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I

KRIMINAALSEADUSTIK. 1)

18. Surmanuhtlusele või sunnitööle mõistmisega 
käib kaasas riigi ja omavalitsuse teenistuskohalt tagan
damine ja riikliku pensioni, riiklikkude teenetemärkide 
ja sõjaliste aumärkide kaotus. RT 1940, 11, 79.

201. Surmanuhtlusele või sunnitööle mõistmisega 
käib kaasas sõjaväeliste auastmete kaotus.

1) Tähtmärgiga (") on märgitud paragrahvid, mis 
alluvad jaoskonnakohtule.

Reamehest kõrgemas sõjaväelises auastmes olevad 
isikud alandatakse reameheks:

1) vangimajja mõistmisega üle ühe aasta;
2) süüdimõistmisega võõra varanduse omastamises, 

usalduse kuritarvitamises, varguses, röövimises, 
väljapressimises või kelmuses;

3) vangimajja mõistmisega, olgugi üheks aastaks 
või alla seda, kuid ühes õiguste kitsendami
sega § 20 järgi.

Käesoleva paragrahvi teises lõikes tähendatud taga
järg ei käi kaasas süüdimõistmisega § 443—450 ette
nähtud süütegudes, kui määrati vangimaja. RT 1940, 
11, 79.

65. Kes enne kahtuotsuse, -resolutsiooni või 
vandekohtunikkude verdikti kuulutamist kaks või 
rohkem sama või üheliigilist süütegu saatis korda 
kuritegevusega harjumuse või selle tegevuse äriaja
miseks muutumise tõttu, langeb, kui seaduses sarnaste 
tegude eest ei ole ette nähtud erikaristust, vastutuse 
alla koostusmääruste järgi, mis tähendatud § 61—64.

Peale selle võib kohus, kui ta määrab kõige 
raskema karistusena:

1) tähtajata sunnitöö, — ära keelata enne täht- 
aga tingimisi vabastamise enne kahekümne 
aasta möödumist;
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2) tähtaegse sunnitöö. — seda pikendada kuni 
kahekümne aastani;

3) vangimaja, — seda pikendada kuni kaheksa 
aastani või üle minna tähtaegsele sunnitööle, 

4) aresti, — seda pikendada kuni ühe aastani;
5) rahatrahvi, — määrata peale selle veel aresti 

mitte üle ühe kuu. RT 1940, 15, 112.

67. Kes pärast kohtuotsuse, -resolutsiooni või 
vandekohtunikkude verdikti kuulutamist või karistuse 
kandmise ajal saatis korda süüteo, võetakse vastutusele 
üldalustel, silmas pidades järgmisi tingimusi:

1) tähtajata sunnitöö ühendamisel sama karistu
sega pikendatakse enne tähtaega tingimisi va
bastamise tähtaega kolmekümne aastani;

2) tähtajata sunnitöö ühendamisel tähtaegse sunni
tööga lisatakse juurde enne tähtaega tingimisi 
vabastamise tähtajale pool aega kohtu poolt 
otsustatud tähtaegsest sunnitööst;

3) tähtajata sunnitöö ühendamisel muude vabadus- 
kaotuslikkude karistustega, peale sunnitöö, pi
kendatakse enne tähtaega tingimisi vabastamise 
tähtaega neile karistustele vastavate sunnitöö 
tähtaegade võrra § 64 tähendatud hulka arvamise 
määruste järgi, kuid mitte enam kui kahe 
aasta võrra;

4) tähtaegsete vabaduskaotuslikkude karistuste 
Ühendamisel arvutatakse nende tähtajad kokku; 
on aga süüdlasel kanda lahkliigilised karistu
sed, siis arvutatakse kergemat liiki karistus 
raskemale juurde ühes tähtaja lühendamisega 
§ 64 tähendatud arvestusviisil, kusjuures lii

’ detud karistus määratakse aastate, kuude, nä
dalate ja päevade kaupa; karistuse üldine kes- 
tu ei või ületada § 65 teise lõike p. 2—4 
nimetatud tähtaegu ega üle minna raskemat 
liiki karistusele;

5) vangimaja ühendamisel parandusasutisega või 
vastutusliku valve alla andmisega määratakse 
vangimaja, kusjuures kohus võib vangimaja- 
karistust veel suurendada kuni seaduses ette
nähtud ülemmäärani. Parandusasutise ühenda
misel vastutusliku valve alla andmisega määra
takse parandusasutis. RT 1940, 15, 112.

761. Süüdlast Eesti Vabariigi iseseisvust eitava 
propaganda arendamises karistatakse:

vangimajaga mitte üle kuue aasta. 
RT 1940. 15, 112.
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79. Süüdlast jultunud lugupidamatuse väljenda
mises Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Riigivolikogu, 
Riiginõukogu. Vabariigi Valitsuse või Riigikohtu vastu 
kõne või kirjatöö avaliku ettekandmisega või etteluge
misega või kirjatöö või kujutise levitamisega või ava
liku väljapanemisega — karistatakse: 

vangimaiaga mitte üle kolme 
aasta. RT 1940, 15, 112.

82. Eesti Vabariigi kodanikku, kes süüdlane selles:
1) et ta välisriigi valitsust avatles ette võtma Eesti 

Vabariigi vastu sõjalisi või muid vaenulisi tegu
sid, temaga lõpetama sõjaliitu või keelduma 
temaga sarnasesse liitu astumisest;

2) et ta enne sõjakuulutamist välisriigi valitsusele 
enese või teiste nimel andis lubaduse olla abiks 
selle riigi sõjategevusel Eesti Vabariigi vastu, 

karistatakse:
sunnitööga mitte üle viieteist
kümne aasta.

Kui süüdlane võis oma teenistuse tõttu teada Eesti 
Vabariigi sõjajõudude seisukorda või välisriigi valit
susele sõja korral Eesti Vabariigi vastu anda tunduvat 
abi, siis karistatakse teda: 

surmanuhtlusega või tähtajata 
sunnitööga. RT 1940, 15, 112.

83. Süüdlast selles, et ta aitas välisriigi valit
susele või agendile koguda asju või teateid, mis puutu
vad Eesti Vabariigi välisesse julgeolekusse või ta 
sõjajõududesse või sõjalise riigikaitse ehitistesse, karis
tatakse :

sunnitööga mitte üle kaheksa 
aasta.

Kui käesolevas paragrahvis ettenähtud raske kuri
tegu saadeti korda sõja ajal, siis karistatakse süüdlast: 

sunnitööga mitte üle viieteist
kümne aasta. RT 1940, 15, 112.

84. Süüdlast selles, et ta välisriigi huvides aval
das, teatas või andis edasi teisele isikule ilma selle’ 
kohase volituseta:

1) teateid või asju, mis puutuvad Eesti Vabariigi 
välisesse julgeolekusse või ta sõjajõududesse või 
sõjalise riigikaitse ehitistesse ja mida pidi 
saladuses hoitama;

2) plaani, joonistuse või muu kirjelduse või kuju
tise Eesti Vabariigi kindlustatud kohast, vii
mase jaoks määratud rajoonist või esplanaadist, 
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sõjalaevast või muust ehitisest, niis oli määra
tud sõjaliseks riigikaitseks, või dokumendi, mis 
puutub mobilisatsioonisse või üldse sõja ette- 
valmistuskorraldustesse,

karistatakse:
sunnitööga mitte üle viieteist
kümne aasta.

Kui käesolevas paragrahvis ettenähtud rasked kuri
teod saadeti korda sõja ajal, siis karistatakse süüdlast: 

surmanuhtlusega või tähtajata 
sunnitööga. RT 1940, 15, 112.

85. Süüdlast selles, et ta leppis kokku välis
riigi valitsusega või tema agendiga saata korda rasket 
kuritegu, mis ette nähtud § 83 või 84, karistatakse: 

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
'Kui käesolevas paragrahvis ettenähtud kuritegu 

saadeti korda sõja ajal, siis karistatakse süüdlast: 
sunnitööga mitte üle viieteist
kümne aasta.

Katse on karistatav. RT 1940, 15, 112.

86. Süüdlast selles, et ta saatis korda § 83, 84 
või 85 ettenähtud raske kuriteo või kuriteo, kui neis 
paragrahvides nimetatud teated või asjad olid tema 
kätte usaldatud teenistusalal või kui ta võis neid saada 
enda kätte või tutvuda nendega oma teenistuse tõttu, 
karistatakse:

1) § 83 ettenähtud juhul —
sunnitööga mitte üle viieteist
kümne aasta.

2) § 84 ettenähtud juhul — 
surmanuhtlusega või tähtajata 
sunnitööga,

3) § 85 ettenähtud juhul — 
sunnitööga mitte üle kaheksa 
aasta.

Kui käesolevas paragrahvis ettenähtud rasked kuri
teod saadeti korda sõja ajal, siis karistatakse süüdlast: 

käesoleva paragrahvi p. 2 ettenähtud juhul — 
surmanuhtlusega.

käesoleva paragrahvi p. 1 ja 3 ettenähtud juhtudel — 
tähtajata sunnitööga. RT 1940,15,112.

971. Paragrahvides 83—86 ja 88—91 ettenähtud 
karistuste alla ja neis ettenähtud alustel langeb süüd
lane nei paragrahvides ettenähtud raske kuriteo või 
kuriteo eest, kui see oli sihitud Eesti Vabariigiga vas
tastikuse abistamise lepinguga seotud välisriigi vastu 
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ning puutus Eesti territooriumil asuvatesse sama välis
riigi relvastatud jõududesse või sõjalistesse kaitse- 
ehitistesse. RT 1940, 15, 112.

*1122. Ühingu liiget, kes süüdlane selles, et ta 
seaduses nõutava loata ühingusse kuuluvuse tunnusena 
kandis lippu või eristusmärki või erilisi vormiriideid, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Sama karistuse alla langeb ühingu liige, kes süüd
lane selles, et ta seaduses nõutava loata võttis vastu 
välismaal asuvalt» organisatsioonilt tunnustus- või eris- 
tusmärgi. RT 1940, 15, 112.

115. Süüdlast selles, et ta õhutas kõne või 
kirjatöö avaliku ettekandmisega või ettelugemisega või 
kirjatöö või kujutise levitamisega või avalikult välja
panemisega :

1) vaenu üksikute rahvakihtide või ühiskondlik
kude rühmituste vahel;

2) tegutsemisele või tõrkumisele seaduse, määruse 
või võimu seadusliku korralduse vastu;

3) sõjaväelasi riigikaitse teenistuskohuste rikku
misele;

4) vägivallategudele;
5) mõne muu, peale eespool tähendatu, raske kuri

teo või kuriteo kordasaatmisele.,
karistatakse:

vangimajaga mitte üle kolme 
aasta või arestiga mitte üle kuue 
k u u.

Kui sealjuures:
1) süüdlane õhutas teguviisile, mis on kardetav 

hulga inimeste elule;
2) õhutuse tagajärjeks oli raske kuriteo korda

saatmine, siis karistatakse süüdlast: 
sunnitööga mitte üle kaheksa 
aasta või vangimajaga mitte üle 
kuue aasta.

Katse on karistatav. RT 1940, 15, 112.

116. Süüdlast selles, et ta mittevalikult õhutas:
1) vaenu üksikute rahvakihtide või ühiskondlikkude 

rühmituste vahel;
2) tegutsemisele või tõrkumisele seaduse, määruse 

või võimu seadusliku korralduse vastu;
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3) sõjaväelasi riigikaitse teenistuskohuste rikku
misele;

4) vägivallategudele;
5) mõne muu, peale eespool tähendatu, raske kuri

teo või kuriteo kordasaatmisele,
karistatakse:

vangimajaga mitte üle kolme 
aasta või arestiga mitte üle kuue 
kuu.

Kui sealjuures:
1) süüdlane õhutas teguviisile, mis on kardetav 

hulga inimeste elule;
2) õhutuse tagajärjeks oli raske kuriteo korda

saatmine, siis karistatakse süüdlast: 
sunnitööga mitte üle kaheksa 
aasta või vangimajaga mitte üle 
kuue aasta.

Katse on karistatav. RT 1940, 15, 112.

120. Süüdlast jultunud lugupidamatuse väljendami
ses avalduse või teoga Eesti Vabariigi, Eesti rahva, 
Eestis kehtiva riigikorra või Eesti riigihümni vastu 
karistatakse:

vangimajaga mitte üle kolme 
aasta või arestiga mitte üle kuue 
kuu. RT 1940, 15, 112.

*1371. Süüdlast selles, et ta seatud korra vasta
selt läbistas Eesti Vabariigi riigipiiri või tegi katset 
selle läbistamiseks, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle viiesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

144. Süüdlast selles, et ta:
1) eeluurimisel või kohtus teadvalt vale seletuse 

andis asjaolust, mis on seaduslikuks põhjuseks 
ta kõrvaldamiseks või tagandamiseks tunnistuse 
andmisest vande all või vandeta või asjast 
osavõtmisest eksperdina või tõlgina;

2) advokatuuri vastuvõtmiseks esitatud sooviaval
duse juures oma allkirjaga teadvalt valesti 
tõendas, et tal ei ole seaduslikke takistusi 
advokatuuri astumiseks;

3) esitas tsiviil-, administratiiv- või kriminaalasjas 
vaesusõiguse saamiseks teadvalt tõele mittevas
tavaid andmeid oma elukutse, perekonnaseisu, 
varandusliku seisukorra, sissetulekute, välja
minekute või tema poolt makstavate otseste 
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riiklikkude maksude kohta, või et ta jätkas 
vaesusõiguse kasutamist hoolimata sellest, et 
asjaolud, mille põhjal talle vaesusõigus anti, 
tema teada olid muutunud,

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu. RT 
1940, 15, 112.

155. Süüdlast selles, et ta tunnistajana, manukana, 
eksperdina või tõlgina juurdlusele, eeluurimisele või 
kohtusse ilmudes keeldus oma kohuse täitmisest mõjuva 
põhjuseta, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja
krooni. RT 1940, 15, 112.

156. Süüdlast vangi vabastamises vahi alt või 
kinnihoidmiskohast või kaasaaitamises vangi põgenemi
sel, karistatakse:

vangimajaga mitte üle ühe aasta.
Kui vabastamine sündis vägivallaga vangivahi isiku 

kallal või kinnihoidmiskoha rikkumisega, siis karista
takse süüdlast:

vangimai, aga mitte üle kolme 
aasta.

Kui vabastati süüdlasele teadvalt surmanuhtlusele 
mõistetu või sunnitööle mõistetu või seda karistust 
kandev isik, siis karistatakse süüdlast:

käesoleva paragrahvi esimeses lõikes ettenähtud 
juhul —

vangimajaga mitte üle kolme
aasta, I-

käesoleva paragrahvi teises lõikes ettenähtud 
juhul —•

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
Kui aga vabastati süüdlasele teadvalt § 74—76, 80 

või 96 ettenähtud raske kuriteo või kuriteo eest uuri
misele võetud või neis süüdi mõistetud isik, siis karis
tatakse süüdlast:

käesoleva paragrahvi esimeses lõikes nimetatud 
tingimustel:

kui vabastati isik, kes § 74—76 või 8Ö ettenähtud 
raske kuriteo eest uurimisele võetud või selles süüdi 
mõistetud, —

vangimajaga mitte üle kuue aasta, 
kui vabastati isik, kes § 96 ettenähtud kuriteo eest 

uurimisele võetud või selles süüdi mõistetud, —
vangimajaga mitte üle kolme 
aasta;
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käesoleva paragrahvi teises lõikes nimetatud tin
gimustel:

kui vabastati isik, kes § 74—76 või 80 ette
nähtud raske kuriteo eest uurimisele võetud või selles 
süüdi mõistetud, —

sunnitööga mitte üle kaheksa 
aasta,

kui vabastati isik, kes § 96 ettenähtud kuriteo eest 
uurimisele võetud või selles süüdi mõistetud, —

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
Katse on karistatav. RT 1940, 15, 112.

* 173. Süüdlast selles, et ta ei täitnud rekvisitsi
ooni või sundkorras kasutamise alal temale pealepan
dud kohustust määratud kohas üle anda vastavate või
mude korraldusse riigikaitse vajadusteks varasid, karis
tatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolme 
tuhande krooni.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta 
ei täitnud tema peale pandud riigikaitsealast töökohus- 
tust või evakuatsiooni kohta antud korraldusi. RT 
1939, 84, 658.

* 174. Süüdlast selles, et ta ei andnud määratud 
tähtajaks vastavatele võimudele nõudmise peale and
meid rekvisitsiooni, sundkorras kasutamise või evakuat
siooni ettevalmistamiseks või teostamiseks või tahtli
kult andis valeandmeid, karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle tuhande 
krooni.

Sama karistuse alla langeb süüdlane selles, et ta 
mõjuva põhjuseta jättis toomata määratud kohta üld- 
lugemisele, registreerimisele, kontrollkogumisele või 
katsemobilisatsiooni korral liiklusvahendi või selle 
juurde kuuluva abinõu, tarbevahendi või tagavaraosa. 
RT 1939, 84, 658.

* 175. Süüdlast selles, et ta mobilisatsiooni välja
kuulutamisest või sõjategevuse algusest kuni demobili- 
satsiooni lõpu väljakuulutamiseni rikkus, hävitas, var
jas või välisriikidesse välja vedas varasid, millede 
kohta seatud korras oli kehtima pandud välisriiki välja
veo keeld, karistatakse:

vangimajaga mitte üle kahe aasta. 
RT 1939, 84,. 658.
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* 176. Laeva omanikku, tema asemikku või laeva 
juhti, kes süüdlane selles, et ta ei täitnud seaduse ees
kirju, mis antud riigikaitseliste sundkoormatiste alal 
laevade kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolme 
tuhande krooni.

Kui nimetatud eeskirjade täitmata jätmine sündis 
pärast mobilisatsiooni väljakuulutamist või sõjatege
vuse ajal, siis karistatakse süüdlast:

vangimajaga mitte üle kahe aasta. 
RT 1939, 84, 658.

* 1761. Süüdlast selles, et ta Majandusministri 
loata võõrandas Eesti laeva, muu ujuvabinõu või nende 
murdosa välisriigile või välismaalasele, karistatakse: 

vangimajaga mitte üle kahe aasta.
Sama karistuse alla langeb laevaomanik või laeva- 

juht, kes süüdlane selles, et ta ei täitnud Majandus
ministri poolt temale pandud kohustust kaupade veo 
alal. RT 1939, 74, 581.

* 230 . Liiklemisvahendi juhti, kes süüdlane sel
les, et ta liiklemisvahendiga põhjustatud õnnetusjuh
tumi korral ei täitnud seaduse või määruse eeskirju, 
mis antud õnnetuskohal peatumise, õnnetusolukorra 
selgitamise või õnnetuse läbi kannatanu abistamise 
kohta, karistatakse:

1

vangimajaga mitte üle kuue kuu. 
RT 1940, 15, 112.

234. Kaotatud. RT 1940, 15, 112.

*235. Süüdlast selles, et ta jättis täitmata seaduse 
või määruse eeskirjad:

1) ettevaatusabinõude kohta tulikahju vastu või 
tulega või kergesti süttiva ainega ümberkäi
misel;

2) kaasaaitamise kohta tulikahju kustutamisel;
3) kergesti süttivate ainete valmistamise, hoid

mise, vedamise, väljalaadimise või müügi kohta, 
karistatakse:
arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolme
saja krooni. RT 1940, 15, 112.

*236. Süüdlast selles, et ta jättis täitmata ees
kirjad ettevaatusabinõude kohta tulikahju vastu ker
gesti süttivate ainete laos või väljalaadimise kohas või 
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nende ainetega Laaditud laeval või vagunis või nii
suguse laeva või vaguni seisukohal, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle viiesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

*237. Süüdlast selles, et ta:
1) suitsetas seesuguses kohas, kus seitsetamine 

keelatud seadusega või määrusega;
2) suitsetas hoolimata suitsetamiskeelu kohta välja

pandud hoiatusest, kusjuures suitsetamine äh
vardas tekitada tulikahju või plahvatuse häda
ohtu,

karistatakse:
arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja 
krooni.

Kui suitsetati seesuguses kohas, kus suitsetamine 
keelatpd tulikahju või plahvatuse tekkimise ärahoidmi
seks antud seadusega või määrusega, siis karistatakse 
süüdlast:

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

*238. Kes seadusega või määrusega kohustatud 
teatama tekkinud tulikahjust ja süüdlane selles, et ta 
seda kohust ei täitnud õigel ajal, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

*2391. Süüdlast selles, et ta .ei täitnud toor- või 
tarbeainete või muu vallasvara tagavarade soetamise 
või hoidmise või toor- või tarbeainete tootmise, ostu, 
müügi või müügihindade või toor- või tarbeainete 
asutiste või ettevõtete vahel jaotamise või elanikele 
väljaandmise kohta antud seaduse või määruse ees
kirju või seaduslikke korraldusi, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolme 
tuhande krooni.

Peale selle võib kohus süüdlaselt, kui ta saatis 
süüteo korda tööstusliku või kaubandusliku ettevõtte 
pidajana või juhatajana, võtta tööstusliku või kauban
dusliku ettevõtte pidamise õiguse ühest kuni viie 
aastani või ka jäädavalt ja mõista temalt tasuraha 
mitte üle kümne tuhande krooni. RT 1939, 77, 614.
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* 2432. Süüdlast korduvas võõraste loomade ravi
mises veterinaararsti või veterinaarvelskri kutsetege
vuse loata, välja arvatud esimese abi andmine ja 
juhud, mis kindlaks määratud haiguste ja õnnetus
juhtumite sellekohase nimestikuga, karistatakse: 

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 281. Süüdlast selles, et ta andis välja perioo
dilise trükitoote seaduslikus korras registreerimata 
või et ta seatud korras ei teatanud muudatustest pe
rioodilise trükitoote registreerimiseks esitatud and
metes, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Sama karistuse alla langeb perioodilise trükitoote 
väljaandja, kes süüdlane selles, et ta avaldas perioo
dilises trükitootes erakuulutusi sellekohase loata. RT 
1940, 15, 112.

* 282. Trükiasutise juhatajat, kes süüdlane selles, 
et ta laskis välja perioodilise trükitoote trükiasutisest 
trükitoote nimetust, järjekorra numbrit, ilmumise kuu
päeva, aastat või ilmumissagedust, väljaandja nime 
või perekonnanime või nimetust, vastutava toimetaja 
nime või perekonnanime, trükiasutise nimetust või 
asukohta või toimetuse aadressi märkimata või valesti 
märkides, karistatakse: .

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Sama karistuse alla langeb perioodilise trükitoote 
väljaandja, kes süüdlane selles, et ta saatis perioo
dilise trükitoote käibele enne trükitootel märgitud kuu
päeva, ja mitteperioodilise trükitoote väljaandja või 
kirjastaja, kes süüdlane selles, et ta saatis mitte
perioodilise trükitoote käibele väljaandja või kirjastaja 
nime või perekonnanime või nimetust, trükiasutise 
nimetust või asukohta või ilmumisaastat märkimata 
või valesti märkides. RT 1940, 15, 112.

*284. Perioodilise trükitoote vastutavat toimeta
jat, kes süüdlane selles, et ta seaduses ettenähtud 
korras ei avaldanud § 293 p. 2 põhjal avaldamiseks 
saadetud kohtuotsust või riigi- või omavalitsusasutise 
või riigi- või omavalitsusteenija poolt avaldamiseks 
saadetud teadaannet või kuulutust või Vabariigi Valit
suse, Vabariigi Valitsuse liikme, Sõjavägede Ülem
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juhataja või Sõjavägede Juhataja, Õiguskantsleri, Riigi
kontrolöri või Riigisekretäri poolt antud kirjalikke 
seletusi või kirjeldusi, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 285. Perioodilise trükitoote vastutavat toimeta
jat või mitteperioodilise trükitoote väljaandjat, kes 
süüdlane selles, et ta trükis avaldas sellekohase loata 
riigi- või omavalitsusasutiste salajas hoitavaid pro
tokolle, teenistuslikke kirju, dokumente või nende sisu 
või Vabariigi Valitsuse. Riigikogu üldkoosoleku, Riigi
volikogu. Riiginõukogu või nende komisjonide kinnis
tel istungitel arutusel olnud asju, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 286. Perioodilise trükitoote vastutavat toimeta
jat või mitteperioodilise trükitoote väljaandjat, kes 
süüdlane Vabariigi Valitsuse poolt seaduslikus korras 
avaldamiseks keelatud teadete või kirjutiste avalda
mises riigikaitse, relvastatud jõudude korraldamise 
või relvastuse kohta, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle viiesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 291. Süüdlast selles, et ta:
1) trükis avaldas teate vägistamisest, enesetapmi

sest või vastsündinud vallaslapse tapmisest 
ema poolt;

2) trükis avaldas sellekohase loata enne kohtu
istungit või asja lõpetamist teate, mis oli võe
tud juurdlus- või eeluurimismaterjalist;

3) ei täitnud seaduse eeskirju kohtuotsuste või 
kohtuasjus andmete trükis avaldamise kohta, 

karistatakse:
arestiga mitte üle kuue kuu või 
rahatrahviga mitte üle viiesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 3001. Süüdlast selles, et ta ei esitanud seaduse 
järgi nõutavaid teateid või esitas valeteateid tööstus- 
või kaubandusettevõtte ärideregistrisse kandmiseks, 
karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Sama karistuse alla langeb süüdlane Firmade 
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seaduse järgi temale mittekuuluva firma tahtlikus 
tarvitamises. RT 1940, 15, 112.

* 3491. Tööstusliku käitise pidajat või juhatajat, 
kes süüdlane selles, et ta tahtlikult takistas töölis- 
nõukogu või töölis vanema valimist või tööliskonna 
asutise tegevust, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 3492. Tööstusliku käitise pidajat või juhatajat-, 
kes süüdlane selles, et ta töölisnõukogule või töölis- 
vanemale nende nõudel ei näidanud käitise raamatuid 
või dokumente töölepingu kohta või ei andnud üle
vaadet käitise üldise seisukorra ja loodetava tööjõu- 
vajaduse kohta, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 3494. Tööandjat, kes muutis seaduses nõutava 
kokkuleppeta töötülide lähendamise komisjoni jõus
tunud otsuses väljendatud tingimusi otsuse kehtivuse 
ajal, karistatakse: -

arestiga mitte üle kolme kuu. RT 
1940, 15, 112.

* 351. Tööstusliku või kaubandusliku käitise pi
dajat või juhatajat, kes süüdlane selles, et ta ei täit
nud seaduse või määruse eeskirju, mis antud laste, 
alaealiste või naisisikute töö kohta nimetatud käitises, 
karistatakse:

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Sama karistuse alla langeb põllupidaja, kes süüd
lane selles, et ta ei täitnud seaduse või määruse ees
kirju, mis antud laste või alaealiste töö kohta nende 
tervise või julgeoleku kaitseks. RT 1940, 15, 112.

* 352. Tööliste õnnetusjuhtude vastu kindlusta
mise eeskirjade alla kuuluva käitise pidajat või juhata
jat, kes süüdlane selles, et ta seatud korras ei teatanud 
politseile või tööinspetorile õnnetusest, mis töölisele 
juhtunud käitise töö juures või töö tagajärjel, või 
säärasel juhul seatud korras ei kutsunud arsti töö
lise ülevaatamise toimetamiseks, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.
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* 353. Tööliste õnnetusjuhtude vastu kindlusta
mise eeskirjade alla kuuluva käitise pidajat või juha
tajat, kes süüdlane selles, et ta seatud korras ei 
saatnud vastavale tööinspektsiooni ametnikule teateid 
käitise töötamisviisi või tööle võetud isikute arvu 
kohta või käitise sulgemise või ülemineku ja viimas
tega ühenduses olevate kohuste täitmise kohta, karis
tatakse:

rahatrahviga mitte üle kahesaja 
krooni.

Kui süüdlane saatis valeteateid, siis karistatakse 
teda:

vangimajaga mitte üle kuue kuu. 
RT 1940, 15, 112.

* 354. Tööliste haiguse vastu kindlustamise ees
kirjade alla kuuluva käitise pidajat või juhatajat, kes 
süüdlane selles, et ta ei saatnud kindlustamise sea
dusega nõutavaid teateid selles käitises tehtavate 
tööde, tööle võetud isikute arvu, nende palga suu
ruse ja selle maksmise tähtaegade, nende tööle või 
teenistusse võtmise aja või nende vabastamise aja 
kohta, samuti selles, et ta ei pidanud või revideeri
misele ei esitanud kindlustamise seadusega nõutavaid 
dokumente, arveid, raamatuid või sissekirjutusi, ka
ristatakse:

rahatrahviga mitte üle kahesaja 
krooni.

Kui süüdlane saatis valeteateid, siis karistatakse 
teda:

vangimajaga mitte üle kuue kuu. 
RT 1940, 15, 112.

* 355. Tööliste haiguse vastu kindlustamise ees
kirjade alla kuuluva tööstusliku käitise pidajat või 
juhatajat, kes süüdlane selles, et ta teadvalt laskis 
sünnitajat, kes oli haigekassa osanik, tööle ennne nelja 
nädala möödumist arvates sünnitamise päevast, ka
ristatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 357. Käitise pidajat või juhatajat, kes süüd
lane selles, et ta sulges käitise, kui sulgemine keela
tud seadusega või määrusega, karistatakse:

arestiga mitte üle kuue kuu. RT 
1940, 15, 112.
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* 3571. Tööstusliku käitise pidajat või juhatajat, 
kes süüdlane selles, et ta käitises massiliselt vallan
das või võttis juurde töölisi ette teatamata töölisnõu
kogule või töölisvanemale, karistatakse: 

rahatrahviga mitte üle saja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 3601. Laevaperemeest või laeva personaali lii
get, kes süüdlane selles, et ta ei täitnud Sõjaohu- 
aegse meremeeste teenistustingimuste korraldamise 
seaduse eeskirju või selle seaduse alusel pealepandud 
kohustust, karistatakse:

vangimajaga mitte üle kahe aasta. 
RT 1939, 110, 848.

* 361. Süüdlast selles, et ta ehitas või ümber ehi
tas hoone või ehitise sellekohase loata, kui luba 
seadusega nõuti, karistatakse:

rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

* 362.. Süüdlast selles, et ta ei täitnud ehitus
tööde tegemisel või teede või liiklemisabinõude ehi
tamisel seaduse või määruse tehnilisi või muid ehi
tiste, teede või liiklemisabinõude ehitamise kohta käi
vaid eeskirju, karistatakse:

arestiga mitte üle ühe kuu või 
rahatrahviga mitte üle saja 
k r o o n i.

Kui ei täidetud eeskirju, mis määratud isikliku 
julgeoleku kaitseks, siis karistatakse süüdlast: 

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

Kui aga süüdlane on insener, tehnik või tööette- 
võtja, kes võttis teha ehitustöid suurel viisil, siis 
karistatakse teda:

käesoleva paragrahvi esimeses lõikes ettenähtud 
juhtudel —

arestiga mitte üle kolme kuu või 
rahatrahviga mitte üle kolmesaja 
krooni.

käesoleva paragrahvi teises lõikes ettenähtud juh
tudel —

arestiga mitte üle kuue kuu.
Peale selle võib kohus süüdiolevale insenerile, teh

nikule või suur-tööettevõtjale keelata nimetatud töid 
teha ühest kuni viie aastani ja sarnase üleastumise 
kordamisel jäädavalt. RT 1940, 15, 112.
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* 3821. Süüdlast selles, et ta:
1) ei täitnud seaduse või määruse eeskirju, mis 

käivad jõuvankrite koormamise või jõuvank
ritel kütteainete tarvitamise kohta;

2) nõutava loata teostas jõuvankriga liinivedu või 
toimetas juhuvedu või inimeste vedu veoautoga, 
karistatakse:
rahatrahviga mitte üle viiesaja 
krooni. RT 1940, 15, 112.

421. Süüdlast selles, et ta tappis:
1) oma ema või seadusliku isa;
2) Eesti Vabariigi Presidendi;
3) välisriigi riigipea;
4) välisriigi saadiku või volitatud asjaajaja või 

sõjaväeesindaja, või välisriigi riigipea või valit
suse poolt lähetatud muu ametliku esindaja:

5) salgaga;
6) viie aasta jooksul pärast karistuse ärakand

mist tapmise eest, mis ette nähtud § 420—422, 
karistatakse:

surmanuhtlusega või tähtajata 
sunnitööga. RT 1940, 15, 112.

*437. Süüdlast kehavigastuse ettevaatamatus te
kitamises karistatakse:

kui vigastus oli üliraske või raske, — 
arestiga mitte üle kuue kuu, 

kui vigastus oli kerge, —
arestiga mitte üle ühe nädala või 
rahatrahviga mitte üle kahekümne 
viie krooni.

Kui sarnane vigastus oli selle tagajärjeks, et 
süüdlane jättis tähele panemata seaduse või määruse 
eeskirjad, mis antud tema tegevusala kohta isikliku 
julgeoleku kaitseks, siis karistatakse teda:

kui vigastus oli üliraske või raske, — 
vangimajaga mitte üle kahe aasta, 

kui vigastus oli kerge, —
vangimajaga mitte üle kuue kuu.

Peale selle võib kohus süüdlasele keelata tegutsemise 
sellel tegevusalal, kus ta tekitas kehavigastuse, kuuest 
kuust kuni kahe aastani ja otsuse avalikult välja 
kuulutada. RT 1940, 15, 112.

*534. Süüdlast § 528 teises lõikes ja § 529 nime
tatud asja ettevaatamatus rikkumises tulikahjuga, plah
vatusega või uputusega, karistatakse:
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vangimajaga mitte üle kahe aasta. 
Kui aga esimeses lõikes tähendatud tulikahju,. 

plahvatuse või uputuse tekkimine oli selle tagajärjeks,, 
et süüdlane jättis täitmata seaduse või määruse ees
kirjad, mis antud tulikahju, plahvatuse või uputuse 
ärahoidmiseks, siis karistatakse teda:

vangimajaga mitte üle kolme 
aasta. RT 1940, 15,112.

542. Panga kontori või rahavahetusasutise pida
jat, juhatajat või teenijat, samuti igaühte, kes toime
tab võõra vallasvara hoiule, panti või muudeks teata
vateks operatsioonideks võtmist, kui nad süüdlased 
sarnase neile usaldatud varanduse omastamises, ka
ristatakse:

vang imajaga mitte üle kuue aasta, 
RT 1940, 15, 112.

575. Süüdlast selles, et ta:
1) avatles isikut, kes teadvalt ei suutnud aru 

saada oma tehtud tehingu või korralduse ise
loomust või tähendusest või juhtida oma tege
vust, või kes tsiviilõiguslikult ei olnud täis
ealine astuma temale kahjulikku varandus
likku tehingusse või tegema muud temale 
kahjulikku varanduslikku korraldust, kasuta
des tema teadmatust või vilumatust;

2) avatles astuma kahjulikku tehingusse või tege
ma muud kahjulikku varanduslikku korraldust 
vale lubadusega või muude kavalustega, selleks 
kasutades kahjusaaja selge arusaamise puu
dust sarnase tehingu või korralduse iseloo
must või tähendusest;

3) tõstis nõude või teostas sunniviisil sissenõud
mist dokumendi järgi selle terves summas või 
osas, kui sissenõutav võlg teadvalt oli kus
tutatud;

kui need teod saadeti korda sihiga saada varandus
likku kasu endale või teisele,

karistatakse:
vangimajaga mitte üle ühe aasta.

Selle karistusega käib kaasas õiguste kaotus § 20 
ettenähtud alustel. Kui tehtud kahju ületab tuhat 
krooni, siis karistatakse süüdlast:

vangimajaga mitte üle kuue aasta.
Käesoleva paragrahvi p. 1 ja 2 ettenähtud kuriteo 

katse on karistatav. RT 1940, 15, 112.
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II
KRIMINAALKOHTUPIDAMISE SEADUSTIK.

27. Jaoskonnakohtule alluvad:
1) Kriminaalseadustiku § 98—103, 105, 107, 110. 

§ 112 esimeses lõikes, 112 , § 113—1141, 122, 123, 
124, 126, 127, 134, § 135 esimeses lõikes, § 136—138, 
150, 154, 159—192 , 195—207, § 208 esimeses ja teises 
lõikes, § 209—220, 222—239, 239 , 241— 2532, § 254 
esimeses, teises ja kolmandas lõikes, § 255 esimeses 
lõikes, § 256—267, 269—292, 294—314, 316—385 , 391— 
393, 395—396 , § 411 esimeses ja teises lõikes, § 412 
esimeses ja teises lõikes, § 415, 417, 418, 419, § 433 
esimeses lõikes, § 434 esimese lõike p. 3 ja teise lõike 
p. 3, § 437, 438, 442, 452, 453, 455, 456, 458, 459, 
465, 466, 469, 470, 472—477, § 487 esimeses lõikes, 
§ 488, 489, § 490 esimeses ja teises lõikes, § 491— 
496, 498—500, 506—518, 520, § 522 esimeses lõikes, 
§ 528 esimeses lõikes, § 531, 532, 534—539, § 540 
esimeses, kolmandas ja neljandas lõikes, § 541 esi
meses, kolmandas ja neljandas lõikes, § 548, § 552 
esimeses lõikes. § 553, § 557 esimeses, kolmandas ja 
neljandas lõikes, § 558, § 559 esimeses lõikes, § 562, 
572, 5722—5733, 574, § 580 esimeses lõikes, § 581, 
582, ja 586—597 ettenähtud süüteod, kuid § 415 ja 
§ 419 teine lõige ainult niivõrd, kuivõrd need on ühen
duses § 411 esimese ia teise lõikega ja § 412 esi
mese ja teise lõikega;

1 2

1
1

1
1

2) eriseadustes ettenähtud süüteod, mille eest on 
ähvardamas kõige raskema karistusena vangimaja mitte 
üle kahe aasta. RT 1938, 106, 917; 1939, 74, 581; 1939,. 
77, 614; 1939, 110, 848; 1940, 15, 112.

III
SÕJAVÄE KRIMINAALSEADUSTIK.

21. Käesolevas seadustikus ettenähtud sõjaväeliste 
ja üldteenistuslikkude süütegude eest määratud surma
nuhtlus viiakse täide mitteavalikult mahalaskmise teel; 
üldsüütegude eest määratud surmanuhtluse võib sõja- 
väekohus otsustada täide viia mahalaskmise teel või 
Kriminaalseadustiku § 12 ettenähtud viisil.

Sõjaväeliste süütegude eest ettenähtud surma
nuhtlust. kui süütegu ei ole korda saadetud omakasu 
tõukel, võib kohus määrata ka ilma Kriminaalseadus
tiku § 18 ja 201 esimeses lõikes ettenähtud taga
järgedeta. RT 1940, 11, 79.
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25. Kriminaalseadustiku § 201 teise lõike põhjal 
reameheks alandatud tegelikus sõjaväeteenistuses olev 
isik tagandatakse ametikohalt. RT 1940, 11, 79.

251. Ajateenija kõrgendamiseks reamehe au
astmesse ei ole takistuseks asjaolu, et ta on mõistetud 
sõjaväelisse vangistusse või vangimajja ühes õiguste 
kaotusega Kriminaalseadustiku § 20 järgi. RT 1940, 
11. 79.

30. Kaotatud. RT 1940, 11, 79.

IV

■ SÕJAVÄE DISTSIPLINAARKARISTUSTE SEADLUS.

5. Distsiplinaarkaristuseks on:
1) noomitus;
2) karistustoimkond;
3) kasarmuarest;
4) koduarest;
5) kartseriarest;
6) arest garnisoni arestimajas;
7) ümberpaigutamine alamale ametikohale;
8) ametikohalt eemaldamine;
9) kaadriallohvitseride ja -sõdurite ning sõjaväe- 

orkestriõpilaste teenistusest vallandamine dist
siplinaarkorras ;

10) allohvitseride ja kapralite reameheks alanda
mine. RT 1939, 24, 182.

14. Kaotatud. RT 1939, 24, 182.

15. Kaotatud. RT 1939, 24, 182.

16. Kaotatud. RT 1939, 24, 182.

23. Ajateenijaid-allohvitsere ja nende ametikoh
tadel teenivaid ajateenijaid-sõdureid karistatakse:

1) noomitusega nelja silma all;
2) noomitusega vastava kogu ees;
3) noomitusega käskkirjas;
4) karistusteenistustoimkondadega;
5) kasarmuarestiga;
6) kartseriarestiga;
7) ümberpaigutamisega alamale ametikohale;
8) reameheks alandamisega. RT 1939, 24, 182.
24. Kaadriallohvitsere ja -sõdureid karistatakse 

rahu ajal:
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1) kaadriallohvitsere:
a) noomitusega nelja silma all;
b) noomitusega vastava kogu ees;
c) noomitusega käskkirjas;
d) karistusteenistustoimkondadega;
e) koduarestiga;
1) arestiga garnisoni arestimajas;

g) ümberpaigutamisega alamale ametikohale;
h) teenistusest vallandamisega distsiplinaarkorras; 

j) reameheks alandamisega;
2) kaadrisõdureid:

a) noomitusega nelja silma all;
b) noomitusega vastava kogu ees;
c) noomitusega käskkirjas:
d) karistustöötoimkondadega;
e) karistusteenistoimkondadega;
f) kasarmuarestiga;
g) kartseriarestiga;
b) ümberpaigutamisega alamale ametikohale, kui 

kaadrisõdur teenib XX astme ametikohast 
kõrgemal ametikohal;

j) teenistusest vallandamisega distsiplinaar
korras;

i) reameheks alandamisega, kui kaadrisõdur 
omab kaprali auastet.

Sõja ajal karistatakse kaadriallohvitsere ühistel 
alustel ajateenijateallohvitseridega ja kaadrisõdureid 
— ühesugustel alustel ajateenijate-sõduritega. RT 1939, 
24, 182.

241. Sõjaväeorkestriõpilasi karistatakse ja karis
tused viiakse täide:

1) allohvitseride auastmeis olevate õpilaste suh
tes — ühesugustel alustel kaadriallohvitseri- 
dega;

2) muude õpilaste suhtes — ühesugustel alustel 
kaadrisõduritega. kusjuures õpilasi, kes ei oma 
kaprali või reamehe auastet, ei karistata tee- 
nistustoimkondadega, ja õpilasi, kes on alla 
17 aasta vanad, ei karistata kartseriarestiga. 
RT 1939, 24, 182.

38. Ülemail on õigus määrata ajateenijaile-all- 
ohvitseridele distsiplinaarkaristusi järgmiselt:

1) jaoülemal —■ avaldada noomitusi nelja silma 
all ja vastava kogu ees;

2) rühmavanemal — avaldada noomitusi nelja 
silma all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 1 tee- 
nistustoimkond;
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3) kompani- (komando- jne.) vanemal —• 
avaldada noomitusi nelja silma all ja vastava kogu ees 
ja määrata kuni 2 teenistustoimkonda;

4) rühmaülemal ja kompaniülema abil 
■—• avaldada noomitusi nelja silma all ja vastava kogu 
ees ja määrata kuni 3 teenistustoimkonda ja 3 öö
päeva kasarmuaresti;

5) kompaniülema! — avaldada noomitusi 
nelja silma all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 
4 teenistustoimkonda, 7 öö-päeva kasarmuaresti ja 3 
öö-päeva kartseriaresti;

6) pataljoniülemal ja rügemendiüle
ma abil — avaldada noomitusi nelja silma all ja 
vastava kogu ees ja määrata kuni 6 teenistustoimkonda, 
14 öö-päeva kasarmuaresti ja 7 öö-päeva kartseriaresti;

7) r ü g e m e n d i ü 1 e m a 1 ja diviisiülema 
abil •— avaldada noomitusi käskkirjas, määrata kuni 
21 öö-päeva kasarmuaresti, 14 öö-päeva kartseriaresti, 
kompanivanemaid, vastavatel ja madalamatel ameti
kohtade! teenivaid ümberpaigutada alamale ameti
kohale ja alandada reameheks sõja ajal;

8) d i v i i s i ü 1 e m a 1 — alandada reameheks rahu 
ja sõja ajal.

Ümberpaigutamist alamale ametikohale ja rea
meheks alandamist võib ühendada mõne muu karis
tusega. RT 1939, 24, 182.

39. Ülemail on õigus määrata kaadriallohvitseri- 
dele distsiplinaarkaristusi rahu ajal järgmiselt:

1) rühmavanemal ja kompani- (komando- 
jne.) vanemal —■ avaldada noomitusi nelja silma 
ai! ja vastava kogu ees;

2) rühmaülemal ja kompaniülema abil 
— avaldada noomitusi nelja silma all ja vastava kogu 
ees;

3) k o m p a n i ü 1 e m a 1 — avaldada noomitusi
nelja silma all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 
4 teenistustoimkonda. 7 öö-päeva koduaresti ja 3 öö
päeva aresti garnisoni arestimajas;

4) pataljoniülemal ja rügemendiüle
ma abil —■ avaldada noomitusi nelja silma all ja 
vastava kogu ees ja määrata kuni 6 teenistustoim
konda, 14 öö-päeva koduaresti ja 7 öö-päeva aresti 
garnisoni arestimajas;

5) rügemendiülemal ja diviisiülema 
abil — avaldada noomitusi käskkirjas, määrata kuni 
21 öö-päeva koduaresti, 14 öö-päeva aresti garnisoni 
arestimajas ja kompanivanemaid ning vastavatel ja 
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madalamatel ametikohtadel teenivaid ümberpaigutada 
alamale ametikohale;

6) diviisiülemal — kõiki kaadriallohvitsere 
teenistusest vallandada distsiplinaarkorras;

7) vastavalt alluvusele Sõjaminister ja Sõja
vägede Juhataja — kõiki kaadriallohvitsere rea
meheks alandamine.

Ümberpaigutamist alamale ametikohale, teenistu
sest vallandamist distsiplinaarkorras ja reameheks 
alandamist võib ühendada mõne muu karistusega. Tee
nistusest vallandamisel peab kaadriallohvitser selle 
muu karistuse ära kandma enne teenistusest lahku
mist. RT 1939, 24, 182.

40. Ülemail on õigus määrata kaadrisõdureile 
distsiplinaarkaristusi rahu ajal järgmiselt:

1) jaoülema abil — avaldada noomitusi nelja 
silma all ja vastava kogu ees;

2) jaoülemal — avaldada noomitusi nelja silma 
all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 2 töötoim- 
kcnda ja 2 teenistustoimkonda;

3) rühmavanema] — avaldada noomitusi nelja 
silma all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 3 töö- 
toimkonda ja 3 teenistustoimkonda;

4) kompan i- (komando- jne.) vanemal — 
avaldada noomitusi nelja silma all ja vastava kogu ees 
ja määrata kuni 4 töötoimkonda, 4 teenistustoimkonda 
ja 3 öö-päeva kasarmuaresti;

5) rühmaülema] ja kompaniülema abil 
— avaldada noomitusi nelja silma all ja vastava kogu 
ees ja määrata kuni 5 töötoimkonda, 5 teenistustoim
konda ja 7 öö-päeva kasarmuaresti;

6) kompaniülema] — avaldada noomitusi 
nelja silma all ja vastava kogu ees ja määrata kuni 
8 töötoimkonda, 6 teenistustoimkonda, 14 öö-päeva 
kasarmuaresti ja 3 öö-päeva kartseriaresti;

7) pataljoniülemal ja rügemendiüle
ma abil — avaldada noomitusi nelja silma all ja 
vastava kogu ees ja määrata kuni 21 öö-päeva kasar
muaresti ja 7 öö-päeva kartseriaresti;

8) rügemendiülema] ja diviisiülema 
abil — avaldada noomitusi käskkirjas ja määrata 
kuni 14 öö-päeva kartseriaresti ja kõiki kaadrisõdureid 
XX astme ametikohast kõrgematel ametikohtadel teeni
vate ümberpaigutamine alamale ametikohale;

9) diviisiülemal — kõiki kaadrisõdureid tee
nistusest vallandamine distsiplinaarkorras ja kõiki 
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kaprali auastmes olevaid kaadrisõdureid kaprali au
astmes olevate reameheks alandamine.

Ümberpaigutamist alamale ametikohale, teenistu
sest vallandamist distsiplinaarkorras ja reameheks 
alandamist võib ühendada mõne muu karistusega. Tee
nistusest vallandamisel peab kaadrisõdur ära kandma 
selle muu karistuse enne teenistusest lahkumist. RT 
1939, 24, 182.

54. Teenistuskirja teenistuskäigu lahtrisse mär
gitakse järgmised distsiplinaarkaristused nende põh
jusi seletamata ja alust märkimata:

1) ametikohalt eemaldamine;
2) alamale ametikohale ümberpaigutamine;
3) kaadriallohvitseri või -sõduri teenistusest val

landamine;
4) reameheks alandamine. RT 1939. 24,. 182.

V

SAKSA RAHVUSGRUPPI KUULUVATE SAKSA 
RIIKI ÜMBERASUNUD ISIKUTE SUHTES KRIMI
NAALKARISTUSTE KANDMISE KATKESTAMISE, 
TÄITMISE EDASILÜKKAMISE JA KRIMINAAL- 

JÄLITAMISE PEATAMISE SEADUS.

I.
1. Eestis asuva saksa rahvusgrupi Saksa riiki 

ümberasustamise protokolli (RT II 1939. 17, 29) alu
sel Saksa riiki ümberasunud isikute suhtes vastavalt 
asja seisukorrale kas. katkestatakse kinnipidamis- 
karistuste kandmine või lükatakse edasi nende täit
mine või peatatakse kriminaaljälitamine.

2. Ümberasumisele ei ole takistuseks kohtute või 
kohtu-uurijate poolt määratud tõkkeabinõud ja ümber
asumist ei loeta kohtuvõimude eest kõrvalehoidumiseks.

Ümberasumise võimaldamiseks antakse vangistus- 
asutistest karistusekand jad ja ka eelvangistatutena 
kinnipeetavad isikud Siseministri nõudmisel politsei 
korraldusse Saksa võimudele üleandmiseks.

3. Paragrahvi 1 alusel teeb kinnipidamiskaristuse 
kandmise katkestamise või täitmise edasilükkamise 
määruse see kohus või prokurör, kelle poolt olid tehtud 
korraldused otsuse täitmiseks või kelle kohuseks on 
Kriminaalkohtupidamise seadustiku järgi nende korral
duste tegemine, kuna kriminaal jälitamise peatamise 
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määrus tehakse kohtu või prokuröri poolt olenevalt 
asja alluvusest ja sellest, kelle toimetuses asi on.

Esimese lõike alusel tehakse määrused kinnipida
miskaristuse kandmise katkestamise, täitmise edasi
lükkamise või kriminaaljälitamise peatamise kohta 
Siseministrilt saadud kirjaliku teate põhjal, et isik on 
§ 1 tähendatud protokolli alusel ümber asunud Saksa 
riiki.

4. Isikute kohta, kellede suhtes käesoleva sea
duse alusel kinnipidamiskaristuse kandmine on katkes
tatud, täitmine edasi lükatud või kriminaaljälitamine 
peatatud, jätkatakse karistuse täitmist, pööratakse ka
ristus täitmisele või jätkatakse kriminaaljälitamist 
nende tagasiilmumisel Eestisse.

Kui esimese lõike alusel ei ole kahekümne aasta 
jooksul arvates käesoleva seaduse jõustumisest karis
tuse täitmist jätkatud, karistust täitmisele pööratud 
või kriminaaljälitamist jätkatud, siis jäetakse karistus 
üldse täitmata või lõpetatakse kriminaaljälitamine. 
RT 1939, 114, 877.
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