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Советӑн проккураттурӗ, тата вал хресчен 
халӑхне мӗншӗн кирлӗ.

Револ,утси саккунлӑхне пурнӑҫа кӳртессине Советӑн 
проккураттурине туни Совет влаҫӗ хресчен халӑхӗн 

пурнӑҫне сӑмӑллатасшӑн тӑрӑшнине кӑтартат.

Пӗтӗм Сойус Коммуниссен (пол^шевиксен) парт- 
типе Совет влаҫӗ чухӑнпа вӑтам хресчен вӑрҫӑ пирки 
йухӑннӑ пурнӑҫне ҫӑмӑллатасшӑн темӗнле майпала та 
тӑрӑшаҫҫӗ.

Йал йенелле пӑхӑр! Ҫӗр ҫинче ӗҫлесе тӑрӑшакан- 
сене пулӑшӑр! Хресчен ҫынни пурнӑҫне йусаса хресчен 
халӑхӗпе ӗҫлекенсен сойусне ҫирӗплетесси Совет Рес- 
пуплӗкӗ умӗнче тӑракан ӗҫсенчен чи пахине Комму
ниссен парттипе Совет влаҫӗ пӗр сӑмахсемпе ҫеҫ 
мар, ӗҫпеле те кӑтартаҫҫӗ.

Паллах ӗнтӗ ӗҫлекенсемпе хресчен влаҫне халӑх 
пурнӑҫне йӗркелетессипе патшалӑхӑн пурлӑхне хӑпар- 
тасси— вӑл йӑвӑр ӗҫ. Ана салатасси ҫеҫ помешчиксем- 
пе пуршуйсене ҫӑмӑлтарах пулнӑ.

Пуршуйсен инттересӗшӗн патша пуҫласа йанӑ 
вӑрҫи, унтан кайран револ,утси вӑрҫи вӑхӑчӗсенче 
хапрӑк - савӑтсенче машшинсем кивелсе йапӑха кайнӑ, 
промышлӗннӑҫ валур  кирлӗ сырйо пӗтсе ҫитнӗ, чу- 
кун ҫулсем кивелсе пӑсӑлса ҫите пуҫланӑ, хресчен 
халӑхӗй хуҫайстви те йапӑха йулнӑ. Вӗсене пӗтӗмпех 
кирлӗ таран йӗркелетесси— вӑл ӗнтё питех ҫӑмӑл ӗҫех мар 
вара. Пуринчен ытла пирӗн Совет Респуплӗкне ку та- 
ранчченех йӗри таврах пуршуаллӑ патшалӑхсем хупӑр- 
ласа тӑни канҫӗрлет. Ку таранччен вӗсем пирӗн рес- 
пуплӗке пӗтересшӗн кӑлӑхах тӑрмашни хыҫҫӑн халӗ 
ӗнтӗ ӑна —тӗнчипе те ӗҫлекенсемпе хресченсен пӗртен 
пӗр респуплӗкне йышӑна пуҫларӗҫ пулсан та, анчах 
Совет влаҫӗн вӗсенчен пӗрмайах сыхӑ пулмалла, ҫи- 
телӗклӗ хӗрлӗ ҫар тытса тӑмалла; вӗсенчен пулӑшу 
кётмелли ҫук.



Пурнӑҫ йусанасси, епир темӗн пек тӑрӑшсан та, 
йерипен пынинчен питех те тӗленмелли ҫук вара. 
Йалсенче патша йӗркисемпе контр - револ,утси туса 
хӑварнӑ сурансене тӳрлетмешкӗн малалла тата нумай 
тӑрӑшмалла пулат.

Анчах, тем пек йӑвӑр пулин те ӗҫлекенсемпе хрес- 
ченсене кирлӗ ӑнӑҫлӑ ӗҫсем ку ҫулсенче пайтах тунӑ 
ӗнтӗ. Пӗр - икӗ ҫул маларах Советӑн укҫине никамах 
та илесшӗн марчӗ, хаЛ) ӗнтӗ ҫирӗп хаклӑ (червонтсӑ, 
пӑхӑр, кӗмӗл) укҫасем пур.

Протрасверсткӑпа протналок вырӑнне— ҫулран ҫул 
пӗчӗкленсе гпыракан укҫа-тенкӗлӗ куланай (хырӑҫ). 
Чукун ҫулсем те хал, ӗнтӗ темиҫе ҫул кайалла чухне- 
хи пек“ мар, йусаннӑ.

Чукун ҫулсене те, прахутсене те йусаса йама пул- 
тарнӑ ӗнтӗ ку таранччен. Йерипен - йерипенех пирӗн 
промышлӗннӑҫ те йӳнӗ кирлӗ таварсене хресченсене 
пама пуҫлӗ. Кун пек паллӑ ӗҫсене чилайах кӑтартса 
пама пулат.

Совет влаҫӗ хресчен халӑхне кирлӗ ӗҫсем тунӑ 
хушшинче ревоЛ)утсиллӗ саккунлӑх ҫирӗплетмешкӗн 
1922-мӗш ҫулта проккурорсене туни ҫинчен те кӑ- 
тартмалла пулат. Мӗне пӗлтеретши ӗнтӗ вӑл рево- 
л,утсин саккунлӑхӗ, тата мӗн тума кирлӗши вӑл йал
сенче пурнакан хресчен халӑхне?

Рево/ьутсилӗ саккунлӑх мӗне пӗлтернине тата йал-ху- 
ҫайствипе халӑх пурлӑхне хӑпартасси ҫинчен.

Рево^утсилӗ саккунлӑх мӗне пӗлтернине вӑл 
мӗншӗн кирлине пӗлесси йӑвӑрах та мар. Советӑн 
проккураттурӗне пӑхса тӑракан Крыленккӑ йулташ 
сӑмахӗ тӑрӑх— револ>утсилӗ саккунлӑх вӑл— „ С о в е т  
с а к к у н ӗ с е м  ч а р м а н  ӗ ҫ с е н е  т у м а ш к ӑ н  к а ш -  
ҫ и  ҫ ы н н а х  п ы с ӑ к  и р ӗ к п а р а к а н ,  т а т а к и р е к  
к а м а  п у л с а н  т а  с а к к у н  ч а р н ӑ  ӗ ҫ с е н е  т у н ӑ -  
ш ӑ н  ӑ й ӑ п л а м а л л а  й ӗ р к е  т у н и  п у л а т “, т ет .

Пур йенчен те йӗркеллӗ пултӑр, ӗҫлекенсемпе 
хресченсем хӑйсен респуплӗкӗн хуҫайстви ӗҫне лӑп- 
кӑн ӗҫлеме пултарччӑр тенӗ тӗлӗшпе пирӗн тӗрлӗрен 
саккунсем пур. Ҫав саккунсем кӑтартнӑ тӑрӑх ҫынсен



хӑш-хӑш ӗҫӗсем усӑллӑн, кирлӗн курӑнса тӑраҫҫӗ, ун 
пек ӗҫсене тумашкӑн вара никама та чармаҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпах тата пётӗм халӑха сӑтӑр тӑвакан ӗҫсене кӑтарт- 
нӑ, вӗсене тумашкӑн вара хытӑ чараҫҫӗ. Ҫак ӗҫсене 
тӑвакансене айӑплаҫҫӗ, урӑхла каласан— вӗсене ӗҫлет- 
терсе йусамалли ҫуртсене (тӗрмесене) тытса хупаҫҫӗ 
те сута парса айӑплаҫҫӗ.

Илӗпӗр сӑмахран—лаша-ӗне вӑрланипе хресченӗн 
хуҫайствине сийенлени, йе вӑйпала хӑратса кирек 
камран та пулин пӗр-пӗр йапала туртса илни. Хресчен 
ака-сука тӑват пулсан, уншӑн ӑна никам та чармаст; 
вӑл хайӗн хуҫайствине аван тытса тӑрат пулсан, ӑна 
ӗҫчӗн тесе мухтаҫҫӗ ҫеҫ. Анчах хресченех кӳршӗнне 
лаша вӑрласан, йе пӗр-пӗр совет учрештенин слу- 
шашчийӗ хресченрен вҫаткӑ хӑратса ирӗксӗрлетсе 
илесшӗн пулсан, йе йалти советӑн претҫетаттӗлӗ хыс- 
нан туприне вӑрла1', хресченсене ҫапкалат йе хӗр- 
арӑмсене ирӗксӗрлесе намӑслантарат пулсан, кун пек 
ӗҫсемшӗн вӗсем пурте саккун кӑтартнӑ пек айӑплӑ 
пулаҫҫӗ. Ун пек ҫынсене персех вӗлермесен те пур 
пӗрех вара пёр 3-5 ҫул таранлӑх тӗрмене хупса лар- 
таҫҫех. Акӑ вара вӑл мӗнрен курӑнат саккунлӑпа сак- 
кунсӑр ӗҫ тени.

Анчах, саккунсене пӗр кӑларнийех ҫитмест-хе. 
Саккун хушнине пурин те пӑхӑнса ӗҫлесе тӑмалла. 
Хал, пирӗн кашни йалах Советӑн саккунӗсем хушнине 
тӗрӗс тунипеле мухтанма пултараймаст.

Акӑ халӗ Совет влаҫё йалсенче пур саккунсене 
хытӑ итлеччӗр тесе тӑрӑшат, темӗнле май та шырат. 
Мӗншӗн тесен йалсенче рево-^утсилӗ саккунлӑха пур- 
нӑҫа кӳртни пӗр преступленисемпе (лаша-ӗне вӑрласси, 
чӗртсе ҫунтарасси, ҫынна вӗлересси, вҫаткӑ илесси) 
крешессине ҫеҫ мар, вӑл тата тӗрлӗрен харпӑр ӗҫлӗ 
ҫынсем саккунсӑр ӗҫсем тунине, сӑмахран калӑпӑр— 
саккунсӑр тытса хупасран, тӗрлӗрен кирлӗ мар штраф- 
сем, хырӑҫ-марӑҫ пуҫтарасран тата ытти те ҫавӑн 
пек ирӗксӗрлӗхсенчен те сыхлама тӑрӑшат.

Ҫапла вара рево^утсилӗ саккунлӑх хресчен ҫын- 
не ахал, ҫынран ӗҫлӗ ҫынран пулма пултаракан сӑтӑр 
ӗҫсенчен хӑтармалла.
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Калӑпӑр— ҫӗр йӗркелесси тухати йе куланай (хы- 
рӑҫ) пухмалла пулати, килҫурт уйӑрмалла пулати, йе 
ӑҫтан та пулин укҫа кивҫен илмеллеи, кирек мӗнле 
ҫӑмӑллӑх Ц коттӑ) кирли, йе тата кирек мӗнле пурлӑх 
шырамалла пулати, йе совета суйламаллаи,— кирек 
хӑҫан та ҫавӑн пек ӗҫсенче револ,утсилӗ саккунлӑх 
йалта хресчен тивёҫлӗхне хытӑ сыхлама хушат.

Проккурорӑн вара Совет влаҫӗ кӑларнӑ саккунсе- 
не пурте итлесе ӗҫлесе тӑнине сыхласа тӑмалла, сак- 
кунсӑр ӗҫсем тусан кирлӗ май туса йусамалла.

Советӑн саккунӗсене ӗмӗрӗхе тытӑнса тӑма кӑлар- 
ман пулин те, хресченсемпе ӗҫлекенсем ҫапах вӑл 
саккунсене килӗштерсе итлесе тӑмаллах.

Совет влаҫӗ хӑй те хӑйӗн саккунӗсене ӗмёрлёхех 
кирлӗ пулӗ темест, никама та ун пек шутлама хуц1- 
маст. Вӗсене вӑл ӗҫлекенсемпе хресченсен инттерес- 
шӗн кирлӗ пулсан улӑштарат те, пӑрахӑҫа та кӑларат. 
Акӑ илӗпӗр— йалхуҫайстви налукӗн саккунӗ кашни 
ҫулах улшӑнса пырат, чухӑнсемпе вӑтамсем валу^и 
хырӑҫ ҫултан ҫулах ҫӑмӑлланса пырат. Анчах Совет 
влаҫӗ йышӑннӑ саккун пӑрахӑҫа тухаччен хресченпе 
ӗҫлекен халӑх ӑна килӗштерсе итлесех тӑрат, мӗншӗн 
тесен ку саккунсене помешчиксемпе пуршуйсем мар 
шутласа кӑларнӑ, вӗсене кӑлараканӗсем ӗҫлекенсемпе 
хресченсем хӑйсемех— ку пӗр йенчен; тепӗр йенчен 
хресчен пурнӑҫӗпе ирӗкне йе унӑн хуҫайствине ни- 
камта- ахал, ҫын та ӗҫлӗҫын та, сӑтӑр тума пултарман- 
нине курсан ҫеҫ вӑл лӑпкӑн хӑйён хуҫайствине тӗ- 
реклетесшӗн ӗҫлеме пултарат. Кашни ҫыннӑнах ху- 
ҫайстви тӗреклӗ пулсан— пӗтӗм респуплӗкӗн хуҫайстви 
те тӗреклӗ пулат. Ӗҫлекенсемпе хресченсен пурнӑҫа 
кирлӗ саккунӗсемшӗн советӑн проккурорӗсен сыхӑ 
тӑмалла.

Револ,утсилӗ саккунлӑх патне епӗр улпутсемпе пур- 
шуйсен контр-рево^утсине ҫӗнтерсе ҫеҫ ҫитрӗмӗр.

Ӗҫлекенсемпе хресченсене револ,утсилӗ саккунлӑ- 
ха тумашкӑн ҫӑмӑлах пулмарӗ. Патша йӗрки вӑхӑтӗн- 
че, улпутсемпе пуршуйсем пуҫ пулса тӑнӑ чухне йалта 
револ,утсилё саккунлӑх ҫинчен пӗр сӑмах та пулин
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каламалла пулнӑши? Патша вӑхӑтӗнче те саккунлӑх 
пулнӑ, патшан проккурорӗсем те пулнӑ. Анчах вӑл 
саккунлӑх чуралӑхпа тарҫӑлӑха сыхламашкӑн ҫеҫ пул- 
нӑ, улпутсен пӗчӗк ушкӑнӗн инттересӗшӗн темӗн чухлӗ 
мелйун хресчен халӑхне ҫӗрсӗр тытса вӗсене ӗҫлеттер- 
се усӑ курма ҫеҫ кирлӗ пулнӑ; вӑл—ҫемски нача^ник- 
семпе улпутсен саккунлӑхӗ пулнӑ.

Ун пек „саккунлӑх“ вӑхӑтӗнче хресчене мӗн тери 
аван (тутлӑ) пулнине ӗнтӗ кашни ҫынах пӗлет.

Анчах ӗҫлекенсемпе хресченсем пӗр патшапала 
пуршуаҫин влаҫне пӗтерсе пӑрахнипех рево^утсилё 
саккунлӑхне пурнӑҫа часах кӳртсе усӑ курма пулта- 
райман. Ӗҫлекенсемпе хресченсем пӗр шухӑшлӑ пулса 
харс сиксе тӑрса икӗ пуҫлӑ амӑрт кайӑклӑ патшан 
йӗркелӗхне пуршуаҫипе улпутсен ҫунаттине хуҫса тат- 
сан тин вӗсем хӑйсен револ,утсин саккунлӑхӗпе усӑ 
курма май тупрӗҫ.

Ӗҫлекенсемпе хресченсене хирӗҫ пӗтӗм пуршуй- 
семпе улпутсем хӗҫпӑшал тытса тӑчӗҫ, контр-рево- 
Л)утси пуҫларӗҫ, вӗсене пӗтӗм тӗнчери капиталҫӑсем 
пулӑшрӗҫ. Ҫурҫӗрпе кӑнтӑр йенче те, хӗвеланӑҫӗпе 
хӗвелтухӗҫ йенче те краштан вӑрҫин фрончӗсем пуҫ- 
ланса кайрӗҫ; фронтсем хыҫӗнче те пӗр контр-рево- 
л^утси сакӑвӑрӗ хыҫҫӑн теприйӗ сиксе туха пуҫларӗ.

Акӑ ӗнтӗ пӗтӗм респуплӗк пӗр пысӑк вӑрҫӑ ла- 
кӑрӗ йевӗрлӗ пулса тӑнӑ ҫав тери йӑвӑр вӑхӑтра, ре- 
вол^утсилӗ саккунлӑх пулса,— ҫӗр, вӑрман т. ы. сак
кунсем кӑларса кашни ҫынӑн тивӗҫлӗхӗпе ӗҫлӗҫынсем 
мӗнле ӗҫлесе тӑмаллине, пурлӑхсене сыхлас тӗлӗшӗн- 
чен кирлӗ саккунсене кӑларасси ҫинчен шухӑшлама 
та йӑвӑр пулнӑ.

Вӑл вӑхӑтра р ев о л ,у т с и л ӗ  саккунлӑха тӑвас тени—  
ҫунакан ҫуртра пукансӗтелсене (тенкелсене) вырнаҫтар- 
са лартни пек ҫеҫ, йе кантӑксене ҫуса тасатнӑ йевӗр- 
лӗ ҫеҫ пулнӑ пулӗчӗ.

Ваттисем каланӑ■— „Тупӑсем ахӑрнӑ вӑхӑтра— сак- 
кун шарламаст,“ тенӗ.

Контр-рево/ьутсине хирӗҫ мӗн пур выйпа тӑрса 
хӑвӑртрах ҫӗнтерес шухӑш ҫакӑн йеннелле хытӑрах 
тилмӗрсе пӑхма памарӗ. Контр-револ>утсине сутпа сак-
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кун мар, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче кирлӗ майсем (чресвычайни 
комиҫҫи, хӗрлӗ террор) ҫеҫ ҫӗнтерме пултарчӗ.

Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йӑвӑр пурнӑҫ кашни ҫынна кир- 
лӗ тивӗҫлӗхсемпе йӗркесене малтанах кӑтартса пама 
май памарӗ. Хресченпе ӗҫлекен тӑшмана ҫӗнтерес тӗ- 
лӗшпе ыран мӗн кирлине мӗн тумаллине те пӗлме 
пултарайман. Лӑпкӑн ӗҫлесе хуҫайствӑна хӑпартассипе 
рево^утсилӗ саккунлӑха тӑвасси улпутсемпе пуршуй- 
ҫен контр-рево^утсине ҫӗнтерсен ҫеҫ ҫитме пултарчӗ. 
Еҫлекенсемпе хресченсем пӗрлешсе маттур тӑнипе епир 
вӗсене ҫӗнтертӗмӗр те ревоЛ)утсилӗ саккунлӑхӗн ҫулӗ 
уҫӑлчӗ.

Совет влаҫӗ ҫакӑн хыҫҫӑн вара йӗркипе саккун
сем кӑларса, кашни ахал, ҫынна харпӑр ӗҫлӗҫынӑн ти- 
вӗҫлӗхпе ёҫлӗс майне кӑтартса пачӗ.

Советӑн саккунӗсене итлесе вырӑна кӳртнине 
сыхласа тӑмашкӑн Советӑн проккураттурӗне туса хучӗ.

Йалтан пыракан шалӑпӑсене асӑрхаса тӑрса йалта 
рево/ьутсилӗ саккунЛӑха сирӗплетмешкӗн проккурат- 
турӑ пулӑшат. Мӗнле шалӑпӑсемпе проккурор патне 

пымалла.

Вырӑнсенчи проккурорсемпе тӗпри проккуратту- 
рӑна темӗн чухлӗ— ҫӗршер пин тӗрлӗрен шалӑпӑсем 
пухӑнаҫҫӗ. Проккурорсем пыракан шалӑпӑсене виттӗр 
пӑхса тӑраҫҫӗ, мӗншӗн тесен, вӗсене ҫавӑнпа лартнӑ. 
Ҫав шалӑпӑсенчен вӗсем тӗрлӗрен усал ӗҫсемпе сак- 
кунсӑр ӗҫсем туни ҫинчен кураҫҫӗ. Шалӑпӑпа йе 
мӗнле те пулин сӑмахҫемпе пыракан кашни ҫын 
ваадийех  проккурорӑн алӑкӗ уҫӑ, кашнийех унта пыма 
пултарат. Пуринчен ытла ӗҫлекенсемпе хресченсен, 
тата хӗрлӗ салтаксен шалӑписене пӑхаҫҫӗ унта.

Ҫыру пӗлмен ӗҫлекенпе хресченшӗн шалӑпӑ хут 
ҫине ҫырса канҫӗрлетес мар тесе, проккурорсем хут 
ҫине ҫырнӑ шалӑпӑсене ҫеҫ мар, сӑмахпа каланӑ шалӑ- 
нӑсене те йышӑнаҫҫӗ. Вӑхӑт ҫитнӗ майӗпе проккурор
сем ӗҫлекенсемпе хресченсен шалӑписене пӗлмешкӗн 
хапрӑк-савӑтсене, вулӑссемпе йалсене кайаҫҫӗ. П рок
курор патне пыракан хресчене кӗлмешкӗн ҫӑмӑлтарах 
пултӑр тесе, хуласене нумай халӑх пухӑнакан пасар
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кунӗсенче хресчен ҫурчӗсенче, йе урӑх ҫавӑн пек вы- 
рйнсенче йурийех тешурнисем пулкалаҫҫӗ.

Хал, уйессенче проккурорсен пӗрер помошнӗк 
ҫеҫ. Укҫа мӗн ҫителӗклӗ пулсан малашне пысӑкрах 
уйессенче икшер помошнӗк лартма та шут пур, апла 
пулсан вара вёсем час часах вулӑссемпе йалсене ҫӳ- 
ресе йалсенчи тӗрлӗрен усал ӗҫсемпе саккунсйрлйхсе-- 
не хирӗҫ тата хытӑрах кӗрешме пултарӗччӗҫ.

Кӗскен каласан Совет влаҫӗ пекех халё прокку- 
раттурӑн умӗнче 'те чи малта таракан-—йал йенелле 
витӗртерех пӑхасси, йалӑн шалӑписемпе ыйтӑвӗсене 
итлесси. Сӑмахран каласан, проккурорсен йалсенче 
ҫакӑн пек ӗҫсем тӑраҫҫӗ: унӑн час часах йалсенче
пулса, хресченсем пёлмелли саккунсем ҫинчен вёсене 
йнлантарса памалла, саккунсем ҫинчен канашсем па- 
малла, вырйнсенчи исполкомсен, йалти советсен, ми- 
литсисен, ҫлетйвйттӗлсен, ҫӗр комиҫҫисен т. ы. оркйн- 
сен ӗҫӗсене саккунлйх йенчен тёрёслемелле, тёрлё 
аташса (ашкйнса) ҫӳрекен— хуликансемпе, лаша— вйр- 
рисемпе пантитсемпе кёрешмелле, хресченсен пёр 
пёрне пулйшакан комитетсемпе, тата йалкорсемпе ҫы- 
хйнмалла, куланайа тёрёс йеркеллё пухасса, тата со- 
ветсене суйламашкйн пулйшмалла, чухйнсене кулаксем 
пусмйрласа илесрен хйтармалла.

Мёнле шалйпйсемпе хресчен проккурор патне 
пыма пултарат? тесе ыйтсан, ҫакна ҫех каламалла: 
п р о к к у р о р  к и р е к  м ё н л е  ш а л й п й н а  та  
й ы ш й н с а  п й х а т ,  шалйпине урйх ҫӗре йамалла пул
сан— йҫта, кама памаллине те каласа, йнлантарса па
рат, йе хййех кирлӗ ҫӗре йама пултарат.

Паллах ёнте, кама та пулин кӳршӗ (пускил) ҫынни 
кивҫен илнине тӳллемест пулсан, упйшкипе арймё 
уййрласшйн пулсан, т. ы. ҫакйн пек ӗҫсем сиксе тух- 
сан тӳррех сута каймалла ыйтйвсемпеле, йе тата тӳр- 
рех исполкома йе ҫӗр комиҫҫине каймалли ыйтйв- 
семпе хйш чух проккурор патне ҫӳресе вйхйт та 
иртермелле мар. Курнй, пӗлнӗ преступленисем ҫинчен 
хресчен ҫывйхрах ҫлетйвйттӗле йе милитсине ҫеҫ сис- 
термелле.

Епир кунта хйҫан проккурор патне каймаллине 
кӗскен ҫеҫ кйтартйпйр. Вёсем ҫакйн пек ӗҫсем: пёр
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ҫлетӑвӑттӗлне шанмасӑр ун вырӑнне ӗҫе тӗприн алли- 
не памалла пулсан. Ҫлетӑвӑттӗл, милитси йе тата ҫӗр 
комиҫҫинчё ӗҫсене вӑрахӑн тӑваҫҫӗ пулсан. Саккунсӑр 
тытса хупнипе ухтару туни ҫинчен. Хупса лартнӑ 
ҫынна гӗрмерен кӑларасси ҫинчен. Хӑш - пӗр ҫын 
вҫаткӑ илни ҫинчен, йе ытти усал ӗҫсем туни ҫинчен, 
"вырӑнта вӑл ӗҫсем ҫине ҫителӗклӗ пӑхасса шанмалли 
ҫук пулсан. Ҫлетӑвӑттӗлӗн ӗҫёсем ҫинчен каламалли 
шалӑпӑ. Саккунсӑр ирӗксӗр ӗҫлеттермелле туни ҫин- 
чен, йе кирлӗ мар хырӑҫ-марӑҫ пуҫгармалла туни ҫин- 
чен. Тӗрлӗрен пусмӑрлӑ (капал,нӑй) килӗшӳсем (ҫтел- 
кӑсем) ҫинчен. Ҫӗр виҫнӗ вӑхӑтра чухӑнсемпе вӑтам- 
сен инттересне хирӗҫ кайакан туна усал ӗҫсем ҫинчен.

Йе тата, калӑпӑр, саккуна хирӗҫ кайакан опесат- 
тӗлни постановлени кӑларни ҫинчен, тата кирек мён
ле пурлӑха йе йапалана саккунсӑр туртса илмелле 
(конфискатси, реквиҫитси) ту ни ҫинчен пӗлтермелле 
пулсан. Сут йе ҫӗр комиҫҫийӗ пӑхса татнӑ ӗҫсене ҫӗ- 
нӗ сӑлтавсем тупӑннӑ майӗпе тепӗр хут ҫӗнӗрен пӑх- 
машкӑн ыйтмалла пулсан. Хӗрлӗ ҫарта пурӑнакансене 
йе вёсен ҫемйисене йалхуҫайстви налокӗ пухнӑ чухне 
саккун кӑтартса панӑ ҫӑмӑллӑхсене (л,коттӑсене) па- 
манни ҫинчен пӗлтермелле пулсан. (Ҫакӑн пек ыйтӑв- 
сем ҫинчен тӳррех проккурор патне пымалла, куҫа- 
ракан).

Паллах ӗнте, кунта ун пек ыйтӑвсене пурне те 
кӑтартса пама май ҫук. Анчах, акӑ ҫакна вара нихӑ- 
ҫан та манма йурамаст:

1) Шалӑпӑ парас пулсан, тёплӗн, аван пӗлсе тӑнӑ 
ёҫсем ҫинчен ҫеҫ памалла. Мӗншӗн тесен кам та пулин 
тепӗр ҫынна пӗлсе тӑрсах суйа суйса кирек мӗнле 
преступленипе айаплама шутлат пулсан, саккун суйа 
пӗлтерекене айӑплат. Паллӑ, кам та пулин усал ӗҫӗ 
вуҫах пулман та пулсан, йе вӑл пулнӑ пулсан та ӑна 
тӑваканӗ кӑтартса панӑ ҫын мар, урӑх ҫын пулсан, 
ирӗксӗр йӑнӑшакан ҫын ӑйӑплӑ пулма нултараймаст.

2) Кам ҫинчен проккурора шалӑпӑ памалла? Со- 
ветӑн саккунне итлемесёр хирӗҫ кайакан ҫын кирек 
кам пулсан та, ахал, ҫыни вӑл йе ёҫлӗ .ҫыни— пурпӗ- 
рех ун ҫинчен проккурора пӗлтермелле. Коммуниссен 
парттипе Совет влаҫӗ тӗрлёрен йурӑхсар, терӗс кӑмӑллӑ
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мар ҫынсенчен пӗрмайах хӑйсен хушшинчен тасатаҫ- 
ҫӗ. Кам пӗлмест ӗнтӗ, Совет влаҫӗ тӗрлӗ йурӑхсӑр 
ҫынсене, хытхурасене тӑпӑлтарса пӑрахнӑ пек, кӑларса 
пӑрахса, советӑн аппарачӗсенче айалтан пуҫласа ҫӳле 
ҫитичченех аван, тӗрӗс ӗҫлекен ҫынсене лартса, хӑ- 
йӗн хӑватне тӗреклетесшӗн тӑрӑшнине.

Акӑ, сӑмахран каласан, Пӗтӗм Совет Респуплӗк- 
сен Сойусӗнчи Коммуниссен парттин 12-мӗш сйесӗ 
ун пирки йышӑннӑ постановлени:

„ В ы р ӑ н с е н ч и  С о в е т ӑ н  о р к ӑ н ӗ с е н ч е  тӗ-  
р ӗ с  в ӑ х ӑ т л ӑ  ӗ ҫ с е н е  т у м а ш к ӑ н  п ӗ р м а й а х  
т ӑ р ӑ ш м а л л а .  К у л а н а й й ӗ р к и п е  т у х а к а н  ху-  
ш у с е н е  в ӑ х ӑ т р а  в ы р ӑ н а  ҫ и т е р м е н н и ,  ҫ ӗ р  
в и ҫ с е  й ӗ р к е л е н ӗ  в ӑ х ӑ т р а  й е  ҫ ӗ р п и р к и  
т а в л а ш ӑ в а  п ӑ х н ӑ  ч у х н е  ӗ ҫ е  в ӑ р а х а  й а р с а  
ч ӑ р м а н т а р с а  т ӑ р с а  ӗ ҫ л е н и ,  ӗ ҫ с е  ӳ с ӗ р  ҫ ӳ р е -  
ни,  в ҫ а т к ӑ  п а н и - и л н и  т а т а  ы т т и  с о в е т ^ н  
а п п а р а ч ӗ с е н ч и  й ӗ р к е с ӗ р  ӗ ҫ с е м  п и р ӗ н  т ӑ ш-  
м а н с е н  а л л и н е  п и р е  х и р ӗ ҫ  т ӑ т а  х ӑ в а т л й  
о р у ш и  п а р а ҫ ҫ ӗ .  Ӗ л ӗ к  п а т ш а н  ч у р а л ӑ х л ӑ  вӑ-  
х ӑ т р а  ӗ ҫ е  т у с а  т ӑ м а  в ӗ р е н н ӗ  п е к  п и р ӗ н  с о 
в е т  а п п а р а ч ӗ с е н ч е  ӗ ҫ л е с е ,  х р е с ч е н с е м п е  
ӗ ҫ л е к е н с е н  с о й у с н е  ҫ и р ӗ п л е т м е  ч ӑ р м а н т а р -  
са  т ӑ р а к а н с е н е ш ы р а с а  т у п с а ,  с о в е т  а п п а р а -  
ч ӗ с е н ч е н  х ӑ в а л а с а х  к ӑ л а р с а  й а р а с с и п е  вӗ-  
с е н е  х а л ӑ х  у м ӗ н ч е  с у т  т ӑ в а с с и — п а р т т и п е л е  
С о в е т  в л а ҫ ӗ н  у м ӗ н ч е  т ӑ р а к а н  чи п ы с ӑ к  са- 
т а ч ч ӑ .  К у н с ӑ р  п у ҫ н е  п а р т т и  т е п ӗ р  й е н ч е н  
т а т а  С о в е т  в л а ҫ ӗ н  к ӗ ҫ ӗ н р е х  а п п а р а ч ӗ с е н ч е  
а в а н  ӗ ҫ л е к е н  ҫ ы н с е н е  п ӗ р м а й  п у л ӑ ш с а  тӑ- 
р а т “.

3) Проккурор кашни шалӑпӑ параканах ҫав вӑ- 
хӑтрах татса калама пултараймаст. Хӑш пӗр шалӑпӑ 
тӑрӑх тӗрлӗрен справкӑсем пухма кирлӗ пулат, йе та
та ун пирки йурийех тӗпчесе пӗлме те кирлӗ пулат, 
вӑл ӗҫе тумашкӑн вӑхӑт кирлӗ. Паллах ӗнтӗ, ҫавӑн пек 
вӑхӑтра проккурор вӑрахӑн ӗҫлет тесе ӳпкелени тӗрӗс 
мар. Анчах ҫапах та проккурор ӗҫе вӑраха тӑвакан- 
семпе хытӑ кӗрешмелле.
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12

Йалта Советӑн саккунӗсем синчен пӗлессине прокку- 
раттурӑ пулӑшат.

Кирек мӗн ҫинчен те пулин ӑҫта, кам патне пыр- 
са пӗлмелли пулсан, йалтан пынӑ хресчен вӑхӑчӗ кӑ- 
лӑхах ан ирттӗр, тата вӑл хӑвӑртрах хӑйне Мӗн кирли 
ҫинчен йӗрке тупса пӗлтерме пултартӑр тесе, прок- 
кураттурӑ йалта та хулара та саккунсем ҫинчен укҫа- 
сӑрах ӑнлантарма йе пулӑшма тӑрӑшат. Хаҫат— кӗне- 
кесем вуламалли ҫуртсенче мӗн кирлине хресчен йӗр- 
кине шыраса тупма пултартӑр, тесе, проккурорсем 
вуламалли ҫуртсене саккунсем ҫинчен ҫырнӑ кӗнеке- 
сене, шурналсене салатма тӑрӑшаҫҫӗ, тата унта ӗҫле- 
кенсем вал>л,и хресчен ҫыннине кирлӗ тӗрлӗ ыйтӑв- 
сем ҫинчен йнлантарса вӗрентмешкӗн вырӑнӗ-вырӑ- 
нӗпе курӑссем тукалаҫҫӗ.

Кӗскен каласан проккурор йалсене советӑн сакку- 
м ҫинчен пӗлессине сарма тӗрлӗ майсемпе тӑрӑ-

Час— часах хресченсен ҫырӑвсенче саккунсем ӑн- 
ланмалла мар, пӑтранчӑклӑ тата вӗсем пӗлме йӑвӑрта- 
рах тени палӑрат. Чӑнах хресчене час— часах килйы- 
шӗпе килҫурт тавраш валеҫес йӗркесене кӑтартса па- 
нӑ саккунсене, тата йалсен тивӗҫлӗхӗсӗне кӑтартса 
тӑракан саккунсене ӑнланма, ҫӗр виҫсе валеҫес йӗрке- 
семпе йе тата куланайсем ҫинчен ҫырнӑ саккунсем 
пӑтранчӑк пирки вӗсене йнланма йӑвӑр.

Ҫавӑнпа Совет влаҫӗ саккунсене кашни ҫыннах 
ӑнланмалла пултӑр, тесе ҫырма тӑрӑшат те анчах ҫа- 
вах та хутла начартарах пӗлекеншӗн пулсан вӗсем 
ӑнланмаллах пулмаҫҫӗ, ҫавӑнпа сӑмахпа каласа ӑнлан- 
тармалла пулат.

Час— часах тата йалсенче хйш— пӗр саккун пур- 
рине пӗлмесӗрех тӑрса йулаҫҫӗ; ун ҫинчен вулӗҫтӑв- 
комӗ те, йалсовечӗ те пӗлмест, хресчен ҫынӗ пуринчен 
ытла хутла пӗлмен чухӑн ҫынӑн ӑна пӗлме тата 
йӑвӑртарах.

Йалсен пурнӑҫне сӑнаса вӗренсе ҫӳрекен пӗр 
Йаккӑвлӗв йулташ ҫапла ҫырат: „Начарсенчен пит
нумайӗшӗ халичченех хӑйсен тивёҫлӗхӗсем ҫинчен



пӗлмеҫҫӗ. Саккун панӑ ҫӑмӑллӑхсем вёсен патне, са- 
халтан пулсан та, ҫури те ҫитеймеҫҫӗ“ тет вӑл.

Совет саккунлӑхӗ ҫинчен чухӑнсемпе вӑтамсем 
пӗлмен майӗпеле чухӑнсене сӑтӑракан вӑрттӑн ваккат- 
семпе кулаксем усӑ кураҫҫӗ.

Ун ҫинчен пӗр халӑх сутйи акӑ мӗн ҫырат:
„Манӑн нумай районсенчи халӑх сучӗсене ревиҫи 

туса ҫӳремелле пулчӗ, вӗсенче епӗ тарҫӑсем ӗҫленӗ- 
шӗн хуҫисенчен, хӗрарӑмсем ачипӑчисене тӑрантарса 
ӳстермешкӗн ашшӗсенчен, кӗтуҫсем тата приҫлукӑсем 
хӑйсене тивӗҫлине шыранине тӗл пулмарӑм. Ана кур
са епӗ—йалта пурнӑҫ тикӗс, пит аван, пусмӑрлакансем 
те ҫук пусмӑрлӑха тӳсекенсем ҫук иккен тесе шухӑш-
ланӑччӗ. Анчах епӗ йӑнӑшнӑ иккен. Пёр района кур
са ӗҫсене йышӑнсан епӗ ун пек ӗҫсем пӗрре те курай- 
марӑм. Ҫак мана вара шухӑша йачӗ— йалсенчи пур- 
нӑҫ сут камӑрӗнчи ӗҫсем пекех мар пулӗ, терӗм; чӑ- 
нахах та вара нумайах та вӑхӑт иртеймерӗ манӑн шу- 
хӑшсем тӗрӗссине куртӑм. Хамӑн капинетран тухса 
йалсене хресчен халӑхӗ хушшине кайсанах тӗрӗслӗхе 
картласа тӑракан чул вырӑнтан тапранчӗ. Чухӑнсемпе 
пӑртакҫӑ калаҫса пӑхсанах районра темиҫе ҫӗр тарҫӑ- 
сем кунӑнҫӗрӗн, выҫҫӑн пӗр пус укҫасӑрах, нӗр йас- 
мӑк йашкишӗнех тенӗ пек, тӗртленсе пурӑннине сис- 
рӗм. Темиҫе ҫӗр намӑсланса, тӑлӑхланса йулнӑ хӗр- 
арӑмсем сут тӑрӑшнӑ пирки сут пурри ҫинчен, тата 
вӑл вёсен хутне кӗнине пӗлчӗҫ, Совет влаҫӗ сута 
мӗншӗн йала лартнине, тата Ӗҫлекенсемпе Хресченсен 
правител>стви кӑларакан вёсен хутне кӗрекен саккун
сем ҫинчен илтрӗҫ те, вара вӗсенчен хӳтлӗх шырама 
халӑх сутне ҫӳреме пуҫларӗҫ“.

Ҫакӑнтан ӗнтӗ паллӑ Советӑн саккунӗсене пӗлни- 
не хресчен халӑхӗ хушшине салатни мӗнтери кирли; 
ку ӗҫе пӗтӗмпех пӗр проккураттурах тума пултарай- 
маст, вӑл ӑна мӗн вӑй ҫитнӗ таран пулӑшат. Советӑн 
саккунӗсем хресченсене мӗнле тивӗҫлӗх панине пал- 
лаштармашкӑн йалсенчи вӗреннӗ ҫынсен пурин те ана 
пулӑшма кирлӗ.



Йалта рево^утсин саккунлӑхне ҫирӗплетмешкӗн прок- 
курора пёр шалӑпӑсем сеҫ мар, хаҫатсем ҫинче сырса 

пёлтерни те пит нумай пулӑшат.

Револ>утсилӗ саккунлӑха пӑснипе кӗрешес ӗҫре 
пирӗн хаҫатсем те пит пысӑк усӑ кӳреҫҫӗ.

Савӑтсемпе хапрӑксенче усал ӗҫсем туни ҫинчен 
ӗҫлекенсен корреспонтечӗсем (ӗҫкорсем— хаҫатсене ҫы- 
ракансем— к у ҫ а р а к а н )  пӗлтереҫҫӗ, йалсенче пулни 
ҫинчен— йалкорсем ҫырса пӗлтереҫҫӗ.

Йалсемпе хуласенчи ӗҫлекенсен инттересӗсемшӗн 
вёсем час— часах хӑйсен сӑннисене вирлё йарса тӗрӗс 
тӗлех ленктереҫҫӗ.

Вёсен сӑннисем ленкмен кӗтес пирӗн тӗрлӗрен 
халӑх пурнакан Совет Респуплӗкӗнче ҫук та пулӗ. 
Кулаксен пусмӑрлӑхӗ айӗнче тапранма пултарайман 
чухӑнсем хӑйсене Совет саккунӗсем -панӑ тивӗҫлӗх- 
семпе ҫӑмӑллӑхсене пӗлеймесӗр (чухлаймасӑр) йулнӑ 
вӑхӑтра, кулаксем чухӑнсен тӗттӗмлӗх майӗпе хӑйсен 
пуҫӗсене ҫӗклесе копператтивсенче, йалсовечӗсенче йе 
ҫӗрйӗркеленӗ чухне саккунсӑр ӗҫсем туни ҫинчен ӗҫ- 
корсемпе йалкорсен сӑннисем хырӑмӗсене сарса йанӑ 
халӑх йунне ӗмекен кулаксен лӑпкӑн пурнӑҫне хускат- 
са, чухӑнсемпе вӑтамсен шухӑшне вӑратаҫҫӗ.

Вҫаткӑ парӑссипе илесси, ӗҫлӗҫын тивӗҫсӗр ӗҫсем 
туни, сӑмакуншчӑксемпе пантитсене шеллесе тӑни, тӗр- 
лӗрен саккунсӑр куланайсем пухни, хуҫайствӑра йапӑх 
ӗҫлени, ӗҫлекенсемпе тата хресченсемпе мӑннӑн пулни, 
вырӑнсенчен йӗркесӗр кӑларса ывӑтни, ӗҫе вӑраха 
тӑсни тата револ^утсилӗ саккунлӑха пӑсса тӑнине ӗҫ- 
лекенсен инттересӗсене пит сийенлекен йӗркелӗхсӗр- 
сем ҫинчен йалкорсемпе ӗҫкорсем кӑтартса парса, 
хаҫатсем урлӑ пире пӗлтереҫҫӗ.

Ҫавӑн пек пӗлтернисем ҫине проккурорсем витӗр 
пӑхса тӑраҫҫӗ, вӗсем тӗрӗс пулсассӑн айӑплисене сак- 
кун хушнӑ пек сут умне тӑратса айӑплама тӑрӑшаҫҫӗ.

Хаҫат ҫинче ҫырса саккунсӑр ӗҫсем ҫинчен пӗл- 
тернӗшӗн ӑна хӗстерме пуҫласан проккурор кирек 
хӑҫан та ун майлӑ пулас.са, ӑна хута кӗрессе шансах 
тӑмалла.
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Иалта саккунлӑха сыхласа, проккурорӑн вырӑнти 
ӗҫлӗҫынсен тёрлӗрен саккунсӑр хушусенчен хресчен- 

сене сыхламалла.
Шалӑпӑрани йе ыйтуран, хаҫат ҫинчен пӗлтернин- 

чени йе урӑх кирек мӗнле майпа вырйнти влаҫ сак- 
кунсӑр хушусем кӑларнисене пӗлсен, проккурорӑн 
ун пек хушусене хирӗҫ протест памалла.

Вырӑнсенчи (кӗпӗрнесенчи, уйессенчи, вулӑссенчи 
тата йалсенчи советсене) ӗҫ тӑвакан комиттетсене 
Совет влаҫӗ пысӑк ирӗк панӑ. Хал, тата нумайах та 
пулмаст вулӗҫтӑвкомсемпе йалсоветсен тивӗҫлӗхне 
пысӑклатнӑ. Совет влаҫӗ йна, пёр йенчен -пӗтӗм хрес
чен халӑхне (кулаксене мар— куҫарак.) патшалӑх ӗҫне 
тутармашкӑн, тата вырӑнсене хӑйсен патӗнчи ӗҫсене 
тума пысӑк ирӗк пултйр, тесе парат; тепӗр йенчен 
Совет респуплӗкӗнче вырӑнтипе тӗпри ирӗк хирӗҫ 
пыма пултараймаҫҫӗ, мӗншӗн тесен ку та вӑл та пур- 
пӗрех ӗҫлекенсемпе хресченсен влаҫӗ, унӑн мӗн. пур 
шухӑшӗ те ӗҫхалӑхӗн инттересӗсене сыхласси.

Вырӑнсенчи (вулӑссенчи, уйессенчи, кӗпӗрнесен- 
чи) ӗҫлекенсемпе хресченсен тепутачӗсем советсен 
сйесӗсем, сйеспа сйес хушшинче ӗҫлесе тӑракан ӗҫ- 
тӑвкомсем (вулӑссенчи, уйессенчи, кёпӗрнесенчи), та
та йалсовечӗсем хӑйсен йалӗсенче, вулӑссенче, уйес- 
сенче, кӗпӗрнесенче вырӑнсенчи влаҫӗн пысӑк оркӑ- 
нӗсем пулса тӑраҫҫӗ; вӗсем кӑларнӑ постановленисене, 
хушусене пур унта пурнакан халйхӑн та, тӗпри влаҫӗн 
саккунӗсем пекех, пӑхӑнса итлесе тӑмалла.

Анчах ҫавах та вырӑнсенчи ӗҫтӑвкомӗсемпе сйес- 
сем те, ёҫтйвкомсен пайӗсем йе вырйнсенчи влаҫсен 
харпӑр ӗҫлӗҫыннисем пекех, тӗпри влаҫӑн (Пӗтӗм Раҫ. 
Ӗҫ тӑвакан тёи комит., халӑх комиссарсен канашӗн, 
халах комиссариачӗсен) саккунӗсене те хушусене те 
улйштарма та, пйрахйҫа кйларма та пултараймаҫҫӗ.

Саккуна хирӗҫ кайакан постановлени тухсан 
проккурор хйй йна чарса тӑма п)^лтараймасан та ҫа- 
вйнтах вырйнти аслй влаҫ умӗнче проттеслемелле; 
проккуроран проттестне ахалех хйварсан вара ӗҫе 
тӗпӗҫтйвкомйн преҫитиумӗ патне йамалла.

Ҫапла вара проккураттурй хресчене тӗрлӗрен 
саккунлйхсӑрпа йӗркесӗрлӗхсенчен сыхласа тӑрат.
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Сӑмахран, тӗрӗс мар хунӑ штрафа, саккун кӑтартман 
куланайа йе урӑхла ирӗксӗр пуҫтарӑва, кирек мӗнле 
йапаласене йе пурлӑха саккунсӑр туртса илсен (кон- 
фискатси, реквиҫитси), тытса хупса лартсан тата урӑх 
ҫакӑн пек саккун кӑтартман постановлен исене пӑра- 
хӑҫа кӑлармашкӑн тӑрӑшат. Кӗскен каласан, пуринчен 
ытла проккурорӑн чухӑнпа вӑтамӑн инттересне тиве- 
кен саккунсӑр постановленисемпе ӗҫсем пулнине 
асӑрхаса тӑмалла, вӗсене чармашкӑн тӑрӑшмалла.

Проккурор саккунсӑр кӑларакан постановленисе- 
не проттестлени ҫех мар, вӑл саккунсӑр постановле- 
нисене йышӑнма та чарса тӑрат. Ҫавӑнпа проккурор 
ӗҫтӑвкомсен, тата ытти оркӑнсен саҫҫетанисенче те 
пулма пултарат. Саҫҫетанисенче пулса вӑл тӗрлӗрен 
ыйтӑвсене саккун кӑтартнӑ майпа кӑларма пулӑшат. 
Нумай вырӑнсенче паллӑрах прикассемпе постановле- 
нисен проекчӗсене пӑхса вӗсене саккунлӑх тӗлӗшӗн- 
чен.асӑрхаса тӑрат. Ҫапла каллех вӑл саккуна хирӗҫ 
пыракан постановленисем кӑларма чарса тӑрат.

Проккурор сутсем, ҫӗр комиҫҫисем ӗҫсене сак
кун кӑтартнӑ пек татса паманнисене хирӗҫ пулса 
проттестлет, анчах вӑл гтроттессене ӗҫтӑвкомсене мар 
прикӑвӑр тунӑ сутӗнчен аслӑраххине йарат (кӗпӗрне- 
ри сута, Аслӑ сута, кӗпӗрнери ҫӗркомиҫҫине т. ы.). 
Вырӑнсенчи ӗҫтӑвкомсем сутӑн прикӑвӑрӗсене пӑра- 
хӑҫа кӑларма пултараймаҫҫӗ.

Хутран-ситрен сайра пулсан та ӗҫлекенсемпе 
хресченсем майлӑ пултӑр тесех кура—тӑрах саккуна 
хирӗҫ ӗҫсем тукаламалла пулат. Калӑпӑр сӑмахран—  
пӗр— пӗр тиншара (шыв тулни, вуткӑвар сарӑлни т. 
ы.) тухнӑ пирки, халӑха йе халӑхӑн пурлӑхне ҫӑлас 
тесе, нимӗне пӑхмасӑр хӑвӑрт мӗн кирлӗ ӗҫе тумалла. 
Ҫавӑн пек вӑхӑтра проккурор, ӗҫхалӑхӗн инттересне 
асӑрхаса тӑрса, саккуна хирӗҫ кайакан ӗҫсене хирӗҫ 
тӑмаст, анчах ун пек ӗҫсем ҫинчен хӑвӑрт тӗпри влаҫа 
(хӑйӗнчен аслӑ проккурора) пӗлтермелле.

П роккурор саккуна хирӗҫ кайакан постановлени- 
сене хирӗҫ пулса проттест иани— вӑл йалти халӑхшӑн 
пит паха ёҫ.

Хресченӗн мён пур ӗмӗрӗ тенӗ пекех пӗр ҫурал- 
са ӳснӗ вырӑнтах иртсе кайат, унта вӑл пурӑнат,
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унтах вилсе те кайат. Кунта унӑн ҫемйи те, хуҫайст- 
ви те, ӑна кирлӗ орканисатсисем те унтах, хырӑҫ-— 
марӑҫне те вӑл кунтах тӳллесе пурӑнат, ытти ӗҫсене 
те вӑл ҫак пӗр вырӑнтах туса иртерсе пурӑнат. Ҫа- 
кӑнтан паллӑ ӗнтӗ— кашни хресченшӗнех хӑйӗн ӗмӗр- 
не иртерсе йанӑ ҫӗршывра йӗркеллӗ, сыввӑн, лӑпкӑн 
хӑйӗн хуҫайствине кирлӗ ӗҫсене туса тӑрасси пит па
ха, вӑл ӑна кирлӗ. Йалсенче револ,утсилӗ саккунлӑха 
пӑснипе проккураттурӑ кӗрешни хресченсене пит пы- 
сӑк пулӑшу кӳрет.

Хӑрушӑ усал ҫынсемпе преступниксенчен тасат- 
машкӑн йала проккураттурӑ пулӑшат.

Тӗрлӗрен хӑрушӑ усал ҫынсем, преступниксем—  
лаша-выл)ӑх вӑррисем, пантитсем, сӑмакуншчиксем, 
хуликансем т. ы. йала мӗн тери пысӑк сийен тунине 
кашни ҫынах ӗнтӗ пӗлсе тӑрат. Проккураттурӑн ҫавӑн 
пек усал елементсемпе (ҫынсемпе) кӗрешмелле.

Преступниксенчен сийен курнӑ ҫын пӗлтернӗ хыҫ- 
ҫӑн ҫеҫ мар, проккурор хӑйех ун ҫинчен илтсен 
преступнике хирӗҫ ӗҫ тапратса йарат, хӑрушӑрахисене 
тытса тӗрмене хупма та хушат.

Чӑннипех, преступленисемпе пӗр проккураттурӑ 
ҫеҫ мар кӗрешет. Вӑл ӗҫе пӗр оркӑнах тума пулта- 
раймаст. Преступленисемпе милитси те, уколовнӑй 
росыск та, ҫлетӑвӑттӗлсем те, сут та кӗрешет.

Анчах преступленисемпе кёрешесси йалта та ху- 
лара та калкал, ӑнӑҫлӑ пытӑр тесен, ҫав оркӑнсен пу
рин те пёр шухӑшлӑ пулса ӗҫлемелле. Вёсен преступ
ленисемпе кӗрешес ӗҫе проккураттурӑ пӗтӗҫтерсе, 
пӗрлештерсе тӑрат.

Ҫавӑнпа вӑхӑчӗ вӑхӑчёпе кӗпӗрнери проккурор 
патӗнче те, уйесри проккурор патӗнче те кирлӗ ор- 
кӑнсенчен ҫынсем пухӑнса, преступленисемпе мӗнле 
йӗркепе кӗрешмелли ҫинчен калаҫаҫҫӗ, пуринчен ытла 
мӗнле вырӑнта ӗҫлекенсемпе хресченсене сӑтӑр тӑва- 
кан преступленисене хирӗҫ мӗнле майпа кӗрешмелли 
ҫинчен план тӑваҫҫӗ.
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Преступленисемпе кӗрешесси нӗркелпӗ, саккунлӑ 
пултӑр тесе, проккурор вӗсене тӗпченӗ чух асӑрхаса 

тӑрат.

Ку анчах мар-ха. Проккурор преступленисемпе 
кӗрешекен оркӑнсен ӗҫӗсене пӗрлештерсе тӑрассинчен 
пуҫне, вӑл тата ҫав кӗрешӳ тӗрӗс, саккунлӑ пултӑр 
тесе асӑрхаса тӑрат.

Калӑпӑр— ҫынна вӗлернӗ, ҫаратса йе вӑрласа кайнӑ 
йе вут кӑвар тивертсе йанӑ, кӗскен каласан кирек 
мёнле пулин те преступлени пулнӑ.

Паллах ӗнтӗ, нимӗн тёпчемесӗрех айӑплӑ ҫынне 
сут умне тӑратмашкӑн ӗҫне сута йама май ҫук.

Чи малтан ак ҫаксене тӗпчесе пӗлес пулат— айӑплӑ 
ҫынни кам, сийен курнине, тата ҫвитеттӗлсене ыйтас 
пулат, кирлӗ пулсан преступлени пулнӑ вырӑнне те 
кайса пӑхас пулат, айӑплӑ ҫынне вӑл тарса йе пытанса 
ҫӳрет пулсан, ӑна шыраса тупса тытас пулат, вӑрласа 
йе ҫаратса кайнӑ йапалисене тупса хуҫине кайалла 
тавӑрма тӑрӑшмалла, т. ы. ҫавӑн пек нумай ӗҫсем пулма 
пултараҫҫӗ. Тата тепӗр йенчен ҫапла' та пулма пулта
рат— чи малтанах преступлени тунийӗ нимӗн айӑпсӑр 
ҫын ҫине укнӗ, ӑна вара хӑй айӑпсӑррине кӑтартса 
памашкӑн май парас пулат. Преступлени тӑваканӗ чи 
малтанах тупӑнсан та хӑш - хӑш чухне пур-пӗрех— мӗн- 
шӗн вӑл ун пек усал ӗҫе тунине, мӗн сӑлтав унта пул- 
нине пӗлес пулат, мӗншӗн тесен ҫавна пӗлнинчен 
айӑплӑ ҫын ҫине мӗнле пирӗн пӑхасси курӑнат. Калӑ- 
пӑр, ӗҫлекен йе хресчен хӑйӗн тӗттӗм майӗпе, пӗлмен 
пирки, йе шайсӑр нуша пулнипе йе тата унӑн пурнӑҫӗ 
ытла йӑвӑрланса ҫитнӗ пирки преступлени тунӑ— кун 
ҫине епӗр пӗр майлӑ пӑхатпӑр; кунтан ӑраснах вара— 
усал ӗҫе тума хӑнӑхнӑ ҫын преступлени тунӑ пулсан, 
йе ӗҫлекенсемпе хресченсен инттересне хирёҫ кёре- 
шекен пуршуаҫипе помешчиксен ҫынни преступлени 
(сӑмахран, рево^утсине пӗтерме каварлашса тунӑ пул
сан, кун ҫине епӗр урӑхрах пӑхатпӑр.

Татса каласан, кашни ҫавӑн пек усал ӗҫпелех ӗҫне 
сута йаратчен чи малтан тёпчесе йӗркине- тупмалла. 
Пӗчӗкрех ӗҫпеле ӑна милитсине йе уколовнӑй росы.ска 
хушаҫҫӗ, пысӑкрах ӗҫпеле— ҫлетӑвӑттӗле йе патшалӑх- 
ри политтик тытӑмне (Г.П.У.) хушаҫҫӗ.
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Хресчен преступленирен сийен курни, йе урйхла—  
ӑна айӑплӑ ҫын вырӑнне туртаҫҫи, пурпӗрех паллӑ 
ӗнтӗ ӗҫлекеншӗн пекех хресченшӗн те вӑл ӗҫ пирки 
тӗпчесе йӗрлесси тӗрӗс пулни паха. Ҫавӑн пек чухне 
вара проккурорӑн асӑрхаса тӑмалла. Айӑплӑ ҫынсене, 
йе вӗсене пулӑшса тӑракансене (сӑмахран— ҫынна вӗ- 
лерекене, вӑрхурахсене) йе тата вӑрласа кайнӑ йапа- 
ласене тупас йенӗпе, тӗпчесе пӗлни тӗрӗс ҫулпа, ни- 
камӑн майлӑ та пулмасӑр, ӗҫ темиҫе уйӑх чӑсӑлса ан 
пытӑр тесе, чӑн айӑплисене тупса айӑпсӑррисем аха- 
лех сийен ан курччӑр тесе, тата сийен куракана ҫле- 
тӑвӑттӗл преступленирен курнӑ сийене шырама пул- 
тарнине йнлантарса памалла; кирлӗ пулсан ҫлетӑвӑт- 
тӗлӗн хӑйӗннех сийен курнӑ ҫыннӑн шырамаллине 
сутченех паллӑ туса хумалла; ҫлетствипе тоснани 
(тӗпчени) саккун кӑтартнӑ пек йӗркеллӗ пымалла; ҫак- 
сем тӗрӗс пулса пынине пӗтӗмпех проккурорӑн сӑнаса 
астуса тӑмалла.

Сийен кураканӗ, айӑплӑ ҫынӗ тата ҫвитеттӗлӗ те 
милитсипе уколовнӑй росыск йе ҫлетӑвӑттӗлӗн ӗҫӗсем 
килӗшмеҫҫӗ пулсан, ун ҫинчен проккурора шалӑпӑ 
пама пултараҫҫӗ. Ана пӑхса проккурор кирлӗ йӗрке- 
сем кӑтартса парат те, вара ӑна ҫав малта кӑтартнӑ 
милитсин, уколовнӑй росыскӑн тата ҫлетӑвӑттӗлӗн те 
пёр иккеленмесӗрех итлесе тумалла.

Милитсирен те, уколовнӑй росыскран та, ҫлетӑ- 
вӑттӗлрен те, сутран та кирек мӗнле ӗҫе те прокку
рор илсе пӑхма пултарат. Айӑплӑ ҫыннӑн айӑпӗ чӑн- 
нипех тупӑнсан, ҫлетӑвӑттӗл тӗпчесе йӗрке тупса пӗ- 
тернӗ хыҫҫӑн ӗҫе проккурор патне йарат.

Ҫлетӑвӑттӗлсене, милитсине уколовнӑй росыскӑн 
пуҫлӑхӗсемпе, унта ӗҫлекенсене проккурор хӑй илсе 
ӗҫе лартмасан та, вӑл хӑй йенчен авантарах хутла 
пӗлекен тата тӗрӗс ӗҫлеме пултаракан ҫынсене вырӑна 
лартмашкӑн пулӑшса кӑтартса парат; тата сутсемпе 

дӗпчесе тӑракан оркӑнсене тӗрӗс мар, йурӑхсӑр тата 
ӗҫлекенсемпе хресченсене сиввӗн пӑхакан киревсӗр 
ҫынсенчен тасатас ӗҫе тс унӑн асӑрхаса тӑмалла.

Проккурорӑн вулӑссемпе районсенчи милитсисен, 
тата вулӑссенче ӗҫлесе тӑракан ҫлетӑвӑттӗлсен ӗҫӗсене 
хытӑ тӗрӗслесе тӑмалла.
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Ҫлетӑвӑттӗлсене, милитсипе уколовнӑй росьтскра 
ӗҫлекенсене (пуринчен ытла хресченсемпе ӗҫлекенсен- 
чен тухнисене) тӗрӗс ӗҫлесе, преступленисене тупмаш- 
кӑн кирлӗ саккунсене йнлантарса вӗрентмешкӗн прок- 
курорӑн пулӑшса тӑмалла, вӗсене унӑн сӑмахпа калаҫ- 
са та, ҫырса та ӑнлантармалла, курӑссем, ушкӑнсем 
уҫма пулӑшмалла.

Тӗрмесене хупниссне йӗркеллӗ саккун хушнӑ пек 
тытса тӑнине асӑрхасси.

Айӑплӑ ӗҫсене саккун хушнӑ пек йӗркеллӗ тӗпче- 
се пынине проккурор асархаса тӑрат тесе каланӑччӗ 
малта. Вӑл кашни ёҫлекенпе хресченшӗн те кирлӗ ӗҫ. 
Пуринчен ытла ку ӗҫре проккурор тытса хупнӑ ҫын- 
сене тёрмере йӗркеллӗ саккунлӑ усранине пӑхат.

Хал, тӗрлӗрен преступленисем пулкаламашкӑн сӑл- 
тавсем пур вӑхӑтра, хресченсемпе ӗҫлекенсене лӑпкӑн 
ӗҫлесе пурӑнмашкӑн чӑрмантаракан хӑрушӑ ҫынсемпе 
преступленисем пур чухне ирӗксӗрех Совет респуплӗ- 
кӗнче хупса тытса усрамалли ҫуртсем (тӗрмесем) пул- 
малла.

Чӑнах, укҫа-тен кӗ  ҫитнӗ таран хал>хи тӗрмесем 
ӗлӗкхи— патша вӑхӑтӗнчи улпутсемпе пуршуйсен тӗр- 
мисем пек ан пулччӑр, тесе тӑрӑшаҫҫӗ.

Преступниксене тӗрмесене тытса хупса, Совет 
влаҫӗ пӗтӗм халӑха тӗрлӗрен преступленисенчен хӑ- 
тарасшӑн, тата преступниксене ӗҫпеле кӑмӑллӑ, тӳрӗ 
пурӑнма вёрентесшӗн тӑрӑшат.

Тӗрмесенче ларакансене халӗ хутла вӗрентмешкӗн 
темӗн чухлӗ тӑрӑшаҫҫӗ.

Анчах, хал, укҫа- тенкӗ ҫитейменни пур ҫӗртре 
те шухӑшланисене пёр пек ӗҫе кӗртме чарса тӑрат. 
Ҫавӑнпах тата пур ҫӗртри ӗҫпе йусакан ҫуртсенчи 
(тӗрмесенчи) ёҫсем те пёр тикӗс аван пыраймаҫҫӗ.

Проккурорӑн час-часах тӗрмесене ҫӳресе пӑхса 
тухмалла, унта ларакансем каласа панине итлесе, вӗ- ' 
сен шалӑписене тӗрӗслемелле, тӗрмери йӗркесем С о
вет влаҫӗ хушнӑ пек йӗркеллӗ пулччӑр, сӑмахран ка- 
ласан— унта ларакансене тивӗҫлӗ апатҫимӗҫ параҫҫи, 
ӗҫленӗшӗн укҫа тӳллеҫҫи, ӗҫсем тупса параҫҫи вӗсене,
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камӑрӑсенче (пӳлӗмсенче) тасаи, тухса таракансем ан 
пулччӑр, чухӑнсемпе вӑтамсене пуйансенчен хёнрех ан 
пултӑр, тесе тата ыттисене те вӑл тӗрӗслесе тӑрат. 
Ҫынна тӗрмене тытса тивёҫлипе хупнине проккурор 
асӑрхаса тӑрат, никама та, пуринчен ытла ӗҫлекенпе 
хресчене, саккунсӑр тытса тӗрмене хупасран асӑрхаса 
тӑрат.

Ҫынна тытса хупассине— кирек мӗнле йӗркесӗр 
ӗҫшӗн (проступок) те пур вырӑнти ӗҫлӗ ҫын та— тытса 
хупса лартма пултараймаст.

Мёнле преступленисемшӗн, кам тата мӗнле йӗрке- 
пеле ҫынна тытса хупмаллине Совет влаҫӗн саккунӗ 
тӗрӗссӗн кӑтартса панӑ. Ана Совет влаҫӗ пул,и пул,ми 
ҫынна, пуринчен ытла ӗҫлекенпе хресчене ахалех 
йӗркесёр хӗсӗрлесрен тунӑ. Акӑ милитсипе уколовнӑй 
росыск мӗншӗн тытса хупма пултараҫҫӗ:

1) преступнике преступлени тума хатӗрленнӗ чух
не, преступленные тунӑ вӑхӑтра йе преступленные 
тунӑ хыҫҫӑнах тытсассӑн;

2) сийен курнӑ ҫынӗ йе преступлени тунине ку- 
ракансем преступникне палласа кӑтартса парсассӑн;

3) сӑнаса илнӗ ҫын ҫинче йе ун ҫумӗнче йе тата 
унӑн килҫуртӗнче преступлени тунин палли (йӗрри) 
тупӑнсаесӑн;

4) сӑнаса илнӗ ҫынӗ тарма тытӑнсассӑн йе ӑна 
тарнӑ вӑхӑтра тытсассӑн;

5) сӑнаса илнӗ ҫын ӑҫта пурӑнни йе вӑл ӑҫта ӗҫ- 
лени паллӑ мар пулсан, тата

6) сӑнаса илнӗ ҫынна кам иккенне ниҫтан та 
пӗлме ҫук пулсан.

Ҫлетӑвӑттӗл саккун кӑтартса панипе ҫынна пысӑк 
преступленишӗн ҫеҫ тата преступник йе ӗҫӗ ҫинчен 
йӗрленӗ чухне, йе сутран тарассинчен шикленмелле 
пулсан, йе тага ирӗкре пурӑнса вӑл ӗҫӗ ҫинчен кир- 
лисене (сӑмахран— ҫвитеттӗлсене йе тата сийен курни- 
не хӑратса йе кирек мӗн сӗнсе преступлени йӗрӗсене 
ҫухатса) чӑрмантарса пырат пулсан ҫеҫ тытса тӗрмене 
хупма пултарат. Кунсӑрӑн пуҫне тата преступнике 
ҫлетстви вӑхӑтӗнче йе сутран тарасси шикӗ пулмасан 
та йе вӑл ӗҫӗ ҫинчен йӗрлеме канҫӗрлемест пулсан
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та, анчах унӑн преступлени пысӑк, хӑрушӑ, хӑй те 
ытти халӑхшӑн хӑрушӑ усал ҫын пулсан, ӑна пурпӗ- 
рех гытса тӗрмене хупма пултараҫҫӗ.

Тытса хупни ҫинчен кирек хӑҫан та мӗн пирки 
хупнине ҫырса проккурора пӗлтермелле.

Патшалӑхри политтӗк ӗҫёсене сыхласа тӑракан 
Управленине (Г.П.У.) ку тӗлӗшрен пысӑкрах ирӗк панӑ, 
мӗншӗн тесен ун аллинче пуршуаҫипе улпутсен тар- 
ҫисем тӑвакан чи пысӑк хӑрушӑ преступленисем 
пулаҫҫӗ.

Пирӗн саккун тӑрӑх ӗҫлекенпе хресчене пу.т,и 
пуЛ)МИ ӗҫпелех тытса хупмалла мар. Еҫлекенпе хрес- 
чене тӗрмене хупмалла пулсан, вӑл йёркесӗр усал, 
ытти халӑхшӑн хӑрушӑ ҫын йе урӑх нимӗнле те ытти 
халӑха унран хӑтарма май ҫук пулсан тин (калӑпӑр 
лаша вӑрри т. ы.) хупса лартаҫҫӗ. Проккурорӑн ҫакна 
пит хытӑ астуса тӑмалла.

Тӗрмесене ҫӳресе йе кирек мӗнле урӑх маипа 
кама та пулин саккунсӑр хупса лартни ҫинчен илтсен, 
проккурорӑн ун пек ҫынна часрах ирӗке кӑларма 
хушмалла.

Малта кӑтартнӑ пек, хресчен, ёҫлекен йе кирек 
мӗнле ҫын та пулин саккунсӑр тӗрмене тьггса хупни 
ҫинчен проккурора кирек хӑҫан та пӗлтерме пултарат.

Ухтарусене саккун кӑтартнӑ пек тушллине проккурор
асӑрхаса тӑрат.

П роккурор тата халӑха саккунсӑр ухтарусенчен 
сыхласа тӑрат. Преступниксене тупассипе преступле- 
нисен йӗрӗсене шырас ӗҫре час-часах ухтарусем пит 
нумай пулӑшаҫҫӗ. Вӑл йенчен пулсан ухтарусем пит 
кирлё. Ухтару пирки ҫеҫ вӑрланӑ йе ҫаратнӑ тупра- 
сене, йапаласене, сӑмакун, тата ыттине те нумай туп- 
каланӑ ку таранччен. Ҫавӑнпа та милитсин, уколов- 
нӑй росыскӑн, ҫлетӑвӑттӗлӗн тата Патшалӑхри Полит- 
тӗк Тытӑмӗн преступниксене тупас йе преступлени- 
сене йӗрлес тӗлӗшпе час-часах ухтарусем тумалли 
пулкалат.

Анчах, саккун кирлӗ кирлӗ мар ухтарусемпе кӑ- 
лӑхах ҫынсен лӑгжӑ пурнӑҫне канҫӗрлеме хушмаст.

—  22 —



Пӗр-пӗр килҫуртра йе кирек кам патӗнче преступни
ке тупас ӗҫе кирлӗ йӗр йе йапаласем тупӑнмалла пек 
туйӑнсан ҫеҫ, саккун кйтартнй тӑрӑх, ухтару тумалла. 
Пул>и пу^ми ҫын патӗнчех пустуй ӗҫпе йӗ ӗҫсер ух
тару тума йурамаст.

Ухтарусене тата кӑнтарла ҫеҫ тумалла, ытла пит- 
рех васкамалла чухне ҫеҫ ҫӗрле тума йурат. Ухтару 
тунӑ вӑхӑтра кирек хӑҫан та понеттисем, кӳршӗсем 
пулмалла, килҫурт хуҫи те ухтару тунӑ ҫӗртех пул- 
малла. Ҫак йӗркене тӗрӗс итлесе ӗҫленинё прокку- 
рорӑн асӑрхаса тӑмалла.

Проккурор тата ӗслекенсемпе хресчексен сучӗ.

Кирек мӗнле ӗҫе илсен те, пёр тоснани йе ҫлетстви 
тунипех, вӑл пӗтме пултараймаст. Айӑпли йе айӑплӑ 
мари сӑнава илнё ҫын, мӗн тери вӑл айӑплӑ, ҫаксене 
пӗр сут ҫеҫ татса калама пултарат. Сутшйн пулин те 
пӗтӗм чӑннине тупма йаланах та ҫӑмӑл ӗҫех мар. Чейе 
преступник сут умӗнче хӑйне айӑпсӑрӑн кӑтартасшӑн 
тата ёҫе арпаштарса йарасшӑн йе сийен курнӑ ҫынпа 
ҫвитеттӗлсем каласа панине пӑрахӑҫа кӑларасшӑн темӗн 
те пӗр шутласа кӑларат, суйат, ӗҫе пӑтратат.

Акӑ вара мӗншӗн нумай пысӑкрах ӗҫсене пйхнй 
чухне вёсене тӗрӗс пӑхса татас тесен ӗҫлекенсемпе 
хресченсен сутне пулӑшмалла пулат. Пулан чухне те 
преступленинчен сийен курнӑ сын сута мӗн кирлине 
калама та пултараймаст. Хеш чухне вӑл мён кирлине 
пурне те пӗлеймест, хйш чухне хйраса тйрат, преступ
ник кайран та пулин тавйрасран хйранипе, преступни- 
кё халйх хушшинче кирек мӗпле хӑрушй ҫын пулин 
те пурпӗрех йна каҫарма хатёр. Проккурор вара ҫа- 
кйн пек ӗҫсем пирки сут умёнче преступниксене 

# аййпласа ӗҫлекенсемпе хресченсен сутне пулйшат.
Проккурор сут умёнче никам майлй та мар, хййён 

инттересёшён те мар. Совет респуплёк йачӗпе ҫеҫ 
тйрса аййплат.

Проккурор айаплй ҫынна сут умёнче аййпласси 
ӗҫлекенсемпе хресченсене усал ҫынсенчен (преступник- 
сенчен) хйтарасшан, тата преступлени пирки сийен 
курнй ҫынна хййне тивӗҫлине тавйрса илмешкён пу- 
лашни пулат. Проккурор сутра кирек мёнле пулсан
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та пур чухне те айӑплама тӑрӑшмаст. Ҫыннӑн айӑп- 
сӑрри сутра палӑрсан, проккурор ӑна айӑплама пӑра- 
хат. Мӗнле преступлени, кам ӑна тунӑ, пӗлмен пирки 
йе шайсӑр, пурнӑҫ йӑвӑрлӑхӗ пирки, ӑна ӗҫҫынни туни, 
йе преступленисем тума вӗренсе тискерленсе ҫитнӗ 
преступник ӑна туни, проккурор ҫаксене пӗтӗмпех 
астуса тӑрат те вара айӑплӑ ҫынна ҫӑмӑлтарах йе 
йӑвӑртарах айӑпласа хумаллине вӑл сута кӑтартса 
парат.

Совет влаҫӗн саккунӗ ӗҫлекенсемпе хресченсен 
класслӑ тӑшманӗсене хытӑ хӗстерсе тӑнине, ҫав вӑ- 
хӑтрах сисмен ҫӗртенех айӑплӑ тухнӑ ӗҫлекенпе хрес- 
чене кирлӗ таран ҫӑмӑллӑх панине— пур те пӗлсе тӑ- 
раҫҫӗ.

Ҫапла вара ҫынна айӑпланӑ чухне Уколовни ко- 
текс сута ак ҫаксене астуса тӑма хушат: 1) престу- 
пленине пуршуаҫи классӗн ирӗкне калла ҫавӑрасшӑн 
туни, йе ӑна тӑваканӗ хӑйӗн инттересӗшӗн ҫеҫ тунӑ;
2) преступлени ӗҫлекенсемпе хресченсен респуплӗкне 
хирӗҫ пырати йе харпӑр ҫыннӑн инттересне хирӗҫ 
ҫеҫ; 3) преступленине выҫлӑхпа нуша пирки туни йе 
унсӑрах тунӑ; 4) преступленине кирек мёнле усал 
шухӑшпа, ҫынӑн пурлӑхӗпе усӑ курасшӑн туни, йе 
вӗсемсӗрех тунӑ; 5) сӑтӑр пулассине пӗлсех престу
пленине туни, йе тӗттӗм пирки пӗлмесӗр ӑна тунӑ;
6) преступленине хӑнӑхса ҫитнӗ преступник (рециди
вист) туни, йе пӗрӗмӗш тунӑ; 7) преступленине уш- 
кӑнпа (пантӑ) йе пӗр пӗчченех тунӑ; 8) преступленине 
ирӗксӗрлетсе (хёҫ-пӑшалпа хӑратса, персе т. ы. ҫа- 
вӑн пек майпа) йе ӑна ирӗксӗрлетмесӗрех тунӑ; 
9) преступлени тӑваканӗ ун ҫинчен малтанах шухӑш- 
ласа, чейеленсе, тискерленсе туни, йе ӑна ӑнсӑртран, 
ҫӑмӑл шухӑшпа, ҫилтулнипе, йе ӑна урӑх ҫын ӗшкӗрт- 
нипе, хӑратнипе тунӑ; 10) преступленине ӳссе ҫитнӗ 
ҫын туни, йе ӳссе ҫитеймен 16 ҫулпа 18 ҫул хуш- 
шинчи ача, йе 14 ҫулпа 16 ҫул хушшинчи ҫамрӑк 
ача тунӑи.

Тата маларах Уколовни Котекс ҫапла калат: 
Совет Респуплӗкӗ преступниксемпе хӑрушӑ ҫынсенчен 
сыхланас йенӗпе ҫеҫ кӗрешет; вӗсене хурлӑх кӑтарт- 
масӑр, ытлашки асаплантармасӑр айӑп (наказани) хумалла.

—  24 —



Ҫакна вара пӗтӗмпех сутра тӑрса айӑплакан прок
курор астуса тӑрат. Хресчен ҫыннине тивекен ӗҫпе 
сут умне тухнӑ чухне проккурорӑн хресчен халӑхӗн 
пурнӑҫне, йӑллисене, унӑн инттересне тата сийен ку- 
раканӗпе преступникӗ мӗнле ҫынсем иккенне пӗлсе 
тӑмашкӑн тӑрӑшмалла.

Кунсӑрӑн пуҫне тата сутра проккурор вырӑнне 
пӗлекентерех ӗҫлекенпе хресчен те тухса преступни
ке айӑплама пултараҫҫӗ.

Пурлӑх пирки пулакан тавлашусенче чухӑнпа вӑтам 
ҫынна проккурор мӗнле пулӑшат.

Ҫӳлте кӑтартнӑ усал уколовни ӗҫсемсӗр пуҫне 
тата сутсен харпӑр ҫынсем пӗр пӗринпе йе тӗрлӗрен 
учрештенисемпе пурлӑх пирки тухакан тавлашусене 
пӑхмалла пулат. Кун пек ӗҫсене краштански ӗҫсем 
теҫҫӗ. Респуплӗк инттересӗшӗн йе ӗҫлекенсемпе хрес- 
ченсен инттересӗшӗн кирлӗ пулсан кун пек ӗҫсем ҫум- 
не те проккурор ҫыханма пултарат, ҫапла вара кун 
пек ӗҫсемпеле те проккурор чухӑнсемпе вӑтамсене 
усӑ кӳме пултарат. Ҫапла вара, сӑмахран, чухӑна йе 
вӑтама вёсем хутла пӗлмен, йе тӗттӗм майёпе кам та 
пулин ҫӗр пирки хӗстерни ҫинчен илтсен, проккурор 
вӑтампа чухӑн майлӑ пулса сут умне тӑма пултарат. 
Йе, тата сӑмахран каласан, сиксе тухнӑ нуша пирки 
пусмӑрлӑха (капалана) кёмелле ытла та йӳнӗ хакпа 
выл>ӑх - чӗрлӗхне, ҫуна-урапине т. ы. ҫавӑн пек ху- 
ҫайствӑна кирлӗ йапаласене сутмалла пулнӑ пулсан— 
ҫакӑн пек пусмӑрлӑ ӗҫ ҫинчен илтсен, проккурорӑн 
кам та пулин ун патне пырса ыйтассине кётмесёрех, 
ӑна пӗтерме (пӑрахӑҫа кӑлармашкӑн) тӑрӑшмалла.

Тата калӑпӑр, проккурор пӗрпӗр учрештени 
кампа та пулин респуплӗк хыснишӗн усӑсӑр йе сӑтӑр 
тӑвакан ӗҫпе ҫыхӑнни ҫинчен илтет. Кун пек ӗҫсем те 
пулма пултараҫҫӗ.

Йе тата хӗрлӗ салтак килйышне саккунсӑр хӗсӗр- 
леҫҫӗ, йе тарҫа ӗҫленӗшӗн укҫа тӳллемеҫҫӗ, йе тата 
упӑшки пӑрахнӑ нушаланса пурнакан арӑм хутла пӗл- 
мен майӗпе тӗттӗм пирки ачипӑчисене тӑрантарса
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ӳстермешкӗн хӑватлӑ пурнакан упӑшкинчен йепле пу- 
лӑшу (алимент) шыраса илес йӗркене тупма пултарай- 
маст.

Ун пек ӗҫсем нумай пулкалаҫҫӗ, вӗсене кунта 
пурне те кӑтартма май та ҫук, тата вӑл питех кирлех 
те мар. Кашни ӗҫлекенпе хресчен те тёрлёрен усал 
ӗҫсен (преступленисен) йёркине тупса, сийен курнӑ 
ҫынна пулӑшу кӳресси ҫеҫ мар, гӗрлӗрен пурлӑх пир
ки тухакан тавлашусенче те проккурортан пулӑшу 
кӗтме пултарат. Ҫавӑншӑн ҫеҫ вӑл ӗҫлекенсемпе 
хресченсен Советӑн проккураттурӗ. Ҫакна кашни 
хресченпе ӗҫлекенӗнех пӗлмелле. Паллах ӗнтӗ, патша 
вӑхӑтӗнчи проккурорсем пекех пуршуаҫин проккуро- 
рӗсем те ҫавӑн пек ӗҫсемшӗн тӑрӑшман, тӑрӑшма та 
пултарайман, мӗншӗн тесен вёсен пӗтӗм ӗҫӗ те ул- 
путсемпе пуршуйсен инттересне сыхласси ҫеҫ пулнӑ.

Совет проккураттурӗ мӗнле пулса тытӑнса тӑрат.

Кашни уйесрех проккурорӑн помошникӗ пур. 
Малта каланӑччӗ, уйес тӑрӑх хӑвӑртрах тухса йалсене 
пырса ҫӳресе, вёсен нушисене тӗрӗсрех пӗлсе тӑмаш- 
кӑн аванрах пултӑр тесен, малашне пысӑкрах уйес- 
сенче проккурорӑн помошниксене пёрре мар, иккӗ 
лартмалла, тенӗччӗ. Хӑш пёр уйессенче икшер прок
курор помошнӗкӗ хунӑ.

Проккурорӑн уйессенчи помошникӗсем кӗпӗрне ' 
проккурорӗ кӑтартса панипе ӗҫлесе тӑраҫҫӗ, анчах 
вырӑна лартас йе вырӑнтан кӑларас пулсан, вӗсене 
кӗпӗрнери проккурора пекех, Респуплӗкӗн Проккуро- 
рӗ ҫеҫ пултарат. Ҫапла вара проккурорӑн уйесӗнчи 
помошнӗкӗ йалти халӑх умёнче тӗпри Совет влаҫӗн 
претставиттӗлӗ пулса тӑрат.

Р. Ф. С. С. Р. проккураттурӗ пуҫӗнче Йуҫтитсин 
Халӑх Комиссарӗ тӑрат, вӑлах Респуплӗкӗн Проккуро- 
рӗ те. Ун ҫумӗнче Респуплӗкри Проккурорӑн помош- 
нӗксем тӑрӑҫҫӗ, вӗсенчен пӗри Проккурорӑн аслӑ по- 
мошнӗкӗ, вӑлах Йуҫтитсин Халӑх Комиссарӗн саме- 
ҫтиттӗлӗ.

Респуплӗкри Проккурор тӗпри учрештенисемпе 
Халӑх Комиссариачӗсен ӗҫӗсене саккунлӑх тӗлӗшӗн- 
чен тӗрёслесе тӑрат. Тӗпри пӗр пӗр учрештени сак-
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кунсӑр ӗҫ тунине пӗлсенех ун ҫинчен вӑл Пӗтӗм Раҫ- 
ҫейри ӗҫ тӑвакан Тёп Комиттета йе Халӑх Комиссар- 
сен Канашне проттест парат.

Хӑйӗн ӗҫӗ тӗлӗшӗпе Респуплӗкӗн Проккурорӗ 
Тӗпӗҫтӑвком умёнче отчет парат. Вырӑнсенчи прок- 
курорсем вырӑнти влаҫа мар, Респуплӗкри Проккуро- 
ра пӑхӑнса тӑраҫҫӗ.

Ҫапла вара Совет Респуплӗкӗнче проккурорсем 
пӗр ченттӑрти влаҫе ҫеҫ пӑхӑнса тӑраҫҫӗ.

Вырӑнсенчи проккурорсемпе вёсен помошнӗкӗсем 
Совет саккунӗсене хирӗҫ ӗҫсем тӑвассипе преступле- 
нисене хыттӑн тӑрса хирӗҫ кӗрешмелле пултӑр тесе, 
ҫакӑн пек йӗркене Влатимӗр Илйич Ленин тутарчӗ.

К у ҫ а р а к а н  х у ш с а  к а л а н и :  Автономлӑ Рес- 
иуплӗксенче прокурорсене лартасси, вӗсене вырӑнтан 
кӑларасси пӑртак урӑхларах. Автономлӑ Респуплӗкӗн- 
чи иуҫтитсин Халӑх Комиссарӗ— проккурор, ҫавӑнпа 
ӑна вырӑна лартассипе вырӑнтан кӑларасси Автономлӑ 
Респуплӗкӗн Тӗпӗҫтӑвкомён ӗҫӗ. Автономлӑ Респуп- 
лӗкре кӗпӗрнесем ҫук пулсан проккурорӑн уйессенчи 
помошнӗкӗсем тӳррех Респуплӗкри проккурора пӑ- 
хӑнса тӑраҫҫӗ. Вёсене вырӑна лартасса та, вырӑнтан 
кӑларасса та Респуплӗкри Проккурорах тӑват. Авто- 
номлӑ Респуплӗкӗнчи проккурорсем хӑйсен ӗҫсем тӗ- 
лӗшӗнчен Автономлӑ Респуплӗкӗн Тӗпӗҫтӑвкомне пӑ- 
хӑнса тӑраҫҫӗ, ӑна отчетсем параҫҫӗ. Кунсӑрӑн пуҫне 
Р. Ф. С. С. Р. Проккурор патне те, ҫыхӑнса тӑнӑ 
майӗпе хӑйсен ӗҫӗсем ҫинчен пӗлтерсе тӑраҫҫӗ. Ҫӳлте 
каланисем ытти Автономлӑ Респуплӗкӗсенче те ҫав 
йӗркепех тӑраҫҫӗ.

Улпутсемпе пуршуйсен проккурорӗсенчен Советӑн 
проккурорӗсен уйрӑмлӑхӗ,

Кӗскен каласан, Совет проккурорӗсен тивӗҫлӗхӗ- 
семпе ӗҫӗсем,— чухӑнсемпе вӑтамсемшӗн х щ  каласа 
тухнӑ пек усӑллӑ ӗҫлесси. Ӗлӗк патша вӑхӑтӗнче ну- 
майччен пусмӑрлӑхра пурӑннӑ хресчен халӑхӗ сут 
таврашӗпе проккурортан, тата ытти оркӑнсем умӗнче 
те хӑраса чӗтресе ҫеҫ тӑма вӗренни халиччен те халӑх 
ӑшёнчен тухса пӗтме пултарайман. Пуршуаҫипе ул-



путсен саккунӗсене вырӑна кӳртсе ӗҫхалӑхӗ хушшин- 
че мӗн тери йӗркесӗрлӗхсем пулни халӗ асран кайса 
пӗтмен.

Чӑнах ӗнтӗ патшапала пуршуйсен сучӗсемпе прок- 
курорӗсене— улпутсемпе капиталҫӑсене ӗҫхалӑхӗн йун- 
не ӗммешкӗн пулӑшса тӑракан йытӑсене хресченпе 
ӗҫлекен нимӗншӗн те ырӑпа асӑнма пултараймаст.

Патша вӑхӑтӗнчи сутсем ҫинчен халӑх хӑраса 
ҫапла каласа хунӑ: „Турӑ ан хуштӑрах сут умне тӑ- 
маш кӑн“, „шывран типпӗн тухаймӑн, сутран тӳррӗн 
хӑтӑлаймӑн", „сутлашаччен шыва сиксе ви лД  „вӑйлӑ 
ҫынпа ан кӗреш, пуйанпа ан сутлаш“ т. ы. ҫавӑн пек 
сӑмахсемпе, калавсемпе халӑх ӗлӗкхи сута хак хунӑ.

Пуршуаҫипе улпутсем вӑхӑтӗнче ӗҫлекенпе хрес
чен ҫынне проккурорпа сутйа пулаччен тӗвене йӗп 
ҫӑрти виттӗр тухмашкӑн ҫӑмӑлтарах пулнӑ. Ун чухне 
сутйасемпе проккурорсене пуршуйсем тата улпутсем 
ҫеҫ тухма пултарнӑ.

Малта каланинчен ӗнтӗ хал}хи пурнӑҫри йӗркесем 
ӗлӗкхин пек марри аван куранса тарат. Совет рес- 
пуплӗкӗнче проккурорӗ те, сутйи те, милитсионерӗ те 
ӗҫлекенсемпе хресченсен тӑшманӗ мар, вёсен инттере- 
сӗпе тивӗҫлехсене сыхласа тӑракансем.

Патша вӑхӑтӗнче тата пуршуаҫин ирёкӗ вӑхӑтёнче 
проккурорсене улпутсемпе пуршуйсем ҫеҫ тухма пул- 
тарнӑ пулсан, халӗ Совет респуплӗкӗнче кӗретех 
урӑхла. Совет проккурорӗсем пурте еҫлекенсемпе 
хресченсенчен тухнӑ; вёсен ӗҫӗ те вара ӗлӗкхи прок- 
курорсен ӗҫӗсенчен уйрӑмах— ӗҫлекенсемпе хресчен
сен инттересне сыхласси. Совет проккурорӗ пулма 
улпутсемпе пуршуйсем мар пултараҫҫӗ, ӗҫлекенсемпе 
хресченсем ҫеҫ. Пӗлекентерех ӗҫлекенсемпе хресчен
сенчен проккурорсене тухма хатӗрленеҫҫӗ. Еҫлекен- 
семпе хресченсен хушшинчен йӗркеллӗреххисене С о
вет влаҫӗ халӑх сутйипе халӑх саҫҫетаттӗлне ҫеҫ мар, 
пысӑкрах, паллӑрах ӗҫсемпе проккурор вырӑнне сутра 
тӑрса халӑх йачӗпе айӑплама та тӑрӑшат. ^

К у ҫ а р а к а н  х у ш с а  к а л а н и :  Ӗлӗк патша вӑ- 
хӑтӗнче хресченпе ӗҫлекене проккурора тухасси тӗ- 
вене йӗп ҫӑрти виттӗр тухассинчен те йӑвӑртарах 
пулнӑ пулСан, мӗн каламалли пур тёрлӗрен вактӗвек



халӑхсем (сӑмахран каласан— чӑвашсем) ҫинчен. Вӗсен- 
чен камӑн та пулин проккурора тухма ҫеҫ мар, вӑл 
шухӑш та пулма пултарайман, мӗншӗн тесен вактӗвек 
халӑхсем вӑл вӑхӑтра виҫӗ хутлӑ пусмӑрлӑх айӗнче 
пулнӑ. Совет респуплӗкӗнче пур халӑхсем те пӗр тан, 
кашнийех вӗсем хӑйсен халӑх ӗҫӗсене хӑйсемех тума 
пултараҫҫӗ. Ҫапла вара вёсен сучӗсем те проккурор- 
сем те хӑйсен хушшинчен тухнӑ ӗҫлекенсемпе хрес- 
ченсемех пулса тӑраҫҫё.

Рево/ьутсилӗ саккунлӑха сыхласси пӗтӗм ӗҫхалӑхӗн 
ӗҫӗ пулмалла.

Ҫакӑнтан ӗнтё пӗтӗм хресчен халӑхӗ (ӗҫхалӑхӗ) 
проккураттурӑна пулӑшса тӑрасси кирли курӑнат, 
мӗншӗн тесен пӗтӗм хресчен халӑхӗ Совет влаҫӗн 
саккунӗсене сыхлама тытӑнсан тин, чӑннипех йалсем 
тӗрлӗрен преступленисемпе саккунсӑр ӗҫсенчен хӑтӑл- 
ма пултараҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ӗнтӗ Совет влаҫӗн сакку- 
нёсене сыхламашкӑн пӗтӗм хресчен халӑхне чӗнесси, 
вӑл— коммуниссен парттипе Совет влаҫӗн чи пысӑк 
ӗҫӗ. Ахал, мар ҫав ӗнтӗ, ӗҫлекенсемпе хресченсене 
маттур вӗрентсе йертсе пыракан Ленин йулташ ёҫсем 
ҫине чиновникле пӑхса, ӗҫе вӑраха тӑсса ӗҫлени ҫин- 
чен, тата ӗлӗк вырӑс патшалӑхӗнче сарӑлса ҫитнӗ 
вҫаткӑсемпе кӗрешесси ҫинчен ҫырнӑ чухне ҫапла ка- 
ланӑ: „Вӑл йӗркесӗрлӗхсемпе кӗрешмешкӗн мӗн чарса 
тӑрат? Пирӗн саккунсеми? Пирӗн проппакантӑи? Апла 
мар. Саккунсем темӗн чухлех ҫырнӑ. Мӗншӗн ӗнтӗ 
ку кӗрешӳ ӑнса пыраймаст? Мӗншӗн тесен ӑна пӗр 
проппакантӑпах тума май ҫук, ӑна пӗтӗм халӑх пулӑш- 
нипе ҫеҫ тума пултармалла", тенӗ.

Ӗҫлекенсемпе хресченсене темӗн чухлӗ нумай 
сӑтӑр тӑвакан тӗрлӗрен преступленисемпе, тата Совет 
влаҫӗн саккунӗсене пӑсеа тӑнине хирӗҫ кӗрешме тата 
йӑвӑртарах. Анчах, халӑх пулӑшнипе Совет влаҫӗ ре- 
во^утсине хирӗҫ тӑракан темӗн чухлӗ нумай йанралсе- 
не ҫапса ҫӗмӗрнӗ пекех, ку ӗҫре те халӑх пулӑшсан, 
ревоЛ)утсилӗ саккунлӑха хытарӑпӑр. Халӑх ӗнтӗ теми- 
ҫе ҫӗр пин ӗҫлекенсемпе хресченсем проккураттурӑна 
саккунсене пӑсса тӑни ҫинчен пёлтерсе пулӑшаҫҫӗ. 
Рево^утсилӗ саккунлӑха тӗреклӗлетмешкӗн халди
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ҫӗршер пин халӑх вырӑнне малашне мӗлйуншер ҫын- 
сем кӗрсе пулӑшасси ҫинчен пӗр иккӗленсе тӑмалли 
те ҫук. Вӗт вӗсем пурте хӑйсемех рево^утсилӗ сак- 
кунлӑха тӑвакансем.

Револ,утсилӗ саккунлӑха тӑвакан темиҫе мӗлйунлӑ 
ӗҫлекенсемпе хресченсем хӑйсен инттересӗсемшӗн кӑ- 
ларнӑ саккунӗсене сыхламашкӑн проккураттурӑна пу- 
лӑшу парӗҫ.
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о°в° Чӑваш Респуплӗкӗкчи Йуҫтит- •• 
син Халӑх Комиссариачё ҫакӑн 
пек чавашла кёнекесем ка- 

ларнӑ:
1) А. С. КОТЛ]АРЕВСКИ. Вулӑс 

укҫи— тенки мӗнле пухса ӑҫта йарас- 
си. Х а к ё ......................... ... 20 пус.

2) Н. КУМЫККИН. Р .Ф .С .С . Р-ён 
влаҫ тытӑмӗ йёрки. Х а к ё  25 пус.

3) Н. В. КРЫЛЕНККӐ. Совет Сучё 
мёнле тытӑнса, тата мёнле ёслесе 
тӑрат. Х а к ё .............................................20 пус.

4) Е. ТЕМПРОВСКИ. Хресчен ки- 
лӗпе пурлӑха уйӑрасси. Хакё . . .  20 пус.

а п а н а ҫ ҫ е :
1) А. ИОТКОВСКИ. Преступлени 

тени мӗн вӑл пулат, тата вёсемпе 
пролеттарин патшалӑхӗ мёнле май- 
семпе кёрешет.

2) Н. ЛАКОВИЕР. Совет прокку- 
раттурё, тата вӑл хресчен халӑхне 
мёншён кирлё.

Кусемсӗр пуҫне тата ытти кёнекесем те 
хатӗрленеҫҫӗ.

Хресченсене, йалсовечёсене, шкулсене, 
пулӑшу комиттечӗсене кӑтартнӑ хакёнчен 
йунёрех парассё.

Кӗнекесене ҫырса илмелли атрёс:
ШУПАШНАР, Халӑх Йуҫтитсин Комиссариачё 
(г. Чебоксары, Н. К. К).), ЧАССР.

! !  Вёсене тата уйессенчи проккурорсем, | !
Ж  халӑх сучёсем тата ҫлетӑвӑттӗлсем патёнче «Ж
\ \  те илме пулат. ’ И
о  о> *  о о
°в  ° о  ввв в*
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ХАКӖ 20 пус.


