust ei olnud Eesti Wabariigi 
kaubalippu üles tõsta, wõimalikuks tegi tema, süüdlase, nime tarwitada patendi 
saamiseks wõi temale wäljaantud patendi kasutamiseks laewasöidu peale Eesti 
Wabariigi kaubalipu all, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. . •
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^cima karistuse alla langeb wäljamaalane, kes Eesti Vabariigi kodanikuga 
seaduswaslase tehingu sõlmis, sihiga oinale vatenti saada laewasõidu peale Eesti 
Vabariigi kaubalipu all, ilma et tal selleks õigust oleks, samuti ka wäljamaa laewa 
kapten, kes süüdlane on seaduswastases laewasõidus Eesti Vabariigi kaubalipu all. 
(362)

§ 333. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wõi sundusliku määruse ees
kirju märkide wõi nimetuste ülestähendamise kohta laewa pardale, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümne tuhande marga.

§ 334. Töösturit wõi kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta hoidis müügi 
jaoks wõi tarwitas kauplemise wõi oma tööstusäri ajamise juures niisugust kaalu 
wõi mõõtu, mis:

1) õige ei olnud;
2) kauplemises üleüldse wõi käesolewas kauplemisharus tarwitamiseks 

keelatud oli;
3) ilma teatud templita oli;
karistatakse: -

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Sama karistuse alla langeb tööstusettewõtte pidaja, kes walmistas müügi 
jaoks mitteõigemõõdulisi klaasnõusid, mis olid määratud aktsiisimaksu alla käiwate 
jookide jaoks, samuti ka kaupleja, kes sarnaseid mitteõigemõõdulisi nõusid hoidis 
müügi jaoks wõi müüs. (363)

17. peatükk.

Süüteod teenistuslepingu määruste wastu.

4 335. Tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on 
selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju rikkudes:

1) omawoliliselt töölisele palka alandas wõi kinni pidas;
2) sunni wiisil töölisele palka maksis mitte rahas, waid kaubaga wõi muude 

asjadega;
3) töölisele palka maksis kuponiga, kuigi selle maksu tähtaeg juba käes oli, 

wõi maksutähega, millel tingitaw wäärtus oli;
4) tööliselt maksu wõttis seesuguste asjade kasutainise eest, mille kasutamise eest 

tööliselt tasu ei wõidud wõtta, wõi maksu wõttis suuremal määral, kui lubatud oli;
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õ) töölisele mõlgu antud raha pealt protsenti wõi töölise wõlakohustuse kind
lustuseks antud wastutuse eest tasu wõttis,

karistatakse:
arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahutrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui sarnane üleastumine korda saadeti kolinat korda, wõi olgugi esimest korda, 
tuid sünnitas tööliste hulgas rahutusi, mis wälja kutsus politseiwõimu kohale
ilmumise korra jalule seadmiseks, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Peale selle wõib kohus juhtumusel, kui siiiidlane tööstusettewõtet juhatas, 

leinalt õiguse ära wõtta niisugust ettewõtet juhatada ühest kiini wiie aastani. (364)

§ 336. Tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on selles, 
et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjii rikkudes:

1) töölist pidas ilma palgaraamatuta;
2) palgaraamatut korralikult ei pidanud,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kiimnetuhande marga.

4 337. Tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on selles, 
et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju rikkus:

1) tööliste nimekirja pidamise kohta:
2) tööstusettewõtte poe awamise wõi selles kauplemise kohta:
3) seatud raamatute pidamise kohta: ,
4) nöutawate teadaannete wäljapanemise kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekiimnetuhande marga.
Sama karistuse alla langeb tööstusettewõtte juhataja, kes süüdlane on seaduse 

wõi sundusliku määruse eeskirjade rikkumises omale asemiku nimetamise kohta.

4 338. Tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes siiüdlane on selles, 
et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, mis allealiste wõi naisie- 
rahwaste töö alal nende terwise wõi julgeoleku kaitseks olid antud, karistatakse:

arestiga mitte üle iihe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kiimnetuhande 
marga.

Sama karistuse alla langeb põllumajapidaja, kes süüdlane on selles, et ta 
seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, mis allealiste töö asjus nende 
terwise wõi ^ulgeolelu kaitseks olid antud. (366)

5 339. Tööliste õnnetujuhtumuste wastu kinnitamise seaduse alla käiwa 
tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes siiiidlane on selles, et ta seatuö

6 
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korras ei reatanud õnnetusest, mis töö juures wõi töö tagajärjel töölisele juhtunud, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga. (N. 2. 14044)

>5 340. Tööliste õnnetujuhtumuste mastu kinnitamise seaduse alla käima 
tööstusettewõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on selles, et ta teatud 
korras teateid ei saatnud ettewõtte töötamiswiiü wõi tööle wSetud isikute armu 
kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mirte iile kahekümnetuhande marga.

Kui süüdlane teadwalt wale teateid iaatis, siis karistatakse teda:
arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte iile wiiekümne- 
tuhande marga. (N. 2. 14045 ja 14046)

§ 341. Tööliste haiguse wastu kinnitamise ieaduie alla käiwa tööstusette
wõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on selles, et ta nimetatud seaduse 
järele nõutawaid teateid ei saatnud selles ettewõttes tehtwate tööde, tööle wõekud 
isikute armu, neile palga suuruse ja selle maksmise tähtaegade, nende tööle wõi 
teenistusse wõtmiie aja wõi nende wabastamise aja kohta, samuti ka selles, et ta 
nimetatud seaduse järele nõutawaid dokumente, armeid, raamatuid wõi sissekirjutusi 
ei pidanud wõi rewideerimisele ette ei pannud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kahekümnetuhande marga.

Kui süüdlane teadwalt wale teateid saatis, siis karistatakse teda:
arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte iile wiiekümne- 
tuhande marga. (N. 2. 14047 ja 14048)

8 342. Tööliste haiguse wastu kinnitamise seaduse alla käima tööstuette- 
mõtte juhatajat wõi tema asemikku, kes süüdlane on selles, et ta sünnitajat, kes oli 
haigekassa osanik, teadwalt laskis tööle enne nelja nädala möödaminekut sünnita
mise päewast arwates, karistatakse:

arestiga mitte iile ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (N. 2. 1404?)

§ 343. Süüdlast osawõtmises streikimisest niisuguses ettewõttes wõi asutuses, 
kus streik seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu. (367)

§ 344. Tööstusettewõtte omanikku wõi juhatajat, kes süüdlane on selles, et 
ta ettewõtte sulgus, kui sulgumine seaduse wõi sundusliku määrus järele keelatud 
oli, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu.
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8 345. Auru- woi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta seaduse 
eeskirju ei täitnud, inis käiwad auru- wõi merelaewate teenijate wõtmise, nendega 
palgaarwete õiendamise, nende äraajamise kobta auru- wõi merelaewalt wäljaspool 
Eesti Vabariigi piire, karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Sama karistuse alla langeb auru- wõi merelaewa omanik, kes neid seaduse 
eeskirju ei täitnud, niis auru- wõi merelaewa kapteniga kirjaliku lepingu tegemise 
kobta käiwad. (370)

4 346. Auru- wõi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta:
1) auru- wõi merelaewa tarwiliselt ei warustanud toiduainetega wõi 

warustas toiduks kölbmata toiduainetega:
2) ilma äärmise wajaduseta wähendas toiduportsjoone auru- wõi merelaewa 

teenijatele;
3) toiduaineid wälja jagas toiduks kölbmata olekus, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

.(tui sarnastel juhtumustel auru- wõi merelaewal olewad isikud sõidu ajal toidu 
puudusel wõi kölbmata toidu tõttu elukardetawalt haigeks jäid, wõi ueid nälja
surma hädaoht ähwardas, siis karistatakse süüdlast auru- wõi merelaewa kaptenit.

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (371)

tz 347. Auru- wõi merelaewa teenijat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) lubatud puhkuse aega omawoliliselt pikendas auru- wõi merelaewa sõidule 

mineku wõi sõidul oleku ajal, kui seesugune omawoliline pikendus üle kolme 
öö-päewa kestis;

2) omawoliliselt auru- wõi merelaewalt ära läks rohkem kui kolmeks öö-päe- 
waks, ilma mõjuma põhjuseta, laewa sõidulemineku wõi söiduloleku ajal;

3) auru- wõi merelaewa ärasõiduks määratud tähtajaks laewale ei ilmunud 
ilma mõjuma põhjuseta,

karistatakse:
arestiga mitte iile kuue kuu.

5) ui seesugune üleastumine mitme isiku kokkuleppel korda saadeti, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (372)

§ 348. Tööandjat, kes süüdlane on selles, et ta põllutöölistele surweabil 
palka maksis raha asemel kaubaga wõi nuiude asjadega, käristatakse: 

rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande marga.
6
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Kui palka makseti kuponiga, kuigi selle maksu tähtaeg 
tähega, millel tingitaw wäärtus oli, siis karistatakse süüdlast: 

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga.

käes, iv ci maksu-

(374)

18. peatükk.

Süüteod ehitustööd^ teede ja liikumisabinõude kohta 
käiwate määruste wastu.

4 349. Süüdlast selles, et ta hoone wõi ehituse üles wõi ümber ehitas ilma 
sellekohase loata, kui luba seaduse poolt nõuti, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (378)

5 350. Süüdlast selles, et ta ehitustööde tegemise wõi teede wõi liikumisabi- 
nöude ehitamise juures ei täitnud seaduse wõi sundusliku määruse tehnilisi wõi 
muid ehituste, teede ivöi liikumisabiõude ehitamise kohta käiwaid eeskirju, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kahe nädala wõi rahatrahwiga mitte üle wiietudande 
marga.

Kui eeskirju ei täidetud, mis isikliku julgeoleku kaitseks määratud, siis karis
tatakse süüdlast:

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

Kui aga süüdlane on inseneer, tehnik wõi tööettewõtja, kes ehitustöid suurel 
wiisil teha wõttis, siis karistatakse teda:

selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud juhtumusel —
arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga:

selle paragrahwi teises jaos ettenähtud juhtumusel — 
arestiga mitte üle kuue kuu.

Peale selle wõib kohus süüdi olewale inseneerile, tehnikule wõi suur-tööette- 
wõtjale ära keelata nimetatud töid teha ühest kuni toite aastani ja sarnase üle
astumise kordamisel jäädawalt. (382)

6 351. Süüdlast selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse poolt peale
pandud kohust ei täitnud kaewude korraspidamise kohta, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (383)
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7 352. Süüdlast selles, et ta toru ehitas mustuse kõrwalejuhtimiseks jõkke wõi 
kanaali kohas, kus see seaduse wõi sundusliku määruse järele keelatud, wõi 'elleks 
mitte määratud linna wõi alewi weetorusse, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga. (885)

tz 353. Süüdlast selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei 
täitnud:

1) põletis- wõi ebituspuude parwetamise kohta: •
2) kalda weoradade korraspidamise ja nende tarwitamise kohta:
8 .) sildade lahtiwõtinise kohta laewade läbilaskmiseks wõi wee allalaskmise kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
Sama karistuse alla langeb süüdlane laewasöidu seisaku tekitamises wõi muus 

laewade liikumise takistamises. (386)

1 § 354. Süüdlast selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täit
nud, mis käiwad: laewade ehitamise, warustamise ja korraspidamise kohta; laewade 
weeteedel liikumise kohta; laewade peale ja wälja laadimise kohta; sadamate korras
pidamise ja tarwitamise kohta; sadamas olewate tõstekraanide, aitade ja muude 
ehituste ning abinõude wõi sadama all olewate maatükkide tarwitamise kohta, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetubande marga.
Kui ülemalnimetatud eeskirjade rikkunline isiklikule julgeolekule hädaohtlik 

oli. siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (387)

4 355. Süüdlast selles, et ta laewasõiduks kõlbuliku jõe sihti omawoliliselt muu
tis, wõi selle jooksu tammiga seisma pani, wõi kanaali ehituse läbi muul wiisil 
tema jooksu nõrgendas, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kolmekümnetuhande marga. (388)

5 356. Auru- wõi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta laewalt 
ära läks, ilma et ta laewa walitsemist temale järgnema wanema teenija kätte oleks 
andnud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga. (389)

tz 357. Auru- wõi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta auru- wõi 
merelaewa reisija wõi teenija mittekokkulepitud kohal omawoliliselt maha paigu
tas, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu. (390)
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6 358. Lootsi wõi muud sadama wöi ranna juhti, kes süüdlane on selles, 
et ta kohuseid ei täitnud laewa juhtimise suhtes, samuti ka isikut, kes loots ei 
olnud ja kes süüdlane on selles, et ta ilma sellekohase loata wõi ilma silmanäbtawa 
tarwiduseta nimetatud kohuse enese peale wõttis, karistatakse:

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

Kui lootsi wõi lootsi kohused enese peale wõtnud isiku süü pärast juhitaw laew 
madalikule wõi kiwi peale kinni jäi wõi laewade liikumises seisak tekkis, siis karis
tatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (391)

7 359. Süüdlast seaduses keelatud tuletegemises rannatuletorni piirkonnas, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui selle tagajärjel laewaõnnetus juhtus, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (392)

8 360. Auru- wõi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta sel ajal, 
kui tema laew mere telegraafi kaabeli sissepanemise wöi parandamise kallal töötas, 
eeskirju ei täitnud, mis laewade kokkupõrkamise ärahoidmise signaalide kohta käi- 
wad, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (393)

9 361. Süüdlast selles, et ta, telegraafi-kaabeli sissepanemist wõi paranda
mist toimetama laewa poolt ülespandud signaale tähelepanemata lättes, selle laewa 
juurest ära ei wiinud laewa, kalawõrkusid wöi püügiriistu, wähemalt ühe mere
miili kauguseni, wõi wähemalt weerand meremiili kauguseni paagist, mis kaabeli 
seisukohta tähendas selle sissepanemise wöi Parandamise ajal, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.
Kui aga süüdlane ära ei wiinud oma laewa wõi kalapüügiriistu seatud kaugu

seni ka peale sellekohast nõudmist isiku poolt, kes kaabeli sissepanemist wöi paranda
mist juhatas, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle kuue kuu. (394)

§ 362. Süüdlasi selles, et ta ballasti wälja heitis selleks määratud kohal, 
kuid seaduse wöi sundusliku määruse eeskirju rikkudes, karistatakse:

1 rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga.
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Kui ballasti keelatud kobal wälja b'eideti, nagu reidil, laewa sõiduteel, sada
mas, jõe§ wõi kanaalis, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rabatrabwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui aga ballasti wäljaheitmise tagajärjel mittelubatud kohal wõis laewade 
liikumises seisak tekkida, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu. (395)

4 363. Raudtee, postitee wõi weeree teenistuses olewat isikut, samuti ka awa- 
likkude sõiduriistade juhti, kontrolööri wõi konduktorit, kes süüdlane on sõitjatega 
jämedalt ümberkäimises, karistatakse:

arestiga mitte üle seitsme päewa wõi rahatrahwiga mitte üle kahetuhande- 
wiiesaja marga. (396)

5 364. Süüdlast selles, et ta seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei 
täitnud, mis Publikumi kohta raudteel seatud, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (397)

4 365. Süüdlast selles, et ta:
1) raudteelt iile sõitis, üle läks wõi midagi üle wedas keelatud ajal:
2) volitsei wõi raudtee walitsuse meeldetuletuse peale waatamata ära ei häwi- 

tanud wõi ära ei wiinud raudtee, liini peale pandud takistusi wõi üleüldse üles
seadet, mis raudteeliini läheduses tebtawate ehituste ja tööde kohta käiwate seaduse 
eeskirjade rikkumisel tehtud,

karistatakse:
rabatrabwiga mitte üle kümnetubande marga. (398)

§ 366. Raudtee teenijat, kes süüdlane on selles, et ta reisijate wõi kraami 
iveo wõi raudtee politsei waltve kobta käiwaid seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirju ei täitnud, karistatakse:

arestiga mitte üle übe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga. (399)

§ 367. Süüdlast selles, et ta raudtee eksploateerimise wõi laewasõidu tee
nistusse wõttis isiku, kellel teadwalt selleks õigust ei olnud, wõi niisuguse eksploa
teerimise juures koduseid täita andis isikule, kes teadwalt selleks nwimetu oli, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kolme hm wõi rabatrabwiga mitte üle kolmekümne- 
tubande marga. (WO)

tz 368. Süüdlast selles, et ta:
1) seaduse wõi sundusliku määruse eeskirju ei täitnud, mis linnades uulitsate 
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platside, sõidu- wõi kõnniteede, kraamide nrõi nende peale tehtud sildade sisseseadmise 
kohta käsivad;

2) kõnni- wõi sõiduteid wõi sildu korratus olekus pidas, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kahetuhandewiiesaja marga. (401)

8 369. süüdlasi selles, et ta ei täitnud seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirju uulitsate korrashoidmise wõi walgustamise kohta, karistatakse: 

rahatrahwiga mitte sile kahetuhandewiiesaja marga. (402)

§ 370. Süüdlast selles, et ta ei täitnud seaduse wõi sundusliku määruse 
eeskirju koormaweo wõi karjaajamise kohta kiwi wõi muudel teedel, karistatakse: 

rahatrahwiga nutte üle tuhande marga. (403)

8 371. Süüdlast selles, et ta ilma postiwalitsuse loata postiweo sisse seadis 
kirjade, raha wõi asjade lubamata edasisaatmiseks, karistatakse:
, rahatrahwiga mitte üle wiiekümnetuhande marga. (406)

8 372. Süüdlast selles, et ta üldtarwitusele määratud teedel sõitmist ja 
käimist takistas tee sulgumise läbi, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile wiietuhande marga. (407)

8 373. LÜüdlasl selles, et ta ilma sellekohase loata traadita telegraafi jaama 
üles seadis, mis ühendust wöimaldas isikutega wäljaspool Wabariigi piire, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

19. peatükk.

Süüteod perekonnaöiguste wastu.

8 374. Süüdlast selles, et ta abiellu astus isikuga, kes selleks teadwalt 
sunnitud oli wägiwallaga isiku kallal, wõi tapmise wõi üliraske wõi raske keha- 
wigastuse ähwardusega, mis ähwardatawa enese wõi tema perekonna liikme wastu 
oli sihitud, kui seesugune äbwardus kahjusaajas kartust selle teostamise wõimaluse 
kobta wõis äratada, karistatakse:

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

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta abiellu astumisele sundis 
selles paragrahwis tähendatud wiisil mõlemaid wõi ühte abiellu astujatest. (408)

9 375. Süüdlast selles, et ta isikuga abiellu astus, kes teadwalt oma teo 
iseloomust ja tähendusest ei wõinud aru saada wõi oma tegewust juhtida olgu 
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waimutegewuse haiguslise rikisoleku wöi meelemõistuseta oleku wöi kehaweasl wöi 
haigusest olenema mõistuslise arenematuse tagajärjel, karistatakse.

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (409)

4 376. Süüdlast selles, et ta abiellu astus peiu wõi mõrsja petmise läbi 
walesti esinedes nende poolt wäljawalitnd isikuna, wõi warjates asjaolu, mis 
abielu tühiseks teeb, karistatakse: .

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (410)

5 377. Süüdlast selles, et, ta teadwalt nii lähedaastmelise sugulasega abiellu 
astus, kus suguühendus käesolewa seadustiku järele weresegamiseks loetakse, 
karistatakse niisama, kui weresegamise eest. (411)

tz 378. Süüdlast selles, et ta abiellu astus senise teadwalt olemasolewa 
abielu peale waatamata, karistatakse:

abielusolijat:
.wangimajaga mitte iile kuue aasta, 

abielus mitteolijat: . *
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (412)

6 379. Süüdlast selles, et ta oma emale wõi seaduslikule isale, kes puudust 
kannatawad, ülespidamist ei andnud, kui tal selleks jatkuwat jõukust oli, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (419)

7 380. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wõi allealise eest hoolitsejat, kes 
süüdlane on selles, et ta:

1) julmilt ümber käis alla seitsmeteistkümne aastase isikuga;
2) alla seitsmeteistkümne aastase isiku kerjama wõi muule kõlbluswastasele tege- 

wusele saatis wõi selleks otstarbeks teisele edasi andis;
3) alla kahekümne aastast isikut oma wanemlise wõi eestkostlise wöimu kuri- 

tarwituse abil sundis abiellu astuma, kui abielu järgnes,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle lihe aasta.
Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta wõimu allealise üle. (420)

4 381. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wöi lapseealise eest hoolitsejat, kes 
süüdlane on selles, et ta tööstusettewöttesse tööle saatis lapseealise, kes weel mitte 
nii mana ei olnud kui see nende tööde jaoks kindlaks on määratud, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe fmt wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (121)
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> 38-. Eestkostjat wõi hoolhaint, kes süüdlane on selles, et ta oma wõimu 
tui itCit ivituie abil alla kabekümne aastast isikut sundis enesega abiellu astuma, kui 
abielu järgnes, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta. (422)

4 383. Süüdlast selles, et ta tema wastutuslise walwe all seisma alla seitsme
teistkümne aastase allealise wõi muu isiku, kes« seatud korras tema walwe alla 
antud, jättis ilma tarwilise walweta, milleks ta kohustatud oli, kui selle taga
järjel walwealuue raske kuriteo wõi kuriteo korda saatis, karistatakse:

arstiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrabwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (423)

5 384. Isikut, kes seaduse järele kohustatud oli sündimisest wõi surmast 
teatama perekonnaseisu ametnikule ja kes süüdlane on selle oma kobuse täitmata
jätmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (424)

20. peatükk.
Rahamärkide, waärtpaberite ja wäärtmärkide wõltsimine.

4 385. Süüdlast selles, et ta järele tegi:
1) Eeski Vabariigi metallrahamärgi, olgugi metallist selle proowi waartuses 

mis Vabariigi metallraha kohta maksew, wõi Eesti Vabariigi kassatähe, wahetus- 
täbe wõi Eesti pangatähe;

2) Eesti Vabariigi kassaweksli, protsentpaberi, selle knpoui wõi taloui, wõi 
Vabariigi muu wüärtpaberi,

karistatakse:
sunnitööga mitte iile kaheteistkümne aasta.

Kui Vabariigi metallrahamärgi, kassatähe, wahetustähe, pangatähe, kassa
weksli, paberi, kuponi wõi taloui järeltegemine sündis niisugusel wiisil, mis ei 
ähwarda järeltehtud märkide tuntama paljundamisega, siis karistatakse süüdlast: 

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta wõi wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui järele tehti wälisriigi metallrabamärk, krediitpilet wõi protsentpaber, 

selle kupon wõi talon wõi riiklise krediitasutuse riiet wõi riigi muu wüärtpaber 
siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte iile kümne aasta.
Kui aga:
3) wälisriigi metallrahamärgi, pileti, paberi, kuponi wõi taloui järeletege

mine sündis niisugusel wiisil, mis ci äbwarda järeletehtud märkide tuntama 
paljundamisega; ,
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4) wälisriigi mittetäiswäärtnsline metallrahamärk (billon) järele tehti, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasia.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käid kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle lihe aasta.

Katse on karistataw. (427)

8 386. Süüdlast selles, et ta järele tegi Eesti Wabariigi wõi wälisriigi 
omawalitsuse wõi era krediitasutuse pileti wõi niisuguste seltside wõi ühisuste 
aktsia wõi obligatsiooni, kes seatud korras õigustatud olid piletid, aktsiaid wõi 
obligatsioone wälja andma, wõi järele tegi muu läbikäiwnsele lubatud protsent- 
wõi wäärtpaberi wõi selle kuponi wõi taloni, karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Kui järeletegemine sündis niisugusel wiisil, mis ci ähwarda järeletehtud 
märkide tuntama paljundamisega, siis karistatakse süüdlast:

wängimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (428)

8 387. Süüdlast selles, et ta ümber tegi §§ 385 wõi 386 nimetatud metall- 
rahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi wõi taloni nendele kõrgemat 
wäärtnst andes, wõi niisuguselt wekslilt, piletilt, paberilt, kuponilt wõi talonilt 
äramaksmise wõi muu kustutusmärgi kõrwaldas, karistatakse niisama kui nende 
järeletegemise eeit. (429)

§ 388. Süüdlast selles, et ta läbikäiwusse saatis, wõi wäljamäksmiseks ette 
pani, wõi edasi andis, wastu wõttis, hoidis, inäljamaalt sisse wedas wõi sisse tuua 
laskis läbikäiwusse saatmise wõi wäljamaksmisele ettepanemise otstarbel teadwalt 
järele- wõi ümbertehtud §8 385 wõi 386 nimetatud metallrahamärgi, tähe, weksli, 
pileti, paberi, kuponi wõi taloni, karistatakse niisama kui järeletegemise eest.

Miii niisuguse teadwalt järele- wõi ümbertehtud metallrahamärgi, tähe, weksli, 
pileti, paberi, kuponi wõi taloni edasiandja nad ise ehtsate pähe wastu oli wõtnud 
wõi ehtsate pähe wastuwõtja käest saanud, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (430) .

8 389. Süüdlast selles, et ta:
1) §§ 385) wõi 386 nimetatud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, 

kuponi wõi taloni järele tegemist ette walmistas;
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2) teise wõi mitme isikuga kokku leppis §§ 385 wöi 386 nimetatud metall- 
rahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi wõi taloni järele- wõi ümbertege
miseks wõi nende edasiandmiseks,

karistatakse:
wangimajaga mitte iile übe aasta.
Telle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel. (431)

4 390. Tüüdlast selles, et ta Eesti Wabariigi wõi wälisriigi metallraha- 
märgi proowi wöi kaalu muutis, nendelt ühe osa ärawõtmise läbi, sibiga seesugust 
raha täiskaalulise raha vähe edasi andes ärawöetud osasid omastada, kui seesugune 
edasiandmine järgnes wõi kui iee tegewus iüüdlasel äriasjaks oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Telle karistusega kärb kaasas õiguste kaotus § 20 ertenäbtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle iibe aasta.

Tarna karistuse alla langeb süüdlane niisuguse metalli ostmises, mis teadwalt 
selles paragrahwis ettenähtud wiisil oli saadud. (432)

4 391. Tüüdlast selles, et ta:
1) riigi wõi omawalitsuse asutuste wõi teenijate asjatoimetustes boitawate 

paberite, aktide wõi dokumentide pealt tempelnrargid ära wõttis, millega nende 
paberite, aktide wõi dokumentide eest wõetaw tempelmaks ära oli maksetud;

2) niisuguste tempelmarkide pealt kustutusmärgid wälja wõttis wõi ära 
häwitas;

3) riigi wöi omawalitsuse asutuste wõi teenijate asjatoimetustest wüljawõetud 
tempelpaberi peale kirjutatud teksti wälja wõttis wõi ära häwitas,

kui need teod korda saadeti sihiga neid tempelmarke wõi -paberid ehtsate pähe 
edasi anda wöi läbiküiwusse saata,

karistatakse:
arestiga mitte iile kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte iile kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud üleastumised äriashana korda 
saadeti, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (433)

§ 392. Tüüdlast selles, et ta järele tegi wöi wäärkust körgendawalt ümber 
tegi Eesti Wabariigi wöi wälisriigi tempelpaberi, margi, banderolli- wöi muu 
wäärtmärgi, mis riigi wöi omawalitsuse poslini wõi muu maksu äramaksmise 
tõendamiseks määratud oli, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Katse on karistataw.
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Sama karistuse alla langeb süüdlane teadwalt särele- wõi ümbertehtud wäärt- 
märkide ehtsate pähe tarwitamises wõi edasiandmises.

Kui aga süüdlasele järele- wõi ümbertegemine, wõi järele- wõi ümbertehtud 
wäärtmärkide edasiandmine äriasjaks oli, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Lelle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 

§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta. (434)

8 393. Süüdlast selles, et ta ehtsate pähe tarwitas wõi mitte tarwitusel olnute 
pähe edasi audis tempelpaberi, margi, panderolli wõi muu wäärtmärgi, mis 
riigi wõi omawalitsuse postini wõi muu maksu äramaksmise tõendamiseks määratud 
ja mille pealt teadwalt kustutusmürgid olid häwitatud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta tarwitusel olnud tempel

paberi, margi, panderolli wõi nutu sarnase wäärtmärgi pealt kustntusmärgi ära 
häwitas, sihiga neid ehtsate Pähe edasi anda wõi läbikäiwusse saata, kui nende 
edasiandmine wõi läbikäiwusse saatmine temale äriasjaks oli.

Selle paragrahwi teise jao järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste 
kaotus § 20 ettenähtud alustel. (435)

8 394. Tööriistad ja materjaalid, mida tarwitati metallrahamärgi, tähe, 
weksli, pileti, paberi, kuponi, taloni, wõi wäärtmärgi järele- wõi ümbertege
miseks, niisama ka järele- wõi ümbertehtud metallrahamärgid, tähed, wekslid, 
piletid, paberid, kuponid, talonid wõi wäärtmärgid wõekakse ära.

Peale karistuse määratakse süüdlasele, kes § 385 esimeses wõi teises jaos nime
tatud metallrahamärgi, tähe, weksli, pileti, paberi, kuponi wõi taloni järele wõi 
ümber tegi, wõi järele- wõi ümbertebtuid edasi andis, tasuraba selles suuruses, 
mis läbikäiwusse saadetud metallrahamärgi, täbe, weksli, pileti, paberi, kuponi 
wõi taloni nominaal hinnale wastab. (436)

21. peatükk.

Dokumentide wõltsimine.

8 395. Süüdlast selles, et ta dokumendi, mis tõendab teise isiku perekonna
seisu, rikkus, peitis, ära haaras, järele wõi ümber tegi, selle isiku perekonnaseisu 
warjautise wõi muutmise sihiga wõi teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (438)
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4 396. Süüdlast selles, et'ta perekonnaseisu akti, mis teadwalt tema päralt ei 
olnud, selleks tarwitas, et wõõrast perekonnaseisu omastada, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (439)
5 397. Süüdlast selles, et ta dokumendi, mis õiguse wõi kohustuse tekkimist, 

muutumist wõi kustumist tõendada wöib, järele wõi ümber tegi ehtin dokumendi 
pähe tarwitamise sihiga wõi teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käid kaanis õiguste „kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle iibe aasta. (440)

6 398. Süüdlast selles, et ta dokumendi, mis wälja antud oii riigi wõi oma- 
walitsuse asutuse wõi teenija voolt nende toimingu, määruse wõi korralduse tõenda
miseks, järele wõi ümber tegi ehtsa dokumendi pähe tarwitamise sihiga wõi teades, 
et tema tegu selleks sihiks oli määratud, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käid kaasas õiguste kaotus 8 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte iile ühe aasta. (441)

8 399. Süüdlast selles, et ta isikutunnistuse wõi peatus-, sõidu- wõi puhkeloa 
järele wõi ümber tegi ehtsa dokumendi pähe tarwitamise sihiga wõi teades, et tema 
tegu selleks sihiks oli määratud, hii dokumenti ehtsa pähe tarwitati wõi edasi anti, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui:
9) ümbertegemine käis ainult neis dokumentides tähendatud tähtaja wõi 

wiibimiskoha kohta:
2) 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- wõi ümbertege

mine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda:
wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija. mõistmise korral mite iile ühe aasta. (442)

§ 400. Süüdlast selles, et ta järele wõi ümber tegi ehtsa pähe tarwitamise 
sihiga wõi teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud:

1) tennise, elukombe wõi waesuse tunnistuse;
2) tunnistuse awaliku maksu, postini wõi muu maksu kergenduse saamiie wõi 

neist wabastamise kohta, luoi riiklise wõi omawalitsuslise abi saamise kohta;
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3) asja, mis õiguse wõi kohustuse tekkimist, muutumist wöi kustumist wõib 
tõendada;

4) seaduse wõi sundusliku määrusega seatud plekktähe, shetoni wõi muu 
tõendusmärgi, mis tõendab postini wõi muu maksu äramaksmist, wõi sellekohase 
wõimu poolt toa saamiseks tarmisminewa teo ärategemist, wõi sarnase loa saamist;

5) teenistuslepingu lehe wõi raamatu;
6) dokumendid, mida tarwitatakse teatiseks wõi paberite sissetulemise wöi 

liikumise tõendamiseks, wõi asjaajamise wormide ja kombete täitmiseks;
7) tunnistuse, pileti wõi märgi, mis tõendawad õigust jahti pidada, kala wöi 

muud sarnast piiiiki toimetada, seeni korjata wöi muul wiisil warandust kasutada;
8) tunnistuse, pileti, wöi märgi, mis tõendawad õigust raudteel wöi muudel 

teedel sõita, wõi näitustele wõi ruumidesse minna, kus sisseminek iseäraliste 
tunnistuste, piletite wõi märkide järele lubatud on;

9) riigiwalitsuse poolt lubatud loterii pileti, kui sarnaseid dokumente ehtsate 
pähe tarwitati wöi edasi anti,

karistatakse:
'.vangimajaga mitte iile kuue kuu.

Kui:
1) sarnase dokumendi läbi tõendataw asjaolu tõele wastab;
2) sarnast dokumenti ehtsa pühe ei tarwitatud ega edasi ei antud,
5115 karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selles paragrahwis nimetatud dokumentide järele- wõi ümbertege

mine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda:
wangimajagä mitte üle kuue aasta.

Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte iile ühe aasta. (443)

4 401. Arsti, kes riigi wõi omawalitsuse teenistuses ei seisa ja süüdlane on 
teadwalt ivale tunnistuse wäljaandmises terwislise seisukorra kohta, karistatakse:

wangimajaga mite iile kuue kuu. (444)

5 402. Süüdlast selles, et ta:
1) sellekohase wõimu ees teadwalt ivalesti tõendas asjaolu, mida sisse pead 

kantama perekonnaseisu, wõi notariaat wõi kreposti aktidesse, wõi kreposti raama
tusse, kui selle tõenduse põhjal sarnane akt tehti wõi tõestati, wõi sissekirjutus 
raamatusse kanti;

2) tunnistajana oma allkirjaga kinnitas dokumendi, mis seaduse põhjal 
sarnast kinnitusi nõuab, kui see dokument wõi kinnitus seda asjaolu, mille kohta 
kinnitus käis, teadwalt ivalesti kirjeldas;



96 §§ 402- 407

3) seadme Põhjal peetawates kanbaraaniatutes wõi neist wäljakirjutatnd 
kaubaarwetes teadwalt walesti kirjeldas nende raamatute läbi tõendatawat asjaolu, 
kui nimetatud raamatud wõi arwed sellekohasele asutusele ette pandi sarnase 
asjaolu tõendamiseks,

karistatakse:
ivangiinajaga mitte üle kuue aasta. (445)

4 403. Süüdlast selles, et ta teadwalt järele- wõi ümbertehtud wõi wale 
tõendust sisaldawat dokumenti ehtsa pähe tarwitas wõi edasi andis, karistatakse 
niisama kai sarnase dokumendi järele- wõi ümbertegemise wõi kokkuseadmise eest. 
(448)

5 404. Süüdlast Eesti Vabariigi suure riigipitseri järeletegemises ehtsa 
pühe tarwitnmise sihiga wõi teades, et tema tegu selleks sihiks oli määratud, 
karistatakse:

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta.

Sama karistuse alla langeb süüdlane teadwalt järeltehtud Eesti Vabariigi 
suure riigipitseri tarwitamises ükspnhas missuguse sihiga. (449)

6 405. Süüdlast selles, et ta ehtsate pühe tarwitamise sihiga wõi teades, et 
tema tegu selleks sihiks oli määratud, järele tegi pitseri wõi muu abinõu templi 
wõi niini tõendusmärgi pealepanemiseks riigi wõi omawalitsuse asutuse wõi 
teenija nimel, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (450)

7 406. Süüdlast selles, et ta järele tegi wõõra wapi- wõi niinepitseri, wõi muu 
abinõu pitserit asetama märgi pealepanemiseks, kui see järeltegemine sündis pitseri 
wõi abinõu tarwitamise sihiga ehtsate pühe, wõi teades, et tema tegu selleks sihiks 
oli määratud, ja sihiga eraisiku wõi eraasutuse waranduslistele huwidele kahju teha, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme kuu. (451)

8 407. Süüdlast selles, et ta tõendusmärgi pealepanemiseks tarwitas:
1) teadwalt järele tehtud pitserit wõi muud abinõu, mis määratud oli templi 

wõi muu tõendusmärgi pealepaneiuiseks riigi wõi omawalitsuse asutuse wõi tee
nija nimel;

2) teadwalt järeletehtud wõõrast wapi- wõi niinepitserit wõi muud abinõu 
pitserit asetama märgi pealepaneiuiseks;

3) õiget pitserit wõi muud selle paragrahwi p. P. 1. wõi 2. nimetatud abinõu, 
teades, et tal selleks õigust ei olnud, wõi wastu selle isiku tahtmist, kelle nimel tõen- 
dusinörk Peale pandi,
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karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui sarnast pitserit wõi abinõu tarwitati dokumendi tõestamiseks, siis karista
takse süüdlast niisama kui dokumendi wõltsimise eest. (452)

22. peatükk.
Surmamine.

4 408. Süüdlast tapmises, karistatakse:
sunnitööga mitte üle wiieteistkünme aasta. (453)

4 409. Süüdlast selles, et ta tappis:
1) oma ema wõi seadusliku isa;
2) salgaga koos;
3) wiie aasta jooksul pärast karistuse ärakandmist tapmise eest, mis §§ 408—412 

ette nähtud,
karistatakse:

surmanuhtlusega wõi tähtajata sunnitööga.

4 410. Süüdlast selles, et ta tappis:
1) oma ülenema wõi alanema sugulase, abikaasa, wenna wõi õe;
2) teenija tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe karauli tunnimehe;
4) wiisil, mis paljude inimeste elule kardetaw oli;
5) wiisil, mis tapetule iseäranis piinam oli;
6) kihwtitamise läbi;
7) waritsemise «abil;
8) omakasu sihiga;
9) teise raske kuriteo kordasaatmise hõlbustamiseks, 
karistatakse:

tähtajata sunnitööga. (455)

§ 411. Süüdlast Eesti Vabariigi Riigiwanema tapmises karistatakse: 
surmanuhtlusega wõi tähtajata sunnitööga.

§ 412. Süüdlast wõöra riigi riigipea tapmises karistatakse: 
surmanuhtlusega wõi tähtajata sunnitööga. (456)

§ 413. Süüdlast selles, et ta §§ 408—412 ettenähtud tapmist ette walmistas 
wõi et ta teise wõi mitme isikuga kokku leppis seesugust tapmist korda saata, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
7
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Kui tapmise kordasaatmiseks malmis seatud oli lõhkeaine wõi lõhkeabinõu, siis 
karistatakse süüdlast:

'.vangimajaga mitte üle kuue aasta. (457)
§ 414. Süüdlast tapmises, mis kawatseti ja täide saadeti suure hingelise äre- 

wuse mõjul, karistatakse:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Kui sarnane hingeolu oli kahjusaaja poolt wälia kutsutud seaduswastase wägi- 
lvallaga isiku kallal wõi raske teotamisega, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (-458)
§ 415. Süüdlast tapmises, mis korda saadeti hädakaitse piiridest üleastumisel, 

kui see tapmine ei järgnenud kaitseks elu kallale kippumise wõi wägistamise wastu, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (459)
§ 416. Süüdlast tapmises, mis korda saadeti tapetu tungima palme peale ja 

halastuse pärast tema wastu, karistatakse:
wangimajaga mitte iile kahe aasta.

Katse on karistataw. (460)

Š 417. Ema, kes süüdlane on wäljaspool abielu sünnitatud lapse tapmises 
tema sünnitamise ajal, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (461)
§ 418. Süüdlast abinõu kättetoimetamises enesetapmiseks, kui selle tagajär

jeks enesetapmine oli, karistatakse:
wangimajaga mitte üle kolme aasta. (462)

§ 419. Süüdlast selles, et ta enesetapmisele awatles isikut alla kahekümne 
aastases wanaduses, wõi isikut, kes teadwalt oma teo iseloomust ja tähendusest ei 
wõinud aru saada wõi oma tegewust juhtida, wõi et ta sarnase isiku enesetapmisel 
kaasa aitas nõuga wõi juhatusega, abinõu kättetoimetamisega wõi takistuse kõrwal- 
damisega, kui selle tagajärjeks enesetapmine wõi selle katse oli, karistatakse: 

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta. (463)
§ 420. Süüdlast ettewaatmatalt surmamises, karistatakse: 

wangimajaga nutte iile lihe aasta.
Kui surmamine selle tagajärjeks oli, et süüdlane tähelepanemata jättis seaduse 

wõi sundusliku määruse eeskirjad, mis tema tegewusala kobta isikliku julgeoleku 
kaitseks antud, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
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Peale selle wõib kohus süüdlasele ära keelata sellel tegewusalal tegutseda, kus 
ta surma tekitas, kuuest kuust kuni kolme aastani ja otsuse awalikult wälja kuulu
tada. (464)

8 421. Ema, kes süüdlane on oma ihuwilja surmamises, karistatakse: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta. (465)

4 422. Süüdlast raskejalgse naisterahwa ihuwilja surmamises karistatakse: 
wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Kui ihuwilja surmamine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 
wangimajaga mitte iile kuue aasta.

Kui ihuwilja surmamine korda saadeti arsti wõi ämmaemanda poolt, siis wõib 
kohus neile peale selle praktika ära keelata ühest kuni wiie aastani ja otsuse awalikult 
wälja kuulutada.

Kui ihuwilja surmamine korda saadeti ilma raskejalgse enese nõusolekuta, siis 
karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (466)

23. peatükk.

Kehawigastamine ja wägiwald isiku kallal.

8 423. Süüdlast selles, et ta tekitas: terwise rikkumist, mis elule kardetaw; 
waimuhaigust; nägemise, kuulmise, keele, käe, jala wõi sugutus- wõi sigituswõime 
kaotust; näo parandamata inetuks tegewat rikkumist, karistatakse selle üliraske 
kehawigastuse eest:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Kui sarnase kehawigastuse tagajärjeks oli surm, siis karistatakse süüdlast: 

sunnitööga nutte üle kümne aasta. (467)

8 424. Süüdlast selles, et ta tekitas terwise rikkunnst, mis elule mitte karde
taw, aga jäädaw on, wõi mis küll ajutine on, knid keha orgaani tegewust katkestas, 
karistatakse selle raske kehawigastuse eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (468)

8 425. Süüdlast selles, et ta tekitas muud terwise rikkumist peale nende, mis 
§§ 423 wõi 424 nimetatud, karistatakse selle kerge kehawigastuse eest:

wangimajaga nutte üle ühe aasta.
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Kui selle tagajärjeks oli üliraske kehawigastus wõi surm, wõi kui tegu korda 
saadeti teadwalt raskejalgse naisterühma kallal ja selle tagajärjeks oli tema enne
aegne sünnitamine ja ihuwilja surm, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Katse on karistataw. (469)

4 426. Süüdlast kehawigastuse tekitamises, mis kawatseti ja täide saadeti 
suure hingelise ärewuse mõjul, karistatakse:

kui wigastus üliraske oli —
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

kui wigastus raske oli —
wangimajaga mitte üle kolme aasta,

kui wigastus kerge oli —
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane hingeolu oli kahjusaaja poolt wälja kutsutud seaduswastase wägi- 
wallaga isiku kallal wõi raske teotamisega, siis karistatakse süüdlast:

kui wigastus üliraske oli —
wangimajaga mitte üle kolme aasta,

kui wigastus raske oli —
wangimajaga mitte üle ühe aasta,

kui wigastus kerge oli —
arestiga mitte üle kuue kuu.

Katse on karistataw. (470)

5 427. Süüdlast kehawigastuse tekitamises:
1) oma emale, seaduslikule isale wõi muule ülenewale sugulasele;
2) teenijale tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe karauli tunnimehele;
4) wiisil, mis kahjusaajale iseäranis piinaw oli, 
karistatakse:
kui wigastus üliraske oli —

sunnitööga mitte üle kiimne aasta,
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 

mõjul, siis karistatakse süüdlast:
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kui wigastus üliraske oli —
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta wõi 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)

4 428. Süüdlast kehawigastuse tekitamises Eesti Wabariigi Riigiwanemale 
karistatakse § 427 alustel.

5 429. Süüdlast kehawigastuse tekitamises wõõra riigi riigipeale karistatakse 
§ 427 alustel. (472)

6 430. Süüdlast üliraske wõi raske kehawigastuse tahtlises tekitamises häda
kaitse piiridest üleastumisel, kui see wigastus ei järgnenud kaitseks elu kallale kippu
mise wõi wägistamise wastu, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (473)

7 431. Süüdlast kehawigastuse ettewaatmatalt tekitamises karistatakse:
kui wigastus üliraske wõi raske oli — 

arestiga mitte üle kuue kuu, 
kui wigastus kerge oli —

arestiga mitte üle ühe nädala wõi rahatrahwiga mitte üle kahetuhande- 
wiiesaja marga.

Kui sarnane wigastus selle tagajärjeks oli, et süüdlane tähelepanemata jättis 
seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjad, mis tema tegewusala kohta isikliku 
julgeoleku kaitseks antud, siis karistatakse teda:

kui wigastus üliraske wõi raske oli — 
wangimajaga mitte üle kuue kuu, 

kui wigastus kerge oli —
arestiga nutte üle kuue kuu.

Peale selle wõib kohus süüdlasele ära keelata sellel tegewusalal tegutseda, 
kus ta kehawigastuse tekitas, kuuest kuust kuni kahe aastani, ja otsuse awalikult 
wälja kuulutada. (474)

8 432. Süüdlast tahtlises löömises wõi muus wägiwallateos, mis kebapuutu- 
matust rikkus, karistatakse selle wägiwalla eest isiku kallal:

arestiga mitte üle kuue kuu. (475)
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§ 433, eiuiblaft § 432 ettenähtud wägiwallas isiku katlal §§ 42,, 428 wõi 
429 nimetatud isikute wastu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Kui sarnane wägiwald isiku kallal kawatseti ja täide saadeti suure hingelise 

ärewuse mõjul, siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (476)

§ 434. Süüdlast § 432 ettenähtud wägiwallas isiku kallal wõidakse karistusest 
wabastada:

1) kui wägiwald isiku kallal wälja kutsutud oli kahjusaaja poolt ühewääri- 
lise wõi raskema wägiwallaga isiku kallal wõi ühewäärilise wõi raskema teota
misega:

2) kui kahjusaaja temale tasus ühewäärilise wõi raskema wägiwallaga isiku 
kallal wõi ühewäärilise wõi raskema teotamisega.

Need eeskirjad jääwad tarwitamata, kui wägiwald isiku kallal korda saadeti 
politsei wõi muu wahi wõi teenija wastu tema teenistuskohuste täitmisel wõi 
nende täitmise pärast. (477)

8 435. Süüdlast § 432 ettenähtud wägiwallas isiku kallal wöõra riigi saadiku 
wõi woliniku wastu karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süüdlane selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud 

wägiwallas isiku kallal muu diplomaatliku agendi wastu, kui sarnane Wägiwald 
korda saadeti tahtmisega tema riigi walitsusele lugupidamatust awaldada. (478)

4 436. Auru- wõi merelaewal teenijat wõi reisijat, kes süüdlane on kerge 
kehawigastuse tekitamises auru- wõi merelaewa kaptenile, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui aga sarnane teenija wõi reisija korda saatis wügiwalla isiku kallal, mis 

§ 432 ette nähtud, siis karistatakse teda:
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui selle paragrahwi esimeses wõi teises jaos nimetatud süütegu kawatseti 
ja täide saadeti suure hingelise ärewuse mõjul, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kolme kuu.
Samade karistuste alla ning samadel alustel langeb mäng, kes süüdlane on 

nende kuritegude kordasaatmises wangimaja walweteenija wastu tema teenistus
kohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast. (479)
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24. peatükk.

Hädaohtu jätmine.

8 437. Kes seaduse, oma peale wõetud kohustuse wõi perekondliku wahekorra 
põhjal kohustatud oli hoolt kandma niisuguse isiku eest, kes oma lapseeasuse, 
rauganõtruse, kehawea, haiguse wõi meelemõistuseta wõi muu abita oleku pärast 
iseenese eest hoolitseda wõi ennast kaitsta ei suuda, ja süüdlane on selle isiku abita 
jätmises tingimustel, kus abitu elu teadwalt hädaohus oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Kui abita jäetud isit, kes enese eest hoolitseda wõi ennait 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)

8 438. Kes seaduse, oma peale wõetud kohustuse wõi perekondliku wahekorra 
põhjal kohustatud oli hoolt kandma niisuguse isiku eest, kes oma lapseeasuse, 
rauganõtruse, kehawea, haiguse, wõi meelemõistuseta wõi muu abita oleku pärast 
ise enese eest hoolitseda wõi ennast kaitsta ei suuda ja süüdlane on selle isiku 
tahtliselt abita jätmises tingimustel, kus tema elu hädaohus ei olnud ja tõenäo
line oli, et teised inimesed teda leiawad, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (490)

8 439. Süüdlast selles, et ta, olles teise isiku elu hädaohus oleku tunnis
tajaks, sellest hädaohust wastawale wõimule ei teatanud, wõi abi ei andnud wöt 
ei muretsenud, mida ta oleks wöinud anda wõi muretseda ilma tõsise kartuseta 
enese wõi teiste pärast, kui selle tagajärjeks oli abitarwitaja surm wõi üliraske 
kehawigastus, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (491)

8 440. Auru- wõi merelaewa kaptenit, kes süüdlane on selles, et ta oma- 
woliliselt wõi pettuse abil auru- wõi merelaewal teenija wõi reisija maha jättis 
tingimustel, kus mahajäetu elu teadwalt hädaohus oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Sama karistuse alla langeb ka mõne muu laewa juht, samuti ka woorimeeS 
wõi teejuht, kes »süüdlane on selles, et ta omamoliliselt wõi pettuse abil laewal 
teenija, reisija wõi teekäija maha jättis tingimustel, kus mahajäetu elu teadwalt 
hädaohus oli. (492)
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4 441. Lootsi wõi muud tabama wõi ranna juhti, kes süüdlane on selles, 
et ta laewale, mis signaali läbi abi otsis wõi teadwalt hädaohus oli, abi ei andnud, 
kui tal wõimalus oli sarnast abi anda, karistatakse:

Vangimajaga mitte iile kuue kuu.
Kui sarnane abita jätmine sündis auru- wõi merelaewa kapteni wõi teistliiki 

laeva juhi poolt, siis karistatakse süüdlast:
Vangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle Võib kohus süüdlaselt ära Võtta õiguse kapteniks, laeva juhiks, loot
siks Või sadama või ranna juhiks olla ühest kuni viie aastani. (493)

5 442. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse või sundusliku määruse 
eeskirjad merehädasse sattunud laevale abiandmise kohta, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kümnetuhande marga.
Kui nende eeskirjade täitmatajätmine ähvardas isiklikku julgeolekut, siis 

karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (494)

8 443. Auru- Või merelaewa kaptenit wõi teistliiki laeva või raudteerongi 
või veduri juhti, kes süüdlane on selles, et ta hädaohu ajal tarvitusele ei võtnud 
laastavaid abinõusid laeva, rongi Või veduri, või laeval, rongil või veduril 
reisija või teenija päästmiseks, või et ta laevalt, rongilt wõi vedurilt lahkus 
enne tui sealsamas viibivad teised isikud seda tegid, karistatakse:

vangimajaga mitte üle kolme aasta.
Peale selle Võib kohus süüdlaselt ära Võtta õiguse auru- või merelaewa 

kapteniks wõi teistliiki laeva, raudteerongi või veduri juhiks olla ühest kuni viie 
aastani. (495)

8 144. Laeva teenijat, kes süüdlane on teenistuskohuste rikkumises laeva 
ähvardava hädaohu ajal, karistatakse:

vangimajaga mitte üle ühe aasta. (496)

8 445. Süüdlast selles, et ta täitmata jättis seaduse või sundusliku määruse 
eeskirjad haigele wõi meelemõistuseta olekus olijale abiandmise kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahviga mitte iile kümnetuhande 
marga.

ftni see üleastumine ilma mõjuva põhjuseta korda saadeti tegeliku arsti, 
velskeri, ämmaemanda või haigemaja teenija poolt, kellel haige või sünnitaja 
hädaohtlik olek teada oli, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu. (497)
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25. peatükk.

Süüteod isikuwabaduse wastu.

4 446. Süüdlast isikuwabaduse wõtmises kinnipidamise wõi kinnihoidmise 
läbi, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui sarnane isikuwabaduse tootmine kestis üle ühe nädala, siis karistatakse 

süüdlast:
wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Katse on karistataw. (498)

4 447. Süüdlast isikuwabaduse wõtmises kinnipidamise wõi kinnihoidmise läbi:
1) emalt, seaduslikult isalt wõi muult ülenewalt sugulaselt;
2) teenijalt, tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe karuli tunnimehelt;
4) wiisil, mis hädaohtlik oli isiku elule, kellelt wabadus wõeti, wõi mis temale 

piina sünnitas,
karistatakse.

wangimajaga mitte ule kolme aasta.
Kui sarnane isikuwabaduse tootmine kestis iile ühe nädala, siis karistatakse 

siiüdlast:
wangimajaga mitte iile kuue aasta.

Katse on karistataw. (499)

8 448. Süüdlasi isikuwabaduse wõtmises kinnipidamise wõi kinnihoid
mise läbi: •

9) waimuhaigete haigemajas — teadwalt mitte waimuhaigelt isikult;
2) pordumajas — naisisikult,
karistatakse:

wangimajaga mitte iile kolme aasta.

Kui sarnane isikuwabaduse tootmine kestis üle ühe nädala, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistataw. (500)

8 449. Süüdlast:
1) orjaks müümises wõi andmises;
2) neegritega kauplemises;
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3) otsekoheses wõi muus osawõtmises sarnasest kauplemisest, wõi laewa 
kordaseadmises wõi sõjariistu panemises sarnaseks kauplemiseks,

karistatakse: .
selle paragrahwi p.p. 1 wõi 2 ettenähtud juhtumuste! — 

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta,

selle Paragrahwi p. 3 ettenähtud juhtumuste! — 

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Laew, mida sarnaseks seaduswastaseks kauplemiseks tarwitati, wõi mis selleks 
otstarbeks korda oli seatud wõi sõjariistu pandud, wõetakse ära. (501)

£ 450. Süüdlast:
1) alla neljateistkümne aastase wõöra lapse ärahaaramises wõi peitmises:
2) alla neljateistkümne aastase lapse ümberwahetamises, 
karistatakse:

'.vangimajaga nutte üle kolme aasta.

Kui laps ära haarati, peideti wõi ümber wahetati kerjamise wõi muu kõlblus- 
wastase tegewuse otstarbel, wõi omakasu tõukel wõi sihiga lapselt tema perekonna
seisu õigusi ära wötta, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.

Katse on karistataw. (502)

4 451. Süüdlast selles, et ta tahtliselt tagasi ei andnud omawoliliselt wõetud 
wõi kinnipeetud last, kes alla neljateistkümne aasta wana, selle wanemate wõi wane- 
maid asetama isiku seadusliku nõudmise peale waatamata, kui seesugune mitte- 
tagasiandmine wõi kinnipidamine ei sündinud halastuse pärast lapse wastu, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu. (503)

5 452. Süüdlast selles, et ta teada ci andnud kahe nädala jooksul kohalikule 
politseile, wanematele wõi neid asetawale isikule oma juurde jäetud heitlapsest 
wõi äraeksinud lapsest, kes alla neljateistkümne aasta wana, karistatakse:

labairahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (504)

6 453. Süüdlast:
1) neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase allealise naisisiku ärawii- 

inises ilma tema nõusolekuta, wõi olgugi tema nõusolekul, kuid tema süütuse 
kurjasti tarwitamisega;
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2) kuueteistkümne aastaseks saanud naisisiku ärawiimises ilma tema nõus
olekuta, kui ärawiimine sündis liiderlikkuse sihiga,

karistatakse:
selle varagrahwi 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 ära wiis neljateist

kümne kuni kahekümne aastase naisisiku ilma tema nõusolekuta, sihiga selle 
juhtumuse awalikuks tegemise läbi naisisiku au rikkuda.

platse on karistataw. (505)

4 454. Süüdlast abielus mitteolija naisisiku ärawiimises abiellu astumise 
otstarbel ilma tema nõusolekuta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw. (506)

5 455. Süüdlast selles, et ta wägiwallaga isiku kallal, wöi karistatawa 
ähwardusega wõi wanemlise, eestkostlise wõi muu wõimu kuritarwitusega sundis 
teist isikut midagi täitma wõi sündida laskma, mis sunnitama õigust wõi kohustust 
rikkus, wõi loobuma õiguse teostamisest wõi kohustuse täitmisest, karistatakse: 

wangimajaga mitte üle tihe aasta.
Katse on karistataw.
Kui sundijal oli küllalt põhjust eeldada, et ta sundimisega oma õigust teostab, 

siis karistatakse teda:
arestiga mitte üle kolme kuu wöi rahatrahwiga mitte iile kolmekümne- 
tuhande marga. (507)

6 456. Süüdlast selles, et ta katsus sundida teist isikut wägiwallaga isiku 
kallal, wõi karistatama ähwardusega, wõi wanemlise, eestkostlise wõi muu wõimu 
kuritarwituwga rasket kuritegu wõi kuritegu korda saatma, karistatakse:

kui sundis korda saatma rasket kuritegu — 
wangimajaga mitte üle kolme aasta, 

kui sundis korda saatma kuritegu — 
waugimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui sarnase sundimise tagajärjeks oli raske kuritegu wõi kuriteo korda
saatmine wõi nende karistataw katse, siis karistatakse süüdlast:

kui sundis korda saatma rasket kuritegu —
• wangimajaga mitte iile kuue aasta,
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kui sundis korda saatma kuritegu — 
wangimajaga mitte üle kahe aasta. (508)

§ 457» süüdlast selles, et ta töölisi sundis wägiwallaga isiku kallal wõi karis- 
tatawa ähwardusega § 343 ettenähtud streiki toime panema, kaasa wõi edasi streikima, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Katse on karistataw. (509)

§ 458. Süüdlast selles, et ta tahtliselt ähwardas surmata ähwardatawat isikut 
wõi tema perekonna liiget, wõi neilt wabadust wõtta, wõi toime panna mägi- 
waldset isiku kallale kippumist nende wastu, wõi häwitada nende warandust 
sütituse, plahwatuse wõi uputuse läbi, kui sarnane ähwardus kahjusaajas kartust 
selle teostamise wõimaluse kohta wõis äratada, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui nimetatud ähwardus tehti kirjalikult wõi sihiti:
1) ema, seadusliku isa wõi muu ülenema sugulase wastu;
2) teenija wastu tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast, 
siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu. (510)

4 459. Süüdlast selles, et ta:
1) tahtliselt ära ei läinud wöörast elutsetawast hoonest wõi muust ruumist, pere

mehe wõi teda asetama isiku nõudmise peale waatamata;
2) tahtliselt wiibis wööras elutsetawas hoones wõi muus ruumis öösel ilma 

perernehe wõi teda asetama isiku teadmata, kui süüdlane oli läinud sarnasesse hoone 
wõi ruumi salaja wõi omawoliliselt,

karistatakse:
arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümtte- 
tuhade marga. (511)

& 460. Süüdlast selles, et ta tahtliselt tungis wöörasse hoone wõi muusse 
ruumi wõi aiaga ümbritsetud kohta wägiwallaga isiku kallal, wõi karistatama 
ähwardusega, wõi tõkete rikkumisega wõi körmaldamisega, mis sissepääsemist takis
tasid, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tnhande marga.
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Kui sarnane sissetungimine korda saadeti öösel, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui sarnane sissetungimine korda saadeti öösel kahe wõi rohkem isiku poolt, kes 
aga karistatawat rahwakoondumist ei sünnitanud, wõi ühe isiku poolt, kes sõja
riistus oli, siis karistatakse süüdlast:

wangiinajaga nutte üle ühe aasta. (512)

26. peatükk.

Liiderlikkus.

4 461. Süüdlast kiimalises teos:
1) alla neljateistkümne aastase lapse kallal;
2) neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase allealise kallal ilma tema nõus

olekuta, wõi olgllgi tema nõusolekul, kuid tema süütuse kurjasti tarwitamisega, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta. (513)

§ 462. Süüdlast kiimalises teos kuusteistkümmend aastat wanaks saanud nais
isiku kallal ilma tema nõusolekuta, karistatakse:

vangimajaga mitte üle ühe aasta. (514)

§ 463. Süüdlast §§ 461 wõi 462 ettenähtud süütegudes:
1) tema wöimu wõi hoole all olewa isiku kallal;
2) isiku kallal, keda selleks sunniti lvägiwallaga isiku kallal, wõi tapmise, üli

raske wõi raske kehawigastuse ähwardusega, mis sihitud oli ähwardatawa enese wõi 
tema perekonna liikme wastu, kui sarnane ähwardus kahjusaajas kartust selle teos
tamise wõimaluse kohta wöis äratada;

3) naisisiku kallal, kui kiimaline tegu koos käis neitsirikkega, kuid ilma sugu
ühenduseta,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (515)

4 464. Süüdlast pederastias:
1) neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase allealise kallal, ilma tema 

nõusolekuta wõi olgugi tema nõusolekul, kuid tema süütuse kurjasti tarwitamisega;
2) isiku kallal, kes teadwalt ei wõinud aru saada tema kallal tehtawa teo iseloo

must ja tähendusest, wõi oma tegemast juhtida, olgu waimutegewuse haiguslise rikis- 
oleku, wõi meelemõistuseta oleku, wõi kehaweast wõi haigusest olenema mõistuslise 
arenematuse tagajärjel;
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3) isiku kallal, kellel ei olnud wöimalust süüdlasele wastu hakata ja kes pede- 
rastlise teoga nõus ei olnud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui pederastline tegu korda saadeti:
4) alla neljateistkümne aastase lapse kallal;
5) süüdlase wõimu wõi boole all olema isiku kallal;
6) isiku kallal, keda selleks sunniti wägiwallaga isiku kallal, wõi tapmise, üli

raske wõi raske kehawigastuse ahwardusega, mis sihitud oli äbwardatawa enese wõi 
tema perekonna liikme wastu, kui sarnane ähwardns kahjusaajas kartust selle teos
tamise wõimaluse kobta wõis äratada;

7) isiku kallal, kes selleks meelemõistuseta olekusse oli wiidud mägimalla tarwi- 
taja enese poolt wõi tema osawõtmisel,

siis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käid kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iibe aasta.

Katse on karistataw. (516) •

£ 465. Süüdlasi suguühenduses selleks tema poolt ärameelitatud neljateist
kümne kuni kahekümne aastase neiuga, kes süüdlase wõimu wõi hoole all oli, karis
tatakse:

wangimajaga mitte iile iibe aasta. (517)

8 466. Süüdlast weresegamises alanema wõi ülenewa sugulasega, karista
takse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Katse on karistataw.
Alanen) sugulane kes alla neljateistkümne aasta mana oli, wavastatakse karis

tusest. (5.18)

§ 467. Süüdlasi weresegamises oma täis- wõi poolwenna wõi -õega, karis
tatakse .

wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Katse en karistataw.
Külgsugulane, kes alla neljateisikiimne aasta mana oli, wabastatakse karis

tusest. (519)

§ 468. Süüdlast suguühenduses:
1) allealiie neljateistkümne kuni kuueteistkümne aastase naisisikuga ilma tema 

nõusolekuta, wõi olgugi tema nõusolekul, kuid tema süütuse kurjasti tarivitamisega;
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2) naisisikuga, kes teadmalt ei wõinud aru saada tema kallal tehtama teo ise
loomud ja tähendusest wõ' oma tegewust juhtida, olgu waimutegewuse haiguslise 
rikisoleku, wõi meelemõistuseta oleku, wõi kehaweast wõi haigusest olenema mõistus- 
liic arenenwtuse tagajärje!'

Vi ) naisisikuga, kellel ci olnud mõimalust süüdlasele wastu hakata ja kes sugu
ühendusega nõus ei olnud,

karistatakse^
maugimajaga nutte üle kuue aasta.

.'natse on karistataw. (520)

4) 469. Süüdlast sugaühendlises allealise neljateistkümne kuni kuueteistkümne 
aastase naisisikuga ilma tema süütute kurjasti tarwitamiseta, kuid ära kasurades 
selleks teinci abita olekut, karistatakse:

wanginiajaga mitte üle ühe aasta. (521)

4 470. Süüdlast suguühenduses.
1) alla neljateistkümne aastase lapsega;
2) naisisikuga, keda selleks sunniti ivägimallaga isiku kallal, wõi tapmise, üli

raske wõi raske kehamigastum ähmardusega, mis sihitud oli ähwardatama enese wõi 
tema perekoniia liikme wastu, kui sarnane ähmardus kahjusaajas kartust selle teos
tamise wõimalum kohta wõis äratada;

3) naisisikuga, kes selleks meelemõistuseta olekusse oli wiidud mägimalla tarwi- 
taja eneie poolt wõi tema osamõtmisel,

karistatakse:
sünnilooga mitte üle kümne aasta. (522)

5 471. Süüdlast §§ -168—470 ettenähtud suguühenduses:
1) alanema wõi ülenema sugulasega;
2) tema wõimu wõi hoole all olema isikuga,
karistatakse:
§§ 468 wõi 469 nimetatud juhtumuste! —

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta,
8 470 nimetatud juhtumustel —

sunnitööga mitte üle kaheteistkümne aasta. (523)

4 472. Süüdlast alla kahekümne aastase naisisiku kupeldamises liiderlikkuse 
otstarbega, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Mui füüblane kupeldas nciift, tüturt, toõi teinu ipõimu tpõi boole ciII oleroot nais
isikut wõi seesugust isikut, kellega suguühendamise eest karistatakse §§ 466—471 
järele, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele siiüdi mõistmise karral käid kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte iile ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud 
kupeldamises, kui see temale äriasjaks oli. (524)

5 473. Wanemat, eestkostjat, hooldajat wõi isikut, kes alla seitsmeteistkümne 
aastase allealise järele walwab wõi kes nende teenija on, kui nad süüdlased on 
kaasamõjumises seesuguse allealise liiderlikkusele, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel. (525)

6 474. Süüdlast selles, et naisisikut liiderlikkusega äri ajama kaldntas wägi- 
wallaga isiku kallal, wõi tapmise, üliraske wõi raske kehawigastuse ähwardusega, 
mis sihitud oli äbwardatawa enese wõi tema perekonna liikme wastu, wõi pettu
sega, wõi oma mõhnu kuritarwitusega tema üle, wõi tema abita olekut wõi ärarip
puwust enesest selleks ära kasutades, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.
Katse on karistataw. (526)

7 475. Süüdlast selles, et ta alla kahekümne aastast naisisikut kaldutas Eesti 
Wabariigist wälja sõitma sihiga teda saata liiderlikkuse ärile wäljaspool Eesti 
Vabariiki, karistatakse: .

wangimajaga mitte üle ühe aasta. .

Kui seesugune kaldutamine korda saadeti eelmises (474) paragrahwis ettenäh
tud wiisil, siis karistatakse süüdlast rippumata kahjusaaja wanadusest:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Kui aga tõestatakse, et süüdlasele eelmises (474) ja küesolewas paragrahwis 
nimetatud süüteod äriasjaks olid, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas Õiguste kaotus 
S 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (5261)
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8 476. Meesisikut, kes süüdlane on selles, et ta omale äriasjana saawutas 
waranduslist kasu liiderlikkusega äri ajama naisterahwa käest, kes tema mõju all 
seisis wõi temast ära rippus, wõi kui siiiidlane kasutas selleks tema abita olekut 
karistatakse: ■

wangimajaga mitte üle lihe aasta.
Selle karistusega käib kaasas.õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Sama karistuse alla langeb isik, kes süüdlane on selles, et ta rekruteeris äri
asjana naisisikuid Pordumajades liiderlikkusega äri ajama sibiga sellest waranduslist 
kasu saada. (527)

8 477. Süüdlast seatud eeskirjade täitmatajätmises, mis olid määratud liider
likkuse eemaldamiseks ja tema kahjulikkude tagajärgede körwaldamiseks, karista
takse: .

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rabatrahwiga mitte iile wiiekümne- 
tuhande marga. (528)

8 478. Süüdlast selles, et ta pordumaija wöttis teadwalt alla kahekümne 
aastase naisisiku, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb süiidlane selles, et ta liiderlikkusega äri ajawat 

naisterahwast wastu tema tahtmist Pordumajast lahkuda ei lasknud.

27. peatükk.
Teotamine.

4 479. Süüdlast tahtlises isiklikus haawamises seesuguse ümberkäimise wõi 
awalduie läbi, mis häbistas haawatut ennast wõi tema Perekonna, olgugi surnud, 
liiget, karistatakse selle teotamise eest: -

arestiga mitte üle kuue fim wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (530)

8 480. Süüdlast selles, et ta teotas § 179 ettenähtud isikliku haawamise läbi.
1) oma ema, seaduslikku isa wõi muud ülenewat sugulast;
2) teenijat, tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe karauli, tunnimeest, wäeosa wõi meeskonda, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb auru- wõi merelaewa teenija wõi reisija, kes 

süüdlane on auru- wõi merelaewa kapteni teotamises § 479 ettenähtud isikliku haa
wamise läbi. (532)
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8 481, Süüdlast teotaraijes §419 ettenähtud isikliku haawamise läbi laiul ilao- 
tatud wöi aumtihilt (väljapandud trükitootes, kirjas wõi kujutuses, karistatakse:

(vang imaiaga mitte üle kuue kuu. (533)

4 482. Süüdlasi (kesti Vabariigi 'Niigiwanema teotannses § 479 ettenähtud 
isikliku haawamise läbi, larittatalse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

5 483. Süiidlast laimamises ii uigi laimatawa äraolekul, teda habistawa 
asjaolu awaldnmise läbi, karis tat akte selle teotamise eest:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (531)

6 484. Süüdlast selles, et ta teotas § 483 ettenähtud laimamise läbi:
1) oma ema, seaduslikku isa wõi muud ülenewat sugulast;
2) teenijat, tema teenistuskohuste täitmisel wõi nende täitmise pärast;
3) kaitsewäe karauli, tunnimeest, (vaeosa wõi meeskonda, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb auru- wõi merelaewa teenija wõi reisija, kes süüd

lane on auru- wõi merelaewa kapteni teotamises § 483 ettenähtud laimamise 
läbi. (582)

4 485. Süüdlast teotamises § 483 ettenähtud laimamise läbi laialilaotatud wõi 
awalrkult (väljapandud trükitootes, kirjas wõi kujutuses, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. -
See'uguse teotamise korral karistatakse ka perioodilise trükitööle wäljaandjak, 

kuigi ta selle paragrahwi esimese jao järele siiüdi ei ole:
rahatrahwiga mitte üle saja marga iga läbikaiwusse saadetud eksemplaari 
eest. (533)

5 486. Süüdlast Eesti Vabariigi Riigiwanema teotamises § 483 ettenähtud 
laimamise läbi, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kahe aasta.

6 487. Süüdlast §§ 479 wõi 483 ettenähtud teotamises (võidakse karistusest 
(vabastada:

1) kui teotamine oli (välja kutsutud kahjusaaja enese poolt ühewäärilise wöi 
raskema wägiwalla läbi isiku kallal wõi ühewäärilise wöi raskema teotamise läbi;

2) kui kahjusaaja tasus temale ühewäärilise wõi raskema wägiwallaga isiku 
kallal wõi ühewäärilise wõi raskema teotamisega. (536)
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4 488. Laimama asjaolu awaldamine ei loeta karistatawaks laimamiseks, 
kui süüalune tõeks teeb:

1) et awaldatud asjaolu tõele wastab, wõi
2) et tal oli küllaldaw põhjus awaldatud asjaolu tõeliseks lugeda ja et ta 

seda awaldas riigi wõi seltskonna kasu pärast wõi oma kohuse täitmise huwides 
wõi oma wõi perekonna au kaitseks. (537)

4 489. Süüdlane laimamises ei wõi ette tuua tõendusi awaldatud asjaolu 
tõelikkuse äranäitamiseks ja ei wõida teda wabastada wastutusest § 488 põhjal, 
kui nimetatud asjolu käib:

1) wülisriigi riigipea, saadiku, wolitatud asjaajaja wõi muu diplomaatilise 
agendi kohta;

2) laimatud isiku era- wõi perekonnaelu kohta ja kui sealjuures awaldamine 
oli korda saadetud laialilaotatud wõi awalikult wäljapandud trükitootes, kirjas 
wõi kujutuses, wõi awalikus kõnes. (538)

§ 490. Teotamise eest süüdimõistmise korral wõib kohus kahjusaaja palwel 
kohtuotsust awalikult wälja kuulutada. (539)

8 491. Süüdlast teadwalt wale asjaolu awaldamises, inis tõöstuslises wõi 
kaubanduslises tegewuses usaldust balwab isiku, seltsi wõi asutuse wastu, wõi 
usaldust halwab isiku wõimete wastu tema kutse- wõi tegewuskohuste täitmise 
suhtes, karistatakje:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekünme- 
. tuhande marga.

5 lni awaldamine korda saadeti laialilaotatud wõi awalikult wäljapandud 
trükitootes, kirjas wõi kujutuses, wõi awalikus kõnes, wõi sihiga waranduslist kahju 
sünnitada wõi waranduslist kasu saada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue hui.

§ 492. Süüdlast selles, et ta Eesti Wabariigis registreeritud usutunnis- 
tuslittn ühingusse kuuluma isiku usutunnet tahtliselt awalikult haawas Jumala 
jultunud teotamise wõi usntunnistusliku ühingu jultunud sõimamise läbi, 
karistatakse:.

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

8*



116 §§ 493—496

28. peatükk.
Saladuste awaldamine.

4 493* Kes oma teenistuse wõi tegewuse särele kohustatud on salajas 
hoidma temale usaldatud teadet ja kes süüdlane on selles, et ta tahtliselt selle 
teate awaldas ilma mõjuwa põhjuseta, kui sealjuures awaldatud teade mõis 
waranduslist kahju sünnitada wõi laimata isikut, kelle kohta teade käis, karista
takse:

arestiga mitte üle' kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui sarnane awaldamine korda saadeti sihiga waranduslist kahju sünnitada 
wõi waranduslist kasu anda wõi laimata isikut, kelle kohta awaldatud teade käis, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (541)

5 494* Süüdlast teadwalt wõõra kirja, telegrammi wõi muu paberi oma- 
wolilises lahtitegemises, karistatakse:

arestiga mil te üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga.

Kui süüdlane awaldas tema poolt lahtitehtud paberites sisalduma teate, mis 
-Mõis laimata isikut, kelle kohta ta käis, siis karistatakse teda:

arestiga mitte üle kuue kuu. (542)

6 495. Tööstusettewõtte teenijat wõi töölist, kes süüdlane on selles, et ta 
awaldas neid iseäralisi töötamiswiisisid, mis selles ettewõttes tarwitati wõi 
kawatseti tarwitusele wõtta ja mis saladustena süüdlasele olid usaldatud, 
karistatakse: ,

arestiga mitte üle kuue fiut wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekünine- 
tuhande marga.

Kui sarnane üleastumine korda saadeti sihiga ettewöttele waranduslist kahju 
sünnitada wõi enesele waranduslist kasu saada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (543)

7 496. Krediitasutuses wõi aktsiaseltsis teenistuses olewat isikut, kes süüdlane 
on selles, et ta tahtliselt awaldas teate, mis teadwalt seesuguse seltsi wõi asutule 
saladus oli ja mis awaldamise alla ei käinud, karistatakse:

arestiga mitte üle hiite kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.
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Kui sarnane awaldamine korda saadeti sihiga kahju teha nimetatud seltsi wõi 
alutuse krediidile wõi eraisikute krediidile, kes oma warandused wõi waranduslise 
huwi selle seltsi wõi asutuse kätte olid usaldanud, wõi sihiga enesele waranduslist 
kasu saada, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (544)

8 497. Kaubandusettewõttes teenistuses olewat isikut, kes süüdlane on selles, 
et ta awaldas selle ettewötte ärisaladuse sihiga kahju teha ettewõtte peremehe 
krediidile wõi enesele waranduslist kasu saada, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (545)

9 498. Riigi äri- wõi tulumaksu kommisjoni liikmed, kes ei ole riigi wõi 
omawalitsuse teenistuses, samuti ka neisse kommisjonidesse kutsutud eksperte, 
kes süüdlased on selles, et nad awaldasid saladuses hoitawaid teateid, mis puutuwad 
riigi äri- wõi tulumaksu maksjate waranduslisse seisukorda, wõlakohustustesse, 
läbikäikudesse ja kasudesse, karistatakse:

rahatrahwiga mitte iile kolmekümnetuhande marga.
Kui sarnane üleastumine korda saadeti sihiga kahju teha selle isiku aule wõi 

krediidile, kelle kohta awaldataw teade käis, siis karistatakse süüdlast.
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Peale selle kaotab süüdlane õiguse jääda ja walitud saada iilemalnimetatud 
kommisjonide liikmeks wõi sinna eksperdina kutsutud saada kolme aasta jook
sul. (546)

29. peatükk.

Waranduse rikkumine ja üldhädaohtlikud süüteod.

8 499. Süüdlast wõõra waranduse tahtlises rikkumises karistatakse: 
arestiga mitte iile ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
marga.

Kui Kinnitatud kahju üle wiiekümnetuhande marga ulatab, siis karistatakse 
süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kolmekümne
tuhande marga.

Kui aga rikkumine wühetähtis oli, siis karistatakse süüdlast: 
rahatrahwiga mitte üle kahetuhandewiiesaja marga. (547)

9 500. Süüdlast jõe, kanaali, allika wõi kaewu ummistamises neisse seesuguste 
ollilste pildumise läbi, mis wett ei riku, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhandewiiesaja marga. (548)
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4 50t. Süüdlast:
1) üldtarwitusel olema maa- wõi roeetee mõi riigi mõi omamalitiuie päralt 

olema ja ülbtarmituiel seisma ehituse mõi asja tahtlises rikkumises;
2) Piiri, ctiiiništöööe mõi uurimistööde märgi, mõi riigi mõi omamalitiuie 

mõi ueude poolt lubatud rajamistööde tegemise juures teede ehitamise tarbeks, mõi 
riikliste Niaamõõtuiistööde jaoks ülespandud märgi tahtlises rikkumises mõi ümber- 
Laigutamises; .

3) mõõra miljapuu mõi aiamilja aia mõi külmi tahtlises rikkumises, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu mõi rahatrahmiga mitte iile rniiekümne- 
tuhande marga.

Kui seesugune rikkumine rnähetähtis oli, siis karistatakse süüdlast: 
rahatrahmiga mitte iile miietuhande marga. (549)

5 502. Süüdlast selles, et ta rikkus:
1) riigi mõi omamalitiuie loaga ülesseatud amaliffu mälestussammast;
2) teaduse mõi kunsti asja, mis on amaliku raamatukogu, muuseumi mõi muu 

riiflife, omamalitsuslise mõi seltskondlise hoiukoha päralt;
3) ehitust, mida tarmitatakse riigi kaitseks mõi mis selleks otstarbeks oli korda 

seatud;
4) riigi mõi omamalitiuie toiduainete ladu mõi kaitsemäe tagamarade, laske

moona mõi muu kaitsemäe marustuse ladu;
5) hydrotehnilist kõrgemäärtuslist ehitust, mida tarmitatakse liikumise mõi 

niisutamise abinõuks mõi üleujutamise eemaldamise abinõuks;
6) hoiatusmärki, mis teadmalt oli pandud isikliku julgeoleku kaitseks;
7) mõõrast rnitteelutietamat hoonet mõi laema;
8) mõõraid kariloome jootmiskoha mõi toidutagamarade kibmtitamise, mõi taudi 

ülekandmise läbi;
9) kalu mõõrais metes mee kihmtitamise mõi plabmatuse tekitamise läbi;
10) miinamarjapõõsast mõõras miinamarja aias phylorera ülekandmise läbi, 
karistatakse:

mangimajaga mitte üle ühe aasta.
Katse on karistatam.
Sama karistuse alla langeb süüdlane hoiatusmärgi ümberpaigutamises, mis 

teadmalt oli pandud isikliku julgeoleku kaitseks. (550)

8 503. Süüdlast selles, et ta rikkus mee, gaafi, nafta mõi elektri juhtimise abi
nõu, mis üldtarmitusel oli, mõi mõõra tööstusettevõtte käimapanemise abinõu, 
kui seesugune rikkumine sünnitas abinõu töötamise seisakut mõi ährnardas isiklikku 
julgeolekut mõi marandnse puutumatust, karistatakse:

mangimajaga mitte iile ühe aasta. (551)
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§ 504. Süüdlast selles, et ta rikkus:
1) wõõrast dokumenti, mis tõendada mõis õiguse wõi kohustuse tekkimist, 

muutumist wõi kustumist;
2) wõõrast posti wõi telegraafi kirjawahetust, mis oli posti-telegraasi asutuse 

korralduses;
3) dokumenti, mis kuulus riigi wõi omawalitsuse asutuse asjatoimetusse, 
taristatakse:

lvangimajaga niitlc iile kuue aasta.
Sama karisruse alla langeb süüdlane seesuguse dokumendi wõi kirjawahetuse 

peitmises wõi omastamises.
Katse on karistataw.
.Kiri tehtud kahju on lvähetähtis wõi kui süüdlane andis wabatahtlikult tagasi 

peidetud wõi omastatud dokumendi wõi kirjawahetuse enne kohtu otsuse, resolut
siooni wõi luaudekohtunikkude werdikti kuulutamist ja kui selle peitmise wõi omasta
mise tagajärjel ei olnud kahjulikke järeldusi, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte iile kuue kuu. (552)

£ 505. Süüdlast haua, hauasamba wõi -risti rikkumises, karistatakse: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (554)

£ 506. Süüdlast selles, et ta rikkus:
6) wõõrast elutsetawat hoonet wõi laewa wõi seesugust mitteelutsetawat hoonet, 

laewa wõi muud ruumi, kus tol ajal teadwalt inimene miibis, kelle elu seesuguse 
rikkniilise tõttu hädaohtu sattus;

7) wõõrast kaewandust wõi naftaallikat;
8) wõõrast tulekustutamise wõi päästmise abinõu, sihiga tulekahju kustutamist 

wõi lmkkaminejate päästmist takistada;
9) wõõrast abinõu wõi ehitust, mida teadwalt tarwitati tööliste isikliku julge- 

olekn kaitseks tööstusettewöttes, kaewandustööstuses wõi ehituse wõi mulla tööde 
juures,

karistatakse:
wangimajaga mitte iile kolme aasta.

Katse on karistataw. (555)

£ 507. Süüdlast selles, et ta rikkus üldisel wõi riigi wõi omawalitsuse tarwi- 
tnsel oleloat telegraafi wõi telefoni wõi eratarwitnsel olewat kõrgehinnalist tele
graafi wõi telefon:, kui feesugune rikkumine nende töötamife seisakut sünnitas, 
karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
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Kui seesugune telegraafi wõi telefoni rikkumine korda saadeti sihiga riikliste 
wõi amawalitsusliste teadete edasiandmist seisma panna, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaaa mitte nle kuue aasta.
Katse on karistataw. (556)

§ 508. Süüdlast selles, et ta rikkus üldtarwitusel olewat weeteed, paisu, wee- 
mahalaskekohta, tammi, silda wõi muud ehitust, mis ülekäimiseks, laewasõiduks wõi 
üleujutamise eemaldamiseks määratud, kui seesugune rikkumine üleujutamist sünni
tas wõi ühendust katkestas, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
Kui seesuguse rikkumise lädi hädaoht tekkis inimese elule, siis karistatakse 

süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (557)

§ 509. Süüdlast stlles, et ta raudtee liikumist wöi laewasõitu hädaohtlikuks 
tehes rikkus:

2) raudteed wõi raudtee liikuwat koosseisu;
3) auru- wõi merelaewa;
4) hoiatus märki, mis seatud raudtee liikumise wõi laewasõidu julgeoleku kind

lustamiseks,
karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Peale selle wõib tohus süüdlaselt ära mõtta õiguse teenida raudteel, weeteel, 

anrn- wõi merelaewal, samuti ka olla ehitajaks wöi tööettewötjaks raudtee mnt 
auru wõi merelaewade ehituste alal, ühest kuni wiie aastani.

Kui seesuguse tilkumise tõttu raudteerongi, auru- wöi merelaewa õnnetus tek
kis. siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta.
Kui aga seesugune rikkumine korda saadeti sihiga raudteerongi, auru- wõi 

tuerelaewa õnnetust tekitada, siis karistatakse süüdlast:
se lle paragrahwi esimeses jaos nimetatud jtthtumustel — 

sunnitööga mitte iile kümne aasta;
selle paragral'wi teises jaos nimetatud juhtumuste! —

tähtajata sunnitööga wõi sunnitööga mitte iile wiieteistkümne aasta. (558)

§ 510. § 509 mä iratud karistuste alla ja selles nimetatud alustel langeb:
1) süüdlane selles, et ta raudtee liikumise wöi laewasõidu julgeolekut rikkudes 

walesti sarnast märki andis, mida tarwitatakse raudtee liikumise wõi laewasõidu 
julgeoieht kindlustamiseks;
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2) raudtee, roeetec. auru- wõi merelaewa teenistuses olew isik, kes süüdlane on 
selles, et ta raudtee liikumise wõi weesõidu julgeolekut rikkudes eeskirju ei täitnud, 
mis seatud olid seadusega wõi sundusliku määrusega raudtee liikumise wõi laewa- 
sõidu julgeoleku kindlustamiseks. (559)

8 511. Raudtee, auru- wõi merelaewa ehitajat, raudteewalitsuse liiget wõi 
muud isikut, kes juhatas wõi korraldas raudtee, wõi tema liikuwa koosseisu, auru- 
wõi merelaewa ehitamist, parandamist wõi eksploateerimist, wõi kes walwas sarnase 
ehitamise, parandamise wõi eksploateerimise üle, kui nad süüdlased on selles, et 
nad tarwitasid wõi tanoituda lasksid teadwalt kõlbmata wõi mitte tarwilise. määral 
materjaali woi et nad teadwalt ei täitnud tehnilisi eeskirju wõi lasksid sündida 
neiiöe täitmataiätmist, wõi et nad abinõusid käsitusele ei wõtnud, mis tarwilikud 
olid raudtee wõi tema luk.uoa koosseisu, auru- wõi merelaewa julgeoleku kindlusta
miseks liikumise juures, kui seesugune tegu rikkus raudtee liikumise wõi laewasõidu 
julgeolekut, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
tiiii sceluauie kuriteo tagajärjel tekkis raudtee rongi, auru- wõi merelaewa 

õnnetus, siis karistatakse siiüdlast:
siuinitööga mitte iile kaheksa aasta wõi wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Samade karistuste alla ja samal alusel langeb raudtee ehituse wõi raudtee ln- 
kuwa koossesiu'auru- wõi merelaewa wastuwötja, kes süüdlane on selles, et m neid 
kõlbuliste pähe wastu wõttis teadwalt seesuguses mitterahuloldawas seisukorras, 
mis eneses sisaldas hädaohtu laudtee liikumisele wõi laewasõidule. (560)

1 512. Inseneeri, tehnikut wõi tööettewõtjat, kes süüdlane on kõlbmata lvõi 
mitte tarwilisel maäral materjaali tarwitamises wõi tehniliste eeskirjade täitmata
jätmises ehitustööde juures, tui selle tagajärjel hoone, ehituse wõi nende osa sisse- 
langemine tekkis, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
ssienle lelle loöib tobus süüdlaselt ära wõtta õiguse ehitusi teha roki ehitustöö 

ettewütteid õrna peale wõtta ühest kuni nuie aastani ja kohtuotsust awulikult wälja 
kuulutada. (561)

5 ? 513. Süüdlast wõõra Waranduse rikkumises sütituse, plahwaluse loõi upu
tuse läbi, karistatakse:

wangimajaga nutte üle ühe aasta.
tuti wesilgusel wiisil rikuti wõörast metsa, aida, põlluwilja kõrresi turbaraba, 

nastaallikat, ehituspuude. põletispuude, kauba, põllumajandussaaduste, toidu
ainete, lõhkeainete wõi kergesti süttiwate ainete wõi lõhkeabinõude ladu, initteelut- 
setatrat hoonet loõi laewa, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga nutte iile kuue aasta. .
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,silti aga jee riffumiiie asjade iseloomu wõi oleku wõi teo kordasaatmise 
tingimuste tõttu teadwalt ähwardas tulekahju, plahwatuse wõi uputuse laialilagu
nemise hädaohuga nende hoonete, laewade, ruumide wõi kohtade peal, mis § 514 
nimetatud, siis karistatakse süüdlast: '

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Lelle paragrahini kolmandas jaos nimetatud juhtumusel langeb süüdlane 

samas jaos määratud karistuse alla, kuigi rikutud asjad tema omandus olid.
Katse vn karistaiaw. (562)

8 514. Süüdlast selles, et ta rikkus sütrtuse, plahwatuse wõi uputuse läbi:
1) riigi wõi omawalitsuse asutuse ruumi, awalikku raamatukogu wõi muuseumi 

wõi muud riiklist, vuiawalitsnslist wõi seltskondlist teadus- wõi kunstiasjade hoiu
kohta ;

2) elntsetawat hoonet wõi laewa, kaewandust wõi seesugust mitteelutietawat 
hoonet, laewa, ruumi wõi muud kohta, kus tol ajal inimene teadwalt wiibis, kelle 
elu hädaohtu sattus, karistatakse:

sunnitööga mitte üle wiieteiükümne aasta.
Kui see rikkumine korda saadeti mitme isiku kokkuleppel ja sealjuures korraga 

mitmes kohas linnas, alewis wõi külas, siis karistatakse süüdlast:
lähiajata sunnitööga. (563)

8 515. Süüdlast selles, et ta ette walmistas:
1) raudtee, selle üikuwa koosseisu wõi raudtee liikumise julgeoleku kindlusta

miseks seatud märgi rikkumist phigo raudtee rongi õnnetust tekitada;
2) auru- wõi merelaewa lnõi laewasõidu julgeoleku kindlustamiseks seatud 

märgi rikkumist sihiga auru- wõi merelaewa õnnetust tekitada;
3) § 514 ettenähtud rikkumist,
karistatakse:

waugiinajaga mitte üle ühe aasta.
Sama karistuse alla langeb isik, kes teise wõi mitme isikuga kokku leppis selles 

paragrahwis ettenähtud süütegu korda saata. (564)

8 516. Süüdlast selles, et ta ettewaatmatalt rikkus:
1) üldisel wõi riigi wõi omawalitsuse tarwitusel olewat telegraafi wõi telefoni, 

kui see rikkumine nende töötamise seisakut tekitas;
2) § 508 nimetatud asja, kui see rikkumine üleujutamist tekitas wõi ühen

dust katkestas,
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuh-urde marga. (565)
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£ 517. Süüdlast settes, et ta raudtee liikumist wõi laewasõitu hädaohtlikuks 
tehes ettewaatmatalt rikkus:

2) raudtee liini wõi raudtee liikuwat koosseisu:
3) auru- wõi merelaewa; .
4) raudtee liikumise wõi laewasõidu julgeoleku kindlustamiseks seatud hoiatus- 

märki,
karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui settest tekkis raudteerongi, auru- wõi merelaewa õnnetus, siis karistatakse 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale sette wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse teenida raudteel, weeteel, 
auru- wõi merelaewal, samuti ka olla ehitajaks wõi tööettewötjaks raudtee, ciurLi« 
wõi merelaewade ehituste all ühest kuni wiie aastani. (566)

tz 518. § 517 määratud karistuste alla ja settes tähendatud alustel langeb:
1) süüdlane raudtee liikumise wõi laewasõidu julgeoleku kindlustamiseks seatud 

ngnaali ettewaatmatalt walesti andmises, kui selle läbi raudtee liikumise wõi 
laewasõidu julgeolek sai rikutud;

2) raudtee, weetee, auru- wõi merelaewa teenija, kes süüdlane on raudteelii- 
kumise wõi laewasõidu julgeoleku kindlustamiseks seatud seaduse" wõi sundusliku 
määruse eeskirjade ettewaatmatalt täitmatajätmises, tui sette läbi raudtee liikumise 
wõi laewasõidu julgeolek sai rikutud;

3) § 511 nimetatud isik, kes süüdlane on settes, et ta ettewaatlnatalt tarwitas 
wõi tarwitada laskis kõlbmata wõi mitte tarwilisel määral materjaali raudtee wõi 
selle liikuwa koosseisu, auru- wõi merelaewa ehitamise, parandamise wõi ekspwatee- 
rimise juures wõi seesuguste ehitamiste, parandamiste wõi eksploateerimise järele« 
walwamise juures, wõi settes, et ta ei täitnud tehnilisi eeskirju, wõi nende täitmata
jätmist lubas, wõi et tn abinõusid käsitusele ei wõtnud, mis tarwilikud olid raud
tee wõi selle liikuwa koosseisu, auru- wõi merelaewa julgeoleku kindlustamiseks 
liikumise juures, wõi et ta ettewaatmatalt wastu wõttis mitterahuloldawas seisu
korras raudteeehituse, selle liikuwa koosseisu, auru- wõi merelaewa, kui see raudtee 
liikumise wõi laewasõidu julgeolekut rikkus. (567)

4) 519. Süüdlast § 513 teises jaos ja § 514 nimetatud asja ettewaatmatalt 
rikkumises, sütituse, plahwatuse wõi uputuse läbi, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kümnetuhande 
marga. (568)
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§ 52V. §§ 516—519 ettenähtud ettewaatmata teod ei loeta süütegudeks, kui 
süüdlase enese poolt wõi tema ülesandmise põhjal tema teo läbi tekitatud, neis 
paragrabmides tähendatud, hädaoht kõrwaldati, wõi kui tule, plahwatuse wõi 
uputuse mõju algusel juba ära lõpetati. (569)

§ 521. Süüdlast selles, et ta ei teatanud wõi õigel ajal ei teatanud raudtee 
wahile wõi muule isikule, kes walwas maa- wõi weeteede julgeoleku üle, süüdlase 
poolt juhtumisi tehtud tee rikkumisest, mis selle peal liikumise hädaohtlikuks tegi, 
wõi süüdlase poolt juhtumisi tehtud hoiatusmärgi rikkumisest, karistatakse:

arestiga nutte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga. (570)

30. peatükk.

Leiu teatamatajätmine, wõõra waranduse omastamine ja 
usalduse kuritarwitamine.

4 522. Süüdlast selles, et ta seatud korras ei teatanud:
1) tema poolt leitud, teadmata kelle päralt olemast warandusest, mille wäärtus 

ulatab iile kolmesaja marga; .
2) süüdlase karja hulka wõi tema maa peale tulnud teadmata kelle päralt ole

mast hulkumast koduloomast,
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (571)

§ 523. Süüdlast selles, et ta tahtliselt oina kätte jättis omandamise sihiga 
Mõi et ta tahtliselt ära raiskas:

1) tema poolt leitud mõi tema juurde unustatud teadmata kelle päralt olema 
waranduse. mille wäärtus ulatab üle kolmesaja marga;

2) teadmata kelle päralt olema hulkuma kodulooma, 
karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (572)

4 524. Süüdlast selles, et ta omastas:
1) wõõra maa seest tema poolt leitud peitemara;
2) tema poolt leitud wõi tema juurde unustatud wõõra waranduse wõi hul

kuma kodulooma, kelle peremees omastamise ajal süüdlasele teada oli,
karistatakse:

arestiga mitte iile kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.
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Mui aga süüdlasele omastamise ajal teada oli, et peremees seda warandust taga 
otsib, wõi kui peremees selle tagasi andmist süüdlaselt nõudis, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte iile kuue kuu. (573)

§ 525. Süüdlast tema kätte usaldatud wõõra liikuwa waranduse omastamises, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Mu: omastatud waranduse wäärtus üle wiiekümnetuhande marga ulatab, siis 

karistatakse süüdlast:
lvangimajaaa initte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi esimese ja teise jao järele süüdi mõistmise korral käib 
kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte 
üle ühe aasta.

Kui omastatud waranduse wäärtus nutte üle wiiekümne marga ei ulata, wõi 
kui süüdlane enne kohtuotsuse, resolutsiooni wõi wandekohtunikkude werdikti kuulu- 
talnist omastatud waranduse wabatahtlikult tagasi andis, wõi muul wiisil kahjusaa-- 
jat rahuldas, siis karistatakse süüdlast: '

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui aga selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud omastamine kergemeel

selt korda saadeti, siis karistatakse süüdlast:
arestiga mitte üle kuue kuu. (574)

§ 526. Haigekassa juhatuse liikmeid, samuti ka ettewõtte omanikku, kus 
haigekassa olemas, wõi haigekassa asjade ajamiseks kinnitusameti poolt eriti 
määratud isikuid, kes süüdlased on selles, et nad:

1) haigekassast rahalist toetust andsid isikule, kellel teadwalt selleks õigust ei 
olnud wõi kes haigekassa osanik ei olnud, wõi seesuguse isiku perekonna liikmele;

2) haigekassa raha wõi muud warandust teadwalt kulutasid seesuguste ots- 
tarbete peale, mis kassa põhikirjas ette ei ole nähtud,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui toetuse wõi ärakulutatud summa ulatab üle wiiekümnetuhande marga, 
siis karistatakse süüdlast: -

wangimajaga initte üle kuue aasta.
Kui süüdlane enne kohtuotsuse, resolutsiooni wõi wandekohtunikkude werdikti 

kuulutansist wäljaantud toetuse wõi ärakulutatud summa wõi waranduse haige
kassale wabatahllikult tagasi andis wõi nmul wiisil haigekassal rahuldas, 
siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
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Kui aga selle paragrahwi kolmandas jaos ettenähtud kuritegu kergemeelselt 
korda saadeti, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte iile kuue kuu. (N. S. 11991)

3) 527. Pangakontori wõi rabawahetusasutuse pidajat, juhatajat wõi teenijat, 
samuti ka igaühte, kes wõõrast liikuwat warandust hoiule, panti wõi muudeks 
teatawatets operatsioonideks wõtab, kui nad süüdlased on sarnase nendele usal
datud waranduse omastamises, karistatakse:

wangiiuajaga mitte iile kuue aasta.
3eüe karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 etteruibtud alustel ka 
mangimaija mõistmise korral mitte üle iibe aasta. (575)

8 528. Isikut, kes riigi wõi omawalitsuse wõimu poolt on wolitatud abi 
andma tulekahju, rahwa toitmisainete puuduse wõi muu seltskondliku õnnetuse 
läbi kannatajatele ja kes süüdlane on selles, et ta:

1 ) warandust omastas, mida kannatajatele pidi wülja jagatama:
2 ) warandusest, mida pidi wälja jagatama kannatajatele, omakasu tõukel 

abi andis isikule, kellel õigust ei olnud seda abi saada,
karistatakse:

wangiiuajaga mitte üle kuue aasta.
2eüe karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
mangimaija mõistmise korral mitte üle iibe aasta. (576)

8 529. Isikut, kes wolikirja wõi muu seadusliku wolituse järele kohustatud 
oli hoolt kandma wõõra waranduse wõi waranduslise buwi eest ja kes süüdlane 
on oma wolituse tarwitamises teadwalt waranduse wõi waranduslise buwi kahjuks, 
mis tema kätte oli usaldatud, fui sellest kuritarwitusest kahju järgnes, karistatakse: 

wangiiuajaga nutte üle iibe aasta.
Kui sünnitatud kahju suurus iile wiiekümnetuhande marga ulatab wõi fui 

see kuritarwitus eestkostja poolt korda saadeti eestkostealuse kahjuks, siis karis
tatakse süüdlast:

wangiiuajaga niilte iile kuue aasta.
Wiimase karistuse alla langeb ka eestkostja, kes süüdlane on tema walitsemise 

all olema wõõra liikuma waranduse omastamises. (577)
Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 

§ 20 ettenähtud alustel ka mangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

9 530. Seaduslikus korras asutatud heategewa- wõi krediitasutuse, wastas- 
tikku kinnitusseltji, osaühisuse wõi aktsiaseltsi teenijat, kes süüdlane on oma 
teenistusseisu tarwitamises teadwalt warandirse wõi waranduslise huwi kahjuks,
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mis tema hoole alla teenistusalal oli usaldatud, kui sellest kuritarwitusest kahju 
järgnes, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.

£li aga kahju niiwõrd suur, et sellest järgnes krediitasutuse asjade korratus 
wõi halwenemine, wõi et selle tõttu paljud isikud oma waranduse kaotasid, wõi fui 
sellest tekkis tähtis kahju kroonule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte ole kaheksa aasta. •

Lelle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Samade karistuste alla ja samadel alustel langemad selles paragrahwis nimeta
tud isikud, kes süüdlased on teenistusalal nende käes olema Maranduse omastamises, 
wõi kes süüdlased on teenistusalal nende malme all olema waranduse Marguses.

Wiimasel juhtumusel on ka sarnase Marguse katse karistataw. (578)

8 531. Seaduslikus korras asutatud krediitasutuse, wastastikkn kinnitusseltsi, 
osaühisuse wõi aktsiaseltsi asjade juhatajat wõi korraldajat, kes süüdlane on:

1) sarnase asutuse, ühisuse wõi seltsi maranduse tarwitamises seesugusteks 
operatsioonideks, mis põhikirja järele lubatud ei olnud:

2) riigiwalitsuselt ettewötte wajaduste jaoks saadud kapitaalide tarwitamises 
mittewastawalt määratud ostarbele,

kuigi sarnane tegu korda saadeti nimetatud asutuse, ühisuse wõi seltsi otsuste 
täitmiseks, -

karistatakse:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga sarnase teo tagajärjeks oli mak^niste seismapanek wõi nimetatud 
asutuse, ühisuse wõi seltsi maksujõuetuks tunnistamine, siis karistatakse süüdlast.

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla ja samal alusel langeb selles paragrahwis nimetatud isik, 
kes süüdlane on selles, et ta riigiwalitsuselt ettewötte wajaduste jaoks saadud 
kapitaale mitte ainult määratud otstarbele wastamalt, maid üleüldse ettewötte 
wajaduseks ei tarmitanud. (579)

$ 532. Aktsiaseltsi asutajat wõi seaduslikus korras asutatud krediitasutuse, 
wastastikkn kinnitusseltsi, osaühisuse wõi aktsiaseltsi asjade juhatajat wõi 
korraldajat, kes süüdlane on.

4) teadmalt male teadete andmises riigiwalitsusele asutatawa aktsiaseltsi üle 
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jeltfi asutarniseks loa nõutamise juures, kui seesugune ülesandmine Mõis aklsio- 
nääridele kahju sünnitada;

5) teaülvalt ivale teadete mahutamises asutuse, ühisuse wõi seltsi asjade 
seisu ;nõi arwete iile kuulutuses, aruandes, bilansis wõi äriraamatus;

6) teadwalt Wale jaotusarwe ettepanemises diwidendi wäljaarwamise ja 
wäljaandmise lohta;

l) obligatsioonide wõi pantkirjade wäljaandmises, mis põhikirja lvõi selle
kohaste eeskirjade järele kindlustatud ei olmti), wõi hoiupilesite wäljaandmises 
il'ua wastalva hoiusumma wastuwõtmata;

5) obligatsioonide wõi muude wäärtpaberite wäljaandmises suuremas summas 
kui see lubatud oli,

kuigi see tegu korda saadeti nimetatud asutuse, ühisuse wõi seltsi otsuste 
täitmiseks,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Lelle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral nutte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla langeb omawalitsuse wõi muu asutuse teenija, kes 
obligatsioonide wõi muude wäärtpaberite wäljaandmist korraldas ja kes süüdlane 
on selle paragrahwi P.P. 4 wõi 5 ettenähtud süütegudes. (580)

31. peatükk.

Margus, rööwimine ja wäljapressimine.

1 533. Süüdlast wõõra liikuwa waranduse ärawõtmises salaja wõi awalikult, 
omastamise sihiga, karistatakse selle Marguse eest:

wangimajaga nutte üle ühe aasta.
Kohus wöib wangimaja pikendada kuni kahe aastani, kui wargus oli korda 

saadetud: iseäralise jultumusega; usalduse rikkumisega; tõkete wõi lukustuste 
kõrwaldamisega, mis takistasid pääsemist õue, hoone wõi muusse ruumi wõi 
hoiukohta; raudteerongi liikumise wõi selle peatuse ajal; öösel; kui ärawõetud 
warandus kahjusaaja toitniiseks teadwalt hädatarwilik oli.

Kui ärawõetud waranduse wäärtus üle wiiekümnetuhande marga ulatab, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Zelle paragrahwi esimese, teise wõi kolmanda jao järele süüdimõistmise korral 

käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega 
initte üle ühe aasta.
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fönt aga ärawõetud waranduse lväärtus üle wiiekümne marga ei 
ulata, wõi kui süüdlane enne kohtuotsuse, resolutsiooni wõi wandekohtunikkude 
werdikti kuulutamist ärawõetud waranduse wabatahtlikult tagasi andis wõi kahju- 
saajat muul wiisil rahuldas, wõi kui wargus äärmise häda sunnil korda saadeti, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane § 504 nimetatud 

dokumendi wõi kirjawahetuse ärawötmises salaja wõi awalikult, omastamise sihiga.
Katse on karistataw. (581)

4 534. Süüdlast selles, et ta warastas:
1) warandust, selleks otstarbeks lahtikaewatud wõi rikutud hauast;
2) warandust, mis tulekahju, üleujutuse, laewaõnnetuse wõi muu seltstondlise 

õnnetuse hädaohus oli, kui wargus seesuguse õnnetuse ajal korda saadeti;
3) kroonu sõjariistu, padrunid, püssirohtu wõi muid asju, mis kuulusid 

pealetungimise wõi kaitse abinõude hulka, fui wargus äriasjaks oli, wõi olgugi 
mitte äriasjaks, kuid fui see korda saadeti ladudest wõi kaitsewäe hoiukohtadest 
wõi ruumidest,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (582)

4 535. Süüdlast wargnses elntsetawast hoonest, laewast wõi muust ruumist 
wõi sarnasest elutsemata ruumist, kus tol ajal teadwalt inimene wiibis, wõi aiaga 
ümbritsetud elutsetawa hoone õuest:

1) kui süüdlane ennast warnstannd oli sõjariistaga wõi muu abinõuga kallale
tungimiseks wõi kaitseks;

2) öösel, kui sealjuures süüdlane sellesse ruumi wõi õue tungis walewõtme 
abil wõi tõkete wõi lukustuste rikkumise abil, mis neisse pääsemist takistasid, 

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (583)

4 536. Süüdlast wargnses, mis korda saadeti:
1 ) öösel mitme isiku poolt, kes olid ennast warnstannd sõjariistaga wõi nuut 

abinõuga kallaletungimiseks wõi kaitseks, elntsetawast hoonest wõi laewast wõi muust
9 
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ruumist wõi sarnasest elutsemata ruumist, tus tol ajal teadwalt inimene wiibis, 
wõi aiaga ümbritsetud elutsetawa hoone õuest, kui sealjuures süüdlane sellesse 
ruumi wõi õue tungis walewõtme abil wõi tõkete wõi lukustuste rikkumise abil, 
mis neisse pääsemist takistasid;

2 ) salgaga koos,
karistatakse:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Katse on karistataw. (584)

3 537. Süüdlast hobusewarguses karistatakse: 
wangimajaga mitte iile kuue aasta.

Kui aga süüdlane hobusewarguse korda saatis peale karistuse ärakandmist 
samuti hobusewarguse eest enne wiie aasta möödaminekut selle karistuse ära
kandmise päewast arwates, wõi kui hobusewargus temale äriasjaks oli, siis karis 
tatakse teda:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. ■
Katse on karistataw. (585)

4 538. Süüdlast § 533 esimeses ja teises jaos ettenähtud warguses, mis 
korda saadeti peale kahel korral karistuse ärakandmist warguse, rööwimise, nüsija 
pressimise wõi kelumse eest enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude 
eest karistuse ärakandmise päewast arwates, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ta 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (586)

5 539. Süüdlast warguses, mis korda saadeti peale karistuse ärakandmist 
mitte wähem kui kolniel korral warguse, rööwimise, wäljapressimise wõi 
kelmuse eest enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude eest karistuse 
ärakandmise päewast arwates, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui aga süüdlane mõne nimetatud süütegude eest karistusena ära kandis 
wangimaja iile ühe aasta ja uuesti kordasaadetud warguse eest enne nimetatud 
tähtaja möödaminekut kohtu poolt tunnistatakse wangimaja karistuse wäüriliseks 
samuti üle ühe aasta, siis karistatakse teda:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.
Katse on karistataw. (587)



§§ 540—541 131

6 540. Süüdlast wõõra liikuma waranduse ärawõtmises omastamise sihiga 
meelemõistuseta olekusse miimise, kehawigastuse, isiku kallal wägiwallatarwitamise 
wõi karistatama ähwarduse abil, karistatakse selle rööwimise eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

51 ui rööwimine korda saadeti:
1) üliraske wõi raske kehawigastuse abil;
2) lahtisel merel;
3) mitme isiku poolt, kes selleks elutsetawasse hoone wõi muusse ruumi 

tungisid;
4) isiku poolt, kes oli ennast warustanud sõjariistaga wõi muu abinõuga 

kallaletungimiseks wõi kaitseks;
5) isiku poolt, kes mitte wähem kui kolmel korral karistuse ära kandnud oli 

warguse, rööwimise, wäljapressimise wõi kelmuse eest, enne toite aasta mööda
minekut lihe nende süütegude eest karistuse ärakandmise päewast arwates, siis 
karistatakse süüdlast:

. sunnitööga mitte üle wiieteistkümne aasta.

Kui rööwimine korda saadeti salgaga koos, siis karistatakse süüdlast:

surmanuhtlusega wõi tähtajata sunnitööga.

Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane § 504 nimetatud 
dokumendi wõi kirjawahetuse ärawõtmises käesolemas paragrabmis nimetatud 
tingimustel.

Slatse on karistataw. (589)

541) Süüdlast selles, et ta sihiga waranduslist kasu saada omale wõi 
teisele sundis kehawigastuse, isiku kallal wägimalla tarwitamise wõi karistatama 
ähwarduse abil ära andma waranduslist õigust wõi astuma muusse kahjulikku 
waranduslisse tehingusse, karistatakse selle wäljapressimise eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Sliii wäljapressimine korda saadeti:
1) üliraske wõi raske kehawigastuse abil;
2) mitme isiku läbi, kes selleks tungisid elutsetawasse hoone wõi mnusse ruumi;
3) isiku poolt, kes oli ennast warustanud sõjariistaga wõi muu abinõuga 

kallaletungimiseks wõi kaitseks;
4) salgaga koos;
5) isiku poolt, kes mitte wähem kui kolmel korral karistuse ära oli kandnud

9* 
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märgu je, löövimije, väljapressimise wõi telmuie eest, enne viie aasta mööda
minekut iibe nende süütegude eeft karistuse ärakandmise Päevast arvateš, 

uis karistatakse süüdlast:
sunnitööga mitte üle kabeksa aasta. -

Lelle paragrahvi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtut) alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (590)

32. peatükk.
Kelmus.

4 542. Süüdlast:
1) wõõra liikuma war and uje ärawõtmises omastamise sihiga pettuse abil;
2) avatlemises pettuse abil sihiga waranduslist kasu saada omale wõi teisele, 

waranduslist õigust ära andma wõi muusse kahjulikku waranduslisse tehingusse 
astuma,

karistatakse selle kelmuse eest: .
vangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui kahju wiiestkümnest tuhandest margast üle ulatab, siis karistatakse 
süüdlast:

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle paragrahvi esimese ja teise jao järele süüdi mõistmise korral käib kaasas 

õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka vangimaija määramisega mitte üle 
ühe aasta.

Kui aga kahju iile viiekümne marga ei ulata wõi kui süüdlane enne kohtu- 
okiuse, resolutsiooni või wandekohtunikkude verdikti kuulutamist waranduse 
wabatalstlikult tagan andis wõi kahjmaajat muul viisil rahuldas, siis karis- 
tatafie süüdlast: '

vangimajaga mitte üle kuue kuu.
Samade karistuste alla ja iamadel alustel langeb süüdlane § 504 nimetatud 

dokumendi wõi kirjavahetuse äravõtmises omastamise sihiga, pettuse abil.
Katie on karistatav. (591)

> 543.Süüdlast asja edaiiandmiies friminaal seaduse poolt läbikäiwuseks 
keelatud või iüüteo läbi saadud asja nähe, kui tehingu järele tingitud hind täielt 
wõi Walt katke laadi, karistatakse selle kelmuse eest:

vangimajaga mitte iile kuue kuu.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.



§§ 543—546 133

Karistatama tehingu järele saadud raha wõi muu warandus wõetakse süüd
laselt ära wõr nõutakse temalt sisse wastaw summa. (592)

8 544. Süüdlast selles, et ta:
1) pantis, müüs wõi muul wiisil wõõrandas enne ostuhinna lõpulikku wälja- 

maksmist masina, tööriista wõi üleüldse muu liikuwa waranduse, mis jaotikaup- 
lusest järelmaksuga oli ostetud, koduse majapidamise, põllumajapidamise (peale 
elama inwentaari) Mõi tööstuse sisseseadesse kuulus ja mis tarmitamiseks, mitte 
aga üratarmitamiseks, wõi edasimüümiseks määratud oli;

2) warjas wõi pantis, müüs wõi muul wiisil wõõrandas ilma wäikelaenu 
asutuse 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.

Kui kahju wiiestkümnest tuhandest margast üle nlatab, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (R. K. Tr. S. 177, N. S. 1682)

§ 545. Süüdlast kinnitussumma wastuwõtmises oma nõudmise peale waran- 
dnse eest, mis kinnitatud oli rikkumise wastu, kui rikkumist teadwalt ei olnud wõi 
kui süüdlane warjas asjaolu, et warandus rikutud oli põhjuse läbi, mis temalt 
õiguse ära wõttis kinnitussummat saada, karistatakse selle kelmuse eest:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega täib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte iile ühe aasta.

Katse on karistataw. (594)

§ 546. Süüdlast kelmuses: »
1) kui ta selle jaoks ennast walesti üles andis teenijana wõi isikuna, kes teenija 

poolt antud ülesannet täidad;
2) mis korda saadeti salgaga koos,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käid kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaijc mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Kutse on karistataw. (595)



134 ' 547—550

> 54/. Süüdlast § 542 esimeses jaos ettenähtud kelm ui es, mis korda *.ic.beh 
peale fahe korral karistuse ärakandmist warguse, rööwimise, iräljapresr.nnic wõi 
kelmuse eest enne wiie aasta möödaminekut ühe nende süütegude eest karistuse ära
kandmise päewast armates, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Lelle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Katse on karistataw. (596)

4 548. Süüdlast kelmuses, mis korda saadeti veale karistuse arakandmiü mitte 
toäheni kui kolmel korral warguse, rööwimise, wäljavresnmise wõi kelmuse eelt enne 
rohe aasta möödaminekut ühe nende süütegude een karistuse ärakandmine v ewasi 
arwates. karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui süüdlane mõne nimetatud süüteo eest karistusena ära kandis roaiujii raja 
iile ühe aasta ja uuesti kordasaadetud kelmuse eest enne sama tähtaja möödaminekut 
kohtu voolt tunnistatakse wangimaja karistuse wääriliseks samuti üle ühe aasta, 
s'is karistatakse teda:

sunnitööga mitte iile kaheksa aasta. .
Katse on karistataw. (597)

5 549. Süüdlast kinnitatud waranduse siitituies, vlahwaruies wõi uvutr üs 
kinnitusiumma saamise sihiga, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Lelle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Katse on karistataw. (598)

33. peatükk.
. Pankrott, liiakasuwõtmine ja muud karistatawad seaduswasrased 

teod waranduse asjus.

4 550. Kohtu poolt maksujõuetuks tunnistatud wõlgnikku, kes süüdlane on:
1) maksujõuetuks tunnistamise juures oma waranduse warjamises mitteüles- 

andmise wõi roale teadete andmise läbi sihiga wõlgade maksmisest vääseda;
2) konkurstompu wähendawa täielt wõi osalt wäljamõeldnd wõla veale wõla- 

kohnstuse wäljaandmises, wõi oma waranduse tasuta edasiandmises, ümberkrepos- 
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teerimises wõi nutul wiisil warjamises peale maksujõuetuks tunnistamist, kui see sün
dis sihiga wõlgade maksmisest pääseda;

3) täielt wõi osalt wäljamõeldud mõla peale wõlakohustuse wäljaandmises wõi 
oma waranduse tasuta edasiandmises, ümberkreposteerimises wõi muul wiisil war
jamises, olgugi enne maksujõuetuks tunnistamist, kuid ette nähes, et sarnane 
tunnistamine lähemal ajal paratamata sünnib, kui see sündis sihiga wõlgade maks
misest pääseda,

karistatakse:
wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta. (599)

§ 551. Kohtu poolt kaubandusliselt maksujõuetuks tunnistatud wõlgnikku, kes 
süüdlane on § 550 ettenähtud süütegudes, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Oli aga kahju niiwörd suur, et sellest järgnes krediitasutuse asjade korratus 

wõi langemine, wõi et selle tõttu paljud isikud oma waranduse kaotasid, wõi kui 
sellest tekkis tähtis kahju kroonule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (600)

§ 552. Omawalitsuse wõi era krediitasutuse, osaühisuse wõi aktsiaseltsi asjade 
juhatajat wõi korraldajat, kes süüdlane on selles, et ta:

6) seesuguse asutuse, ühisuse wõi seltsi kohtit poolt maksujõuetuks tunnistamise 
juures keeldus teatamast kohtule wõi wastawale wöimule seaduses määratud juh- 
tumustel ja korras selle asutuse, ühisuse wõi seltsi warandusest, wõi sarnase teada- 
andmise juures wale teate andis nende waranduse kohta, kui seesugune keeldumine 
sündis wõi teade anti sihiga kaasa aidata asutusele, ühisusele wõi seltsile wõlgade 
maksmisest Pääseda;

7) täielt wõi osalt wäljamõeldud wõla peale wõlakohustuse wülja andis, mis 
seesuguse asutuse, ühisuse wõi seltsi warandust wähendab, wõi tasuta edasi andis, 
ümber kreposteeris wõi muul wiisil warjas selle warandust sihiga kaasa aidata asu
tusele, ühisusele wõi seltjile wõlgade maksmisest pääseda, kui seesugune kohustute 
WÜljaandmine wõi waranduse tasuta edasiandmine, ümberkreposteerimine wõi war- 
jnniine sündis peale maksmiste äralõpetamist seesuguse asutuse, ühisuse wõi seltsi 
poolt wõi veale nende maksujõuetuks küünistamist wõi olgugi enne, kuid ette nähes, 
et sarnane äralöpetamine wõi tunnistamine lahemal ajal paratamata sünnib;

kui selle juures asutuse, ühisuse wõi seltsi maksujõuetuks tunnistamine wõi 
maksmiste ieismapanek järgnes,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.
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Dii aga kahju niiwõrd suur, et sellest järgnes krediitasutuse asjade korratus 
wõi langemine wõi et selle tõttu paljud isikud oina waranduse kaotasid wõi kui sellest 
tekkis tähtis kahju kroonule, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga mitte üle kaheksa aasta. (601)

§ 553. §§ 530—552 ettenähtud süütegude osaliseks nende kordasaatmise vuhul 
loetakse ja osalisena karistatakse süüdlast:

1) nendele tegudele kihutamises;
2) maksu nõudruises wõi wastuwõtmises seesuguse kohustuse järele, mis tead- 

Walt nimetatud paragrahwrdes tähendatud tingimustel wälja oli antud;
3) seesuguse waranduse tasuta omandamises, mis teadwalt oli üle antud nime

tatud Paragrahwides tähendatud tingimustel, tasu eest omandamise naol;
4) waranduse warjamises wõi warjamisest osawõtmises, nimetatud paragrah

wides tähendatud tingimustel. (602)

$ 554. tiaubandusliselt ettemaatmata maksujõuetuks tunnistatud isik, kes 
süüdlane on kergemeelses äriasjade ajamises, samuti ka pillamises, mis tema 
maksujõuetusele põhjuseks oli, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Peale selle wõib kohus süiidlaselt ära wõtta kauplemise õiguse iibest tinti mi ic 

aastani wõi jäädawalt. (603)

8 555. Li maavalitsuse wõi era krediitasutuse, osaühisuse wõi aktsiaseltsi asjade 
juhatajat wõi korraldajat, kes süüdlane on selles, et ta kergemeelselt seesuguse asu
tuse, ühisuse wõi seltsi asju ajas, wõi neis asjus Pillamist korda saatis, kui sarnane 
asjaajamine wõi pillamine tekitas maksmiste äralõpetamist seesuguse asutuse, ühi- 
'use wõi seltsi poolt wõi nende maksujõuetuks tunnistamist, karistatakse:

ioangimajaga mitte üle ühe aasta.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt ära wõtta õiguse selles paragrahwis nime
tatud asutuste, ühisuste wõi seltside asju juhatada wõi korraldada iihest kuni wiie 
aastani wõi jäädawalt. (604)

S 556. Omawalitsuse wõi era lühikeajalise krediitasutuse, osaühisuse wõi 
aktsiaseltsi asjade juhatajat wõi korraldajat, kes süüdlane on seaduse wõi põhikirja 
järele nõutawate korralduste tegematajätmises ettewõtte asjade likwideerimiseks 
nende tingimuste olemasolekul, mil seaduse wõi põhikirja järele sarnane likwideeri- 
mine ette kirjutatakse, karistatakse:

arestiga mitte üle fitue kuu.

tiiti asutuse, ühisuse wõi seltsi asjade seisukord teadwalt sarnane oli, mille juu
res seaduse wõi põhikirja järele ette kirjutatakse asutuse, ühisuse wõi seltsi maksu
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jõuetusest teatada, siis karistatakse süüdlast selle ülesandmise kohuse täitmatajät
mises:

wangimajaga mitte üle iibe aasta. (605)

4 557. Isikut, kellel teadwalt käepärast olid mingisugused wõimalused oma 
wõlauskuja rahuldamiseks ja kes süüdlane on:

1) nendest wõimalustest mitteteatamises kohtule wõi sellekohasele wõimule sea
duses määratud juhtunmstel ja korras;

2) nendest teatamise juures kohtule wõi sellekohasele wõimule wale teate and- 
nnses wõlauskuja kahjuks,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Sama karistuse alla langeb:
1) süüdlane roale teate andmises kohtule, et ta maksmata weksli ära kaota

nud, ja
2) süüdlane wale teate wõi tõenduse andmises seaduse poolt määratud korral 

temalt allkirja wõtmise juures päranduswaranduse kinnipitserdamise ja üleskirju
tamise wõi kohtu kutsetoimetuse awamise puhul. (606)

8 558. Süüdlast selles, et ta ära wõttis, marjas, rikkus, tasuliselt wõi tasuta 
wõörandas wõi pantis oma panditud wõi aresti wõi sekwestri all olewat liikuwat 
warandust, wõi seesugust liikuwat warandust, mille aresti wõi sekwestri alla pane
mise kohta wastawa wõimu poolt korraldus ehk küll juba teadwalt tehtud oli, kuid 
millele aresr wõi sekwester meel peale pandud ei olnud, kui need teod korda saadeti 
wõlauskuja wõi muu isiku kahjuks, kelle õigused selle warandusega kindlustatud olid, 

karistatakse:
mangi majaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel. (607)

£ 559. Süüdlast kapitaali laenuks andmises ülemäära kõrge protsendiga.
1) kui laenuwötja sunnitud oli oma kitsikuse tõttu, mis laenuandjale teada, 

laenutingimusi wastu mõhna wõi pikendama, mis äärmiselt koormawad ja rasked 
o'io oma tagajärgede voolest;. -

2) kui süüdlane, kes laenuandmist toimetab, warjas ülemäära kõrget protsenti 
selle sissearwamise läbi kapitaal summasse tagatise wõi hoiatuse näol wõi muul 
wirsil.

karistatakse selle liiakasu wõtmise eest:
wangimajaga mitte iile iibe aasta.

Peale selle wõib kohus süüdlaselt tasuraha määrata mitte iile wiiekümne- 
tubande marga.
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flut seesugune liiakasuwõtmine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta,

Lelle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iibe aasta.

Lamade karistuste alla ja samal alusel langeb süüdlane teadwalt liiakasulise 
kohustuse omandamises ja selle põhjal nõudmise tõstmises wõi sarnase kohustuse 
järele teadwalt liiakasulrse maksu wastuwötmises.

Liiakasuwötmise korral laenukassa pidaja wõi tema asjaajaja poolt wõib kohus 
süüdlaselt jäädawalt ära wõtta õiguse laenukassat pidada wõi laenukassas asjaaja
jaks olla.

Liiakasuline kohustus tunnistatakse tühiseks, kuid laenuandjale jääb õigus 
tagasi saada tõesti antud kapitaali, maha arwatud kättesaadud maksud.

Käpitaali laenuks andmine mitte kõrgema kui kaheteistkümne protsendiga aas
tas ei ole karistataw. (608)

8 560. Isikut, kes äriasjana laenuks annab maaelanikkudele leiwawilja wõi 
muid aineid wõi raha tingimusega seda wõlga täielt wõi osalt leiwawiljaga, maa- 
saadustega wõi tööga ära tasuda, ja kes süüdlane on selles, et ta seesugust laenu 
andis ülemäära koormawatel tingimustel, mis kohalikkudele kommetele ei wasta, 
selleks kasutades wõlawõtja äärmist kitsikust, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue kuu.
Lelle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Sarnane tehing, kui liiakasuline, tunnistatakse tühiseks, kuid laenuandjale jääb 
õigus tagasi saada tõesti antud leiwawilja, aineid wõi raha, kättesaadud osa maha 
arwatud. (609)

8 561. Isikut, kes põllupidajatelt wilja kokkuostmist toimetab ja kes süüdlane 
on selles, et ta nendelt omandas ülemäära madala hinnaga wilja kõrrel, wihkudes 
wõi teras, selleks kasutades müüja teadwalt äärmist kitsikust, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Lstja peale pannakse kohustus müüjale juurde maksta wahe wiimasele makse
tud suruma ja uriiiidud wilja tõelise hinna wahel.

Lelles paragrahwis nimetatud tingimustel wilja kokkuostmine ei ole karista
taw, kui põllupidajatelt osteti kohalolew wili turul, laadal wõi muus kauplemis- 
tohas tingimusega, et onrandatud wili ostjale ajawiirmata iile antakse. (610)

£ 562. Süüdlast selles, et ta:
1) isikut, kes teadwalt aru ei suutnud saada tema poolt tehtud tehingu wõi 

korralduse iseloomust wõi tähendusest wõi oma tegewust juhtida, wõi kes tsiwiil- 
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õigusliselt täisealine ei olnud, awatles temale kahjulikku waranduslisse tehingusse 
astuma wõi muud temale kahjulikku waranduslist korraldust tegema, kasutades tema 
teadmatust wõi wilumatust;

2) awatles kahjulikku tehingusse astuma wõi muud kahjulikku waranduslist 
korraldust tegema wale lubadustega wõi muude kawalustega, selleks kasutades selge 
arusaamise puudust kahjusaaja juures sarnase tehingu wõi korralduse iseloomu wõi 
tähenduse kohta;

3) dokumendi järele nõudmist tõstis selle terwes summas wõi osas, kui sisse- 
nõutaw wõlg teadwalt kustutatud oli;

kiri need teod korda saadeti sihiga waranduslist kasu saada omale wõi teisele, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui tehtud kahju üle wiiekümnetuhande marga ulatab, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Selle paragrahwi järele siiüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 

ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iihe aasta.
Selle paragrahwi p.p. 1 ja 2 ettenähtud kuriteo katse on karistataw. (611)

4 563 Süüdlast pimeda isiku awatlemises niisuguse dokumendi allakirjutami
sele, mis teadwalt tema tahtmisele ei wastanud, kuid sarnasel näol, nagu oleks 
ta tema tahtmisele wastaw, ja mis allakirjutaja wõi teise isiku warandusele wõi 
waranduslistele buwidele kahjulik oli, karistatakse:

wangirnajaga inilte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta.

Sama karistuse alla ja samadel alustel langeb süüdlane, kes teadwalt sarnast 
dokumenti kasutas. (612)

S 564. Süüdlast wõõra allkirjaga warustatud blanketi täitmises dokumendi 
teksti pealekirjutamise läbi, allakirjutaja warandusele wõi waranduslistele huwi- 
dele kahjuks, mis teadwalt ei wastanud allakirjutaja tõelisele tahtmisele, karista
takse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte iile ühe aasta.

Sama karistuse alla ja samal alusel langeb süüdlane, kes teadwalt sarnast doku
menti kasutas. (613)

S 565. Süüdlast wõõra allkirjaga warnStatud blanketi täitmises dokumendi 
teksti pealekirjutamise läbi allakirjutaja warandusele wõi waranduslistele huwi- 
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bete t ahjuks, mille järeletegemine § 400 ette nähtub ja mis teabmalt ei mastanub 
allakirjutaja tõelisele tahtmisele, karistatakse:

tui dokumenti ehtsa pähe tarwitati wõi ebasi anti —
nang imajaga mitte üle kuue kuu,

kui selles dokumendis tõendataw asjaolu on tõeline, wõi kui dokumenti ehtsa 
pähe ei tarwitatud ega ebasi ei antud, —

arestiga mitte üle kuue kuu,

kui süüdlasele sarnane teksti pealekirjutamine dokumentidele äriasjaks oli — 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.

Samade karistuste alla ja samadel alustel langeb süüdlane, kes teabwalt 
sarnast dokumenti kasutas. (614)

8 566. Süüdlast amatlemises, sihiga omate wõi teisele waranduslist kasu 
saada, waranduse wõi waranduslise õiguse üleandmisele wõi muusse kahjulikku 
waranduslisse tehingusse astumisele ühwarbusega awaldada wäljamõeldub toõt 
tõelin teateid:

1) asjaolu kohta, mis häbistab kahjusaajat wõi tema perekonna, olgugi 
surnud, liiget;

2) seesuguse teo kordasaatmise kohta kahjusaaja wõi tema, olgugi surnud, 
perekonna liikme poolt, mida karistatakse kui rasket kuritegu wõi kuritegu;

3) asjaolu kohta, mis kahjusaaja ärikrediiti balwab, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui seesugune kuritegu korda saadeti:
1) salgaga koos, kes oli koondunud seda liiki tegude kordasaatnüseks;
2) isiku poolt, kes mitte wäheni kui kahel korral karistuse oli ära kandnud 

samasuguse teo eest, wõi warguse, röõwimise, wäljapressimise wõi kelmuse eest 
enne wiie aasta möödaminekut lihe nende süütegude eest karistuse ärakandmise 
päewast arwates;

3) perioodilise trükitoote toimetaja, wäljaandja wõi kaastöölise poolt, kes 
ähwardas sarnast teadet trükis awaldada,

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel ka nangimaija määramisega mitte iile iibe aasta

Katse on karistataw. (61 õ)
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§ 567. Süüdlast teadwalt raske kuriteo wõi kuriteo läbi saadud wõõra 
waranduse omandamises, wõi hoiule, warjamiseks, pandiks wõi edasiandmiseks 
Matmises, wõi edasiandmises, karistatakse:

kui warandus raske kuriteo läbi oli saadud — 
wangimasaga mitte üle kolme aasta, 

kui warandus kuriteo läbi oli saadud — 
wangimajaga mitte iile ühe aasta.

Kui selle paragrahwi esimeses jaos ettenähtud kuritegu süüdlasele äriasjaks 
oli, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte iile kuue aasta.
Selle paragrabwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 

ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega nutte üle iihe aasta. (616)

8 568. Kauplejat, kes süüdlane on raske kuriteo wõi kuriteo läbi saadud 
wõõra waranduse omandamises, wõi hoiule, pandiks wõi edasiandmiseks wõtmises, 
wõi edasiandmises ilma teadmata, et see warandus raske kuriteo wõi kuriteo läbi oli 
saadud, kuid siiski ilma tarwiliku ettewaatuseta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui süüdlane oli kangete jookide trahteri asutuse pidaja, siis wõetakse peale 
selle temalt ära õigus sarnaste jookidega kaubelda ühest kuni wiie aastani. (617)

9 569. Süüdlast rahwawäelaselt teadwalt kroonu sõjariista, riide wõi 
warustusasja omandamises, wõi pandiks wõtmises, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. .
Kui seesugune kuritegu süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 

wangimajaga nutte üle iihe aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Kui süiidlane oli kangete jookide trahteri asutuse pidaja, siis wõetakse peale 
selle temalt ära õigus nende jookidega kaubelda ühest kuni wiie aastani. (619)

34. peatükk.

Süüteod autoriõiguste ja ainuõiguste wastu.

8 570. Süüdlast wõõra autoriõiguse tahtlises rikkumises, karistatakse: 
arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.
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Älut seesugune autoriõiguse rikkumine korda saadeti teose omawolilise kirjas
tamise wõi paljundamise läbi teose edasiandmise sibiga, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Kui aga süüdlane omawoliliselt walja andis wõõra teose oma nime all, 
siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte iile iibe aasta. (620)

§ 571. Süüdlast selles, et ta omawoliliselt kasutas wõõrast seatud korras 
antud ainuõigust ülesleiduse peale, wõi wõõrast õigust seatud korras ülesantud 
tööstussaaduse mudeli wö joonistuse reprodutseerimise peale, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga. (621)

£ 572. Kauplejat, kes süüdlane on selles, et ta müügi jaoks hoidis wõi 
matjamaalt müügi jaoks sisse wedas wõi müüs asja, mis teadwalt oli walmistatud 
autoriõiguse wõi ülesleiduse ainuõiguse rikkumisega, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rabatrabwiga mitte iile wiiekümne-
iichande marga. (622)

35. peatükk.

Wõõra waranduse omawoliline kasutamine.

4 573. Süüdlast omawolrlises jahipidamises, kala wõi muus püügis wõõra 
maa peal, wõõras metsas wõi wõõrais wetes, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle kahetuhandewiiesaja marga.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta:
1) ükspuhas mil wiisil ara ajas wõõra maa pealt jahilooma:
2) wiibis teelt kõrwal wõõra maa peal wõi metsas püssiga wõi mõnesuguste 

riistadega jahiloomade püüdmiseks.
Kui omawoliliselt jahti peeti heinamaadel wõi põldudel enne lõikuse wõi 

heina ärakoristamist, siis karistatakse süüdlast:
rahatrahwiga mitte üle kümnetubande marga. (623)

4 574. Süüdlast selles, et ta:
1) omawoliliselt puid raius wõõras metsas, kuigi maharaiutud puud ei 

olnud walja weetud wõi ära wiidud:
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2) ära wõttis omastainise sibiga wõõrast metsast, mitte aga metsamaterjaali 
walmistnskohast wõi boiuladudest, tormistmurtud puu, lamapuu wõi sarnase 
Puu osa,

karistatakse:
kui see tegu süüdlase poolt korda saadeti esimest korda — 

rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga,

kui see tegu süüdlase poolt korda saadeti teist korda enne kahe aasta mööda- 
niinekut endise samasuguse teo eest karistuse ärakandmise päewast arwates —

arestiga mitte üle kolme kuu,
kui see tegu süüdlase poolt korda saadeti kolmat wõi rohkeumt korda enne kabe 

aasta möödaminekut endise samasuguse teo eest karistuse ärakandmise päewast 
arwates —

wangimajaga mitte üle kuue kuu.

Karistuse alla, mis selle teo teistkordse kordasaatmise eest määratakse, wõib 
langeda süüdlane, kes ta korda saatis esimest korda, kui omawoliline metsaraiu- 
mine wõi körwaletoimetamine mitme isiku poolt korda saadeti öösel, wõi metsas, 
salus wõi metsatükis, mis olid määratud iseäraliseks otstarbeks, wõi olid kaitse 
all, toõi istutatud, wõi kraawiga wõi aiaga ümbritsetud, wõi kui seemne puu 
maha lõigati.

Karistuste alla selles paragrahwis ettenähtud tegude eest ja selles nimetatud 
alustel langemad mitte üksi nende otsekohesed kordasaatjad, maid ka kihutajad ja 
kaasaitajad. (624)

4 575. § 574 määratud karistuste alla ja selles niinetatud alustel langeb 
süüdlane selles, et ta:

1) wöõras metsas omawoliliselt metsasaadusi walmistas;
2) omawoliliselt wõõrast metsa, metsa tasumise alla pandud wülja, wõi metsaga 

istutatud wõi kütitud kohta laastas teiseks otstarbeks kasutamise sihiga;
3) omawoliliselt metsa iile lubatud inäära raius wõi metsasaadusi iile lubatud 

määra walmistas; kroonu metsades aga lubatud metsaraiumise wõi metsasaaduste 
walmistamise juures ainult sellel juhtumusel, kui seesugune üle määra raiumine 
wõi Walmistamine suurem on, kui kümnendik osa lubatud määrast;

4) omawoliliselt metsa raius, mis teadwalt teistsugu wõi teise omadusega oh, 
kui see mis lubatud;

5) metsa raius wõi metsasaadusi walmistas teadwalt mitte selleks määratud 
metsatükis;

6) omawoliliselt rikkus wöõra maa peal kaswawat puud täkkimisega, koori
misega wõi muul musil. (625)
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S 576. Lüüdlast teabroalt §§ 5< 4 inõi 575 ettenähtud süütegude läbi saadud 
metsamaterjaali wõi metsasaaduste omandamises, wõi hoiule, warjamiseks, 
pandiks wõi edasiandmiseks wõtmises, wõi edasiandmises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tümnetuhande marga.

Kui see üleastumine süüdlasele äriasjaks oli, siis karistatakse teda: 
wangimajaga mitte üle ühe aasta.
ŽcUc karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Kui süüdlane metsaäriajaja on, wõib kohus peale selle temalt ära wõtta 
õiguse' metsaäri ajada ühest kuni wiie aastani. (626)

§ 577. Peale §§ 574—576 määratud karistuste mõistetakse süüdlaselt metsa
omaniku kasuks, süüteo mitme isiku poolt kordasaatmise puhul aga kõigilt süüd
lastelt solidaarselt, — tasuraha omawotiliselt raiutud, rikutud wõi kõrwaletoime- 
tatud metsamaterjaali wõi metsasaaduste wõi seaduswastaselt walmistatud metsa
saaduste kahekordses (väärtuses; kui aga süüdlased ilmsiks ei tulnud wõi maksu
jõuetud on nimetatud tasuraha maksmiseks, siis nõutakse warjajatelt sisse nende 
poolt warjatud metsa wõi metsasaaduste kahekordne hind. Selle tasuraha maks- 
matajätmise korral wahetatakse tasuraha aresti wastu § 59 tähendatud eeskirjade 
järele. Sellest ärarippumata wõetakse omawotiliselt raiutud wõi kõrwaletoime- 
tatud metsamaterjaal ära ja antakse metsaomanikule tagasi süiidlase kulul wõi 
nõutakse sisse metsaomaniku kasuks sarnase metsamaterjaali wäärtus.

Metsamaterjaali ja metsasaaduste wäärtus arwatakse wälja metsataksi järele. 
(627)

4 578. Süüdlast selles, et ta:
1 ) selleks lubatud kroonu metsa raiuma hakkas enne seatud loa kättesaamist 

wõi seda raius peale loas nimetatud tähtaja;
2 ) omawotiliselt wälja wedas wõi ära wiis raiumiseks lubatud kroonu metsa

materjaali enne selle ülewaatuseks määratud tähtaega, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga. (628)

4 579. Süüdlast wõõras metsas telliskiwi wõi muu tule abil töötama 
tehase omawolilises sisseseadmises, wõi omawolilises tõrwa wõi tökati ajamises, 
wõi potase, süte wõi lubja põletamises, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle wiietuhande marga.

Peale selle määratakse süüdlaselt metsaomaniku kasuks tasuraha mitte üle 
wiietuhande marga ja kõik süüdlase omawolilised ehitused ning walmistused, 
samuti ka tööriistad ja materjaalid wõetakse ära metsaomaniku kasuks.



§§ 579—583 145

iliti see üleastumine korda saadeti kroonu metsas sellekohase loaga, kuid 
teadwalt mitte selleks määratud kohas, siis karistatakse süüdlast:

rahatrahwiga mirte üle kahetuhandewiiesaja marga.
Peale selle määratakse süüdlaselt tasuraha mitte üle kahetuhandewiiesaja 

marga ja kohustatakse teda korrawastaselt ülesseatud ehitused ära koristama. 
(629)

5 580? Süüdlast wõõras metsas wiibiinises ilma mõjuma põhjuseta läbisõidu 
teelt kõrwal metsaraiunnse riistadega wõi weoriistadega metsamaterjaali toiiljci- 
wedamiseks, karistatakse:

rahatrahwiga mitte üle tuhande marga. (630)

6 581. Wähetähtis wõõra metsa § 574 ettenähtud omawoliline kasutamine 
ci loeta süüteoks, kui sarnane kasutamine sündis ainult teekäigul tekkinud 
tarwiduste rahuldamiseks metsasaaduste järele. (681)

4 582. Süüdlast selles, et ta:
1) wõõra maa pealt korjas teadwalt peremehe keelu wastu metsamarji!, 

metspuu wilja, seeni wõi muid asju, mis maldajale wõisid kasu tuua;
2) omawoliliselt wõõra maa peal mättaid lõikas, kiwa, liiwa, sawi wõi muid 

wäijakaewatawaid asju saawutas;
3) omawoliliselt wõõra maa peale wedas kiwa, prügi, lõpnud loomi wõi 

mustust;
4) omawoliliselt wõõra maa peal kariloomi wõi lindusid söötis;
5) omawoliliselt läbi läks jala wõi sõites wõõrast heinamaast wõi põllust enne 

nendelt heina wõi lõikuse ärakoristamrst;
6) omawoliliselt üle ajas wõõrast heinamaast wõi põllust kariloomi wõi 

lindusid;
7) omawoliliselt niitis metsarohtu wõõra heinamaa peal wõi wõõras metsas;
8) omawoliliselt ära wiis wõi ajas karilooma wõi linnu, kes söötusel 

wõõra maa Peal kinni oli peetud;
9) omawoliliselt noppis wõi korjas tähtsuseta arwul wõõras wiljapuu toõt 

aiawilja aias, põllul wõi kütitud heinamaal aialillesid, puuwilja, aiawilja wõi 
muid kiilitusi wõi istutusi nende ajawntmata äratarwitamiseks, kuigi mitte selle 
üleastumise kordasaatmise kohas,

karistatakse:
rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande marga. (633)

§ 583. Süüdlast omawolilises sõitmises wõi kariloomade ajamises läbi 
wõõra wiljapuu wõi aiawilja aia wõi läbi wõõra heinamaa, põllu, salu wõi 

10
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karjamaa, mis olid aiaga ümbritsetud, wõi kui nendest läbisõit mci -ajamine 
teadwalt keelatud oli ülespandud boiatusmarkide läbi, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetubande 
marga. (634)

§ 584. Isikut, kes wõõra liikuma waranduse vanti- wõi hoiulewõtmist 
toimetab, wõi tema asjaajajat, kes süüdlane on sarnase waranduse omawolilises 
kasutamises waranduse peremehele kahjuks wõi selle waranduse kasutamiseks 
wäljaandmises, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (635)

36. peatükk.

Teenistusalalised süüteod riigi ja omawalitsuse teenistuses

$ 585. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta teenistuse alal korda saatis teo.
t) milleks seadus wõi tema peale pandud ülesanne temale õigust ei andnud, 

wõi, kuigi andis, mille kordasaatmiseks siiski seaduslikke põhjuseid ei olnud,
2) ilma sellekohase wõimn loata, kui seaduse poolt sarnast luba nõuti, —
karistatakse selle wöimuliialdme eest —
kui see korda saadeti tahtliselt, wõi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja 

sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era 
huwile, —

arestiga mitte üle kuue kuu,

Siili wõimuliialdus korda saadeti tahtliselt ja sellest järgnes tähtis kahj» 
walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase kahju 
hädaoht, wõi kui süüdlane wõimuliialduse juures tarwitas wägiwalda isiku kallal 
wi i karistatawat ähwardust wõi kui wõimuliialdus korda saadeti omakasu tõukel 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Siili aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuliialdusest järgnes tähtis 
lahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Teenijaks loetakse isikut, kes kohuseid kannab wõi ajutist ülesannet täidab 
riigi wõi omawalitsuse teenistuse alal. (636)
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4 586. Wõimuliialduseks ei loeta juhtumist, kui teenija mõnedel erakorralis
tel asjaoludel korda saadab teenistusalalise teo, milleks seadus wõi tema peale pan
dud ülesanne temale õigust ei andnud, mis aga hädatarwilik oli riigi humides 
wõi mida asja tungiwuse pärast kuni selleks loa saamiseni ei wöidud edasi lükata 
ilma nähtama hädaohuta wõi kahjuta teenistuse huwile. (637)

5 587. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta teist teenijat tema kohuste täit
mises tahtliselt takistas, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. (688)

6 588. Teenijat, kes seaduse, tema peale pandud ülesande wõi oma teenistuse 
iseloomu põhjal kohustatud oli eemaldama wõi katkestama kahju, mis ähwardas 
walitsemiskorda tuCn kroonu, omawalitsuse wõi era huwi, ja kes süüdlane on selles, 
et ta, hoolimata oma ttzenistuskohusest, abinõusid tarwitusele ei wõtnud wõi tegusid 
ei teinud, nülledega sarnast kahju oleks wöidud eemaldada lvõi katkestada, karista
takse selle wõimuteostamatuse eest, kui see korda saadeti tahtliselt, wõi kui see korda 
saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale wõi 
kroonu, omawalitsuse wõi era huwile:

arestiau mitte üle kuue kuu.
&ni see wöimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest järgnes tähtis kahju 

walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, lvõi sarnase kahju 
hädaoht, wõi kui see wõimrrteostamatus korda saadeti omakasu tõukel, siis karista
takse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
toiii aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuteostamatusest järgnes täh

tis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Samade karistuste alla ning samadel alustel langeb teenija, keS süüdlane on 

selles, et ta, hoolimata oma teenistuskohusest, abinõusid tarwitusele ei wõtnud wõi 
tegusid ei teinud raskete kuritegude wõi kuritegude jälgimiseks wõi seadusjõusse 
astunud kohtu määruste wõi otsuste täidesaatmiseks kriminaal, administratiiw wõi 
tsiwiil asjus. (639)

8 589. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta, hoolimata oma teenistuskohu- 
sest, abinõusid tarwitusele ei wõtnud seaduse wäljakuulutamiseks, teadaandmiseks 
wõi maksmapanemiseks, karistatakse selle wõimuteostamatuse eest, kui see korda 
saadeti tahtliselt, wõi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis 
kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
10*
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Kui see wõimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja temast järgnes tähtis 
kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnaie 
kahju hädaoht, wõi kui see wõimuteostamatus korda saadeti omakasu tõukel, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuteostamatusest järgnes täh

tis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

sunnitööga, mitte üle kaheksa aasta. (640)

§ 590. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta, hoolimata oma teenistuskoht!- 
sest, abinõusid tarwitusele ei wõtnud sundusliku määruse wäljakuulutamiseks wõi 
maksmapanemiseks, karistatakse selle wõimuteostamatuse eest, kui see korda saadeti 
tahtliselt, wõi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju 
walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui see wõimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest järgnes tähtis 

lahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, wõi kui see wõimuteostamatus korda saadeti omakasu tõukel, siis 
karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuteostamatusest järgnes 

tähtis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (641)

4 591. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) ei tarwitanud abinõusid, milleks kohustatud oli süüdlasest alistuwuskorras 

kõrgema teenistuskoha wõi ülemuse poolt antud käsu wõi muu ettekirjutuse täide
saatmiseks;

2) oma kohuselt hoolimata sissetulnud paberist teada ei andnud oma ülemusele 
wõi asutusele, kus ta teenistuses seisis,

karistatakse selle wõimuteostamatuse eest, kui see korda saadeti tahtliselt, wõt 
kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale 
wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile:

nrestiga mitte üle kuue kuu.
Kui see wõimuteostamatus korda saadeti tahtliselt ja sellest järgnes tähtis 

kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, wõi kui see wõimuteostamatus korda saadeti omakasu tõukel, siis 
karistatakse siiüdlast:

wangimajaga mitte iile kuue kuu.
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Kui aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuteostamatusest järgnes 
täbtis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sar
nase kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (642)

, § 592. Teenijat, kes oma teenistuse iseloomu tõttu kohustatud oli süütegusid 
eemaldama wõi katkestama ja süüdlane on selles, et ta, hoolimata sellest, et tõen
dused kawatsetud wõi ettewöetud raske kuriteo wõi kuriteo kohta temale teada 
olid, wastawaid abinõusid tarwitusele ei wõtnud nende eemaldamiseks wõi katkesta- 
niiseks, kui abinõude tarwitamatajütmise tagajärjeks oli kuriteo wõi raske kuriteo 
kordasaatmine, karistatakse:

kuriteo kordasaatmise juhtumusel —
wangimajaga mitte üle ühe aasta,

raske kuriteo kordasaatmise juhtumusel — 
wangimajaga mitte iile kolme aasta.

Kui neid abinõusid tarwitusele ei wõetud §§ 74—76 wõi 80 ettenähtud raske 
kuriteo eemaldamiseks wõi katkestamiseks, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga sarnase abinõude tarwitamatajütmise tagajärjeks oli §§ 74—76 wõi 

80 ettenähtud raske kuriteo kordasaatmine, siis karistatakse süiidlast:
sunnitööga mitte üle kaheksa aasta.

Zamade karistuste alla ning samadel alustel langeb teenija, kes süüdlane on 
selles, et ta on a ülemusele wõi sellekohasele wõimule wõi ähwardatawale isikule ei 
teatanud kawatsetud wõi ettewöetud raskest kuriteost wõi kuriteost, hoolimata sel
lest, et tõendused selle kohta temale teada olid, wõi et ta oma teadaandes warjas 
asjaolu, mis tähtis oli raske kuriteo wõi kuriteo eemaldamiseks wõi katkesta
miseks. (643)

§ 593. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta hoolimata oina kohusest oma 
ülemusele wõi sellekohasele politsei wõi kohtu wõimule ei teatanud kordasaadetud 
raskelt kuriteost wõi luriteost, mille jälgimine ei ripu ära erakaebusest, wõi ei teata
nud nende kuritegude kordasaatmisest osawötjast, hoolimata sellest, et tõendused selle 
kohta temale teada olid, wõi et ta oma teadaandes warjas asjaolu, mis tähtis ült 
raske kuriteo lv et kuriteo wõi nendest osawötja awalikuks tegemiseks, karistatakse 
selle teatamatajätmise eest,

kui see korda saadeti tahtliselt, wõi kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sel
lest järgnes tähtis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era 
huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.
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Kui see teatamata jätmine korda saadeti tabtliselt ja sellest järgnes tähtis 
lahju walitsennskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, wõi kui teataiuatajätmine korda saadeti omakasu tõukel, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui aga sellest omakasu tõukel kordasaadetud teatamatajätmisest järgnes tähtis 
kahju walitsennskorrale wõi kroonu, oinawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase 
kahju hädaoht, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.

Kui teatamatajätmine puutus §§ 74—76 wõi 80 ettenähtud raskesse kuri- 
teosse wõi sellest csawõtjasse, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (644)

§ 594. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta, hoolimata oma kohusest, selle- 
kobaieid abinõusid tarwitusele ei wötnud isiku kinniwõtmiseks, kes teadwalt:

1) ära oli jooksnud wahi alt wõi kinnihoidmiskohast:
2) kinni pidi wõetama tema kohta wabaduskaotuslise kohtuotsuse täitmiseks, 

wõi sellekohase wõimu kinniwõtmise määruse täitmiseks tema eeluurimise wõi kohtu 
alla andmise tõttu, wõi et teda raskes kuriteos wõi kuriteos süüdistamise 
pärast otsiti:

3) kinni pidi wõetama, sest et teda raske kuriteo wõi kuriteo kordasaatmisel wõi 
kohe pärast selle kordasaatmist oli tabatud,

karistatakse selli- wõimuteostamatuse eest, kui see korda saadeti tabtliselt, wõi 
kui see korda saadeti ettewaatmatalt ja sellest järgnes tähtis kahju walitsemiskor- 
rale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile:

arestiga mitte üle kuue kuu.

Km see wõimuteostamatuL korda saadeti tabtliselt ja sellest järgnes tähtis kahju 
walitsennskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, wõi sarnase kahju 
hädaoht, wõi kui see wõimuteostamatus korda saadeti omakasu tõukel, siis karis
tatakse süüdlast:

wangimajaga mirte üle ühe aasta.
K u i:
1 ) sellest omakasu tõukel kordasaadetud wõimuteostamatusest järgnes tähtis 

kahju walitsemiskvrrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era huwile wõi sarnase 
kahju hädaoht:

2 ) tarwitamata jäeti abinõud teadwalt sunnitööle mõistetud isiku kinniwõtmi
seks, siis karistatakse süiidlast:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
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Kui tarwitamata jäeti abinõud isiku kinniwõtmiseks, kes teadwalt §§ 
74—76 wõi 80 ettenähtud raske kuriteo korda saatnud, wõi selles süüdistataw 
wõi selles süüdi mõistetud oli, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (645)

8 595. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta ei täitnud tema peale pandud 
kohust walwata seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade täitmise üle rahwa 
tennise kaitseabinõude kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kolmekümne- 
tuhande marga.

Kui kohuse täitmatajätmine puutus eeskirjadesse rahwa tennise kaitseabi
nõude kohta epideemiliste haiguste wastu, siis karistatakse süüdlast:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga mitte üle wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui kohuse täitmatajätmine korda saadeti kohas, kus seatud korras kuulutatud 
oli erakorraliste eeskirjade makswus niisuguste epideemiliste haiguste ootel wõi 
ilmumisel, mida seadus iseäranis kardetawaks loeb, siis karistatakse süüdlast 
nimetatud kohuse täitmatajätmises, kui eeskirjades nende täitmatajätmise eest 
teistsugu wastutust määratud ei olnud:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (646)

9 596. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta ei täitnud tema peale pandud 
lohust walwata seaduse wõi sundusliku määruse eeskirjade täitmise iile, mis 
antud olid ettewaatusabinõude kohta:

10 kodulooma taudide, põllumajandusliste taimede, wõi wiljakandjate wõi 
puude istanduste külgehakkawate tõbede wastu;

11 putukate wõi muude elukate laialilagunemise wastu, kes kahjulikud on 
põllumajanduslistele taimedele, wõi wiljakandjatele wõi puude istandustele, 

karistatakse:
arestiga mitte iile kahe kuu wõi rahatrahwiga mitte iile kahekümne- 
tuhande marga. (648)

8 597. Teenijat, -kes süüdlane on selles, et ta ettewaatmatuse tõttu seadus- 
inastaselt isikuwabaduse wöttis kinnipidamise, kinnihoidmise, wabaduskaotuse 
tähtaja pikendamise wõi wabaduskaotuse wiisi ebakohase raskendamise läbi, 
karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (649)

8 598. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta seaduse poolt lubamata korras 
toimetas läbiotsimist, ülewaatust wõi asjade ärawõtet, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
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Kui süüdlane selleks tarwitas wägiwalda isiku kallal wõi karistatawat 
ähwardust, siis karistatakse teda:

ivangimajaga mitte iile iibe aasta.
Kui süüdlane läbiotsimist, ülewaatust wõi asjade ärawõtet toimetas olgugi 

peremehe wõi tema asemiku nõusolekul, kuid ilma seadusliku aluseta, ainult wälja- 
mõeldud ettekäände all teenistustalitust toime panna, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle kolnie aasta.
Kui süüdlane läbiotsimist, ülekuulamist wõi asjade ärawõtet toimetas ilma 

seadusliku aluseta, wäljamõeldud ettekäände all teenistustalitust toime panna ja 
selleks tarwitas wägiwalda isiku kallal wõi karistatawat äbwardust, siis karis
tatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (650)

4 590. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta häbitundmust haawawat lübi- 
waatust toimetas naisisiku juures ilma wiimase nõusolekuta ja ilma sellekohase 
wolituseta, karistatakse:

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
Kui süüdlane sarnase läbiwantuse toime pani, olgugi waatusaluse nõus

olekul, kuid ilma seadusliku aluseta, ainult wäljamõeldud ettekäände all teenistus- 
ülesannet täita, siis karistatakse teda: • 

wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Katse on karistataw. (651)

5 600. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta tema kätte usaldatud walwet 
mangi üle ettewaatmatalt teostas, kui selle ettewaatmatuse tagajärjeks oli ära
jooksmine wahi alt wõi kinnipidamiskohast, karistatakse:

wangimajaga mitte iile kuue kuu.
Kui ärajooksnud wang teadwalt mõistetud oli raske kuriteo eest seatud 

karistusele, wõi kui ta kinni wöetud oli raskes kuriteos süüdistamise pärast, 
siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui ärajooksnud wang teadwalt süüdi mõistetud wõi kinni wõetud oli süüdis

tamise pärast raskes kuriteos, mis §§ 74—76 wõi 80 ette nähtud, siis karistataks 
süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue aasta. (652)

6 601. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta awaldas riigi wõi omawalitsuse 
korraldusi, teateid wõi dokumente, mis temale teatamaks olid saanud teenistuse 
alal wõi tema poolt teenistuswolituste kuritarwituse läbi, ja mis teadwalt sala
duses pidi hoitama, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
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Sama karistuse alla langeb posti ja telegraafi asutuse teenija, kes süüdlane 
on telegrammi wõi postikirjawahetuse sisu awaldamises wõi teadaandmises.

Kui see, mida awaldati, tähtsat kahju wõis tekitada walitsemiskorrale wõi 
kroonu, omawalitsuse wõi era huwile, siis karistatakse süüdlast:

wangimajaga nütte iile ühe aasta.
Kui aga see, mida awaldati, Eesti Wabariigi mälrsesse julgeolekusse puu- 

tuwat saladust sisaldas, siis karistatakse süüdlast: '
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (653)

7 602. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta ettewaatmatuse wõi seatud 
eeskirjade täitmatajätmise tagajärjel wõimaldas plaani, joonistuse wõi dokm 
mendi ärahaaramist, häwitamist wõi kaotamist, mida Eesti Wabariigi julgeoleku 
pärast teadwalt saladuses pidi hoitama wälisriigi eest, wõi et ta sarnase saladuse 
ilmutas ettewaatmatuse tõttu, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (654)
8 603. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta awaldas teenistuse alal wõi 

tema poolt teenistuswolituste kuritarwituse läbi temale teatamaks saanud:
1) walmistuswiise, mida tarwitatakse riikliste krediitpaberite walmistamisel, 

wõi nende paberite sala tundemärke;
2) riigi wõi omawalitsuse wõi eraisiku päralt olema saladuse mõnede asjade 

wõi tööde iseäraliste walmistuswiiside kohta;
3) kroonu wõi omawalitsusliste tööettewõtete wõi hangede asjus enampakku

mise saladuse, kui enampakkumine kinniste teadaannete läbi sünnib;
4) teate mille awaldamine teotada wõis 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)
§ 604. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta wastu wöttis altkäemaksu, 

mis teadwalt antud oli tema poolt tehtud ja tema teenistuskohuste piirkonda 
kuuluma toimetuse eest, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Kui teenija wastu mõlkis altkäemaksu, inis teadwalt antud oli tema awatle- 

iniseks sarnase toimetuse tegemisele, siis karistatakse teda:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.

Kui teenija wastu wõttis altkäemaksu, mis teadwalt antud oli tema awatle- 
miseks süüteo wõi distsiplmaar üleastumise kordasaatmiseks tema teenistusko- 
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büste piirkonnas, wõi sarnase teo wõi üleastumise eest pärast nenõe kordasaatmist, 
siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangiinaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta. (650)

£ (>05. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta wastu wõttis altkäemaksu, mis 
tema poolt nõutud oli toimetuse tegemise puhul tema teenistuskohuste Piirkonnas, 
wõi sarnase toimetuse eest pärast selle kordasaatmist, karistatakse:

wangimajaga nutte üle lihe aasta.
Kui teenija wastu wõttis altkäemaksu, mis tema poolt nõutud oli süüteo wõi 

distsiplinaar üleastumise kordasaatmise puhul tema teenistuskohuste piirkonnas, 
wõi sarnase teo wõi üleastumise eest pärast nende kordasaatmist, siis karistatakse 
reda.

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Kui aga teenija wastu wõttis altkäemaksu, mis tema poolt wälja pressitud 

oli teenistusalalise surwega wõi selle ähwardusega, teenistustoimetuse tegemise 
puhul wõi sarnase toimetuse eest pärast selle kordasaatmist, siis karistatakse teda: 

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Zelle paragrahwi järele süüdi mõistmise korra! käib kaasas õiguste kaotus § 20 

ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iihe aasta.
Katse on karistataw.
Altkäemaksu nõudmist wõi wäljapressimist loetakse tema saamise katseks. (657)
8 606. Teenijat, kes süüdlane on selles et ta seaduswastaseid maksusid enele 

kasuks siss« seadis wõi wõttis, karistatakse: .
wangimajaga mitte iile ühe aasta.

Kui aga süüdlane sarnaseid maksusid wälja pressis teenistusalalise surwe 
wõi selle äbwarduse abil, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 

ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta.
Katse on karistataw. (658)
8 607. Kindlaks määratud kohtuistungite ajajärgu jaoks wandekohtunikkude 

nimekirja üleswõctud isik, niisama ka wandekohtunikkude koosseisu kuuluw isik, 
kes süüdlane on selles, et ta temale pakutud wõi tema poolt nõutud altkäemaksu 
wastu wõttis mis temale teadwalt antud oli kohtu asjas, mis tema kui wande- 
kohtuniku läbiwaatuse alla wõis tulla, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste taotus 8 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõis)inise korral mitte üle ühe aasta. (659)
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4 608. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta §§ 604—607 ettenähtud altkäe
maksu maksmiw suures teadwalt kaasa aitas selle maksu edasiandmisega, enese 
nimel wastuwõtmisega wõi muu wahetalitusega, karistatakse kui nende kuritegude 
kaasaitajat. (660»

4 609. Teenijat, kes lüüdlune on selles, et ta:
1 ) omastas kingituse, nii 5 temale oli antud edasiandmiseks, wõi tema poolt 

saadud oli teisele teenijale edasiandmise ettekäände all;
2 ) omastamise sihil wastu wõttis altkäemaksu teise teenija näol, 
karistatakse:

wangimajaga nutte üle. kolme aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel ka 
wangimaija mõistmise korral mitte üle ühe aasta. (661)

4 610. §§ 604—609 ettenähtud tegude eest süüdimõistmisel wõetakse siiüdlaselt 
ära temale osaks saanud kingitus, wõi nõutakse, 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 õiguse kinkimises, 
siis tunnistatakse seesugune kinkimine makswusetpks. (662)

5 611. Teemjar. kelle peale oli pandud walwe ehitustööde tegemise üle. jc. 
kes süüdlane oti selles, et ta hoone wõi muu ehituse juures teadwalt laskis 
tarwitada kõlbmata ioõi mille tarwilisel määral materjaali, wõi wõimaldas 
sündida tehniliste eeskirjade läitmatajätmist, kui sellest teos järgnes hoone wõ: 
muu ehituse wõi nende osa kokkulangemine, karistatakse:

wangimajaga mitte iile iihe aasta.
Sama karistuse alla langeb hoone wõi muu ehituse wastuwõtja, kes süiidlane 

on nende wastuwõtmises kõlbulikkude pähe, teades, et nad ehitatud olid kõlbmatu 
wõi mitte tarwilisel määral materjaalist wõi tehniliste eeskirjade rikkumisega, 
kui selle tagajärjeks oli hoone wõi muu ehituse wõi nende osa kokkulangemine. 
(663)

6 612. Teenijat, kes süiidlane on selles, et ta omastamise sihil wastu wõttis 
rahasumma wõi muu waranduse, mis tema poolt teadwalt seaduswastaselt nõutud 
oli seaduse wõi sundusliku määruse täitmise, wõi awaliku enampakkumise tingi- 
ruuste, wõi kroonuga wõi omawalitsusega tehtud lepingu tingimuste täitmise 
ettekäände all, wõi teenistustoimetuse eest seatud maksu pähe, karistatakse: 

wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Kui sealjuures warandust aresti, keelu wõi müiigi alla pandi, siis karis

tatakse süiidlast:
wangimajaga mitte üle fime aasta.

Selle paragrahwi järele süiidi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus 
§ 20 ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle iihe aasta.

Katse on karistataw. (664)
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7 613. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta surwe wõi selle ähwarduse abil 
wõi teenistuswolituse muu kuritarwituse abil kasutuskorras wälja pressis teadwalt 
mittekohuslise töö wõi naturaal kohuse täitmise enese wõi teise kasuks, tasuta wõr 
ülemäära madala tasu eest, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel.

Katse on karistataw. (665)

8 614. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) tormale kaldus eeskirjadest, mis seatud olid arwepidamise, wõi raha wõl 

muu waranduse wastuwõtmise, hoidmise ja wäljaandmise korra kohta:
2) seatud korda ei pidanud raharaamatute pidamise juures;
3) eeskirju ei täitnud nende raamatute pidamise juures, mis seatud on mõne

suguste asjade ülestähendamiseks wõi muude sissekirjutuste jaoks, samuti ka nende 
raamatute pidamise juures, mis määratud on liikumata waranduse omandusõiguse 
ülemineku wõi kitsendamise ülestähendamiseks,

fui need teod korda saadeti tahtliselt wõi olgugi ettewaatmatalt, kuid kui neist 
järgnes tähtis lohakilejäämine wõi korratus teenija hoolde usaldatud teenistustege- 
wuse harus wõi tähtis kahju walitsemiskorrale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era 
huwile,

karistatakse:
• arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui aga need teod korda saadeti omakasu tõukel, siis karistatakse süüdlast: 

wangnuajaga mitte üle uhe aasta. (666)

4 615. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta:
1) kokku seadis dokumeudi, kus teadwalt ebaõigelt kirjeldatud oli selle doku

mendi lälu tõendataw asjaolu;
2) teadwalt wale teated sisse taudis raamatutesse, mis seatud olid rahasum

made wõi teistsugu asjade ülestähendamiseks, wõi muude sissekirjutuste jaoks, mis 
walitsemiskorra kohta tähtsad,

karistatakse:
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Kui teadwalt wale kirjeldus mahutatud oli dokumentidesse, mis § 400 nime
tatud, üis karistatakse süüdlast:

wangimajaga mitte üle kuue kuu. (667)
§ 6j6. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta ettewaatmatalt suusõnal wõi 

kirjalikult ametlikus teadaandes wõi tunnistuses audis ebaõigeid teateid, millede jt 
järgnes tähtis kahju walitsennsioirale wõi kroonu, omawalitsuse wõi era lumme, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue tuu. (669)
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§ 617. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta oma teenistusalal suusõnal 
teadroalt ebaõigeid teateid andis wõi neid tõendas, kui sellest kahju tekkis walitse- 
miskorrale wõi kroonu, omnwalitsuse wõi era huwile, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui süüdlane selle kuriteo korda saatis sihiga wälja kutsuda teadwalt 'üüta 

ijifi; süüdlaseks tunnistamist wõi tema peale kahtlustuse juhtimist, siis karistatakse 
teoa:

wangimajaga nutte üle kuue aasta. (670)

§ 618. Teenij.rt, kes süüdlane on selles, et ta õigel ajal selleks seatud raamatu
tesse ei kandnud wõi õigel ajal ara ei saatnud rahasummasid wõi asju, millede 
sissekandmine wõi ärasaatmine oli tema teenistuskohus, kui see tegu tahtliselt korda 
saadeti, karistatakse oeale arweseaduws määratud tasuraha:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui see tegu korda saadeti omakasu tõukel, siis karistatakse süüdlast: 

wangimajaga mitte iile ühe aasta. (671)
§ 619. Notaariust wõi muud teenijat, kes seadnse järele wolitatud on akte 

tegema, tõestama wõi kinnitama ja kes süüdlane on seaduse järele keelatud akt: 
tegemises, tõestamises wõi kinnitamises, karistatakse:

arestiga mirte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb teenija, kes osa wöttis kroonu wõi omawalitsuse 

asutuse esitajana selles paragrahwis nimetatud aktide tegemisest, tõestamisest wõi 
kinnitamisest. (672)

$ 620. Teenijat, kes süüdlane on toimetuse kordasaatmises, mis tema teenis
tuskohuste piirkonda kuulub, seesuguste eeskirjade wõi wormide tahtlise rikku
misega, mis sarnase toimetuse kohta seaduse wõi sundusliku määruse järele seatud 
j ci millede täitmatajätmine toimetuse enese makswusetuks teeb, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu.
Kui seesugune eeskirjade wõi wormide rikkumine korda saadeti omakasu tõukel, 

siis karistatakse süüdlast:
wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 ettenähtud alustel. (673)

§ 621. Kreposti jaoskonna ülemat, notaariust wõi muud tenijat, kes seaduse 
järele õigustatud on akti tegema, tõestama wõi kinnitama ja kes süüdlane on 
niisuguste wormide rikkumises, millede täitmatajätmine akti tõestamise wõi akti 
enese makswusetuks teeb, wõi wiimaselt ära wõtab kreposti wõi notariaat akti jõu, 
kui seesugune wormide rikkumine korda saadeti sihiga akti makswusetuks teha, wõi 
temalt kreposti wõi notariaat akti jõudu ära wõtta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
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Kui see tegu korda saadeti omakasu tõukel, siis karistatakse süüdlast: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta.

Selle paragrahwi järele süüdi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta. (674)

8 622. Kohtunikku wõi muud teenijat, kes seaduse järele wolitatud on 
kriminaal, administratiiw, tsiwiil wõi distsiplinaar asju otsustama, wõi wahe- 
kohtunikku, kes süüdlane on teadwalt ülekohtuse otsuse tegemises, karistatakse: 

wangimajaga mitte iile kolme aasta.
Kui see tegu korda saadeti omakasu tõukel, wõi kui selle otsusega kohtualusele 

teadwalt ebaõigelt karistus määrati, mis seaduse järele raske kuriteo eest seatud, 
siis karistatakse süüdlast:

waugimajaga mitte üle kuue aasta.
Selle paragrahwi järele süiidi mõistmise korral käib kaasas õiguste kaotus § 20 

ettenähtud alustel ka wangimaija määramisega mitte üle ühe aasta. (675)
8 623. Teenijat, kes süüdlane on selles, et ta kriminaal, administratiiw, tsiwiil 

wõi distsiplinaar asjade ajamise juures taotles oma teenistuswolituste kuritarwi- 
tusega wõi õigusmõistmisele mittekohaste abinõudega süüaluselt süütunnistust, wõi 
tunnistajalt wõi eksperdilt tunnistust, karistatakse: 

wangimajaga mitte iile iibe aasta.
Kui süüdlane selle teo korda saatis s.tnga walja kutsuda teadwalt süüta isiku 

süüdlaseks tunnistamist wõi tema peale kahtlustuse juhtimist, siis karistatakse teda: 
wangimajaga mitte üle kuue aasta. (676)

8 624. Asja otsustamisest osawõtjat wandekohtunikku, kes süüdlane on kohtu 
nõupidamise wõi wandekohtunikkude hääletamise saladuse tahtlises awaldamises 
nimetatud asjas, karistatakse:

rahatrahwiga nutte üle kümnetuhande marga. (677)
8 625. Wandekohtunikku, kes süüdlane on süles, et ta kohtu kutsel wande- 

kohtuniku kohuste täitmisele kolmat korda ei tlnnmuö ilma seaduslikkude põhjusteta, 
karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb wandekohtunik, kes süüdlane on teadwalt wale- 

tunnistuse andmises asjaolu iile, mis ou seaduslikuks põhjuseks tema kõrwalda- 
miseks wõi tagandamiseks asjast osawõtmisest wandekohtunikuna. (678)

8 626. Kohtu kutsel wandekohtuniku kohuste täitmisele ilmunud wande
kohtunikku, kes süüdlane on oma kohuse täitmisest keeldumises ilma mõjuwa 
põhjuseta, karistatakse:'

arestiga mitte iile ühe kuu wõi rahatrahwiga mitte üle kümnetuhande 
märga. (679)
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§ 627. Posi-telegraaf: asutuse teenijat, kes süüdlane on selles, et ta.
1) ära häwitas, warjas wõi omastas postikirjawahetnse wõi telegrammi, 

wõi kinni pidas selle edasisaatmist wõi wäljaandunst;
2) moonutas postikirjawahetnse wõi telegrammi sisu;
3) awaldas wõi teada andis telegrammi wõi kinnise postikirjawahetnse sisu, 

olgugi peole oina teenistuse mahapanekut neis asutustes, wõi kätte andis seesuguse 
telegrammi wõi kirjawahetuse teadwalt mitte wastawale isikule, sihiga teda nende 
sisuga tutwustada;

4) postikirjawahetnse wõi telegrammi lahti tegi, kni see tegu korda saadet: 
omakasu tõukel,

karistatakse:
selle paragrahwi p.p. 1 ja 2 nimetatud juhtumuste! — 

wangimajaga mitte üle kolme aasta,
muil juhtumuste! — .

wangimajaga mitte iile ühe aasta.
5l atse on karistataw.
Samade karistuste alla ja samal alusel langeb posti-telegraasi aslrtuse teenija, 

kes süüdlane on selles, et ta wõimaldas asutuse teisele teenijale wõi muule isikule 
selles paragrahwis ettenähtud süütegusid korda saata. (680)

8 628. Teenijat, kes wõõra waranduse müümist enampakkumise teel toimetab 
wõi müümise järele walwab ja kes süüdlane on selles, et ta tähendatud warandnie 
ülemäära madala hinna eest maha müüs wõi maha müüa wõimaldas teadwalt 
oksjoni jaoks seatud eeskirjade rikkumise abil, kui see tegu korda saadeti omakasu 
tõukel, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue aasta
Sama karistuse alla langeb oksjoni toimetama isiku ülem, kes süüdlane on 

nimetatud teo kordasaatmisele kihutamises. (681)

8 629. Teenijat, kes süüdlane on waranduslisse tehingusse astumises, mis 
temale tema teenistusala tõttu seaduse järele keelatud oli, karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu.
Sama karistuste alla langeb teenija, kes süüdlane on sarnase tööstuslise wõi 

kaubanduslise äri ajamises, wõi muu waranduslise iseloomuga tegewuse wõi era 
ülesande toimetamises, mis temale tema teenistusala tõttu seaduse järele keelatud 
oli, wõi ülemuse poolt lubatud ei olnud, kui sarnast luba seaduse järele nõuti. (682)

8 630. Teenijat, kelle peal lasub kohus walwata warandusliste ettewõtete 
iile, wõi sõlmida, kinnitada wõi täita toöwötte, hange wõi muud waraduslisr 
lepingut, wõi toime panna oksjoni, wõi walwata nimetatud 'toimetuste järele, 
ja kes süüdlane on temale seaduse järele keelatud osawõtmises neist ettemõteteft 



wu §§ 630—634

wõi lepingust, wõi kautsjoni andmises lepingu järele oma nimel wõi oma abikaasa 
nimel wõi aseisiku läbi, karistatakse:

wangimajaga mitte üle ühe aasta.
Süüdlase poolt sissemakstud kautsjon wõetakse ära. ((683)
h 631. Kaitsewäe hobuste jaoskonna juhataja kohuste täitjat wõi tema abi 

kes süüdlane on jaoskonna juhatamisest tahtliselt körwalekaldumises wõi 
oina kohuste täitmatajätmises selle jaoskonna juhatamisel kaitsewäe hobuste wõi 
kaitsewäe weoriistade üleskirjutamise wõi kaitsewäele hobuste wõi weoriistade 
andmise juures, kui see tegu üleskirjutamisele wõi andmisele kahju tekitas, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu wõi rahatrahwiga nutte iile wiiekümne- 
tuhande marga.

Kui süüdlane ei täitnud oma kohust kaitsewäele hobuste wõi weoriistade 
andmise asjus sõja ajal, siis karistatakse teda:

wangimajaga mitte üle ühe aasta. (684)
4 632. Teenijat, kes süüdlane on:
1) kaalu wõi mõõdu tembeldamises, mis teadwalt ebaõiged olid:
2) tembeldamise alla käiwale seadusele teadwalt ebaõige proowi peale- 

panemises,
karistatakse:

wangimajaga mitte üle lihe aasta. (685)
§ 633. Teenijat, kelle peale oli pandud kohus toiduainetele wõi muule 

kaubale templit wõi muud märki Peale panna, mis tõendab nende kahjutust 
terwisele, ja kes süüdlane on sarnase märgi pealepanemises kaubale, mis teadwalt 
läbiwaatuse all ei olnud,' karistatakse:

arestiga mitte iile kuue kuu.
Kui sarnane märk peale pandi toiduainetele wõi muule kaubale, mis terwisele 

kahjulikud, siis karistatakse süüdlast:
wangiinajaga mitte üle iibe aasta. (686)

8 634. Raudtee teenistuses olewat isikut, kes kohustatud oli sellesse tennistusse 
jääma kaitsewäe mobilisatsiooni wäljakuulutamise päewast peale, ja kes süüdlane 
on sellest teenistusest ornawolilises lahkumises wõi teenistuskohuste täitmisele 
antud tähtajaks mitteilmumises selle tee peale, kuhu ta komandeeritud oli, ilma 
mõjuwu põhjuseta, karistatakse:

wangimajaga mitte üle kuue kuu.
Sama karistuse alla langeb selle paragrahwi esimeses jaos nimetatud raudtee 

teenija ülem, kes süüdlane on selles, et ta teda teenistusest wabastas sihiga talle 
wõimalust anda oina kohustisest teenistusest kõrwale kalduda, wõi teda teenistus- 
puhkusele laskis sama pihiga. (687)


