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Suomen Punaisessa !(aaI'Ussa 
kilyfiinllössii olevat siiiinnökset. 

'l'OH'l'i· ja sotaoikl'nk"'lstn. 

I ~ . 
Jokainen Punaisessa KaarLissa palvelev a 

henkilö, olkoonpa hänen toimensa mitä laatua 
tahansa, on tekem istään kurinpiLorikkomuk
sista ja palveluksessa tekemistään rikoksista 
ohjesääntöisen kurinpidon, Toverioikeuden ja 
Sotaoikeuden luomiovallan alainen. 

Palveluksen ulkopuolella lekcmi-slään ri
koksista syyLotään ja tuomitaan KaarWn kuu
luva henkilö Vallankumollsoikeudessn . 

2 g. 
Ohjesäänlöinen kurinpit.o lal)ubluu rinta

mapalveluksessa olles...,* päällystön laholta. 
Siitä määrätään tarkemmin K aartin kurin
pitosäänn~issä. 

3 §. 
Tovel'io ikeuden teh tävänä on \'::\1"03 kaarli

laisten elämää ja käytöstä sekä I'intamapalve
lukse.ssa eLlä sen ulkopuol ella, mikäli se ei 
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, 
ole ohjesäännöSilä kUl'inpidon tai Solaoikeu
den Luomiovallan alainen. Rangaistuksen laa
dun määrää tällöin Toverioi keus ja vahvislaa 
komppanian päällikkö. 

II §. 
Toverioikeudella on oikeus eai llää asia 

otettavaksi käsiteltäväksi ja pä1itettäväksi 
Sola oikeudessa . 

5 §. 
'l 'ovcroikeudet., joiden jäsenmäärä on viisi, 

muodostetaan komppanioitlain. Miehi stöllä 
on niitä valittaessa äänioikeus ja vaalikelpoi- j 
su us. Toverioikeus valitsee keskuudestaalI 
puheenjohtajan . J 

Tal'kempia määräyksiä Toverioikeuksista 
annetaan }{aarlin kurinpiwsäännöissä. 

6 j . 
Rauhan aikana kuuluu Sotaoikeuden tuo

miovallaan ratkaista ne ohjesääntöiseL kurin
pit.otoimet, joihin komppanian päällikön rat
kaisuvalta ei riitä, ja piiiillystöä koskevat vali
tukset sokä rikokset, jotka koskevat Kaartin 
omaisuuden häviUämistä ja hukkaamista. 
Kaar tin suunnitelmain luvatonta ilmaisemista, 
vastustajain järjeslön avustamista tahi siihen 
liittymisHi.. 

Sodan aikana kuuluu Sotaoikeuden tuomio-' 
vaHaan edellisen lisäksi rikokset. ,jot,ka koske-



vaL rinLamasLa poisjäämialä, saadun tehtävän 
t-ii,yllämiiUä jättämistä, rintamasla poistu
mista, pakenemista, aseista luopumista, ase
mapaikkojen luovuttamista, kA,'allusta ja pe
!.osta, 

7 §, 
Muista kuin edell isissä pykälissä maini

Luista rikoksista syytetään ja tuomitaan Kaal'
lii n kuuluva henkilö Vallankum ouso i,keudessa, 

8 §, 
HangaisLuksct, joihin Sotaoikeus rau han ai 

kana voi luomita ovat: 
a) Kaartista erottaminen, 
bl Kaartista erottaminen ja tuomi on kai

kille tiedoksi saaLtaminen, ja 
c) hävi tetyn tai hllkalun omaisuuden kOI'

,'ans ve h'olli su us, ,. 
Sodan ai kana voi Solaoikeus harkinnan mu

kaan tuomita ankarampiakin ' rangaistuksia, 
• ei kuitenkaan kuolemanrangaistusta eikä ki

dllSlusl.a, 
Sotaoikeudella on valla s iirtää Asia Vallan

kn mouso,jkeuteen, 

9 §. 
Sotaoikeuden päätöksen varmenlaa allekir

joitu ksellaan piiripäällikkö, ja mainitaan siitä 
asianomaisen piirin päiväkäskyssä, 

Rauhan aikana annettuun Sotaoikeuden 
piHitökseen ei saa. hakea muu tosta . 



Sodan aikana annetusta päätöksestä voi
daan 15 pä iviin kuluessa sen antamisesta "R
littaa Ylisotaoikeuteeo. 

10 §. 
Ranga istuksen täytänlöönpanosla huol ehtii 

tuomitun lähin päällikkö, ellei päälökSel>Sä 
t.oisin määriWi. 

I I §. , 
Sotaoikeudel asetetaan sotilaspiiri~täin si

len, että piiriesikunnan asemapaikalla olevat 
sotajoukot valitsevat niihin noljä jäseniä ku
hunkin ja Ylisotaoikeus puheenjohtajan. 

Sotaoikeuden kokoonpanosta on t.ehlävä il
moiLus Suomen Kansanvaltllllskunnan Oikeus
asiain Osastolle. 

12 §. 
Piirie.sikunta määrää Sotaoikeuteen yleiscn 

syytUijän ja syytetyn I)uoluslajan. Ellei syy
toUy ole tähän tyytyväinen, on hän oikeutettu • 
itse valit.!emaan puolustajan. 

13 §. 
'ilisotaoikcutecn, joka toimii Helsingissä, 

valitsee Kaartin esikunta neljä jäsentä; pu
heenjohtajan siihen nimittää Suomen l{ansan
valLuuskunta. 

Ylisotaoikeus toimii samalla Lavoin kuin 
e<lollä on solaoikeuksi"sfa säädolty. 
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Ylisolaoikeuden päätöksell vahvistaa armei
jan ylipäälikkö, ja mainitaan siiHi päiväkäs
kyssii. 

loi §. 
Sotaoikeus !.uomitsee samassa järjestyk

sessä päälJyslöön ku in miehistööll.kin kuulu
vat henkilöt, ja ovat l'allgaisluslajit samat ja 
samassa järjestyksessä kumpnisiinkin nähden 
toimeenpanlaval. 

Muun ral1gaistuksen ohella voidaan päällys
löön kuulu,va henkilö oikeuden harkinnan 
muknan määrätä arvossa 31enncttawlksi. 

15 §. 
Joka lekee valituksen päälliköstään, jäUii

köön sen lähimmälle päällikölleen, jonka on 
edesvnsLuun uhalla se viipymfiltä toimitet_ 
tava asianomaiseen paikkaan. 

Väärästä ilmiannosta rangaistaan nsinnhaa
J'nin muk3an. 

i6 §. 
Valitus Sotaoikeuden päätöksestä jäte ~ään 

9 §:stä mainitun ajan kuluessa oikeudcn pu
heenjohtajallc, jonka ,:elvollisuus on lähettää' 
se pöyUik irjan ohella Ylisotaoikeudelle. 

17 §. 
'l'ii.mä laki astuu \'oimaan heli. 
Helsingissii. 7 p:nä helmikuuta. '1918. 
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