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Ви може вже чули, що Его ИМПЕРА'ГОРСНОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь АЛЕКСАНДР'Ь НИІЮЛАЕВИЧЪ

повелів'ь щобъ у его царстви був'ь новій суд'ь. Се така велика

ласка Царл, що его треба що-дня благословляти. Вапъ звисна

перша его иилость, що вінт. визволівъ паньскіхъ крепакивъ. Велике

се царьске діло,-ничого казати,-иабуть же той судъ, якому вінъ

велівъ буть, чи не найбільшъ буде сего діла. Щоб'ь ви знали,

якій то буде новій судъ и за-що треба дяковатп Царя, я у цій

книжки розкажу ваиъ. Що таке судъ~ваиъ звиспо. Вінъ бува

або уіоловній, коли судять того чоловіка, котрій зробивъ яке

пибудь злодійство, або кого убивъ, або пидпалів'ь, В др. и граж

даньскій, коли хто зъ васъ тлгаетця съ сусідою за гроши, що

визичів'ь, за зспліо, за батьковщину И друг. На першій разъ

оповіщу ваиъ об'ь уголовніма суді. Унасъ перше булотакъ: -суділи

чоловіка не тильки ті самі настоящи суді, що зовутця уіздниии

и які въ кажиіиъ городі е, а суділи и у стану, и у полпціи, и

въ зеиьскоиу суді, и у военній кониисіи, и у губериьскіи'ь прав

леніи. Теперь все буде так'ь: що ті-діла, за которі назначаетцл

не дуже велике наказавіе, рішаіотпя у мирового оуддіи, а

більше наказаніе то у окружніме суді. Перше було такъ,

що чи е, чи- нема причини випити якого небудь чоловіка,

его все таки тигалн и після суділи, теперь же попереду порадятця -

чи треба судіти, чи ні: ноже той чоловік'ь, на котораго кажуть

и не робив'ь злодійства, бо бувъ у ту годину въ дРУгииъ місті;

може то и не злодійство, що на его кажуть; так'ь отопрочитавши

бумаги, роздивліотця, тай скажуть: чи судіти, чи ні, такого чоло

віка. Лкъ нема на него уликъ, то такъ й ослобонятъ відъ суда.

Стъ тогді неповинніх'ь людей и не будуть тягати під'Ь судъ. ПЄРШе

суділн такъ: ирочитаіотъ діло, ще слідователь производивъ, та й

рішаіотъ по тииъ бупагаи'ь, що въ діди, а саиі суддін вже не

Апитаіотъ свидітслей, чі то вони такъ показали, нкъ наипсавъ



слідователь. А слідователи бували розни. Найбільшъ зъ нихъ люді

нравдиви, и напишуть такъ якъ імъ кажуть, а гляди й найдетця

може такій, що напише зовсимъ не те. Скажуть сиу свидітили,

що вони не бачили, якъ Петро укравъ воли у Ивана, а вінъ

напише що бачили, то чрезъ отце и сошлютъ Петра або въ Сибирь,

або въ арестантьски роти. Ато свидітели покажуть, що вони ба

чили якъ Петро укравъ, а слідователь напише що не бачили, то

тогді_судъ и ослобоня злодія Петра. и вінъ живе помілкъ честниии

его сусідами и снову робитъ шкоду. Теперь эке суддіи сами будутъ

питати усіхъ свидітелей и тамъ буде и той, хто судітцл, и той,

хто доказуе. Тогді и буде видно хто виненъ и не можна буде

наказати неповиннаго, або ослобонити злодія. Та ще отце усе буде

робитця въ суді не нишкомъ, якъ теперь, що нихто не знае: де,

коли и хто его буде судіти, а буде тогді въ тииъ суді багацько

громади: хто захоче то й прійде и буде слухати, такъ тогді и

не можна буде нередъ всею громадою сховать правду. Перше су

діли чоловіка не так'ь, якъ вінъ заслулкивъ и як'ь самі суддіи

рішали по совісті, а які въ діли були доказателъства. Такъ при

міромъ: Петро заприсягне що вінъ бачивъ якъ Иванъ убивъ

Миколая, або обокравъ Степана, то Ивана _не наказивали, а ос

тавляли тільки ве подозреніи, бо бачь для доказателъства вини

его треба, щобъ вінъ сознався самъ, або щобъ два свидітеля

підъ присягою показали, що вони бачили, лкъ вінъ убивавъ, або

кравъ. А хиба злодій сознаетця? Та деікъ взяти и тихъ двохъ

свидітелей? Добре, хоть одинъ е. Звисно що злодійства найбільшъ

робятця нишком'ь безъ усякихъ свидітелей. Отъ ці розбійники и

вори, що ослобовяютця безъ наказанія, такъ якъ нема на ніхъ

законнихъ доказателъствъ, и робили усе зло; черезъ ніхъ люди

не віруютъ въ судъ и не поважають его; иншій самъ, піймавши

вора, расправляетця зъ злодіемъ, побье его, а вістки до суда не

дасть, бо зна що одни тільки клопоти будутъ, такъ якъ свиді

телей не було; а иншій и самъ лкъ що й бачивъ, то мовчить,

бо боитця на злодія доказовати, за тииъ, щобъ він'ь, якъ его

еудъ ослобоне, не наробивъ ему якой небудь шкоди. При новімъ

ше суді будуть судіти не тільки по доказателъствамъ, а й по со

вісти, лкъ серце скаже. Оуддіи тогді вислухаютъ обидві сторони:

и того, хто обидівъ, и того, кого обиділи, після того свидітелей,



то й побачуть хто виненъ и дадуть яке слідуе рішеніе по совісти.

Тогді, -приміромъ, хоть злодій и такъ убивъ чоловіка, що нихто

не бачивъ, а буде на одежі его кровь и вінъ не докаже де бувъ

у той часъ, якъ убили чоловіка, та й ще самъ, то блідніе, то пу

таетця въ мові,-такь его й накажутъ. Тогді поміжъ нами чесними

людьми и не буде вже злодіивъ и намъ ничого ихъ боятця и

усякъ, хто зна що за нихъ, буде правду казати, бо врозуміе що

противъ правдиваго суда и самий запеклий ворогъ не встоітъ.

Перше ще було такъ, що якъ кого начнуть судіти, то судятъ

довго, довго, ажъ якій сердешний и повмре въ острови, а

через'ь то довго суділи, що діло его де тільки не перебува: и въ

уізднимъ суді, и въ уголовній палаті, а якъ яке то й далі, ажъ

въ Петембургъ, або у Москву зашлютъ. Теперь же всі діла кинець

будутъ мати въ окружнімъ суді и хиба тільки не дуже важні

перейдуть у палату, та и то тільки тогді, якъ хто самъ буде

жаловатьця на окружний судъ за неправдиве рішеніе его діла.

Отъ теперь ви самі вже второпали якій судъ настане для насъ:

и скорий, и пр'авдивий, и единий, и рівний для усіхъ. А якъ

сей судъ буде розбирати діло и якъ буде судіти, то объцимъ я

хочу де що вамъ оповістити. Треба ще вамъ сказати, що не

можно такь скоро зробити такого великого діла, якъ новій судъ

у всему царстві, одначе Его ИМПЕРАТОРОЕОЕ ВЕЛИЧЕОТВО

повелівъ, щобъ судъ сей бувъ по всімъ его царстві не далі якъ

черезъ чотири года.





0 МІІРОБИХ'Ь СУДДІЯХ'Ь.

___-_-ооочЁ-оо-Ф-щ

За такі уголовии діла, де чоловікъ зробивъ дуже велику обиду

другому чоловіку, або обчеотву, за нотору заиоиъ иазиача або

каторту, або Сибирь, або арестантьсні роти, танъ приміромъ, або

убивъ, або ограбивъ, або иидиалівъ и друге, будутъ судити въ

окружнімъ суді.

А за такі де віиъ зробивъ меиьшу обиду, за яку ему тільки

слідує або арештъ, або въ острогъ, приміромъ, кого вибудь не

дуже побивъ, або укравъ не дорогу худобу або вирубав'ь чужого

лісу, суде мировийсуддія.

Тааъ лмъ міжъ креетянами більшъ робютця ці поелідии діла,

иазовеиъ ихъ проступками, то треба ихъ иерщіи судити иа тімъ

місті, де вони зроблени, бо до онруиінаго суда идти далеко, да

въ ему буде и безъ того багацько ділъ, такъ що віи'ь сморо не

иоспіе въ те місто, въ лнімъ проступокъ зробився.

По цій причини треба щобъ еудъ бувъ блиекій и щобъ суддія

бувъ ие тільки розумний и правдивий, а щобъ знавъ добре крес

тяиъске обчеетво и его звичаі. Для цего и вибираетцл такій звис

ний въ громади чоловіаъ, котрій и зоветця мировимз суддіею:

Вибира 'его зеиьсае собраніе, де лыуиі и пани и куици и мі

щане и креотине.

Для того, хто Хотів'ь би буть мировимъ суддіею, треба:

1, щобъ віиъ мавъ ио меньше, якъ 25 літ'ь;



2, щобъ бувъ учений не въ нростіхъ шнолахъ, а въ универ

оитеті, або въ гимназіи, або щобъ прежде прослуживъ не меньше

яиъ трі года въ танімъ місті, де можна навчитця, рішати діла;

и 8, онрічь того мати за собою, або за родителями, чи за

жінкою, землі не меньше пятъсотъ десятинъ, а въ нншіхъ губер

нняхъ въ Украіни не меньше чо'тщшста десят. або якъ землі

не ма, то щобъ була ака нибудь худоба., або хата, або заводъ

достатномъ вь уіпзди не меньше пятнадцяти тисячъ, а въ городи

не меньше трата тислчъ.

Мировий суддія поки вінъ слуше получа шалованье, скільки ему

назначе земьство, не меньше пив-тори тисячи, и по чину вели

чаеця чуть не трохи Енералъ, а вишче Полієовнина.

Бачите, місто важно и ноштенне, треба й чоловіка хорошого

вибирати.

Одначе земьсне собраніе може вибрати мировимъ суддіею и не

багатаго чоловіка, да щобъ вінъ бувъ и розумний и щобъ громада

поважала и почитала его за его заслуги и чесний труд'ь. 'Гаи'ь

ось я вам'ь скажу добри крестяне: отдавайте своіхъ дітей въ

науку, нехай учутця въ уииверситетах'ь, той й буде зъ ніхъ нроиъ,

а вамъ на старості 'літ'ь доведетця утішатьця своімъ сином'ь, янь

его виберутъ у мирови суддіи.

Теперь розкажу янъ мнровий суддія буде судіти.

Вінъ буде разбирати діло не такъ якъ теперь у судах'ь, що

все пишуть да пишуть, а на словахъ, и не' нишномъ, а при всій

громади: хто захоче изъ людей то й прійде слухати.

Жаловатьця мировому суддіи можна або на словахъ, або на

бумаги.

Бумаги не треба куповати въ Іїазначействи, а на простій, що

у лавнахъ продаетця.

` Получивъ жалобу мировпй суддія визива до себе и того, на

мого жалуіотця, такій буде зватьця обвиняемий, и того хто ша

луетця, а такій зоветця обвимитель. Запамятуйте добре ці слова,

вони вамъ стануть въ пригоди, коли далі будете читати, або

слухати цю книжку.



Визива людей мировий суддія або словеснимъ ириказомъ або,

якъ вони живуть у другій волости, то новісткою.

Якъ простунокъ не дуже важкий, приміромъ такій, що за него

тільки арештъ, то обвинясмий може замісь себе послати повірен

наго свого, одначе коли мировий суддія нотребуе, щобъ вінъ самъ

прійшовъ, то треба прійти, а не то все рівно приведуть черезъ

нолицію.

Мировий суддів мае право, коли на обвиняемаго доказуютъ

такій нроступокъ, за якій сажаютъ въ острогъ, нрпказати щобъ

его прямо привели, не носила ему призовній невістки, а все таки

обовязанъ оповістити его другою повісткою, де буде написано що

суддія велівъ его привести. ›

Свидітели же завсегда визиваютця новістками; якъ хто зъ нихъ

не явитця на першу невістку, то мировий штрафуе его не більшъ

якъ двадцять пять рублівъ, и носила другу невістку, а якъ и

в'Ь другій разъ не нрійде, то снову штрафуе его тожъ небільшъ

якъ двадцять пять руб. и тогді того свидітеля вже приведуть

через'ь полипію. ~

Колиж'ь свидітель, котрій не явився на первий раз'ь, докаже

причину чомъ не нрійшовъ у срокъ, то, якъ мировий суддія

уваже ту причину, скида зъ его штрафъ.

Треба тільки щобъ свидітель о ціхъ нричинахъ заявивъ не

далі якъ черезъ два тиждня після того, якъ его оновістятъ, що

зъ его слідуе штрафъ.

Причини жъ, по якімъ можно не явитьця до суддіи, бувають такі:

1, коли кого задержутъ нідъ арештомъ;

2, коли не можна іхати по тій причини, що ходе чума, або

нрійшовъ ненріятель, або річки розлились такъ, що не можна

неренравнтця;

З, коли хто сразу розорився одъ нещастя якого, приміромъ

ногорівъ;

4, коли хто занедужавъ такъ, що не може вийти зъ хати; .

5, коли батько, або матірь, або жінка, або діти вмерли въ те

саме время якъ треба явитьця до суддіи, або й не вмерли, а такъ

дуже занедужали, що е надія на смерть іхъ;



6, ноли хто иолучпвъ невістку або після ерону, або й прежде

орону, та въ таке время, що не нооніе на сронъ пріихать.

Тавій ше штрафъ, янь на овидітелей, палагае мировий еуддія

п на тіхъ понятихъ, ноторі не прійдутъ безъ уояноі замонноі

причини. коли іхъ зовутъ для оемотра, обиева и друге.

Ті евидітели, которі захочутъ, щобъ пмъ заплотили за то що

воні іхяти, або шли и черезъ то утратили робоче время, новинни

еиазатнеб'ь цімъ суддіи, після того, янъ вінъ іхъ допрооитъ по

ділу.

Танімъ овидітелямъ, якъ вони пришли дальше чімъ за пять

надцята веретвъ, дають по три копійки за кожну веретву и

по четвертому за уояыій день съ тіи пори, якъ отлучилиеь

зъ дому.

До тихъ поръ, поки не вончитця у мирового суддіи діло, об

виняемий не оміе вже уходити зъ того міста, де рішаетця его діло;

Мировпй оуддія може для того, щобъ обвиняемий не втииъ,

або узяти відъ него пидпиену, щобъ вінъ не отлучавея, або ви

дибрати пашпортъ, або велитъ щобъ вінъ нредставивъ поручите

лей, а якъ проетупонъ, що домазуютъ на обвиняемаго и важнійше,

такій приміромъ за якій еашаготъ въ оетрогъ, то може потребо

вати відъ него въ залогъ гроші або й худобу, а не то може по-›

садить підъ арешт'ь. І '

Поручительотво буде не танъ янь теперь, що якъ втіче той,

ного узяли на поруви, то поручители и пе видвпчаютъ, ні тогді'

зь поручителей будутъ брати роепиену, що вони, янъ обвиняемий

втіче, повннпи давать гроші-Грошей в'ь залогъ буде требоватьця

стільки, скільки назначе мировий, не меньше одначе тіі оумми,
на яку потерпівъ убитиу обвпнитель. І

Нвъ хто залогу и поручителей не може представить, то той и

оетаетпя нідт. арештомъ, аяіъ пови не вончитпя діло.

Яаъ еуддія бере залогъ, то пише обь цімъ бумагу, котору

иидпиеуе и вінъ и той, хто давъ залогъ, и пооліднему видаетця

копія зъ тіі бумаги.

Янъ вже всі ооберутця до мироваго суддіи, то вінъ и розбира

діло на оловахъ.



Тутъ може буть усякіи, хто тільки захоче, и суддія не може

іхъ недопустити, хиба бъ тільки розбирались діла семейственни,

(міжъ иоловікомъ и жінкою, або міжъ батьном'ь и синомъ:),

або объ жіночей и дівочей обиди, (паспльяичье жінокъ, и дівокъ,

и такі иодобни1), або самі ті, которі тягаютця будутъ прохати,

щобъ не гласно розбирали.

Мировий суддіи, якъ вислуха обидві сторони и усіхъ свиді

телей, то зараз'ь же по совісти п ріша діло. ,

Лкъ вінъ присудітъ або штрафу не бильшъ пятьнадцята руб.

або арештъ не більшъ якъ на три дня, або уплотитп убиткив'ь

обиженвому не більшъ якъ на тридцять руб. то вже на таке

рішеніе не можна жаловатьця и воно заразъ снолняетця, и зъ

того, хто буде виненъ, взискиваютця усі гроши, які заплочени

свидітелямъ на нрогоии и суточни. `

А якъ мировий суддія нрисудитъ більшъ того, що я вижче

сказавъ, то обвпняемий, коли чувствуе що такъ рішеніе не прав

диво и вінъ неповиненъ, може жаловатьпя мировому саігду.

Мировой саізда зоветця такъІ по тій причини, що усі мирови

суддіи, скільки ілъ е въ уізди съізжаіотця вкупіи рішаіотъ

діло, а той суддіи, па котораго жалуіотця вже не буде по міжъ

З
іми при рішеніи діла. .

Хто захоче жаловатьця мировому съізду, той повинень сказати

объ цімъ тому'мировому суддіи, которий рііпивъ діло и не далі

яка через.: день після того, якъ ему суддія объявивъ рішеніе, а

після него недалі якъ черезъ два тиждня подать и саму жалобу

або на бумагі, або на словах'ь.

Жалоба подаетця тому же мировому суддіи, которий обънвивъ

рішеніе, и вінъ дае росписку що получивъ жалобу, а саму іі, педалі

якъ на третій день,`видсила въ мировий съізд'ь.

_ Діла намировимъ съіздал'ь всежъ таки будуть розбиратьця

гласио при громади, 'тутъ будуть и обвиняемий и обвинитель и

свидітеля, послідни вже не визиваіотця, а коли захочуть, то самі

приійдутъ, опрічь тільки новіхъ, на якіхъ покужутъ обидві сто

рони: ті визнваіотця такимъ же порядкомъ, якъ и нерви.

Рішеніе, яке положе мировий съіздъ, вже буде послідне.
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ІЅін'ь може або утвердити рішеніе мирового суддіи, або поста

новить нове, а наказанія увеличить противъ того, яке пазначивъ

мировий суддія неможе, хибабъ тільки объ цімъ просивъ обижен

ний н слідовало бъ то зробить по правді.

На рішеніе мирового съізда вже жаловатьця не можна, хиба бъ

тильки:

1, коли съіздъ або не той законъ що слідуе нідвівъ, або не

так'ь, якъ треба его зрозумівъ;

2, коли при розбирательстви діла мировий суддія не зробивъ

так'ь, якъ _ законъ велитъ, приміромъ спитавъ підъ присягоіо

свидітелей, не показавши ихъ перше обвиняемому, або спитавъ

такіхъ, которіхъ підъ присягоіо не можна питати, якъ то малоліт

ніхъ, божевільнилъ, або зробивъ обискь самъ безъ понятихъ и проч;

и 8, коли діло таке що его ни мировий суддія ни мировий съіздъ

не маютъ права рішати, а воно подлежитъ рішенііо окружнаго суда.

Въ такіхъ случаяхъ жалоби подаютця нещоемінному члену

мирового съізда,-(которий обовязанъ буть завсегда на місті,)-в'ь

такій же срокъ и такимъ же порядкомъ якъина мирового суддііо.

Жалоби ці мировий съіздъ видсила ажъ ва Петербурга ва

Праотпелъствующій Оенатъ ва кассшсіонний по уголоанима

дтшма Департамента.

Якъ тамъ таку жалобу уважутъ, то рішеніе мироваго съізда

отминяіотъ и діло видсилаіотъ у другій мировий съіздъ и якъ сей

послидній рішитъ, то вже такъ и буде и жаловатьця никуди неможна.

Теперь вамъ треба зличити усі ті простунки, которі розбира

мировий суддія, та щобъ іхъ зличить треба багацько міста, такъ

я вамъ опісля пришліо таку книжку, де ці проступки написами, а

теперь тільки скажу, іцо мировий суддія розбира усі ті нроступки,

за які по закону положено не більшъ якъ на. года у тіорму, або

штрафу не більщъ якъ на триста руб., або взискать убиткивъ

не більшъ якъ на пятьсотз руб. и що мировий суддія не ріша

такихъ ділъ о крестянахъ, за які вони судятся своими кресть

янскими судами, що буваіоть у Волостній, або Оельскій Росправи.

А щобъ вамъ звисно було за яки проступки крестъяне судятся у своеі

Росправп, то и тожъ злічу и ці проступки въ тій самій книжечки,

въ якоі будеть злнчени ироступкп, що ріша мировий суддія.

О
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1., о сшдствш.

Усі ті други ироступки, за які слідуо більш'ь навазаліе чіиъ

то, яке назнача мировий, судлтця у окружнімъ суді, та и тутъ

одни діла судятся суддіяыи, а други, що наиважпійши съ при

сяжними засідателями.

Отце все я ваиъ після ростолиуіо, а тепсръ треба ваыъ сказа

ти, що перше чіиъ діло поступитъ у окружний судъ, производит

ця объ ему слідствіе.

Для цего начальство назнача судебншо слідователя, якій и

теперь е.

Янъ тільки' де зробивсл такій проступокъ, иоторій разбираетця

у оиружніиъ суді, то полиція, або стаиовий, або й 'староста за

разъ, и не яиъ не далі другого дня, оповіщають объ цімъ слідо

вателя, або й сами ті, кого обоарали, або ограбили, або родичи

тіхъ кого убили, жалуютця судебиоыу слідователю, а лиъ его до

ма не иа, то полиціи, або становоыу, або старости, которі иобо

влзаии, поки не пріиде слідователь; добре лознати: чі справди зроб

лено преступленіе, або проступоиъ и хто за то обвиннетця; и

обовязани добре дивитця, щобъ обвиняемий не втиісъ, для чого

полиція и принима заионни способи, такі самі, які зличени виж

чо, де л казавъ о мировихъ суддіяхъ, затімъ усе дознаніс и пе

редае слідователіо.
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Сама жъ полиція не мае права ни робити допросъ на бумаги

обвинлемому и свидітелямъ, хиба бъ тільки хто изъ. ніхъ такъ

занедужавъ, що повмре поки слідователь прійде;ии робити осмотра,

або кого обискиватп, або у кого що одбирати, хиба бъ тільки

вона сама застала що преступленіе робитця, або застала що воно

отъ тільки що зробилось, и коли побаче що сліди преступленія

не будуть усі видни, або и зовсімъ пропадуть, до тіі пори, поки

приіде судебний слідователь.

У сихъ тільки случаяхъ ііолиція робить замізь слідователя, а

э'іо вона тільки розискуе и пита на словахъ, п до себе, якъ те

перь не мае права звати, а приходе сама туди, де зробився про

ступок'ь, чи преступленіе.

Все то, що я сказавъ про полицію, повинни робить и становий,

и староста и прочі волостні и сельскі начальники, которі будуть

виполняти полицейски обовязаности.

Ще треба вамъ сказати, що е такі проступки и преступленія,

що ни полиція и нихто не мае права вчиняти діла до тіхъ поръ,

аж'ь поки не пожалуетця той, кого обиділи.

Ці проступки слідуіощи:

1, коли хто кого наруга словами, або й нобье, да недуже,

або росііустить на него яку небудь брехню. або ипшу яку зробе

обиду;

2, коли хто каже на другого похвалки що підпале, або убье;

З, коли хто кого заарештуе, тільки безъ насил-ьничья;

4, коли 'хто захватить безъ насильничья худобу другого, або

лісъ, або огород'ь, тільки щобъ відьцего не булоА никому иіякоі

шкоди; ›

5, коли кража и мошеничество будуть -поміжъ родителями и

дітьми, або поміжъ ііоловікомъ и его жінкою;

6,'коли хто знасильнича або посміетця иадъ честьіо жінки,

або дівки, або іхъ украде,-тільки щобъ відъ цего ніхто изъ

обиженних'ь не вмеръ; І

'7, коли чоловікь прибье дуже своіо. жінку;

8, коли діти не слухають и неповажаіотъ свого батька и матерь; '
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Перейдсио лгъ теперь до олідователя.

Лпъ олідователю треба що нибудь оглядити, або ного освиди

тольствовати, або у кого що обиснати, то винъ церобитъ са по

нятилш, для чого и визива іхъ, а коли вони по прійдут'ь безъ

причини, то він'ь палата на иіхъ штрафу не більшъ пятъдесяти

рублівъ и прикаже іхъ привезти.

Лиъ же попити, не далі двоаоъ тижміва після того, якъ іиъ ~

объявлють, що зъ піхъ слідуе штрафъ, допажутъ ті причини, по

яніиъ іиъ не можна було пріити у сронъ. то олідователь онида

зъ ніхъ штрафъ, коли увалге ті причини.

Поняти тогді будуть не тані лвъ теперь, що беретця первіи

встрічний, якій-небудь бурлаиа, а будуть: въ города _ хазяіни

домів'ь,_лавокъ, або іх'ь управляющи и повіренни, а въ містеч

тюоз и селахъ, опрічь таиихъ, и ті, що иаютъ свою землю, а

тонгь волостні и сельсиі начальники и церковні старости.

Коли слідователь робитъ обискъ, то обовлзанъ робити при ха

зяіни хати, або его жінки, або, лнъ іхъ нема, то при номъ не

будь из'ь доиочадців'ь, и таній обисієъ робітъ непреиінпо в'ь день

а вночи тільки тогді, лаъ дуже треба. '

Обвиняеиаго, ниъ его перше не ароштовали, олідователь визи

ва до себе, або повістною, або оловеонииъ прииазои'ь, алиъ вінъ

не прійде, то олідователь принажо его привести, и якъ тільки

вінъ прійшов'ь, або его привели, то олідователь заразъ ше, и не

якъ не пізнійше сутокъ, его допрашуе.

Допрашивати вінъ обовязанъ танъ, щобъ обвиннеиий его по

няв'ь, просто и воно, недоиотатьця щобъ обвиняеиий сознавсн и

не приневоливать его до того пи страхоиъ, ни ласкою, ни хит

ростпо.

Щобъ обвинлеииіі не втииъ слідователь може.:

1, 'або відибрати нідъ него пашпортъ, або узяти росписну, щобъ

-вінъ зъ дому не отлучався;

2, або віддати під'ь особій иадноръ полиціи;

З, або на поруии;

4, або узяти аалог'ь;
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5, або арештовать въ его хати (домашній арештъ);

б, або узяти підъ страну.

Олідователь отдае на поруки и бере залог'ь такимъ же поряд

комъ, якъ и мировий суддія.

Оумму залога пазнача слідователь, и якъ обвиняемий втиче, то

ст, залогу, або зъ взисканпихъ съ поручителей грошей, одличает

ця стільки, скільки буде присуэкдено обпженному, аостанокъ вно

ситця у казну на постройку острогивъ.

Свидітели допрашиваіотся там'ь, де преступленіе зроблено.

Вони визиваіотся такимъ ше порядкомъ, якъ и до мироваго

суддіи, тільки за пеявку взнскиваетця зъ ніх'ь штрафу не 25, а

пятъдесятс рублівъ на первий разъ, и імъ посилаетця друга по

вістка, а якъ и на другій срокъ не ^явятьця, то іхъ приводять

черезъ полицію, не взпскивая вже у другій разъ штрафа.

Само собою штраф'ь съ свидітеля снидаетпя, коли вінъ доказке

що ему не можна було прійдти по такимъ яке самімъ причинамъ,

які я виакче сего злічивъ, до казавъ о свидітеляхъ, которіхъ ви

зива мировий суддія.

Заявляти о ціхъ причинахъ треба не далі якъ чрезъ два

тиждня після объявленія що слідуе штрафъ.

Свидітелей судебний слідователь буде питати беза присяги, а по

впненъ імъ попереду сказати, що вони будутъ допрошени піда

ирисяюю, у окружнимъ суді. Хиба бъ свидітель хотівъ далеко

іхать и нескоро назадъ вернется, або такъ занедужавъ, що

повмре, або далеко душе живе одъ того міста, де буде судь,--то

слідователь въ такихъ случаяхъ пита підъ присягоіо.

У все время, поки слідствіе пропзкодитця, и обвинясмому

и обвинителіо можно буть у слідователя при слідствіи (:а тожъ

и усякимъ постороннпмъ лгодям'ы) и обидьвімъ сторонамъ можна ка

зати, що імъ завзгодно и указовати на якіхъ хотатъ свидітелей.

При ніхъ ще слідователь пита и свидітелей, а якъ спита яко

го нибудь свидітеля безъ обвиняемаго, то обовязан'ь прочитати

ему, що показовавъ свидітель и обвиняемий мое право доказовати,

що свидітель сказав'ь неправду, и требовати, щобъ слідователь

допросивъ свидітеля де-що объ другімъ.
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Отого, що теперь зоветця подальший обиска, коли крестлнъ,

якіхъ _не попаде, десятцкій ззива до слідователя, тогді віке' не

буде робитця, а коли слідователю треба буде знати, що то за

чоловікъ обвппяемиіі, що вінъ робитъ, яку жизнь веде, съ' кімъ

въ кумпаніи,-то слідователь виізэка на то місто, де экиве обви

нлемий, и пише списокъ усімь хазяінамъ, которі знаютъ обвиняе

маго и якъ напише, то чита, той списокъ и обвинлемому и об

винителю.

Затімъ Ісъ того списка вибира по лкребію дванадцять чоло

вікъ, а якъ іхъ усікъ дванадцять, то вибира шість.

Изъ ціхъ вибраппихъ по экребію, обидві сторони маютъ право

отвести тіхъ, хто або божевильпій, або той пипъ, у котораго

сповідаетци обвиняемий, або повіренний обниняемаго, або его ро

дічь, сватъ, кумъ, або такій,'що відъ церкви отлученъ, або ма

лолітнііі. `

Та и безъ уеякоі причини обидві сторони мають право отве

сти двохъ чоловікъ.

'Гі люді, которі отведени, заміщаютця другими такимъ але по

рядкомъ, аэкъ поки не буде шисті, никімъ не отведенних'ь.

Тогді вони приводятця до присяги и після того слідователь

пита іхъ. і

іЯкъ слідователь кончитъ слідствіе, то дае обвиняемому прочи

тати діло, а якъ вінъ неграмотний, то слідователь розскаэке ему

усе діло и після того пита его: чи не хоче вінъ ще що сказати

въ свое оправданпе, и коли обвиняемий укалге ще й іна другихъ

свидітелей, то слідователь обовязанъ іх'ь допросити.

Затімъ слідователь объявляе, що слідствіе кончено и видсила

діло до Прокурора, а обвиняемаго, коли его треба содержати підъ

арештомъ, видсила въ городъ въ острогъ.

Якъ хто не доволенъ на слідователя за то, що вінъ може не

по правді и закону производивъ слідствіе, то може жаловатьця

на него окружному суді, або на бумаги, або на словахъ, а

саму жалобу подае тому же слідователю, которій производивъ

слідствіе, и цей дае ему росписку, що получивъ жалобу, котору, не

далі якъ черезъ тра дни, видсила въ судъ съ своімъ объясненіемъ.

_”2
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Въ суді жалоба розбираетця въ первий же прпсутственний день, ^

и тутъ може находитца той, хто лсаловався, и казати що знае

в'ь доказателство своеі зкалоби.

Рішеніе свое по той заалоби судъ объявля ткалобщику.

Я нарошно такъ довго балакую зъ вами объ слідствіи для

того, щобъ ви добре знали, якъ воно буде робитьця Коли вьі

добре зрозуміли, що я казавъ, то самі скажете, що теперь слід

ствіе буде робитъця гарненько, такъ якъ треба. Небудутъ вже

обвиняеиаго пи бить, ни лаять, щобъ вінъ сознався, якъ перше

колись було, ибуде обвинлемий знати хто и що противъ его по

кузуе и може доказовати, що свидітель або напрошенъ або

підкупленъ.



2., 0 ПРОЕУРОРАХ'Ъ И ІХЪ ТОВАРИЩАХЪ.

Я вже сказавъ ваиъ, що слідователь, якъ оконче слідствіе, то

видсила его до Прокурора.

Прокуроромъ зоветця такій чиповникъ по 'тій причини, що

вінъ обовязан'ь мати хлоноти, щобъ все робилось такъ, якъ за

конъ велнтъ; щобъ неповинний не терпивъ карьг, а повинний

щобъ не зоставався безъ наказанія и для того Прокуроръ обовя

заиъ доказовати въ суді- на повинного. '

Прокурора назнача началство из'ь таких'ь людей, которі добре
знаготъ де и якій е законъ иуміютъІ ростолковати его, якъ слідуе.

Такъ якъ у Прокурора буде богацько діла, то на поміщъ ему

даетця товаришъ, воторій и зоветця товариша Прокурора.

Прокуроръ, якъ получе діло відъ слідователа, то заразъ же и
не далі якъ черезъ тижденьІ обовязан'ь прочитати его для` того

щобъ знати, чи судітн обвиняемаго, чі ні. ` ' ^

Лнъ нема ніякіхъ уликъ, то Прокуроръ и пише рішеніе, що

такого то судіти не слідуе и видсила діло въ окружний судъ,

щобъ и той подивився, чи по правди Прокурор'ь оолобинив'ь об

виняеиаго нідъ суда. "

Коли окружний судъ найде, що по правді Прокуроръ зробивъ,

то й прекраща діло, а якъ судъ не согласитця зъ ріпіеніемъ

Прокурора то тогди діло видсила у судебну палату, и якъ

вона скаже, _танъ и буде. У

ґіч
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Лк'ь скаже судіги такого обвиняемаго, то й будуть судіти, а

скаже що не треба, то діло и прекратить.

Коли-жъ Прокуроръ, прочитавши слідствіе, побаче що обиняе

маго треба судіти, то пише бумагу, котора зоветця обвинитель

мый акта.

Въ цій бумаги вінъ пише за що такого чоловіка оудіти и які

е доказателства що вінъ зробивъ преступленіе, и требуе щобъ

судъ наказавъ такого обвиняемаго, якъ велітъ законь.

Цей обвинительнпй актъ пишетця по такімъ тілки діламъ, ко

торі вчиняютця и безъ жалоби обиэкеннаго, а по тнмъ діламъ,

що вчиняютця не иначе, якъ по жалобі обиженнаго, Прокуроръ

не пише обвиннтельнаго акта, бо той самий которій жалуетця,

обовязан'ь въ суді саи'ь доказовати на свого обидчика.

Одначе изъ такихъ ділъ Прокуроръ пише обвинительний актъ

по тимъ ділаиъ', когорихъ не можно прекратить миромъ.

А таки діла бувають.

1., Коли підчнненний ударе свого началника, або й не ударе,

та пидниме на него руку щобъ ударить. Підчиненнимъ зоветця

изъ крестявъ тільки такій, которій служе у обчественній або

Царьскій служби, приміромъ писарь, або староста ударе старши

ну, або десяцкій станового и проч.

2., Коли хто понасильнича жінку, або дівку, або посміетця

надъ честью малолітній дівчини,_котороі 14 літъ нема одъ роду.

З., Коли хто украде жінку, або дівку съ тпмъ, щоб'ь зна

сильннчать, або, в'ь надіи на іі безсиліе и простоту, сотворитн съ

нею гріхъ, або щобъ тільки черезъ отце роснуститп про неі

мову.

4., Коли съ малолітнею дівкою сотворитъ гріхъ або опекунъ

іі, або учитель, а не то и иншій чоловікъ, которій` мае надъ

нею досмотръ або волю.

5., Коли хто украде дівку, хоть и для того, щобъ на ней

женитьця, та безъ іі на то согласія иволи.

6., Коли хто принуде другого зъ. німъ авинчатця, або хто

нідстрекне винчатця якого нибудь божевільнаго, або хто кого об

і'
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ЩЪНВ ТЗІК'Ь, ЩО ТОЙ ЗВИНЧЕЄТЦЯ не ОЪ ТИМ'Ь, СЪ КИМЪ ХОТПВ'Ь.

7., Коли хто кого заарестуе та й ще и побье тяжко, такъ що

той або занедузке, або й повмре.

и 8., Коли діти обижаютъ свого батька и матирь не тільки

словами, а и бьютъ.

Якъ Прокуроръ напише обвинитсльный актъ, то видсила его

съ ділом'ь, або прямо ва окружній суда, якъ діло не дуже важ

не, и в'ь такімъ случаи для того щобъ судіти обвиняемаго, або

у судсбну палату, якъ діло по такому преступленію, за яке

по закону назначаетця лшаеніе якім нибудь права состояміл,

и видсила не для суда, бо судіти все таки буде той же окруж

ний судъ, для того щобъ и въ Палати розглядили чи е причина

судити обвиняемаго, чи нема; и як'ь Палата найде що е, то вже

сама видсила діло въ судъ для того, щобъ судили обвиняемаго.

От'ь теперь ви и бачите, що перше чімъ осудятъ, будутт, ра

дитця чи слідуе то зробить, чи ні.

Такъ ото и виходитъ що неповинних'ь вже не будуть задарма

тягати підъ судъ.



0 ПРШІЯЖІШХ'Ь ЗАСІДАТЕЛЯХ'Ь ІІ ІІРИСЯЖ

ІШХЪ ІШВІРЕШШХЪ.

`ґ`ЭОЄ-&-~

Перше чімъ я розкажу вамъ якъ-то будутъ судітьі у окруж

нимъ суді, оповіщу де-що о ирисяжныхе засідатаіяиз и пра

сяжшщтс повіренншга.

Я вже сказавъ вамъ що въ суді будутъ судіти иодни суддіи,

и съ присяжними засідателями, якъ проступки дуже важни, такі

имянно, за які по закону назначаетця лишеніе права соотоянія.

Лишшпь права состоянія значе то, що той кому це нака

заніе положатъ, губе вже навсегда добре имя и не ма нравани

назватьця крестяниномъ того села, якого бувъ перше, ни йдти на

службу обчественну, або Государьску, ни торговати,, ни будь сви

дітелемъ, або опекуномъ, або повіреннимъ, однимъ словомъ сказа

ти: якъ той ломоть, що видрізанъ відъ хліба, такъ 'вой чоловик'ь

отъ обчества и одно-поселеннівъ.

Вмісті съ лишеніеиъ правъ присулсдают'ь або въ каторгу, або

въ Сибирь, або въ арестантьски роти, або вь робочій а коли,

то й смирительний домъ.

Таке лишеніе нравъ назначаетця за самі найвазкнійши прес

_тупленія, якъ-то, за душегубство, за пиджогъ, заграбежъ, за кра

жу більшъ чімъ на триста руб. або й и на меншу сумму, та ко
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ли воръ або пиднопався підъ те місто, зъ якого унравъ, або від

крутивъ замонъ, або иншій зробивъ взлоиъ. Отъ по тапімъ то пре

ступленіямъ и судятъ присяжни, иоторіх'ь буде пе менше двтщд

цяти чоловіаъ.

Бо чімъ більшъ буде суддей, тимъ правдивійше рішать діло, и

чімъ вазипійше напазапіе, тимъ бильшъ треба суддей. Ннъ то И

пословица ваше: що умъ добре, а два лучше.

Отъ по цій причини судъ черезъ присяшнихъ, ноторихъ буде
не менше дванадцатп чоловинъ, да йІ ще, якъ побачите даш, са

міхъ видборнихъ, на ноторіхъ підсудимий ни якого зазренія не

мае и которі сами знаютъ пидсудимаго,-и е самий лучшій судъ.

Приспжни засідатели вибираютця изъ містныхъ обивателей не

не молоніе двадцяти пяти и не старійше семидесяти літъ, и

которі шивутъ не менше двохъ ронІвъ въ тимъ уізди.

Не вибираются у присяжни засідатели, таки обиватели: 1., Ноторі

або паходнтця иідъ судом'ь, або с111дств1ем'ь, або по рішенію суда

були въ острові, або не оправдани судомъ по тяжннмъ преступ

леніпмъ.

2 , Тані, которі ирогнани зъ служби по суду, або зъ духов

нато званін-за порони, або изъ обчества по мірсиимъ проговорамъ.

З., Еоторі объпвлени банпрутамп.

4., Еоторі находютця підъ опеною за мотовство.

5., Еоторі сліии, гиухи, німи, або бошевілъни.

и 6., Еоторі не знаютъ русського язика.

Янъ начнутця вибори присажнихъ засідателеи, то сначалу пи

шутця два списка общій и очередний.

Въ общій списопъ вписиваютця.

1., Всі почотни мирови суддіи.

2., Всі слушащи, оирічь суддей, що въ окружнімъ суді и ми

ровихъ, сеилетарівъ в'ь тихъ судахъ, приставивъ и судебнихъ слі

дователей, а тожъ пронуроривъ, вице-губерпаторівъ и усанихъ

цолицейспихъ. '
4
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З., Всі хто служить по виборамъ дворпнъ, або обчества, оп

річь городскихъ головъ.

4., Крестнне, которі вибрани суддіями у волостній судъ, або вт.

добросовістни, а тозкъ и ті, що перше були не менше трохъ ро

ківъ або волостними етаршинани, або головами, або. старостами,

або й други занимали нодобни должности и служили честно.

5., Наконець, уси хозніни, которі маютъ не меньше ста де

сятинъ земли, або худоби не менше якъ _на триста рублівъ,

або получаютъ жалованье, або доходъ съ свого капитала, ремес

тва, чи нромисла не менше двохв сата рубгіаз.

Не вносятця въ сей списокъ.

1., Моиахі и попи.

2., Усі охвицери и други служащи у воениій служби.

З., Школьни учителя.

и 4., Наймити. Сей общій снисокъ составил временно ном

мисія, яку названа земьске собраніе, къ1 Сентября кожнаго года.

Лкъ вона его взке составе, то'уеякъ мае право читати той

сиисокъ цилий ніеяцъ и у все отце время заявляти коминеіи, що

кого нибудь неправильно записали, и якъ таке заявленіе буде

правдиве, то коммисія исправля списокъ, а якъ не уваже такого

заявленія, то и видмічае въ самомъ списки по якій причини не

увазкила.

Пислл цего общій спиеокъ присяэкиихъ заеідателей видсилаетця

временнимм коммисіями до губернатора къ 1 Октября, а губерна

торъ, разсмотрівъ цей сниеокъ и вивинунъ зъ него такнхъ, кото

рі' не'годятця уприеяэкни засідатели, видсила сиисокъ нъ ту-эке

временну коммиеію.

Описокъ сей для того, щобъ всі его знали, иубликуетця веса-

ТЕІЄТОЯ, У ГЄЪЗЄТЄЪХ'Ь.

Якъ хто недоволенъ, що губернаторъ викннувъ кого нибудь

зъ списка, то може аваловатця не пізнійше якъ нерезъ мисяцъ

со дня нубликацім, ,1 Департалюнту Привмтелъствующшо
Сентіш. ` ' ` І
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Жалоби подаютця самому губернатору, которій и видсила ихъ

куди треба съ своимъ объяененіемъ.

Після цего временна коммисія еоставля очсредний списокъ тимъ

засілателямъ, які на другій годъ будутъ назвами щобъ судити, и

другій списокъ заиасниав засідателей ма случай очередни по

якій-небудь причини не явлютця`у судъ.

Очередиихъ засідателей вибираетця въ тихъ уіадахъ, де

більшъ ста тисячь людей чотиреста, а де меньше-то двісті,

а заиаснихъ шістдесяти.

Кожний присязкмнй призиваетця тільки одинъ разъ у годъ и

мае право отказатьця на другій годъ, коли вже в'ь прошлимъ

годі виполнивъ свою обовязанность.

Такъ обовязаиность отця и не буде тяэкка для присяжнихъ.

Та й ще то треба сказати, що коммиеіп разпреділя присяж

них'ь засідателей не усіхъ на одно время, а ноділяе на 'чотирі

части и кажду часть назнача на три мислця, а заеідателей опо

віща въ які мисяци вони новинки явитьця по призиву суда, так'ь

тогді хто не може въ иншій мисяцъ прійти, то вопросе нридсі

' дателя коммисіи щобъ его виисали на другій мисяцъ.

Якъ присяікний засидатель не я-витьця у судъ безъ уваэвитель

ной причини, то съ него взискиваетцл штраф'ь: въ первий разъ

діда десяти до ста руб. у другій--седд двадцяти до двош

сотъ руб. а якъ неявитпя у третій разъ, то, оирічь штрафу

відъ тридцяти до треав сети руд, его будутъ судіти и ли

шать права и самому вибирати и щобъ его вибирали въ такі

должности, въ які треба обчественного довірія.

Законними-зкъ причинами, по якімъ присяяспий може не явить

ця, считаготця ті самі, які зличени для свідітилей, которіхв ви

зива мировий суддія.

Само собою якъ нрисяэкний засідатель не далі, якъ черезъ'два

тиждня писля объявленія ему рішенія за штраф'ь, представе до

казательства що вінъ не могъ явитьця, то штрафъ зъ него ски

даетця. ^ -



0 присяжнихъ иовіреинихъ.
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Іјрисяжиими иоеіреииими зовутця ті люди, которіобовязани

защищати підсудимаго у суді и по цій причини будемъ ихъ зва

ти защитниками.

Такъ якъ въ суді буде прокуроръ, воторий обовязанъ обвиня

ти підсудимаго и доказовати на его, то по правді треба, щобъ

у підсудимого був'ьи такій чоловіки/щобъ его защищавъ и оп

равдовавъ передъ суддіями, або присязквнми.

По цій причини и назначаютця нрисязкни повіренни.

Вони вибираютця изъ ученихъ людей, що вчнлись въ Универ

ситетахъ, або у другихъ вишчихъ заведеніяхъ, и опрічь того такі,

що прослунгили не меньше иятъ роківъ въ такімъ місти, де мог

ли навчитьця якъ производить судебни діла.

Присяжними повіренними не можно буть.

1., Тимъ которімъ меньше 25 лтвтъ.

2., Чуисестранцямъ.

З., Банкрутам'ь.

4., Чимовникамъ, которі слуясатъ и получаютъ за то жалованье.

5., Тимъ, которі заиреступленін лишени иравъ состоянія.

6., Тимъ, которі находютця підъ судомъ, або слідствіемъ по

вазкнимъ преступленінмъ, або оставлени по рішенію въ подозреніи

по такімъ же самімъ преступленіямъ.

'7 , Тимъ, которі вигнани изъ служби, або изъдуховного ава

нія, або изъ общества за пороки.

и 8., И тимъ, которімъ по суду не дозволяетци буть повіреними.
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Якъ діло поступить у окружний судъ, то винъ заразъ и чи

та, щобъ бачить, чи то діло судити одними суддиями, чи съ при

слівники заоідателяіш.

`Якъ діло таке, що судити будутъ съ присяікними, то за три..

тиждия до суда из'ь очередного списка присяжних'ь засідателей

судъ назнача по жребію тридиятъ засідателей.

Це вінъ робе при откритихъ двнряхъ присутетвія, такъ що

усякій може бачить. -

Такімъ яке иорядкомъ иазнача шість запаснихъ засідателей.

Ті присяясни, які виберутця по шребію, оповіщаіотця повіст

ками, щобъ явились въ судъ въ те время, яке назначуть.

Затімъ судъ передае підсудимому.

1., Обвинительний актъ, де написано въ якім'ь преступленіи

вінъ обвиняетця и по якімъ уликамъ.

и 2., Список'ь тімъ свидітелямъ, которіхъ судъ буде визивати

по его ділу в'ь судебне засідаиіе.

Якъ яке діло таке, що _обвинительнаго акта не пишетця, то

підсудимому видаетця копія зъ жалоби обвинителя.

Не далі якъ червня тиждень підсудимий обовязан'ь сказати

суду кого вінъ избравъ собі въ защитники и чи не хоче вінъ
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щобъ судъ визвавъ ще другихъ евидітелей, опрічь тихъ, которі

написани в'ь тимъ списки, якій підсудммому дали.

Защитника собі нідсудимий монсе вибрати, або изъ присяшнихъ

повіреннихъ, або изъ Другихъ людей, которімъ закомъ дозволи

буть новіренними, а якъ нідсудимий самъ не мозке вибрати за

щитника, то такого назнача ему предсідатель суда изъ присяж

нихъ повіреннихъ.

Якъ защитникъ, такъ и самій нідсудимий маютъ право читати

ділоипідсудимий, хоть би вінъ бувъ и підъ арештомъ, допускаетця

поговорити на самоті зъ своимъ защитникоиъ.

Затімъ судъ визива до себе усіхъ свідітелей, якіхъ треба

буде”, а за три дни до суда нидсудимому дается спіеокъ суддей

и прокурора, такъ и присяяспіхъ засидателей на той кинець чи

ни мае пидсудимий причин'ь отвести ихъ отърішенія его діла.

Причини-ніъ по якімъ мозкно отнести бувають.

1., Если суддія, або ирокуроръ, або присяніний засідатель, чи

іхъ зкипки И родичі мають сами учаетіе въ тимъ діли.

2., Коли суддія по тому ділу бувъ або судебнимъ слідователемъ,

або ирокуроромъ, або повіреннимъ одной зъ еторонъ.

З., Коли суддія приходитця або опекуномъ, або близькимъ нас

лідникомъ одноі изъ сторонъ, або мае тяэкбу съ одною изъ сторонъ.

Объ отводі суддіи можно просити або въ письменномъ проше

нім, абоиа словахъ, ипе далі якъ за день до суда.

Якъ Прокурора, такъ и Оеклетаря окруікнаго суда, можно

отнести по тимъ эке самімъ причинами., якъ и самихъ суддей.

Усі діла у окружнимъ суді, якъ вже я сказавъ, производятця

публично, при уеіхъ, хто захоче прійдти.

Тільки такі діла производится не публично, а при затворен
І нихъ дверяхъ, по якіпь.

1., Хто буде хулитъ Бога, або Овятихъ Его, або Правос

лавну Христмяньску віру.

2., Діло мілкъ чоловікомъ и его жінкою.

З., Діло за незаконне винчанье.



4., Закраэку жінокъ.

5., Діла міжъ родителями и дітьми.

6., Діла о соромномъ поведеніи.

7., Діла за насильничье жінокъ и дівокъ.

8., Діла о такіхъ ноганихъ людях'ь, которі замізь жінки ро

бятъ блудство со скотиною, (скотоложство) або съ-чоловіком'ь, (му

желожство) або которі еводятъ на блудство міжъ собрю парубківъ, и

дівчатъ, або чоловікивъ и молодицъ, (сводничество).

Таи въ такихъ ділахъ судъ закриваетця для; громади тільки

тогді, коли треба и окружний судъ обовязанъ въ своем'ь рішеніи

написати по якімъ нричинамъ и що именно должноїрозбиратьця

при закритихъ дверяхъ. у

Одначе родичі підсудимого, або обвинителя, мають право буть

при такіхъ ділахъ въ суді, не більшъ якъ по три чолпвіка съ

кожной сторони.

І ц д ц

Олідствіе въ суді производитця на словахъ: тільки питають

евидітелей, а вже не записиваютъ того що воні кажуть.

Хиба бъ тільки свидітель не явився у судъ по тій причини,

що занедуяіавъ, або вмеръ, або дуже старий, або дуже далеко

жива-таки. тогді читаетця его показаніе.

Нкъ Прокуроръ, которій повиненъ доказовати на підсудимаго,

такъ и его защитникъ, которій повиненъ его защищати, мають

въ суді одинакови права; якъ тому, такъ и другому можна въ

иравдивости своіхъ ричей представляти доказател'ьства; отводити

по законнимъ причинапъ евидітелей, питати іхъ съ дозволенія

предсідателл суда, объ чімъ захочутъ; перечить противъ уликъ

евидітелей, прохати щобъ свидітеля були допитани або вмісті,

або кожний по однночкі, объяенятця по кожному дійствію, що

робетця у суді, и доказовати несправедливость противной сторони.

Якъ вже настане день суда и усі, которі должни находитця,

вже явились въ судъ, то предсідатель нриказуе ввести підсудимаго

у залъ засіданія, де вінъ и становитця на тимъ місті, яке ему

проготовлено, а коли вінъ підъ арештомъ, то около его етано

витця и стража. '



Затімъ предсідатель суда пита підеудимаго: якъ его зовутъ по

имени и отчеству, яке прозвище, хто вінъ такій, скільки ему

літъ, де живе и якимъ ремествомь занимаетця и чи получивъ

копію зъ обвинительнаго акта, або зъ жалоби обвинителя.

Писля цего читаетця списокъ усимъ тімъ свидітелямъ, которі

визвани у судъ.

Лкъ кого изъ свидітелей нема, то судъ, вислухавши обьясненія

обохъ сторопъ чи можно производить слідствіе, коли нема свиді

теля, поставли рішеніе або объ отсрочкі засіданіл, або о произ

водстві слідствія.

Если судъ отсроче засіданіе по тій причини, що не явився

такій свидітель, показаніе котораго дуже важно, то приказуе або

послати ему другу повістку, або й привести у судъ.

Законни причини щобъ свидітелю можно не явитьця у судъ

ті самі, які виличени вижче, де я казавъ о свидітелях'ь, кото

рихъ визива мировий суддія.

Якъ же хто не явитця безъ усякоі законноі причини, то съ

того взискиваетця штрафу не більшъ ста рублівъ, и, опрічь то

го, вінъ обовизанъ заплотити за усі убитки, які будутъ черезъ

то, що отсрочили засіданіе по неяви его.

Цей штрафъ скидаетця, коли свидітель не далі додав тижд

иівз після того, якъ ему объявлить за штрафъ представе дока

зательство, щоу вінъ не могъ явитця.

Повіривши списокъ свидітелямъ, предсідатель суда нриглаша

іхъ вийти у другу особу кимнату, для ніхъ приготовлену, и при

казуе не виходить відтеля перше, чімъ ихъ позовуть для спроса,

и виддае нриказъ доглядати, щобъ свидітеля поміжъ собою не

ЗГОВаРИВЕЬЛИОЬ.

Коли діло, що буде рішаться, таке, що его треба рішати съ

присяіквими засідателями. то предсідатель суда повіра чи усі при

сяжни засідатели, которі були визвани, паходятця въ суді.

„Якъ на случай іхь буде менше тридиати, то предсідатель

добавлл до цего числа по жребію изъ запаснихъ засідателей.

Цімъ нрисяэкнимъ тридцяти засідателямъ пишется списокъ, кото

рій показуетця прокурору, або обвииителю, а потіиъ підсудммому.
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__ Якь та, такь и друга сторона може отводити присяжнихь и

не казавши причинь, по якімъ вони ото робить, и тогди пред

сідатель суда тихъ присяжнихъ и вичеркивае зъ списка.

¬ Прокурорь або обвинитель мае право отвести не більшьиіістс

засідателей, а нідсудимий стільки щобь изь тридцяти осталось

не меньше вісімнадцяти.

Якъ підсудимихь два, або три, то вони отводіоть засідателей,

. або по согласію міжь собою, а коли не согласятця, то чісло от

веденнихь іми засідателей ділітьця міікь імі по рівно, коли отце

можно, а не то отводятця по більшинству голосівь, або по

жребію.

Изь числа неотведеннихь засідателей вибираетця по жребію

дванадцять комплектнихь и шість запасних'ь.

Для цего предсідатель суда опуска білети съ именами неотве

деннихь засідателей у яіцикь, перемішуе тамь ті білети, а по

тімь и вийма по одному чотирнадцяте білетівъ и кажде ви

нуте име превозглаша.

Оі винути имена секретарь записуе у списокъ присутствія при

сяжнихь зас1дателей такимь порядкомъ, вь якімъ имена іхь були

винути по жребію.

Списокь цей підписуетця суддьями и превозглашаетця у все

услишанье.

Перви дванадцять засідателей по цему списку и будуть ті,

которі стануть рішать діло, а иослідні двое, хоть и будуть на

ходитьця у судебномь засіданіи, та тільки тогді стануть рішать

діла, якъ' хто небуть зь тихъ дванадцяти вийде изъ засіданія до

рішенія діла.

Після цего засідатели приводятця до присяги, кожний по ево

ій вірі, а якъ вь тімь городі нема ксенза, або пастора,'або рав

вина, то такихь иновірцивь приведе до присяги предсідатель

суда.

Передь приводомъ до присяги усі, хто сидить у залі, встаіоть

зь свого міста и стоячи слухають присягу.

Засімь придсідатель суда обьясня присяжнимь ихь права, обо

вязанности и одвітственность.
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Присяжни засідатели, которі назначенп, щобъ `рішати діло,

мають таке жь право, якъ и суддіи, розглядовати сліди прес

тупленія, поличне И дрУги вещественни доказательства, а тожь

питати черезь предсідателя суда усіхь тіхь, которіхь будуть до

прашивати.

Вони мають право у усяке время просити предсідателя, щобъ

_вінь ростолкувавь імь, що написано вь тихъ бумагахь. які бу

дуть читати вь суді, и все то, чого вони не зрозуміють.

Засідателямь вже не можно ни вийти изь зала, ни' балакать

зь кінь-нибудь, опрічь суддей, прокурора и секлетаря,-не поп

росивь на те дозволенія предсідателя.

Імь тожь не дозволяетця збирать які небудь справки у дру

гімь меті, опрічь суда.

Якь прпсяэкний засідатель не виполне ціхь правиль, то вінъ

вже недопускаетця до рішенія діла и подвергаетця штрафу ота

десяти до ста руд/неа и платежу усімь убиткамь, коли такі

були черезь его устраненіе.

Присяжни засідатели обевязани никому не казати якъ воііи со

віщались, хто зьніхь подань голось за підсудимаго а хто про
тивъ сіо. і

Якь вони сего не сполнять, то подвергаютця штрафу ота

десяти до ста рубліва.

Для порядка міжь собою присяжни засідатели вибирають ивь

среди себе старшнну изъ грамотнихь.

Якь усе отце вже зробиться, то тогді пронзводитця саме

судебне саідствіс.

Воно иачинаетця тимь що читають у слухь обвинительний

акть, або жалобу обвинителя, затімь предсідатель суда вь корот

кихь словахь каже вь якімъ преступленіи обвиняетця нідсудимий

и пита его чи вінъ нризнае себе повинііимь, чи ни.

Якь вінь признаетця и таке призпанье неу подасть ни якого

сумлснія, то судь, не производя слідствія, може перейдти до рі

піенія діла.-
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А одначе суддьи, присяжни, Пронуроръ и участвующи въ діли

маютъ право требовати, щобъ не глядя на то, що нідсудимий соз

нався, було _пронзведено судебне слідствіе.

Се робитця для того, щобъ ноли нибудь нідсудимий безвинно

на себе не поназавъ, або щобъ суддьи лучше срозушли якъ и

нне вінъ преступленіе зробивъ.

Підсудииаго, которій не сознався въ преступленіи, предсідатель

суда при нознномъ доназательстш пита: чи не хоче вінъ сказати,

що нибудь въ свое онравданне.

Опрічь того янъ предсідатель, тан'ь и другі суддьи и присяж

ии иаютъ право питати підсудииаго по усіиъ обстоятельстваиъ

діла, которі не будутъ ясни.

_Після цего свидітели, которі находились у другій кімнати,

призиваютця у присутствіе суда кожний по одиночні.

Перше усего допрашивалотця ті, которі обижанни чсрез'ь прес

тупленіе, затімъ свидітеля, на которихъ показавъ обвинитель и

нанонець ті, на иоторихъ сослався підсудимий.

Перше допроса свідителей, _ придсідатель суда пита обидві

сторони: чи не маютъ вони тягсого подозрснія на. свидітеля, по

янояу ему не можно дать присяги.

До свидітельства зовсімъ не допуснаютця.

І., Безъуини и съуиасшедши.

2., Поии по такому ділу, о янімъ іиъ звисно на исновідн.

З., Присянсни повіренни и защитнини нідсудимаго по такому

сознанію підсудимаго, яне вінъ імъ сісазавъ тогді вже, нолн діло

производнлось. ~

Чолоиіну, або жінці підсудииаго, близьнимъ его родичамъ,

братаиъ и сестрапъ можно не йти у свидвтели, нолиж'ь вони захочуть

дать показаніе, то питаготця безъ присяги.

Присяги же не даетця ще тниъ:

А'1., Еоторі отлучени відъ церкви по рішснію духовнаго суда.

2., Малолітнимъ, которі маютъ меньше 14 лЪтъ.

и З., Божевільнимъ, не зрозуиіющииъ святости присяги.

\ 1
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Опрічь того, обідві сторони маютъ право отнести отъ присяги

такихъ: `

1., Которі лишени по суду усіхъ правъ состоянія, або тільки

особеннпхъ. -

2., Того хто и не учаетвуе въ діли, та потерпів'ь убитки,

відъ преступленія, або жінку такого и его близькнхъ и дальнихъ

родичінъ. *

З., Которі приходятця якій нибудь й, сторонъ або прійма

тами, або пазванними батьками, або опекунами, або й сами нахо

днтця підъ іхъ опекою, або управляющнми, або котора нибудь

изъ стороиъ управляє ділами того свидітеля, або которі тягаютця

по суду съ якою нибудь стороною, хоть и по другому ділу.

4., Шидівъ по діламъ вихрестивъ и старовіривъ по діламъ

тихъ, которі персшли изъ разскола у православну віру.

5., Наслідникивъ того, хто судитця.

и 6., Тихъ, хто по тому ясе ділу бувъ Прокуроромъ, або за

щитникомъ_підсудимаго, або повіреннимъ обвинителя.

Тоэкъ не прісягаютъ попи, _монахі и такі иновірпи, по віри

которіхъ присяги нема; відъ послідніх'ь, замізь присяги, беруть

обіщаніе, що вони покажуть усю правду по чистій совісті.

Після присяги допрашиваютця свидітеля объ усімъ, що знаютъ

и імъ по иереду скажуть, щобъ казали правду и що за неправду

сами будутъ иідъ судомъ.

Еоякна изъ сторонъ тояіъ мае право питати свидітеля по ділу

о чімъ захоче.

Поки не кончитця засідапіе, допрошении свидітели не маютт.

права вийти безъ дозвсленія придсідателя суда.

Якъ усі свидітели Івже допрошени будутъ, то тогді Прокуроръ

начина говорити обвинительну річь, де доназуе якій підсудимии

яке и якъ зробивъ преступленіе и де тому доказательства.

` А якъ діло такого рода, що рішаетця безъ присяэкнихъ, то

прокуроръ каже и яке наказаніе треба назначить п1дсудимому.

По тімъ вне діламъ, которі мошно преиратити примире



__33..

піемъ сторон'ь, замізв прокурора, обвинительну річь говорить зка

лобщикъ, вінъ же и обвннитель.

Після прокурора казке річь граждансксйистска, такъ зовет

ця той, которий домоі'астця получить уплату за убитки, яки ему

зробивъ нідсудимий.

А після его говорить свою річь защитникъ підсудимаго, де

объясня усі объстоятельства, которі оправднваютъ підсуднмаго.

Після защитника снову, коли хоче, то говорить прокуроръ,

або обвинитель, або гражданьскій истецъ, одначе послідня річь

все таки доводитця підсудимому, або его защитнику.

Затімъ придсідатель суда пита самого підсудимаго чи не мо

аке вінъ ще чого сказати у свое оправданне, и якъ вінъ скаже,

що вже ему ннчого казати, то придсідатель объявля, що слідствіе

кончено и тогді приступаютъ до рішенія.

Якъ діло такого роду, що рішается одними суддьями безъ при

сяікнпхъ, то судъ пише вопроси, які треба буде, приміромъ, чи

повинен'ь нідсудимий? яки обстоятельства увеличиваютъ и яки у

меныпаютъ его вину? и проч. и чнта усімъ ті вопроси, и якъ

котора небудь зъ сторон'ь буде казати де що нротивъ тихъ воп

роснвъ, то судъ исправля и дополня ихъ, коли уваже таке за

явленіе.

Затім'ь бумага з'ь вопросами підписуетця усіми суддьями, ко

торіхъ буде не меньше трехъ, після цего судльи уходятъ у другу

кімнату для совіта, де ни прокурора и никого не буде.

Суддьи долзкнп сказати одно зъ двохъ: або чи не повиненъ

або чи виненъ нідсудимий, а вже, якъ перше було, ва подозртьніи

не можно оставлять.

Рішеніе свое суддьи долясни пополнить по совісти, якъ имъ

серце и розумъ скажуть після того, що вони сами чули и бачны

ли на слідствіи у суді.

Постановивши рішеніе суддіи приходять назадъ у залу засіда

нія, при іхъ вході усі, хто сидить, встають съ своіхъ містъ,

придсідатель суда превозглаша рішеніе и усі вислухиваютъ стоячи.

Затімъ придсідатель назнача день и часъ, коли приговоръ

буде читатьця при откритихъ дверях'ь присутствія, и прнглаша

участвующихъ въ діли явитьця на те время у судъ.
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Якъ яке діло такого роду, що воно рішаетпя присяэкппми за

сідателями, то придсідатель суда, якъ кончитця усе слідствіе,

объясия присяжнимъ найглавнійши обстоятельства діла и закони,

по якімъ наказиваетця таке преступленіе и объясняе по якій

причини таке доказательство буде противъ__підсудимаго, атаке у

сто пользу.

При таких'ь объясненіяхъ предсідатель обовизанъ одначе ди

витьця, щобъ не сказати такь, якъ вінъ сам'ь думае о підсудимомъ,

або так'ь,'щобъ замітно було, що вінъ говоре 'въ сторону підсу

димаго, чи противъ его.

Затімь предсідатель дае старшому изъ засідателей листъ бу

маги, де написани вопроси: чи зроблено (совершилось) преступле

ніс? чи повпненъ у немъ нідсудимий? чи зъ умпслонъ вінъ зро

бивъ? коли вінъ повинеп'ь, то чиепричини буть милостивпмъ до

его, чи не ма? и присяжни засідатели уходятъ для ради у особу

кімнату, куди вже никого не пускають и вона стерезнется кара

улом'ь, и самі присялкии не маютъ вже права никуди виходить

изъ тій кімнати безъ дозволена предсідателя суда.

Присяэкии засідателп повиини знати, що рішеніе их'ь-діло

власне, а для того обовязани нолоікить рішеніе по совісти, якъ

вони почувствуютъ въ серці и въ розумі після того, коли вони

усіхъ вислухаютъ у суді и якъ отце усе вони зрозуміють.

Відъ ніхъ законъ не требуе, що бъ вони непремінно казали по

якімъ именно прпчинамъ вони признаютъ підс-удимаго повиннпмъ

и щобъ воні именно таке-то доказательство считали противъ під~

еудимаго, а друге--у пользу его. -

Присялсни повинни тільки, якъ имъ велить присяга, нередумати

гарненько и добросовістно объ усіх'ь доказательствахъ, що були

въ защиту и противъ підсудимого, и сказати тільки по сердеіп

ному чувству, якъ воно у нихъ появилось,

Нехай вони не думають о тпмъ, що такій-то законъ за прес

тупленіе або неправдивпй, або строгій, и по цій причини не

ослобоняютъ того, кого вони щитаютъ повинннпъ. Вони повинни

знати що наказаніе не вони, а суддія назначаютъ, а вони обовя~

зани тільки сказати чи виновенъ, чи ні нідсудимий.
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Окончивши свою раду присяжни засідатели ` подають свои го

лоса по кожному вопросу по одиночкі. '

Голоса видбира Старшина, которій свій голосъ объявля після

усіхъ.

За тімъ вінъ зличуе голоса, які подани були нротивъ підсу

димаго и які за него и надписуе противъ кожного вопроса одвітъ

такій, якій вийшовъ по більшенству голосівъ. * ^

Одвіти таки должни бутькоротки, або але (да), або ні (ндвттк)

съ прикладомъ такого слова, у якімъ вся сила одвіта. Такъ

приміромъ-на вопросъ чи совершилссь преступленіе? утвердитель

ний одвітъ буде: эее (да:) совершилось; чи повииенъ въ немъ

нідсудимий? одвіт'ь: эіе, повинеп'ь, або ні, неповиненъ.

А коли присяжни найдуть, що однимъ эгс, або ні не можно

сказати по всій правді свого рішеиія, то добавляют'ь: зге, пови

нен'ь, да безъ умисла.

Присяжни повинни старатьця щобъ вони усі одинакове рішеніе

положили, а якъ не буде единодушпаго рішенія, то якіхъ більшъ

буде голосів'ь таке и рішеніе буде, якъ же голоса поділятьня по

рівній часті, то щитаются за рішеніе то, яке сказано у пользу

підсудимаго. і

Коли по вопросу чи заслужпвае нідсудимий милости, шесть

присяжнихъ засідателейодвітятъ утвердительно, то Отаршина при

нисуе: подсудимий по обстоятелъствамъ діыш заслуживаета

снисшождемія.

Записавши усі- одвіти присяжнил'ь, старшина з'ь ними иде на

задъ у залу засідапія; якъ тільки вони войдуть, то усі, хто у

зали, встаютъ зъ своіхъ містъ, и старшина чита у слухъ

вопроси суда и одвіти присяжнихъ.

Коли судъ единогласно признае, що присяжни осудили непо

виинаго, то постановяя рішеніе, щобъ діло передати на судъ

новихъ присяжнихъ, и якъ отці послідні вже рішать, то таке

рішеніе и буде послідие.

Якъ по рішенію присяжнпхъ засідателей нідсудимий оправданъ,

то придсідатель суда заразъ же объявля его слободнимъ відъ суда

и освобожда відъ ареста, коли тільки вінъ бувъ арестованъ.



А якъ по рішенію нрисяжнихъ нідсудимий признанъ повинннм'ь,

то предсідатель суда предлага прокурору, або обвинителю, щобъ

вони сказали якого наказанія хочутъ для підсудимаго, а після

того предлага гражданъскому астму щобъ той объявивъ свои

законни права на полученіе той уплати за убитки, якаі вінъ

домогаетця.

Якъ гражданьскій истсцъ конче свою річь, то предсідатель суда

пита осужденнаго чи не хоче вінъ що нибудь сказати на пере

коръ тому, чого требуе прокуроръ и гражданскій истецъ.

Підсудимий и его_защитннкъ не мають вже права казати що

рішеніе присяжнихъ засідателей неправдпве, а можно імъ тільки

доказовати, або що законъ не запрсща того, що нідсудимий зро

бивъ, або що підсудимаго не можно наказовати по давности вре

мени, чи по милостивому манпхвесту, або по якімъ другимъ при

чинамъ, або можно казати що ті убитки, уплати которихъ домо

гаетця гражданьскій истецъ, незаконни, або дуже велики; тоэкъ

підсудимому, або его защитнику, можна прохатп у суда, щобъ вінъ

поменьше пазначивъ наказаніе чімъ то, якого домогаетця проку

роръ, або обвинитель.

Якъ вже окончутпя усі річи, то судъ нриступа до совіщания

по воиросамъ такімъ же порядкомъ, якій бува и тогді, коли рі

шаютъ діло безъ присяжннхъ засідателей и такимь же порядкомъ

объявля приговор'ь, тільки судъ, коли присяжни сказали, що під

судимий заслуживае милости, непремінно обовязани облегчить слі

дуемое тому осуждепному наказаніе одною, або двомя степенями,

а колібъ треба ще й меньше, то судъ самъ вже не мае право

того зробити, а обовязанъ просити объ тімъ ЕГО ИМПЕРАТОРОЕОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО. ›



ОВЪЯВЛЕНІЕ ПРИГОВОРЇВЪ, ЖАЛОБИ НА НИХЪ

И ИСПОЛНЕНІЕ ЇХ'Ђ.

чжъй

Удень, назначенний для объявленія рішенія, въ судъ уводитця

нідсудимий, коли вінъ находитця нідъ арестомъ, и при откритихъ

дверяхъ присутствія читаетця приговоръ.

Після того придсідатель каже въ якій срокъ и въ якімъ но

рядки може не довольна сторона жаловатця на той приговоръ,

и за тімъ підсудммому даетця копія зъ того приговора даромъ,

а прочимь, що въ діли участвуютъ, за гроши.

Гроши зличуютця по тому скільки 'буде листивъ бумаги, кожній

же листъ бумаги стоіть двадцять копіекз, а на кожній стра

ници листа пишетця не меньше двадцяти пяти отрока.
Шаловатця на приговори окружнаго суда можно тільки на та-І

кі, которі постановлени безъ присяжнихъ засідателей, а приго

вори по тімъ діламъ, яки рініили присяжни засідатели, щита

ютця вже екомчатвлънима и на ннхъ можно жаловатьпя тільки

въ такихъ случаяхъ, якъ на приговори мировихъ сьіздивъ.

Жаловатьпявна окружни суди по діламъ, рішеннимъ безъ при

сяжнихъ, можно тільки у судебну палату.

Самі жалоби подаютця у той окружний судъ, которий рішинъ

діло, або на бумаги, або на словах'ь, и не далі, якъ черезъ два

тиждня 'після того, якъ объявленъ приговоръ.

іі
І
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Друга сторона мае право требовати копіи зъ такоі жалоби и

подати у палату свои доказательства противъ правдивости той

жалоби, на далі тільки якъ до того дня, въ якій будутъ слухати

у палаті діло, которе судъ, получивши жалобу, заразъ же вид

сила туди вмісті съ жалобою.

У Палату вже нихто не визиваетця, хиба бъ тільки палаті

дуже треба кого визвати, або коли сторони самі будутъ о томъ

просити. '

Палата назнача день, въ якій буде читатця діло, що и ро

битця при громаді публично, коли діло и в'ь окружнімъ суді про

ивводилось публично.

Палата жъ назнача підсудммому и защитника, коли вінъ самъ

самъ не избере собі.

За тімъ далі происходить такъ, якъ и у окружнімъ суді.

Якій приговоръ палати постановитъ, то вінъ и считаетця вже

иосліднімъ и на него жалоби не дозволяютця.

Хиба чільки въ такихъ случаяхъ, які я зличивъ, де казавъ

о рішеніяхъ мировихъ съіздив'ь.

Таки жалоби посилаютця у Кассаціонний Департамента

Правительствующшо Самата, а подаютця вони на рініеніе

окружного суда въ той же судъ, а на рішеніе судебной палати

у сю палату.

Для подачи іхъ назначаетця тожъ два тсіждни сраку, якъ

и на приговори мировихъ съіздивъ, итожъ можно жаловатьця або

на бумаги або на словахъ. _

Як'ь Ііассаціонний Департаментъ Правительствующаго Соната

уничтоже приговорь, то діло возвраща для нового рішенія або

у той судъ, которий постановивъ приговоръ, або у другій судъ.

Якъ въ той, що прежде рішив'ь діло, то діло рішаетцн вже

другими суддіями, и таке рішеніе щитаетця вже посліднимъ и ні

въ якімъ случаі жаловатця на него не можно.

Колижъ Сенатъ утвердитъ приговоръ суда, то возвраща діло

для изполненія рішснія вь той судъ, якій рішивъ его.

Щобъ підсудимому, иевинно осужденному, дать ще більшъ сред

ствій онравдатця, докускаетця знову начать (возобновитъ) діло.
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Се робитця або по просьби осуэкденних'ь, чи ихъ родичівъ,

або по протесту прокурора, и т1льки у такихъ случаяхъ:

1., Коли осудятъ не одного, а двохъ, або и більшъ, за таке

преступленіе, зробить ике одному изъ осуэкдениихъ зовсімъ не

можно було, бо вінъ не бувъ въ тимъ місті.

2., Коли осудили за убійотво такого чоловіка, которий після

оказавсн щивимъ, або за таке преступленіе, якого й не було.

З., Еоли буде доказаио, що документи, на якіхъ судъ оеудив'ь,

хвальшиви, або що показанія свидітелой-брехливи

4., Коли доказано що оуддьи рішили діло по користп, або иъ

якоі другоі своеі вигоди.

Тогді Сенатъ, якъ побачить що е такі причини, то видсила

діло у той судъ, якому воно нідсудно и отминя приговоръ, коли

вінъ не виполненъ.¬

Рішеніејокружнихъ судівъ и судебнихъ намать, на нкі жалобъ

не було, або хоть и були, да рішенія пе отминенни, заразъ же

виполннютцл.

Зъ повинного по рішенію взиокиваютци и усі издерэкки, якъ

то прогони дохторамъ, нрогони и суточни свидітслямъ и прочи.

Коли осуэнденний найде, що ращотъ издерзккамъ зробленъ не

по правді, то не далі якъ черезъ два тиждня одъ объявленіи

ему объ цімъ ращоти, може жаловатьця: коли такій ращотъ на

иисавъ окрузкпій судъ-у судвбну палату; а коли-уголовній

Департаментъ оудебноі палати- то общому софшнію Департа

ментова ціі палати. '

Кого-экъ по рішенію признали неповиннииъ, той заразъ осло

бониетця изъ нідъ стразкщколи содерзиавсн нідъ арештомъ, и по

его просьби о его невииности публикустцн уу газотах'ь, а ему

даотци право просити возпаграисденія за вредъ и убитки, які

шнъ поиисъ за то, що его задарма осудили.

Таке вознагражденіе вінъ може просити не тільки зъ того,

хто его обвинявъ, а й зъ судебнаго слідователя и прокурора,

коли докаше, що вони робили зъ пристрастіемъ безъ законноі

причини и нсдобросовістно.



Я коичивъ.-На прощание скажу вамъ отъ-що; хоть и гарний

буде той новий оуд'ь, а яиъ обчество не буде хороше, то й судъ

вийде не правий.

Треба вамъ ирестине зрозуміти, що теперь ви обовязаии, лнъ

нозовутъ васъ у свидггелм, казати одну тільки правду и иичого

61льшъ‚опр1чь правди.

Не иотурайте им на багатство, ни на зваиіе, ни на дружбу

того, за кого будете ирисягати.

Вамъ звиено що правда не втонв ва воді, не згорить у

огни и що брешнею свить пройдешь, да назадз невернесся.

Звионо вамъ тожъ, що за неправду и Богъ покера и люди:

Ви розумієте що брехливий свидітель хуже самого розбійиива

и вора: той робе шкоду одному чоловіку, а брохліви овидітели

всему обчеству.

Тай яке тяжке навазаніе положено по закоиамъ тому, хто

зробить брехливу присягу!

Отъ що пишетця у Улоиъсвіиїо Навазаніяхъ уголовнихъ и ио

иравительнихъ, ст. 270 „За лживую присягу са обдумакнымъ

номгьренгемь или умысломь виновный подвергаетгья: лишенгю

воют нрава состоянии и ссилкгь ра Сибирь на иосе.2екіе.“

Ст. 271 „Если кто равномгьрно са обдумакиымъїна_шьреніемъ

или умысломь учинить лживую присягу ва иодтверждеків

такого своего по уголовному дгьлу свидгьтельства, осмъдствіс

коего обвиняемый дом/сень неправильно понести уголовное

иаказаиіе, то сей злостный клятвопрестуннинъ, но изобли—

ченёи его, подвергается лишенгю всгьа‘ь правь состояыія и

ссылигь ва каторжную работу ос крапостяж на время -оть

восьми до десяти люта.‘ Ст. 272. Если будетъ признано,

‘что давний лживую присягу учинила сів безь обдумаккшо

намгьренія, а по замгьищгггельстоу та труднггазь обстоятель

стваага и слабости разумгънгя о святости присяги, то она

за сів иодвејосаетия лишекмо всгьиъ особенным, кока лично

така и по состояиію ирисвоенниагъ ему права и преиму

щества и отдать ва гг-сггравительныя арестонтскгя роты

гражданского вгьдомство на время ота двум до чстщоеаза

лгьть.
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А коли ви будете ирисяжниии засідателями, то рішаито діла

по совіоти, щобъ васъ ни унрооити, ни нидиунити не можно бу

ло, не дивитьця на то що нідоудииий богатий, и вельмошний,

або бідний и простий, не иотурайте ни тому, ни другому. При

зовить имя Боже и яиъ вамъ чиста совість и розумъ окажутъ,

таиъ и рішайте.

Яиъ що буду живъ да здоровъ и иочую що вамъ хочетця

знати и объ гражданьсніиъ суді, то напишу для вас'ь Еоротиій

Вииладъ изъ устава объ гражданьсиіиъ суді;-а дотого виба

чайто-будьто ласвови. -

ВИНЕЦЬ. ...
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