
kohustuse: "... valvama selle järgi, et
selle maailma valitsejad oma võimu
ja kohuseid suure hoolikuse ning
kohusetundega täide viiks ning
ühtlasi valvaks agarasti ühtemoodi
kohalikkude kui ka kõigis
Impeeriumi maailmades valitsevate
seaduste järgi käimist" ning
nimetanud selleks ka vahendid "...
anname talle õiguse ja kohustuse
olla omakasupüüdmatuks
vahendajaks ja kõrgeimaks
kohtuvõimuks Meie alamate vahel."
Kuidas see tegelikkuses
realiseeruma hakkab, näitab küll
tulevik, kuid allakirjutanul on
kindel usk uue süsteemi
kaasaaitavasse toimesse
õiguskindluse kinnitamisel.

ülemkirjutaja
Quintus Mucius Scaevola

Eilse SUTEKI TEATAJA avalugu tekitas
kindlasti paljudes lugejateski sama
küsimuse. Senises kohtupraktikas
on enneolematu, et aadliku vastu
käe tõstnu pääseks karistuseta, ent
paistab, et Suteki kohtusaalides
näikse puhuvat uued tuuled.
Mida siis võib sellise pretsedenditu
kohtulahendi valguses edaspidi
õigusmõistmiselt oodata? Mida
muudab säärane radikaalne tavade
ning õiguste ümberhindamine kõigi
kohtusüsteemilt abiotsijate jaoks?
Ilma konkreetsele otsusele
moraalset või õiguslikku hinnangut
andmata võib esimese ning ilmselge
asjana julgelt väita, et aadlike
vabale volile oma maadel ise õigust
mõista ning oma äranägemist

nüüd määratud kõrgeimaks
kohtuvõimuks ning õiguse ja
õigluse kaitsjaks Sutekil. See
sõnastus ei jäta ruumi
tõlgendamiseks, kumb otsus peaks
kehtima jääma, ent päris elu teeb
tihti paberile kirjutatu osas omasid
korrektuure, mistõttu ei tasu veel
kõiki panuseid Imperaatorlikule
kohtule asetada. Kui kuberneril
võttis kohalikus õigusemõistmises
osalema asumine niivõrd kaua aega,
siis ei ole üldse kindel, mismoodi
see saaga jätkub, saati siis millist
lõpptulemust oodata.

reporter
Anna Montgomery

mööda karistusi määrata on
saabumas lõpp. Teiseks võib
oletada, et kui vabatmees võib
kohtus võita aadlikku, võib ta
samamoodi võita ka gildereid või
kiriku esindajaid või võib seda teha
ka hoopiski lihtne talupoeg, kelle
kohtuasjad ei ole seni kunagi
valitseva aadliku õigusmõistmisest
kõrgemale jõudnud. Nii või teisiti
on olukord juriidilisel maastikul
oluliselt muutunud ning küllaltki
ennustatavaks välja kujunenud
süsteem peab leidma uue vormi ja
tasakaalu.

Selles, et kuberneri eestkostel
Sutekil ametlikku tegevust
alustanud Imperaatorliku kohtu
otsus on kohaliku aadelkonna
kohtuotsusest ülem, ei ole kellelgi
kahtlust. Küll aga on olukord
keerulisem austatud printsess Elena
poolt ametisse määratud Suteki
ülemkohtuniku otsustega juhul, kui
need peaksid sattuma vastuollu
Imperaatorliku kohtu otsusega –
see on kergesti võrreldav kogu
Sutekil endiselt ebamäärasesse halli
alasse kuuluva ebakindlusega
küsimuses, kas printsess allub
kubernerile või vastupidi, mida ka
äsja sõlmitud hea tahte leping
oluliselt selgemaks ei muuda.
Kuberneri ametisse määramise
deklaratsioon sätestas, et tema on

KAS MEILE SAABUB UUS AJAJÄRK KOHTUMÕISTMISES?
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Mõned päevad tagasi Suteki
kohtupraktikasse üllatava pöörde
toonud kaasus on andnud rohkelt
kõneainet ning tõstatanud ka
mõned küsimused, olulisim neist
ehk  kuidas nüüd edasi? Antud
kaasuse pikaajalist mõju kogu
kohtupidamisele hakatakse alles
põhjalikult analüüsima ning see
võtab tunduvalt rohkem aega kui
need mõned päevad, mis istungist
mööda on läinud. Käesolevas
kirjutises katsun ma lahti
mõtestada ühe olulise muutuse,
millega Suteki kohtupraktikas
nüüdsest arvestada tuleb.
Nimelt on nüüdsest kummalgi
poolel, nii süüalusel kui ka
süüdistaval, võimalus süüasja uueks
aruteluks teise kohtuniku
eesistumisel, kui esimene otsus
mingil põhjusel ei ole rahuldav.
Senist praktikat võib nimetada
üheastmeliseks kohtupidamiseks,
kus ainus ja lõplik otsus langetati
maavalduse kohalikus kohtus.

Aadlike omavaheliste asjade aru
tamiseks on printsess ELENA
CASTENDA HAZATI ellukutsutud
aadlikohus, kuid ka see on seni
olnud ainus ja lõplik otsustaja.
Nüüdsest võib kohtupidamist
lugeda kaheastmeliseks, kus
esimeses astmes langetatud
mitterahuldava otsuse peale saab
esitada taotluse uueks aruteluks
teises astmes  Imperaatorlikus
kohtus.
Põhjuseid otsusega rahul
olematuseks võib olla mitmeid,
seega võtkem näiteks eelpool
nimetatud kohtukaasuse. Uue
kohtuistungi väljakuulutamise
põhjenduses on ära märgitud
kaebealuse kaitseõiguse rikkumine,
mis on tsiviliseeritud kohtu
pidamise üks põhialuseid. Miks
kohtunik sellise rikkumise läbi lasi,
pole teada, kuid on võimalik
konstrueerida järgmine teooria:
kohtunik, kes on maaisanda poolt
ametisse nimetatud ja olles selleläbi

TEINE VÕIMALUS ÕIGUSEMÕISTMISES
ka maaisandast sõltuv ning
mõjutatav, olles võibolla eelnevalt
juba tuttav arutlusele tuleva
juhtumi üksikasjadega, soovib teha
maaisandale soodsa otsuse ning
vältides ebasoodsate tunnistuste
kõlamist istungil jääda ise näiliselt
erapooletuks. Selline maakohtunike
huvide konflikt võib olla piisav
põhjus kahtlustada kohtupidamise
kallutatust ning taotleda uut arutelu
osapooltest sõltumatu kohtuniku
eesistumisel.
Olen kuulnud ka arvamusavaldusi,
eriti just aadli seast, et uue kohtu
lisandumine rikub kogu
kohutmõistmise selgust ja muudab
selle lihtsaks turukauplemiseks.
Märgiksin siinkohal ära, et uuest
kohtuastmest on kasu ka aadlil
endil, kelle vahel seni on määravaks
olnud pigem tiitlid, nimi ja
varanduslik seis kui tegelik õigus.
Nimelt on IMPERAATOR ALEXIUS
Sutekile oma kuberneri määramise
käsus pannud kuberneri peale

???



Djehuti politsei annab
teada, et seoses leedi ALI

XIANGHUA LI HALANI surmaga on
tema omaste palvel alustatud
uurimist. Kõigil, kes olid ööl vastu
28. veebruari UNISTUSTE LOOTOSE
TEEMAJA läheduses või viibisid
asutuses külalisena ning nägid
midagi kahtlast, palutakse ühendust
võtta Djehuti politseiga või ALI LI
HALANI perekonnaga. Abistava vihje
eest on pandud välja vaevatasu.

Djehuti politsei annab
teada röövist BORELLI

nimelisse juveeli ja aksesuaari
kauplusesse aadressil Djamen 48.
Kurjategijad said saagiks 150
tulilinnu väärtuses ehteid ja muid
kaupu. Röövlid olid relvastatud
erinevate külm ja tulirelvadega ning
kandsid valgeid peakotte koos

mustade mütsidega. Keegi kuriteos
kannatada ei saanud. Pealtnägijatel
palutakse ühendust võtta Djehuti
politseiga.

Munsterite gild teavitab
RUSLAN RODIONI (vanus

teadmata) hukkumisest teenistus
kohustuste täitmisel. Võimalikud
võlausaldajad võivad võtta
ühendust gildi peakorteriga. Olgu
tema igavikutee kerge!

Djehuti jalaväerügement
annab teada, et ootab kõiki

huvilisi värbamispunktidesse
ennast üles andma armee
teenistusse. Sellel nädalal on
värbamispunktid avatud keskööni.
Tule ja anna oma panus!

TEADAANDED

SUTEKI TEATAJA
Trüki arv: 4 milj eksemplari
Vastutav peatoimetaja: Nair Harith Amir
Toimetuse aadress: Saqar 12 Djehut, Sutek
Väljaanne on registreeritud Ajakirjanike Gildis
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MAKSUPETTUS AADLIKESEAS
Eelmisel aastal läbi viidud ametlikul
ning kogu Sutekit haaraval
rahvaloendusel selgus, et nii
Hazatide kui Decadoste koja
mitmete tiitlikandjate valdustes
elab reaalselt oluliselt rohkem
talupoegi, kui seni maksude
tasumisel vastavale ametkonnale
esitatud andmetes on ära toodud.
Maksupettuse täpset ulatust ning
tagamaid veel uuritakse, esialgu on
võimalike põhjustena välja toodud
nii aadlike eneste teadmatust kui ka
mõnel juhul puhast pahatahtlikkust
ja kasuahnust. Intsident on
põhjustanud mõlema koja
väikeaadlike ja kõrgemate aadlike
seas tugevat rahulolematust, kuna

mitmed väikeaadlikud väidavad, et
nemad on maksnud õigesti ning
süüdistavad koja esindajaid
numbrite muutmises.
Asjassepuutuvad aadlikud lükkavad
vastavad süüdistused aga tagasi
ning on vastusammuna väitnud, et
valeandmeid on esitanud nimelt
vasallid ise.
Hetkel ei ole kellelegi juhtunu osas
ametlikke süüdistusi esitatud ning
toimunu põhjalik uurimine jätkub.

Imperaatorliku maksuameti nimel
kirjutaja Phoebe McCarrigan

Kirjutajate gild

PÕGENEND VANG VÕIKINNIMÄTSITUD MÕRV?
Õiglus on igavene, kättemaks
vältimatu.

Hazati vanasõna
Väidetavalt põgenes XAVIER
GRODDLUNG nädal tagasi Djehuti
keskkriminaalvanglast. Varajasel
hommikutunnil lärmi lüües
tähelepanu tõmmanud, valvuri
kongi sisenedes linadest silmusega
ta surnuks kägistanud ning seejärel
tema riietes välja jalutanud.
Arusaadavalt viiakse läbi suurim
uurimine, et kuidas see juhtuda sai,
et riigireetmise eest kinni istuv vang
nõnda lihtsalt jooksu sai.
Huvitavam on aga see, et asja
uurima hakates ei ole selge millega
ta üldse hakkama oli saanud, või et
miks hukkunud valvuri omakesed
pikale puhkusele sõitsid.
On allikaid, kes väidavad, et XAVIER
oli õukonna teenistuses printsessile
liiga lähedaseks saanud ning
õukonna turvaosakonna ülemat olla
nähtud samal õhtul vangla lähedal
"aega surnuks löömas".
Seda teooriat toetavad ka
kaasvangide jutt XAVIERI

ülekuulamise kohta. Või õigamini
selle puudumise üle. Teda ei
küsitletud, ei külastatud, hoiti
pideva isikliku valve all. Samuti ei
järgnenud tema "põgenemisele"
tavalist segadust ja läbipuistamist.
Samuti on hukkunud valvuri haud
on salastatud, vangla juhtkond
kommentaare ei anna ning
perekond kättesaamatu sest
väidetavalt puhkusele sõitnud.
Loogiliselt võib järeldada, et
ükskõik mida XAVIER ka ei teadnud
teinud, ei tohtinud seda keegi teada
saada.
Järiekordne näidis selle kohta
kudias õukond ja nende teenistus
seab end jätkuvalt seadusest
kõrgemale. Otsustage ise, keda
uskuda.

vabakutseline ajakirjanik
Savio Aravind Stefanovic

MURETTEKITAVADARENGUD KOHTUPRAKTIKAS
Meie maailmas on pead tõstmas üks
ohtlik tendents, kus enam ei järgita
aadlile aegadel ammustel usaldatud
valitsustava, vaid peetakse sellest
tähtsamaks määratud ametnike
otsustusi. Sellise tendentsi
viimaseks näiteks on just äsja
toimunud kohtuprotsess, või parem
oleks ehk öelda sellesarnane farss,
kus vana tavaõigust järginud
aadlikohtuniku otsust tuli
kummutama oma uues ametipostis
kahtlemata kannuseid teenida
sooviv üliagar imperaatorlik
ametnik, otsides selleks justkui
näpuga järge ajades põhjuseid
protseduurireeglite mittetäht
tähelisest järgimisest ja leides
sellistest pisiasjadest õigustusi, et
rikkuda traditsioonilise aadlikohtu
autoriteeti ja sellega võimet valvata
meie maailma seaduse ja korra
järele.
Kuidas saame meie, maaisandad,
tagada seda seadust ja korda, mida
nõuab meilt meie au, kohus, hea
tava ja nüüd vähemasti kirjasõnas
ka Tema Imperaatorlik Kõrgus
Alexius, kui ilmselgelt omaenda
edutamist ja oma ametnikekliki
tähtsust taga ajades on siia maailma

meie valitsust toetama saadetud
ametnikud hakanud selle
valitsemise alustalasid kõigutama ja
selle vundamenti uuristama. Agarus
oma imperaatorliku isanda käskude
täitmisel on küll igati kiiduväärt,
aga sellegipoolest peaks ametnikud,
kelles aadliverd ja sellega kaasnevat
kaasasündinud kohusetunnet ju
pole, hoolikalt jälgima, et nad ei
muutuks lõhkuvaks elemendiks,
vaid oleks ikka rohkem toetavad
meile meie raskes töös, milleks on
meie alamate üle vaatamine ja selle
hulgas vahel ka ränkade
kohtuotsuste langetamine.

Solournei markii
Alejandro Velasquez Feliz

Hazat




