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Kuritegude eelja kohtulik uurimine,
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Kui loHtuuurW a$ia uurib, siis poab ta Vit tõen
dused läbi katsuma, mis kahtlusealufe poolt wöi wastu
on kogutud. £arffiMt arwatakse, et lohtu<uurija cch»
nult süüdistawaid tõmdusi muretseb. Wõib oNa, et fee
mõnikord tegelikult nii on, et üks wöi teine isik tolmas»
uurija ameti« rohkem rõhku süüdistamise peale pcmeb,
luid seaduse mõistega ei käi fee toguni mirte loVu.
Seaduse mõiste kui ka tähe järele peab uurija tõik kokku
koguma, mis kahtlusealuse sW poolt raagiwad, kui la
need andmed, mis kahtlusealus« Mtaus« loiuks хй&ф
wad.
Kohtuuurija peab õigel ajal kõik abinõud tarwb>
tufele wätma, et kuritöösse puutuwate asjaolude jäb»
jed ära ei saaks laduda. Klohtuuurija feaouslikka nKud»
misi peawad politsei, ametiwõimlü» ün ka ercüsikud aoga
wiitmata täitma. Kui kohtuuurijal« tema ametikohuste
täitmisel wastu hakatakse, siis on kohtUiuurijal õigus
niihästi kodanliselt kui la sõjawäeMenruselt ja eraisb
tutelt abi nõuda.
Kui kohtuuurija leiab, et asi ara tuleb Vpetada,
Las otsekohe seaduses äranähtud pühjusel (manifest, ae
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gumme, surm jne.) wõi jälle sellepärast, et asjas turv
töö tundemärkisid pole, kurjategija ära on põgenenud
wõi kui süüdistamiseks küllalt tõendusi pole, siis jätab
uurija asja uurimise seisma ja palub prokuröri kaudu
asja lõpetamiseks Ringkonnakohtu luba.
Prokurör, kelle kaudu asi Ringkonnakohtusse antakse,
wõib asja täielikumaks uurimiseks tagasi saata, kui ta.
leiab, et kohtuuurija asja küllalt täielikult ei ole uuri
nud. Leiab prokurör, et asja lõpetamiseettepanekuga
edasi wõib saata, siis saadab ta asja edasi.
Kui Ringkonnakohus asja äralõpetamisega nõus on,
siis lõpeb asi sellega ka ära. Wõib aga juhtuda, et
Ringkonnakohus sellega nõus ei ole. Wiimasel juhtumi
sel saadetakse asi Kohtupalatisse, ja see lohtuasutus teeb
siis otsuse, kas.asi ära tuleb lõpetada wõi ei. Asjast
huwitatud isikud wõiwad aga seaduses äratühendatud
tähtaegadel selle otsuse peale, et asi ära tuleb lõpetada.
Kohtupalatisse edasi kaebada.
Kui asi lõpetatud pole ja kuritöö läbi kahju on sün
dinud, siis wõib kohtuuurija Ringkonnakohut paluda,,
et waranduse peale arest pandaks, mis kahjutasu nõud
mist kindlustab. Peab tüll arwama, et uurija niisugust
ettepanekut ainult sel korral teeb, kui asjast huwitatud
isit teda palub seda teha.
Nagu juba eelpool tähentatud, on ringkonnakohtus
läbiwaadatawate asjade etteroalmiswjals, тпЬг asjade
selgitamise mõites, eeluurimine. Eeluurimist toimetab \\&
sugune kohtunik, keda kohtuuurijaks kutsutakse.
Kohtuuurija ülesandeks on kuritöö fõtgefuljr* uuri
min«. Kui politsei järelwulamine on eelpool kirjeldatud
wiisis sündinud, siis algab kohtuuurija tegewus. O n
kohtuuurija aga kuritöö kordasaatmi e paigal, siis alus
tab ta oma tööd ka ilma politilise järelkuulamisela. Uu
rija hakkab kõige pealt materjali koguma. Sõidab, tui
tarwilik, kuriteo kohale, waatab selle üle ja seab omale
kuriteo korda,saatmisest kindla pildi. Siis kuulab ta hari
liftilt kahjukannataja üle, tui ka selle poolt ülesantud^ tun
nistajad \m Ъца Ь kõiki wiisi lättesaadawat materjali.
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Tarwilisel korral kuulab ta ta isikku, kelle peäle kahtlus
langenud, üle kui tunnistaja. J a siis, kui kohtu-uurijal materjal koos on, kui süüdi wõib kindlate tõendustega kmnitada, siis weel teeb kohtu-uurila otsuseks süüdistust kaht«
luse all olewale isikule ette panna ja teda kahtluse all olewast isikust kaebealuseks muuta. ScNe üle teeb kohtu-uurija
otsuse kirjalikult ja laseb kaebealust alla kirjutada, et temale on süüdistus teada antud ja ka ära seletatud, kudas
wõib edasi kaebada. Edasi kaebatakse ringkonnakohtusse
ja sealt kohtupalatisse. Tihti juhtub aga, et kui politsei
oma järelkuulamise on kohtu-uurijale ära saatnud, siis
tegelikult w a j a on kahtluse all olewale isi?u^e süüdistus
ette panna ja temaga kui kaebealusega ümber käia. Karilikult ja tihti ettetulewate kuritööde juures on see juba
wiisiks saanud.
Nagu teadia, on kohtus igalühel õigus omake kaitsjat
sallaa: kas kroonult paluda wõi ise kellegiga kokku loppida, kes teda kaitseks. Eeluurimise ajal on aga kaebealuse
õigused sellel alal piiratud. Kaitsjat ei wõi ka omal«
mitte saada. Mis temasse enesesse puutub, siis on küll
seaduses üteldud, et ta iga tunnistaja ülekuulamise juures
wõib olla, aga tegelikult ei wiida seo mitte läbi, sest seadus on ka wabaduse jätnud seda teisiti toimetada. Kaebealusele wõiwad tunnistajate seletused pärast eltenäidatud saada. Tegelikult on see nii kujunenud, et kaebealusel«
peale selle, kui kõik tunnistajad üle kuulatud ja ka muu
uurimisematerjal kokku kogutud, terwe uurimisematerjal
läbiwaatllmiseks ja tutwustamiseks ette näidatakse. Kaebealune wõib siis weel paluda, et mõnesugused eeluurimise *
tegewuseaktid ette Võetaks, mis tema süütuse selgitamiseks
kaasa wõiksid mõjuda. Uurija waatab kaebealuse nõud«
mised läbi ja kui ta leiab, et nendel asja käigu kohta tähtsus on, siis peab ta need nõudmised täitma.
Nagu teado, on meie kohtupidamine selle peale ratatud, et ta owalik on. Eeluurimine selle wastu on wastujalgsele põhjusmõttel« seatud: itma on kuni,asja tohwsseminekuni wõi lbpetamismi täieste salajane: igaühte,
kes ajakiiMndules «eluurimise teateid awaldab, Wwari

ЬаЬ türmi wõi aresti trahw. Sellesama põhjusmõtte pK
rast ei ole la kaitsemise instituti eeluurimisesse sisse seatud.
Nii on kaebealuse õigused eeluurimise alal wüiksed. Suur>
mad on kahjukannataja omad: tema гаоіЬ oma tunnista»
tajaid alati ülesse anda, kaebealuse ülekuulamisest osa
wõtta, niisama ka tunnistajatele küsimisi ette panna. O n
ka niisugusi asju eeluurimise jooksul, mida uurija otsekohe
omal woimul ära otsustada ei wõi. Kui näituseks on
tsiwilnõudmine süüteo asjus sisse antud ja palutakse eel
kindlustust, siis peab uurija oma otsusele eelkindlustuse
asjus ringkonnakohtult luba paluma. Niisamuti tulewad
küsimused, kas lapseealised kurjategijad arusaamisega oma
kuritööd on teinud, ringkonnakohtu otsustada anda, mis
siis selle asjaolu kas jaatawalt wõi eitawalt ära otsus
tab. Eitawal otsustamise korral ei saa lapseealised mitte
nuheldud. &a siis peab uurija ringkonnakohtu poole pöö
rama, kui ta kedagi kuulutuste kaudu teatauiates lehtedes
taga tahab otsida.
Uurija peab oma eeluurimise jooksul taieste erapoo
ketult toimetades kõiki assaolusi walgustama: rääkigu
need süüaluse wastu wõi poolt. Uurija peab meeles pi
dama, et tema seaduseandja poolt kohtunikuks on arwa
tud. Uurija on aga niisugune kohtunik, kes kõige oma te
gewusekawa ise peab tegema, ja kes, ehk tal küll oma
kindel asukoht kantseleiga on. mitte oma eeluurimise tege
wuses ühe kindla koha külge seotud pole.
Tema roõib oma eeluurimise lööb toimetamiises wabalt
oma ringkonnas kiikuda.
Uurija teg^wuse peale roõib renne eeluurimise joob
'sul kaebtusi anda: kaebtused tuleroad uurijale sisse an
da, aga ringkonnakohtu nime peale kirjutada. Need
kaebtused peab ringkonnakohus lähemal lorraldawal is
rumisel läbi waatama. Kuid sinna ei lasta kaitsjat
kõnelema. Soowib aga kaebealune ife oma eest kosta,
siis lastakse seda teha.
Kui kõff tunnistajad on: Ae kuulatud ja lõik ma
terjal läbi waadatud, siis, pannakse terwe uurimise
materjal kaebealusele ette. $es sealt siis omale sia
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kirjad wõib paluda, mida uurija temale mitte keelata
ei wõi. kahjukannataja wõib aga ka juba uurimise
jooksul ühest ja teisest dokumendist omale ärakirjasid
paluda. Uurimise lõpp on kolmesugune: 1) asja seismajääk; 2) asja täieline mahakustutamine ja 3) eeluurimise lõppemine.
Eeluurimine lõpetatakse seismajäämisega niisugusel
korral, kui mõned n. n. prejuditsiat küsimused enne tulewad ära otsustada. Prejuditsial küsimusteks nimetatakse niisuguseid küsimusi, mis käesolewa kuriteo jaoks
tulewad juridiliselt ära seletada: näituseks kaebab keegi,
et teine on kuriteoliselt tema omanduseõigust rikkunud
ja tõuseb põhjendatud kahtlus, kas seo omanduse-õigus
ka tõeste kaebaja oma oli, siis tuleb see enne kaebaja
poolt kohtuteel selgeks teha ja ainult siis wõib seda
asja eeluurimise teel jälle edasi ajada. Niisugune küsimus on siis prejuditsial-küsimus. Selle otsustamiseni
jääb eeluurimine seisma.
Niisugusel korral, kui uurija otsusele tuleb, et tema
juures harutusel olewal teol mitte kuritöö märkisid
juures pole, wõi et küllalt tõendusi süüdistamise ülewalpidamiseks pole suudetud koguda, siis peab uurija
otsuseks tegema asja mahakustutamiseks edasi saata. Maha kustutada tulew, ad asjad järgmistel juhtumistel:
1) kaebealuse surma korral,- 2) äraaegumise korral;
3) leppimise korral, kui- leppimine seaduses lubawd ja
4) Kõigekõrgema käsukirja wõi üleüldise urmuandwa
manifesti põhjal. Uurimise lõpetamise wiis on ainuke,
mis kaebealusele täielist wabastamist uurimise ja kohtu
alt kaasa toob. Teistel kordadel jääb kaebealune kohtu
alla ja uurija peab abinõud tarwitusele wõtma, et
kabealune mitte kohw alt ei saaks ära põigata. Solleks wõib ta, ähwardawa karistuse ja kaebealuse seisukorda silmas pidades, tema wastu seaduslikka abinõusid
tarwitusele wõtta, isiklikust aresterimisest peäle kuni allkirja wötmiseni, et ära ei sõida.
Kui uurija leiab, et asi äraaegumise, surma wõi teistel sarnastel krimmalprotsessi § 16. ära nähtud põh5

iusitl tuleb ära kustutada, siis. saadab ta selle asja
prokuröri kaudu ringkonnakohtusse. On kohus sellega
rahul, siis kustutatakse iasi ära. Pole aga kohus ärakustutamisega nõus, füs läheb asi selle küsimuse otsustamiseks kohtupalatisse. On asja uurimise lõpetamine
otsusele toonud, et kaebealune süüdi ja et tema süüdi
kindlate tõenduste waral wõib kinnitada, siis saadab
kohtu-uurija asja edaspidiseks edasi ajamiseks oma jaoskonna prokurõriabi kätte. Wiimane seab siis nõndanimetatud süüdiswseakti kokku, mis õieti eneses waiksel mõõdul, suureste kitsendatud ja piiratud kujul, uurimisematerjali kujutab. Süüdistamiseakti pannakse ülesse
teated kohtualuse isiku Kle, milles teda süüdistatakse —
selle kuriteo juhtumine jutustatakse rahulikul keelel ära,
tuuakse tõendused tema poolt ja wastu ette ja lõpuks
tähendatakse, missuguse seäduse paragrahwi järele ja
missuguse kohtu alla kohtualune antakse. Kui kuritöö
sarnane on, mille >eest nuhtlus ühes õiguste kadumise wõi
kitsendusega ähwardab, siis läheb selle süüdistuseakti
kinnitamine kohtupalati alla, kuhu ringkonnakohtu prokurõr ka asja saadab. On süüdistuseakt kinnitatud, siis
hakkab juba kohus talitama, kuhu süüdistuseakt' tagasi
saadetakse. On nüüd aga kuritöö niisugune, mille eest
õigusi midagi ei ahwarda, siis ei lähe süüdistuseakt üleüldse mitte kohtupalatisse, waid prokurör saadab selle
otsekohe ringkonnakohtusse, mis siis ka kohe kohtule
ettewalmistawaid toimetusi hakkab ette wõtma.
Eeluurimise järgu kohta oleks weel niipalju tähenVada, et otsuse kohta, mis äralõpetama wõi kohtu alla
andmise kohta tehtakse, edasi wõib kaebada. On nüüd
süüdistuseakt ringkonnakohtus, siis saadetak'e sellest aktist
ärakiri kohtualuse kätte. Süüdistuseakti ärakirjale 1isa>takse weel juurde prokuraturi ja kohtunikkude nimekiri.
Wiimased nimekirjad lisatakse juurde selleks, et kohtualused teaksid, kes kohtus wõiwad istuda ja et nad
seaduses äranähtud põhjustel wõiks paluda new tõrmaidada.
5tõrwaldamise põhjuseks on, kui kohtunik «Si ta
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lähemad sugulased asja osalised, wõi tui seda asja ise
.on uurinud wõi prokuröriabi olnud.
Kõrwaldamise
palwe tuleb kõige hiljem üks, päew,enne kohtuistumist
sisse anda. Prokuröri wastu wõib neilsamail põhjus
tel kõrwaldamise palwet sisse anda kui kohwnilkudogi
wastu.
Sellest päewast, mil Wdistuseakt on kätte antud,
s e i t s m e päewa jooksul wõib kohtualune kohtule pal
wekirja saata, milles Ы palub oma tunnistajaid üle
tuulata ühes seletusega, mis need tunnistused tõendama
wõi selgitama peawad. Peäle niisuguse palwekirja toh
tusse jõudmist paneb tohtupresident kohtule ette otsus
tada, kas palutud tunnistajate seletused wõiwad asja
kohta tähendusega 'olla wõi ei. Kui otsusele tullakse,
et tähtsad wõiwad olla, siis tehtakse otsus neid koh
tusse kutsuda. Kui aga kohus leiab, et nende seletused
kohtule ei wõi tähtsad olla, siis tehtakse Nende kutsu
mise kohta eitaw otsus. Mõlemil korral: niihästi jao>
tawal kui ka eitawal korral antakse palujale kohtuotsu
sest teada. Rni kaebealune sellest päewast, mil talle eita
wast otsusest teäda anti, seitsme päewa jooksul kohtule
teatab, et tema lnen^e tunnistajate kohtusse ilmumise
oma kulule wõtab, siis tehtakse ajawiitmata otsus tun
nistajaid kaebealuse kulul kohtusse kutsuda, ehk jälle
antakse kaebealusele luba tunnistajaid wabal, eneste
wahelisel kokkuleppimisel kohtusse kutsuda.
Kohus määrab kohtupäewa lindlaks ja saadab asja
osalistele sellekohased lutselehed. Ilmuma peawad tun
nistajad tingimata, ara jääda wõiwad nao« ainult nii
sugusel juhtumisel, kui see seaduses kindlaste ette ära
on nähtud. Niisugusteks tingimisteks on, näituseks, Hab
gus, nii kaugel teises kohturingkonnas elamine, et koh
tusse ilmumine raskusi teeb jne. Kui kohtusse kutsutu
seaduslikul põhjusel ilmumata on jäänud, siis jääb ta
trahwimata ja tema' tunnistus, mis ta lohtuuurijale
andnud, loetakse kohtus ette. O n aga tunnistaja ilmu
mine ilma seadusliku põhjuseta, siis laab ta kõige pealt
.trahwitud. Kui leitakse, et tema tunnistus asjal« taht
?

tas ott, fiis lükatakse asi edasi. Leitakse aga, et asja wõib
ka ilma tema tunniZtufeta ära kuulata, siis peetakse
kohtuiZtumist edasi.
Nende tunnistajate kohtuuunja juures antud tun
nistused ei wõi kohtus ette loetud saada, kes ilma sea
dusliku põhjuseta kohtusse ilmumata on jäänud. Selle
tunnistus loetakse seaduse poolt tõendustest nagu wäl
taastunuks.
Kohtuistumise kuulutab awatuks kohtupresident. Siis
kuulatakse kohtualune üle. et temalt isiklikka teateid
saada: nime, isanime, perekonnanime, kust pärit jne.
Peäle selle loetakse süüdistuseakt ette, milles süütegu
on kirjeldatud. O n süüdistuseakt ette loetud, siis wor
muleritakse tema järele küsimus, milles kohtualust süü
distatakse ja kilsitakse siis Viimaselt, kas ta ennast süüd
laseks tunnistab wõi ei. Tunnistab ta ennast süüdlaseks,
siis pannakse kohtualusele ette ära jutustada, kudas asi
oli. Käib kohtualuse jutustus kuriteo sündimise üle koi
giti asjaoludega, nagu nad süüdistuseaktis kujutatud,
kokku, siis oleneb see pooltest ära, kas kohtulikku uuri
mist ette wõtta urni ei. Ei nõua pooled kohtulikku
uurimist, siis wabastab kohus tunnistajad ja hakkawad
poolte süüdistuse ja kaitsekõned.
Ei tunnista aga kohtualune ennast mitte süüdla
seks, siis lastakse ta istuda ja kohtulik uurimine algab.
Tunnistajad wannutatakse. igaüks oma usukommete ja
rele ja neile tuletatakse nende kohused meelde, kohtu
ees ainult õigust rääkida. Kõige peält kuulatakse süü
distuse tunnistajad Äke, selle järele kaitsetunnistajad.
Sini keegi tunnistaja asja teisiti walgutab wõi ta mi
dagi on ära unustanud, mis ja kudas ta kohtuuurijale
asjast on rääkinud, siis wõib talle seda kohtupresidendi
laudu meelde tuletada. Küsimuste peäle, mis tunnis
tajate eneste peäle süüteolist warju heidawad, ei ole
tunnistajad kohustatud kostma ja wõiwad Msimisele
wastuse wõlgu jääda.
On kõik tunnistajad üle kuulatud ja eksperdid, kui
nad asjast osa wõtawad», oma otsuse andnud, siis on
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kohtulik uurimine lõpetatud ja president Msib. kas pooled
weel millegagi kohtu-uurimift tahawad täiendada. Karilikult palutakse siis weel luba asjas olewate endiste
karistuste ja kohtu all olemise teadete peäle toetada, km
ka mõnesugusid asjaliste tõenduste wõi kuritöö kirjeldamise protokollisid käsitada. Peäle selle kuulutab president kohtuliku uurimise lõpetatuks ja prokurör algab
oma süüdistusekõnet, kui ta leiab, et süüdistus küllalt
põhjendatud on.
Leiab ta aga,
et süüdistus
küllalt põhjendatud ei ole, siis on ta kohus süüdistamisest
tagast astuda. Peäle prokuröri kõneleb tsiVilnõudja.
kui ta asjast osa wõtab.
Nagu juba tähendatud, peab tsiroilnõudja oma
nõudmise enne kohtuistumise awamist sisse andma, kui
ta juba ennem sisse antud ei olnud. Sbxi prokurör ja
tsiroilnõudja ära kõnelenud, siis kõneleb kaitsja wõi
kaebealune, kui ta kohtus on. kaebealune peab tingimata ilmuma, missugustes kuritöödes, mille eest nuhi*
lus III tema seisuseõigusid ära wõtta wai wähemalt
kitsendada ähwardab. Teistel juhtumistel peab ta aga
ainult siis ilmuma, kui kohus talle selle otsekohe iseäralise kasuga kohuseks on teinud. SKui pooled oma süüdistuse ja kaitsekõned ära on pidanud, siis kuulutabpresident need küsimused wälja, mis kohus omale harutamiseks ette paneb. Need küsimused seisawad haritikult kahest osast koos: 1) on kaebealune kirjeldatud
kuritöös süüdi ja 2) kui on süüdi, missugune karistus peab talle siis kohtu poolt seäduse järele määratud
saama. Peäle selle läheb kohus nõu pidama. Otsuse
kuulutamise juures kuulutab president ka, millal otsus
lõpulikus wormis wälja kuulutatakse. Lõpuwormi wäliakuulutamise päewast hakatakse ka edasikaebamise tähtaega lugema. Tähtajaks on kaks nädalat. Selle aja
jooksul peab edasikaebtus (appellatsion) ära antud olema. Appelatsioni wõib ka wiimasel tähtajal posti peäle
anda. olgu see kohtu asukohas wõi kuskil mujal kaugemal.
Ei ole kohtualust kohtus olnud ja ka mitte läits&

jat, siis teeb kohus tagaselja otsuse, mis kohtualusele
teada antakse. Wiimane wõib s e i t s m e paewa jooksul
paluda, et asi nueste läbi Vaadataks. Ühtlasi peab oma
^palwekirjas ka ära seletama, miks ta esimesel korral mitte
kohtusse polnud ilmunud. Kui kohus need põhjused täht
sateks loeb, siis Võtab ta asja Meste ette, kui ta aga
seda ei loe, siis jääb esimene otsus maksma. Kui esi
mene otsus maksma jäetakse, siis saadetakse kohtualu
fele sellekohane teadaandmine. Kui kohtualusel teada
andmise kättesaamise päewal edasikaebamise (app^Natsioni)
tähtaeg juba mööda on läinud wõi wähem jääb, siis
.antakse talle edasikaebamiseks weel kolm päewa aega,
arwates ітЬа а пЬтЦе kättesaamise pä'V2st. Ringkonna
kohtust kaebata.se kohtupalatisse. App:llatsion lirjutatalse
palati nime peale, <lga antakse ringkonnakohtusse ,ära.
Palat waatab asja uueste s i s u l i s e l t läbi ja kinnitab
siis endise Või teeb uue otsuse. Palatisse Võib ka pa
tuda uusi tunnistajaid ette kutsuda, missuguse palme täit
mine palatist.ära oleneb, mis otsustab, kas küllalt põh
just on, miks nad a l l e s p a l a t i s s e on üles antud.
Palati otsuste peale antakse kassatsion. Kassatsion an
takse palatisse ära, aga kirjutatakse Valitsema senati kri
minaldepartemangu nime peale. Kassatsioni sisseand
mise tähtajaks on niisamuti nagu appcILtfionigi sisseand
miseks kaks n ä d a l i t , otsuse wäljnkuulutamisest arma
tes. Appellatsioni sisseandmise juures ei ole mingisugusid
maksusid maksta ja appellatsion antakse ilmaposchlinideta.
Mis kassatsionidesse puutub, siis on lugu siin teisem,
ta siin ei ole mingisugusid poschlinisid ega tempelmaksu,
aga siin tuleb ühes kassatsioniga ka kassatsioni kauts
jon (tagatis) sisse tnaksta. Tagatise summaks on taks
fümmend Viis rubla. Sellest maksust Vabastatakse ainult
roahi all olewad, maksujõuetuks tunnistatud ja waesuse
tunnistus« omanikud. Senatis kuulatakse asi kassatsioni
wiisil läbi. Kuulamise päewaks kedagi senatisse ei kutsuta,
aga kes ise sinna selleks paewaks ilmunud, neid las
takse seletada, mis neil seletada on. Kui asjaosalised
on oma seletused »ära andnud, sus annab oma otsus«
*0

Hsja tohta senati Memproturör. Wiimane sõna on aga
«alati, kas kaebealusel wõi tema kaitsjal.
Peale selle tehtalse otsus, millega endine otfus kmnitatakle wõi ara muudetakse. Aj «muutmise korral saadetakse asi teise kohtusse uueste läbiwaatamiseks ja kauts>ion maksetakse tagasi. Aueste-otsustamisel ei wõi kohtualusele mitte suuremat nuhtlust määrata, tui tal enne
olnud. Suuremat karistust ei wõi siis määrata, kui endine
otsus kohtualuse o m a kaebtufe põhjal on ümber muudetud. On aga otsus prokuröri roõi erakaebaja nõudmisel ära muudetud, siis roõib ka karistus suurem tulla,
kui endine otsus.
Kohtuotsuse kinnitamise puhul senati poolt saadetakse asi sinna kohtusse, kus asi mõistetud, tagasi, et otsus
täide saadetaks ja kautsjoni ei saa enam tagasi.
Nii on siis näha, et senati otsuse peale kuhugile
-enam kaebada ei saa. See on Viimane kohtuaste ja
sellega lõpeb kohtulik uurimine. Mis peale selle tuleb,
see on juba kohtuotsuse täitmine ja ei käi käesolewa
artikli piiridesse, mille ülesandeks oli kuritööde eel- ja
kohtulikku uurimist maadelda.

III.
Peale selle, tui meie käesolewat artiVt kirjutama
hakkasime, hakkas 1. jaanuarist 1914. aastal uus sea?
dus maksma, mis kohtupidamise miisudesse ühte kui
teist muudatust toob. Muudatused puudutawad niihästi
kriminal kui ka tsiroil kohtupidamise wiisisid. Käesolewa
artikli ülesandeks on aga ainult kriminal-tohtupidamife
Viisidest kõnelda ja sellepärast puudutame uuest seadwsest ainult seda tulge, mis kriminal-protsessisse puutub.
Enne peab aga tähendama, et uus seadus oma täiuses
meil mitte maksma pole hakanud. Täielikult maksab
uus seadus esialgul ainult kümnes Sise-Wenemaa kubermangus. Mujal on uus seadus ainult jaoti maksma pandM Uuendused puutumad tagaseljautsustesfe
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me. Täielise uudisena on meie seadusesse sisse toodud
nendanimetatud kohtukäsud, millega ilma kohtuta kinni
mõistetakse. Politseil on asjades, mis rahukohtuniku
alla käiwad, õigus teatud, eespool ülesloetud juhtumistel kaebealuseid» kinni wõtta. Uue seäduse järele peab
kaebealune kahekümne nelja tunni jooksul peale wahialla wõtmist rahukohtuniku juurde saama wiidud. Kui
seda ei tehta, peab ta wabaks lastud saama. Kui ta
kohtuniku juurde on wiidud, siis peab wiimane teda
kahekümne m\\a tunni jooksul üle kuulama ja otsuse
tegema: kas ta Nabastatakse wõi edasi kinni hoitakse.
Siiamaale on sunduslik kohtu ette isiklikult ilmuda,
kui türmitrahw ähwardas ja ainult arestitrahwi ähiwardusel wõis ära jääda wõi oma eest kaitsjat saatcr.
Uue seaduse järele ,ei ole isiklik kohtusseilmumine sunduslik ja kohtualune wõib igas asjas oma eest kaitsjat
saata wõi üleüldse tulemata jääda. Kohtunikul on aga
õigus asjades, mis türmitrahwiga ähwardawad, nõuda, et kaebealune isiklikult ilmuks. Kui seda nõudmist
pole, siis teeb kohtunik kaebealuse äraolemise korral
kõigis asjus tagaselja otsuse.
Enne otsuse tegemist wõib kohtunik kohtu eest ärahoidmise takistuseks abinõusid tarwitusele wõtta. Türmitrahwi ähwardusel ei wõi ta aga enam, nagu siiamaale, kaebealust otsekohe kinni panna, waid ta peab
wastutust wõi kautsjoni nõudma ja kui feda ei anta,
siis kinni wõtma. Kinni wõtta wõib ta aga otsekohe
siis, kui kaebealusel kindlat tööd, elukohta ega isikutunnistust pole.
Peäle otsuse tuulutamise ei roõinüd türmiasjades
kohtunik muidu priiks jätta, kui kautsjoni wastu. Uue
seäduse järele wõib ta ainult s i i s kautsjoni nõuda, kui
põhjust on karta, et kaebealune ära põgeneb. Wastase!
korral pole tal ka õigust kautsjoni nõuda.

Tagaselja otsusest antakse ärakirjaga teada. AppeNatsirmi wõib uue seaduse järele kahe nädala jooksul koopia
kättesaamise päewast anda. Kaja sisseandmise jaoks on
aga sellestsamast päewast arwates ainult s s i t s e päe-
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wa aega. Kohtunik määrab aga uue istumise ainult nii
sugusel korral, kui ta leiab, et kajas tähendatud ilmu
mata jäämise põhjused t õ s i s e d on. Ei leia ta seda.
siis jääb wana otsus, millest kaebealusele teada antakse.
Wiimasel on siis õigus wana otsuse peale edasi kaebada.
On aeg möödas wõi mööda minemas, siis antakse sel
leks weel kolm päewa. Tehtakse aga siiski uus istu
mine, siis ei saa uue otsusega suuremat trahwi mää
rata kui wauaga oli määratud. Uue seadusega on nõn
danimetatud k o h t u  k ä s u d sisse seatud. Kohtukäsud
on wöimalikud ainult niisugustes süütegudes, mille eest
seadus mitte üle wiiekümne rubla ei trahwi wõi üle
wiieteisNmne päewa ei arresteri.
Kohtukäsud pole wöimalikud asjades, mis leppimi
fega wõiwad lõpetatud saada, milles tsiwilnõudmine
sisse antud ja milles midagi niisuguse seaduse wastast sün
dinud, mis tingimata parandada tulewad.
Kui niisugustes asjades, milles kohtukäfk wõimalik,
politsei järelkuulamise protokoll kohtuniku kätte jõuab
ja wiimane näeb, et kaebealuse süüd sealt selgeste ja
kahtlemata wälja paistab, siis teeb kohtunik kasu, aga
mitte enne öödpäewa asja tema kätte jõudmisest. Ko
tukäsuga mõistab kohtunik kaebealuse nuhtluse alla, ilma
et ta teda kohtusse kutsuks. Kes ща asjaosalistest on
kohtusse ilmunud, need lastakse asjaseletusele.
Kohtukäsust saadetakse ärakiri kaebealusele ja ameti
kohale, mis süüdistas. Kohtukäsus peab tähendatud ole
ma, kui suur trahw määratud ja seletatud, et kaebe
alusel õigus seitsme päewa jooksul päris wonnilikku
kohtupidamist nõuda ja tähendusega, et kui ta seda ei
tee, siis kohtukäfk seaduslikku jõusse astunud kohtu
otsuse wõimu omandab. Seitsme päewa jooksul wõib
siis ka nõuda, et asi päris harilikus korras ette tuleks.
Kes aga ise palunud on, et asi kohrutasuga ära otsus
tataks, see ei saa enam kohtupidamist nõuda. Kui koh
tupüewaks ei kaebealune ega tema wolinik ilmunud pole,
siis teeb kohtunik ilma nendeta otsuse, mida aga taga
lelja otsuseta ei loeta. Nuo otsuse tegemise juures ei
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ole kohtunik kohtuküsus määratud^ nuhtlusega kudagi wiM
seotud.
Ka rahukogusse юбігоаЬ kaebealused kõigis asjus
kas ilmumata jääda ehk Volinikku saata, Välja аша*
tub juhtumised, mil togu sealolemist nõuab.
Ring
konnakohtus on muudatusi wähem. Muudatused taga
selja otsuste asjus on eespool kirjeldatud ja on sama
sed kui rahukohtus. Wõiks tähendada, et kui kohtu
uurija kellegi roahi alla Võtab, siis ka, uue seaduse
järele, kaebealuse palme peale politseile käsib esialgseid
määrusi teha kaebealuse Varanduse hoidmiseks ja ala
ealiste laste eest hoolitsemiseks, kui nad ilma Шеюао
tuseta jääwad.
(Lõpp.)

loimetule kirj akast.
Küsim. 1. Umbes 25 aastat tagasi ostsid wiis isikut
mõisast talukohad. Karjamaad oli nendel kohtadel wähe ja
sellepärast andis mõisaomanik mujalt lisa. ilma et |ее maa
lepingusse wõi kaardi peale üles oleks märgitud. Seda maad
on need nüüd 25 aastat tarwitanud, kui täielikud omanikud.
Kui nüüd mõisnik seda maad tagasi tahaks saada, kas saaks
tema siis seda sel põhjusel toimetada, et selle lisamaa andmine
kuhugi üles ei ole märgitud? Wõi saawad ehk kohaomanilud
seda maad lasta oma nimele Ireposterida ja kui nad faawad.
kudas pearoad nad siis sellega peale hakkama?
Wastus: Kui keegi liikumata Varandust skäesolewal
korral on selleks maalapikene) üle kümne aasta nagu omanik
tarwitab, siis on tal õigus ja kohus nõuda, et fee warandus
tema nimele treposteritaks. Niisugune nõudmine tuleb ring»
konnalohtusse selle wastu sisse anda. kes krepostiraamatute
järele selle liikumata waranduse peremeheks üles on tähenda
tud. Niisuguse nõudmise asjas peab nõudja kindlaks tegema*
et see liikumata warandus niisugusel põhjusel tema kätte on
laanud, mis enesega täielise omanduseõiguse kaasa oleks too
nud, kui Mitte mõni selleks tarwis minew tingimine tegemata
pole jäetud. Juhtub, et selleaegne omanik, les need maatükid
endis, mõisa teisele edasi on müünud, siis ei tähenda see
asjaolu midagi. Nõudmine tuleb, nagu juba tähendatud

selle wastu fisj e anda. kes nõudmijesisseandmiseajal krepostiraamatute j ärele omanik on.

Küsim. 2. Kohaomanik õstis mõisniku käest koha: leping
ei ole aga weel treposteritud. Selle koha peäl tegi ostja
mitmesugusid parandusi ja uuendusi: parandas ehitusi, tegi,
aedasid jne. Mõis läks aga oksjonile ja müüdi ära: ühes te*
maga ka talukoht, mis krepostis mõisast weel lahutatud ei ol
nud. Kelle käest saab talu ostja oma kahju tasu nõuda, mis
temale selle läbi on tekkinud, et tema ostetud koht talt ära
on läinud ja et selle koha peäl parandusi on teinud?
Wastus: Maa on liikumata warandus. Majad, aiad
jne., mis maa peäle ehitatud, on liikuw warandus ja loetakse
liikumata waranduse lisanduseks. Kelle oma liikumata waran
dus (maa), selle omad on ka tema lisandused. Käesolewal
korral on Teil nõudmised ainult wana omaniku wastu, kes
Teile selle koha müüs. Senikaua kui kahewaheline leping kre
postenmata. on sellel lepingul ainult nende kahe kohta maks
wus: kolmandate isikute kohta hakkab niisugune leping aga
ainult kreposterimisesilmapilgust maksma. Mis Teie selle
läbi kahju saite, et koht Teilt ära läks. seda peade lellelt
nõudma, kes Teile koha müüs: niisama ka tasu koha peäl
ettewõetud paranduste eest.
Küsim. 3. Waldadel kaswawad wäljaminekud aastaastalt
ja sellepärast peawad nad ka uusi sissetulekuallikaid otsima
hakkama. Üheks niisuguseks abinõuks on walla piirides olewate
äriliste ettewõtete maksu alla panemine. Ühes teiste äriliste
ettewõtetega on mõnes kohas ka kaubatarwitajateühisuste
kauplused wallamaksu alla pandud. Et eraettewõiied maksu allct
pandakse, on ju arusaadaw, sest kasu. ,mis sealt tuleb, on
harilikult ühe isiku päralt ja peäle selle ei maksa selle omanik
enam eraldimalsu. Zoopis ülekohtune oleks aga. mele arwates,
kaubatarwitajateühisuste maksu alla panemine. Sest esiteks ei
lähe sealt saadaw kasu mitte ühele inimesele, waid jääb selts
konna lasuks, teiseks maksawad kõik ühisuse.liikmed isiklikult
kogukonna heaks maksu, nii et see teisekordne maks aleks, ja
kolmandaks on ühisuste läbi saadaw kasu wäike: mõnikord
ka kasu asemel sootuks kahju. Wiinistu Kaubatarwitajate
ühisus palub seletust, kudas seadus selle küsimuse peale waa
tab.
Wastus: Seäduse sõnalise tähenduse järele wõib kogu
kõnd oma liikmeid maksu alla panna. Liikmeks loetakse aga
need. kes wallaliikmete nimekirja isiklikult üles on wõetud, wõi
kes walla piirides talukohtade omanikkudeks wõi rentnikkudeks
вп. Kogukonnaseadus räägib sõnaliselt nähtawaste küll füffc
filalistest isikutest — inimestest. Wene riigi seaduses on aga
,eale füüsikaliste isikute ka juridikalised isikud tuntud ja ette
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ära nähtud. Kui nüüd oletada, et juriditalised isikud roaflas
maad osta ja rentida wõiwad. siis saamad nad sellega ta
wallaliikmetels ja urnid wõib nad kogukonnamaksu alla pan
na. Niisugusele seisukohale on ta Senat asunud. Ühes oma
seletuses on Senat seletanud, et ka eraraudteed тЫЪ maksu
alla panna, kui tema alla aga talumaad on Võetud. Järje
tikult peab ütlema: tui kaubatarwitajateühisus wällas talu
maa omanikuks wõi rentnikuks on, siis wõib wald talle logu
konnamatsu peale panna. Kahekordseks ei saa niisugust maksu
Võtmist mitte tunnistada, nii et la sellel alusel sellele matsule
wastu ei saa astuda.
Teised põhjused, mis küsimuses ette toodud ei ole juridi
lalised ja nende harutamine ei käi siia.
Küsim. 4. Keegi oli Eestimaal mõisas karjajuhatajaks.
Seal mõisas oli kuri pull. kes karjajuhataja ära purustas.
Peale haigemajast lahkumist oli tähendatud isik weel seal mõi
sas töös. lasti aga mõne aja pärast lahti, sest et ta enam
küllalt töõwõimuline ei olnud. O ma tööjõust on ta tohtri
•arroamifc järele umbes 50 prots. kaotanud. 'Xabats selgitust
\aaba, kas sellel karjajuhataja! Võimalik on mõisniku käest
midagi nõuda. Karjajuhataja poolt ei olnud töö ja talitamise
juures mingisugust hooletust. Selle pulli on mõisaomanik juba
ära müünud.
Wastus: Kõige pealt on tähtis selgeks teha. kas mõis
nikul. mõisa omanikul, selle õnnetuse juures mingisugust süüdi
oli, see tähendab, kas õnnetus tema tegewuse wõi hooletuse
läbi tuli. Kui seda kindlaks ei saa teha. siis ei ole mingisugust
mõtet nõudmist tõsta, sest niisugusel korral ei tule sellest mi
t>agi wälja. Teiseks on tähtis, kas see pull juba enne tige
oli ja kas sellest omanik teadis. Ei olnud ta enne tige. siis
on sootuks teistsugused tingimised, sest niisugusel korral ei saa
rohkem nõuda kui ainult pulli Väärtuse ja selle käest. M e
omandus pull nõudmise awaldamise ajal on. Juhtub aga» et
Pull on nõudmise awaldamise ajal juba ära tapetud, siis ei
%a nõudmist üleüldse tõsta. Kõige parem on isiklikult õiguse
teadlase poole võõrata.

Wastutaw toimetaj a G. E. Luiga. — Wälj aandia B. Wäns.
A. Perti trükk Tallinnas.

