
3 Z J  ( V- j !

l u o m e n  © R e u s l a i t o s

«  «  «  b v o ^ ä v s i e n  e s i n e e n ä .

/^Sifeullaitofsen itsenäiipyS ja latnfaytört häiritsemätön meno omat faiffialla 
y n )  tunnustettuja laillisen ybteilfuntajärjeStyfsen pääperulteita. Ahti ta @uo= 
O  mefle toisjatntelinen baöituSsuunta ei ole enää famafjtanut ryhtymästä 
täijäniään raudoitettuun aiaan, maan on nyt iaiflijuuben toarjoSfafaan mätit» 
tämättä tehnyt sen mäfimaltailten hhöffäyfsien esineefsi. fi'olfa nämä tapahtu
mat syineniä seuraufsinensa syroäiti foSfemat faiffia fansalaisia, mutta julfisuu» 
belsa ei sallita tehdä niistä tobenmufaiseSti selloa, on pidetty tarpeellisena saattaa 
ne täten mirallilten asiafirjaiit nojalla yleisön tietoon.

Sun 1901 muobett pernltullainmaStainen asemelmollisuuliafi oli annettu 
ja sitä ryhdyttiin toimeenpanemaan, yritettiin fäyttää tuomioiltnimiafin toälb 
kappaleina tähän tarfoimlseen. töallituS, jota jo syfsyllä mainittuna rnuonna 
oli Suomiofapituleilsa syyttänyt pappeja asemelmoiiisuuSasetufsen jnlfaiscmatta 
jättämiseltä, loetti sitten 1902 ruuoben tutuessa lääntyä tuomioistuinten puoleen 
faabafseen rangaistulta nuorufaisille, jotfa eitoät saapuneet laittomaan futsun- 
taan, ja fansalaisille, jotfa funtalofoulsiSsa maltultimat futsuntatoimilton jä
senten roalitsemilta. Väittä yritylset eitoät fuiienlaan onnistuneet, maan oifeubet 
tuomitsiroat lain mufaan ja mapauttimat syytetyt. Soiselta puolen tuomio» 
istuimet taa! eitoät lieltäneet laillista oifeulapua fansalaisilta ja lunnilta, 
jotfa laittomuuisia toaStaan turioautuimat tuomioistuimiin ja erittäinfin s)omi= 
oileuffiin, jotfa ensi alteelsa tuomitsemat uscimpain roirfamieSten toirlariloffilta.

SSuonna 1902 joutuimat siten useat uuben suunnan toimeenpanijoilta tele» 
misiin rifollain lanlsa. Viinpä Helsingin AaaStumanoifeubeSsa tuomittiin 
eräitä poliisjlomisariufsia ja lonltaapeleita toanfettfeen tai rahasalfoihitt lait» 
tomalta toangitsemiselta, määrältä tobiltulselta y. m. rifofsilta; ja nämä 
asiat joutuimat sitten toalituStiefä Surun spomioifeuben fäsiteltämäfsi. Sinne 
feräytyi suoraltaanlin jouffo malitulsia llubenmaatt läänin ioenäläisen furner» 
nyörin laittomuufsilta, erittäinfin siitä, että hän .duhtifuun 18 p:nä .pelsin» 
gilsä oli pannut fasafat pahoinpitelemään rauhallisia fansalaisia setä Senaatin 
fälfyltä uhfasafoilla abbiltellut tuntia ja niiben luottamusmiehiä laitonta ase» 
melmoilisuttSlafia toimeenpanemaan. Sonfttn merran oli rniimemainitunlaisia ubfa» 
saffo--asioita pantu mireille myölfin eräitä muita futoernöörejä maltaan Surun, 
©iipttrin ja ©aasan §omioifeufsiSsa.

Sun lain fäsi siten oli uhfaamaSsa hallitufserr laittomia toimenpiteitä ja 
erittäinfin Senraalifutoernöörin pääfaupunfiin sijoitettuja suosiffeja ja fätyreitä, 
niin heidän suojelemisefseen hanfittiin nyt hallitsijalta, mirfamielten miralta pa
nemilta folfemain ynnä muiben peruStuSlainmaStailtcn asetufsien mufana, myöl
fin erityinen jo aifaa sitä ennen Pietarissa malmiltettu asetit! siitä, milsä 
järjeltyfseSsä mirfamiehiä on syytettämä oifeubelsa mirfarifofsilta.

©altoin sitä syyteoifeutta, jofa yfsityisellä asianomiltajalla eräissä tapauEsilsa 
lain ntufaan on, sefä maltoin miraKisen syyttäjän lailsa sääbettyä oikeutta ja 
melmoQisuutta rifolten syytteeseen panemiseen on tuolsa 14 p:nä ©lofuuta 
1902 annetussa asctufselsa syytteen nostaminen mirfamieltä maltaan tehty riip» 
pumafsi esimiehen ja miime fäbelsä Sienraalifumernöörin suoltumufselta. hau
tein ylempiä mirfantiehiä, myöl fitroernöörejä, lufuunottamatta, joihin nähben 
syytelupa on hanfittaroa HaEfitsijalta, antaisi sen jofo Senaatin Cifeul» tai
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SDiiouSosaSto Senraalifumernöörin suostumuksella tai alempi esimies, jonfa 
päätöksestä silloin saisi »alittaa Senaatin jommaniumman osaston pnnä kenraali, 
fumernöörin ratiaisunn. Aamä säännökset sanottiin annetun toistaisefsi, funneS 
oifeubenfäptilaitoS Suomessa tusee uubeSti järjeStetpfh, ja äBattiosipteerin» 
miraSton 9 p:nä SppSfuuta 1902 lähettämän ftrjeen mutaan ne otimat moi» 
maitaan ulotettatoat faitfiin niihinfin Suomen oiteustoissa silloin fäsitestäminä 
osemiin, mirtarifofsia foStemiin asioihin, joita ei mietä oltu ratkaistu lainmoi» 
man saaneella päätöiseHä.

Aiainitun utääräpfsen jopboSta ryhtyi Senaatin DifeuSosaSto siihen toimen» 
piteeseen ja tästä taaS joi)tuimat ne seurauffet, tuin täSsä jälempänä seuraamat 
asiakirjat osottamat.

I. O iK e u s o s a s to  ja  .h o v i o i k e u d e t .
l .  K « l $ . G u r u n  h o v io ik e u d e n  p ö y tä k ir ja s t a .

AlarraSfuun 24 p:nä 1902,
(¿Esiteltiin Seis. Suomen Senaatin kirje tutuman AfarraSluun 11 päimältä, 

josta saabaan tietää että sittenfun Seis. AiajeS teetti Suomen Suuriruhtinaanmaan 
SBaltiosipteerimiraSton 27 päimänä ©lofuuta/9 päimänä SppSfuuta 1902 päimätpn 
kirjeen mutaan oli armossa fäSfenpt että 1/14 päimänä ©lofuuta 1902 artnob 
liseSti mahmistettu sittemmin 20 päimänä SppSfuuta 1902 julkaistu mäliaifainen 
asetus siitä, missä järjeStyfjeSsö mirfamiehiä oli syytettätoä mirfarifotsiSta, oli 
moimaltaan ulotettama faitfiin niihin Suomen oikeusteissä silloin fäsiteltäminä 
olleisiin mirtarifofsia foStemiin asioihin, joita ei mielä oltu rattaista lain» 
moiman saaneella päätöfjellä, on SeiS. Senaatti fatsonut tarpeellisefsi määrätä 
että asianomaisten tuomioistuinten tuli, keSkeytettyään sanotun armollisen fäSfyn 
johdosta toistaisefsi sellaisten asiain fäsittelyn, joissa fyytc mirfarifofseSta oli 
nostettu toisellaijeSsa järjeStpfseSsä fuin pllämainituSsa asetufseSsa säädettiin, 
miippmättä läpcttää niissä spntpneet asiafirjat, joS jutussa spptteenalainen oli 
niitä mirfamiehiä, joista mainittiin asetuksen 3 fopbaSsa, SeiS. AiajeSteetiHe, 
mutta muissa tapaufsiSsa sille miranomaiseHe, jolla päätöSmalta spptteen noSta» 
miseen näpben fnSsafin asiassa asetufsen mutaan oli; ja on SeiS. Senaatti sen
ohessa päättänpt että tämä määräys oli tälle §omioifeubelIe ilrnoitettama §omi»
oifeuben noubatettamafsi ja sen alaisten fihlafunnantuomarien ja AaaStuman» 
oifeufsien tietoon saatettamafsi.

Sun ebellä kerrottu firje oli tuettu, fatsoi Aotario  szurupjelm tarpeel- 
lisefsi että £>omioifeuben m. t. marafannemiSfaali oli fäsfettämä laatimaan luet» 
telo faifista §omioifeubeSsa mireillä olemista mirfarifoSjutuiSta, joita kirjeessä 
tarfeitettiin feSfeptettämifsi; ja oli asia uuhelleen esitettämä niin pian fuin sellai» 
nen luettelo oli malmiifsi saatu.

Aotario t Aieurman ja —  pistä mieltä Aotario fjurupjelmin
fanSsa.

presidentti S treng  oli niinikään samaa mieltä fuin Aotario guru» 
pjelm, minfä opeSsa Vresibentti piti tarpeellisena että Seis. Senaatin piipeena»
oleman firjeen sisältö oli peti tamaHiseSsa järjeStpfseSsä saatettama ftomioifeuben
alaisten fiplafunuantuomarieu ja AaaStumanoifcufsien tietoon.

Soulufuun 6 p:nö 1902.
Aotario  gurupjelm  lausuntonsa antamista marten otti asiafirjat haltuunsa.

Soulufu itn  10 päimänä.
Ao tario  gurupjetm lausui: yleisen rifoSlain moimaanpanemiseStaSouiu» 

fuun 19 päimänä 1889 annetun Seis. asetufsen 15 §:u mufaan on mirallisen 
sppttäjän epbottomana mirfamelmollisuuteua tepdä sppte jokaisesta rikokselta, jofa



on miraHisen syytteen oloinen, eitä yleisessä soissa loyby miiään säännöstä siitä 
että syyteoifeuS tuirfarifoffiin nähden on riippuma syytetyn esimiehen suostu, 
uutisesta. VäinmaStoin iät) O, t .  10 lutoun 27 §:giä ja 27 imuun 7 §:§tä 
seituiise että roirfaritoStenfin suhteen se, joka on asiantnufoinen syytettä ajoinaan, 
on oikeutettu ryhtymään iaiffiin syyteoifeuteen kuulumiin toimiin ja siis myös 
päättämään syytteen nostamisesta. Atääräyfset ©lokuun 1/14 yäiiuänä 1902 
annetussa asetuksessa siitä, ntiSsä järjestyksessä tuirfamiehiä on syytettyinä oi, 
fettbeSsa mirfaritofsiSta, omat sen muofsi riStiriibaSsa yssämainittujen sain, 
toutain fanSsa yleisessä laissa ja muuteltiin iofo seit hengen fanSsa, joia 
massitsee seiä näissä että sainsääbännöSsämme aina manhemmiSta ajoista atiaen. 
SBiimeisi mainittu asetus, joia on ilmestynyt ilman Suomen SBaltiosäätyjen suoS, 
tumuSta ja myötätoaiiutuSta, ei siis ole syntynyt siinä järjeStyfseSsä fuiit yleisen 
lain säännöissä peruStuSlainmufaiseSti luoibaan muuttaa, Väin ollen faipaa 
oifeubellista päteluyyttä myöskin SBaitiosihteerinmiraSton firjeeSsä tenraalifumer, 
nöortlle 9 päimältä_ Syyskuuta 1902 annettu fäSfy, että äSiensanotun asetufsen 
määräykset omat moimaltaan ulotettamat niiyinfin mirfariiofsia foSfemiiit asioihin 
jotfa jo omat oifeuisiSsa mircittä.

toSta _ minun tefemäni tuomarintoalan nojalla tulee tuomita ainoastaan 
maan lain ja laillisten sääntöjen mufaan, enfä saa noubattaa niiben fanSsa risti, 
ruba*)a oletDtci  ̂määräyksiä maikkapa ne oiifimatkin maan korkeimman tuomio= 
istuimen antamia, en minä moi täyttää puheenalaisessa Senaatin kirjeessä löy, 
tyrniä lafimaStaisia säätämisiä mitali niillä tarkoitetaan määrätä fitinfa .Somi, 
otfeubeit pitäisi menetellä niiben juttujen fäsittelemiseSsä, jotfa §omioifeubeSsa 
nykyään omat leireillä erityisiä mirfa, ja palmeluSmiehiä luaStaan roirfarifofsista, 
maan pibätän itselleni oifeuben näitä juttuja fäsiteltäeSsä toimia lain mufaait. £ä, 
män joyboSta en myösfään saata ryhtyä mihinkään muuhun toimenpiteesen asiassa.

Soulufuun 15 päimänä 1902.
Aotario  Afeurman oli puolestaan sitä mieltä että t .  Senaatin fysy- 

myfseSsä olemassa firjeeSsä mainittuihin asioihin nähben olisi ryhbyttämä sellai, 
seen toimenpiteeseen fitin samassa firjeeSsä tarkoitettiin sefä että kirjeen sisältö 
oli tamnlliseSsa järjeSsyfseSsä annettamaSsa fiertofirjeeSsä saatettalua ¿omi, 
oifeuben alaisten fihlafuitnatttuomarien ja AaaStuloanoifeufsien tietoon.

Aotario  Vere yhtyi Aotario guruhjelmin lausuntoon muuten, paitsi että 
Aotano tahtoi että $omioifeuben piti kirjeen fera lähettää mahmiStettu jäljennös 
Senaatin puheenalaisesta kirjeestä £omioifeuben alaisille kihlakunnantuomareille 
ja AaaStumanoifeuksille tieboksi.

Soulufttun 20 päimänä 1902.
SBarafannemiSkaali ©runer yhtyi Aotario guruhjelmin lausuntoon, 

mutta oli sen ohessa sitä mieltä että HomioifeuS maStanSfirjeeSsä ilmoittaisi 
päätöksestään t .  Senaatille.

S ih tee ri £artman yhtyi Aotario pereen mielipiteeseen.
tammikuun 15 päimänä 1903.

SlseSsori Sbestam antoi lausuntonsa ja yhtyi Aofario Vereen lausuntoon.
SlseSsori Vronifomsky oli samaa mieltä kuin Aotario Vere.
SlseSsori SlleitiuS oli yhtä mieltä marakannemiSfaali ©runerin kanssa.
asessori Sminhusmub yhtyi notario guruhjelmin lausuntoon.
SlseSsorit Sllmquist jassuseliuS fannattiroat Aotario Vereen mielipibettä.
SlseSsori Sägerskiölb yhtyi Aotario Ateurmanin lausuntoon.
SlseSsorit SunbenittS ja tu m iin  olimat Aotario guruhjelmin mieli, 

pibettä.
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^omioifeubenneumots et SSapaaherra von Knorring, Sirtbstxöin ja 
Je n ie n  osimat yhtä miestä Aotario. pereen fanlsa.

Bresibentti Streng yhtyi Aotario Ateurmanin lausuntoon.
Säsjennöl puheenalaisesta Senaatin _ firjeeStä oli siis useampaitt äänten 

mutaan tirscen ollessa säheteitätoä Hovuioifeubett asciisisle fihsatuitnantuomciteisse 
ja Aaaltumanoiteutsisse tiebofsi -

2. H  lU a a s a n  R oyioikeu den  p ö y tä k irja s ta .
A ia rra lfuu n  29 p:nä 1902.

Aotario Aialmberg, jota tämän fuun 24 päitoänä osi pibättänyt itsen 
seen tisaijnuben miettiä sanjuntoaan Keisarillisen Suomen Senaatin erinäistä 
mirtaritotsia folferoan määräyisen fusutuan Aiarraltuun 11 pätruästä sohboSta, 
lausui ja mitä ensitsi foSEi puheena oleman määrähtsen tietoon saattamilta Ken 
sarissisen §onrioifeuben alaisille Kihsatunnantuomareisse ja Baalturoanoiieuistsse 
osi Aotarion mieleltä jäljennös sanotulta nrääräyfseStä EirjeeSsä säheteitätoä
mirano maisille. . _ . (L „

Aiitä asiaan muuten tuli fatsoi Aotano puoleltaan ei monoansa ryhtna 
misiiniään toimeenpiteesen, ennenluiu luettelo niiltä keisarillisessa potoioifeubelsa 
ehiä mireissä olemilta jutuilta, joilsa syyte mirtarifotselta osi nostettu toisen 
soisessa järjeSiyfselsä luin Keisarillisessa StsetufseSsa 14 päimästä (glofuuta 1902 
määrätään, oli tehty, miniä jälleen ja asialirjain luSsaftn jutulsa saabetySsa 
järjeStyEseSsä esitettyä Aotario tahtoi erittäin jota asialsa antaa sen lausunnon, 
johon asianhaarat sain ja laillisten sääntöjen mulaiselti antoimat aihetta.

SSaralannem illaasi Seberberg Eatsoi, että, tolia asianomaiset tuomio» 
iltuimet, setä homioifeubet että asioiteubet läsitesselsaän mireissä osemia syytteitä 
mirtamiehiä maltaan, omat toesmossiset, itsenäisesti ja huomioon ottamassa moi» 
malsa olemaa oileubeniäyntijärjeStyltä, rhhthmään niihin toimiin, jotta asetulsen» 
mulaiseSti moiroat tulla tysymyiseen, Keisarillisen Senaatin niäärahl ei pitäisi 
antaa aihetta mihinlään toimenpiteesen Keisarillisen £omiotteuben puolesta.

luun p:nä 1903.
S ih tee ri Berger sanoi muuten olemansa samaa miesipibettä tuin Aotario 

Alalmberg, mutta Eatsoi ettei löytynyt syytä semmoisen luetteson tefemiseen,
jolta Aotario osi maininnut.

Kaim em iltaa li Kihlman yhtyi Sihteeri Bergin lausuntoon.
Ssselsori ©fhosnt lausui: „Kolia £omioifeu! ja £oroiotteubenalaiset

tuomioiltuimet, minun mielipiteeni mufaan, moimalsa oleman sain nojassa omat 
ei ainoaltaan oikeutetut maan mt)ö3 mclmollifct fcnfUfci mireillä oletoiSfa jutut Ĵa 
mitä laatua ijbmönfä, lukuun ottamatta ainoaltaan felluifta, jotka omat takatftu 
lytätyt iorlearnmalta öileubelta, itsenäiselti tutlirnaan ja päättämään, miten 
jutut omat täsitestämät, latson minä keisarillisen Senaatin nyt fhshmhtselsa ole» 
mait määrähtsen ei antaman aihetta niihiulään eri toimenpiteesen .porototfeuben

^U° Iê ase8sori Aioutin oli samaa miestä tuin itoarafannemilfaali ©eberberg.
Ssselsori Aemesl sanoi muuten olemansa yhtä miestä Aotario Ala lm» 

bergin tanlsa, mutta tatsoi että Keisarillisen Senaatin puheena osema määrähl 
tamanmulaiselti osi Eiertolirjeelsä saatettama keisarillisen spomioifeuben asailteu 
Kihsafunnantuomarien ja Aaaltumanoileulsien tietoon.

asessori gonsetiuS yhtyi Aotario Atalmbergin mielipiteeseen.
StseSsori ©ajauul osi samaa miestä tuin Aotario AtasmbergJoitten 

keisarillisen Senaatin puheena oleman määrähtsen tietoon saattamilta Keisarit» 
sisen öomioiteuben asaisisse Kihsatunnantuomareisse ja Aaaltumauoiteutsisse.

Aiitä asiaan muuten tuli, ei Slselsori moinut Keisarillisen Senaatin mää»



räyfsen johdosta itinä mainittujen afiafirjain lähettämisestä päättää, ennenfuin 
afiafirjat niissä jutuissa, joita määräyfselsä tarfoitetaan, joi sellaisia olifaan 
keisarillisessa HomioifeubeSsa mireillä, asianomaisessa järjeStyfselsä oli esitetty.

Asessorit' Hassetblatt, Sinbberg ja © riflson fannattimat sihteeri 
Bergerin ntielipibettä.

|jomioifeubenneumoS Aehnström oli santaa mieltä fuin Votario 
Aialmberg.

$omioifeubentteumoS Ostiing yhtyi Asessori ©ajaitttS’en lausun» 
toon, etenfin fun to a S ta asiafirjan esitettyä Eäroi seltoille olifo teirfarifoS 
todella olemassa moi eifö.

presidentti Boren iuS fannatti Asessori Veto eitin mielipibettä. 
siläneStyfsen johdolta oli keisarillisen Senaatin fysymyfselsä olema määräys 

siis oifeafsi tobiStettuna jäljennöfsenä firjeiSsä saatettama keisarillisen £>omi= 
oifettben alaisten kihiafunuan tuomarien ja AaaStumanoifeufsien tietoon.

3. H. iUispurin boyioiUiuden pöytäkirjasta.
AiarraSfuun 22 pntä 1902,

(©nsimmäiseOä osastolla).
Saapui ja esitettiin keisarillisen Suomen Senaatin firje tämän AiarraS» 

fmtn 11 päimältä, ja päätettiin että tämä fitse oli uuhelleen esitettämä §omi= 
oifeuben täysiiStunnoSsa.

V iarraSfitun 26 p:nä 1902,
Asiasta feSfuSteltaeSsa ilmaantuneen erimielisyyden johdosta lausui mieli» 

piteensä ensin Votario  Vorbgren; ja foSfa keisarillisen Senaatin puheen» 
alaisessa firjeeSsä oleman määräyfsen tarfoitufsena oli oifenbenfäynuin feStäeSsä 
puuttua sellaisten asiain fäsittelyyn, jotfa roielä omat toisessa tuomioistuimessa 
mireillä, mutta mointaSsa oleman oifeubenfäyntijärjeStyfsen mufaan jofaisen tuomio» 
istuimen tulee fuSsafin siellä fäsiteltäroänä olemassa asiassa, laita noubattamaHa, 
itse tutfia ja ratfaiSta faiffi sen fäsittelemisecn ja päättämiseen maifuttamat 
seifat, Votario fatsoi, ettei keisarillisen Senaatin fysytnyfseSsä olema firje lain 
mufaan moinut aiheuttaa mitään §>omioifettben toimenpibettä.

Votario  paqoalen fatsoi keisarillisen Senaatin puheenalaisen firjeen 
johboSta tarpeellijefsi saaba tietää mitä mirfasyyteasioita sellaisia mirfamiehiä 
maltaan, jotfa eimät fuulti oifenSfuntaatt, nyfyään oli Homioifeubesfa mireillä, 
jonfa muofsi mirfaatoimittama ©arafannemilfaali, Votario ©eber oli fäsfet» 
tämä mirfasyytölluettelon mufaan tefemään noista jutuilta tarpeellisen luettelon, 
ntinfä malmtifsi joubuttua Homioifeuben oli otettama asia uuhelleen fäsiteltämäfsi.

V o tario t @abb, © in ter ja gitruhjelm  yhthijoät Votario Vorb» 
grenin lausuntoon.

Protofo llasihteeri karStett oli santaa mieltä fnitt notario paqoalen. 
Asessori Brunon  fannatti Vorbgrenitt mielipibettä.
Asessorit Saarinen , oon' ©eilsettberg, ©Ifmengren ja H acf= 

zell olimat samaa mieltä fuin Votario Paqoalen.
Slselsori Palbani.yhtyi Votario Vorbgrenin lausuntoon.
Asessori Aute li setä |jomioifeubenneumofset jouten ja Späre  

fannattimat Votario-paqmalenin mielipibettä.
tapahtuneen ääneltyfsen johboSta fälfcttiin Votario ©eber tefemään ja 

Homioifenbelle antamaan ebeilämainitunlainen luettelo.
Soulufuun 28 p:nä 1902.

Asialta feSfuSteltaeSsa ilmaantuneen ertmitlisyyben johboSta lausui mieli» 
piteensä ensin ylim äärä inen  m ilfa a li BrontS; ja foSfa keisarillisen Se»



naatin pntjeena oleman määräyksen tarfoititisena oli oifeubeniäynniit feStäeSsä 
puuttua sellaisten asiain fäsittelyyn, jotta toielä oivat toisessa tuomioistuimessa 
toireillä, mutta tooitnaSsa oietvait oiteubenfäpntijärjeStpisen mutaan joiaisen tuomio» 
istuimen tulee fuSsatin siellä fäsiteltätoänä osetvaSsa asiassa, lafia noubattamalla, 
itse tuttia ja rattaista laitti sen fäsitteiemiseen ja päättämiseen maituttalvat seitat, 
ylimääräinen miStaali fatsoh ettei keisarillisen Senaatin tpspmptseSsä olema 
tirje tain mutaan tvoinut aiheuttaa mitään ^omioitenben toimenpibettä.

Soulntuun 20 p:nä 1902.
Aotario SBilstman lausui, että luit keisarilliselle AtajeSteetilte peruStuS. 

laissa mpönnetpn armasjbuSmaHan oli tatjottu sisältämän ntnun muassa oiteu. 
ben poitfraStapautsiSsa teSteptiää jo mireillä oleman rifoSasian täsitteltju, jota 
oifeutta enuentin oli täytetty, futen nätyi kuniufaailiseSta tirjeeStä 25 päiroältä 
SppStuuta 1777, Stotario tahtoi, samalla tun keisarillisen Senaatin tysymytsen= 
alainen tirje Aotarion mielestä ei tällä tertaa antanut aihetta muufjuu lausun, 
oo n, keisarilliselle AtajeSteetiHe, joitta nimessä keisarillinen Senaatti oli muun 
muassa loaatinut _ keisarilliselle AiajeSteetille lähetettäroäfsi asiatirjat eräissä 
spoloioifeubeSsa mireillä olemissa loirtasyyteasioiSsa, toimittaa sanotut asiafirjat 
alamaisella pypitnöllä että ne aitanaan tänne palautettaisiin, tuin mpöS tiebon 
antamista toarten lähettää jäljennös samasta tirjeeStä ^omioiteuben alaisille 
kibtatnnnantuoinareille ja AaaStuioanoiltmtsiiie.

3totario Aorbgren, jota ei fatsonut keisarilliselle SOZajeSteetille tuulu. 
maa armasibuSmaltaa foSfemia säädäntöjä laisinfaau looitaroait soraelluttaa 
puheenalaiseen asiaan, yhtyi ylimääräisen loistaviin Bromsin lausuntoon.

Aotariot SBeber ja Vaqoalen  tannattimat Aotario SöilsEmanitt mieti, 
pibettä.

Aotario t @abb ja SBinter yhtyimät Aotario Aorbgrenin lausuntoon.
A o ta rio  szurutijelm oli samaa mieltä tuin ylimääräinen miStaali 

Brom*.
By  o to toliasi)) teeri karsien tannatti Aotario SBilsf manin mielipidettä.
StseSsori Brunon yhtyi ylimääräisen miStaaliu Bromsin lausuntoon.
SlseSsorit Saarinen , oon äöeissenberg, ©Ismengren ja spactzett 

olimat samaa mieltä tuin Aofario SBilsfman.
StseSsori Ba lban i tannatti ylimääräisen loiStaalin Bromsin mieli, 

dettä.
StseSsori Slntell yhtyi Aotario SBilstmanin lausuntoon.
spomioiteubenneumoS §omen tannatti Aotario Aorbgrenin mieli, 

pibettä.
^omioiteubenneumoS Spare  oli muuten samaa mieltä tuin Aotario 

Aorbgren paitsi että sporoioiteubenneumoS mitä tuli keisarillisen Senaatin tir. 
jeen tiebofsi antamiseen ssomioifeuöen alaisille kisjlafunnantuomareiHe ja AaaS. 
tuloanoifeuisilte yhtyi Aotario SBilsftnanin lausuntoon.

„ Täten tapahtuneen ääneStyfsen _ mutaiseSti ei keisarillisen Senaatin iysy= 
mpfseSsä olema tirje siis antanut aihetta muut)un toimenpiteesen .gioioioiteuben 
puolelta tuin että sanotusta tirjeeStä oiteifsi mapmiStetut fopiot olimat Iähetet= 
tämät ^oloioitenbeit alaisille kihlafuitnantuomareille ja AaaStumanoiteuisiile. 
Atuuten oli keisarillisen Senaatin sanottu tirje säiiptettäioä muiben keisarini. 
seSta Senaatista saapuneibeit tirjeiben joufoSsa.
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yieiStatsauS asian fäsittefppu eri sporoioiteutsiSsa osottaa, että siihen oli 
osallisena Surussa 18, SBaasaSsa 15 ja SBiipuriSsa 18 jäsentä.



Väistä 3 jäsentä SBaasaSsa ja 6 SSiipurtsfa oli sitä mieltä, että Senaatin 
pufjeenalainen määräpS ei antanut aihetta mihinfään toimenpiteeseen .domb 
oifenben puolesta, ja niiden lisäisi toielä kurussa 4 ja SBiipuriSsa 2 jäsentä 
fatsoi ainoastaan oleman syytä laatia luettelo mireiÖä olemista mirtasyyte= 
jutuista. iDiutta päätölsefsi tuli, että Surussa ja BJiipurtSsa teetettiin tuollab 
nen luettelo ja että laitti tdomioiteubet lähettimät jäljennöfset Senaatin mää» 
räptseStä alaisillensa Siljlafunnantuomareille ja sRaaStumanoileulsiHe.

Luettelon tefeminen päätettiin Surussa pfsimieltseStt ja SBitpurtSsa 9 
äänellä 6:tta maStaan, jotta maStuSttmat sellaista toimenpibettä samaten tuin 
SBaasan £)omiotfeubeSsa 10 jäseniä 15:Sta. Senaatin määräpfsen alituomareiHe 
tiebotsi saattaminen jäljenuöfsen tantta päätettiin taaS faitiSsa spomioifeufsiSsa 
ääneStptsellä, SEuruSsa 9:llä, SBaasaSsa 10:tlä ja SBiipuriSsa 10:llä äänellä, jota 
mastoin toto tiebofsiantoa maStuSti 6, 3 ja 8 jäsentä ja määräpfsen fierto» 
tirjeeöä atioiteutsien noubatettamatsi ilmoittamista maati Surussa 3 ja 23aa» 
saSsa 2 jäsentä.

Sitä asian fäsittelpssä tehtyä chbotnSta, että thoroioifcuben tieltämäStä 
päätötsestä olisi lähetettämä erityinen ilmoitus Senaatille, puolsi ainoastaan 2 
jäsentä Surussa.

SDiitä mihboin itse pääasiaan tulee, niin sitä mielipibettä, että olisi suoraS» 
taan päätettämä Senaatin maatnnnfsen mittaisesti festepttää mirrillä oletoain 
mirfasppteasiain fäsittelp, puolsi ainoastaan 3 jäsentä 15:ta mmStaan Surussa 
ja 9 jäsentä 9:sää maStaan SBiipurissa. SBaasaSsa ei futaan maannuttaan siitä 
pleiStä päätöstä tehtämäfsi, maan tentti phtpimät siihen, että fuStafin mirfa» 
sppteasiaSfa olisi päätettämä eritteen, siuenfuin se tamalliseSsa järjeStpfseSsä tuli 
täsiteltämäfsi.

Viainitutt mielipiteensä tuefsi ei Surun spomioifeuben 3,miebinen mäf)em» 
miStö ettsinfään foettanutfaan esiintuoba mitään perusteita, saatiffa fitmoia 
15>miepisen enemmistön fannattamaa, Aotario jzurupjelmin lausunnossa esiin»
tuotua perustelua, jossa phtä suorasti tuin perusteellisesti otettiin itse asian
pbin annostelun alaijefsi. SBiipitrin ^omiotfeubeSsa taaS enemmistö johtui 
fieltäptpmään päätöfseenjä siitä, Aotano Vorbgrenin ja ylimääräisen miStaatin 
Bromsin lausunnoissa esitetpStä, mielipiteestä, että tuutin tuomioistuimen tulee 
fuSsatin siellä fäsiteltämänä olemassa asiassa, laEia uoubattaen, itse tuttia ja 
rattaista faiffi sen fäsittelemiseen ja päättämiseen maifuttamat seifat. Saman 
mielipiteen mpöStin Biaasassa 3 jäsentä suoraan lausui ilmi, mutta jättimät 
ratfaiStamafsi erifseen futatin asiaa fäsiteltäeSsä. SSitpurin §omioifeubeit mäf)em= 
miStö taaS peruSteli faniansa sillä, Votario SBilstmanin esiintuomalla, mait»
teellä, että hallitsijalle perustuslain mutaan mpönnettppn armabbuSmaltaan
sisältpi mpöStin oiteitS poiffeuStapaufsiSja festepttää jo mikeillä oleman rtfoS» 
asian fäsittelp ja että ^omioifeubeSsa annettu fäStp oli tämän n. s. aholitsioni» 
oifeubeit fäpttämiStä, johon enemmistön puolelta fuitentin huomautettiin, ettei 
armabbuSmaltaa foSfemia säännötsiä taintaan fapnpt somelluttaminen puheen» 
alaiseen asiaan *).
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*) Adolitsionioiieubeksi sanotaan hallitsijan oikeus määrätä jotakin tuomioistuimessa toi» 
reillä olemaa shqtettä sikseen jätettämäfsi eli laffautettamafsi (nebläggasr Saltiosihteerinmiraston 
kirjeessä 9 V Itä ©hhsluuta 190'2 annettu määräys taas ei sisältänht käskyä juttujen lakkautta» 
misesta, maan käskyn niiden toistaiseksi keskeyttämisestä, kunnes lupa syytteen ajamiseen ehta 
oli saatu, ja käskyn sitä ennen fäsitellä juttuja määräthHä taroalla. SBaltiosihteerinroirazton kir» 
jecssä olemia määrähksiä ei siig rooitane ensinkään tatsoa aholitsionifsi. — Sisäksi on huomat» 
tama mitä meibän lainsäädäntöön tulee, että oikeustieteessä meillä ollaan eri mieltä siitä, sisäl« 
tyykö abolitsiouioikeus ollenkaan hallitsijan armahbusroaltaan. Nekin, jotka mastaamat kysy» 
mhkseen myöntymästi, eiroät kuitenkaan ulota aöolitjionioikeutta asianomistajan tahi muiden 
yksityisten jutussa tekemiin roahingonkormausmaaiintuksiin. — Samoin on seimä, että abolitsioni 
moi koskea ainoastaan määrähstä annettaessa roireidä olemia juttuja, ei roastedes syntymiä.



II, K ttiraa liRu b e rtiö ö ri,  P r o k u r a a t t o r i  ja Senaatin 
Oikeusosasto.

Sittenfuin kenraalifnm ernöörh niinfuin jälentpänä seuraamassa Senaa» 
tiu alamaisessa esityfseSsä ferrotaan, oli fäSfenyt Profuraattorin tiautfimaan 
gtomioifeufsten pöytäfirjat setä 24/11 p:itä tammiiuuta 1903 päiroätylsä fir» 
jeeSsä ilmoittanut tuon fäSfynsä Senaatille ja pyytänyt Senaatin alamaisiin» 
begsa esittämään baHinnou ebufsi tarmittamia toimenpiteitä ^omioifeuisien menet» 
telyn johbogto, hanffi Profuraattori Horoioifeuffista puheenalaiset pöytäfirjat. 
§elmifttuu 17 p:nä P ro fn raa tto r i sitten lähetti ne alamaisen iirjeett mutana 
Senaatin DifeuSosaltoon, lausuen että hänen oli ilmoitcttama asia k. MajeS» 
teetitte, foSfa hänen, niinfuin pöytäfirjanotteiäta fätni selmifle, ei ollut mafjbol» 
lilta §oroioifeufstSsa noitaa asianomaisia maltaan syytettä tottelemattomuus 
belta.

kun asia tuli OifeuSosaltolsa fäsitellämäfsi, antoi siitä esittelijä, Senaatin» 
fanllilti $). SI. as Helien seuraaman mietinnön:

Viihiu syihin nähben, joita enemmistö §omioifeufsiSsa on esiintuonut 
puheenalaisen päötöfseitsä tuefsi, fatsoo esittelijä, ettei moiba ryhtyä miljinfään 
toimenpiteisiin kettraalifumernöörin maalimassa tarfoitufseSsa, jolta kenraali» 
furoernöörille olisi lähetettäroä firjelmä; ja f un tuomioistuimen maassamme 
moimalsa oleman oifeubenfäyntijärjeStyfsen mufaan tulee, lain ja laillisten sään» 
nölien rajoissa, itsensä tutfia ja rattaista, mitfä toimenpiteet siinä mireillä olemaiu 
asiain fäsittelyä morien omat tarpeen, niin profnraattorin esillä olemassa fir» 
jeeSsä tefemä ilmoitus jätettänee huomioon ottamatta.

DifeuSosasto päätti fuitenfin löelmifuun 19 p:nä lähettää k. MajeStec» 
tille firjelmän, jofa seuraamana päimänä lähetettiinfin kenraalifumernöörin 
fautta perille toimitettaroafsi ja oli suomennettuna näin fuuluma:

ke isarillise lle  M ajesteetille
alamaisimmmaSti.

Sittenfuin Senaatti, 3/eibän keisarillisen Majelteettinne Suomen ©aitio» 
sihteerinmiraston 27 p:nä ©lofuuta/9 p:nä SyySfuuta 1902 lähetetyssä fir» 
jeeSsä antaman Armollisen määräyfseu joybolta, että mäliaifainen asetus siitä, 
missä järjeStyfselsä mirfamiehiä on syytettämä oifeubelsa mirfarifofsilta, oli 
moimaltaan ja maifutufjeltaan ulotettama faiffiin niihin Suomen oikeusteissä 
fösiteltäroinä olemiin, mirfarifofsia foSfemiiu asioihin, joita ei mielä oltu rat» 
faiStu lainmoiman saaneella päätöfsellä, oli 11 p:nä MarraSfuuta 1902 fai» 
fitte maan Homioifeufsille antamallaan ntääräyfsellä Homioifeufsien noutatetta» 
mafsi setä asianomaisten kihlafunnantuomarien ja Vaaltumanoifeufsien tietoon 
saatettaroafsi määrännyt, että tuomioistuinten tuli sanotun Armollisen fälfytt 
johboSta felfeyttäen toiltaisefsi sellaisten asiain fäsittclyn, joissa syyte mirfa» 
rifofselta oli nostettu toisenlaisessa järjeStyfselsä fuiit yllämainitussa osetufseSsa 
sääbettiin, tuiipymättä lähettää näitä asioita folfemat asiafirjat k. Majesteetille, 
joi jutussa syyttecualainen oli niitä mirfamiehiä, jotfa mainitaan folmannelsa 
fohbalsa, mutta muissa tapaufsilsa sille rairanomaisefle, jolla on päätelmältä 
syytteen nostamiselta, niin Suomenmaan kenraalifumernööri on 11/24 p:nä 
miime Xammifuuta päimätylsä firjelmälsä ilmoittanut Senaatille, että kenraali» 
fumernööri, sen johboSta mitä hänen tietoonsa oli tullut Homioifeufsieir, Senaa» 
tin mainittua määräystä esiteltäessä, tefemiliä päätötsiltä, oli fäsfenyt Senaatin 
Profuraattorin hanffia mainituissa Hotoioifeufsien istunnoissa tehdyt pöytäfirjat 
Senaatin tietoon saatettamifsi.

Sanotuilta pöytäfirjoilta, jotfa nyt omat Senaattiin saapuneet, on Senaatti 
h a ma i nnu t, että faiffi Homioiieubct Senaatin yllämainittua määräystä esite!»



iäessä oivat päättäneet, trmiffafht äänestyksellä, Senaatin määräisen mufatseSti 
ilmoittaa sen sisäflyffeu asianomaisten Hotviofeufsien alaisille aliiuomareifle. 
Alutta mitä tulee Horoioifeuisille tuntumiin toimenpiteisiin niissä leireillä ole, 
toiin, mainitunlaisiin syytteisiin rtäpbeti, niin eri Hotoioifcitbet omat johtuneet 
erilaisiin päätöfsiin.

2rmtn HotmoifeubcSsa on enemmistö ollut sitä mielipibettä, että ebciiä, 
mainitulla, SÖaltiosihtecrintuiraSton 27 p:nä @lotuuto/9 p:nä SyySfuuta 1902 
lähettämässä firjceSjä annetulla Armollisella täSfyllä ei ole oileubclliSta päte= 
myyttä ja että HoiotoileuS siis ci moi täyttää Senaatin seuraaman SJtarrasfuun 
11 p:nä antamia määräyfsiä, mifäli ne toeferoat HotototfeubeSja mireillä olemia 
loirfasDytteitä.

sOiainitun mielipiteen ei moiba otafsua tarkoittaman muuta luin että Hotoi, 
oifeubcssa mireillä olemia syytteitä mirfarifotsista olisi, puolimatta yllämainb 
tuSta mäliaiiaisesta ajetudeSta, Seibän &. AlajeSteettinne SBaltiosipteerinmiraston 
useinmainitussa iirjeeSsä annetusta Armolliselta fäSlyStä setä Senaatin mää. 
Täydestä, jatfettama somelluttaeit tätä ennen moimaSsa olleita säännöfsiä, jota 
otafsumista mapmistaa setin että, Senaatin Vroturaattorin 17 p:nä Helmifuuta 
1903 Senaatille tefemän ilmoituksen mukaan, Surun HotoioileuS on, erinäisten 
henfilöiben Uubenmaan läänin Äumernööriä fteuraaiirnajuuri ®atgoroboifta 
maitaan mirfaritotsista tekemien ilmiantojen jopboSta, 27 pmä Sammifuuta 
190.3 antamallaan kirjeellä määrännyt tobiStajain kuulustelun toimitettaroaksi 
Helsingin AaaStumanoikeubessa.

Alita SBaasan ja SSiipurin Homioikeufsien päätöksiin Senaatin 11 piitä 
Acarraskuuta 1902 antaman määräyksen jopboSta tulee, on Senaatti sitä mieltä, 
etteimät sanotut päätökset eimätfä äänestyksessä annetut lausunnot, lukuuiiotta. 
matta joitakin epäomaisuutsia (oegentligpeter) eräiben jäsenten perustetuissa, sisällä 
suoraa kieltäytymistä noubattamaSta asiasta nyt moimaSsa olemia säännöksiä.̂

Siihen uäpbeu mitä Vrofuraattori pöytäkirjoja Senaattitn läpettäessään 
ott esiintuonut saa Senaatti Seibän St. AlajeSteetillemte alantaiscSti ilmoittaa 
mitä Homioifeuksissa ebellä kerrotulla tamoiit on tapaptuitut. *)

Asiassa kertyneet asiakirjat myötätiitetään alamaisimmaSti ja Senaatti on 
alati j. it. e.

(Srttefti szorSman. SS. @m. SiljePtab. SSalentin ©ummeruS.
6. A. Iorssell. 28. Hjelmntan. S- A- Bärnlunb.

H. as Helien.“
Seurauksia tästä Senaatin alamaisesta ilmoituksesta eli oikeastaan ilmi. 

annosta ei tarminnutkaan kauan obotiaa.
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*) ©hhksi tämän alamaisen ilmoituksen tefemifeen on Uuden ©uoniettareri N Ssa 58 julais, 
tuSsa, nähtäroästi puoliroiratliseSsa kirjoituksessa janottu, että H. Majesteetilta ei näin merkit, 
täroiä tapahtumia tietenkään moitit salata. Mutta joskin maamme kortein oikeus, noudattaen 
muita kuin oikeudellisia näkökohtia, ei katsonut omasta puoleStansafaan tooimansa aittaa tain, 
tähtön mennä laillista menoansa ja jättää oikeudenkäyntijärjestyksen mukaisesti muutettamatsi 
ja oitaiStaroafsi, mitä sen mielestä oli oitaistamaa Hotoioifeuksien päätöksissä, niin ei sen tir, 
jetmäSsä moi okia oudoksumatta ensiksikin, ettei oiteuSfäsithStä aratta miittaufseUakaan esiintuoda, 
maan nimenomaan julistetaan lailliset säännökset tätä ennen moimaSsa olleiksi, uudet määräykset 
nht moimaSsa olemiksi, ja toiseksi, ettei tehdä roähintätään yritystä oikeuslaitoksen, tuomarien 
laillisen aseman ja lainkäytön riippumattomuuden puolustamiseksi. Ci siinä kyllin, ettei sanan 
takaan huomauteta Homioifeuksien ainoastaan menetelleen niin, kuin niiden harkinnan mukaan 
oli lain maalima, eitä niitä asiallisia, painamia perusteita, joita päätösten tueksi oli esiintuotu, 
maan Senaatin DifeuSosaStolle et riitä edeS tosiasioin ilmoittaminen niin asiantuntercan arrooS, 
teliin alaiseksi, kuin rajan takana oli odotcttamiSsa, se koettaa toielä otafsumisil.la aikaansaada 
Surun Homioikeudelle niin epäedullisen ratkaisun tuin mahdollista. Qa siitä päättäen, että 
kirje lähti Senaatista Helmikuun 20 pmä, mutta Pietarissa jo 23 pmä rooitiin nimittää uudet 
jäsenet Turun Homioiteuteer,, olimat kotimaiset hallitusmiehet jo ennen ilmoituksen lähettämiS, 
täkin ryhtyneet puuhaamaan miehiä Hotoioifeuden uudistamiseksi.
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m , h a llits ija n  m ä ä rä yks e t.

Suomalaisessa SSiralliseSsa Sehbe ŝä julaiStiin 26 p:nä sselmifuuta seu= 
raatoa tiebonanto:

keisarillinen Af a jeS teetti on 10/23 p:nä sjjelmifuuta 1903 Sirmossa aitta, 
nut tuirfnerott, ismatt eiäfettä, Surun ¿omioifeuben |>omioifeubemteuroofbiIe 
3ohn Seonharb Sinbström ille , ©ustaf Afauritz Sen len ille  ja 
SSapaoherra 3 ohanneS S lia r if von kn o rr in g ille  sefä nimittänpt mainitun 
spomioifeuben sporoioifeubcnneuroofsifsi ©uran tuomiofunnan Suomarin ?lntou 
kari Otto Afalinin ja Surun Suomiofapitulin Sihteerin, SBapaaherra ©ustas 
SBalbemar voit §ellenS'in.

Samatta pditoänä on keisarillinen AfajeSfeetti suroainnut StrmoSsa fäsieä: 
että Surun öomioiteuben Asessorit szerbinanb §tiejanber kum iin , 

Sohan szrebrif SunbeniuS, SluguSt Slrthur 3iisefiu§, k a r i A t e f = 
sanber SllmquiSt, Vehr ©roinb Sminhusmub, Slfsel A I e n i u §, H j ai = 
mar szrebrif Bronifomsfp ja O sfar ©ugett Sbestam, sefä ipomiotfeuben 
Sihteeri grattS Henrit ssartman, sjomioifeuben kannemisfaali ©ustas 
21rmib S  c h p b e r g s o n, £mmioifeubeu SKarafannemiSfaali k a r i ?(lmar S a  = 
iabitt ©rttner sefä tpomioifeuben Aotariot span» SBilhelm Vere ja ©tiS 
©ampbell A ifo la i szuruhjeint omat miraSta erotettamay ilman eiäfettä, sefä 

että aseSsoreifsi Surun spomioifeuteen nimitetään: Samoniinnan pormestari 
Anbers ©brnatb Vreitholtz, Surun Hoivioiieubeu Aotario Alsreb Slgathon Afeur. 
tnan sefä toaratuomarit Sohan Viftor szalcf, SohanneS Besonen ja ©ustas 
Smert galcf.

Sämän .fiänen keisariiiisett AtajeSteettinsa Armollisen fäSftjn johboSta ott 
keisarillinen Senaatti tämän Hlmifuun 26 p:nä päättänyt antaa niin hpmin 
erofirjat fuin maitafirjat cbeiiämainituiite eron saaneille ja nimitetyille roirfa. 
miehille. Helsingissä, keisarillisen Suomen Senaatin OifeuStoimituSfunnalta, 
ibelmifuun 26 p:nä 1903.*)

AfpöSfin melfein faiffi Surun töomioifeuben nuoremmat toirfamiehet ppp= 
sitoät eroa sen muutofsen johboSta, joitta alaisefsi ^omioifeuben fofoonpaito pila 
mainitulla lamoin oli joutunut.

Soitafiu päimiä mpöhemmin jätettiin Surun spomioifeuteeu mielä seuraama 
erohafemuS:

„Suurimaltaisin kaiffcinarmollisin keisari ja Suuriruhtinas.

Luullen sillä moimani hpöbpttää isänmaatani olen totellut sitä fäSfpä, jonfa 
Seibän k. AfajeSteettinne Suomen Senaatti on 11 p:nä AfarraSfuuta 1902 
Seibän k. AfajeSteettinne Surun Homioifeubelle lähettämässään firjeeSsä §omi= 
oifeubelle antanut. Alutta ne omantunnonepäilpfset, joita minulla jo silloin oy, 
omat nyt pltpneet siinä määrin, että en mastoin tuomarinroataani fatso moi. 
mani poifeta siitä, mitä maan pienten lafi säätää. Sämän johboSta ja fau niin 
ollen miraSsa ppspminen minulle fäppi mahbottomafst, semminfin fun näfönifin 
on suuresti huonontunut eifä termepteni muutenfaan ole tppbpttämä, futeu mpötä.

*) ®i faipna huomauttamiStataan, että tämä joufforoiraltapano oli terrakaan mastoin 
niitä perustuslain säännöistä, jotta maiuuttaroat, että nimenomaan tuomaria ei saa roiraSta 
erottaa ilman laillista tuttimuSta ja tuomiota asianomaisessa oifeubeSsa. (H. M. 2 §, 1786 
rouoöen 38. ip. 4 §, f). ia 3B. Km mahroiStnSr Mutta siinä fiaUituS terrassaan syrjäytti ja 
riftoi myöStin oman 14 p:nä Slofituta 1902 annetun laittoman asetuksensa siitä, tniSsä järjeS. 
tyfseSsä oiteuSfunnan roirfamiehiä on erotettaroa roiraSta, tun ero annettiin tuon asetuksen osot, 
tamaa oi!eubeniät)nnin tapaista menettelyä noudattamatta, asianomaisia tuulematta ja riistämällä 
heiltä sentin tunnustamat elätfeensaantioifeubet.

s



liitetyistä fahbeSta lääfärintobiStuEseSta näfyy, rohkenen Jeibäu S. SJlajeSteetib 
tänne alaenaiseSti anoa armollista eroa asessorin mitastani. 2)hä ollen j. n. e.

St. Säger skiölb."
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Soisten HonaioifeuEsien kohtalo ratkaistiin maSta AtaaliSkuun 19 juna 
tapahtuneessa esittelyssä, jolloin |)änen AiajeSteettinsa Steisari ja Suuriruhtinas 
erotti miraSta ilman eläkettä 23aasan §oroioikeuben asessorit A. 28. SOiOutin 
ja ©. (S. (£ky o 1 m setä apulaiSkannemiSkaalin 21. S. A. (Seberberg; 2Biipurin 
§omioikeuben neumokset 21. 3. 21. S  päre, @. 28. spomen, saman spomioikeuben 
asessorit S. Ba lban i ja 21. 28. Brunon , notariot St. @. 28. guruhjelm, 
21. SK. 28inter, U. 3. O. ©abb ja F  V. Aorbgren, apulaiSkanneroiSkaalin 
21. 28. szorSman sekä ylimääräisen miSkaalin O. @. Brom S.*)

/helmikuun 23 p:nä annetun Snrnn §otoioifeuben jäsenten erottamista koS= 
keman päätöksen ohella oli annettu toinentin ntääräpS, josta Virallisessa leh= 
beSsä jo 24 pmä .helmikuuta oli luettamana seuraama Stenraalifitraeruöorille 
tullut sähkösanoma:

hänen AiajeSteettinsa Steisari on 10/23 p:rtä helmikuuta 1903 suraainnut 
lumota kaikki toimenpiteet, joihin, riStiriibaSsa 1/14 p:nä (Slokuuta 1902 anne= 
tun Armollisen Asetuksen ja Armollisen StäSlpn kanssa, on ryhbytty mirkarikko= 
ntulsia loSfemiSsa jutuissa, selä samalla antaa ^enraalilumernöörin ja Senaatin 
toimeksi ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteihin että mitään poikkeusta mad 
nituSta asetuksesta ja käskystä älköön sallittako.

SKiniSterimaltiosihteeri Viemme.

i y . H ^ n r a a liK u o e r ttö ö r tn  j a  S e n a a t i n  t o im e n p ite e t.

kerrotun sähkösanoman johboSta syntyimät seuraamat asiakirjat: 

„Suomenmaan Slenraatilumernööri. Suomennos.
Helsingissä, 11/24 p:nä hetmit. 1903.

A:o 1139, Suomen Senaatille.
Erittäin tärkeä.

Sämän mutana saan minä asianomaiseSti tähtäntöönpantaroaksi lähettää 
Senaatille Suomen Suuriruhtinaanmaan AliniSterimaltiosihteerin sähkösanoman 
tämän helmikuun 10/23 p:ltä, jota sähkösanoma sisältää armollisen käskyn sekä 
kaikkien niiben toimenpiteiben kumoamisesta, joihin tuomioistuimet, mastoin 1/14 
p:nä elokuuta 1902 annettua lakia, omat ryhtyneet mirkarikkomuksia koskemissa 
•asioissa, että mpöSkin siitä, että minun hnuä Senaatin on rphtpminen toimiin, 
jotta ei mitään poikkeusta siitä asiasta annetuista armollisista käskyistä sallittako.

*) Samalla fertaa pantiin roiralta mhöSfin pormestarit: Helsingissä S lia S  Öhman, 
PortoooSsa A. M . ©chauman, SoroiisaSsa ©. k. g. Kuhleselt, Tammisaaressa 23jörn 
Schaum an, Hangossa g. ©tenström, SStipuriSsa m. t. pormestari A. 8. non Sn o rr in g , 
Haminan pormestari 3. ©. A lopaeus, Lappeenrannan pormestari O. I .  Sund soit, ®ati= 
salmen pormestari K. A. 23. ©rönlunb, Sortamaton pormestari 21. 21. Haltonhiab ja 
Koiton pormestari D. 21. Bactman.



(Edellä mainitun armollisen tahdon täyttämiselsi fatsoifin minä puolestani 
tarpeellisefsi:

1) että hlläferrotnSta armollisesta fäSfhStä heti annetaan tieto iaifille Suo» 
men tuomioistuimille ja futoernööreille;

2) että tämä ilmoitetaan maan mirallisiSsa sanomalehdissä;
3) että fumernöörien ja lääninhallitusten fäsfetään ryhtyä faiffiin niille 

luulumiin toimenpiteisiin, jotta mitään poitfeuSta eteliä mainitusta armollisesta 
tahboSta ei sallittaisi, ollen tomuttaessa phpdettättä apua sotatoäen yäälliföiltä.

(Edellä sanottuun saan lisätä että minä, ajan ruoittamiselsi ja jotta 13/26 
ja 14/27 päitoiffi määrättyjä Helsingin AaaStumanoifeuden istuntoja ei tulisi 
pibettämifsi, jo olen antanut Uubeninaan läänin Ääitoernöörille asianmufaisia 
fäSfhjä. ©en Karalta, että asianomaiset mirfamiehet toetäytyisitoät ajoissa nou= 
battamaSta Senaatin määräyisiä, pitäisin minä mahdollisten sattumuksien mält» 
tämisefsi tarpeellisena poliisin toimenpiteen fautta sulfea pääsyn oifeuben istunto» 
huoneeseen ja panna jitlfi sen sisältöisen fuulutufsen iuin tämän fitsecn liite 
os ottaa.

itenraaliabjutanfti Boh rilo fs .
SianSliapäälliffö Vääesifunnan ÖraerSti ©ehn."

St. Senaatin molemmat osastot njhthiraätfin mielä samana päimänä, 24 
p:nä H-lmifuuta, toaabittuihin toimenpiteisiin.

¿alouSosaSto ilmoitti yllä ferrotun sähfösanontan sisällyfsen iirjeiSsä £u= 
mernööreille, määräten, ettii tämän $. AiajeSteetin Slrmollisen fäSfqn johboSta 
fumernöörien tuli ryhtyä faiifiin heille fuulumiin toimenpiteisiin, jotta mitään 
poitfeuSta cbelläntainituSta armollisesta tahboSta ei sallittaisi.

OifeuSosaSto määräsi taaS, että puheena olema St. AiajeSteetin armollinen 
fäSfp oli ilmoitettama iaifille Hoibiöifeulsille tiebofsi ja noubatettatoafsi sefä 
asianomaisten alitnomarien tietoon saatettatoafsi (förstänbiganbe).

Sen ohelsa OifeuSosaSto lähetti suomennettuna näin luutuman firjeen:

,Helsingin AaaStutoanoifeudelle.
Armollisetta fäSfhllä tämän Heltntfunn 23/10 p:ltä on S. AiajeSteetti su» 

mainnut fumota faiffi toimenpiteet, joihin, riStiriibaSsa 1/14 p:nä (Elofuuta 
1902 annetun Slrmollisen Slsetufsen ja Armollisen fäSfpn fanSsa, on ryhdytty 
mirfariffomnfsia foSfemiSsa jutuissa, sefä samalla antaa fenraalifuracrnöörin ja 
Senaatin toimefsi ryhtyä faiffiin asianmukaisiin toimcnpiteihin että mitään poif» 
feuSta mainitusta asetufseSta ja fäSfhStä älföön sallittafo.

k. Senaatti on määrännhh että tämän St. AiajeSteetin Slrmollisen fäSfhn 
johboSta ne tutfimufset ja tobiStajanfuuluStelut oraat laffautettatoah joita AaaS- 
turoanoifeuben on Surun sporaioifeudelta tulleissa firjeiSsä fäSfetth toimeenpanna 
erinäisissä, fanbidaattien* Shermauin ja Hoffströmiu h. m. raalituffien jälleen, 
shomioifeudeSsa Kireille pannuissa, rairfariffomufsia foSferaiSsa jutuissa ja jotta 
tutfimufset ja fuuluStelut on määrätth tämän fuun 26 ja 27 p:fsi. Helsingissä 
24 p:nä Helmifuuta 1903.

SBarapuheenjohtajan sijassa: (ErneSti gorSman.
S. Ascholin.

Armollisen fäSfhn mufaan, jofa foSfee lainraaStaiSten toimeenpiteiben fu= 
moamiSta rairfariffomufsia foSferaiSsa jutuissa.

OifeuSosaStoSsa."

Senaatin edellämainituista toimenpiteistä julaistiin tiebonanto mirallisiSsa 
lehdissä samalla fertaa luin AiiniSteriraaltiosihteerin yllä olema sähfösanomafin.
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Y. l e n i n g i n  R a a s tu va n o ik e u s .

•peltnituun 26 ja 27 p:nä oli Helsingin StaaStumanoiteiibeSsa ioimitettatoa 
St, Surun Honuoifeuben määräämä tuttinto, eDeHisenä päiroänä filosofian mais
teri Sisenncmin laittomasta mangitsemifemiseSta, jältimäifeuä tafattain t). m. 
Huhtifmut 18 p:nä 1902 useita fansaiaifia toistaan harjoittamista mätiroattab
sUUffiSta. _ . • -e

ftätn ensinmainittuna päimänä oiteitteen iutsutut asianomaiset, pototoueuben 
määräämä ebuSmieS, asianomistaja ja tobistajay tulimat saapumille, niin po= 
liisi eSti iseibät, samaten tuin mititatiu sisään aitomia, sinne pääsemästä, jopa 
asianomistaja Sisennän ja pari tobiStajaa setä jofit tsleisöSiä mangittiinfin ab 
noaStaan sentälsben, että otimat AaaSturoanoifeuteen menossa, ja pipettiin jonfitu 
aitaa toangittuna, Sisennän useita tuntia.

AaaStumanoifeuben sisäänfäytäroälle oli poliisimestari panettanut menäjätft, 
setä suometu ja rnotfitsi painetun juliStutsen, jota (ruotsista suomennetuna) oli 
näin tuntuma:

„Säten tehbään tiettämäffi, että 10/23 p:nä ^elmituuta 1903 annetun 
Slrmolliseu asetutseu toimeenpanemisctfi on Sääfetieteentaubibaatti .poffströmtn, 
filosofian maisteri Sisermaniit tsnnä muibett malititSien jolsboSta tämän pelmi- 
tuun 26 (13) ja 27 (14) p:£si määrätty tobiStajain tunnistein itenraalifumer; 
nöörin ja Senaatin toimesta peruutettu; ja AaaSturoanoifeuben istuntoja ei 
näissä eitä muiSsataan niiden faltaisiSsa asioissa tule roaStebeSiään saötttamatsi.

^äSttsStä 
poliisimestari Helsingissä.

Dm erSti ©artstebt."

R a a s iu u s a n o iK e u ile n  toisen  o sa sto n  p ö v tä U ir ja s ta .

£>elmifuitn 26 p:nä 1903.
Suomennos.

1 §.

„Sittenfuin AaaStumanoiteuS tämän belmituun 13 p:nä_ pitämässään iS= 
tunnossa pötstäiirjan 2 §:u toisballa oli päättänyt tänään toimittaa sen tuttb 
mutsen, jota St. Surun ssomioiteuben 27 p:nä miime Sammifuuta lähetetyssä 
firjecSsä antaman määräytsen mutaan oli tässä AaaStumauoiteubeSsa toimb 
tettama erinäisten asianhaarain selmitlesaamisetsi sen malitutsen jobboSta, jonta 
filosofian maisteri Bror Uno 0Sfian Sisennän St. ^omioiteubeSsa oli tehnyt 
Uubenmaan läänin Änmentööriä tenraalimajuuii Atitael SRifisoromitSch 5baigo= 
robosfia maStaan ja jota täfitti ilmiannon laittomasta mangitsemiseSta *), nmt

•) Thennanin yöllä masäen $uhtituun 21 p:8ä 1902 feffo 1 ja 2 itiälillä fämettestä eraan tue 
totoansa tanSsa SBuorimieheniabuiia oli eräs menäiäinen upseeri ja taisi potufonStaapeha otta» 
nut hänet kiinni, sonta jätteen Therman oli mieth maltion omistamaan taloon N:o 1 tauotun 
tabun toarrella, jossa m. m. fumernööri Kaigoroboss asuu, siellä saatettu hentilöön lähmän 
etsinnän alaisefsi ja mhöhemmin höttä mieth poliisiasemalle, joäsa häntä oli pibetth roangxttuna, 
tunne§ roabta telto neljännestä mailla 7 illalla sanottuna päimänä pääsi mapaafst, saamatta 
tataisin häneltä otettua remolmcria ja puufforoeiztä. SBangitseminen oli tapahtunut Satgoro, 
boffin täsfhstä.



otettiin tiima asia nyt fäsiteitamäfsi ja meriittiin tähän, että, RaaStumanoifeuben 
yllämainitun päätöffen mufaan, tähän istuntoon oli annettu íutsnmuS setä 
maisteri Shermanitle faupunginpalmelijan tautia että fenraatimajuuri taigoro. 
bofsille mirtatirjeettä, jonta hän oli íuitannut RaaStumanoifeuben tirjefirjaan, 
setä että tieto tuttimufsen ajasta mpöSfin oli firseellä annettu homioifeuben 
fanSliStille $arí ©ugen RanbelFiile, jonta St’. |jomioifeuben määräpfsen mutaan 
tuli ÄannemiSfaalinmiraSton huolesta olla siinä saapumilla.

(SsiiuhuubettaeSsa hamaittiin homioifeubenfanSliSti Ranbell, filosofian maiS» 
teri Sperman ja fenraatimajuuri Haigorobofs jääneen pois istunnosta; ja il= 
moitti faupunginpalmelija ?lbols SBilhelm Rpberg, jota oli toimittanut esiiithuubon, 
että heistä filosofian maisteri Sperman fpllä oli Raatihuoneen pääfäptämän omen 
ebuStatla, mutta että sinne asetetut potiisifonStaapelit eStimät häntä tulemasta 
sisään, jonta johboSta pöptäfirjaan meriittiin, että jo ennen istunnon ottamista 
mainittua säptämäitomea samaten tuin Raatihuoneen ^atriinanfabulle päin ole. 
maa porttia setä tuomioiStuinhuoneuStoihin miemää porraSfäptämää ja mainit. 
iujen hnoneuStojen etuhuoneita martioi tufuisa poliisimosma täfäläisen poliisi» 
laitofseit fomisariuSten SSilho Vefosen, Stlefsanber Aiolobfinin, gjrjö Ruotjin ja 
Vaulutsfpn johboöa.

Sämän jälteen esitettiin RaaStumanoifeuteen tullut firje Suomen Se. 
naatin OifeuSosaStoSta: — — (fiats. sim. 12).

Sittenfuin tähän mietä oli merfittp, että RaaStumanoifeuben pKämainituSsa 
istunnossa tefemän päätöfsen mufaan asiassa fuuluSteltamifsi oli ollut futsuttama 
poliisimestari ÖmerSti fzerbinanb Stlefsanber Slabimir ©arlstebh poliisifomb 
snrinfset Vrjö 3lnbrososf ja Vetonen, poliisiplifonStaapeli AiagnuS Aiauritz 
SDJajanber setä poliisitonStaapelit Aiifaet Simberg, $arl g)rjö Sopan Sjömatl, 
SlnberS SrnSt Renlunb ja Otto Särminen setä että sen mufaan tuin faupungim 
patmelija Rpberg tobiSH, faifitte näille hentilöille, joista Sjömall ja Renlunb 
eimät enää olleet poliisilaitofsen palmetufseSsa, oli annettu tobiStettama Eutsu. 
muS, setä että RaaStutoanoifeuS oli läänin SumernöörinmiraStolta firjeeSsä ppp. 
tänpt toimenpibettä, että luutnantti tänne sijoitetussa SBenöjän fotamäeSsä Schu= 
ramljefs samassa tarfoitufseSsa asianmufaiseSti oifenteen haastettaisiin, mihin 
firjeeseen ei mitään raaStauSta ollut saapuniu, futsuttiin ÖroerSti ©arlstebt, 
jonta ilmoitettiin saapuneen RaStumanoifeuben etuhuoneeseen, esiin; ja sitten, 
tuin OmerSti ©arlfteby aiheen annettua, oli selittänpt tulleensa tänne, saapu» 
mille miran puolesta, eitä hänelle annetun Eutsumutfen nojalla, ilmoitti ÖmerSti 
hänelle asetettuihin fpfpmptsitn, että hän tumernöörin, fenraatimajuuri faigo. 
robossin, suullisen fäSfpn nojalla oli EäSfenpt Raatihuoneelle sinne npt asetetun 
poliisimoiman estämään RaaStumanoifeuben iStuntohuoneefeen saapumasta fetään 
muita tilin RaaStumanoifeuben jäseniä ja palmefuStniehiä; että hän mpöSfin 
oli fieltänpt tänne luisuttuja poliisifomisariufsia J a  fonStaapeleja futsumuSta 
noubattamaSta; setä että ne toimenpiteet, joihin ÖmerSti siten hänelle annetun 
fäSfpn mufaan oli rphtynpt, eimät foSfeneet ainoastaan tämän päimän istuntoa, 
maan mpöSfin tarfoittiroat npt puheena oleman fpomioifeuben määräämän 
tuttimufsen toimittamista, toifenafin aitana, jota sitä marten mahboiliseSti mää. 
rättäisiin; sonta jälteen OmerSti Sarlstebt sai aStita uloS.

Seit tähbert mitä siten oli tapahtunut päätti RaaStumanoifeuS lopettaa iS= 
tuntonsa setä firjeeSsä S. fpomioifeitbelle, mpötäliittäen otteen RaStumanoifeuben 
pöptäfirjaSta ja palauttaen tänne lähetetyn asiafirjamihfon, ilmoittaa, niittä eS= 
teet olimat fohbannect RaaStumanoifeubetle annetun toimen täyttämistä.“
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kun Alaalisfuun 27 pmä sitten oli AaaStuWöuoifeudeu neljännessä osaS» 
foSsa toimitettama toinen edellä mainituista tutfimufsiSta', cSti poliisi niinifään 
todistajien p. m. oifeuteen saapumasta, joten tutfinto täytyi jättää sifseen.

Sellainen on niiden mieltä fuohuttamain tapahtumain meno ja sisällys, 
joita äsiettäin on näytelty Suomen lainfäytön alalla. Hottjioifeutfien ja raaS» 
tuloanoiieuden laissa phspmän ja armottaan faunan maStafohtana efiytyy maamme 
forfeimman oifeuden ja haflintomiranomaisten menettely perin surfeaSsa mafoSsa. 
Alutta niinfuin oli otafsuttamiSsa on marsinfin Surun spomioifeuden marma 
esihthminen laillisuuden puolesta antanut aihetta moitteisiin siltä taholta maaS» 
samme, missä oifeudelliset näföfohdat eimät ote määräminä edeS lainfäytön har» 
soittamiseen nähden, yllämainitussa puoliroiralliseSsa firjoitufseSsa Uudessa Suo» 
mettareSsa leimataan nimittäin Surun spomioifeuden menettelp mahingollisefsi 
maallemme ja sen oifeudenhoidolle. SSäiStpminen olisi, sanotaan, ollut rcii» 
saampaa, ilman että fansan funnioituS lafejatnme fohtaan sen fautta olisi tullut 
miteufään järfäptetpfsi. Sun miime muosien fofemufset omat silmäin edessä, 
niin tämä mpöntymäisyySpolitiifan uusi ilmaus —  heitettpnä miehiä fohtaan, 
jotta omaan etuunsa fatsomatta omat uhranneet mirfa=asemansa sen mafaumuf» 
sensa tähden, mifä heillä on ollut melmollisuudcn ja laillisuuden tiestä — ei 
olisi ansainnut erittäin mainitsemista. Alutta samassa firjoitufseSsa on fatsi 
muuta seiffa, jotfa eimät nähtä oleman tässä phtcpdeSsä fotonaan sifseen jä= 
tettämät.

Siiman marmafsi mäitetään ensifsifin, että Suomen fansa ja eteufin sen 
mirfamiehet saamat liittää passiimiSta maStarintaa maassamme niiden muonna 
1902 sipaistujen lainmaStaiSten asetusten syntymisestä, jotta foSfemat mirfa» 
miesten asettamista, mirfamieSten erottamista ja sitä, missä järjeStpfseSsä sppte 
on tehtämä. Sämä moite sellaisenaan ei fyllä olisi paSsiimisen maStarimtan 
fannattajain maifea feStäö. Sillä jos lain faunasta laillisilla feinoilla fiinni» 
pitäminen aiheuttaa lainriffomufsia ja perustuslain louffaufsia mcnäläiseltä ta» 
holta, niin se on tosin malitettamaa, mutta ei ole autettaraiSsa. Sellainen 
menettelp tuolta taholta ei sitä paitsi tuota mitään ppspmäistä moittoa menäläiS» 
tpttämiSpolitiifalle. Sillä lafia ja oifeutta ei moida määrppden aseilla fufistaa, 
niin fauan fniit fansa ja lain fäpttäjät pitämät fiinni oifeudeStaan. ißifemmin» 
fin jofainen laittomuus, johon npfpinen halütuSsuunta häätpp turmautumaan, 
on pafoStafiu omansa heifontamaan tuon suunnan maifutuSta ja armoa mäeS» 
tön ja faiffien oifeinajatteleraain silmissä. Alutta totuuden tähden saattaa fui» 
tenfin olla spptä. ferran fäiffiaan saada tosiasiafsi merfitpfsi, että puheenalaisten 
asetusten spntpmiStä ei ensinfään moida pitää paSsiimiseSta maStarinnaSta ai» 
heutuneena. Sodellinett asianlaita on nimittäin se, että se fomitea, jofa Söenär 
jän maltafimnnnneumoSton fanSliaSsa on asetettu fofoonpanemaan tietoja Suo» 
men laeista sefä järjestämään näitä lafeja ja jossa prosessori A. Sergejemsfi 
on puheenjohtajana, jo useissa istunnoissa spuhtifuulla 1901 on fäsitellht aluS» 
famia ehdotufsia sittemmin (ElofurtSsa 1902 juIaiStuifsi pnnä erinäisifsi muifsifin 
Suomen hallitusta foSfemifsi asetufsifh, sefä että keisarillinen AlajeSteetti esitte» 
lpSsä fesällä 1901 on periaatteessa hpmäfspnpt maStaiset toimenpiteet Suomen 
mirfamieSten laillisesti turmatun aseman laffauttamisefsi. Slimait mastoin edellä 
mainittua mäitettä omat siis puheenalaiset asetufset, jotfa alfuperäiseSsä muodoS» 
saan lienemät olleet eräissä fohben mieläfin enemmän oifeuttalouffaamia suoma» 
laisten lannalta fatsoen fuiit sittemmin julaiStuy suunnitellut ja malmiStellut 
paljoa ennemmin luin mitään maStarintaa 1901 muoden laitonta asemelmollisuuS»



asetusta roaStaan on moitu tepbätään. Aiiben mäitteiben perätiömyy», joitta 
foetetaan pämutää luottamus lailtisuuben puoluStutseen, on iti» aiman ilmeinen.

Ailitta tuomioistuinten menettelyä puyeenalaisia asioita fäsiteltäeSsä moiti, 
taan muultatin luin poliittisten toiisnuSnäföfohtaiii lannatta. SBiriafyytteitä 
foSteman asetitisen peruStuSlainmaStaisuuStin teybään epäiiyfsen alaiseisi, joS 
fopta toarotoin sanoin. (Silmäys Surun Oomioifeuben enemmistön perusteluun 
setä rifoSlain moimaanpanoasetufsen 15 §:ään riittää fuiteniin saattamaan tain. 
oppimattomaniin toafuutetufsi siitä, mitä oifeuben lanta tässä asiassa on. SSielä 
jprfemmin puolletaan sanotussa lirjoitutseSsa sitä iäsityStä, että tuomarin 
Suomen lain mutaan ei tule tuttia annettujen asetusten perustuslaillisuutta, 
maan että lafi muta melmoittaa hänet soroettuttamaan laimoaStaisia täSfpjä. 
Sämän tuelsi esiintuobaan ensifsifin, että maamme tuomioistuimet eiroät ennem
min ole ryhtyneet sellaiseen tutfimiseen, maitta ennen touotta 1863 aihetta ei 
olisi puuttunut.

Sätä maStaan tässä ainoastaan mertittätöön tosiasiafsi, että laitti ne Suo. 
men oifeuStieteen ebuStajain lausunnot, joita meillä näihin saaffa on annettu, 
omat feSienään täysin yhtäpitämiä siinä fopben, että suomalaisella tuomaritta 
laillisesti on sellainen tutfimiSoifenS ja roelmolIisuuS. Se että tämä fysymyS 
meillä ennen on ollut enemmän tieteiSperäiStä tuin täytännöfliStä laatua, riip. 
puu luonnollisesti siitä että pallituSroalta ei ole ennen tehnyt itseänsä syypääfst 
lain säätämisestä moimaSsa olemain sääntöjen ilmeiseen ja suunnitelmanani, 
laiseen syrjäyttämiseen. Hun joStuS ennen on annettu asetufsia menemällä tpal. 
litsijan lainsääbäntöoileuben rajoja ulonimafsi, niin se on yleensä tapahtunut 
sellaisitta aloitta, missä taloubettiscn ja yleisen lainsääbännön mältneu raja ei 
ole täysin setmä. Alutta tuinta toisin ontaan miime muosiita annettujen mää. 
räpSten laita, läpäisemättä olisi maamme tuomarifnnta pettänyt melmollisuu. 
tensa, joS se olisi tuominnut peruStuslainmaStaisten täStpjen, eitä lain ja tail, 
listen asetusten mutaan. Sillä  niinfuin tuomarin ohjeessa sanotaan, „ Alita 
funingaS fohtuubeit mutaan tahtoo, se on latina pibettämä, niin ntpöS se, mi. 
hiit yhteinen fansa suostuu." Alutta „mieli, tahi mätimalta ei ole maan oi. 
teuS" eitä siis moi eitä saa sitoa tuomaria hänen toiminnassaan.

sPerin malitettamaa on, että henlilöt, jotta nsmimertitlä „Salimiepiä" toet. 
tamat saaba tausunnoitleen maifutuSta, omat moitteet asettua sellaiselle lannalle 
npfpiseSsä oiteuSriStiriibaSsa. Sun puoltapitämittä lausunnoitta heitetään lie. 
roentämä mato haltituSroailan oiteubenlouttauSten pii ja tasataan moitetta niitä 
toptaan, jotta täyttämät uStottisuuben melroottisuutensa latia toptaan, niin se on 
tosiaaniin huonoin palmeluS, miniä nptpaifaan moi tepbä isänmaallensa.
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