




Km
im : IX





L'̂vo/Cfss
/ U

Alamaiset ehdotukset
Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi,

Asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta

sekä

Asetukseksi Suomen Suuriruhtinaanmaalle annetun 
uuden rikoslain voimaanpanemisesta ja siitä 

mitä sen johdosta on vaarinotettavaa,

ynnä perussyitä näihin ehdotuksiin.

Valmistanut komitea, joka oli määrätty tarkastamaan vuonna 1875 
painettuja alamaisia ehdotuksia sanotuksi rikoslaiksi 

ja sanotuiksi asetuksiksi.

3H£elsixigissä.3
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, 1884.





— — —

E hdotus

Suomen Suuriruhtinaanmaan 

R i k o s l a i k s i .



'



Sisällys:

Niistä, jotka kuuluvat tämän lain a l l e ....................
R angaistuksista ...........................................................
Niistä perusteista, jotka sulkevat pois rangaista-
vaisuuden tahi sitä vähentävät...................................
Y rityksestä.....................................................................
Osallisuudesta....................* ........................................
Suosimisesta.....................................................................
Jälleenlankeemuksesta.................................................
Rangaistavain toimintain yhteensattumisesta ja ran
gaistusten yhteenpanem isesta..................................
Siitä määräajasta, jonka kuluessa rangaistava toi
minta on pantava syytteesen ja annettava ilmi sekä
rangaistus pantava täytäntöön..................................
Vahingonkorvauksesta.................................................
Rikoksista uskontoa ja uskonnonharjoituksia vastaan
V altiopetoksesta...........................................................
Maanpetoksesta ja muista rikoksista Suomenmaan 
tahi Venäjän Keisarikunnan turvallisuutta vastaan 
Majesteetinrikoksesta, sekä väkivallasta ja kunnian 
loukkauksesta Keisarillisen huoneen jäseniä kohtaan 
Rikoksista ystävyydessä olevaa valtiota, sen pää-
miestä tahi lähettilästä v a s t a a n .............................
Rikoksista valtiopäivämiestoimen ja yleisen ääni
vallan vapaata käyttämistä vastaan .........................
Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjes
tystä vastaan ................................................................
Väärästä v a la sta ...........................................................
Rikoksista toisen säätyä vastaan ..............................
Aviorikoksista................................................................
Siveysrikoksista...........................................................
Murhasta, taposta ja tuottamuksesta toisen kuole
maan ..............................................................................
Lapsenmurhasta...........................................................
Avuttoman henkilön ulospanemisesta tahi sellaisen 
luota lä h te m isestä ......................................................

sivu 1.

55 8.
55 1 1 .

55 12.
55 14.
55 14.

55 15.

55 18.
55 21.
•5 23.
55 24.

55 25.

55 28.

55 29.

55 30.

55 31.
55 39.
55 40.
55 41.

55 45.
’ 5 46.

55 48’



25 luku. P ah oin p ite lystä ........................................................... sivu 49.
26 Kaksintaistelusta........................................................... 55 52.
27 » Rauhanrikkomisesta...................................................... 5» 53.
28 Rikoksista toisen vapautta v a s ta a n ........................ 55 55.
29 ?? Väärästä ilm ia n n o sta ................................................. 55 58.
30 » Kunnianloukkauksesta................................................. 55 59.
31 Näpistelystä ja varkaudesta.................................. ..... 55 63.
32 55 Kavaltamisesta................................................................ 55 67.
33 55 Pesänkavaltamisesta...................................................... 55 68.
34 55 Ryöstöstä ja k iristäm isestä....................................... 55 68.
35 5) Varastetun tavaran kätkemisestä, sekä siitä, joka

muuten suosii irtaimen omaisuuden rikollista saantoa 55 70.
36 55 Luvattomasta viljelemisestä sekä luvattomasta met

sästämisestä ja kalastamisesta................................... 55 72.
37 55 Yleistä vaaraa tuottavista rikoksista......................... 55 75.
38 55 Toisen omaisuuden hävittämisestä tahi vahingoitta

misesta . ................................................................. .... 55 84.
39 55 Petoksesta . ................................................................... 55 85.
40 55 Väärennysrikoksista...................................................... 55 86.
41 55 Rahaa koskevista rikoksista........................................ 55 91.
42 55 Epärehellisyydestä ja rangaistavasta oman voiton

pyynnöstä sekä salaisuuksien ilmaisemisesta . . . 55 94.
43 55 Konkurssirikoksista...................................................... 55 96.
44 55 Virkamiesten virkarikoksista....................................... • ' 55 98.
45 55 Väärinteoista uskontoa ja uskonnonharjoituksia

kohtaan .............................................  . . . . . . 55 105.
46 55 Väärinteoista valtiota ja yleistä järjestystä vastaan 55 106.
47 55 Siveellisyyden rikkom isesta........................................ 55 107.
48 55 Väärinteoista ihmisiä ja omaisuutta vastaan . . . 55 109.

Oikaistava:
108 sivulla 11 rivillä ylh. on 418 §.; lue 410 §.



1 Luku

Niistä, jotka kuuluvat tämän lain alle.

1 §. Joka Suomenmaassa tahi suomalaisessa laivassa 
tekee rikoksen tahi väärinteon, tuomitaan tämän lain jälkeen, 
olkoonpa hän Suomen kansalainen tahi ei.

Rikoksiksi nimitetään tässä laissa ne toiminnat, joista 
säädetään rangaistuksia aina 44 luvun loppuun asti, väärin
teoiksi taas ne toiminnat, joista on rangaistuksia määrätty 
jälellä olevissa luvuissa.

2 §. Joka ulkona maasta tekee valtiopetollisen tahi 
maanpetollisen toiminnan Suomenmaata vastaan, taikka jon
kun muun rikoksen maan turvallisuutta vastaan, taikka jon
kun 339, 340 tahi 341 §:ssä mainitun rikoksen, mikä kos
kee Suomen rahaa tahi sellaista Suomen arvopaperia, joka 
laissa on pantu setelirahan veroiseksi, tuomittakoon niinikään 
tämän lain jälkeen, olkoonpa hän Suomen kansalainen tahi ei.

Sama olkoon laki sillekin, joka maan palveluksessa ol
lessaan tekee ulkona maasta virkarikoksen.

3 §. Suomen kansalainen, joka ulkona maasta tekee 
muun kuin 2 §:ssä mainitun rikoksen, on niinikään tämän 
lain jälkeen tuomittava. Jos rikos ei ole tehty Suomen
maata eikä Suomen kansalaista vastaan; älköön siitä syy
töstä tehtäkö, ellei Keisari ja Suuriruhtinas määrää rikosta 
syytteesen pantavaksi.

Se mitä tässä ylempänä on sanottu, olkoon myös nou
datettavana, jos joku, joka ei ole Suomen mies, ulkona 
maasta tekee 1 kohdassa mainitun rikoksen ja sitten tulee 
Suomen kansalaiseksi.

4 §. Jos joku, joka ei ole Suomen kansalainen, ulkona 
maasta tekee Suomenmaata tahi Suomen miestä vastaan
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muun kuin 2 §:ssä mainitun rikoksen; niin hänkin tuomitta
koon tämän lain jälkeen, jos Keisari ja Suuriruhtinas mää
rää syytettä rikoksesta tehtäväksi.

5 §. Ulkona maasta toimitetusta väärinteosta tuomi
taan rangaistukseen ainoastaan silloin, kun se lain taikka 
liiton kautta on erittäin säädettynä.

6 §. Jos se, jota täällä syytetään että hän ulkona 
maasta on tehnyt rangaistavan toiminnan, voi näyttää, ettei 
siellä enää saada häntä syyttää, eikä hänelle tuomittua rangais
tusta panna täytäntöön, taikka että hän on toiminnastaan jo 
kärsinyt täyden rangaistuksen taikka on rangaistuksesta va
pautettu tahi armahdettu, älköön häntä rangaistukseen tuo
mittako; mutta jos hän on rangaistu toiminnasta, jota täällä 
seuraa viraltapano, mahdottomuus olemaan maan palveluk
sessa, pidättäminen viran toimittamisesta, taikka kansalais
luottamuksen menettäminen, niin se on hänelle tuomittava.

Jos syytteenalainen voi näyttää, ettei hänen toiminnas
taan ole rikospaikan laissa määrätty mitään rangaistusta; 
niin olkoon täälläkin vapaa rangaistuksesta, ellei toiminta 
ole joku 2 §:ssä mainittu rikos.

Jos syytteenalainen näyttää toteen, että hän toimin
tansa tähden on kärsinyt osan ulkona maasta hänelle tuo
mitusta rangaistuksesta; niin se on täällä otettava kohtuulli
seen huomioon.

7 §. Jos joku ulkona maasta on rangaistavasta 
toiminnasta tuomittu; älköön päätöstä pantako täällä täy
täntöön.

8 §. Vieraan vallan lähetystölle olkoon voimassa mitä 
yleisesti on tavaksi otettu tahi liiton kautta vahvistettu.

Erikseen on säädettynä missä muissa tapauksissa tätä 
lakia ei sovi käyttää.

2 Luku.
Rangaistuksista.

9 §. Yleisiä rangaistuslajia ovat:
1. Hengenrangaistus niistä rikoksista, joista puhutaan 

91 ja 180 §:ssä.
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2* Kuritushuone.
3. Vankeus.
4. Sakko.
Erityisiä rangaistuksia virkamiehiä varten ovat:
1. Viraltapano.
2. Pidättäminen viran toimittamisesta.
Yleiset rangaistuslajit ovat, toisiinsa verraten, kovem

pia tahi lievempiä siinä järjestyksessä, missä ne ovat ylem
pänä luetellut.

Miten yleisiin rangaistuslajeihin kuuluvat rangaistukset 
pannaan täytäntöön, siitä on erikseen säädettynä.

10 §. Kuritusrangaistusta tuomitaan joko elinkaudeksi, 
taikka määräajaksi, kumminkaan ei alle kuuden kuukauden, 
eikä päälle kahdentoista vuoden paitsi kun rangaistuksia 
pannaan yhteen.

Rangaistus määrätään täysiksi kuukausiksi, tahi vuo
siksi, taikka täysiksi vuosiksi ja kuukausiksi. Rangaistuk
sia yhteenpantaessa tuomitaan kuritushuoneesen myöskin täy
siksi kuukausiksi ja päiviksi, taikka täysiksi vuosiksi ja päi
viksi, taikka täysiksi vuosiksi, kuukausiksi ja päiviksi.

11 §. Vankeusrangaistukseen tuomitaan määräajaksi, 
kumminkaan ei alle viidentoista päivän, eikä päälle neljän vuo
den paitsi niissä tapauksissa, joita varten erittäin on määrätty 
pitempiä vankeusaikoja, sekä rangaistuksia yhteenpantaessa.

Rangaistus määrätään täysiksi päiviksi, tahi kuu
kausiksi, tahi vuosiksi, taikka täysiksi vuosiksi ja kuukau
siksi. Rangaistuksia yhteenpantaessa tuomitaan vankeuteen 
myöskin täysiksi kuukausiksi ja päiviksi, taikka täysiksi 
vuosiksi ja päiviksi, taikka täysiksi vuosiksi, kuukausiksi ja 
päiviksi.

12 §. Jos joku, joka ei ole Suomen kansalainen, tuo
mitaan kuritus- tahi vankeusrangaistukseen, ja jos hänet 
nähdään yleiselle turvallisuudelle tahi siveellisyydelle vaaral
liseksi; niin tuomittakoon samalla ajettavaksi maasta pois, 
sittenkun on rangaistuksensa kärsinyt.

13 §. Sakko tuomitaan täysinä markkoina ja menee 
kruunulle.
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Vähin sakko olkoon viisi markkaa. Suurin sakko ol
koon tuhat markkaa, ellei laissa ole erittäin säädetty isom- 
pata määrää jostakin silloin nimitetystä rikoksesta, tahi ellei 
sakkoja panna yhteen.

14 §. Joka tuomitaan sakkoon, mutta ei varainsa puo
lesta kykene sitä täydelleen maksamaan, on koko sakkomää- 
rästä pidettävä vankeudessa; ja oikeuden pitää sakkoa tuo
mitessaan samalla määrätä kuinka kauvan siitä on vankeu
dessa oltava.

Sakkoa muunnettaessa vankeudeksi vastatkoon viiden 
päivän vankeus sakkoa, joka on alle kolmenkymmenen markan.

Jos sakko on kolmekymmentä markkaa taikka enem
mänkin, niin vastatkoon yhden päivän vankeus aina viittä 
markkaa. Älköön kumminkaan vankeusaikaa määrättäkö yh
deksääkymmentä päivää pitemmäksi. Jos vankeuspäivien 
luku ei muunnettaessa sovi tarkalleen sakkoon; älköön sil
loin osaa päivästä otettako lukuun.

Vankeusaika määrätään päivinä.
15 §. Jos rangaistus on jonkun omaisuuden arvosta 

riippuvainen, niin noudatettakoon sitä arvoa, mikä sillä oli 
siihen aikaan kuin rikos tehtiin.

16 §. Viraltapanon kautta menettää tuomittu sen vi
ran, mikä hänellä on silloin, kun annetaan lopullinen päätös.

17 §. Viran toimittamisesta pidätettäväksi tuomitaan 
määräajaksi, korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Tuomittu joutuu tämän rangaistuksen kautta pidätet
täväksi sen viran toimittamisesta, joka hänellä on silloin, 
kun annetaan lopullinen päätös, sekä rangaistusajan kulu
essa menettämään ne edut ja oikeudet, mitkä sitä virkaa 
seuraavat.

18 §. Jos virkamies on virkarikoksen tähden tehnyt 
itsensä syypääksi viraltapanoon taikka viran toimittamisesta 
pidätettäväksi, ja jos hänellä siihen aikaan kuin asia rat
kaistaan, ei ole mitään virkaa, taikka jos se, joka oli mää
rätty jotakin virkaa väliaikaisesti hoitamaan, siinä on tehnyt 
rikoksen, jonka tähden hänet olisi pitänyt virasta erottaa 
tahi sen toimittamisesta pidättää; niin hän tuomitaan, vi-
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raltapanon asemesta, vähintään sadan ja enintään neljätu
hannen markan sakkoon taikka vankeuteen vähintään yhdeksi 
kuukaudeksi ja korkeintaan yhdeksi vuodeksi, sekä, viran 
toimittamisesta pidättämisen asemesta, viidenkymmenen jopa 
kahdentuhannenkin markan sakkoon.

19 §. Erinäisissä laissa mainituissa tapauksissa pitää 
virkamies, joka virkarikoksesta on tehnyt itsensä viraltapa
noon vikapääksi, niin myös se, joka oli määrätty virkaa vä
liaikaisesti hoitamaan ja siinä on tehnyt sellaisen rikoksen, 
minkä tähden hän olisi ollut pantava viralta pois, julistetta- 
man maan palvelukseen mahdottomaksi. Sanottu mahdotto
muus tuomitaan määräajaksi, kumminkaan ei yhtä vuotta ly- 
hemmäksi eikä kymmentä vuotta pitemmäksi. Jos se, joka 
on tehnyt itsensä sellaiseen mahdottomuuteen syypääksi, on 
samalla, viraltapanon asemesta tahi sen ohessa, tuomittu 
määräaikaiseen vapausrangaistukseen; niin hänet pitää?tuo
mita mahdottomaksi vähintään yhdeksi ja korkeintaan kym
meneksi vuodeksi päälle rangaistusaikansa.

Se, joka on mahdoton maan palvelukseen, on myöskin 
mahdoton toimittamaan julkista tointa tahi julkista asiaa.

20 §. Jos virkamies tuomitaan hengenrangaistukseen, 
tahi elinkautiseen kuritushuoneesen; niin hän on samalla 
julistettava virastaan erotetuksi.

Jos virkamies on tehnyt rikoksen, josta hän tuomi
taan määräaikaiseen kuritusrangaistukseen, ja jos seikat ei
vät ole erinomaisen lieventävät; niin hän pitää myöskin 
tuomittaman pantavaksi viralta pois, vaikkapa hän ei ole
kaan virassa tehnyt sitä rikosta.

Virkamies, jota ei ole tuomittu viralta pois, pitää pi- 
dätettämän viran toimittamisesta sillä aikaa kuin hän kär
sii kuritus- tahi vankeusrangaistusta, olkoonpa vankeusran
gaistus tuomittu suorastaan tahi kärsittäväksi sakon ase
mesta, ja hän menettää 17 §:n mukaan virkaa seuraavat 
edut ja oikeudet.

21 §. Virkamiehiksi sanotaan tässä laissa sekä val
tion virkamiehiä että niitäkin virkamiehiä, jotka kuuluvat 
valtion virka- tahi hallintovirastojen alle.
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Mitä tässä laissa säädetään virkamiehistä, se olkoon 
voimassa niillekin, jotka ovat määrätyt jotakin virkaa väli
aikaisesti hoitamaan.

Määräykset 16, 17, 18, 19 ja 20 §:ssä pitää sovelletta- 
man niihinkin, jotka ovat määrätyt tahi valitut toimittamaan 
julkista tointa taikka julkista asiaa.

22 §. Jos kuritusrangaistukseen, taikka kuuden kuu
kauden tahi siitä pitempään vankeusrangaistukseen tuomittu 
tekee rikoksen, josta puhutaan 193 §:ssä tahi 194 §:n 1 
kohdassa, taikka loukkaa toisen kunniaa, taikka tekee jon
kun muun rikoksen, josta tuomitaan ainoastaan sakkoa, taikka 
toimittaa väärinteon; niin häntä pitää rankaisulaitoksessa 
kurittaa sillä tavalla, kuin laissa rangaistusten täytäntöön
panosta säädetään.

#Jos elinkautiseen kuritushuoneesen tuomittu tekee ri
koksen, jota ei ole tässä ylempänä mainittu; niin oikeus 
tuomitkoon hänet, ellei hän ole rikoksestaan ansainnut hen- 
genrangaistusta, pantavaksi valosaan yksinäishuoneesen kor
keintaan kuudeksi vuodeksi. Jos rikos on törkeä, taikka 
seikat ovat raskauttavat, niin oikeus tuomitkoon rangaistuk
sen kovennukseksi:

1 kovan makuuvuoteen korkeintaan kolmeksikymme- 
neksi vuorokaudeksi; taikka

2 vesi-leipäruoan korkeintaan kahdeksikymmeneksi vuo
rokaudeksi; taikka

3 pimeän yksinäishuoneen korkeintaan kahdeksaksi vuo
rokaudeksi; taikka

4 näistä kovennuksista kaksi, taikka kaikki yhtaikaa.
Jos joku tämän §:n 1 kohdassa mainittu vanki, jota

ei ole tuomittu elinkautiseen kuritushuoneesen, tekee muun 
kuin siinä sanotun rikoksen; niin olkoon noudatettavana mitä 
laki siitä rikoksesta määrää.

Jos joku tämän §:n 1 kohdassa mainittu vanki, ulkona 
rankaisulaitoksesta, tekee jonkun siinä sanotun rangaistavan 
toiminnan, ja jos hän samaan aikaan on jostakin muusta 
teosta tutkittavana; niin oikeus tuomitkoon molemmista
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teoista, elinkautisen vangin niinkuin 2 kohdassa säädetään, 
ja muun vangin yleisen lain jälkeen.

23 §. Jotkut laissa erittäin merkityt rikokset tuottavat 
sen seuraamuksen, että tuomittu julistetaan kansalaisluotta
muksensa menettäneeksi. Jos hän tuomitaan sellaisesta ri
koksesta hengenrangaistukseen taikka elinkautiseen kuritus- 
huoneesen; niin pitää hän julistettaman menettäneeksi kan
salaisluottamuksensa ainiaaksi. Jos hän tuomitaan rikok
sesta määräaikaiseen kuritusrangaistukseen, taikka vankeu
teen; niin julistettakoon kansalaisluottamuksensa menettä
neeksi vähintään yhdeksi ja korkeintaan kymmeneksi vuo
deksi päälle rangaistusaikansa.

Joka on tuomittu kansalaisluottamuksensa menettä
neeksi, kadottakoon sen viran tahi yleisen toimen, mikä hä
nellä on silloin, kun lopullinen päätös annetaan, niin myös 
oikeutensa kantaa rintatähtiä sekä Keisarin ja Suuriruhti
naan lahjoittamia kunniamerkkiä; olkoon myös sen ajan ku
luessa, joksi mainittu seuraamus on hänelle tuomittu, ero
tettu kaikista niistä oikeuksista ja eduista, joiden nautti
mista varten vaaditaan hyvää mainetta.

24 §. Sen esineen arvo, joka on tuomittu menetetyksi ja 
jota ei ole katsottu tarpeelliseksi hävittää, menee kruunulle, 
ellei siitä ole toisin säädetty; kumminkin pitää vahingonkor
vaus, jota ei saada rikolliselta ulos, otettaman esineen arvosta, 
jos siitä nostetaan kanne 84 §:ssä mainitun ajan kuluessa.

25 §. Jos painotuote, kirjoitus tahi kuvallinen esitys 
julistetaan loukkaaviksi; niin pitää ne kappaleet siitä tuot
teesta, jotka löytyvät tekijän, ulosantajan, kustantajan, valmis
tajan, taikka julkisen myöjän, levittäjän tahi näytteillepanijan 
huostassa, niin myös ne laatat ja kaavat, joita on käytetty yk
sinomaisesti sen tuotteen valmistamiseksi, olkootpa kenenkä 
hyvänsä, tuomittaman menetetyiksi ja tehtämän kelvotto
miksi. Jos ainoastaan joku osa puheenalaisista tuotteista on 
loukkaavaa laatua, ja jos sen voi helposti erottaa muista 
osista, niin tuomittakoon vaan loukkaava osa sekä sitä vas
taava osa laatasta tahi kaavasta menetetyiksi ja tehtäköön 
kelvottomiksi.
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26 §. Erinäisissä tapauksissa, jotka ovat laissa erit
täin merkityt, tuomitaan rikoksista ja väärinteoista, paitsi 
tässä luvussa säädettyjä seuraamuksia, myös muitakin.

3 Luku.

Niistä perusteista, jotka sulkevat pois rangaistavaisuuden 
tahi sitä vähentävät.

27 §. Teko, joka muuten on rangaistava, olkoon ran
gaistukseen, jos sen tekee lapsi, joka ei ole päässyt viiden
toista vuoden ikään; kumminkin sopii oikeuden asianhaarain 
mukaan määrätä, että vanhempain taikka sen, jonka hoidossa 
ja käskynalaisena lapsi on, pitää sitä ojentaman kurituksella 
huoneuksessa ja todistajain läsnäollessa, taikka että se pan
naan yleiseen kasvatuslaitokseen.

Kuritusta, mikä jollekulle on tuomittu, älköön kummin
kaan annettako sittenkun hän on päässyt viidentoista vuo
den ikään, vaan pantakoon hän sen sijaan kasvatuslaitok
seen, jos oikeus näkee olevan syytä määrätä hänet sinne.

Jos vanhemmat taikka se, jonka hoidossa ja käskyn
alaisena lapsi on, eivät anna sille määrättyä kuritusta; niin 
kuritus on polisiviraston toimesta pantava täytäntöön.

Se, joka on kasvatuslaitokseen pantu, on siellä pidet
tävä niin kauvan kuin se viranomainen, jonka valvonnan 
alla laitos on, katsoo sen hänelle tarpeelliseksi; kumminkin 
on hän päästyänsä kahdeksantoista vuoden ikään päästet
tävä pois.

28 §. Jos se, joka on päässyt viidentoista vaan ei 
kahdeksantoista vuoden ikään, tekee rangaistavan toimin
nan, niin noudatettakoon seuraavia rangaistusmääräyksiä:

1. Jos toiminnasta on määrätty hengenrangaistus, tahi 
elinkautinen kuritushuone taikka tutkinnon mukaan joko 
elinkautinen tahi määräaikainen kuritushuone; niin tuomitta
koon kuritushuoneesen vähintään neljäksi ja korkeintaan 
kahdeksitoista vuodeksi.

2. Muissa tapauksissa olkoon yleisiin rangaistuslajei- 
hin kuuluva rangaistus lievempi, kuin jos syyllinen olisi oi-
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lut kahdeksantoista vuoden ijässä, mutta vähintäänkin nel
jännes siitä vähimmästä rangaistuksesta, joka on säädettynä 
siitä toiminnasta, minkä hän on tehnyt, ja, jos siitä on 
määrätty erilajisia rangaistuksia, vähintäänkin neljännes näille 
säädetyistä vähimmistä määristä. Jos täten tulisi määrättä
väksi kuritusrangaistusta alle kuuden kuukauden; niin se on 
muunnettava vankeudeksi yhtä pitkäksi aikaa kuin kuritus- 
huonetta olisi pitänyt tuomita.

3. Säännöksiä viraltapanosta, mahdottomuudesta maan 
palvelukseen, pidätyksestä viran toimittamisesta, kansalais
luottamuksen menettämisestä, sekä muista seuraamuksista tu
lee myöskin käyttää.

29 §. Mielipuolen tahi sen, joka sairauden, mielen- 
vijan, ikäheikkouden taikka muun syyn takia on ymmärrystä 
vailla, toimittama teko olkoon rangaistukseen.

30 §. Jos joku tekee rangaistavan toiminnan sellai
sessa satunnaisessa tilassa, jossa hän ei ole tunnossaan, ja 
jos hän ilman omaa syytään on siihen tilaan joutunut; niin 
se toiminta olkoon rangaistukseen.

Jos hän on omasta syystään joutunut sanottuun tilaan; 
niin oikeus tutkikoon, asianhaarain mukaan, onko hän toi
minnastaan rangaistukseen vikapää vai eikö.

31 §. Jos joku väkivallalla, jota hän ei jaksanut vas
tustaa, on johonkin toimintaan pakoitettu; niin olkoon ran
gaistuksesta vapaa.

32 §. Jos joku, itseänsä taikka toista henkilöä tahi 
omaa taikka toisen omaisuutta varjelukseen alotettua tahi 
juuri alotettavaa väärää hätyytystä vastaan, on tehnyt toi
minnan, joka oli hätyytyksen torjumiseksi välttämätön; äl
köön hänelle silloin tuomittako rangaistusta siitä, mitä hänen 
sellaisessa hätävarjeluksessa on täytynyt hätyyttäjälle tehdä.

33 §. Hätävarjelusta saadaan käyttää silloinkin, kun 
joku luvattomasti tunkeutuu toisen asuntoon, työhuoneesen, 
huoneukseen, taloon tahi laivaan, taikka tekee vastarintaa 
sille, joka, tavatessaan hänet itse teossa, tahtoo ottaa omansa 
takasin.
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34 §. Jos vanki tahi kiinnipantu henkilö yrittää kar- 
f i  ! kaarnaan, taikka tekee vastarintaa vanginvartijalle tahi sille,

joka tahtoo estää häntä karkaamasta, taikka sille, jonka 
silmän alla hän rankaisulaitoksessa, vankilassa tahi muussa 
säilytyspaikassa on, silloin kun tämän tulee ohjata häntä järjes
tykseen, taikka jos joku kiinniotettava tahi vankihuoneesta ka
rannut tekee vastarintaa sille, jonka tulee toimittaa kiinni- 
pano tahi ottaa karkulainen kiinni, taikka joka siinä on 
apuna; silloin sopii niinikään rangaistuksetta käyttää sen 
verran väkivaltaa, kuin tarvitaan karkaamisen estämiseksi, 
järjestyksen pysyttämiseksi voimassaan, kiinnipanon toimitta
miseksi, tahi karanneen kiinniottamiseksi.

Sama olkoon laki, jos joku muu kuin ylempänä sanottu 
henkilö väkisin tahi väkivaltaa uhaten asettuu vastustamaan 
sitä, joka 1 kohdassa mainituissa tapauksissa tahtoo karkaa
mista estää, pysyttää järjestystä, toimittaa kiinnipano, tahi 
ottaa karannut kiinni.

35 §. Jos joku niissä tapauksissa, joista puhutaan 32, 
33 tahi 34 §:ssä, on tehnyt enemmän väkivaltaa, kuin mitä 
hätä vaatii; niin olkoon rangaistukseen vikapää. Jos hätä 
tahi vaara oli niin päälletunkeva, ettei hän kauhistuksen tahi 
säikähdyksen tähden kyennyt miettimään; älköön häntä sil
loin tuomittako rangaistukseen.

36 §. Jos joku, itseänsä tahi toista henkilöä taikka 
omaa tahi toisen omaisuutta pelastaakseen päälletunkevasta 
vaarasta, on tehnyt jonkun rangaistavan toiminnan, ja jos 
pelastus ilman sitä olisi ollut mahdoton; niin oikeus tutki
koon, asian ja seikkaili mukaan, onko hän toiminnastaan vi
kapää rangaistukseen vai eikö.

37 §. Jos se, joka on tehnyt itsensä rangaistavaan 
toimintaan syypääksi, on siitä ilman omaa syytään joutunut 
kauvan olemaan vankilassa; niin se on, rangaistusta määrät
täessä, otettava kohtuulliseen huomioon.

38 §. Rikollisesta teosta, joka nähdään enemmän ta
paturmaiseksi kuin tuottamuksesta lähteneeksi, älköön ran
gaistusta tuomittako.
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4 Luku.
Yrityksestä.

39 §. Jos joku, aikomuksessa tehdä erinäisen rikok
sen, on tehnyt toiminnan, minkä kautta rikoksen toimeenpa
nemista on alotettu, mutta rikosta ei ole saatettu perille; 
niin pitää hän katsottaman rikosta yrittäneeksi.

40 §. Yritys on rangaistava ainoastaan silloin, kun 
siitä on laissa erittäin säädettynä.

41 §. Yritys rangaistaan seuraavain määräysten mu
kaan:

1. Jos täydelleen tehtyä rikosta seuraa hengenrangais- 
tus taikka elinkautinen kuritushuone, tahi tutkinnon mukaan 
kuritushuonetta joko elinkaudeksi taikka määräajaksi; niin 
yritys rangaistaan vähintäänkin kahden vuoden kuritushuo
neella.

2. Ellei täydelleen tehdystä rikoksesta säädetä muuta 
yleisiin rangaistuslajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin kuri
tushuonetta määräajaksi; niin yritys rangaistakoon vähintään 
kuuden kuukauden kuritushuoneella taikka vankeudella alle 
kuuden kuukauden.

3. Ellei täydelleen tehdystä rikoksesta ole määrätty 
muuta yleisiin rangaistuslajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin 
kuritushuonetta määräajaksi tahi vankeutta, taikka ainoas
taan vankeutta; silloin vähin rangaistus yrityksestä olkoon 
vastamainittuin rangaistuslajien alin rangaistusmäärä 10 ja 
11 §:n mukaan.

4. Ellei täydelleen tehdystä rikoksesta säädetä muuta 
yleisiin rangaistuslajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin van
keutta tahi sakkoa, taikka ainoastaan sakkoa; niin vähin 
rangaistus yrityksestä olkoon tässä kohdassa mainittuin ran- 
gaistuslajien alin rangaistusmäärä 11 ja 13 §:n mukaan.

5. Isoin rangaistus yrityksestä olkoon niissä tapauk
sissa, joista puhutaan 1 kohdassa, kahdentoista vuoden ku
ritushuone, ja muissa tapauksissa kolme neljännestä siitä 
rangaistuksesta mikä täydelleen tehdystä rikoksesta on suu-
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rimmaksi säädetty, sekä, jos siitä on määrätty erilajisia ran
gaistuksia, kolme neljännestä siitä määrästä, mikä kullekin 
näistä rangaistuksista on korkeimmaksi säädetty.

6. Säännöksiä viraltapanosta, mahdottomuudesta maan 
palvelukseen, pidätyksestä viran toimittamisesta, kansalais
luottamuksen menettämisestä, sekä muista seuraamuksista 
tulee myöskin käyttää.

Muutamissa tapauksissa rangaistaan yritys niinkuin erit
täin on säädettynä.

42 §. Yritys olkoon rangaistukseton, jos yrittäjä:
1. itsestänsä eikä ulkonaisten esteiden tähden on luo

punut rikoksen täyttämisestä; taikka
2. itsestänsä, ennenkun hänen tekonsa on tullut ilmi, 

on estänyt sitä vaikutusta syntymästä, joka rikoksen täyt- 
tämykselle on omansa.

43 §. Jos yritys 42 §:n jälkeen on rangaistukseton; 
niin pitää yrittäjä kumminkin, jos hänen tekemänsä toiminta 
semmoisenaan on rikos tahi väärinteko, tuomittaman siitä 
rangaistukseen.

5 Luku.
Osallisuudesta.

44 §. Jos kaksi tahi useammat ovat yhdessä tehneet 
rangaistavan toiminnan; niin itsekukin heistä on sen teki
jänä rangaistava.

45 §. Joka käskee, palkkaa, kiusaamalla houkuttelee 
taikka muuten tahallansa saattaa tahi viettelee toista ran
gaistavaan toimintaan, rangaistakoon, jos tämä tekee sen 
toiminnan, yllytyksestä niinkuin jos hän itse olisi toiminnan 
tehnyt.

46 §. Jos joku, toisen tehdessä rikosta taikka sitä en
nen, tahallansa on neuvolla tahi työllä helpoittanut tahi edis
tänyt hänen tekoansa; niin rangaistakoon avunannosta seu- 
raavain määräysten mukaan:

1. Jos rikosta seuraa hengenrangaistus, taikka elinkauti
nen kuritushuone, tahi tutkinnon mukaan kuritushuonetta
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joko elinkaudeksi taikka määräajaksi; niin avunanto rangais
takoon vähintäänkin kahden vuoden kuritushuoneella,

2. Ellei rikoksesta säädetä muuta yleisiin rangaistus- 
lajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin kuritushuonetta määrä
ajaksi; niin avunanto rangaistakoon vähintään kuuden kuu
kauden kuritushuoneella taikka vankeudella alle kuuden kuu
kauden.

3. Ellei rikoksesta ole määrätty muuta yleisiin ran- 
gaistuslajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin kuritushuonetta 
määräajaksi tahi vankeutta, taikka ainoastaan vankeutta; 
silloin vähin rangaistus avunannosta olkoon vastamainit- 
tuin ra*ngaistuslajien alin rangaistusmäärä 10 ja 11 §:n 
mukaan.

4. Ellei rikoksesta säädetä muuta yleisiin rangaistus- 
lajeihin kuuluvata rangaistusta, kuin vankeutta tahi sak
koa, taikka ainoastaan sakkoa; niin vähin rangaistus avun
annosta olkoon tässä kohdassa mainittuin rangaistuslajien 
alin rangaistusmäärä 11 ja 13 §:n mukaan.

5. Isoin rangaistus avunannosta olkoon niissä tapauk
sissa, joista puhutaan 1 kohdassa, kahdentoista vuoden ku
ritushuone, ja muissa tapauksissa kolme neljännestä siitä 
rangaistuksesta, mikä rikoksesta on suurimmaksi säädetty, 
sekä, jos siitä on määrätty erilaisia rangaistuksia, kolme nel
jännestä siitä määrästä, mikä kullekin näistä rangaistuksista 
on korkeimmaksi säädetty.

6. Säännöksiä viraltapanosta, mahdottomuudesta maan 
palvelukseen, pidätyksestä viran toimittamisesta, kansalais
luottamuksen menettämisestä, sekä muista seuraamuksista 
tulee myöskin käyttää.

47 §. Sellainen mieskohtainen suhde, joka sulkee pois, 
vähentää tahi enentää jonkun teon rangaistavaisuutta, pitää 
otettaman huomioon ainoastaan siihen tekijään, yllyttäjään 
taikka auttajaan nähden, jota tämä suhde koskee.

48 §. Tässä laissa on erittäin säädettynä miten osalli
suudesta muutamissa rikoksissa tulee rangaista.
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6 Luku.
Suosimisesta.

49 §. Jos joku, sittenkun rikos on tehty, siitä tietäen 
auttaa rikoksentekijätä tahi jotakuta rikoksessa osallista, että 
rikollinen pääsisi rangaistuksesta taikka saisi teostaan etua; 
niin rangaistakoon suosimisesta enintään viidensadan mar
kan sakolla taikka korkeintaan yhden vuoden vankeudella. Jos 
hän sen teki voitonpyynnöstä; niin rangaistuksensa olkoon 
vankeutta korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka sakkoa. Äl
köön kumminkaan rangaistusta suosimisesta määrättäkö suo
situn teon auttamisesta tulevaa suurinta rangaistusta isom
maksi.

Älköön kumminkaan rikollisen aviopuolisoa eikä sitä, 
joka hänen kanssaan on suoraan ylenevässä tahi alenevassa 
sukulaisuudessa tahi lankoudessa, eikä rikollisen kasvatus- 
vanhempia, kasvattia tahi veljiä ja sisaria rangaistako rikol
lisen salaamisesta tahi hänen pakonsa edistämisestä.

50 §. Jos joku, joka rikolliselle on ollut apuna 49 
§:ssä mainitulla tavalla, on siihen sitoutunut, ennenkun sitä 
tekoa, jota hän suosi, oli käyty toimittamaan, tahi sen toi
mittamisen aikana; niin rangaistakoon avunannosta 46 § 
mukaan.

51 §. Kuinka suosiminen muutamissa tapauksissa on 
rangaistava, siitä säädetään 35 luvussa ja 281 §:ssä.

7 Luku.
Jälleenlankeemuksesta.

52 §. Jos eri rangaistus on säädettynä jälleenlankee
muksesta johonkin rangaistavaan toimintaan; niin rikollinen 
pitää siihen tuomittaman, jos hän, ennenkun lankesi jäl
leen, on kärsinyt loppuun suomalaisen oikeuden hänelle hä
nen edellisestä toiminnastaan tuomitseman kuritus- tahi 
vankeusrangaistuksen taikka sakon.

Niinikään tuomittakoon rangaistus jälleenlankeemuk
sesta, jos edellinen tahi jälkimmäinen taikka kumpikin toi-
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minta oli rangaistava yritys taikka osallisuutta rangaista
vassa toiminnassa.

53 §. Älköön jälleenlankeemuksen rangaistusta tuo
mittako, jos kymmenen vuotta on, ennenkun jälleenlankee- 
mus tapahtui, kulunut umpeen siitä kuin rikollinen pääsi 
kärsimästä edellisen toimintansa rangaistusta.

Älköön myöskään tuomittako jälleenlankeemuksen ran
gaistusta, jos rikollinen on ensimmäisen toimintansa tehnyt, 
ennenkun oli päässyt kahdeksantoista vuoden ikään.

8 Luku.
Rangaistavat toimintam yhteensattumisesta ja ran

gaistusten yhteenpanemisesta.
54 §. Jos joku ainoastaan yhdellä toiminnalla rikkoo 

useampia lain säännöksiä, niin hänet pitää ainoastaan yhden 
säännöksen jälkeen tuomita jotakin yleistä rangaistuslajia 
olevaan rangaistukseen, mutta se että hän on rikkonut mui
takin säännöksiä pitää otettaman raskauttavana seikkana 
huomioon. Jos eri säännösten määräämät rangaistukset ovat 
erilaiset; silloin tuomitaan rangaistus sen säännöksen jä l
keen, joka määrää kovimman rangaistuksen. Jos toimintaa 
jonkun säännöksen mukaan myöskin seuraa viraltapano, mah
dottomuus maan palvelukseen, pidätys viran toimittamisesta, 
kansalaisluottamuksen menettäminen, taikka jotakin muuta; 
niin tuomittakoon siihenkin.

55 §. Jos joku eri toiminnoillaan on rikkonut saman 
säännöksen, ja jos nämät toiminnat ovat keskenänsä sellai
sessa yhteydessä, että niitä tulee katsoa saman rikoksen 
taikka väärinteon jatkamiseksi; silloin pitää tuomita rangais
tusta niinkuin vaan yhdestä rangaistavasta toiminnasta, mutta 
se että toimintaa on jatkettu pitää katsottaman raskautta
vaksi seikaksi.

Jos hän sellaisten toimintain kautta on rikkonut use
ampia säännöksiä; olkoon laki niinkuin 54 §:ssä sanotaan.

56 §. Jos joku tekee erityisiä rangaistavia toimin
nolta, jotka eivät keskenänsä ole sellaisessa yhteydessä, että



niitä sopisi katsoa saman rikoksen taikka väärinteon jatka
miseksi; niin tuomittakoon, jos hän joutuu niistä yhtaikaa 
syytteenalaiseksi, kustakin toiminnasta eri rangaistukseen, 
vaikkapa hän olisikin toimintainsa kautta rikkonut ainoas
taan yhden säännöksen; kumminkin pitää siinä otettaman 
huomioon mitä 57, 58, 59, 60 ja 61 §:ssä säädetään.

57 §. Jos joku on hengenrangaistukseen vikapää; niinkat- 
sottakoon ne vapausrangaistukset ja sakot, joihin hän myös
kin on saattanut tehdä itsensä syypääksi, siihen menneiksi.

Elinkautiseen kuritusrangaistukseen menkööt niinikään 
muut vapausrangaistukset sekä sakot.

58 §. Jos joku on rangaistavista toiminnoistaan teh
nyt itsensä vikapääksi useampaan määräaikaiseen kuritus- 
rangaistukseen, silloin rangaistukset pitää pantaman yhteen; 
kumminkaan ei saada pisimpään rangaistukseen, taikka, jos 
ne eri rangaistukset ovat samanpituiset, yhteen näistä lisätä 
enempää kuin kolme vuotta.

Jos joku on rangaistavista toiminnoistaan vikapää use
ampaan vankeusrangaistukseen, silloin pitää rangaistukset 
niinikään pantaman yhteen; kumminkaan ei saada pisimpään 
rangaistukseen, taikka, jos ne eri rangaistukset ovat saman
pituiset, yhteen näistä lisätä enempää kuin kaksi vuotta.

59 §. Jos se, joka on tehnyt itsensä määräaikaiseen 
kuritusrangaistukseen vikapääksi, myöskin on tehnyt ran
gaistavan toiminnan, josta hän saapi vankeutta; silloin pi
tää vankeusrangaistus, lyhennettynä neljännestä lyhemmäksi, 
muutettaman kuritusrangaistukseksi. Noudattamalla mitä 
58 §:ssä on säädettynä pantakoon sitten sellaisen muutoksen 
kautta saatu kuritusrangaistus yhteen sen muun kuritusran- 
gaistuksen kanssa.

60 §. Jos joku, joka on tehnyt itsensä määräaikai
seen vapausrangaistukseen vikapääksi, myöskin vetää sak
koa, niin pitää sakko, kyetköönpä hän sitä maksamaan tahi 
ei, muutettaman vankeusrangaistukseksi 14 §:ssä säädettyni 
perusteiden mukaan; ja tämä vankeusrangaistus pantakoon, 
noudattamalla mitä 58 ja 59 §:ssä sanotaan, sen muun ran
gaistuksen kanssa yhteen.

16
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61 §. Jos joku rangaistavista toiminnoistaan vetää 
sakkoa eri summia, ilman että hän samalla on tehnyt it
seänsä hengenrangaistukseen taikka johonkin vapausrangais
tukseen vikapääksi, silloin laskettakoon sakot yhteen; ja oi
keus määrätköön samalla, 14 §:ssä säädettyin perusteiden 
mukaan, sen ajan, minkä sakkoihin tuomittu on pidettävä 
vankeudessa, jos hänellä ei ole varoja kokonaan suorittaa 
kaikkia sakkojaan.

62 §. Jos se, joka tuomitaan rangaistukseen vika
pääksi, sitä ennen on toiseen rangaistukseen tuomittu, ja jos 
tämän täytäntöönpanoa ei vielä ole alotettu; silloin pitää 
myöskin noudatettaman mitä 57, 58, 59, 60 sekä 61 §:ssä 
säädetään rangaistusten muuttamisesta ja yhteenpanemisesta.

63 §. Jos samaan aikaan ilmestyy täytäntöön panta
viksi useampia päätöksiä, joiden kautta sama henkilö on ran
gaistavaksi tuomittu; niin Keisarin ja Suuriruhtinaan käs
kynhaltija ilmoittakoon sen hovioikeudelle, joka panee ran
gaistukset yhteen sen mukaan mitä tässä luvussa sanotaan.

64 §. Jos se, joka rangaistavasta toiminnastaan on 
tuomittu rangaistukseen ja on sen osaksi tahi täydelleen 
kärsinyt, todistetaan tehneeksi toisen rangaistavan toiminnan, 
ennenkun hän sanottuun rangaistukseen tuomittiin, niin 
pitää se rangaistus, minkä hän viimeksimainitusta toimin
nastaan on ansainnut, noudattamalla määräyksiä 57, 58, 59, 
60 ja 61 §:ssä, pantaman yhteen sen ennen tuomitun ran
gaistuksen kanssa; ja oikeus määrätköön samalla, että ran
gaistusta pantaessa täytäntöön pitää luettaman pois mitä 
rikollinen on ensin tuomittua rangaistusta kärsinyt, olkoonpa 
hän kärsinyt siitä osan taikka sen kokonaan.

65 §. Jos se, joka rangaistavasta toiminnastaan on 
tuomittu rangaistukseen ja siitä on kärsinyt osan vaan ei 
kaikkia, uudestaan on tehnyt rangaistavan toiminnan, niin pi
tää jälkimmäisen toiminnan rangaistus, noudattamalla mää
räyksiä 57, 58, 59, 60 ja 61 §:ssä, pantaman yhteen sen 
kanssa, mitä edellisestä rangaistuksesta oli tähteenä silloin, 
kun jälkimmäinen toiminta tehtiin; ja oikeus määrätköön sa
malla, että rangaistusta pantaessa täytäntöön se pitää luetta-

2
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man pois mitä sanotusta tähteestä ehkä on pantu täytän
töön sen jälkeen, kun jälkimmäinen toiminta tehtiin.

Erityisistä rangaistuksista sille, joka on tuomittu elin- 
kaudeksi kuritushuoneesen ja sen jälkeen tekee rangaista
van toiminnan, on säädettynä 22 §:ssä.

66 §. Rangaistuksia yhteenpantaessa laskettakoon kuu
kausi kolmeksikymmeneksi päiväksi, ja osa päivästä jääköön 
lukuun ottamatta.

9 Luku.

Siitä määräajasta, jonka kuluessa rangaistava toiminta 
on pantava syytteesen ja annettava ilmi sekä 

rangaistus pantava täytäntöön.
67 §. Oikeus rikoksen syyttämiseen olkoon menetetty, 

ellei syytettä tehdä:
1. kahdenkymmenen vuoden kuluessa, jos rikoksesta 

on säädettynä hengenrangaistus, taikka elinkautinen kuritus- 
huone, tahi tutkinnon mukaan kuritushuonetta joko elinkau
deksi taikka määräajaksi;

2. kahdentoista vuoden kuluessa, jos rikoksesta sää
detty kovin yleistä rangaistuslajia oleva rangaistus on mää
räaikaista kuritushuonetta päälle neljän vuoden;

3. kuuden vuoden kuluessa, jos kovin yleistä rangais
tuslajia oleva rangaistus on kuritushuonetta korkeintaan nel
jäksi vuodeksi, taikka vankeutta päälle yhden vuoden; sekä

4. kahden vuoden kuluessa, jos se on vankeutta kor
keintaan yhdeksi vuodeksi, taikka sakkoa.

Oikeus tehdä syyte väärinteosta olkoon menetetty, el
lei sitä tehdä yhden vuoden kuluessa.

Jos virkamies tekee virkarikoksen; niin olkoon oikeus 
tehdä siitä syyte menetetty, ellei syytettä tehdä, jos vi
raltapano on määrätty rikoksen seuraamukseksi, kahdessa
toista vuodessa, sekä muissa tapauksissa kuuden vuo
den kuluessa. Jos virkarikos sisältää toisenkin rikoksen, 
josta sopii tehdä syyte pitemmän ajan kuluttua; niin tuo
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pitempi aika olkoon voimassa kumpaisenkin rikoksen syyt- 
teesen panemista varten.

Tässä ylempänä määrätyt ajat, joiden kuluessa on oi
keus tehdä syytteitä, lasketaan alkaviksi sen päivän huomi
sena, jona rikollinen toiminta tehtiin.

Kun 225 §:n mukaan ei käy tekeminen syytettä, ellei 
avioliittoa ole tuomittu purettavaksi; niin laskettakoon aika 
syytteen tekemistä varten sen päivän huomisesta, jona pää
tös on tullut lailliseen voimaan.

68 §. Kun laissa säädetään, ettei virallisen syyttäjän 
sovi tehdä rangaistavasta toiminnasta syytettä, ellei asian
omistaja ole sitä syytteesen pantavaksi ilmoittanut; niin ol
koon asianomistajan oikeus tehdä puheenalaisesta toimin
nasta syyte tahi ilmoittaa se syytteesen pantavaksi me
netetty, jos syytettä tahi ilmoitusta syytettä varten ei tehdä 
yhdessä vuodessa sen päivän jälkeen, jona hän on saanut 
toiminnasta tiedon; kumminkaan ei käy syytettä enää teke
minen sittenkun 67 §:ssä säädetty aika on kulunut umpeen.

Asianomistajaksi nimitetään tässä laissa se, jota vas
taan rangaistava toiminta on tehty.

69 §. Jos sellainen rangaistava toiminta, josta puhu
taan 68 §:ssä, tehdään häntä vastaan, joka on ymmärrystä 
vailla taikka ei ole päässyt lailliseen ikään, ja senvuoksi on 
holhojan alaisena; niin holhojalla olkoon oikeus tehdä pu
heenalaisesta toiminnasta syyte tahi ilmoittaa se syyttee
sen pantavaksi yhden vuoden kuluessa sen päivän jälkeen, jona 
hän sai toiminnasta tiedon; kumminkaan ei käy syytettä enää 
tekeminen sittenkun 67 §:ssä säädetty aika on kulunut umpeen.

Mitä tässä §:ssä säädetään holhojasta, se koskekoon 
myös naittajaa niissä tapauksissa, jotka mainitaan 225 §:n 
1 kohdassa.

70 §. Jos vanhemmat tahi holhoja ovat tehneet sel
laisen rangaistavan toiminnan, josta puhutaan 68 §:ssä, häntä 
vastaan, joka on ymmärrystä vailla taikka ei ole päässyt 
lailliseen ikään; silloin virallisella syyttäjällä on valta tehdä 
toiminnasta syyte 67 §:ssä säädetyn ajan kuluessa, vaik
kapa mitään ilmoitusta syytettä varten ei olisi tehtykään.
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71 §. Syyte katsottakoon aletuksi, kun se, joka ran
gaistavasta toiminnasta tulee syytettäväksi, siitä on otettu 
kiinni taikka laillisesti kutsuttu siitä vastaamaan.

Jos rikollisessa toiminnassa on useampia osallisia; äl
köön sitä että joku on otettu kiinni tahi kutsuttu vastaa
maan pidettäkö minään syytteen alkuna niitä toisia vastaan.

72 §. Jos syyte on alettu 67 §:ssä säädetyn ajan ku
luessa, mutta jätetty kesken; silloin pitää oikeutta syytteen 
perilleajamiseen kestämän samassa §:ssä säädetty aika, al
kaen sen päivän huomisena, jona syyte keskeytettiin.

73 §. Jos joku lailliseen voimaan tulleen päätöksen 
kautta on rangaistukseen tuomittu; niin rangaistus olkoon 
rauvennut, ellei sen täytäntöönpanoa ole alettu:

1. kolmenkymmenen vuoden kuluessa, jos päätös si
sältää hengenrangaistuksen, tahi kuritushuonetta elinkaudeksi;

2. kahdenkymmenen vuoden kuluessa, jos se sisältää 
määräaikaista kuritushuonetta päälle neljän vuoden;

3. kahdentoista vuoden kuluessa, jos se sisältää ku
ritushuonetta korkeintaan neljäksi vuodeksi, taikka vankeutta 
päälle yhden vuoden; ja

4. kuuden vuoden kuluessa, jos se sisältää vankeutta 
korkeintaan yhdeksi vuodeksi, taikka sakkoa.

Tässä määrätyt ajat rangaistusten täytäntöönpanoa var
ten lasketaan sen päivän huomisesta, jona päätös annettiin.

Jos päätös sisältää jonkun yllämainituista rangaistuk
sista sekä samalla että syyllinen on mahdoton maan pal
velukseen tahi kansalaisluottamuksensa menettänyt, ja jos 
rangaistus, tämän §:n säännösten mukaan, on rauvennut; niin 
mainittu mahdottomuus tahi menettäminen on kumminkin 
oleva voimassa sen ajan, jonka se päätöksessä on määrätty 
kestäväksi päälle rangaistusajan, ja se on laskettava alka
vaksi sen päivän huomisena, jona rangaistus on rauvennut.

74 §. Jos rangaistusta on ruvettu panemaan täytän
töön 73 §:ssä säädetyn ajan kuluessa, mutta jätetty kesken; 
silloin pitää oleman oikeutta panna täytäntöön mitä rangais
tuksesta on jälellä niin kauvan, kuin samassa §:ssä on sa-
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nottu, ja tämä aika luetaan sen päivän huomisesta, jona 
täytäntöönpano keskeytettiin.

75 §. Jos rikoksentekijä kuolee; rauvetkoon silloin oi
keus tehdä syyte, rauvetkoot myös kaikki rangaistukset.

lO Luku.
Vahingonkorvauksesta.

76 §. Rikollisen pitää korvaaman se vahinko, minkä 
hän rangaistavan toimintansa kautta saa toiselle aikaan, läh
teköönpä toiminta aikomuksesta tahi tuottamuksesta.

Jos se, joka on joutunut vahinkoon, itsekin on osal
tansa ollut siihen syynä, taikka jos joku muu seikka, joka 
ei kuulunut rangaistavaan toimintaan, osaltansa oli vahinkoa 
synnyttämässä; niin vahingonkorvausta määrättäköön sen 
mukaan, mitä kohtuulliseksi katsotaan.

77 §. Jos joku on rangaistavan toiminnan kautta mat- 
\aansaattanut toiselle ruumin- tahi terveydenvamman; niin 
pitää vahingonkorvaukseksi luettaman lääkärinpalkka ja vam
man takia tehty muu tarpeellinen kustannus, korvaus siitä 
haitasta tahi puutteesta, minkä vahingoitettu on joutunut 
elinkeinossaan kärsimään, palkinto kivusta ja särystä, niin 
myös syntyneestä vijasta taikka muusta pysyväisestä haitasta.

78 §. Korvausta pitää niinikään annettaman sellai
sesta kärsimisestä, mihin joku on joutunut rikoksen kautta 
hänen ruumiillista vapauttaan vastaan, taikka väärän ilmian
non kautta, jonka johdosta ilmiannon alainen on menettänyt 
vapautensa.

79 §. Jos rangaistavan toiminnan kautta tapetun hen
kilön aviomies tahi aviovaimo taikka lapset hänen kuole
mansa johdosta jäävät tarpeellista elatusta vaille, niin pitää 
heille, sen mukaan mitä, syyllisen varoihin ja muihin seik
koihin nähden, harkitaan kohtuulliseksi, tuomittaman va
hingonkorvaukseksi mitä aviomies, aviovaimo tahi lapset tar
vitsevat, kunnes sitä ilman kykenevät itsensä elättämään; 
ja määrättäköön tämä vahingonkorvaus suoritettavaksi joko 
yhdellä kertaa taikka eri aikoina.



22

80 §. Jos kaksi tahi useammat ovat olleet samassa 
rikollisessa toiminnassa osallisina; niin heidän pitää yhden 
kaikkien ja kaikkien yhden puolesta suorittaman vahingon
korvausta.

Jos joku on tehnyt sellaisen rikoksen, josta säädetään 
6 tahi 35 luvussa taikka 281 §:ssä; niin olkoon velkapää 
tässä §:ssä sanotulla tavalla vastaamaan siitä omaisuudesta, 
minkä suhteen hän on ollut rikollisessa toimessa.

81 §. Jos rikoksentekijän täytyy 80 §:n jälkeen suo
rittaa vahingonkorvausta toisen puolesta; niin olkoon oikeu
tettu vaatimaan sitä toiselta ulos.

82 §. Jos sellainen henkilö, josta puhutaan 27, 29 
tahi 30 §:ssä, on tehnyt vahingon, ja jos ei vahingonkorva
usta päästä saamaan siltä, joka, siitä syystä ettei hän ole 
pitänyt mainitusta henkilöstä huolta, löydetään velkapääksi 
korvaamaan vahinko; niin korvaus suoritettakoon vahingon- 
tekijän omaisuudesta.

83 §. Se, joka rangaistavan toiminnan kautta on jou
tunut vahinkoon, olkoon oikeutettu hakemaan vahingonkor
vausta, vaikka itse toiminnasta ei tehdäkään syytettä.

Jos rangaistus tahi oikeus tehdä toiminnasta syyte 
on rauvennut, taikka jos rikollinen jo on rangaistu; olkoon 
kumminkin sillä, joka sen toiminnan kautta on joutunut va
hinkoon, valta hakea vahingonkorvausta siinä ajassa, mikä 
on määrätty kannevaltaa varten velka-asioissa. Jos oikeutta 
tehdä rikoksesta syyte kestää pitemmän ajan; niin sama 
aika olkoon voimassa vahingonkorvauksen hakemistakin varten.

84 §. Valta hakea vahingonkorvausta ulos menetetyksi 
tuomitusta tavarasta olkoon rauvennut, ellei kannetta ole nos
tettu yhdessä vuodessa, luettuna sen päivän huomisesta, jona 
se päätös tuli lailliseen voimaan, minkä kautta tavara julis
tettiin menetetyksi.

85 §. Jos asianomistaja kuolee; älköön hänen oikeu
tensa omistajilla olko valtaa hakea palkintoa 77 §:ssä mai
nitusta kivusta, särystä, vijasta tahi haitasta, eikä myöskään 
78 §:ssä mainitusta kärsimisestä.
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11 Luku.
Rikoksista uskontoa ja uskonnonharjoituksia vastaan.

86 §. Joka julkisesti pilkkaa Jumalata ja sen kautta 
synnyttää pahennusta, rangaistakoon korkeintaan kahden vuo
den vankeudella taikka vähintäänkin viidenkymmenen mar
kan sakolla.

87 §. Joka julkisesti ivaa jonkun Suomenmaassa ole
vaisen uskokunnan oppia, sakramentteja tahi kirkollisia ta
poja, rangaistakoon korkeintaan kuuden kuukauden vankeu
della taikka enintään viidensadan markan sakolla.

88 §. Joka väkivallalla tahi väkivaltaa uhaten tahal
lansa estää pitämästä jonkun Suomenmaassa olevaisen usko- 
kunnan jumalanpalvelusta tahi muuta julkista kirkollista 
toimitusta, taikka estää jotakuta sellaisen uskokunnan jä
sentä hänen uskonnonharjoituksessaan mainitun toimituksen 
aikana, rangaistakoon korkeintaan kolmen vuoden vankeudella.

Jos joku, meluamalla tahi muuten pahennusta synnyt
tämällä, tahallansa häiritsee sellaista jumalanpalvelusta, kir
kollista toimitusta tahi uskonnonharjoitusta, josta ylempänä 
puhutaan; niin hänen rangaistuksensa olkoon vankeutta kor
keintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka sakkoa enintään viisi
sataa markkaa.

89 §. Jos joku pakotuksella, kavaluudella, lahjalla 
tahi ajallista etua lupaamalla saattaa jonkun Suomenmaassa 
laillisesti tunnustetun uskokunnan jäsenen kääntymään toi
seen uskonoppiin, taikka kasteen tahi muun toimen kautta 
saattaa jonkun, joka ei vielä ole kahdeksantoista vuoden 
ijässä, toiseen uskonoppiin, kuin missä tämä olisi laillisesti 
kasvatettava; niin hän rangaistakoon korkeintaan kahden vuo
den vankeudella taikka vähintäänkin viidenkymmenen mar
kan sakolla.

Yritys on rangaistava.
90 §. Joka estää palvelijaansa tahi muuta talonväke

änsä jumalanpalveluksesta, niin että hän harvoin antaa näi
den päästä siihen osalliseksi taikka ei anna milloinkaan, 
rangaistakoon korkeintaan kolmensadan markan sakolla.
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12 Luku.
Valtiopetoksesta.

91 §. Se, joka, tappaakseen Keisarin ja Suuriruhti
naan, vie häneltä hengen tahi sellaista yrittää, pitää valtio- 
petoksesta tuomittaman hengenrangaistukseen.

92 §. Joka aikomuksessa:
1. viedä Keisarilta ja Suuriruhtinaalta vapaus, saat

taa hänet vihollisen valtaan, riistää häneltä hallitus, taikka 
tehdä hänet kykenemättömäksi sitä käyttämään;

2. saattaa Suomenmaa tahi osa siitä, taikka Venä
jän aluetta vieraan vallan alle, taikka erottaa Suomenmaasta 
tahi temmaista Venäjän keisarikunnasta eroon joku osa; 
taikka

3. laittomalla tavalla kumota tahi muuttaa Suomen
maan valtiolaitosta tahi Suomen perustuslakia, tahi Keisari
kunnan hallitusmuotoa, tahi valtakunnalle vahvistettua jär
jestystä vallan perimisestä, tahi rikkoa Suomenmaan yhdis
tys Keisarikunnan kanssa;

tekee toiminnan, jonka kautta hän aikeensa toteuttaa 
tahi yrittää sen toteuttamista, hän rangaistaan valtiopetok
sesta kuritushuoneella elinkaudeksi tahi kahdeksaksi jopa 
kahdeksitoistakin vuodeksi.

93 §. Jos kaksi tahi useammat ovat keskenänsä so
pineet jonkun 91 tahi 92 §:ssä mainitun rikoksen tekemisestä; 
niin rangaistakoon kukin heistä valtiopetollisesta salahank
keesta vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuoden 
kuritushuoneella tahi vankeudella.

94 §. Joka, tehdäkseen jonkun 91 tahi 92 §:ssä mai
nitun rikoksen, rupeaa yhteyteen vieraan hallituksen kanssa, 
tahi väärinkäyttää sitä valtaa toisten yli, minkä Keisari ja 
Suuriruhtinas on hänelle uskonut, taikka hankkii väkeä tahi 
sitä harjoittaa aseiden käyttämisessä, rangaistakoon kahden 
jopa kahdeksankin vuoden kuritushuoneella tahi vankeudella.

95 §. Joka julkisesti väkijoukon kuulten kehoittaa te
kemään jotakin 91 tahi 92 §:ssä mainittua rikosta, rangais-
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takoon yllyttäjänä, jos sellainen rikos taikka rangaistava yri
tys siihen on kehoituksen johdosta tehty, mutta muussa ta
pauksessa korkeintaan kuuden vuoden kuritushuoneella tahi 
vankeudella.

Sama olkoon laki sillekin, joka levittelee, taikka väki
joukon nähden tahi yleisön päästävään paikkaan naulaa julki 
tahi panee näkyviin painotuotteen, kirjoituksen tahi muun 
esityksen, mikä sisältää sellaisen kehoituksen, josta ylempänä 
puhutaan.

96 §. Sellaisesta toiminnasta, jota ei mainita 93, 94 
eikä 95 §:ssä, ja joka on valmistelua johonkin 91 tahi 
92 §:ssä mainituista rikoksista, rangaistakoon korkeintaan 
kahden vuoden kuritushuoneella tahi vankeudella.

97 §. Yritys, josta puhutaan 91 tahi' 92 §:ssä, niin 
myös valmistelutoimi, josta määrätään rangaistus 93, 94, 95 
tahi 96 §:ssä, olkoot rangaistuksettomat, jos syyllinen itses
tänsä eikä ulkonaisten esteiden tähden, ennenkun yritys tahi 
valmistelutoimi on tullut ilmi, on luopunut alottamansa ri
koksen täyttämisestä tahi valmistelustaan, ja jos hän itse 
on estänyt kaiken omasta sekä muiden samassa teossa osal
listen toimesta syntyneen vahingollisen vaikutuksen, taikka 
jos se on estetty hänen ajoissa viranomaisille tekemänsä il
moituksen kautta.

98 §. Se, joka on tehnyt itsensä johonkin tässä lu
vussa säädettyyn rangaistukseen syypääksi, tuomittakoon 
myös kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

13 Luku.
Maanpetoksesta ja muista rikoksista Suomenmaan tahi 

Venäjän Keisarikunnan turvallisuutta vastaan.
99 §. Suomen tahi Venäjän mies, joka, sittenkun sota 

on julistettu tahi alkanut, kantaa aseita Suomenmaata tahi 
Keisarikuntaa vastaan, taikka sen liittolaista vastaan sodassa, 
rangaistakoon maanpetoksesta elinkautisella tahi kahdeksan 
jopa kahdentoistsikin vuoden kuritushuoneella. Jos seikat
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ovat erinomaisen lieventävät; niin rangaistus olkoon kuritus- 
huonetta vähintäin neljäksi ja korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi.

100 §. Jos Suomen tahi Venäjän mies, sittenkun sota 
on julistettu tahi alkanut, tietäen että hän edesauttaa vi
hollista tahi vihollisen eduksi vahingoittaa Suomenmaata, 
Keisarikuntaa tahi sen liittolaista sodassa, tahallansa:

1. saattaa vihollisen valtaan sotaväkeä, kaupungin, sa
taman, linnan, linnoituksen, solan tahi muun puolustuspai- 
kan, sotalaivaston tahi osan siitä, sotakassan, asehuoneen, 
makasiinin, taikka varaston aseita tahi muita sotatarpeita 
tahi ruokavaroja;

2. hävittää tahi tekee kelpaamattomaksi jotakin 1 koh
dassa sanottua, tahi salpauksen, telegrafin, rautatien, tien, 
sillan tahi muun kulkuyhdistysneuvon;

* 3. estää vihollista vastaan käyttämästä Suomenmaan, 
Keisarikunnan tahi sen liittolaisen sotaväkeä, tahi viettelee 
sitä karkaamaan vihollisen puolelle, taikka kapinaan tahi 
muuhun uskottomuuteen, taikka pestaa tahi hankkii viholli
selle sotaväkeä;

4. ilmaisee viholliselle sotavoiman asemaa tahi liik
keitä, taikka neuvonpiteitä tahi niissä tehtyjä päätöksiä, taikka 
antaa sille kartan, piirroksen tahi selityksen jostakin puolus
tuslaitoksesta, satamasta, kulkuväylästä tahi tiestä; taikka

5. palvelee vihollista oppaana tahi vakoojana, taikka 
hankkii sille oppaan tahi vakoojan, taikka auttaa, suojelee 
tahi kätkee vihollisen vakoojia;

niin hän rangaistaan maanpetoksesta kuritushuoneella 
elinkaudeksi taikka kuuden jopa kahdentoistakin vuoden ajaksi.

Yritys on rangaistava.
101 §. Suomen tahi Venäjän mies, joka, sittenkun 

sota on julistettu tahi alkanut, muulla kuin 99 tahi 100 §:ssä 
mainitulla tavalla tahallansa auttaa vihollista tahi vahingoit
taa Suomenmaata, Keisarikuntaa tahi sen liittolaista sodassa, 
tietäen että vihollisella on siitä etua, rangaistakoon maan
petoksesta vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuo
den kuritushuoneella.
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Yritys on rangaistava.
102 §. Jos joku muu kuin Suomen tahi Venäjän mies 

tekee jonkun 99, 100 tahi 101 §:ssä mainitun toiminnan; 
menetettäköön hänen kanssaan niinkuin sodassa on tavallista.

103 §. Jos Suomen tahi Venäjän mies rupee yhtey
teen vieraan hallituksen kanssa taivuttaakseen sitä sodalla 
ahdistamaan Suomenmaata tahi Keisarikuntaa; niin rangais
takoon maanpetoksesta vähintään neljän ja korkeintaan kah
deksan vuoden kuritushuoneella, taikka, jos siitä syttyy sota, 
kuritushuoneella elinkaudeksi tahi kahdeksaksi jopa kahdek- 
sitoistakin vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
104 §. Jos se, joka on saanut toimekseen keskustella 

tahi päättää jotakin toisen maan hallituksen kanssa Suo
menmaata koskevassa asiassa, tahallansa on täyttänyt toi
mensa Suomenmaan vahingoksi; niin rangaistakoon vähin
tään neljän ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuo
neella.

Yritys on rangaistava.
105 §. Jos se, joka on saanut toimekseen keskustella 

tahi päättää jotakin toisen maan hallituksen kanssa Suo
menmaata koskevassa asiassa, siltä hallitukselta on ottanut 
vastaan tahi tingannut itselleen lahjan tahi lahjoituksen täyt
tääkseen toimensa Suomenmaan vahingoksi; niin rangaista
koon korkeintaan kuuden vuoden kuritushuoneella.

Se, mitä lahjana tahi lahjoituksena on vastaanotettu, 
taikka sen arvo, olkoon menetetty.

106 §. Jos se, joka on uskottu tuntemaan keskuste- 
lemuksen, neuvottelun tahi päätöksen asiassa, mistä Suo
menmaan oikeudet muuhun maahan nähden, taikka Keisari
kunnan oikeus tahi valtakunnan turvallisuus vieraan vallan 
suhteen on riippuvainen, on keskustelemuksen, neuvottelun 
tahi päätöksen ilmaissut, taikka luvatta on antanut ulos tahi 
tehnyt tunnetuksi sellaista asiaa koskevan asiakirjan, vaikka 
hän tiesi että asian salassa pitäminen oli tarpeen Suomen
maan tahi Keisarikunnan eduille; niin hän rangaistakoon vä
hintään kahden ja korkeintaan kymmenen vuoden kuritus-
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huoneella. Jos seikat ovat erinomaisen lieventävät; niin ran- S 
gaistus olkoon kuritushuonetta korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
107 §. Jos sellainen keskustelemus, neuvottelu, pää- I 

tös tahi asiakirja, josta puhutaan 106 §:ssä, on tullut muun 
kuin siinä mainitun henkilön tietoon, tahi jos asiakirja on 
joutunut hänen käsiinsä, ja jos hän tahallansa siitä jotakin 
ilmaisee, antaa ulos taikka tekee tunnetuksi, vaikka hän tie- > 
tää että sen salassa pitäminen on tarpeen Suomenmaan tahi 
Keisarikunnan eduille; niin rangaistakoon vankeudella, kum
minkaan ei alle yhden vuoden, tahi vähintäänkin kahdensa- j 
dan markan sakolla.

108 §. Jos joku tahallansa väärentää, hävittää, tur
melee, saattaa hukkaan tahi salaa asiakirjan, joka sisältää 
todistusta Suomenmaan oikeuksista muuhun maahan nähden, 
taikka Keisarikunnan oikeudesta tahi valtakunnan turvalli
suudesta vieraan vallan suhteen, ja jos hänellä on tietoa 
asiakirjan tärkeydestä; niin rangaistakoon vähintään neljän 
ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
109 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi johonkin 

99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 tahi 108 §:ssä säädettyyn j 
rangaistukseen, tuomittakoon myös kansalaisluottamuksensa 
menettäneeksi.

14 Luku.
Majesteetinrikoksesta. sekä väkivallasta ja kunnianlouk

kauksesta Keisarillisen huoneen jäseniä kohtaan.
110 §. Jos joku tahallansa, kumminkaan ei 91 tahi 

92 §:ssä mainitussa aikomuksessa, tekee väkivaltaa Keisa
rille ja Suuriruhtinaalle tahi pitelee Häntä pahoin; niin hän 
rangaistaan majesteetinrikoksesta kuritushuoneella elinkau
deksi tahi kadeksaksi jopa kahdeksitoistakin vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
111 §. Jos joku solventaa Keisaria ja Suuriruhtinasta 

loukkaamalla Hänen kunniansa; niin rangaistakoon majesteetin-
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rikoksesta korkeintaan kuuden vuoden kuritushuoneella tahi 
vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

112 §. Jos joku tahallansa tekee väkivaltaa Keisarin
nalle, Perintöruhtinaalle taki jollekulle muulle Keisarillisen 
huoneen jäsenelle, taikka pitelee heitä pahoin; niin hän 
rangaistakoon kuuden jopa kahdentoistakin vuoden kuritushuo
neella. Helpommissa tapauksissa rangaistus olkoon kuritus- 
huonetta korkeintaan kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
113 §. Jos joku solventaa Keisarinnaa, Perintöruhti- 

nasta tahi jotakuta Keisarillisen huoneen jäsentä loukkaa
malla heidän kunniaansa; niin rangaistakoon korkeintaan nel
jän vuoden kuritushuoneella taikka vähintäänkin kuuden kuu
kauden vankeudella.

15 Luku.

Rikoksista ystävyydessä olevaa valtiota, sen päämiestä 
tahi lähettilästä vastaan.

114 §. Jos joku rikkoo ystävyydessä olevata valtiota 
tahi sen päämiestä vastaan siten, että hänen toimintansa, 
jos se olisi tehty Suomenmaata tahi Keisarikuntaa taikka 
Keisaria ja Suuriruhtinasta vastaan, tulisi, jos rikos olisi 
täytetty, rangaistavaksi 92 §:n jälkeen, taikka olisi rangais
tava 93, 94, 95 tahi 96 §:n mukaan; niin hän rangaistakoon 
niissä tapauksissa, jotka mainitaan 92, 93 ja 94 §:ssä, yh
den jopa kahdentoistakin vuoden kuritushuoneella tahi vä
hintäänkin yhden vuoden vankeudella, ja niissä tapauksissa, 
joista puhutaan 95 ja 96 §:ssä, korkeintaan kahden vuoden 
vankeudella.

Yritys johonkin 92 §:ssä mainittuun rikokseen ystävyy
dessä olevaa valtiota tahi sen päämiestä vastaan on ran
gaistava.

Sellaisesta rikoksesta, josta tässä ylempänä on pu
huttu, älköön tuomittako rangaistusta tämän §:n jälkeen,
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ellei ystävyydessä olevassa valtiossa rangaista samallaista 
toimintaa, joka on tehty Suomenmaata tahi Keisarikuntaa 
taikka Keisaria ja Suuriruhtinasta vastaan.

Jos 91 §:ssä mainittu rikos tehdään ystävyydessä ole
van valtion päämiestä vastaan; olkoon laki niinkuin 180 tahi 
181 §:ssä sanotaan.

115 §. Jos joku solventaa ystävyydessä olevan valtion 
päämiestä loukkaamalla hänen kunniaansa; niin rangaistakoon 
ainakin neljän kuukauden vankeudella tahi vähintään neljän
sadan markan sakolla.

116 §. Joka solventaa Keisarin ja Suuriruhtinaan luokse 
asetettua ystävyydessä olevan valtion lähettilästä loukkaa
malla hänen kunniaansa, rangaistakoon kolmen kuukauden 
jopa kolmen vuodenkin vankeudella tahi vähintäänkin kol
mensadan markan sakolla.

117 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, jotka rangaistaan tämän luvun jälkeen, ellei ys
tävyydessä olevan valtion hallitus, jos rikos on rangaistava 
114 tahi 115 §:n mukaan, ja loukattu itse taikka ystävyy
dessä olevan valtion hallitus, jos rikos on rangaistava 116 
§:n mukaan, ole ilmoittaneet sitä syytteesen pantavaksi.

16 Luku.
Rikoksista valtiopäivämiestoimen ja yleisen äänivallan 

vapaata käyttämistä vastaan.
118 §. Joka väkivalloin tahi väkivaltaa uhaten ha

jottaa, tahi pakoittaa johonkin toimeen, taikka kokoontu
masta tahi johonkin toimeen ryhtymästä estää maan valtio
päiville kokoontuneita valtiosäätyjä, taikka jotakin säätyä 
tahi valiokuntaa valtiopäivillä, rangaistakoon vähintään nel
jän ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Jos sitä rikosta yritetään; niin olkoon sama laki.
Valtiopäivä-järjestyksessä on säädettynä kuinka se on 

rangaistava, joka siellä mainituissa tapauksissa hätyyttää val
tiopäivän» estä.
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119 §. Joka väkivalloin tahi väkivaltaa uhaten tahal
lansa estää toisen käyttämästä oikeuttaan osaltansa valita 
julkisen viran pitäjää tahi julkisen toimen täyttäjää, taikka 
sellaisessa vaalissa tahi muussa yleisessä asiassa tahtonsa 
mukaan äännöstämästä, rangaistakoon korkeintaan kolmen 
vuoden vankeudella»

Valtiopäivä-järjestyksessä säädetään rangaistuksia vaali- 
vapauden häiritsemisestä valtiopäivämiestä valittaessa.

120 §. Jos joku ostaa tahi myö ääniä vaalia varten 
julkiseen virkaan tahi toimeen, tahi ääniä muussa yleisessä 
asiassa, taikka valtakirjan istunto- ja puhevaltaa varten ri
tarihuoneessa; niin rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden 
vankeudella taikka sakolla.

121 §. Joka ilmoittaa itsensä toiseksi, kuin on, ja toi
sen nimessä käy osalliseksi vaaliin julkista virkaa tahi tointa 
varten, taikka äännöstää muussa] yleisessä asiassa, rangais
takoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

122 §. Joka vaalissa julkista virkaa tahi tointa var
ten, tahi muussa yleisessä asiassa äännöstettäessä vilpillä 
tahi muulla tavalla tahallansa saa aikaan sen, ettei vaalin 
tahi äännöstyksen oikeasta päätöksestä päästä selville, taikka 
ettei päätös tule oikea, rangaistakoon korkeintaan kahden 
vuoden vankeudella.

17 Luku.
Rikoksista julkista viranomaista ja yleistä järjestystä 

vastaan.
123 §. Joka julkisesti väkijoukon kuulten kehoittaa 

tottelemattomuuteen lakia tahi laillista asetusta vastaan, ran
gaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella tahi vähin
täänkin viidenkymmenen markan sakolla.

Sama olkoon laki sillekin, joka levittelee, väkijoukon 
nähden, tahi yleisön päästävään paikkaan julkinaulaa tahi 
panee näkyville painotuotteen, kirjoituksen tahi muun esi
tyksen, mikä sisältää sellaisen kehoituksen, josta tässä ylem
pänä on puhe.
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124 §. Jos joku 123 §:ssä mainitulla tavalla kehoittaa 
tekemään nimittämänsä rangaistavan toiminnan; niin hän ran
gaistakoon yllyttäjänä, jos toiminta tahi rangaistava yritys 
siihen tapahtuu kehoituksen johdosta.

Jos kehoituksesta ei lähdekään yllämainittua seurausta; 
niin syyllinen, jos hän on kehoittanut johonkin 99, 100 tahi 
101 §:ssä mainittuun rikokseen, rangaistaan kuritushuoneella 
korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeudella, ja, jos hän 
on kehoittanut johonkin muuhun rangaistavaan toimintaan, 
korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka sakolla. Äl
köön rangaistusta kumminkaan määrättäkö isommaksi sitä 
rangaistusta, mikä on suurimmaksi säädetty siitä toiminnasta, 
johon on kehoitettu.

Valtiopetokseen kelioittamisesta on rangaistus säädet
tynä 95 §:ssä.

125 §. Joka väkivalloin tahi väkivaltaa uhaten pa- 
koittaa tahi koettaa pakoittaa virkamiestä ryhtymään jo
honkin virkatoimeen tahi jättämään se tekemättä, taikka 
samallaisella tavalla estää tahi koettaa estää häntä jonkun 
virkatoimen täyttämisestä, taikka muuten tekee virkamie
helle väkivaltaa tämän toimittaessa virkaansa, hän rangais
taan enintään neljän vuoden kuritushuoneella tahi vähintään
kin kuuden kuukauden vankeudella.

Jos virkamies sellaisen toiminnan kautta on saanut vai
kean ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin 
rangaistus olkoon, jos hän sai mainitun vamman, kuritus- 
huonetta neljäksi jopa kymmeneksikin vuodeksi, ja, jos kuo
lema oli seurauksena, kuritushuonetta vähintään kuudeksi ja 
korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi.

Jos toiminta tehdään häntä vastaan, joka on määrätty 
tahi valittu toimittamaan julkista tointa tahi asiaa, taikka on 
kutsuttu olemaan julkisessa toimituksessa apuna, taikka vali- 
timiestä, suojelus- tahi muuta sotilasvahtia, taikka aseellista 
kaupunginvahtia vastaan; silloin olkoon laki niinkuin ylem
pänä tässä §:ssä säädetään.

126 §. Joka tahallansa, väkivaltaa kumminkaan teke
mättä tahi uEEaämatta, tekee virkamiehelle esteitä silloin,
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kun tämä toimittaa jotakin virka-asiaa, rangaistakoon kor
keintaan kolmen kuukauden vankeudella tahi enintään kol
mensadan markan sakolla.

Jos toiminta tehdään jotakuta 125 §:n 3 kohdassa mai
nittua henkilöä vastaan silloin, kun tämä on tointansa tahi 
asiatansa toimittamassa, taikka häntä vastaan, joka on saa
nut luvan pitää kotoetsintöä; silloin olkoon niinikään voimassa 
mitä tässä §:ssä on säädettynä.

127 §. Jos väkijoukko on kokoontunut yhteen ja yh
dessä tehnyt jonkun 125 §:ssä mainitun rikoksen; niin pitää 
sellaisen kapinan yllyttäjät ja johtajat, niin myös itsekukin 
joka on tehnyt jonkun samassa §:ssä mainitun toiminnan, 
rangaistaman vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan 
vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat erinomaisen 
lieventävät, vankeudella, kumminkaan ei alle yhden vuoden. 
Muut osalliset kapinassa tuomitaan kukin vankeuteen vähin
täänkin kuudeksi kuukaudeksi, ellei hän 129 §:ssä mainitun vi
ranomaisen käskystä tahi muuten ole lähtenyt pois, ennen-

*kun kapinan tarkoitus on saavutettu taikka sellaista väki
valtaa, josta puhutaan 125 §:ssä, on harjoitettu.

Jos se henkilö, jota vastaan rikos tehtiin, sen kautta 
on saanut vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka 
kuoleman; niin tekijä rangaistaan, jos mainittu henkilö sai 
sanotun vamman, vähintään kuuden ja korkeintaan kahden
toista vuoden kuritushuoneella, ja, jos kuolema oli seurauk
sena, kuritushuoneella kahdeksaksi jopa kahdeksitoistakin 
vuodeksi taikka elinkaudeksi.

128 §. Jos väkijoukko on kokoontunut yhteen ja yh
dessä tehnyt jollekulle 125 §:ssä mainitulle henkilölle väki
valtaa muissa kuin siellä mainituissa tapauksissa, tahi jolle
kulle muulle henkilölle, taikka omaisuudelle; niin itsekukin, 
joka on harjoittanut väkivaltaa toista vastaan taikka hävit
tänyt tahi särkenyt huoneuksen tahi ryöstänyt, hävittänyt 
tahi turmellut muuta omaisuutta, rangaistakoon kuritushuo
neella korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi, taikka, jos seikat 
ovat erinomaisen lieventävät, vankeudella, kumminkaan ei 
alle kuuden kuukauden, sekä muut kukin enintään yhden

3
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vuoden vankeudella taikka vähintäänkin viidenkymmenen mar
kan sakolla.

Jos joku väkivallan kautta on saanut vaikean ruumiin- 
tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin tekijä rangais
taan, jos tuo toinen sai sanotun vamman, neljän jopa kym
menenkin vuoden kuritushuoneella, ja, jos kuolema oli seu
rauksena, vähintään kuuden ja korkeintaan kahdentoista vuo
den kuritushuoneella.

129 §. Jos väkijoukko kokoontuu yhteen ja näyttää 
aikovansa tehdä kapinan tahi häiritä yleistä järjestystä, niin 
siihen oikeutetulla viranomaisella olkoon valta kolme kertaa 
kuuluvasti Keisarin ja Suuriruhtinaan nimessä käskeä väki
joukkoa heti hajoamaan; ja itsekukin, joka ei kolmatta käs
kyä tottele, pitää metelistä rangaistaman korkeintaan kuu
den kuukauden vankeudella taikka sakolla.

Se viranomainen, jonka vallassa on antaa ylempänä tässä 
§:ssä mainittu käsky, on Keisarin ja Suuriruhtinaan käs
kynhaltija, pormestari, järjestysmies, poliisimestari tahi vis
kaali kaupungissa ja kruununvouti tahi nimismies maalla^ 
taikka se, joka on pantu sellaisen virkamiehen sijalle, niin 
myös sotaväen päällikkö siinä tapauksessa, joka mainitaan 
130 §:ssä.

130 §. Sen väkijoukon hajoittamiseen, joka on ko
koontunut yhteen ja näyttänyt aikovansa tehdä kapinan tahi 
häiritä yleistä järjestystä, sopii käyttää sotaväkeä; kummin
kaan ei sotaväki saa väkijoukkoa vastaan käyttää aseita, 
ennenkun se paikkakunnan siviilivirkamies, joka mainitaan 
129 §:ssä, on Keisarin ja Suuriruhtinaan nimessä kolme ker
taa kuuluvasti käskenyt sitä heti hajoamaan sillä uhalla, että 
asevoimaa muuten käytetään. Jos väkijoukko käy tekemään 
väkivaltaa, ja jos väkivalta on sellaista, ettei viranomainen 
voi sen torjumiseksi menetellä vastamainitulla tavalla; olkoon 
viranomaisella silloin valta määrätä, että väkijoukko on heti 
asevoimalla hajotettava* Älköön niissä tapauksissa kummin
kaan käytettäkö teräaseita, ennenkun se on välttämätöntä, äl
köön myöskään käytettäkö aseita pitemmältä, kuin minkä viran
omainen katsoo tarpeelliseksi väkijoukon hajoittamista varten.
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Ellei siviiliviranomaista ole saapuvilla, ja ellei hänen tu
loansa käy odottaminen; silloin sotaväen päälliköllä olkoon 
valta menetellä niinkuin siviiliviranomaista varten on ylem
pänä säädetty.

Jos asevoimaa on tämän §:n määräysten mukaan käy
tetty, ja jos joku väkijoukosta sen kautta on saanut vam
man tahi kuoleman; niin jääköön kostamatta.

131 §. Jos metelissä osalliset yhdessä, väkivalloin tahi 
väkivaltaa uhaten, tekevät vastarintaa sille viranomaiselle, 
joka käskee väkijoukon hajoamaan, taikka sille sotaväelle, 
jota käytetään väkijoukon hajoittamiseen; silloin pitää sen 
vastarinnan yllyttäjille, johtajille ja niille, jotka ovat tehneet 
viranomaiselle tahi sotaväelle väkivaltaa tahi näitä uhanneet, 
sekä muille, jotka ovat vastarintaan yhtyneet, oleman laki 
niinkuin 127 §:ssä kapinoitsijoista kussakin tapauksessa sää
detään.

132 §. Jos yleisöä kokoontuu kaupungissa tahi maalla 
neuvottelemaan jostakin yleisestä asiasta; älköön 129 §:ssä 
mainittua siviiliviranomaista kiellettäkö kokoukseen pääse
mästä. Jos se tapahtuu, niin kieltäjä, niin myös hänkin, 
joka oli osallisena kieltoa päättämässä, rangaistaan enintään 
kolmensadan markan sakolla; ja viranomainen voi hajoittaa 
kokouksen. Älköön viranomainen muuten hajoittako kokousta, 
paitsi kun siinä otetaan käsille jotakin, taikka neuvotellaan 
otetaanko käsille jotakin, mikä laissa on rangaistuksen alaista 
taikka mikä häiritsee yleistä järjestystä. Jos joku on tot
telematon viranomaisen käskylle kokouksen hajoamisesta; niin 
hän tuomittakoon korkeintaan kahdensadan markan sakkoon.

133 §. Joka tahallansa:
1. vapauttaa vangin tahi kiinnipannun henkilön rankaisulai- 

toksesta, vankilasta tahi muusta säilystä, taikka sen huostasta, 
joka sanottua henkilöä vartioi, saattaa tahi kuljettaa taikka.

2. auttaa vangin tahi kiinnipannun henkilön pääse
mään karkuun;

rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella, 
taikka, jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, sakolla, kum
minkaan ei alle viidenkymmenen markan.
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Yritys oh rangaistava.
134 §. Jos se, joka on saanut toimekseen vartioida, 

seurata tahi kuljettaa vankia tahi kiinnipantua henkilöä, eh- 
dontahdon on päästänyt hänet irti, tahi tahallansa edistänyt 
hänen karkaamistaan; niin rangaistakoon korkeintaan kolmen 
vuoden vankeudella.

Yritys on raangaistava.
Jos hän tuottamuksensa kautta oli syynä vangin tahi 

kiinnipannun karkaamiseen; niin tuomittakoon vankeuteen 
korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi tahi enintään kolmen sa
dan markan sakkoon

Miten se virkamies, vanginhoitaja tahi- kuljettaja, joka 
tekee jonkun ylempänä mainitun rikoksen, on rangaistava, 
siitä säädetään 372 §:ssä.

135 §. Jos vangit tahi kiinnipannut henkilöt ovat yhdessä:
1. tehneet väkivaltaa jollekin rankaisulaitoksen tahi 

vankilan virkamiehelle, tahi sille, joka piti heitä silmällä, 
taikka asettuneet vastustamaan jotakuta vastamainittua hen
kilöä, taikka pakottaneet tahi koettaneet pakoittaa häntä 
tekemään tahi jättämään tekemättä jotakin; taikka

2. murtautuneet taki koettaneet murtautua ulos ran- 
kaisulaitoksesta, vankilasta tahi muusta säilystä;

niin rangaistakoon salakapinasta, jokainen, joka on teh
nyt itsensä syypääksi väkivaltaan tahi väkivallan uhkaukseen 
mainittua virkamiestä tahi sitä vastaan, joka piti vankeja tahi 
kiinnipantuja silmällä, enintään kahdeksan vuoden kuri
tushuoneella, ja muut korkeintaan neljän vuoden kuritushuo
neella tahi vähintäänkin neljän kuukauden vankeudella.

Jos virkamies tahi se, joka piti vankeja tahi kiinnipan
tuja silmällä, rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 
tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin tekijä rangais
takoon, jos mainittu henkilö sai sanotun vamman, vähintään 
kuuden ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella, 
ja, jos kuolema oli seurauksena, kuritushuoneella kahdek
saksi jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

136 §. Joka luvattomasti ulosottaa jotakin itsellensä 
omalla kädellänsä taikka muuten anastaa itsellensä oikeutta,
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rangaistakoon enintään kahdensadan markan sakolla tahi kor
keintaan kahden kuukauden vankeudella, ellei rikos jonkun 
muun lainkohdan jälkeen ole kovemman rangaistuksen alainen.

137 §. Joka anastamalla ryhtyy jotakin virkaa toimit
tamaan, taikka muissa tapauksissa, kuin 136 §:ssä maini
tuissa, ilman laillista oikeutta tekee toiminnan, jonka ainoas
taan asianomainen virkamies saa tehdä, rangaistakoon kor
keintaan yhden vuoden vankeudella tahi vähintäänkin viiden
kymmenen markan sakolla.

138 §. Jos joku tahallansa hävittää, turmelee, saattaa 
hukkaan tahi pitää salassa yleisen todistuskappaleen, proto
kollan, oikeudenkäymiskirjan taikka muun asiakirjan, joka 
säilytetään yleisessä arkistossa taikka viran tähden julkisen 
viraston tahi virkamiehen luona, taikka joka on julkiselle vi
rastolle tahi virkamiehelle jätetty; niin rangaistakoon kor
keintaan kahden vuoden vankeudella.

Jos asiakirja sisälsi todistusta Suomenmaan oikeuksista 
muuhun maahan nähden, taikka Keisarikunnan oikeudesta 
tahi valtakunnan turvallisuudesta vieraan vallan suhteen, ja 
jos rikollisella oli tietoa asiakirjan tärkeydestä; silloin ol
koon laki niinkuin 108 §:ssä sanotaan.

139 §. Joka luvattomasti ottaa pois taikka tahallansa 
turmelee tahi tahraa julkisen viraston tahi virkamiehen ylei
sön tiedoksi julkinaulaaman kuulutuksen tahi tiedonannon, 
rangaistakoon korkeintaan kolmensadan markan sakolla.

140 §. Joka tahallansa, luvatta, murtaa tahi ottaa irti jul
kisen viraston tahi virkamiehen sinetin, jonka ta’akse on lukittu 
esineitä tahi kirjoja, rangaistakoon enintään viidensadan mar
kan sakolla tahi korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

141 §. Joka tahallansa hävittää, vahingoittaa tahi saat
taa hukkaan irtainta tavaraa, mikä on pantu takavarikkoon, 
ulosotettu tahi luvattomana otettu kiinni, taikka rikkoo lail
lisen kiellon hukkaamasta jotakin tavarata tahi antamasta 
toisen omaisuutta ulos, rangaistakoon korkeintaan yhden vuo
den vankeudella taikka sakolla.

142 §. Jos jollakulla on hankkeissa valtiopetosta, maan
petosta, murhaa, ryöstöä, ihmisryöstöä, murhapolttoa tahi



38

muuta 37 luvussa mainittua rikosta, joka sisältää hengen
vaaran, taikka jotakin rahaa koskevata rikosta, josta sää
detään 339, 340, 341 tahi 343 §:ssä, ja jos toinen saa 
siitä uskottavan tiedon niin aikasin, että rikosta vielä kävisi 
ehkäiseminen, mutta ei ajoissa anna siitä tietoa poliisiviran
omaiselle tahi sille, joka rikoksen kautta joutuisi vaaraan; 
niin hän rangaistaan, jos rikos tahi rangaistava yritys ri
kokseen tulee tehdyksi, vankeudella korkeintaan kuudeksi 
kuukaudeksi taikka enintään viidensadan markan sakolla.

Älköön kumminkaan ketään tuomittako rangaistavaksi 
yllämainitusta laiminlyömisestä, jos hänen olisi täytynyt il
moitusta antaessaan ilmaista aviopuolisonsa, sukulaisensa tahi 
lankonsa suoraan ylenevässä tahi alenevassa polvessa, kas
vatusvanhempansa, kasvattinsa taikka veljensä tahi sisarensa.

143 §. Joka tahallansa viettelee tahi auttaa Suomen 
tahi Wenäjän sotilaan karkaamaan tahi kätkee karanneen, 
rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka 
vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

144 §. Joka pestaa Suomen miehen muun maan sota
palvelukseen, rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden van
keudella taikka vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

Sama olkoon laki sillekin, joka pestaa Wenäjän miehen 
vieraan vallan sotapalvelukseen.

Yritys on rangaistava.
Sille, joka viholliselle pestaa sotaväkeä, säädetään ran

gaistus 100 §:ssä.
145 §. Joka väärällä ilmoituksella tahi muulla petolli

sella keinolla viettelee Suomen alamaisen muuttamaan maasta 
pois, rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella 
taikka vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

Yritys on rangaistava.
146 §. Jos joku 123 §:ssä mainitulla tavalla kiiboittaa 

viholliseen menetystapaan tahi väkivaltaisuuteen jotakin osaa 
vastaan maan asukkaista, taikka jotakin maassa olevaista 
uskokuntaa, tahi jotakin kansan säätyä tahi luokkaa vas
taan; niin rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeu
della tahi vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.
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147 §. Jos joku 123 §:ssä mainitulla tavalla yleistelee 
rikosta; niin rangaistakoon korkeintaan kuuden kuukauden 
vankeudella taikka enintään viidensadan markan sakolla.

I8 Luku.
Väärästä valasta.

148 §. Joka, vasten parempaa tietoansa, oikeuden tahi 
julkisen viraston edessä valansa päälle antaa tahi valallansa 
vahvistaa valheellisen kertomuksen, hän rangaistaan väärästä 
valasta korkeintaan kuuden vuoden kuritushuoneella.

Jos kertomus osaltansa oli vaikuttamassa syyttömän 
tuomitsemista kuritus- tahi hengenrangaistukseen; niin ran
gaistus olkoon kuritushuonetta vähintään neljäksi ja kor
keintaan kahdeksitoista vuodeksi.

Se, mitä ylempänä tässä §:ssä säädetään, olkoon nou
datettavana silloinkin, kun hän, jota valan päälle on kuu
lusteltu vierasmiehenä tahi asianymmärtävänä, häijyydestä on 
salannut jotakin, mikä hänen tietääkseen olisi asiata valaissut.

Jos väärän valan tekijä on itsestänsä peruuttanut val
heellisen kertomuksensa, tahi ilmaissut mitä oli salannut, 
ennenkun tuomio on tehty siinä asiassa, missä hän on va
lan tehnyt, ja ennenkun toinen on siitä joutunut vahinkoon; 
niin rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella 
taikka sakolla.

149 §. Jos se, jota valansa päälle on vierasmiehenä 
tahi asianymmärtävänä kuulusteltu, tuottamuksensa kautta 
on erehtynyt kertomuksessaan; niin rangaistakoon enintään 
kolmensadan markan sakolla taikka korkeintaan kolmen kuu
kauden vankeudella.

Sama olkoon laki, jos hän on salannut jotakin, mikä hä
nen tietääkseen olisi asiata valaissut, ja jos hän katsotaan teh
neeksi sen enemmän ajattelemattomuudesta kuin häijyydestä.

Jos hän itsestänsä on oikaissut kertomuksensa, tahi 
ilmaissut mitä oli salannut, ennenkun tuomio on tehty siinä 
asiassa, missä hän on valan tehnyt, ja ennenkun toinen
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on siitä joutunut vahinkoon; älköön silloin tuomittako mi
hinkään rangaistukseen.

150 §. Jos se, jota valansa päälle on vierasmiehenä 
tahi asianymmärtävänä kuulusteltu, on salannut jotakin, minkä 
ilmaiseminen voisi saattaa hänet, hänen aviopuolisonsa, taikka 
sen, joka hänen kanssaan on suoraan ylenevässä taikka ale
nevassa sukulaisuudessa tahi lankoudessa, taikka hänen kas
vatusvanhempansa, kasvattinsa taikka veljensä tahi sisarensa 
rikoksesta syytteenalaiseksi; älköön häntä sellaisesta salaa
misesta tuomittako rangaistukseen.

151 §. Jos joku, jolle on sallittu valan asemesta käyt
tää muuta uskonoppinsa mukaista vakuutusta, oikeuden tahi 
viraston edessä on tämän vakuutuksensa päälle antanut tahi 
sillä vahvistanut valheellisen kertomuksen; niin rangaista
koon samalla tavalla, kuin jos olisi valan päälle antanut tahi 
valalla vahvistanut kertomuksensa.

152 §. Jos joku koettaa vietellä toista 148 tahi 151 
§:ssä mainittuun rikokseen; niin rangaistakoon sakolla.

153 §. Se, joka tämän luvun mukaan on tehnyt it
sensä kuritusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

<r

19 Luku.
Rikoksista toisen säätyä vastaan.

154 §. Joka tahallansa tuopi vääryydellä esiin taikka 
vaihettaa lapsen, taikka muulla tavalla tahallansa muuttaa 
tahi polkee toisen säätyä, rangaistakoon vähintäänkin kuu
den kuukauden vankeudella.

Jos sellainen toiminta tehdään voitonpyynnöstä; niin 
siitä tuomitaan kuritushuoneesen korkeintaan kuudeksi vuo
deksi.

Yritys on rangaistava.
155 §. Joka vilpillisesti viettelee toisen aviosopimuk- 

seen kanssansa sen kautta, että hän ilmoittaa nimensä ja 
säätynsä muuksi, kuin se on, rangaistakoon korkeintaan kuu
den kuukauden vankeudella taikka sakolla.
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Jos siitä syntyy avioliitto; niin rangaistus olkoon ku
ritushuonetta korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeutta 
vähintäänkin kuudeksi kuukaudeksi.

Avioliitossa oleviksi katsotaan tämän lain mukaan ne
kin, jotka oikeus on aviopuolisoiksi julistanut.

156 §. Joka vilpillisesti viettelee toisen kanssansa 
avioliittoon salaamalla laillisen avioliiton esteen, tahi sellai
sen seikan, mikä oikeuttaa petetyn saamaan avioliitto pure
tuksi, hän rangaistakoon korkeintaan neljän vuoden kuritus- 
huoneella taikka vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

157 §. Se, joka tämän luvun mukaan on tehnyt it
sensä kuritusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

158 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä 155 
tahi 156 §:ssä mainituista rikoksista, ellei asianomistaja ole 
sitä syytteesen pantavaksi ilmoittanut, taikka ellei aviosopi- 
musta tahi avioliittoa ole jonkun sanotuissa §:issä mainitun 
syyn takia tuomittu purettavaksi.

20 Luku.

Aviorikoksista.
159 §. Jos nainut mies tekee huorin naimattoman nai

sen kanssa, taikka nainut nainen naimattoman miehen kanssa; 
niin nainut rangaistakoon korkeintaan kuuden kuukauden 
vankeudella taikka enintään viidensadan markan sakolla, ja 
naimaton korkeintaan viidensadan markan sakolla.

160 §. Jos mies ja nainen, jotka kumpikin ovat avio
liitossa, tekevät keskenänsä huorin; niin rangaistaan kum
pikin korkeintaan yhden vuoden vankeudella.

161 §. Jos nainut mies menee uuteen avioliittoon nai
mattoman naisen kanssa, tahi nainut nainen naimattoman 
miehen kanssa, ennenkun edellinen avioliitto on purkaantunut 
tahi voimattomaksi tuomittu; niin rangaistakoon kaksinnaimi- 
sesta korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella. Jos sei
kat ovat erinomaisen lieventävät; niin rangaistus olkoon van-.
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keutta vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja korkeintaan kah
deksi vuodeksi:

Jos naimaton tiesi toisen naineeksi; niin rangaistakoon 
korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Yritys on rangaistava.
162 §. Jos mies ja nainen, jotka kumpikin ovat nai

misissa, keskenänsä - menevät kaksinnaimisiin; niin rangais
taan kumpikin korkeintaan kuuden vuoden kuritushuoneella. 
Jos seikat ovat erinomaisen lieventävät; niin rangaistus ol
koon vankeutta, kumminkaan ei alle neljän kuukauden.

Yritys on rangaistava.
163 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä 159 

tahi 160 §:ssä mainituista rikoksista, ellei asianomistaja ole 
ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi, taikka ellei rikok
sen tähden ole haettu eroa avioliitossa, milloin rikos on 
rangaistava 159 §:n jälkeen, tahi ainakin toisessa aviolii
tossa, kun rikos on rangaistava 160 §:n jälkeen.

21 Luku.

Siveysrikoksista.
164 §. Joka pitää salavuoteutta lapsensa tahi tämän 

jälkeisen kanssa, rangaistakoon kahden jopa kahdeksankin vuo
den kuritushuoneella. Lapsi tahi sen jälkeinen rangaistaan 
korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella tahi vähintään
kin kuuden kuukauden vankeudella.

165 §. Jos joku pitää salavuoteutta sen kanssa, joka 
on tahi on ollut hänen lapsensa tahi tämän jälkeisen avio
puoliso, taikka lapsipuolensa tahi sen jälkeisen kanssa; 
niin kumpikin rangaistakoon korkeintaan neljän vuoden 
kuritushuoneella tahi vähintäänkin kuuden kuukauden van
keudella.

166 §. Jos täysiveli ja -sisar tahi veli- ja sisarpuoli 
„ keskenänsä pitävät salavuoteutta; niin rangaistaan kumpikin

korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella tahi vähintään
kin kuuden kuukauden vankeudella.
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167 §. Jos joku pitää salavuoteutta veljensä tahi si
sarensa lapsen tahi tämän jälkeisen kanssa; niin rangaistaan 
kumpikin korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

168 §. Korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneesen 
tahi vähintäänkin kuuden kuukauden vankeuteen tuomitaan:

1. jos kasvatusisä tahi kasvatusäiti pitää salavuoteutta 
kasvattinsa kanssa, taikka holhoja holhottinsa kanssa, taikka 
uskonnonopettaja, muu opettaja tahi kasvattaja sen kanssa, 
jonka opettaminen tahi kasvattaminen on hänelle uskottu;

2. jos rankaisulaitoksessa, vankilassa, yleisessä kasva
tuslaitoksessa, sairashuoneessa, hulluinhoitolaitoksessa, taik
ka laitoksessa, jossa hoidetaan köyhiä tahi muita avut
tomia, palveleva virkamies, uskonnon opettaja, muu opet
taja, lääkäri, haavuri, katsontamies, joku vahtipalvelijöistä, 
tahi työnjohtaja pitää salavuoteutta jonkun laitokseen ote
tun henkilön kanssa.

169 §. Vähintään neljän ja korkeintaan kymmenen 
vuoden kuritushuoneella rangaistaan:

1. se, joka väkisin taikka uhaten hengen tahi tervey
den päälle käyvällä vaaralla pakoittaa naisen salavuoteuteen;

2. se, joka pitää salavuoteutta naisen kanssa, kenen 
hän on sitä tarkoitusta varten saattanut tunnottomaksi tahi 
sellaiseen tilaan, ettei tämä kykene itseänsä puolustamaan.

Jos seikat ovat erinomaisen lieventävät; niin rangais
tus olkoon vankeutta, kumminkaan ei alle yhden vuoden.

Yritys on rangaistava.
170 §. Jos joku pitää salavuoteutta naisen kanssa, 

jonka hän, kumminkaan ei sitä tarkoitusta varten, on saat
tanut tunnottomaksi tahi sellaiseen tilaan, ettei tämä ky
kene itseänsä puolustamaan, taikka joka muuten on tunno- 
tonnatahi mainitussa tilassa; niin hän rangaistaan vähintään 
kahden ja korkeintaan kahdeksan vuoden kuritushuoneella, 
taikka, jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, vankeudella, 
kumminkaan ei alle kahden kuukauden.

Sama olkoon laki, jos joku pitää salavuoteutta naisen 
kanssa, joka on ymmärrystä vailla.

Yritys on rangaistava.
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171 §. Jos joku pitää salavuoteutta tytön kanssa, 
joka ei ole päässyt kahdentoista vuoden ikään; niin rangais
takoon vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuoden 
kuritushuoneella.

Jos se tapahtuu tytön kanssa, joka on päässyt kah
dentoista vaan ei viidentoista vuoden ikään; ja joka ei ennen 
ole maattu; niin rangaistus olkoon kuritushuonetta korkein
taan kuudeksi vuodeksi taikka vankeutta vähintäänkin kuu
deksi kuukaudeksi.

Yritys on rangaistava.
172 §. Jos se, jolle on tehty toiminta, mikä 169, 170 

tahi 171 §:ssä on mainittu, on sen kautta saanut vaikean 
ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin syyl
linen rangaistaan, jos mainittu henkilö sai sanotun vamman, 
vähintään kuuden ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuri
tushuoneella, ja jos kuolema oli seurauksena, kuritushuo
neella kahdeksaksi jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka 
elinkaudeksi.

173 §. Vankeudella tahi sakolla rangaistaan:
1. se, joka väkisin tekee naisen kanssa jonkun 

haureellisen toiminnan, mikä ei ole salavuoteutta, taik
ka uhaten ahdistavaa vaaraa naisen hengelle tahi ter
veydelle pakoittaa hänet kärsimään puheenalaisen toimin
nan;

2. se, joka tekee 1 kohdassa mainitun toiminnan nai
sen kanssa, kenen hän sitä tarkoitusta varten on saattanut 
tunnottomaksi tahi sellaiseen tilaan, ettei tämä kykene it
seänsä puolustamaan, taikka tytön tahi pojan kanssa, joka 
ei ole päässyt viidentoista vuoden ikään.

174 §. Joka kavaluudella viettelee naisen haureelli- 
suuteen, taikka pitää huoneita, missä haureutta harjoitetaan, 
rangaistakoon parituksesta korkeintaan neljän vuoden kuri
tushuoneella.

Jos isä tahi äiti viettelee salavuoteuteen toisen kanssa 
lapsensa, kasvatusisä tahi kasvatusäiti kasvattinsa, holhoja 
holhettinsa, taikka uskonnonopettaja, muu opettaja tahi kas
vattaa sen, jonka opettaminen tahi kasvattaminen on hä-
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nelle uskottu; hän tuomittakoon niinikään parituksesta 1 
kohdassa säädettyyn rangaistukseen.

Yritys on rangaistava.
175 §. Nainen, joka antautuu haureuden välikappa

leeksi sellaisissa huoneissa, kuin 174 §:ssä sanotaan, ran
gaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

176 §. Jos miespuolinen henkilö harjoittaa haureutta 
toisen mieshenkilön kanssa; niin kumpikin rangaistakoon kor
keintaan kahden vuoden vankeudella.

Joka sekaantuu eläimiin, rangaistakoon niinkuin vasta 
sanottiin.

177 §. Joka julkisesti tekee haureellisen toiminnan ja 
sen kautta synnyttää pahennusta, rangaistakoon sakolla tahi 
korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

Sama olkoon laki sillekin, joka levittelee, tahi väki
joukon nähden, taikka yleisön päästävään paikkaan naulaa 
julki tahi asettaa näkyville painotuotteen, kirjoituksen tahi 
kuvallisen esityksen, mikä loukkaa siveyttä ja  siveellisyyttä.

178 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi 174 §:ssä 
säädettyyn rangaistukseen, tuomittakoon myös kansalaisluot
tamuksensa menettäneeksi.

179 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan 169 §:ssä tahi 170 §:n 1 koh
dassa, ellei kuolema ole ollut niistä seurauksena taikka ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi.

Älköön virallinen syyttäjä myöskään tehkö syytettä 
173 §:ssä mainituista rikoksista, ellei asianomistaja ole il
moittanut rikosta syytteesen pantavaksi.

22 Luku.

Murhasta, taposta ja tuottamuksesta toisen kuolemaan.
180 §. Joka, tappaakseen toisen, vie häneltä hengen, 

pitää, jos hänen aikomuksensa oli aprikoittu, tuomittaman 
murhasta hengenrangaistukseen taikka elinkautiseen kuritus- 
huoneesen.

Yritys on rangaistava.
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181 §. Joka, tappaakseen toisen, vie häneltä, hengen, pi
tää, jos hänen aikomuksensa ei ollut aprikoittu, rangaista- 
man taposta kuritushuoneella kahdeksaksi jopa kahdeksi- 
toistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

Jos rikos tehdään suoraan ylenevässä tahi alenevassa 
polvessa olevaa sukulaista, tahi aviopuolisoa vastaan; niin 
rangaistus olkoon kuritushuonetta kahdeksitoista vuodeksi 
taikka elinkaudeksi.

Jos tappaja, ilman omaa syytään, sen kautta, että ta
pettu oli pahoin loukannut hänen kunniaansa tahi ollut häntä 
vastaan varsin väkivaltainen, oli ärsytetty suuttumaan, ja 
jos hän sitten kiihoittuneessa mielentilassaan heti toimitti 
tapon, taikka jos seikat muuten ovat erinomaisen lieventä
vät; niin rangaistakoon, 1 kohdassa mainitussa tapauksessa, 
neljän jopa kahdeksankin vuoden kuritushuoneella, ja niissä 
tapauksissa, jotka mainitaan 2 kohdassa, vähintään kahdek
san ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
182 §. Joka tappaa toisen tämän nimenomaisesta ja 

vakaasta pyynnöstä, rangaistakoon vähintäänkin yhden vuo
den vankeudella.

183 §. Jos joku on tuottanut toiselle kuoleman; niin 
rangaistakoon korkeintaan kolmen vuoden vankeudella tahi 
vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

184 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi 180 §:ssä 
säädettyyn rangaistukseen, tuomittakoon myös kansalaisluot
tamuksensa menettäneeksi.

23 Luku.
Lapsenmurhasta.

185 §. Jos nainen, joka on tullut raskaaksi sekaan
nuksesta avioliiton ulkopuolella, synnyttämisen aikana tahi 
kohta sen jälkeen on tahallansa tappanut sikiönsä, olkoonpa 
hän tehnyt sen pitelemällä sikiötä pahoin, panemalla se sur
mille, laiminlyömällä mitä sikiön elossa pysyttämiseksi olisi 
ollut tarpeellista, taikka muulla tavalla; niin hän rangais-
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taan lapsenmurhasta vähintään kahden ja korkeintaan kym
menen vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Se, joka puheenalaisessa rikoksessa on ollut osallisena, 

rangaistaan osallisuudesta murhassa tahi tapossa.
186 §. Jos nainen, joka on tullut raskaaksi sekaan

nuksesta avioliiton ulkopuolella, on synnyttämisen ajaksi ha
kenut yksinäisyyttä, ja jos hänen sikiönsä kuolee sen avut
toman tilan takia, mihin hän on itsensä saattanut, taikka 
jos hän on muulla tavalla tuottanut sikiöllensä kuoleman; 
niin rangaistakoon korkeintaan kolmen vuoden vankeudella 
tahi vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

187 §. Jos nainen, joka on tullut raskaaksi sekaan
nuksesta avioliiton ulkopuolella, on hävittänyt tahi kätkenyt 
sikiönsä; niin rangaistakoon, ellei hän ole tehnyt itseänsä 
syypääksi edesvastaukseen sikiön kuolemasta, korkeintaan 
kahden vuoden vankeudella taikka enintään viidensadan mar
kan sakolla.

188 §. Jos nainen tahallansa ajamalla ulos taikka koh
dussa on tappanut tahi antanut tappaa sikiönsä; niin ran
gaistakoon korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella tahi 
vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

Yritys on rangaistava.
189 §. Jos joku, naisen suostumuksella, tahallansa aja

malla ulos tahi kohdussa on tappanut tämän sikiön; niin 
hän rangaistaan korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella 
taikka vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

Jos hän toimitti tekonsa palkkaa vastaan; niin ran
gaistus olkoon kuritushuonetta korkeintaan kuudeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
190 §. Jos joku, naisen tahdotta, tahallansa ajamalla 

ulos tahi kohdussa on tappanut tämän sikiön; niin rangais
takoon vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuoden 
kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos nainen toiminnan kautta on saanut vaikean ruu

miin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangais-
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tus olkoon, jos nainen sai sanotun vamman, kuritushuonetta 
vähintään kuudeksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, 
ja, jos kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdek
saksi jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

191 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi kuritus- 
rangaistukseen 189 §:n jälkeen, taikka johonkin 190 §:ssä 
säädettyyn rangaistukseen, tuomittakoon myös kansalaisluot
tamuksensa menettäneeksi.

Avuttoman henkilön ulospanemisesta tahi sellaisen luota 
lähtemisestä.

192 §. Joka tahallansa:

joka ei osaa auttaa itseänsä, taikka henkilön, joka sairau
den tahi heikkouden takia on avuton;

2. lähtee luota ja jättää avuttomaan tilaan lapsen tahi 
muun 1 kohdassa mainitun henkilön, jota hän on velvollinen 
hoitamaan; taikka

3. saattaa avuttomaan tilaan taikka lähtee luota ja 
jättää sellaiseen tilaan sen, jota hän on sitoutunut tahi muu
ten on velkapää kuljettamaan tahi saattamaan;

hän rangaistaan vähintäänkin kuuden kuukauden van
keudella, taikka, jos hän toimitti teon sellaisessa paikassa 
tahi sellaisten asianhaarain vallitessa, että vaan vähän vaaraa 
sen hengelle tahi terveydelle, jonka hän pani, saattoi tahi 
jätti avuttomaan tilaan, oli käsillä, sakolla tahi korkeintaan 
kuuden kuukauden vankeudella.

Jos avuttomaan tilaan pantu, saatettu tahi jätetty ri
koksen kautta on saanut vaikean ruumiin- tahi terveyden- 
vamman, taikka kuoleman; niin rangaistus olkoon, jos mai
nittu henkilö sai sanotun vamman, kuritushuonetta vähin
tään neljäksi ja korkeintaan kymmeneksi vuodeksi, ja, jos 
kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kuudeksi jopa kah- 
deksitoistakin vuodeksi.

24 Luku.

1. panee ulos tahi1. panee ulos tahi saattaa avuttomaan tilaan lapsen,
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25 Luku.
Pahoinpitelystä.

193 §. Joka tahallansa pitelee toista pahoin, kummin
kaan tekemättä häneen mustelmaa, haavaa taikka muuta 
ruumiin- tahi terveydenvammaa, rangaistakoon enintään kah
densadan markan sakolla taikka korkeintaan kahden kuukau
den vankeudella.

Jos rikos tehdään suoraan ylenevässä polvessa olevaa 
sukulaista, taikka aviopuolisoa vastaan; niin rangaistus ol
koon vankeutta korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.

194 §. Jos joku tahallansa on pidellyt toista niin pahoin, 
että tämä on siitä saanut ruumiinvamman, taikka tahallansa 
tehnyt vamman hänen terveyteensä, ja jos vamma oli vähäi
nen; niin hän rangaistaan enintään neljänsadan markan sa
kolla taikka korkeintaan neljän kuukauden vankeudella.

Jos vamma oli isompi, kumminkaan ei vaikea niinkuin 
196 §:ssä sanotaan; silloin rangaistus olkoon vankeutta kah
deksi kuukaudeksi jopa kolmeksi vuodeksikin taikka sakkoa 
vähintäänkin sata markkaa.

Jos sellainen rikos, josta puhutaan ylempänä tässä §:ssä, 
tehdään suoraan ylenevässä polvessa olevaa sukulaista, taikka 
aviopuolisoa vastaan; niin rangaistus olkoon 1 kohdassa mai
nituissa tapauksissa vankeutta kahdeksi kuukaudeksi jopa 
yhdeksi vuodeksikin, ja 2 kohdassa mainituissa tapauksissa 
vankeutta vähintäänkin neljäksi kuukaudeksi.

Jos vamma on tässä §:ssä mainituissa rikoksissa tehty 
veitsellä, miekalla, pyssyllä tahi muulla hengenvaarallisella 
aseella tahi lyömäkalulla; niin pidettäköön se raskauttavana 
seikkana.

195 §. Jos joku 193 tahi 194 §:ssä mainitulla tavalla 
on pidellyt pahoin naista, minkä tiesi raskaaksi, taikka saat
tanut vamman tämän terveyteen, ja jos sikiö sen johdosta 
kuolee, vaikka hänen aikomuksensa ei ollut sitä tappaa; niin 
hän rangaistakoon korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella 
tahi vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

4
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196 §. Jos joku tahallansa on pidellyt toista niin pa
hoin, että tämä on siitä saanut ruumiinvamman, taikka ta
hallansa tehnyt hänen terveyteensä vamman, ja jos vamma 
oli vaikea, niinkuin alempana sanotaan, ilman että vaikeata 
ruumiin- tahi terveydenvammaa tarkoitettiin; niin hän ran
gaistakoon korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella taikka 
vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

Vaikea ruumiin- tahi terveyden vamma on se: kun vamman 
saanut jää kättä tahi jalkaa vaille taikka ei voi jompaakum
paa niistä käyttää, taikka kadottaa näkönsä joko toisesta tahi 
molemmista silmistään, kuulonsa, puheensa tahi siitosky- 
kynsä, taikka saa sairauden, jossa hänen henkensä on vaa
rassa, taikka joka, arvattavasti, on parantumaton, taikka tulee 
heikkomieliseksi, taikka aivan todenmukaisesti tulee ainaisesti 
kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa tahi harjoittamaan am
mattiansa, taikka jää tulevaisuudessa melkoisesti rumennetuksi.

197 §. Jos joku tahallansa on pidellyt tahi vahingoit
tanut toista niin pahoin, että tämä on siitä saanut vaikean 
ruumiin- tahi terveydenvamman, ja jos hän oli sellaista vam
maa tarkoittanut, vaikkapa ei sitä, minkä teki; niin ran
gaistakoon vähintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuo
den kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
198 §. Joka, ilman tappamisen aikomusta, pitelee toista 

niin pahoin tahi niin vahingoittaa hänen terveyttänsä, että 
tämä sen johdosta kuolee, rangaistakoon kahden jopa kah- 
deksankin vuoden kuritushuoneella, taikka, jos hän oli tar
koittanut vaikeata ruumiin- tahi terveydenvammaa, vähintään 
neljän ja korkeintaan kymmenen vuoden kuritushuoneella.

Jos rikollinen, ilman omaa syytään, sen kautta, että se, 
joka sai kuoleman, oli pahoin loukannut hänen kunniaansa 
tahi ollut häntä vastaan varsin väkivaltainen, oli ärsytetty 
suuttumaan, ja jos hän sitten kiihoittuneessa mielentilassaan 
heti teki rikoksen, taikka jos seikat muuten ovat erinomai
sen lieventävät, eikä hän tarkoittanut vaikeata ruumiin- tahi 
terveydenvammaa; niin rangaistakoon korkeintaan neljän 
vuoden kuritushuoneella.
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199 §. Jos joku tahallansa on pidellyt toista pahoin 
tahi vahingoittanut tämän terveyttä, ja jos vaikea ruumiin- 
tahi terveydenvamma, taikka kuolema lähti hänen teostansa 
ainoastaan yhteydessä sellaisten seikkain kanssa, jotka, il
man tekijän syytä, ilmaantuivat jälestäpäin; silloin pitää 
syyllinen rangaistaman, jos hän ei tarkoittanut vaikeata ruu
miin- tahi terveydenvammaa, mutta sellainen vamma kuiten
kin syntyi, kuritushuoneella tahi vankeudella korkeintaan kah
deksi vuodeksi, ja, jos kuolema oli seurauksena, korkeintaan 
neljän vuoden kuritushuoneella.

Jos vaikeata ruumiin- tahi terveydenvammaa oli tarkoi
tettu; niin rangaistus olkoon, jos sellainen vamma syntyi, 
kuritushuonetta korkeintaan kuudeksi vuodeksi, ja, jos kuo
lema oli seurauksena, kuritushuonetta vähintään kahdeksina 
korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi. •

200 §. Jos joku tappelussa pahoinpitelyn kautta, johon 
kaksi tahi useammat ovat tehneet itsensä syypäiksi, on saa
nut vammoja, mitkä ainoastaan yhdessä ovat saattaneet ai
kaan vaikean ruumiin- tahi terveyden vamman, taikka kuole
man, ilman että yksikään niistä erikseen olisi sellaista seu
rausta synnyttänyt; silloin pitää itsekukin, joka on saattanut 
aikaan jonkun mainituista vammoista, rangaistaman, jos siitä 
tuli vaikea ruumiin- tahi terveydenvamma, kuritushuoneella 
tahi vankeudella korkeintaan kolmeksi vuodeksi, ja, jos kuo
lema oli seurauksena, korkeintaan kuuden vuoden kuritus- 
huoneella tahi vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.

201 §. Jos tappelussa, missä useampia kuin kaksi on 
ollut osallisina, jotakuta on pidelty niin pahoin, että hän on 
saanut vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuo
leman joko paljaastaan yhdestä vammasta taikka useammasta 
yhdessä, eikä voida saattaa toteen kuka vamman tahi kuo
leman oli saattanut aikaan; silloin pitää jokainen tappelussa 
osallisena ollut, vaikkapa hän ei olisikaan pahoinpitelyn kär- 
sineesen käsin käynyt, rangaistaman, jos pahoinpidelty sai 
sanotun vamman, korkeintaan kahden vuoden vankeudella 
taikka sakolla, ja, jos kuolema oli seurauksena, vankeudella 
taikka vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.
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202 §. Joka, toista vahingoittaakseen terveyden puo
lesta, saattaa häneen myrkkyä tahi muuta ainetta, mikä on 
omansa turmelemaan terveyttä, rangaistakoon vähintään kah
den ja korkeintaan kahdeksan vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 

tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus ol
koon, jos hän sai sanotun vamman, kuritushuonetta vähin
tään kuudeksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, jos 
kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdeksaksi jopa 
kahdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

203 §. Jos joku on tuottamuksensa kautta ollut syynä 
siihen että toinen on saanut ruumiin- tahi terveydenvam
man; niin rangaistakoon korkeintaan kahdensadan markan 
sakolla. Jos vamma oli, vaikea; niin rangaistus olkoon sak
koa enintään viisisataa markkaa taikka vankeutta korkein
taan yhdeksi vuodeksi.

204 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi johonkin 
202 §:ssä säädettyyn rangaistukseen, tuomittakoon myös kan
salaisluottamuksensa menettäneeksi.

205 §. Älköön virallinen syyttäjä, asianomistajan il
moittamatta rikosta syytteesen pantavaksi, telikö syytettä 
niistä rikoksista, joista puhutaan 193 tahi 194 §:ssä, ellei 
niissä ole tehty vammaa sellaisella aseella tahi lyömäkalulla, 
joka mainitaan 194 §:ssä, älköön myöskään 203 §:ssä maini
tusta rikoksesta.

206 §. Se, mitä tässä luvussa säädetään, pitää käv- 
tettämän silloinkin, kun joku käyttää väärin laillista oikeut
taan toisen kurittamiseen.

26 Luku.
Kaksintaistelusta.

207 §. Jos kaksi, välipuheen jälkeen, ovat keskenänsä 
käyneet kaksintaisteluun; silloin pitää hän, joka taistelussa 
on vahingoittanut vastustajaansa niin, että tämä sen johdosta 
kuoli, rangaistaman kahden jopa kahdeksankin vuoden van-
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keudella, taikka, jos välipuhe oli sellainen, ettei kaksintais
telua lopetettaisi ennenkuin toisen kuolemalla, vähintään kuu
den ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella. 
Jos toinen heistä sai vaikean ruumiin- tahi terveydenvam- 
man; niin tekijä rangaistaan vähintäänkin kuuden kuukau
den vankeudella. Jos jompikumpi teki vastustajaansa vä
häisen vamman taikka ei tehnyt mitään vammaa; niin ran
gaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Jos jompikumpi kaksintaistelussa tahallansa on ollut 
noudattamatta sovittuja tahi tavaksi tulleita sääntöjä, ja jos 
toinen sen kautta sai kuoleman tahi vamman, taikka jos 
kaksintaistelu on tapahtunut ilman varamiehiä; silloin pitää 
hän, joka tappoi vastustajansa taikka teki siihen vamman, 
rangaistaman niinkuin murhasta, taposta tahi pahoinpitelystä 
on säädettynä, ellei hän tämän §:n jälkeen joudu kovemman 
rangaistuksen alaiseksi.

208 §. Jos joku toisen puolesta vie perille vaatimuk
sen kaksintaisteluun; niin rangaistakoon, jos kaksintaistelu 
tapahtuu, korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

Jos hän on vakaasti koettanut estää kaksintaistelua ta
pahtumasta; älköön häntä rangaistukseen tuomittako.

209 §. Varamies, todistaja ja lääkäri, joita kaksintais
telussa käytetään, olkoot rangaistuksesta vapaat.

27 Luku,
Rauhan rikkomisesta.

210 §. Joka:
1. ilman laillista oikeutta tunkeutuu toisen kotiin, joko 

asumukseen, työhuoneesen, huoneukseen, taloon tahi laivaan;
2. on käskyn saatuansa lähtemättä pois toisen ko

dista, vaikka hänellä ei ole perustetta, minkä nojalla saisi 
jäädä sinne; taikka

3. ilman otollista syytä hiipii sisään tahi kätkee it
sensä toisen kotiin;

hän rangaistaan kotorauhan rikkomisesta enintään vii
densadan markan sakolla taikka vankeudella, kumminkaan ei 
päälle kuuden kuukauden.
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Sama olkoon laki sillekin, joka vastamainitulla tavalla 
rikkoo rauhan siinä huoneuksessa, talossa tahi laivassa, missä 
Keisari ja Suuriruhtinas oleskelee, taikka siinä huoneessa, 
missä maan valtiosäädyt, taikka joku sääty tahi valiokunta 
valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuoneessa, taikka 
siinä huoneessa, missä virkatoimitusta pidetään.

Jos ylempänä tässä §:ssä mainittu rikos toimitetaan ai
keissa tehdä väkivaltaa ihmisille tahi omaisuudelle, taikka 
jos sen tekee henkilö, joka on varustettu hengenvaarallisella 
aseella tahi lyömäkalulla, taikka kaksi tahi useampia tekee 
sen yhdessä; niin rangaistus olkoon vankeutta korkeintaan 
kahdeksi vuodeksi.

211 §. Jos asiaan kuulumaton pitää toisen luona koto- 
etsintöä ilman tämän suostumusta, taikka jos asianomainen 
henkilö pitää sitä laittomassa järjestyksessä; niin hän ran
gaistaan kotorauhan rikkomisesta enintään viidensadan mar
kan sakolla taikka korkeintaan kuuden kuukauden van
keudella.

212 §. Joka tahallansa lyö rikki toisen lasin, taikka 
heittää toisen asuntoon, työhuoneesen, huoneukseen, taloon 
tahi laivaan kiven, taikka ampuu aseella sinne sisään, ran
gaistakoon enintään kolmensadan markan sakolla taikka kor
keintaan kolmen kuukauden vankeudella, ellei hänen tekonsa 
jonkun muun lainkohdan jälkeen ole kovemman rangaistuk
sen alainen.

Sama olkoon laki sillekin, joka vastamainitulla tavalla 
rikkoo rauhan siinä huoneuksessa, talossa tahi laivassa, missä 
Keisari ja Suuriruhtinas oleskelee, taikka siinä huoneessa, 
missä maan valtiosäädyt, taikka joku sääty tahi valiokunta 
valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuoneessa, taikka 
siinä huoneessa, missä virkatoimitusta pidetään.

213 §. Joka luvattomasti ottaa haudasta ylös ruumiin, 
tahi jonkun ruumiinosan, taikka ilman lupaa hävittää tahi 
saattaa hukkaan hautaamattoman ruumiin, taikka pitelee 
ruumista pahoin, taikka sen kanssa harjoittaa häväisevää il
kivaltaa, taikka ilman asianomaista lupaa leikkaa sen kap
paleiksi, taikka oikeudetta turmelee haudan tahi sitä vähin-
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goittaa, taikka harjoittaa sen päällä häväisevää ilkivaltaa, 
hän rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella 
taikka sakolla.

Miten nainen, joka hävittää tahi kätkee sikiönsä, on 
rangaistava, siitä säädetään 187 §:ssä, ja ruumiin varastami
sesta 242 §:ssä.

214 §. Älköön virallinen syyttäjä, asianomistajan il
moittamatta rikosta syytteesen pantavaksi, tehkö syytettä 
niistä rikoksista, joista puhutaan 210 tahi 212 §:ssä, ellei 
rikosta ole tehty siinä huoneuksessa, talossa tahi laivassa, 
missä Keisari ja Suuriruhtinas oleskelee, taikka siinä huo
neessa, missä maan valtiosäädyt, tahi erityinen sääty taikka 
valiokunta valtiopäivillä pitävät kokousta, taikka virkahuo
neessa, taikka siinä huoneessa, missä virantoimitusta pide
tään, älköön myöskään 211 §:ssä mainituista rikoksista.

28 Luku.
Rikoksista toisen vapautta vastaan.

215 §. Joka väkisin tahi uhaten taikka muulla tavalla 
ottaa toisen valtoihinsa, saattaakseen hänet orjuuteen, maa- 
orjuuteen, taikka toisen maan sota- tahi meripalvelukseen, 
taikka muuhun pakonalaiseen tilaan ulkona maasta, taikka 
avuttomaan tilaan autiossa seudussa tahi yksinäisessä pai
kassa, hän rangaistakoon ihmisenryöstöstä vähintään neljän 
ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Jos joku tekee itsensä orjakauppaan tahi orjain kulje
tukseen syypääksi; hänkin rangaistakoon niinkuin vasta on 
sanottu.

Yritys on rangaistava.
216 §. Jos joku, ilman 215 §:ssä sanottua aikomusta, 

luvattomasti on ottanut valtoihinsa lapsen, joka ei ole pääs
syt viidentoista vuoden ikään, ja vienyt sen pois isänsä tahi 
äitinsä, tahi sen luota, jonka hoidon ja käskyn alaisena lapsi 
on, taikka erottanut lapsen heistä; niin rangaistakoon vähin
täänkin kuuden kuukauden vankeudella.
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Jos se tehtiin aikomuksessa käyttää lasta kerjuusen, 
tahi muuhun itsekkääsen tahi epäsiveelliseen tarkoitukseen 
tahi työskentelemiseen; niin rangaistus olkoon kuritushuo
netta vähintään kahdeksi ja korkeintaan kahdeksaksi vuo
deksi.

Yritys on rangaistava.
217 §. Joka väkisin tahi uhaten taikka muulla tavalla 

ottaa valtoihinsa ja, vasten hänen tahtoansa, vie pois tahi 
valloissansa pitää naisen, joka on täyttänyt viisitoista vuotta, 
harjoittaakseen haureutta tahi mennäkseen naimisiin hänen 
kanssaan, rangaistakoon korkeintaan kahdeksan vuoden ku
ritushuoneella tahi vähintäänkin kuuden kuukauden van
keudella.

Yritys on rangaistava.
218 §. Jos joku on vienyt pois viisitoista vuotta täyt

täneen naisen, joka on naittajan alla, naisen tahdolla, mutta 
ilman naittajan suostumusta, ja jos hän teki sen haureuden 
harjoittamista varten tahi mennäkseen naimisiin; niin ran
gaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella tahi vä
hintäänkin viidenkymmenen markan sakolla.

219 §. Joka tahallansa ja ilman laillista oikeutta van
gitsemalla, sulkemalla sisään tahi muulla tavalla vie tahi pi
dättää toiselta vapauden, rangaistakoon kuritushuoneella kor
keintaan neljäksi vuodeksi taikka vankeudella.

Jos toinen oli vapauttaan vailla päälle kolmenkymme
nen päivän; niin rangaistus olkoon kuritushuonetta korkein
taan kuudeksi vuodeksi.

Jos se, jolta vapaus vietiin, silloin tahi siitä kohtelusta, 
minkä alaisena hän vangittuna oli, on saanut vaikean ruu
miin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin syyllinen 
rangaistaan, jos mainittu henkilö sai sanotun vamman, neljän 
jopa kymmenenkin vuoden kuritushuoneella, ja, jos kuolema 
oli seurauksena, vähintään kuuden ja korkeintaan kahden
toista vuoden kuritushuoneella

220 §. Joka, ilman laillista syytä, kumminkaan ei häi
jyssä aikomuksessa, luullusta rikoksesta on ottanut toisen 
kiinni, ja menetellyt hänen kanssaan niinkuin laillisesta kiin-
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nipanosta on säädettynä, rangaistakoon korkeintaan kuuden 
kuukauden vankeudella taikka enintään viidensadan markan 
sakolla.

Jos joku on laillisesta syystä tahi luullusta rikoksesta 
ottanut toisen kiinni, mutta menetellyt hänen kanssaan muulla 
tavalla, kuin mitä laillisesta kiinnipanosta on säädettynä; silloin 
olkoon laki niinkuin 219 §:ssä sanotaan. Jos seikat muissa kuin 
sanotun §:n 2 ja 3 kohdassa mainituissa tapauksissa ovat 
erinomaisen lieventävät; niin rangaistus olkoon sakkoa.

221 §. Joka kiduttaa toista pakoittaakseen hänet jo
takin tunnustamaan tahi sanomaan jossakin asiassa, rangais
takoon kuritushuoneella korkeintaan neljäksi vuodeksi taikka 
vankeudella, ellei rikos jonkun muun lainkohdan jälkeen ole 
kovemman rangaistuksen alainen.

222 §. Joka, ilman laillista oikeutta, väkisin tahi uha
ten pakoittaa toisen tekemään, sallimaan tahi jättämään jo
takin tekemättä, hän rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden 
vankeudella taikka sakolla, ellei hänen toimintansa jonkun 
muun lainkohdan jälkeen ole kovemman rangaistuksen alainen.

223 §. Jos joku uhkaa toista rikoksella, ja jos hän 
tekee sen sellaisten asianhaarain vallitessa, jotka saattavat 
todennäköiseksi että uhkaus pannaan täytäntöön; niin ran
gaistakoon korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella tahi 
enintään viidensadan markan sakolla.

224 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi rangais
tukseen 215 §:n tahi 216 §:n 2 kohdan jälkeen, tuomitta
koon myös kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

225 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan 217 tahi 218 §:ssä, ellei nainen 
tahi naittaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi, 
jos se on rangaistava 217 §:n jälkeen, tahi naittaja, jos ri
kos on rangaistava 218 §:n jälkeen. Jos rikoksen tehnyt 
on naisen kanssa mennyt naimisiin; älköön syytettä tehtäkö, 
ellei avioliittoa ole tuomittu purettavaksi.

Älköön virallinen syyttäjä myöskään tehkö syytettä 
niistä rikoksista, joista puhutaan 222 tahi 223 §:ssä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi.



58

29 Luku.

Väärästä ilmiannosta.
226 §. Joka vasten parempaa tietoansa:
1. oikeudessa talli julkisen viraston luona tekee toista 

vastaan syytteen rangaistavasta toiminnasta, jota tämä ei 
ole tehnyt; taikka

2. julkisen viraston tahi virkamiehen luona tekee val
heellisen ilmiannon, mikä matkaansaattaa toista vastaan syyt
teen rangaistavasta toiminnasta, jota tämä ei ole tehnyt;

hän rangaistaan, jos toista vastaan tehdään syyte ri
koksesta, kuritushuoneella korkeintaan kuudeksi vuodeksi 
taikka vankeudella, ja muussa tapauksessa korkeintaan kah
den vuoden vankeudella taikka sakolla.

Jos hän itsestään on peruuttanut syytteensä tahi ilmi
antonsa, ennenkun siitä on päätöstä annettu ja ennenkun 
toinen on siitä kärsinyt vahinkoa; niin hänen rangaistuk
sensa olkoon, jos toista vastaan on tehty syyte rikoksesta, 
vankeutta korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi taikka sakkoa 
enintään viisisataa markkaa, ja muussa tapauksessa sakkoa 
enintään kaksisataa markkaa.

227 §. Jos joku:
1. hankkiakseen toiselle rangaistusta, vasten parem

paa tietoansa, valheellisesti on häntä vastaan julkiselle vi
rastolle tahi virkamiehelle tuonut esiin raskauttavan seikan, 
joka on matkaansaattanut syytteen; taikka

2. saattaakseen syytetyn henkilön rangaistukseen tuo
mituksi, on hävittänyt todisteita hänen syyttömyydestään, 
taikka siinä aikomuksessa, vasten parempaa tietoansa, on 
häntä vastaan tuonut esiin raskauttavan seikan;

hän rangaistakoon niinkuin 226 §:ssä säädetään.
228 §. Joka, vasten parempaa tietoansa, tekee ran

gaistavasta toiminnasta toista vastaan valheellisen ilmian
non julkiselle virastolle tahi virkamiehelle, jonka asiana on 
tehdä siitä toiminnasta syyte, vaikka siitä ei syytettä seu
raakaan, hän rangaistakoon, jos ilmianto koskee rikosta, kor-
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keintaan kahden vuoden vankeudella taikka vähintäänkin 
viidenkymmenen markan sakolla, ja muussa tapauksessa enin
tään viidensadan markan sakolla.

229 §. Jos joku, kumminkaan ei parempaa tietoansa 
vastaan:

1. oikeudessa tahi julkisen viraston luona tekee toista 
vastaan syytteen rangaistavasta toiminnasta, jota tämä ei 
ole tehnyt; taikka

2. julkisen viraston tahi virkamiehen luona tekee val
heellisen ilmiannon, joka matkaansaattaa toista vastaan syyt
teen rangaistavasta toiminnasta, jota tämä ei ole tehnyt;

niin rangaistakoon sakolla taikka korkeintaan yhden 
vuoden vankeudella.

Jos se, joka on tehnyt syytteen tahi ilmiannon, havai
taan sen tehneen todennäköisillä perusteilla; niin olkoon ran
gaistuksesta vapaa.

230 §. Se, joka 226 tahi 227 §:n jälkeen on tehnyt 
itsensä kuritusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

231 §. Se, joka tuomitaan johonkin tässä luvussa sää
dettyyn rangaistukseen, pitää samalla velvoitettaman asian
omistajalle korvaamaan kustannukset päätöksen painattami
sesta yleiseen tahi paikkakunnan sanomalehteen, jos asian
omistaja sitä vaatii.

30 Luku.
Kunnianloukkauksesta.

232 §. Joka vasten parempaa tietoansa:
1. jonkun kuulten valheellisesti sanoo toisen syypääksi 

nimittämäänsä rikokseen tahi rikoslajiin, taikka sellaiseen 
tekoon, joka on omansa saattamaan hänet halveksimisen alai
seksi, taikka tuottaa haittaa hänen elinkeinolleen tahi toi
meentulolleen; taikka

2. levittelee valhetta tahi valheellista kulkupuhetta 
nimitetystä rikoksesta tahi rikoslajista taikka 1 kohdassa 
mainitusta teosta, jotka sanotaan toisen syyksi;
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hän rangaistakoon herjauksesta korkeintaan yhden vuo
den vankeudella taikka sakolla.

Jos herjaus tapahtuu julkisesti, taikka painotuotteen 
kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen 
levittelee tahi antaa levitellä; niin rangaistus olkoon van
keutta korkeintaan kahdeksi vuodeksi taikka sakkoa vähin
täänkin viisikymmentä markkaa.

233 §. Joka tahallansa, kumminkaan ei vasten parem
paa tietoansa:

1. jonkun kuulten valheellisesti sanoo toisen syypääksi 
nimittämäänsä rikokseen tahi rikoslajiin, taikka sellaiseen 
tekoon, joka on omansa saattamaan hänet halveksimisen 
alaiseksi taikka tuottaa haittaa hänen elinkeinolleen tahi 
toimeentulolleen; taikka

2. levittelee valhetta tahi valheellista kulkupuhetta 
nimitetystä rikoksesta tahi rikoslajista taikka 1 kohdassa 
mainitusta teosta, jotka sanotaan toisen syyksi;

hän rangaistakoon enintään viidensadan markan sakolla 
taikka korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

Jos tässä §:ssä mainittu kunnianloukkaus tapahtuu jul
kisesti, taikka painotuotteen, kirjoituksen tahi kuvallisen esi
tyksen kautta, jota syyllinen levittelee tahi antaa levitellä; 
niin rangaistus olkoon sakkoa tahi vankeutta korkeintaan 
yhdeksi vuodeksi.

234 §. Joka suupuheessa tahi kirjoituksessa tekee 
kunnianloukkauksen, mikä ei ole rangaistava 232 tahi 233 
§:n jälkeen, taikka loukkaa toisen kunniata uhkauksella tahi 
muulla teolla, joka on solvaavaista laatua, rangaistakoon 
solvauksesta enintään kahdensadan markan sakolla taikka 
korkeintaan kahden kuukauden vankeudella.

Jos solvaus tapahtuu julkisesti, taikka painotuotteen, 
kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota syyllinen 
levittelee tahi antaa levitellä; niin rangaistus olkoon sak
koa enintään viisisataa markkaa taikka vankeutta korkein
taan kuusi kuukautta.

235 §. Joka vasten parempaa tietoansa:
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1. jonkun kuulten valheellisesti sanoo kuolleen hen
kilön syypääksi nimittämäänsä rikokseen tahi rikoslajiin, 
taikka sellaiseen tekoon, joka, jos tämä olisi elänyt, olisi 
ollut omansa saattamaan hänet halveksimisen alaiseksi; taikka

2. levittelee valhetta tahi valheellista kulkupuhetta 
nimitetystä rikoksesta tahi rikoslajista taikka 1 kohdassa 
mainitusta teosta, jotka sanotaan kuolleen henkilön syyksi;

hän rangaistakoon vankeudella korkeintaan kuudeksi 
kuukaudeksi taikka sakolla.

Älköön rangaistusta kuitenkaan tuomittako, milloin kun
nianloukkaus tehdään sitä vastaan, joka on ollut kuolleena 
jo kaksikymmentä vuotta taikka siitä päälle.

236 §. Se, ketä vastaan tehdään syyte kunnianlouk
kauksesta, josta tässä luvussa puhutaan, olkoon oikeutettu 
näyttämään, että tekemänsä soimaus on totta, ainoastaan sil
loin, kun hän tarjoutuu näyttämään toteen nimitetyn teon; 
ja toteennäyttö tapahtukoon siinä oikeudessa, missä syyte 
kunnianloukkauksesta on tehty.

Jos soimaus sisältää syytöksen rangaistavasta toimin
nasta, josta jo on annettu päätös, mikä on tullut lailliseen 
voimaan; niin soimaus pitää katsottaman toteennäytetyksi, 
jos hän, jota vastaan se on tehty, on julistettu tekoon syy
pääksi, mutta todistamattomaksi, jos hän on tuomittu va
paaksi. Jos se, ketä vastaan soimaus tehtiin, on ilmiannettu 
tahi syytteenalaisena siitä toiminnasta, josta häntä on soi
mattu, mutta jos siitä ei ole vielä tullut lain voiman saa
nutta päätöstä; niin kunnianloukkausjutun käytteleminen 
pitää jäämän siksi, kuin se on tapahtunut.

Jos rangaistavasta toiminnasta ei enää sovi tehdä syy
tettä; älköön se seikka estäkö tuomasta esiin näytöksiä teh
dyn soimauksen totuudesta.

237 §. Jos se, joka, kunnianloukkauksesta on syytteen
alaisena, on näyttänyt, että tekemänsä soimaus on totta; niin 
hän pitää kuitenkin rangaistaman 234 §:n jälkeen, jos vaan 
siitä muodosta, missä, taikka niistä asianhaaroista, joiden 
vallitessa soimaus tahi sen levitteleminen on tapahtunut, 
astuu näkyviin että hänen aikeensa oli loukata.
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Jos joku, tarpeettomasti ja toista loukatakseen, on 
häntä soimannut toiminnasta, josta hän jo on rangaistuk
sensa saanut; niin tuomittakoon myös rangaistukseen 234 
§:n jälkeen.

238 §. Joka tuomitaan rangaistukseen kunnianlouk
kauksesta, mikä on tapahtunut julkisesti, taikka painotuot
teen, kirjoituksen tahi kuvallisen esityksen kautta, jota hän 
on levitellyt tahi antanut levitellä, pitää samalla velvoitet- 
taman korvaamaan asianomaiselle kustannukset päätöksen 
painattamisesta yleiseen tahi paikkakunnan sanomalehteen, 
jos asianomistaja sitä vaatii.

239 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
kunnianloukkauksista, joista puhutaan 232, 233 tahi 234 
§:ssä, ellei asianomistaja tahi se virasto, jota on loukattu, 
ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi taikka ellei 
kunnianloukkaus ole tapahtunut virkamiestä vastaan hänen 
ollessaan virassa tahi sen tähden. Jos asianomistaja kuolee 
sittenkun syyte jo on pantu alkuun taikka rikos on syyttee
sen pantavaksi ilmoitettu; niin hänen aviopuolisonsa, van
hempansa, lapsensa tahi veljensä ja sisarensa olkoot oikeu
tetut ajamaan syyte perille. Jos se, jota vastaan kun
nianloukkaus on tehty, on kuollut sen ajan kuluessa, mikä 
68 §:ssä on määrätty oikeutta varten syytteen tekemiseen 
tahi rikoksen ilmoittamiseen syytteesen pantavaksi, ilman 
että hän on tätä oikeutta käyttänyt; niin hänen aviopuoli
sonsa, vanhempansa, lapsensa tahi veljensä ja sisarensa ol
koot oikeutetut siinä ajassa, joka loukatun suhteen oli voi
massa, tehdä rikoksesta syyte tahi ilmoittaa se syyttee
sen pantavaksi, ellei näytetä toteen, ettei hän tahtonut nos
taa syytettä.

Älköön virallinen syyttäjä myöskään tehkö syytettä 
niistä kunnianloukkauksista, joista puhutaan 235 §:ssä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi. 
Sanotussa §:ssä mainituissa tapauksissa ovat vainajan avio
puoliso, vanhemmat, lapset tahi veljet ja sisaret asian
omistajia.
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31 Luku.

Näpistelystä ja varkaudesta.

240 §. Jos joku anastaa irtainta omaisuutta, joka on 
toisen omaa, eikä ole anastajan hallussa, ilman laillista oi
keutta omistaakseen mitä on anastanut itsellensä tahi jolle
kulle muulle henkilölle, ja jos anastetun arvo ei nouse päälle 
kahdenkymmenen markan; niin hän rangaistaan näpistelystä 
enintään kahdensadan markan sakolla taikka korkeintaan 
kahden kuukauden vankeudella.

Yritys on rangaistava.
241 §. Jos joku tekee anastuksen niinkuin 240 §:ssä 

sanotaan, ja jos anastetun arvo nousee päälle kahdenkym
menen markan; niin hän rangaistaan varkaudesta korkein
taan yhden vuoden vankeudella.

Jos anastetun arvo nousi päälle tuhannen markan, taikka 
jos seikat muuten ovat erinomaisen raskauttavat; niin ran
gaistus olkoon kuritushuonetta korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
242 §. Varkautena pitää pidettämän, katsomatta sii

hen nouseeko anastetun arvo päälle kahdenkymmenen mar
kan vai eikö, ja siitä on tuomittava rangaistukseen niinkuin 
241 §:ssä säädetään:

1. jos joku jumalanpalveluksen aikana varastaa toi
selta joko kirkossa taikka muualla, missä jumalanpalvelusta 
pidetään, taikka kirkkomäellä;

2. jos joku varastaa ruumiin tahi jotakin muuta ruu
mishuoneesta tahi haudasta;

3. jos joku varastaa yleisen perustuskirjan, proto
kollan, oikeudenkäymiskirjan taikka muun asiakirjan, joka 
säilytetään yleisessä arkistossa, taikka viran tähden julkisen 
viraston tahi virkamiehen luona, taikka joka julkiselle vi
rastolle tahi virkamiehelle on jätetty, taikka julkisessa kir
jastossa säilytetyn kirjan tahi käsikirjoituksen, taikka sellai
sen esineen, joka tieteen, taiteen tahi keinollisuuden hyväksi 
säilytetään julkisessa kokoelmassa taikka julkisesti on pantu 
nähtäväksi;



64

4. jos joku varastaa kylpevältä, uimassa olevalta, taikka 
ulkona kedolla nukkuvalta, taikka siltä, joka makaa kovasti 
sairaana tahi on tunnotonna, taikka kuolleen ihmisen yltä; 
taikka

5. jos joku varastaa lapselta, joka ijältänsä on alle 
kahdentoista vuoden, taikka siltä, joka on ymmärrystä vailla.

Yritys on rangaistava.
243 §. Törkeänä varkautena pitää pidettämän, kat

somatta siihen nouseeko anastetun arvo päälle kahdenkym
menen markan vai eikö, sekä siitä tuomittaman korkeintaan 
neljän vuoden kuritushuoneesen:

1. jos joku varastaa kirkossa jotakin kirkon omaa tahi 
sinne säilyyn pantua;

2. jos joku varastaa jotakin yleiselle postille uskottua 
tahi rautatielle kuljetettavaksi jätettyä, tehtäköönpä varkaus

-postihuoneessa, tahi rautatien asemalla, taikka kuljetuksen 
aikana.

3. jos joku varastaa sinetillä suljetusta kirjeestä tahi 
paketista;

4. jos joku varastaa käyttämällä murtoa, josta puhu
taan 244 §:ssä.

5. jos joku yön aikana varastaa asutussa huoneuk- 
sessa tahi asutussa laivassa, johon tekijä, varastaakseen tahi 
ryöstääkseen, on luvattomasti mennyt sisään tahi johon hän 
on itsensä kätkenyt, vaikkapa rikosta tehtäessä ketään ei 
sattuisikaan huoneuksessa tahi laivassa olemaan:

6. jos se, joka tekee varkauden tahi siinä on avun- 
tekijänä, on varustanut itsensä hengenvaarallisella aseella 
tahi lyömäkalulla;

7. jos joku varastaa siltä, joka kapinan, vihollisen ah- 
distamisen, tulipalon, vedenhädän, haaksirikon, yleisen kul
kutaudin, taikka muun samanlaatuisen vaaran tahi hädän 
takia työläästi voi omaisuuttansa suojella;

8. jos joku Varastaa karille ajautuneesta taikka muu
ten haaksirikkoon joutuneesta, taikka ohjatonna ulapalla aje
lehtivasta laivasta;
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9. jos joku varastaa tuli- tahi tunnusmajakasta jota
kin siihen kuuluvata;

10. jos joku varastaa hevosen, lehmän, poron tahi 
muun elukan, joka on laitumella ulkona kedolla; taikka

11. jos kaksi tahi useammat, jotka varastelemista tahi 
ryöstelemistä varten ovat liittyneet yhteen, tekevät var
kauden.

Yritys on rangaistava.
244 §. Joka varastaakseen paljon tahi vähän:
1. käyttämällä väkivoimaa muuria, lauta-aitaa, seinää, 

laattiaa, kattoa, luukkua, lasia, porttia, ovea, lukkoa, tahi 
senkaltaista salpaa vastaan murtautuu taloon, huoneukseen, 
huoneesen tahi muuhun suljettuun säilytyspaikkaan, taikka 
laivaan;

2. kiipeemällä huoneuksen, seinän, muurin, lauta-aidan 
tahi portin yli, taikka ryömimällä sisään ikkunan, korstei- 
nin, taikka sellaisen aukon kautta, jota ei sisäänkäytäväksi 
ole tehty, taikka käyttämällä tiirikkaa, väärää avainta tahi 
muuta välikappaletta hankkii itselleen sisäänpääsön tahi au
kon taloon, huoneukseen, huoneesen tahi muuhun suljettuun 
säilytyspaikkaan, taikka laivaan; taikka

3. väkisin tahi kavaluudella, huoneuksessa, huoneessa 
tahi laivassa, avaa kaapin, arkun, lippaan tahi muun säily
tyskään, jotka ovat lukolla, sinetillä, tahi senkaltaisella sal
valla suljetut;

hän rangaistaan, ellei hän samalla ole mitään anasta
nut tahi yrittänyt anastamaan, murrosta korkeintaan yhden 
vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat erinomaisen 
lieventävät, korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

Yritys on rangaistava.
245 §. Jos se, joka on kärsinyt rangaistuksen näpis

telystä, uudestaan on tehnyt itsensä siihen syypääksi; niin 
hän on pidettävä varkaana ja pitää rangaistaman niinkuin 
jos hän olisi ensimmäisen kerran varastanut.

246 §. Jos se, joka on kärsinyt rangaistuksen var
kaudesta, ryöstöstä, taikka sellaisesta toiminnasta, mikä

5
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263 tahi 265 §:n jälkeen on rangaistava niinkuin ryöstö, 
tekee itsensä näpistelyyn syypääksi; niin pidettäköön var
kaana ja rangaistakoon niinkuin jos uudestaan olisi va
rastanut.

247 §. Jos joku varastaa toisen kerran; niin rangais
takoon korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, 
jos varkaus on törkeä niinkuin 243 §:ssä sanotaan, kahden 
jopa kuudenkin vuoden kuritushuoneella.

Jos joku varastaa kolmannen kerran; niin rangaista
koon kahden jopa kuudenkin vuoden kuritushuoneella, taikka, 
jos varkaus on törkeä, kuritushuoneella vähintään neljäksi 
ja korkeintaan kymmeneksi vuodeksi.

Jos joku varastaa neljännen kerran, tahi useammasti; 
niin rangaistakoon vähintään neljän ja korkeintaan kymme
nen vuoden kuritushuoneella, taikka, jos varkaus on törkeä, 
taikka seikat muuten ovat erinomaisen raskauttavat, kuri
tushuoneella kuudeksi jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka 
elinkaudeksi.

Yritys on rangaistava.
248 §. Kun rangaistusta määrätään jälleenlankeemuk- 

sesta varkauteen, pitää ryöstö tahi ryöstönä rangaistava toi
minta, joista varas jo on rangaistuksensa kärsinyt, katsot
taman ennen tehdyn varkauden veroisiksi.

249 §. Jos joku toisen kerran tahi useammasti tekee 
murron; niin rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden kuri
tushuoneella.

Yritys on rangaistava.
250 §. Jos joku eri paikoissa tahi eri aikoina on nä

pistelyt, varastanut tahi murtautunut sisään, taikka ollut 
siinä osallisena taikka sellaista yritellyt, ja jos häntä vas
taan tehdään siitä yhdellä kertaa syyte; niin olkoon nou
datettavana mitä 56 §:ssä säädetään.

251 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi rangais
tukseen varkaudesta tahi murrosta, tuomittakoon myös kan
salaisluottamuksensa menettäneeksi.
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252 §. Mikä rangaistus on seurauksena metsäntuot- 
teiden anastamisesta erinäisissä tapauksissa, siitä säädetään 
36 luvussa.

32 Luku.

Kavaltamisesta.

253 §. Jos joku itsellensä tahi toiselle, ilman laillista 
oikeutta, anastaa irtainta omaisuutta, joka on muun henki
lön omaa vaan anastajan hallussa; niin rangaistakoon ka
valtamisesta sakolla tahi korkeintaan yhden vuoden van
keudella.

Jos omaisuuden arvo nousi päälle tuhannen markan, 
taikka jos seikat muuten ovat erinomaisen raskauttavat; 
niin rangaistus olkoon vankeutta korkeintaan kahdeksi vuo
deksi.

254 §. Kuritushuoneesen korkeintaan kahdeksi vuo
deksi tuomitaan se, joka kavaltaa omaisuutta, mikä hänelle 
on uskottu:

1. lukon, sinetin, tahi senkaltaisen salvan takana; 
taikka

2. kun se pelastettiin kapinasta, viholliselta, tulipa
losta, vedenhädästä, haaksirikosta, tahi muusta senkaltai
sesta vaarasta tahi hädästä.

255 §. Joka tapaa tahi löytää jotakin, eikä sitä kuu- 
lututa niinkuin laissa on säädettynä, rangaistakoon enintään 
kahdensadan markan sakolla taikka korkeintaan kahden kuu
kauden vankeudella.

Jos joku salaa löydön tahi löytökalun, milloin sen omis
taja tahi joku muu siihen oikeutettu ilmoittaa itsensä tahi 
antaa itsestänsä tiedon; niin rangaistakoon sakolla taikka 
korkeintaan yhden vuoden vankeudella.

Niissä tapauksissa, jotka mainitaan ylempänä tässä §:ssä, 
olkoot löytäjäiset, sekä se löytö, mikä muuten olisi joutu
nut syyllisen hyväksi, menetetyt.
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Muinaiskalujen löydöstä on erittäin säädettynä. Meri
laissa taas säädetään laivalöydöistä ja merenajoista.

256 §. Mikä rangaistus on seurauksena kavaltamisesta 
muutamissa tapauksissa, siitä säädetään 44 luvussa.

33 Luku.

Pesänkavaltamisesta.
257 §. Jos aviopuolisot kavaltavat jotakin toisiltansa, 

taikka lapsi vanhemmiltansa, taikka kasvatti kasvatusvan
hemmiltansa, taikka kuolinpesän osakkaat tahi muut pesästä 
tahi yhtiöstä, niin kauvan kuin ovat yhteisessä pesässä tahi 
yhtiössä; niin rikollinen rangaistakoon pesänkavaltamisesta 
sakolla. Jos seikat ovat erinomaisen raskauttavat; niin ran
gaistus olkoon vankeutta korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

258 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö pesänkavalta
misesta syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta 
syytteesen pantavaksi.

34 Luku.

Ryöstöstä ja Kiristämisestä.
259 §. Jos joku, tehden toiselle väkivaltaa tahi uh

kauksella, joka sisältää päälletunkevan hengen- tahi ruu- 
miinvaaran, ottaa toiselta jotakin irtainta omaisuutta, mikä 
on toisen eikä ottajan omaa, ilman laillista oikeutta omis
taakseen sitä itsellensä tahi jollekulle muulle henkilölle; 
niin hän rangaistaan ryöstöstä korkeintaan kuuden vuoden 
kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
260 §. Kahden jopa kymmenenkin vuoden kuritushuo- 

neesen tuomitaan:
1. se, joka ryöstää jotakin yleisen postin huostaan 

uskottua;
2. jos ryöstö tehdään kadulla, rautatiellä, yleisellä 

tiellä tahi paikalla, vesitiellä tahi ulapalla:
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3. jos joku ryöstää yön aikana huoneuksessa tahi lai
vassa, joissa asutaan, ja joihin ryöstäjä, ryöstämisen tahi 
varastamisen aikeissa, on luvattomasti mennyt sisään tahi 
kätkeytynyt;

4. jos joku ryöstää siltä, joka kapinan, vihollisen ah- - 
distamisen, tulipalon, vedenhädän, haaksirikon, yleisen kulku
taudin, taikka muun senkaltaisen vaaran tahi hädän takia 
työläästi voi omaisuuttansa puolustaa; taikka

5. jos kaksi tahi useammat, jotka ryöstelläkseen tahi 
varastellakseen ovat liittyneet yhteen, tekevät ryöstön.

Yritys on rangaistava.
261 §. Jos joku toisen kerran tahi useammasti tekee 

ryöstön, taikka ryöstää sittenkun hän on kärsinyt rangais
tuksen törkeästä varkaudesta, toiskertaisesta varkaudesta, 
taikka sellaisesta toiminnasta, joka 263 tahi 265 §:n jälkeen 
on rangaistava niinkuin ryöstö; niin rangaistakoon kuuden 
jopa kahdentoistakin vuoden tahi elinkautisella kuritus- 
huoneella.

Yritys on rangaistava.
262 §. Jos ryöstöä tehtäessä on jotakuta kidutettu, 

taikka jos joku on siinä harjoitetun väkivallan kautta saanut 
vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; 
niin ryöstäjä rangaistaan kahdeksan jopa kahdentoistakin 
vuoden tahi elinkautisella kuritushuoneella.

Jos ryöstö jäi yritykseen; niin olkoon noudatettavana 
mitä 41 §:ssä sanotaan.

263 §. Jos se, joka näpistelee tahi varastaa tahi sitä 
yrittää, tekee, kun hänet tavataan itse teossa, jollekulle vä
kivaltaa tahi käyttää jotakuta vastaan uhkausta, mikä si
sältää päälletunkevan hengen- tahi ruumiinvaaran, saat
taakseen näpistelynsä tahi varkautensa perille taikka voi
dakseen edelleen pitää hallussansa mitä on anastanut; niin 
pidettäköön, asian laadun mukaan, saman veroisena, kuin 
jos hän olisi tehnyt ryöstön tahi ryöstöyrityksen, ja rangais
takoon niinkuin 259 tahi 260 §:ssä säädetään.

264 §. Joka, hankkiakseen itsellensä tahi toiselle vää
rää omaisuusetua, väkisin tahi uhaten pahoittaa jonkun an-
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tamaan luotansa irtainta omaisuutta, joka on muun henki
lön eikä pakoittajan omaa, taikka ottamaan päällensä velan, 
takauksen, taikka senkaltaisen sitoumuksen, taikka jättä
mään saamisensa tahi muun sellaisen oikeuden anteeksi, 

-hän rangaistakoon kiristämisestä korkeintaan neljän vuoden 
kuritushuoneella taikka vähintäänkin kahden kuukauden van
keudella, ellei kiristäminen tule rangaistavaksi 265 §:n jälkeen.

Yritys on rangaistava.
265 §. Joka käyttämällä väkivaltaa toista vastaan, 

taikka uhkausta, mikä sisällänsä pitää päälletunkevan hen
gen- tahi ruumiin vaaran, toimittaa kiristämisen tahi tekee 
kiristämisyrityksen, hän pidettäköön saman veroisena, kuin 
jos hän olisi tehnyt ryöstön tahi ryöstöyrityksen, ja rangais
takoon niinkuin 259 tahi 260 §:ssä säädetään.

266 §. Joka toisen kerran tahi useammasti, taikka, 
sittenkun hän on kärsinyt rangaistuksen törkeästä varkau
desta, toiskertaisesta varkaudesta, tahi ryöstöstä, tekee jon
kun 263 tahi 265 §:ssä mainitun rikoksen, hän rangaista
koon niinkuin 261 §:ssä säädetään.

267 §. Jos jotakin 263 tahi 265 §:ssä mainittua ri
kosta tehtäessä on jotakuta kidutettu, taikka jos joku on 
siinä harjoitetun väkivallan kautta saanut vaikean ruumiin- 
tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; silloin tuomitta
koon rangaistus 262 §:n jälkeen.

268 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi johonkin 
tässä luvussa säädettyyn rangaistukseen, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

35 Luku.

Varastetun tavaran kätkemisestä, sekä siitä, joka muuten 
suosii irtaimen omaisuuden rikollista saantoa.

269 §. Joka itse hyötyäkseen kätkee, ostaa, vaihtaa 
itselleen, lahjana tahi panttina vastaanottaa, myöpi, muuttaa 
tahi muuksi valmistaa sellaista omaisuutta, minkä tietää 
taikka täytyy otaksua saaduksi näpistelemällä, varastamalla,
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kavaltamalla, pesänkavaltamisella, ryöstämällä, tahi sellaisen 
toiminnan kautta, joka 263 tahi 265 §:n mukaan rangais
taan niinkuin ryöstö, hän rangaistakoon varastetun tavaran 
kätkemisestä, jos omaisuus on saatu näpistelyn, varkauden, 
kavaltamisen tahi pesänkavaltamisen kautta, korkeintaan 
kahden vuoden vankeudella taikka sakolla, ja, jos omaisuus 
on saatu ryöstön taikka sellaisen toiminnan kautta, joka on 
rangaistava niinkuin ryöstö, vankeudella tahi kuritushuo
neella korkeintaan neljäksi vuodeksi.

Älköön kumminkaan määrättäkö isompata rangaistusta, 
kuin mikä on korkein rangaistus avunteosta siinä rikoksessa, 
jonka kautta sanottu omaisuus on omistajaltansa viety.

270 §. Jos joku toisen kerran tahi useammasti tekee 
itsensä varastetun tavaran kätkemiseen syypääksi; niin ran
gaistakoon, jos omaisuus on saatu näpistelyn, varkauden, 
kavaltamisen tahi pesänkavaltamisen kautta, korkeintaan nel
jän vuoden vankeudella tahi kuritushuoneella, ja, jos omai
suus on saatu ryöstön tahi sellaisen toiminnan kautta, joka 
on rangaistava niinkuin ryöstö, korkeintaan kuuden vuoden 
kuritushuoneella.

271 §. Jos joku pitää varastetun tavaran kätkemistä 
ammattinaan; niin hänen rangaistuksensa olkoon kuritus- 
huonetta vähintään kahdeksi ja korkeintaan kymmeneksi 
vuodeksi.

272 §. Joka ostaa, vaihtaa itsellensä, lahjana tahi 
panttina vastaanottaa, myöpi, muuttaa tahi muuksi valmistaa 
sellaista omaisuutta, minkä syystä epäilee saaduksi näpiste- 
lemällä, varastamalla, kavaltamalla, pesänkavaltamisella, ryös
töllä tahi sellaisen toiminnan kautta, joka on rangaistava 
niinkuin ryöstö, taikka jotakin, minkä sotilas hänelle luo
vuttaa ja minkä vastaanottajan pitäisi epäilemän kruunun 
omaksi, hän rangaistakoon korkeintaan kahdensadan mar
kan sakolla.

273 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi rangais
tukseen 270 tahi 271 §:n jälkeen, tuomittakoon myös kansa
laisluottamuksensa menettäneeksi.
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36 Luku-

Luvattomasta viljelemisestä sekä luvattomasta metsästämi
sestä ja kalastamisesta.

274 §. Joka toisen maalla, ilman laillista oikeutta, 
kaataa tahi tahallansa turmelee kasvavan puun tahi pensaan, 
taikka luvattomasti ottaa kasvavia ruohoja tahi taimia, tur
peita, sieniä tahi marjoja, taikka kasvavasta puusta tahi pen
saasta vitsoja, oksia, juuria, tuohta, kuorta, lehdeksiä, niiniä, 
pihkaa, terhoja tahi pähkinöitä, omistaakseen itsellensä tahi 
muulle henkilölle mitä on kaatanut, turmellut tahi ottanut, 
taikka jonkun verran siitä, hän rangaistakoon, katsomatta siihen 
onko hän vienyt sen pois vai eikö, luvattomasta viljelemi
sestä enintään kahdensadan markan sakolla taikka korkein
taan kahden kuukauden vankeudella.

Jos hänen kaatamansa, turmelemansa tahi ottamansa 
arvo nousi päälle kahdenkymmenen markan, tahi jos seikat 
muuten ovat erinomaisen raskauttavat; niin rangaistus ol
koon sakkoa vähintäänkin viisikymmentä markkaa tahi van
keutta korkeintaan yhdeksi vuodeksi.

Jos joku toisen maalla tahallansa, kumminkin ilman 1 
kohdassa sanottua aikomusta, vahingoittaa kasvavaa puuta 
tahi pensasta; rangaistakoon niinkuin 317 §:ssä sanotaan. 
Se, joka anastaa hedelmäpuun taikka siitä jotakin, taikka 
maahedelmiä puutarhasta, ryytimaasta tahi pellosta, taikka 
jotakin muuta sinne istutettua tahi kylvettyä, taikka nii
tettyä heinää, tulee rangaistavaksi niinkuin 31 luvussa 
säädetään.

275 §. Joka luvattomasti toisen maalta ottaa kuivan 
tahi tuulen kaataman puun, tahi kuivan pensaan, taikka jo
takin niistä, taikka sammalia, multaa, savea, hiekkaa, soraa 
tahi kiveä, itsellensä tahi muille henkilöille omistaakseen 
mitä on ottanut, rangaistakoon luvattomasta viljelemisestä 
enintään kahdensadan markan sakolla.

Jos se mitä hän otti oli hakattua tahi valmistettua käy
tettäväksi; niin rangaistakoon 31 luvun jälkeen.
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276 §. Älköön 274 tahi 275 §:ssä säädettyä rangais
tusta tuomittako, jos joku, jonka matkakalut särkyvät mat
kalla tahi jolle sattuu tulemaan muu tapaturma, on pakoi- 
tettu toisen maalta ottamaan puuainetta sen verran, kuin 
sillä kertaa tarvitsee.

277 §. Joka toisen maalla luvattomasti kaskeaa tahi 
toimittaa turpeiden tahi kanervien polttamista, rangaistakoon 
enintään viidensadan markan sakolla.

Jos siihen on jotakin kylvetty; niin sato taikka sen 
arvo menköön maanomistajalle, taikka kirkonkassan hyväksi, 
jos rikos on tehty kirkkoherran-, kappalaisen- tahi lukkarin- 
virkatalon maalla.

278 §. Joka luvattomasti rakentaa, kaiyaa, kyntää, 
kylvää tahi istuttaa toisen maalla, taikka anastaa siitä jon
kun verran viljelyyn, rangaistakoon enintään kahdensadan 
markan sakolla.

Sato tahi mitä on istutettu, taikka sen arvo, menköön 
sille, jonka hallussa maa laillisesti on.

279 §. Jos se, joka viljelee tahi hallitsee toisen maata, 
luvattomasti on siitä myönyt jotakin 274 tahi 275 §:ssä mai
nittua tavaraa, taikka muulla tavalla on liika laajasti käyttä
nyt nautinto-oikeuttansa toisen maahan; niin rangaistakoon lu
vattomasta viljelemisestä niinkuin vastamainituissa §:issä 
sanotaan.

Jos hän sanotulla maalla ilman lupaa on kaskennut 
tahi toimittanut turpeiden tahi kanervien polttamista; ran
gaistakoon niinkuin 277 §:ssä säädetään.

280 §. Jos yhteismetsän tahi -maan osakas luvatto
masti on siitä myönyt jotakin 274 tahi 275 §:ssä mainittua 
tavaraa, taikka siellä on ilman lupaa kaskennut tahi toimit
tanut turpeiden tahi kanervien polttamista, taikka jos hän 
on muulla tavalla mennyt ulommaksi siitä oikeudestansa, 
mikä hänellä yhteismaahan on; niin rangaistakoon enintään 
viidensadan markan sakolla.

Mitä luvattomasti on otettu, taikka, jos maalle on jo
takin luvattomasti kylvetty tahi istutettu, siitä tullut sato
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tahi mitä istutettu on, taikka luvattomasti otetun, sadon tahi 
istutetun arvo, menköön muille yhteismaan osakkaille.

281 §. Joka itse hyötyäkseen kätkee, ostaa, vaihtaa 
itselleen, lahjana tahi panttina ottaa vastaan, taikka myöpi 
274 tahi 275 §:ssä mainittua tavaraa, minkä tietää taikka 
täytyy otaksua luvattomasti viljelemällä saaduksi, rangaista
koon sakolla taikka korkeintaan yhdeksän kuukauden van
keudella.

Älköön rangaistusta kumminkaan määrättäkö isommaksi, 
kuin mikä on korkein rangaistus avunteosta siinä luvatto
massa viljelemisessä, jonkakautta tavara on omistajaltaan viety.

282 §. Joka tahallansa ja luvatta päästää elukkansa 
toisen tiluksille, rangaistakoon enintään sadanviidenkymme- 
nen markan sakolla.

Jos joku käyttää liika laajasti syöttöoikeuttaan yhtei
sellä maalla; niin hänen rangaistuksensa olkoon sakkoa enin
tään viisikymmentä markkaa.

283 §. Joka laiminlyömällä velvollisuutensa vartioida 
omia tahi toisen elukoita, taikka muulla tavalla on syynä 
siihen, että elukoita on luvattomasti päässyt toisen tiluk
sille; niin rangaistakoon enintään viidenkymmenen markan 
sakolla.

284 §. Jos joku luvattomasti ottaa tiensä tahi jalkapol- 
kunsa yli toisen kartanonaseman, tahi pellon, niityn, istutuk
sen, taikka yli muiden tilusten, joille siitä saattaa olla vahin
koa; niin vetäköön sakkoa enintään viisikymmentä markkaa.

285 §. Jos joku luvattomasti metsästää sillä maalla, 
missä hänellä ei ole metsästysoikeutta; niin rangaistakoon 
enintään sadan markan sakolla.

Jos hän silloin on tappanut tahi saanut pyydetyksi jon
kun otuksen; niin otus taikka sen arvo menköön sille, jonka 
hallussa metsästysoikeus laillisesti on. Jos sellaisen otuk
sen metsästäminen oli kaiken vuotta kiellettynä; niin otus 
tahi sen arvo menköön kruunulle.

286 §. Joka luvattomasti kalastaa siinä kalavedessä, 
missä hänellä ei ole oikeutta harjoittamaansa kalastukseen, 
rangaistakoon enintään kahdensadan markan sakolla.
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Sama olkoon laki sillekin, joka luvattomasti pyytää kra- 
puja siinä vedessä, missä hänellä ei ole siihen oikeutta.

Pyydetty, taikka sen arvo, menköön sille, jonka hal
lussa kalastus- tahi kravustamisoikeus laillisesti on.

287 §. Jos yhteisen kalaveden tahi kalastuksen osa
kas käyttää oikeuttansa siihen liika laajasti; niin rangaista
koon enintään sadan markan sakolla.

Se, mitä hän on pyytänyt, taikka sen arvo, menköön 
muille kalaveden tahi kalastuksen osakkaille.

288 §. Joka kaivamalla tahi muulla tavalla vetää tahi 
koettaa vetää puoleensa toisen kalastusta, taikka aitauksella 
tahi jollakin muulla keinolla estää tahi koettaa estää kaloja 
pääsemästä kalaveteen, jota hän ei ole oikeutettu yksin käyt
tämään, hän rangaistakoon enintään kolmensadan markan 
sakolla taikka korkeintaan kolmen kuukauden vankeudella.

289 §. Jos joku, tehdessään jotakin tässä luvussa mai
nittua rikosta, tavataan itse teossa ja asettuu vastarintaan 
sitä vastaan, joka omistaa, hallitsee tahi hoitaa maata tahi 
kalavettä, tahi hänen väkeänsä vastaan, kun hän tahi joku 
näistä tahtoo estää rikollista tekoansa jatkamasta, taikka 
tahtoo ottaa häneltä takaisin mitä hän rikoksensa kautta on 
haltuunsa saanut, taikka ottaa taakseen mitä on lupa pi
dättää luonansa rikoksen tunnustodisteena; niin hän rangais
takoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella taikka sakolla.

290 §. Älköön virallinen syyttäjä, asianomaisen ilmoit
tamatta rikosta syytteesen pantavaksi, tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan kaikissa muissa tämän luvun §:issä 
paitsi 289:ssä, jos yksityishenkilön oikeutta ainoastaan on 
niiden kautta loukattu.

37 Luku.
Yleistä vaaraa tuottavista rikoksista.

291 §. Joka tahallansa sytyttää tuleen:
1. huoneuksen, rakennuksen, laivan tahi muun laitok

sen, joita ihmiset käyttävät asumuksinaan, taikka joissa sy
tyttäjän tieten joku on sisällä;
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2. huoneuksen, rakennuksen tahi laivan, joissa ihmisiä 
ajoittain oleskelee, siihen aikaan, milloin siinä ihmisiä ta
vallisesti on; taikka

3. kirkon, asehuoneen, yleisen arkiston, taikka raken
nuksen, missä on joku virkahuone tahi julkinen kirja- tahi 
käsikirjoituskokoelma, taikka missä tieteen, taiteen tahi kei- 
nollisuuden hyväksi säilytetään esineitä julkisessa kokoel
massa tahi julkisesti näytteillepantuina, taikka missä säily
tetään kruutivarastoa tahi muuta helposti syttyvää ainetta;

hän rangaistaan murhapoltosta vähintään neljän ja kor
keintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku, joka yllämainittua toimintaa tehtäessä oli huo- 

neuksessa, rakennuksessa laivassa tahi laitoksessa sisällä, 
rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- tahi terveyden- 
vamman, taikka kuoleman; niin rangaistus olkoon, jos hän 
sai sanotun vamman, kuritushuonetta vähintään kahdeksaksi 
ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, jos kuolema oli 
seurauksena, kuritushuonetta kymmeneksi jopa kahdeksitois- 
takin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

Jos palamaan pantu oli polttajan omaisuutta; älköön 
hänelle silloin tuomittako rangaistusta tämän §:n jälkeen, 
jos polttaminen vaan toimitettiin sellaisissa seikoissa, ettei 
muille ollut siitä ruumiin- eikä omaisuudenvaaraa.

292 §. Kymmenen jopa kahdentoistakin vuoden taikka 
elinkautiseen kuritushuoneesen tuomitaan 291 §:ssä maini
tusta murhapoltosta:

1. jos se pannaan toimeen, milloin kapina, ahdistava 
vihollinen, yleinen kulkutauti, taikka muu senkaltainen vaara 
tahi hätä on käsissä;

2. jos joku tekee murhapolton helpottaakseen tahi 
edistääkseen murhaa, ryöstöä, kapinata taikka jotakin 128 
§:ssä mainittua rikosta; taikka

3. jos polttaja, estääkseen tahi vaikeuttaakseen tulen 
sammuttamista, on hävittänyt sammutuskaluja tahi saattanut 
niitä hukkaan.

Yritys on rangaistava.
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293 §. Joka tahallansa sytyttää tuleen:
1. huoneuksen, rakennuksen tahi laivan muissa kuin 

291 §:ssä mainituissa tapauksissa; taikka
2. metsää, rahkasuota, kasvavaa, leikattua tahi ylös

otettua viljaa tahi muuta satoa, eloauman, heinä- tahi olki- 
pieleksen, puu-, sysi-, hirsi- tahi lautakasan, taikka työkalu- 
tahi tavaravaraston;

hän rangaistaan murhapoltosta kahden jopa kahdek- 
sankin vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat erin
omaisen lieventävät, kuritushuoneella korkeintaan kahdeksi 
vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
Jos joku, joka yllämainittua toimintaa tehtäessä oli si

sällä siinä huoneuksessa, rakennuksessa tahi laivassa, mikä 
1 kohdassa mainitaan, taikka joka sattui olemaan ja joutui 
vaaran altiiksi jossakin 2 kohdassa mainitussa paikassa, ri
koksen kautta on saanut vaikean ruumiin- tahi terveyden- 
vamman, taikka kuoleman; niin rangaistus olkoon, jos hän 
sai sanotun vamman, kuritushuonetta kuudeksi jopa kymme- 
neksikin vuodeksi, ja, jos kuolema oli seurauksena, kuritus- 
huonetta vähintään kahdeksaksi ja korkeintaan kahdeksi- 
toista vuodeksi.

Jos palamaan pantu oli polttajan omaisuutta; älköön 
hänelle silloin tuomittako rargaistusta tämän §:n jälkeen, jos 
polttaminen toimitettiin sellaisissa seikoissa, ettei siitä ollut 
vaaraa muille ihmisille eikä muiden tässä tahi 291 §:ssä 
mainitulle omaisuudelle.

294 §. Jos joku tuottamuksensa kautta on ollut syynä 
sellaiseen tulipaloon, josta puhutaan 291 tahi 293 §:ssä; niin 
rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka 
sakolla.

Jos joku sellaisen tulipalon kautta on saanut vaikean 
ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin ran
gaistus olkoon, jos hän sai sanotun vamman, vankeutta kah
deksi kuukaudeksi jopa yhdeksi vuodeksikin, ja, jos kuolema 
oli seurauksena, vankeutta vähintään kuudeksi kuukaudeksi 
ja  korkeintaan kolmeksi vuodeksi.
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Jos palamaan syttynyt oli tekijän omaisuutta; älköön 
hänelle silloin tuomittako rangaistusta tämän §:n jälkeen, 
ellei tulipalosta ollut vaaraa muille ihmisille eikä muiden 291 
tahi 293 §:ssä mainitulle omaisuudelle.

295 §. Jos polttaja itse on sammuttanut 291, 292, 
293 tahi 294 §:ssä mainitun tulipalon, ennenkun se on tul
lut huomatuksi, taikka sitä ennen hakemansa avun kautta 
saanut tulipalon sammutetuksi, ennenkun siitä syntyi suu
rempaa vahinkoa; niin syyllinen rangaistaan niissä tapauk
sissa, joista puhutaan 291, 292 tahi 293 §:ssä, korkeintaan 
kahden vuoden vankeudella, ja 294 §:ssä mainituissa tapauk
sissa enintään viidensadan markan sakolla.

296 §. Mitä tässä luvussa on ylempänä säädetty, se pi
tää myöskin sovellettaman häneen, joka kruudilla taikka 
muulla räjähdysaineella tahallansa hävittää tahi vahingoittaa 
jotakin siellä mainittua omaisuutta, taikka sellaista yrittää, 
taikka tuottamuksensa kautta on siihen syynä.

297 §. Jos joku tahallansa matkaansaattaa vedentul- 
van, josta ihmisten hengelle on vaaraa; niin rangaistakoon 
vähintään neljän ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritus- 
huoneella.

Jos joku tahallansa matkaansaattaa vedentulvan, ja jos 
siitä on yleistä omaisuudenvaaraa; niin rangaistakoon vä
hintään kahden ja korkeintaan kahdeksan vuoden kuritus- 
huoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 

tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin syyllinen ran
gaistaan 1 kohdassa mainitussa tapauksessa, jos mainittu 
henkilö sai sanotun vamman, vähintään kahdeksan ja kor
keintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella, ja, jos kuo
lema oli seurauksena, kymmenen jopa kahden toistakin vuo
den taikka elinkautisella kuritushuoneella, sekä siinä tapauk
sessa, josta puhutaan 2 kohdassa, jos yllämainittu vamma 
on syntynyt, kuuden jopa kymmenenkin vuoden kuritushuo
neella, ja, jos kuolema oli seurauksena, vähintään kahdek
san ja korkeintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.
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298 §. Joka matkaansaattaa vaaran rautatien käyttä
misessä tahallansa vahingoittamalla rautatielaitosta, sen kul- 
jetusneuvoja tahi muita tarvekaluja, taikka panemalla jota
kin radalle, taikka antamalla väärän ilmoitusmerkin, taikka 
tahallansa tekee jonkun muun toiminnan, joka synnyttää sel
laisen vaaran, hän rangaistakoon vähintään kahden ja kor
keintaan kahdeksan vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
«Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 

tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus ol
koon, jos hän sai sanotun vamman, kuritushuonetta vähin
tään kuudeksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, 
jos kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdeksaksi 
jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

299 §. Joka tahallansa turmelee höyrypannun, höyry
koneen, laitoksen valokaasun tahi muun räjähtävän aineen 
valmistusta varten, nostolaitoksen vuorikaivoksessa, taikka 
muun vuorikaivokseen kuuluvan laitoksen, kaasu- tahi vesi
johdon, sulun, padon tahi muun samanlaatuisen vesiraken
nuksen, laiturin, sillan, lossin, tien tahi kadun, taikka sel
laisen aitauksen tahi merkin, joka on paikalleen asetettu vaa
raa poistamaan tahi varoitukseksi siltä, taikka kulkuväylän, 
taikka purjehdusveden kanavassa tahi satamassa, taikka jos 
hän niitä vahingoittaa, ja jos hän sanotun toiminnan kautta 
matkaansaattaa muille hengen- tahi terveydenvaraa, hän 
rangaistakoon ainakin kahden kuukauden vankeudella taikka 
korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella.

Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 
tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus ol
koon, jos hän sai sanotun vamman, kuritushuonetta neljäksi 
jopa kymmeneksikin vuodeksi, ja, jos kuolema oli seurauk
sena, kuritushuonetta vähintään kuudeksi ja korkeintaan 
kahdeksitoista vuodeksi.

300 §. Joka tahallansa tekee rautatielaitokselle, sen 
kuljetusneuvoille tahi muille tarvekaluille, taikka kanava- 
tahi sulkulaitokselle taikka niiden tarvekaluille sellaista pa
haa, mikä, synnyttämättä mitään 298 tahi 299 §:ssä mainit-
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tua vaaraa, matkaansaattaa estettä tahi pidäkettä rautatien, 
kanavan tahi sulun käyttämisessä, hän rangaistakoon kor
keintaan kahden vuoden vankeudella.

301 §. Joka tahallansa tekee yleiselle telegrafilaitok- 
selle taikka sen tarvekaluille jotakin, mikä estää tahi häi
ritsee laitoksen käyttämistä, rangaistakoon korkeintaan kah
den vuoden vankeudella.

302 §. Joka tahallansa saattaa laivan uppoamaan tahi 
ajautumaan karille, ja sen kautta synnyttää toiselle hengen
vaaran, rangaistakoon vähintään neljän ja korkeintaan kah
deksan vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 

tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus ol
koon, jos hän sai mainitun vamman, kuritushuonetta vähin
tään kuudeksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, 
jos kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdeksaksi 
jopa kahdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

303 §. Joka tahallansa:
1. hävittää, turmelee tahi vie pois tuli- tahi tunnus- 

majakan, tulituslaivan, merimerkin tahi viitan taikka muun 
merkin, mikä on paikallaan vesillä kulkevain ohjaukseksi; 
taikka

2. sammuttaa tulen, mikä merellä kulkevain ohjauk
seksi on pidettävä vireillä, taikka on sytyttämättä tulta, 
minkä hän on velvollinen mainittua tarkoitusta varten pitä
mään vireillä, taikka tekee väärän tulen, taikka pystyttää 
muun väärän merkin, mikä on omansa matkaansaattamaan 
vesikululle vaaraa;

hän rangaistakoon korkeintaan kuuden vuoden kuritus- 
huoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos laiva rikoksen kautta on ajautunut karille; niin 

syyllinen rangaistaan vähintään neljän ja korkeintaan kah
deksan vuoden kuritushuoneella. Jos joku sellaisen karille- 
ajautumisen takia on saanut vaikean ruumiin- tahi tervey-
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denvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus olkoon, jos 
hän sai mainitun vamman, kuritushuonetta vähintään kuu
deksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, jos kuo
lema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdeksaksi jopa kah- 
deksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

304 §. Joka tahallansa:
1. myrkyttää veden kaivossa, lähteessä, vesiarkussa 

tahi vesijohdossa, joita toinen käyttää, taikka ruokatavaraa, 
juomaa, tahi muuta tavaraa, mitkä ovat määrätyt yleisön ku
lutettaviksi tahi käytettäviksi, taikka sekoittaa veteen tahi 
mainittuihin tavaroihin, tahi niihin yhdistää sellaista ainetta, 
mikä hänen tietensä on omansa turmelemaan terveyttä; 
taikka

2. pitää kaupaksi, myöpi tahi muulla tavalla levittelee 
tavaroita, mitkä ovat määrätyt yleisön kulutettaviksi tahi 
käytettäviksi ja joihin hän tietää sekoitetuksi tahi yhdiste
tyksi myrkkyä, tahi muuta ainetta, joka on omansa turme
lemaan terveyttä, eikä ilmoita tavarain vaarallista laatua;

hän rangaistakoon vähintään kahden ja korkeintaan 
kahdeksan vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku rikoksen kautta on saanut vaikean ruumiin- 

tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin rangaistus ol
koon, jos hän sai mainitun vamman, kuritushuonetta vähin
tään kuudeksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi, ja, 
jos kuolema oli seurauksena, kuritushuonetta kahdeksaksi 
jopa kabdeksitoistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

Se ruokatavara, juoma tahi muu tavara, joista tässä 
§:ssä puhutaan, olkoot menetetyt.

305 §. Joka tahallansa levittelee kulkutautia ihmi
siin, rangaistakoon vähintään kahden ja korkeintaan kahden
toista vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku on rikoksen kautta saanut kuoleman; niin 

rangaistus olkoon kuritushuonetta kahdeksaksi jopa kahdeksi- 
toistakin vuodeksi taikka elinkaudeksi.

6
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306 §. Joka tietensä rikkoo ohjeen, mikä on annettu 
ihmisissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi seisahdutta- 
miseksi, hän rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden van
keudella taikka sakolla, ja, jos joku hänen rikoksensa johdosta 
siihen kulkutautiin sairastuu, korkeintaan kolmen vuoden 
vankeudella.

307 §. Jos joku tahallansa levittää kulkutautia 
kotoeläimiin; niin rangaistakoon korkeintaan neljän vuo
den kuritushuoneella taikka ainakin kahden kuukauden van
keudella.

Yritys on rangaistava.
308 §. Joka tietensä rikkoo ohjeen, mikä on annettu 

kotoeläimissä liikkuvan kulkutaudin estämiseksi tahi sei- 
sahduttamiseksi, hän rangaistakoon enintään viidensadan 
markan sakolla taikka korkeintaan kuuden kuukauden van
keudella, ja, jos kotoeläimiä hänen rikoksensa kautta sii
hen kulkutautiin sairastuu, korkeintaan yhden vuoden van
keudella.

309 §. Joka, toisen elukoita tärvätäkseen, myrkyttää 
laitumen, niityn, rehuvaraston, elukkain juoman, taikka muuta 
sellaista, niin että siitä syntyy yleistä vaaraa, rangaistakoon 
korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella.

Yritys on rangaistava.
Jos joku ihminen on rikoksen kautta saanut vaikean 

ruumiin- tahi terveydenvamman, taikka kuoleman; niin ran
gaistus olkoon, jos hän sai mainitun vamman, kuritushuo
netta neljäksi jopa kymmeneksikin vuodeksi, ja, jos kuolema 
oli seurauksena, kuritushuonetta vähintään kuudeksi ja enin
tään kahdeksitoista vuodeksi.

310 §. Jos se, joka on ottanut maksua vastaan hank- 
kiaksensa sotajoukon tahi laivaston tarpeita, tahallansa on 
jättänyt sitoumuksensa määrätyn ajan kuluessa oikein täyt
tämättä, ja jos se ajankohta, jolloin hänen sitoumuksensa 
olisi pitänyt olla täytettynä, sattui sodan ajaksi, taikka sit- 
tenkun sota oli julistettu mutta ennen sen alkua; niin hän 
rangaistaan vähintäänkin kuuden kuukauden vankeudella.
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Sama olkoon laki, jos se, joka on maksua vastaan ot
tanut hankkiakseen elatusvaroja nälänhädän estämiseksi tahi 
lieventämiseksi, tahallansa jättää sitoumuksensa määrätyn 
ajan kuluessa oikein täyttämättä.

311 §. Joka tuottamuksen kautta tekee toiminnan, 
joka, jos se olisi tahallisesti tehty, olisi rangaistava 297, 
298, 299, 802, 303 tahi 304 §:n jälkeen, rangaistakoon kor
keintaan yhden vuoden vankeudella tahi vähintäänkin vii
denkymmenen markan sakolla, taikka, jos joku hänen rikok
sensa kautta on saanut vaikean ruumiin- tahi terveyden- 
vamman, kahden kuukauden jopa yhden vuodenkin vankeu
della, ja, jos rikos on tuottanut jollekulle kuoleman, vähin
tään kuuden kuukauden ja korkeintaan kolmen vuoden van
keudella.

Jos joku tuottamuksen kautta tekee sellaisen toimin
nan, josta puhutaan 300 tahi 301 §:ssä; niin hänen rangais
tuksensa olkoon sakkoa enintään viisisataa markkaa taikka 
vankeutta, kumminkaan ei päälle kuuden kuukauden.

Jos 310 §:ssä mainittu henkilö tuottamuksensa kautta 
saattaa itsensä syypääksi sellaiseen laiminlyömiseen, joka, 
jos se olisi ollut tahallinen, olisi tullut sanotun §:n jälkeen 
rangaistuksi; niin hän rangaistakoon korkeintaan yhden vuo
den vankeudella.

312 §. Jos joku, jonka tulee pitää silmällä rautatietä, 
kanavata, sulkua, yleistä telegrafilaitosta tahi majakkata, 
taikka joka on niiden palveluksessa, taikka jonka tulee val
voa meriviittoja, tahallansa tahi tuottamuksensa kautta te
kee rikoksen, josta puhutaan 298, 299, 300, 301 tahi 303 
§:ssä, olkoonpa hän tehnyt sen jonkun sanotuissa §:issä mai
nitun toiminnan kautta, taikka laiminlyömällä mitä hän vir- 
kansa tähden on velvollinen vaarinottamaan; niin rangaista
koon asian laadun mukaan mainittuin §:äin tahi 311 §:n jäl
keen, ja pantakoon samalla, jos hän tuomitaan kuritus- 
tahi vankeusrangaistukseen, viralta pois sekä julistettakoon 
mahdottomaksi olemaan virassa siinä taikka samallaisessa
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laitoksessa, joka oli hänen silmälläpitonsa alaisena taikka 
jonka palveluksessa hän oli.

313 §. Ellei rautatien, kanavan, sulun, yleisen tele- 
grafilaitoksen taikka luotsi- tahi majakkalaitoksen johtaja, saa
tuansa tiedokseen sen lopullisen päätöksen, minkä kautta 
joku on 312 §:n jälkeen tuomittu pantavaksi viralta pois, 
heti eroituta tuomittua virastaan; niin rangaistakoon enin
tään viidensadan markan sakolla taikka korkeintaan kuuden 
kuukauden vankeudella.

Sama olkoon laki, jos joku, joka 312 §:n jälkeen on 
tuomittu mahdottomaksi olemaan jonkun nimitetyn laitoksen 
viroissa, asetuttaa itsensä sellaiseen virkaan, niin myös, jos 
joku, joka päätöksen tuntee, asettaa tuomitun siihen vir
kaan, missä häntä ei saada käyttää.

314 §. Se, joka on tehnyt itsensä syypääksi johonkin 
291, 292, 293, 302, 303, 304 tahi 305 §:ssä säädettyyn ran
gaistukseen, taikka tahallisesta rikoksesta rangaistukseen 296 
§:n mukaan, tuomittakoon myös kansalaisluottamuksensa me
nettäneeksi.

38 Luku.
Toisen omaisuuden hävittämisestä tahi vahingoittamisesta.

315 §. Joka tahallansa, ilman laillista oikeutta, hävit
tää, joko kokonaan tahi osaksi, toisen oman huoneuksen, 
laivan, rautatien, tien, kadun, sillan, sulun, padon, taikka 
muun senkaltaisen rakennuslaitoksen, hän rangaistakoon van
keudella taikka vähintäänkin viidenkymmenen markan sakolla, 
ellei hänen rikoksensa jonkun muun lainkohdan mukaan ole 
kovemman rangaistuksen alainen.

316 §. Joka tahallansa, ilman laillista oikeutta, hävittää 
tahi vahingoittaa hautapatsaan, julkisen muistopatsaan tahi 
julkisen muistomerkin, taikka kirjan tahi käsikirjoituksen, jotka 
säilytetään julkisessa kirjastossa, taikka esineen, joka tieteen, 
taiteen tahi keinollisuuden hyväksi säilytetään yleisessä ko
koelmassa tahi on julkisesti näytteille pantu, taikka julkisen 
istutuksen, taikka jotakin muuta, mikä on asetettu julkiseen
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paikkaan tahi laitokseen, kadulle tahi tielle, taikka yleiseen 
rakennukseen yleiseksi hyödyksi tahi koristukseksi, hän ran
gaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka 
sakolla.

Muinaisaikuisten muistomerkkien varjelemisesta on sää
detty erikseen.

317 §. Joka muissa tapauksissa, kuin mitä ylempänä 
tässä luvussa ja muualla tässä laissa on mainittu, tahal
lansa, ilman laillista oikeutta, hävittää tahi vahingoittaa toi
sen omaisuutta, joko irtainta taikka kiinteätä, hän rangais
takoon enintään viidensadan markan sakolla taikka vankeu
della, kumminkaan ei päälle kuuden kuukauden.

318 §. Älköön virallinen syyttäjä, asianomistajan il
moittamatta xikosta syytteesen pantavaksi, tehkö syytettä 
niistä rikoksista, joista puhutaan 315 ja 317 §:ssä, ellei ri
kosta ole tehty yleistä omaisuutta vastaan.

39 Luku.

Petoksesta.
4

319 §. Joka:
1. myöpi väärennetyn tavaran oikeasta, sekoitetun puh

taasta, virheellisen virheettömästä;
2. myöpi, taikka vuokraa saman omaisuuden kahdelle 

tahi useammalle;
3. ottaa palkollisenpestin samaksi ajaksi kahdelta tahi 

useammalta isännältä;
4. valekaupalla, -lahjalla tahi muulla valesopimuksella 

vilpillisesti vetää omaisuuttansa pois saamamieheltä, milloin 
ulosotto on tulossa;

5. kaupassa tahi muulloin, kun tavaraa annetaan ulos 
tahi otetaan vastaan, tekee mittaamisessa, punnitsemisessa 
tahi laskuissaan vääryyttä; taikka

6. muissa kuin ylempänä mainituissa tapauksissa, hank
kiakseen itsellensä tahi toiselle jotakin väärää omaisuuden- 
etua, saattaa jollekulle omaisuudentappiota sen kautta, että
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hän esittelemällä tietensä väärän asianlaidan, taikka vääris
tämällä tahi salaamalla todellisen asianlaidan matkaansaattaa 
harhauksen tahi pitää sitä vireillä;

hän rangaistaan petoksesta sakolla taikka korkeintaan 
yhden vuoden vankeudella.

Jos tappio nousi päälle tuhannen markan, taikka jos 
seikat muuten ovat erinomaisen raskauttavat; niin rangais
tus olkoon vankeutta tahi kuritushuonetta korkeintaan kah
deksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
320 §. Joka, hankkiakseen itsellensä tahi toiselle jo

takin oikeudenvastaista omaisuudenetua:
1. sytyttää tuleen omaisuutta, mikä on palovaaralta 

vakuutettu; taikka
2. matkaansaattaa sen, että laiva, joka itse taikka sen 

lasti tahi rahti on vakuutettu, uppoo tahi ajautuu karille;
hän rangaistakoon korkeintaan neljän vuoden kuritus- 

huoneella, taikka, jos seikat ovat erinomaisen lieventä
vät, vähintään kahden kuukauden ja korkeintaan kahden vuo
den vankeudella.

Yritys on. rangaistava.
321 §. Se, joka tämän luvun mukaan on tehnyt it

sensä kuritusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

40 Luku.

Yäärennysrikoksista.

322 §. Joka, hankkiakseen itsellensä tahi toiselle jo
takin oikeudenvastaista omaisuudenetua tahi toista vahin- 
goittaakseen, valmistaa väärin tahi väärentää oikeuden tahi 
muun julkisen viraston tuomiokirjaa tahi varsinaista proto
kollaa, kruununtilikirjaa, kirkonkirjaa, henkiluetteloa, maa
kirjaa, taikka muuta senkaltaista asiakirjaa, mikä on ylei
seksi hyödyksi ja yleisesti noudatettavana, hän rangaista
koon, olkoonpa hän väärää tahi väärentämäänsä asiakirjaa
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käyttänyt tahi ollut käyttämättä, vähintään kahden ja kor
keintaan kahdeksan vuoden kuritushuoneella.

Jos rikos on tehty ilman sellaista aikomusta, kuin 1 
kohdassa sanotaan; niin rangaistus olkoon vankeutta vähin
täänkin kahdeksi kuukaudeksi.

323 §. Jos joku on väärentänyt yleisen asiakirjan, 
joka on annettu ulos Keisarin ja Suuriruhtinaan, maan val- 
tiosäätyjen, tahi erityisen säädyn taikka valiokunnan valtio
päivillä, julkisen viraston, tahi virkamiehen nimessä, taikka 
on valmistanut väärin jonkun mainituista asiakirjoista, ja 
jos hän käyttää tuota väärentämäänsä tahi väärää asiakir
jaa hankkiakseen itsellensä tahi toiselle jotakin oikeuden- 
vastaista omaisuudenetua taikka toista vahingoittaakseen; 
niin hän rangaistaan yhden jopa neljänkin vuoden kuritus- 
huoneella, taikka, jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, 
vähintään kuuden kuukauden ja korkeintaan kahden vuoden 
vankeudella.

Jos hän on käyttänyt tuota väärentämäänsä tahi vää
rää asiakirjaa muussa oikeudenvastaisessa aikomuksessa, 
kuin mikä ylempänä mainitaan; niin hänen rangaistuksensa 
olkoon vankeutta vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja kor
keintaan kahdeksi vuodeksi. Jos asiakirja oli matkapassi, 
mainetodistus, taikka muuta senkaltaista, ja jos syyllinen on 
sitä käyttänyt edesauttaakseen itseänsä tahi toista; niin ran
gaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka sakolla.

324 §. Jos joku on väärin kirjoittanut tahi väärentä
nyt kauppakirjan, testamentin, kontrahdin, velkakirjan, vekse
lin, kuitin, kaupanpitokaan, taikka muun yksityisen asia
kirjan, joka käy jonkun oikeuden, oikeussuhdan tahi sitou
muksesta vapautuksen todisteena, ja jos hän käyttää tuota 
väärää tahi väärentämäänsä asiakirjaa hankkiakseen itsel
lensä tahi toiselle jotakin oikeudenvastäistä omaisuudenetua 
taikka toista vahingoittaakseen; niin rangaistakoon korkein
taan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat 
erinomaisen lieventävät, vähintään kahden kuukauden ja kor
keintaan kahden vuoden vankeudella.

Jos hän on käyttänyt tuota väärää tahi väärentämäänsä
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asiakirjaa muussa oikeudenvastaisessa aikomuksessa, kuin 
mitä ylempänä mainitaan; niin hänen rangaistuksensa olkoon 
vankeutta korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Jos asiakirja oli 
päästökirja, yksityisen antama mainetodistus, taikka muuta 
senkaltaista, ja jos syyllinen on sitä käyttänyt edesaut- 
taakseen itseänsä tahi toista; niin rangaistakoon korkeintaan 
kuuden kuukauden vankeudella taikka enintään viidensadan 
markan sakolla.

325 §. Jos toinen, eikä se, joka on tehnyt jonkun 
322, 323 tahi 324 §:ssä mainitun rikoksen, oikeudenvastai
sessa aikomuksessa on käyttänyt sellaista väärää tahi vää
rennettyä asiakirjaa, kuin sanotuissa §:ssä mainitaan, tietäen 
että se oli väärä tahi väärennetty; niin hän tuomitaan, 
asiakirjan laadun mukaan, jos hän on käyttänyt sitä hank
kiakseen itsellensä tahi toiselle jotakin oikeudenvastaista 
omaisuudenetua taikka toista vahingoittaakseen, mainittuin 
§:äin 1 kohdassa säädettyyn rangaistukseen, ja, muussa ta
pauksessa siihen rangaistukseen, mikä on määrättynä samain 
§:äin 2 kohdassa.

326 §. Jos joku tahallansa, saattamalla harhaan sen, 
jonka tulee pitää kirkonkirjaa, henkiluetteloa, taikka muuta 
senkaltaista yleistä asiakirjaa, jolla oikeuksiin tahi oikeus- 
suhtiin nähden on todistusvoimaa, on matkaansaattanut sen, 
että sellaiseen asiakirjaan on merkitty jotakin väärin, ja jos hän 
on tehnyt tuon rikoksen hankkiakseen itsellensä tahi toiselle 
jotakin oikeudenvastaista omaisuudenetua taikka toista vahin
goittaakseen; n ik  hän rangaistaan, olkoonpa hän tuota väärin 
merkittyä käyttänyt hyväkseen tahi ollut käyttämättä, kor
keintaan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat 
ovat erinomaisen lieventävät, vähintään kahden kuukauden 
ja korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Jos rikos tehtiin ilman 1 kohdassa sanottua aikomusta; 
niin rangaistus olkoon vankeutta korkeintaan kahdeksi vuo
deksi taikka sakkoa vähintäänkin viisikymmentä markkaa.

327 §. Jos toinen, eikä se, joka on tehnyt 326 §:ssä 
mainitun rikoksen, oikeudenvastaisessa aikomuksessa on käyt
tänyt hyväkseen sanotussa §:ssä mainittua väärää kirjaan-
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panoa, tietäen sen vääräksi; niin hän tuomitaan, jos hän 
on käyttänyt tuota kirjaanpanoa hankkiakseen itsellensä tahi 
toiselle jotakin oikeudenvastaista omaisuudenetua taikka 
toista vahingoittaakseen, mainitun §:n 1 kohdassa säädet
tyyn rangaistukseen, ja, muussa tapauksessa, siihen ran
gaistukseen, mikä on määrättynä saman §:n 2 kohdassa.

328 §. Mitä ylempänä tässä luvussa säädetään, se ol
koon voimassa siihenkin siellä mainittuun asiakirjaan näh
den, joka on kirjoitettu tahi ulosannettu muussa maassa.

329 §. Jos joku, toista vahingoittaakseen, hävittää, 
turmelee, saattaa hukkaan tahi salaa asiakirjan, jota voitaisi 
käyttää jonkun oikeuden, oikeussuhdan tahi sitoumuksesta 
vapautuksen todisteena ja joka ei yksinomaisesti ole rikolli
sen oma; niin rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden 
vankeudella taikka sakolla.

Mikä rangaistus on seurauksena asiakirjan hävittämi
sestä, turmelemisesta, saattamisesta hukkaan tahi salaami
sesta eräissä tapauksissa, se on säädettynä 138 §:ssä.

330 §. Joka, toista vahingoittaakseen, ottaa pois, hä
vittää, siirtää sijaltansa, muuttaa toiseen paikkaan tahi vää
rin asettaa rajan ja pyykin tahi muun rajamerkin, taikka 
määrättyä vedenkorkeutta näyttävän merkin, hän rangaista
koon korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, 
jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, enintään kahden 
vuoden vankeudella.

Jos rikos on tehty tahallisesti, kuitenkaan ei siinä ai
komuksessa, mikä 1 kohdassa mainitaan; niin rangaistus ol
koon vankeutta korkeintaan yhdeksi vuodeksi taikka sakkoa.

331 §. Joka oikeudenvastaisessa aikomuksessa:
1. mukaa tahi väärentää karttapaperin, karttamerkin, 

postin vapaamerkin, leimamerkin, tullileiman, taikka muun 
yleisen verotusmerkin;

2. mittaan, painoon tahi punnituskaluihin, taikka me
talliin tahi muuhun tavaraan väärin kiinnittää tahi niissä 
väärentää kruunun leiman tahi muun yleisen merkin, joka 
on todisteena siitä, että mitta, paino tahi punnituskalut ovat 
oikeat, taikka todisteena tavaran laadusta, taikka väärentää
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leimatut tahi merkityt; taikka

3. kiinnittää tavaraan kruunun leiman tahi muun ylei
sen merkin, joita ei ole siihen tavaraan kiinnitettäväksi ai- 
jottu, taikka jotka olivat oikein kiinnitettyinä muuhun ta
varaan ;

hän rangaistaan, olkoonpa hän tuota väärää tahi vää- 
rentämäänsä esinettä käyttänyt tahi ollut käyttämättä, kor
keintaan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat 
ovat erinomaisen lieventävät, enintään kahden vuoden van
keudella.

332 §. Jos toinen, eikä se, joka on tehnyt jonkun 331 
§:ssä mainitun rikoksen, on oikeudenvastaisessa aikomuk
sessa käyttänyt, pitänyt kaupaksi, myönyt tahi muulla tavalla 
pannut liikkeesen jonkun sanotussa §:ssä mainitun esineen, 
minkä tiesi vääräksi tahi väärennetyksi; niin hän tuomi
taan samassa §:ssä säädettyyn rangaistukseen.

333 §. Se oikeudenvastaisessa aikomuksessa mukaa- 
malla tehty, väärennetty taikka väärin leimattu tahi mer
kitty esine, joka on 331 §:ssä mainittu, olkoon menetetty, 
katsomatta siihen onko siinä tahi 332 §:ssä mainitusta ri
koksesta tehty syytettä vai eikö.

Sama olkoon laki siitä leimasimesta, merkkiraudasta 
tahi muusta välikappaleesta, joita on käytetty tahi aijottu 
331 §:ssä mainittuin rikosten tekemiseen.

334 §. Joka, oikeudenvastaisessa aikomuksessa, käyt
tää, pitää kaupaksi, myöpi tahi muulla tavalla panee liik
keesen oikean karttapaperin, karttamerkin, postin vapaamer- 
kin, tahi muun yleisen verotusmerkin, joita hänen tietensä 
on jo käytetty, rangaistakoon korkeintaan kuuden kuukau
den vankeudella taikka sakolla.

335 §. Säännöksiä 331, 332, 333 ja 334 §:ssä sovel
lettakoon myöskin yleisiin venäläisiin leimoihin ja merk
keihin, ja näillä varustettuihin esineihin, sekä niihin väli
kappaleisiin, joita on käytetty tahi aijöttu sellaisten leimain 
tahi merkkien mukaamiseen tahi väärentämiseen.

336 §. Jos joku pitää kaupaksi, myöpi tahi muulla

90
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tavalla panee liikkeesen tavaraa, joka hänen tietääkseen on 
väärin merkitty Suomenmaassa asuvan valmistajan tahi kaup
piaan nimellä, firmalla tahi merkillä, taikka maassa olevan 
kiinteistön tahi laitoksen omalla nimellä, olkoonpa merkitse
minen tehty itse tavaraan, taikka siihen astiaan tahi kää- 
reesen, missä tavara säilytetään, hän rangaistaan viiden
kymmenen jopa kahdentuhannenkin markan sakolla taikka 
korkeintaan yhden vuoden vankeudella.

Sama olkoon laki silloinkin, kun tavara, astia tahi 
kääre ovat väärin merkityt muussa maassa asuvan valmis
tajan tahi kauppiaan nimellä, firmalla tahi merkillä, taikka 
muussa maassa olevan kiinteistön tahi laitoksen omalla ni
mellä, jos vaan se valmistaja, kauppias, kiinteistö tahi lai
tos, josta puhutaan 1 kohdassa, siinä maassa on saman suo
jeluksen alaisena.

Mitä ylempänä tässä §:ssä säädetään, sen pitää ole
man noudatettavana silloinkin, kun tavaraan, astiaan tahi 
kääreesen tahallisesti on pantu joku nimi, firma tahi merkki, 
joka on niin sen nimen, firman tahi merkin näköinen, jota 
toinen valmistajana tahi kauppiaana laillisesti käyttää, että 
helposti voidaan sekaantua nimistä, firmoista tahi merkeistä, 
vaikka ne muutamissa osissa ovatkin erilaiset.

337 §. Se, joka tämän luvun mukaan on tehnyt it
sensä kuritusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myös 
kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

338 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan 329 tahi 336 §:ssä, ellei asian
omistaja ole ilmoittanut rikosta svytteesen pantavaksi.

41 Luku.
Rahaa koskevista rikoksista.

339 §. Joka:
1. mukaa metallirahaa, mikä on Suomenmaassa tahi 

ulkona maasta käypää, ulosantaakseen mukaamansa rahan 
oikeana;

2. mukaa käypää setelirahaa, mikä on lähtenyt Suo-
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men tabi muun valtion pankista, taikka muusta rahalaitok
sesta kotomaan tahi muun valtion hallituksen luvalla, ulos- 
antaakseen mukaamansa rahan oikeana;

3. muuttamalla 1 tahi 2 kohdassa mainittua oikeata ra
haa tekee sen näöltään isommanarvoiseksi, ulosantaakseen 
rahan tämän arvoisena rahana; taikka

4. sellaisesta oikeasta setelirahasta, josta puhutaan 2 
kohdassa ja joka on julistettu arvottomaksi, poistaa sen mer
kin, mikä on pantu arvottomuutta osottamaan, tahi tekee 
jotakin muuta, minkä kautta rahalle tulee käyvän rahan näkö, 
ulosantaaksensa sen käypänä;

hän rangaistaan, olkoonpa hän ulosantanut rahan tahi 
ollut sitä ulosantamatta, vähintään kahden ja korkeintaan 
kahdeksan vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat 
erinomaisen lieventävät, korkeintaan kahden vuoden kuritus- 
huoneella.

Yritys on rangaistava.
340 §. Joka hankkii, taikka tuopi maahan sellaista 

mukaamalla tehtyä tahi väärennettyä rahaa, josta puhutaan 
339 §:ssä ja jonka hän tietää mukaamalla tehdyksi tahi 
väärennetyksi, ulosantaakseen rahan oikeana tahi käypänä, 
tuomittakoon, olkoonpa hän ulosantanut rahan tahi ollut sitä 
ulosantamatta, 339 §:ssä säädettyyn rangaistukseen.

Yritys on rangaistava.
341 §. Jos toinen, eikä se, joka on tehnyt jonkun 339 

tahi 340 §:ssä sanotun rikoksen, on oikeana tahi käypänä 
ulosantanut samoissa §:issä mainittua mukaamalla tehtyä tahi 
väärennettyä rahaa, vaikka hän tiesi sen mukaamalla teh
dyksi tahi väärennetyksi; niin tuomittakoon väärän rahan 
kaupittelusta 339 §:ssä säädettyyn rangaistukseen.

Yritys on rangaistava.
342 §. Joka oikeana tahi käypänä on vastaanottanut 

sellaista mukaamalla tehtyä tahi väärennettyä rahaa, josta 
puhutaan 339 §:ssä, ja jälleen ulosantaa sen oikeana tahi 
käypänä, vaikka hän on huomannut rahan mukaamalla teh
dyksi tahi väärennetyksi, rangaistakoon korkeintaan yhden 
vuoden vankeudella taikka sakolla. Jos seikat ovat erin-
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omaisen raskauttavat; niin rangaistus olkoon vankeutta taikka 
kuritushuonetta korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.
343 §. Mitä ylempänä tässä luvussa on säädettynä se

telirahasta, se koskekoon myöskin sellaisia painettuja obli- 
gationeja, pankinseteleitä, osakkeita tahi niiden sijaan ulos- 
annettuja väliaikaistodistuksia tahi kuitteja, taikka sanottui
hin arvopapereihin kuuluvia kuponkeja tahi talonkeja, jotka 
ovat asetetut haltijalle ja Suomen valtion, muun valtion tahi 
Suomen pankin, taikka jonkun kunnan, yhdyskunnan, yhdis
tyksen, seuran, yhtiön tahi yksityisen henkilön ulosantamia 
kotomaan tahi muun valtion hallituksen luvalla.

Painetuiksi pitää yllämainitut arvopaperit katsottaman 
silloinkin, kun antajan allekirjoitus, taikka yksityisiä sanoja 
tahi numeroita on niihin pantu kirjoittamalla.

344 §. Joka leikkaamalla, viilaamalla, tahi muulla tavoin 
tahaliansa vähentää Suomenmaassa tahi ulkona maasta käy
pää metallirahaa, ulosantaakseen rahan täysimääräisenä, ran
gaistakoon, olkoonpa hän ulosantanut sen tahi ollut sitä ulos- 
antamatta, korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella, taikka, 
jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, enintään kahden vuo
den vankeudella.

Yritys on rangaistava.
345 §. Jos toinen, eikä se, joka on tehnyt 344 §:ssä 

mainitun rikoksen, on samassa §:ssä sanottua vähennettyä ra
haa ulosantanut täysimääräisenä, vaikka hän tiesi rahan vä
hennetyksi; niin tuomittakoon mainitussa §:ssä säädettyyn 
rangaistukseen.

Yritys on rangaistava.
346 §. Joka täysimääräisenä on vastaanottanut sellai

sen vähennetyn rahan, josta puhutaan 344 §:ssä, ja jälleen 
antaa sen täysimääräisenä ulos, vaikka hän on huomannut 
rahan vähennetyksi, rangaistakoon korkeintaan kuuden kuu
kauden vankeudella taikka enintään viidensadan markan sa
kolla.

Yritys on rangaistava.
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347 §• Jos joku 339 tahi 343 §:ssä mainitun rahan 
tahi arvopaperin mukaamista tahi väärentämistä varten on 
valmistanut tahi hankkinut leimasimen, merkkiraudan, kaa
van, tahi muita siihen sopivia välikappaleita; niin rangaista
koon korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

348 §. Sellainen mukaamalla tehty tahi väärennetty 
raha tahi arvopaperi, joka mainitaan 339 tahi 343 §:ssä, ol
koon menetetty, katsomatta siihen tehdäänkö syyte rikoksesta, 
mikä on sanotuissa §:issä tahi 340, 341 taikka 342 §:ssä 
mainittu, vai eikö.

Samoin olkoot menetetyt ne leimasimet, merkkiraudat, 
kaavat ja muut välikappaleet, joita on aijottu 339 tahi 343 
§:ssä mainittuin rahain tahi arvopaperien mukaamiseen tahi 
väärentämiseen.

349 §. Se, joka on tehnyt itsensä johonkin 339, 340 
tahi 341 §:ssä säädettyyn rangaistukseen syypääksi, tuomit
takoon myöskin, katsomatta siihen koskiko hänen rikoksensa 
rahaa vai 343 §:ssä mainittua arvopaperiako, kansalaisluot
tamuksensa menettäneeksi.

42 Luku.
Epärehellisyydestä ja rangaistavasta oman voiton pyynnöstä 

sekä salaisuuksien ilmaisemisesta.
350 §. Jos holhoja, jonkun laitoksen, yhdistyksen tahi 

seuran omaisuuden hoitaja, taikka konkurssiin tahi muuhun 
toimeen asetettu uskottu mies tahi toimitsija tehtäväänsä toi
mittaessa tahallansa on saattanut sille, jonka asioita hän oli 
velkapää hoitamaan, jonkun omaisuudentappion; niin ran
gaistakoon epärehellisyydestä sakolla taikka korkeintaan yh
den vuoden vankeudella, taikka, jos seikat ovat erinomaisen 
raskauttavat, enintään kahden vuoden vankeudella.

351 §. Jos valtuusmies hänelle uskotussa asiassa, pää
miehensä tappioksi, neuvoilla, todisteilla tahi laatimalla jon
kun kirjoituksen on auttanut tämän riitamiestä, taikka ta
hallansa saattanut päämiehensä vahinkoon; niin rangaista
koon sakolla taikka korkeintaan yhden vuoden vankeudella.
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Jos seikat ovat erinomaisen raskauttavat; niin syylli
nen rangaistakoon korkeintaan kahden vuoden vankeudella 
ja julistettakoon sitä paitsi mahdottomaksi ajamaan toisen 
asiata oikeuden edessä.

352 §. Joka luvattomasti ottaa pois tahi saattaa huk
kaan irtainta omaisuutta, jota toinen pitää panttina tahi tun- 
nustodisteena hallussaan taikka on oikeutettu luonansa pitä
mään tahi käyttämään, hän rangaistakoon sakolla taikka kor
keintaan yhden vuoden vankeudella, ellei hänen rikoksensa 
jonkun muun lainkohdan jälkeen ole kovemman rangaistuk
sen alainen.

353 §. Joka luvattomasti käyttää tahi antaa käyttää, 
irtainta omaisuutta, mikä ei ole hänen omaansa, rangaista
koon enintään kahdensadan markan sakolla.

354 §. Joka velaksiannostaan ottaa tahi vaatii, taikka, 
kirjoituttaa tahi muuten määrää itselleen korkeamman ko
ron, kuin laki sallii, rangaistakoon koronkiskomisesta enin
tään kahdentuhannen markan sakolla taikka korkeintaan yh
den vuoden vankeudella.

Se, mitä on korkona otettu päälle lain salliman kor
keimman koron, olkoon menetetty.

355 §. Joka tahallansa, ilman lupaa, avaa, hävittää,, 
saattaa hukkaan tahi salaa suljetun kirjeen tahi suljetun kir
joituksen, jotka hän tietää toisen vastaanotettaviksi osote- 
tuiksi, rangaistakoon enintään neljänsadan markan sakolla' 
taikka korkeintaan neljän kuukauden vankeudella.

356 §. Jos lääkäri, haavuri, kätilöin, apteekkari, tahii 
jonkun vastamainitun henkilön ammattiapulainen, luvatto
masti ilmaisee jonkun yksityisen henkilön tahi perheen sa
laisuuden, josta hän toimessaan on saanut tiedon; niin ran
gaistakoon sakolla tahi korkeintaan kuuden kuukauden van
keudella.

357 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä, 
rikoksista, joista puhutaan 350, 351, 352, 353, 355 tahi 356 
§:ssä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen 
pantavaksi.
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43 Luku.
Konkurssirikoksista.

358 §. Jos velallinen on joutunut konkurssitilaan, ja 
jos hän havaitaan, aikomuksessa hankkia itselleen tahi toi
selle jotakin omaisuudenetua:

1. valenimellä, oston kautta taikka muulla tavalla hank
kineen itsellensä omaisuutta, jota hän ei ole varojensa jouk
koon ilmoittanut, taikka valekaupalla, -lahjalla tahi muulla 
valesopimuksella vetäneen velkojiltaan pois jotakin, mikä olisi 
ollut niille luovutettava;

2. kätkeneen, salanneen, saattaneen syrjään tahi hu
kanneen jotakin, mikä konkurssin alussa oli hänen omai
suuttaan;

3. ilmoittaneen tahi tunnustaneen omaksensa valheel
lisen velan tahi muun sitoumuksen; taikka

4. jos hän on harjoittanut kauppaa tahi muuta elin
keinoa, josta hänen oli pitäminen kirjaa, kirjoittaneen kir
jansa väärin, taikka turmelleen, muuttaneen, saattaneen huk
kaan tahi salanneen kirjansa taikka tehneen sen mahdotto
maksi lukea;

niin hän rangaistaan petollisesta vararikosta korkein
taan kuuden vuoden kuritushuoneella, taikka, jos seikat ovat 
erinomaisen lieventävät, vankeudella, kumminkaan ei alle 
kahden kuukauden.

359 §. Jos velallinen joutuu konkurssitilaan, ja jos hän:
1. tuntien kykenemättömyytensä täyttämään sitoumuk

sensa, lahjan taikka muun seuraustensa puolesta siihen ver
rattavan toimenpiteen kautta on luovuttanut senarvoista ta- 
varata, taikka sitoutunut vastuunalaisuuteen niin suuresta 
summasta, että siitä on velkojille tuntuvata vahinkoa;

2. sittenkun hän itse on hakenut lupaa omaisuutensa 
luovuttamiseen, taikka kun velkojan hakemus hänen velvoit- 
tamisestaan siihen on tullut hänen tietoonsa, velkojiensa va
hingoksi, kumminkaan aikomatta hankkia itselleen tahi toi
selle mitään omaisuudenetua, on myönyt, tahallansa hävittä-
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nyt tahi muulla tavalla hukannut omaisuudestaan jotakin; 
taikka

3. on osottanut itsensä niskoittelevaksi siinä että hän on 
kieltäytynyt tekemästä velallisenvalaa, taikka antamasta vel
kojille tarpeellisia selityksiä pesästään, ja, sittenkun häntä on, 
niinkuin konkurssisääntö määrää, siitä pidetty vankilassa 
tahi velkavankeudessa, edelleen niskoitellut;

niin rangaistakoon, ellei hän todista täysin tyydyttä
neensä velkojansa, epärehellisestä vararikosta korkeintaan 
kahden vuoden vankeudella.

360 §. Jos velallinen on joutunut konkurssitilaan, ja 
jos hän havaitaan:

1. talouteensa tahi yksityisiin menoihinsa käyttäneen, 
taikka pelissä tahi muussa siihen verrattavassa yrityksessä, 
jonka päätös oli yksinomaisesti sattumuksen nojassa, taikka 
vekselikaupoissa veijailemalla, taikka kevytmielisesti sitou
tumalla johonkin vastuunalaisuuteen menettäneen summia, 
jotka eivät kohtuullisesti soveltuneet hänen asemaansa ja 
varoihinsa;

2. jos hän on harjoittanut kauppaa tahi muuta elin
keinoa, josta hänen oli pitäminen kirjaa, epäsäännöllisesti 
kirjansa pitäneen, taikka, sittenkun hän oli joutunut sellai
seen häviötilaan, että hänen olisi pitänyt käsittämän itsensä 
kykenemättömäksi täyttämään sitoumuksensa, myömällä ta
varoitansa ilmeiseen polkuhintaan taikka muulla sellaisella 
tavalla hankkineen itsellensä rahavaroja, taikka, viivyttääk
seen konkurssiin joutumistaan, pitkittäneen kauppaansa tahi 
elinkeinoansa ja sen ohessa lainailleen rahoja tahi tavaroita; 
taikka

3. viimmeisten kolmenkymmenen päivän kuluessa en
nen konkurssin alkua vetäneen sisään rahaa, ottaneen vas
taan tavaroita, taikka myöneen omaisuutta, voimatta tyydyt
tävällä tavalla tehdä tiliä mainituista rahoista, tavaroista 
tahi myönnistä, taikka sanotun ajan kuluessa toisten velko- 
jainsa vahingoksi suosineen jotakuta velkojaa maksulla, pantilla 
tahi antamalla muuta vakuutta saamiselle, joka ei ollut mak
settavaksi käynyt;

7
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niin rangaistakoon, ellei hän todista täysin tyydyttä
neensä velkojansa, kevytmielisestä vararikosta korkeintaan 
yhden vuoden vankeudella.

361 §. Jos velallinen lähtee velan takia karkuun, eikä 
palaa takaisin neljässä kuukaudessa siitä, jolloin karkasi; niin 
tuomittakoon, jos hän tavataan eikä todista täysin tyydyttä
neensä velkojansa, 359 §:ssä säädettyyn rangaistukseen, ellei 
hän ole tehnyt itsensä syypääksi rangaistukseen 358 §:n 
jälkeen.

362 §. Jos jonkun laitoksen, yhdistyksen, seuran, yh
tiön, taikka sellaisen kaupan- tahi muun elinkeinonharjoitta
jan, joka ei itse hoida liikettänsä, omaisuus luovutetaan kon
kurssiin; niin säännökset 358, 359, 360 ja 361 §:ssä pitää 
sovellettaman häneenkin, jonka hoidon alle omaisuus oli us
kottu, jos hän on rikkonut niinkuin mainituissa §:issä sanotaan.

363 §. Jos velkoja konkurssissa äänestään velkojain 
kokouksessa on velalliselta taikka velallisen edusmieheltä tin- * 
gannut itselleen jotakin erityistä etua, taikka jos velkoja, 
siitä että hän suostuu päättämään konkurssi ilman tuo
miota, on salaa velallisen kanssa tehnyt välipuheen, jonka 
mukaan hän tulisi saamaan jonkun erityisen edun; niin ran
gaistakoon sakolla taikka korkeintaan yhden vuoden van
keudella.

364 §. Se, joka 358 §:n jälkeen on tehnyt itsensä kuri- 
tusrangaistukseen syypääksi, tuomittakoon myöskin kansa
laisluottamuksensa menettäneeksi.

365 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan 359, 360, 361 tahi 362 §:ssä, el
lei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteesen pantavaksi.

44 Liuku.
Virkamiesten virkarikoksista.

366 §. Jos virkamies on ottanut vastaan, itsellensä tin
gannut tahi vaatinut lahjuksen edistääkseen vääryyttä vir- 
kansa toimissa; niin pantakoon viralta sekä julistettakoon 
mahdottomaksi maan palvelukseen ja rangaistakoon sitäpaitsi,
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jos seikat ovat erinomaisen raskauttavat, korkeintaan kah
den vuoden vankeudella.

Jos hän muuten ottaa vastaan, tinkaa itsellensä tahi vaatii 
jostakin virkatoimestaan hyväntekijäisiä tahi jonkun sivusaa- 
tavan, johon hän ei ole oikeutettu; niin rangaistakoon sakolla 
tahi pidätettäköön virkansa toimittamisesta, taikka, jos sei
kat ovat erinomaisen raskauttavat, pantakoon viralta pois.

367 §. Joka virkamiehelle antaa, lupaa tahi tarjoo lah
juksen saattaakseen hänet edistämään vääryyttä virkansa 
toimissa, rangaistakoon sakolla tahi korkeintaan yhden vuo
den vankeudella.

368 §. Se mitä 366 ja 367 §:ssä mainituissa tapauk
sissa on lahjuksena otettu vastaan tahi annettu, taikka sen 
arvo, olkoon menetetty.

369 §. Jos tuomari tahi joku muu virkamies tahal
lansa tekee tuomiossaan tahi päätöksessään vääryyttä; niin 
pantakoon viralta sekä julistettakoon maan palvelukseen mah
dottomaksi ja rangaistakoon sitä paitsi, jos hän tuomitsee 
rangaistukseen sen, joka on syytön, taikka jos seikat muu
ten ovat erinomaisen raskauttavat, vankeudella.

Jos hän vasten parempaa tietoansa on tuominnut sen, 
joka oli syytön, kuritushuoneesen tahi hengenrangaistukseen; 
niin pantakoon viralta pois ja tuomittakoon vähintään nel
jäksi ja korkeintaan kahdeksitoista vuodeksi kuritushuo
neesen: tuomittakoon myöskin kansalaisluottamuksensa me
nettäneeksi.

370 §. Jos Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltija, 
taikka joku muu virkamies, jonka virkansa puolesta tulee 
tehdä syytteitä rangaistavista toiminnoista, vasten parempaa 
tietoansa on oikeudessa tahi jossakin virastossa syyttänyt 
tahi syytättänyt jotakuta rangaistavasta toiminnasta, jota 
tämä ei ole tehnyt; niin pantakoon viralta ja rangaistakoon 
sitä paitsi niinkuin 226 ja 230 §:ssä säädetään.

371 §. Jos virkamies tahallansa on pannut tahi pa
nettanut täytäntöön rangaistuksen, jota hänen tietääksensä 
ei saatu panna täytäntöön, taikka kovemman rangaistuksen, 
kuin minkä oikeus oli määrännyt; niin pantakoon viralta
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sekä julistettakoon mahdottomaksi maan palvelukseen ja ran
gaistakoon sitä paitsi vähintään kahden ja korkeintaan kah
deksan vuoden kuritushuoneella.

Jos täytäntöönpantu rangaistus oli sakkoa, taikka jos 
seikat muuten ovat erinomaisen lieventävät; niin syyllinen 
rangaistakoon viraltapanolla ja korkeintaan kahden vuoden 
vankeudella.

372 §. Jos virkamies, jonka silmän alla vanki tahi 
kiinnipantu henkilö on, taikka jonka tulee sellaista henkilöä 
vartioida, saattaa tahi kuljettaa, ehdontahdon päästää tämän 
irti, tahi jos hän tahallansa edistää vangin tahi kiinnipannun 
karkaamista; niin pantakoon viralta sekä julistettakoon mah
dottomaksi maan palvelukseen ja rangaistakoon sitä paitsi 
korkeintaan neljän vuoden kuritushuoneella. Jos seikat ovat 
erinomaisen lieventävät; niin syyllinen rangaistakoon viralta
panolla ja korkeintaan kahden vuoden vankeudella.

Yritys on rangaistava.
Jos hän tuottamuksensa kautta tuli vangin tahi kiinni

otetun karkaamiseen syypääksi, niin rangaistakoon viralta
panolla sekä korkeintaan yhden vuoden vankeudella, taikka, 
jos seikat ovat erinomaisen lieventävät, pidätettäköön vit
kansa toimittamisesta tahi vetäköön sakkoa.

Mitä ylempänä tässä §:ssä säädetään, se koskekoon 
myöskin vanginhoitajia tahi vanginkuljettajia, jotka ovat teh
neet tässä §:ssä mainittuja rikoksia.

373 §. Jos virkamies vasten parempaa tietoansa:
1. tuomiokirjaan, protokollaan, kruununtilikirjaan, kir

konkirjaan, henkiluetteloon, maakirjaan, tahi muuhun asia
kirjaan, jota hän on velvollinen pitämään tahi jonka hänen 
pitää antaa ulos, valheellisesti on merkinnyt tahi todis
tanut jotakin, mikä voipi vaikuttaa toisen oikeuksiin tahi 
oikeussuhtiin;

2. väärin on asettanut rajan ja pyykin tahi muun raja- 
merkin, taikka merkin, mikä on pantu osottamaan määrättyä 
vedenkorkeutta; taikka

3. käyttänyt väärin hänelle uskottua leimaamis- tahi 
merkitsemis oikeutta;
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niin rangaistakoon vähintäänkin neljän kuukauden van
keudella ja pantakoon sitä paitsi, jos seikat ovat erinomai
sen raskauttavat, viralta pois.

Sama olkoon laki, jos virkamies väärentää, tahi tahal
lansa hävittää, turmelee, saattaa hukkaan tahi salaa asia
kirjan, joka hänen virkansa takia on hänelle uskottu taikka 
on hänen säätävissään.

Jos hän tekee jonkun ylempänä tässä §:ssä mainitun 
rikoksen hankkiakseen itsellensä tahi toiselle jotakin oikeu- 
denvastäistä omaisuudenetua taikka toista vahingoittaakseen; 
niin hän pantakoon viralta ja tuomittakoon kuritushuonee- 
sen vähintään kahdeksi ja korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi: 
tuomittakoon myöskin kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

374 §. Jos virkamies kavaltaa rahoja tahi jotakin 
muuta, mitkä hän virkansa puolesta on ottanut vastaan tahi 
pitää hallussaan; niin pantakoon viralta sekä julistettakoon 
maan palvelukseen mahdottomaksi ja rangaistakoon sitä 
paitsi korkeintaan kahden vuoden vankeudella. Jos ka
valletun arvo nousi päälle tuhannen markan, taikka jos sei
kat muuten ovat erinomaisen raskauttavat; niin hänelle 
pitää, paitsi sitä että hän pannaan viralta pois ja julistetaan 
maan palvelukseen mahdottomaksi, tuomittaman kuritushuo
netta korkeintaan neljäksi vuodeksi.

Jos hän heti kykenee korvaamaan mitä on kavaltanut 
tahi panemaan siitä sellaisen vakuuden, ettei hänen kaval
luksestaan voi lähteä mitään vahinkoa; silloin hänen ran
gaistuksensa olkoon viraltapano.

Jos hän, kavallusta salatakseen, on tileistä tahi kir
joista jättänyt pois sisääntulleita varoja, taikka niihin mer
kinnyt varoja sisäänmaksamattomiksi tahi jonkun ulosmak
sun, jota ei ole tehty, taikka jos hän muulla tavalla on vää
rin pitänyt tahi väärentänyt tilejä tahi kirjoja, taikka saat
tanut hukkaan tahi salannut ne tahi jonkun muun asiakir
jan, taikka näyttänyt tietensä vääriä otteita tileistä tahi kir
joista tahi tietensä vääriä todisteita niihin; niin hän ran
gaistaan, vaikkapa hän korvaakin mitä on kavaltanut taikka 
panee siitä vakuuden, viraltapanolla sekä vähintään neljän
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ja korkeintaan kymmenen vuoden kuritushuoneella: tuomit
takoon myöskin kansalaisluottamuksensa menettäneeksi.

375 §. Virkamies, joka tahallansa panee toiselle tahi 
ottaa joltakulta ulos toista tahi enemmän veroa, tullia tahi 
muuta yleistä ulostekoa, kuin mitä tämä laillisesti on velka- 
pää maksamaan, taikka joltakulta ylöskantoa sitä veroa, tul
lia tahi ulostekoa, minkä tietää maksetuksi, hän pantakoon 
viralta taikka pidätettäköön viran toimittamisesta.

Jos hän sen teki voitonpyynnöstä; niin pantakoon vi
ralta sekä julistettakoon maan palvelukseen mahdottomaksi 
ja rangaistakoon sitä paitsi korkeintaan neljän vuoden kuri
tushuoneella.

376 §. Jos virkamies tahallansa tekee vääryyttä pyyh
kimällä pois veroa, tullia tahi muuta yleistä ulostekoa, kun 
hän sitä määrää tahi ylöskantaa; niin pantakoon viralta tahi 
pidätettäköön viran toimittamisesta taikka vetäköön sakkoa.

Jos hän sen teki voitonpyynnöstä; niin pantakoon vi
ralta sekä julistettakoon maan palvelukseen mahdottomaksi 
ja rangaistakoon sitä paitsi korkeintaan neljän vuoden van
keudella tahi kuritushuoneella.

377 §. Virkamies, joka voitonpyynnöstä, itse taikka 
toisen kautta, kehoittaa tahi viettelee yleisöä tässä maassa 
varojen keräämiseen, maksuun, kustannuksiin tahi työhön, 
pantakoon viralta tahi pidätettäköön viran toimittamisesta 
taikka vetäköön sakkoa.

Jos hän ilman esimiehensä suostumusta on ottanut sel
laista vastaan, kun se vapaatahtoisen nimellä hänelle tarjot
tiin; niin rangaistakoon sakolla.

378 §. Jos virkamies ottaa lahjan tahi lahjoituksen 
vieraalta vallalta, ja jos hän ei sitä ennen tahi kohta sen 
perästä ole hakenut siihen Keisarin ja Suuriruhtinaan lu
paa; niin rangaistakoon sakolla tahi pidätettäköön viran toi
mittamisesta, taikka pantakoon, jos seikat ovat erinomaisen 
raskauttavat, viralta pois.

379 §. Jos se, jonka vallassa laillisesti on solmia avio
liittoja, on avioliiton solminut ennenkun laillinen kuulutus 
on tapahtunut, taikka sellaisten henkilöin kesken, jotka lail-
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lisen esteen takia eivät saa mennä toisilleen avioksi; niin 
rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden vankeudella taikka 
sakolla.

Jos hän oli pappina jossakin tämän maan evankelis- 
lutherilaisessa seurakunnassa; niin olkoon noudatettavana 
mitä kirkkolaissa säädetään.

380 §. Jos pappi on vihkinyt lesken ennenkun pesän
ositus on tapahtunut, taikka jos hän, jonka vallassa lailli
sesti on solmia avioliittoja, on solminut avioliiton puheenalai
sessa tapauksessa; niin rangaistakoon sakolla, taikka, jos 
seikat ovat erinomaisen raskauttavat, pidätettäköön viran 
toimittamisesta tahi vetäköön sakkoa vähintään viisikymmentä 
ja enintään kaksituhatta markkaa.

381 §. Postivirkamies, joka luvattomasti avaa, hävit
tää, saattaa hukkaan tahi salaa postille uskotun kiijeen tahi 
muun lähetyksen, taikka tahallansa sallii toisen tehdä tahi 
auttaa häntä tekemään mitä tässä on sanottu, rangaista
koon korkeintaan kahden vuoden vankeudella ja pantakoon 
sitä paitsi, jos seikat ovat erinomaisen raskauttavat, viral
ta pois.

382 §. Telegrafivirkamies tahi muu yleisen telegrafi- 
laitoksen palveluksessa oleva henkilö, joka väärentää, tahi 
luvattomasti avaa, hävittää, saattaa hukkaan tahi salaa lai
tokseen lennätinsanoman lähettämistä varten annetun kirjoi
tuksen, tahi lennätinsanoman, taikka ilman lupaa antaa nii
den sisällyksestä kolmannelle henkilölle tietoa, taikka tahal
lansa sallii toisen tehdä tahi auttaa häntä tekemään mitä 
tässä ylempänä on sanottu, rangaistakoon korkeintaan kah
den vuoden vankeudella ja pantakoon sitä paitsi, jos sei
kat ovat erinomaisen raskauttavat, viralta pois.

383 §. Jos esimies tahallansa viettelee käskynsä alaista 
virkamiestä virkarikokseen, ja jos tämä tekee sen rikoksen; 
silloin rangaistakoon esimies niinkuin jos hän itse olisi sa
man rikoksen tehnyt.

Jos hän tietää että jollakulla hänen käskynsä alaisella 
on virkarikos hankkeissa, mutta ei koeta sen tekemistä es
tää; niin rangaistakoon sakolla tahi pidätettäköön viran toi-



104

uuttamisesta, taikka pantakoon, jos seikat ovat erinomaisen 
raskauttavat, viralta pois.

384 §. Jos esimies käskynsä alaiselta virkamieheltä 
ottaa lainaksi varoja, jotka hänen tietääksensä ovat tälle us
kotut virkansa tähden; niin esimies pantakoon viralta tahi 
pidätettäköön viran toimittamisesta.

385 §. Jos ylöskantolaitoksen esimies käskynsä alai
selta ylöskantomieheltä tahi tilintekijältä ottaa lainaksi va
roja, jotka eivät ole niitä, mitä käskynalainen pitää hallus
saan virkansa puolesta; niin esimies vetäköön sakkoa tahi 
pidätettäköön viran toimittamisesta.

386 §. Jos virkamies, ilman lupaa tahi ilmoitettua es
tettä, on ollut virantoimituksestaan poissa eikä häntä ole 
voitu tavata kutsuttavaksi tahi noutaa virkaansa; niin pan
takoon viralta, ellei hän tule paikalleen kahdessa kuukau
dessa siitä kuin kutsumus maan virallisissa lehdissä on kol
masti julkaistu.

387 §. Jos virkamies tahallansa virkaansa toimittaes
saan rikkoo muulla tavalla, kuin mitä ylempänä tässä luvussa 
tahi muualla tässä laissa mainitaan, ja jos hän sen tekee 
voitonpyynnöstä, taikka toista vahingoittaakseen; niin panta
koon viralta pois ja julistettakoon sitä paitsi, jos seikat 
ovat erinomaisen raskauttavat, maan palvelukseen mahdotto
maksi.

Jos hän teki sellaisen toiminnan ilman 1 kohdassa mai
nittua aikomusta; niin pidätettäköön viran toimittamisesta 
taikka vetäköön sakkoa. Ellei hän ota siitä ojentuakseen; 
rangaistakoon niinkuin vasta sanottiin taikka pantakoon vi
ralta pois. 388 §. Jos virkamies osottaa huolimattomuutta, lai
minlyömistä, ymmärtämättömyyttä tahi taitamattomuutta vi
rassaan, ja jos siitä ei ole säädetty erityistä rangaistusta; 
niin rangaistakoon sakolla tahi pidätettäköön viran toimitta
misesta. Ellei hän siitä ota ojentuakseen; rangaistakoon 
niinkuin vasta sanottiin taikka pantakoon viralta pois.

389 §. Jos sellainen virkarikos, josta puhutaan 387 
tahi 388 §:ssä, samalla sisältää muunkin rangaistavan
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toiminnan; silloin pitää noudatettaman mitä 54 §:ssä sa
notaan.

390 §. Mitä tässä luvussa säädetään virkamiehistä, se 
koskekoon myöskin niitä, jotka ovat asetetut hoitamaan kau
punkien, yhdyskuntain tahi esivallan vahvistamain yleisten 
kassain tahi kaikellaisten laitosten asioita, kunnallishallituk
sen jäseniä, julkisen viraston vahtipalvelijoita, ja muita, jotka 
ovat määrätyt tahi valitut toimittamaan julkista tointa tahi 
julkista asiaa.

391 §. Tässä laissa on erittäin säädetty rangaistuksia 
muutamista erinäisistä virkarikoksista.

45 Luku.

Väärinteoista uskontoa ja uskonnonharjoituksia kohtaan.

392 §. Jos evankelis-lutherilaisen seurakunnan jäsen 
tekee itsensä syypä aksi muuhun kuin 88 §:ssä sanottuun 
epäjärjestykseen evankelis-lutherilaisen seurakunnan juma
lanpalveluksessa; niin rangaistakoon, ellei hän ota ojentuak
seen kirkkolaissa säädetystä varoituksesta, enintään viiden
kymmenen markan sakolla.

393 §. Jos evankelis-lutherilaisen seurakunnan jäsen 
ilman seurakunnan kirkkoherran lupaa, siihen aikaan, kuin 
yleistä jumalanpalvelusta pidettiin seurakunnassa, on pitänyt 
tahi pannut toimeen yksityisen jumalisuuden harjoituksen, 
jota ei saata katsoa kotohartaudeksi, ja jos hän ei ole siitä 
luopunut saatuansa kirkkolaissa säädetyn varoituksen; niin 
rangaistakoon enintään sadan markan sakolla.

394 §. Jos joku on rikkonut kirkkoraadin evankelis- 
lutherilaisessa seurakunnassa antaman kiellon pitämästä ope
tuspuheita yksityisessä jumalisuuden harjoituksessa, jota ei 
saata katsoa kotohartaudeksi; niin rangaistakoon enintään 
viidensadan markan sakolla.

395 §. Jos evankelis-lutherilaisen seurakunnan jäsen, 
joka puoltaa harhaoppia, koettaa siihen vietellä toista, ja 
jos hän sen kautta synnyttää seurakunnassa levottomuutta
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ja pahennusta; niin rangaistakoon enintään viidensadan mar
kan sakolla.

396 §. Jos evankelis-lutherilaisen seurakunnan jäsen jää 
pois lukukinkeriltä, jossa hän on velkapää olemaan saapuvilla, 
taikka jos hän ei ole päästänyt lastansa tahi sitä, joka muu
ten on hänen käskynsä alaisena, käymään lukukinkerillä tahi 
rippikoulussa; niin rangaistakoon, ellei hän ota ojentuakseen 
kirkkolaissa säädetystä varoituksesta, enintään viidenkymme
nen markan sakolla.

397 §. Joka sapatin aikana tietensä häiritsee toisen 
hartautta tekemällä käsityötä tahi muuta työtä, jonka sopii 
lykätä tuonnemmaksi ja jota ei tehdä omaksi tahi toisen 
hengentarpeeksi, hän rangaistakoon enintään viidenkymme
nen markan sakolla.

Sapatin ajaksi luetaan se aika, joka sunnuntaisin sekä 
muuna, lain jälkeen yleisesti pyhänä pidettävänä, kirkollisena 
juhlapäivänä kestää kello kuudesta aamulla kello kuuteen 
illalla.

398 §. Joka sapatin aikana pitää rihkamapuodin tahi 
muun senkaltaisen kauppapuodin avoinna, taikka sapatin ai
kana jälestä kello yhdeksän aamulla tekee torikauppaa, ran
gaistakoon enintään sadan markan sakolla.

399 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä 
rikoksista, joista puhutaan 392, 393, 394, 395 tahi 396 §:ssä, 
ellei asia ole jätetty oikeuteen kirkkolain määräämässä jär
jestyksessä.

46 Luku.

Väärinteoista valtiota ja yleistä järjestystä vastaan.

400 §. Joka ilman asianomaista lupaa kuvaa linnoi
tuksen, taikka julkaisee piirroksen siitä, hän rangaistakoon 
enintään kahdensadan markan sakolla taikka korkeintaan 
kahden kuukauden vankeudella.

401 §. Jos se, joka ei ole Suomen kansalainen ja jonka 
viranomaiset ovat laillisessa järjestyksessä ajaneet maasta
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pois, ilman oikeata lupaa on tullut takasin tänne; niin ran
gaistakoon korkeintaan kolmen kuukauden vankeudella.

402 §. Jos joku päästökirjassa, taikka yksityisessä 
maine- tahi köyhyydentodistuksessa, taikka yksityisessä to
distuksessa omakätisestä allekirjoituksesta, tahi muusta sen
kaltaisesta ilmoittaa jotakin valheellista, ja jos toinen hä
nen tietensä saattaa joutua siitä vahinkoon; niin rangaista
koon enintään sadan markan sakolla.

403 §. Joka viranomaisen edessä sanoo nimensä, sää
tynsä tahi ammattinsa muuksi, kuin se on, rangaistakoon 
enintään kolmensadan markan sakolla.

404 §. Joka, saattaakseen viranomaisen tahi yksityisen 
henkilön harhaan, käyttää toista henkilöä varten annettua 
matkapassia, päästökirjaa, tahi muuta samanlaatuista to
distusta, rangaistakoon enintään kolmensadan markan sakolla.

405 §. Enintään kolmensadan markan sakolla taikka 
korkeintaan kolmen kuukauden vankeudella rangaistaan:

1. se, joka meluamalla tahi kiroilemalla häiritsee rau
han taikka tekee törkeätä ilkivaltaa yleisellä tiellä, kadulla, 
tahi muulla julkisella paikalla, taikka julkisessa toimituksessa 
tahi yleisessä kokouksessa;

2. se, joka synnyttää levottomuutta palomerkillä tahi 
muuta vaaraa osottavalla ilmoitusmerkillä, vaikka hän ei 
tiedä sellaista vaaraa olevankaan käsillä.

406 §. Joka palkan edestä harjoittaa tietäjäkeinoja, 
taikausta, tahi senkaltaista taikauskoa, rangaistakoon enin
tään kahdensadan markan sakolla.

47 Luku.

Siveellisyyden rikkomisesta.

407 §. Jos joku panee toimeen arpajaisia, joissa on 
voittona rahaa ja sen kanssa yhteydessä muuta omaisuutta, 
taikka paljaastaan rahaa, taikka jos joku myöpi, pitää tahi 
tarjoo kaupaksi arpoja sellaisiin arpajaisiin; niin vetäköön 
sakkoa.
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Jos seikat ovat erinomaisen raskauttavat; niin rangais
tus olkoon jopa kaksituhattakin markkaa sakkoa.

408 §. Joka ilman asianomaista lupaa panee julkiset 
tavara-arpajaiset toimeen, taikka myöpi, pitää tahi tarjoo 
kaupaksi arpoja sellaisiin arpajaisiin, rangaistakoon enintään 
kahdensadan markan sakolla.

409 §. Joka myöpi, taikka pitää tahi tarjoo kaupaks 
arpoja ulkona maasta pidettäviin arpajaisiin, rangaistakoon vä
hintään neljänsadan ja enintään neljän tuhannen markan 
sakolla.

418 §. Jos joku pitää huoneita, joissa yleisesti har
joitetaan uhkarohkeata peliä, taikka panee sellaisen pelin 
toimeen julkisessa paikassa; niin rangaistakoon sakolla tahi 
korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

Ne rahat tahi se omaisuus, jotka pelipöydältä tahi peli- 
pankista tavataan, olkoot menetetyt.

Uhkarohkea on se peli rahan tahi muun omaisuuden 
päältä, jossa voitto tahi tappio on yksinomaisesti sattumuk
sen varassa.

411 §. Joka 410 §:ssä mainituissa huoneissa tahi pai
kassa on uhkarohkeassa pelissä osallisena, rangaistakoon 
enintään kahdensadan markan sakolla.

412 §. Jos se, joka pitää tahi hoitaa juomapaikkaa, 
ravintolaa, tahi muuta yleistä ravintopaikkaa, taikka maja
taloa matkustajille, sallii jonkun harjoittaa siellä uhkaroh
keata peliä; niin rangaistakoon enintään viidensadan markan 
sakolla ja tuomittakoon sitä paitsi, jos hän sallii sitä uudes
taan, oikeudettomaksi sellaisen elinkeinon harjoittamiseen 
tahi hoitamiseen.

413 §. Jos joku omaa tahi toisen eläintä pidellessään 
on tehnyt itsensä ilmeiseen julmuuteen syypääksi; niin ran
gaistakoon enintään kahdensadan markan sakolla.

414 §. Joka yleisellä tiellä, kadulla, tahi muulla jul
kisella paikalla, taikka julkisessa toimituksessa tahi yleisessä 
kokouksessa on juopuneena ja sen kautta synnyttää pahen
nusta, rangaistakoon juopumuksesta enintään sadan markan 
sakolla.
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Jos virkamies, tahi joku 390 §:ssä mainituista henki
löistä, virkaa, julkista tointa tahi julkista asiata toimittaes
saan, rikkoo 1 kohdassa sanotulla tavalla; niin rangaistakoon 
sakolla tahi pidätettäköön viran toimittamisesta. Ellei hän 
siitä ota ojentuakseen; rangaistakoon silloin niinkuin vasta 
on sanottu taikka pantakoon viralta pois.

Minkä rangaistuksen alaiseksi tämän maan evankelis- 
lutherilaisen seurakunnan pappi, joka rikkoo tässä §:ssä 
mainitulla tavalla, on joutuva, siitä säädetään kirkkolaissa.

415 §. Joka, saattaakseen toisen juopuneeksi, viette
lee tämän nauttimaan juovuttavaa juomaa, niin että hän 
siitä päihtyy, rangaistakoon enintään sadan markan sakolla.

Jos vietelty oli viittätoista vuotta nuorempi; niin ran
gaistus olkoon jopa kaksikinsataa markkaa sakkoa.

416 §. Jos joku anniskelupaikassa huomataan niin 
juopuneeksi että silmälläpito on hänelle tarpeen, ja jos isäntä 
ei anna hänelle tarpeenmukaista hoitoa; niin isäntä rangais
takoon enintään kahdensadan markan sakolla ja tuomitta
koon sitä paitsi, jos hän uudestaan sen laiminlyö, oikeudet
tomaksi harjoittamaan tahi hoitamaan anniskelua.

Jos anniskelupaikan isäntä antaa juovuttavaa juomaa 
juopuneelle tahi sille, joka ei vielä ole päässyt viidentoista 
vuoden ikään; rangaistakoon silloin niinkuin ylempänä tässä 
§:ssä on sanottuna.

48 Luku.
Väärinteoista ihmisiä ja omaisuutta vastaan.

417 §. Jos joku, pidelläkseen toista pahoin taikka muuten 
vihapäissään, toista vastaan on paljastanut veitsen tahi mie
kan, virittänyt pyssyn, taikka nostanut muun hengenvaaral
lisen aseen tahi lyömäkalun, ja jos siitä ei lähtenyt mitään 
ruumiin- tahi terveydenvammaa; niin rangaistakoon ehintään 
kahdensadan markan sakolla.

418 §. Joka jättää ladatun ampuma-aseen taikka rä-
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jäbtäviä kaluja sellaiseen paikkaan, missä lapset tahi muut 
ihmiset ymmärtämättömyydestä saattavat niillä tehdä vahin
koa, taikka jos hän muuten varomattomasti pitelee aseita 
tahi mainittuja kaluja; niin rangaistakoon enintään viiden
kymmenen markan sakolla.

419 §. Jos isä tahi äiti, milloin heidän tyttärensä, 
taikka isäntä tahi emäntä, milloin heidän naispalvelijansa 
tahi joku muu heidän käskynsä alaisena oleva ja heidän 
kotonaan asuva henkilö on tullut raskaaksi avioliiton ulko
puolella, siitä tietäen eivät ole antaneet tälle hänen syn
nyttäessään sitä hoitoa, minkä hänen tilansa olisi vaatinut; 
niin syyllinen rangaistakoon enintään kolmensadan markan 
sakolla.

420 §. Joka on antamatta tahi hankkimatta toiselle 
apua, kun tämä on ilmeisessä hengenvaarassa, vaikka hän 
voisi sen tehdä saattamatta itseään tahi muita vaaraan, 
rangaistakoon, jos hengenvaaraan joutunut siinä on menet
tänyt henkensä, enintään kolmensadan markan sakolla taikka 
korkeintaan kolmen kuukauden vankeudella.

421 §. Jos joku haudataan, ennenkun varmaan tie
detään hänet kuolleeksi; silloin syyllinen rangaistakoon enin
tään kolmensadan markan sakolla taikka korkeintaan kolmen 
kuukauden vankeudella.

Sama olkoon laki, jos ruumis haudataan, ennenkun 
kuolemantapauksesta on tehty asianmukainen ilmoitus.

422 §. Joka ilman laillista oikeutta valmistaa, pitää 
kaupaksi, myöpi tahi muulla tavalla toiselle jättää myrkkyä 
tahi muuta hengenvaarallista ainetta, hän rangaistakoon enin
tään viidensadan markan sakolla taikka korkeintaan kolmen 
kuukauden vankeudella.

Mitä luvattomasti on valmistettu tahi kaupaksi pidetty, 
se olkoon menetetty.

423 §. Jos joku pitää kaupaksi tahi myöpi ruoka
tavaraa tahi juomaa, jotka ovat pilaantuneet tahi muuten 
hänen tietääkseen terveydelle vahingolliset; niin rangaista
koon enintään kahden sadan markan sakolla.
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Mitä kaupaksi on pidetty, se olkoon menetetty.
424 §. Joka toisen kanssa pitää salavuoteutta, vaikka 

tietää itsensä pahalla eli kuppataudilla saastutetuksi, ran
gaistakoon korkeintaan kuuden kuukauden vankeudella.

425 §. Jos se, ken omistaa tahi hoitaa kotoeläintä 
tahi kesytöntä eläintä, jotka hänen tietääkseen ovat ihmi
sille vaarallisia, ei käy tarpeellisiin toimenpiteisiin ihmisten 
suojelemiseksi niiltä; niin rangaistakoon enintään kahdensadan 
markan sakolla, ja velvoitettakoon sitä paitsi, jos seikat an
tavat siihen aihetta, tappamaan eläin.

426 §. Jos joku, ilman pakkoa, härsyttää koiran ih
misten taikka ajoneuvoin eteen valjastetun juhdan päälle; 
niin rangaistakoon enintään sadan markan sakolla.

Sama olkoon laki, jos koiran omistaja tahi hoitaja ei 
pidätä tahi koeta pidättää sitä ihmisiä hätyyttämästä.

427 §. Jos joku rikkoo ohjeen, mikä on annettu lai- 
vain yhteentörmäysten estämiseksi merellä, tahi virralla tahi 
sisävesillä; niin rangaistakoon enintään viidensadan mar
kan sakolla taikka korkeintaan kolmen kuukauden van
keudella.

428 §. Jos joku kaupungissa, kauppalassa tahi kylässä, 
taikka yleisellä tiellä johtaa tahi panee toimeen jotakin ra
kennustyötä, kaivon-, sillan- tahi tientekoa, taikka muuta 
senkaltaista työtä, eikä ryhdy tarpeellisiin varokeinoihin pois
taaksensa vaaraa ihmisiltä, taikka jos joku rakentaa niin, 
että siitä on muille vaaraa; niin rangaistakoon sakolla taikka 
korkeintaan kolmen kuukauden vankeudella.

429 §. Joka yleisellä tiellä tahi kadulla taikka niiden 
varrella, taikka kartanolla, taikka muussa sellaisessa pai
kassa, missä tavallisesti liikkuu ihmisiä, jättää kellarin, kai
von, kuopan, avannon, taikka muun sellaisen aukon tahi jyr
känteen peittämättä, aitaamatta, taikka vaarinpitämättä tahi 
ilman sopivata merkkiä, niin että siitä on muille vaaraa, 
rangaistakoon enintään sadan markan sakolla.

430 §. Jos yleisellä tiellä tahi kadulla olevassa sil
lassa tahi rummussa, taikka tien syrjässä olevassa käsipuussa
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ilmestyy vika, niin että siitä on kulkeville vaaraa, ja jos vi
kaa ei korjata niin pian kuin mahdollista on, taikka ellei 
yleisellä tiellä olevaan lossiin tahi lauttasiltaan tullutta vaa
rallista vikaa korjata, taikka ellei talvitietä panna viemään 
siihen ilmestyneen avannon tahi railon ohi, taikka siltaa 
tehdä sen yli; niin hän, jonka tulee pitää ne kunnossa, ve
täköön sakkoa enintään sata markkaa.

Jos hän, jonka tulee pitää se toimessaan, jättää los
sin tahi lauttasillan siksensä; niin rangaistakoon enintään 
viidensadan markan sakolla.

431 §. Joka yleiselle tielle, kadulle tahi torille, missä 
silloin tahi tavallisesti on ihmisiä, taikka sinnepäin viskaa, 
kaataa, ripustaa tahi pystyttää jotakin sillä tavalla, että 
joku ihminen taikka toisen rakennus tahi aitaus siitä saat
tavat saada vahinkoa tahi tulla ryvetetyiksi, hän rangaista
koon enintään Sadan markan sakolla.

432 §. Jos joku luvattomasti asettaa tahi laskee jota
kin yleiselle tielle, kadulle tahi torille, niin että liike siitä 
estyy, taikka jos se, jonka asiana olisi poistaa este, jättää 
sen paikalleen; niin rangaistakoon enintään viidenkymmenen 
markan sakolla.

Sama olkoon laki sillekin, joka ilkeydestä tahi vallat
tomuudesta yleisellä tiellä, kadulla tahi torilla estää toista 
pääsemästä eteenpäin.

433 §. Joka avaa toisen portin tahi veräjän ja jättää 
sen sulkematta, rangaistakoon enintään kahdenkymmenen 
markan sakolla.

434 §. Joka kaupungissa, kauppalassa tahi kylässä 
ajaa tahi ratsastaa huijasti kadulla, torilla tahi tiellä, taikka 
sellaisella paikalla ratsastaen tahi ajaen opettaa hevosta, 
rangaistakoon enintään viidenkymmenen markan sakolla.

435 §. Jos joku kaupungissa, kauppalassa tahi ky
lässä jättää hevosen tahi muun eläimen, jotka saattavat va
hingoittaa ihmisiä, ilman silmälläpitoa kadulle, torille tahi 
tielle; niin rangaistakoon enintään viidenkymmenen markan 
sakolla.
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436 §. Jos seppä tahi pajan päällysmies, ilman sen 
antamaa lupaa, jolla on oikeus avata lukko, sen aukasee, 
taikka valmistaa siihen avaimen, taikka jos hän uskoo 
tiirikan tahi väärän avaimen sille, jota hänellä on syytä 
epäillä; niin rangaistakoon enintään kahdensadan markan 
sakolla.

Jos hän varjelee huonosti tiirikkansa tahi väärän avai
mensa, niin että toinen saa ne käsiinsä; rangaistakoon sil
loin enintään sadan markan sakolla.

437 §. Jos irtaimen henkilön hallusta tavataan tii
rikka tahi väärä avain; niin hän rangaistakoon enintään sa
dan markan sakolla taikka vankeudella, kumminkaan ei päälle 
kahdenkymmenen päivän.

Sama olkoon laki, jos palkollinen, ilman isäntänsä lu
paa, pitää bailussansa tiirikkaa, väärää avainta, toista avainta 
tahi varsinaista avainta isännän huostassa olevaan lukkoon.

438 §. Joka, kaupungissa, kauppalassa, kylässä tahi 
talossa, itse kantaa tahi sallii toisen kantaa kynttilätä ilman 
lyhtyä, tahi tulta, ulkohuoneessa tahi ullakossa, taikka muussa 
huoneessa, missä säilytetään helposti syttyviä esineitä, aset
taa kynttilän lähelle seinää, taikka tekee tulen uuniin tahi 
liedelle ja jättää sen hoitamatta, taikka polttaa kynttilätä 
vuoteensa ääressä ja nukkuu sitä sammuttamatta, taikka tu 
pakoi ladossa tahi muussa paikassa, missä tupakoimisesta 
helposti saattaa syttyä tuli, taikka jättää savutorven oikeaan 
aikaan puhdistuttamatta, taikka tekee tahi teettää tulen tuli
sijalle, minkä hän itse on huomannut taikka katselmus- 
miehet katsoneet tulenvaaralliseksi, taikka tekee itsensä 
syypääksi muuhun niin huonoon tulen tahi helposti sytty
vän aineen hoitoon, että siitä helposti saattaa syntyä tuli
palo, hän rangaistakoon enintään viidenkymmenen markan 
sakolla.

439 §. Joka luvattomasti ampuilee tahi polttaa ilo
tulitusta jonkun asumuksen tahi tulenarkain esineiden lä
heisyydessä, rangaistakoon enintään sadan markan sakolla.

440 §. Joka tekee tulen metsään tahi kedolle ja jät-

8
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tää sen tarkoin sammuttamatta, rangaistakoon enintään kah
densadan markan sakolla.

Sama olkoon laki sillekin, joka panee kasken palamaan 
noudattamatta laissa säädettyjä varokeinoja, taikka joka hoi
taa kaskivalkeata huonosti.

441 §. Joka kaupassa, taikka muulloin, kun tavarata 
mitan tahi painon jälkeen annetaan toiselle tahi otetaan 
toiselta vastaan, käyttää mittaa, painoa tahi punnituska- 
luja, mitkä ovat kielletyt siinä käytettäviksi taikka joita 
ei ole asianmukaisesti tahi oikealla ajalla leimattu tahi 
merkitty, hän rangaistakoon enintään kolmensadan markan 
sakolla.

Jos elinkeinon harjoittaja myömähuoneessaan, taikka 
siellä, missä hän säilyttää tavaransa myömistä varten, pitää 
sellaisia mittoja, painoja tahi punnituskaluja, joista puhutaan 
1 kohdassa; hän rangaistakoon niinkuin siinä sanotaan, ol
koonpa hän niitä käyttänyt tahi ollut käyttämättä.

Niissä tapauksissa, joista puhutaan ylempänä tässä 
§:ssä, olkoot mitat, painot ja punnituskalut menetetyt.

442 §. Jos joku, joka ei asianomaisilta ole saanut sitä 
toimekseen, valmistaa, tahi ilman lupaa taikka yli luvatun, 
ajan hallussaan pitää, taikka sivulliselle henkilölle jättää lei
masimen, merkkiraudan, kaavan, tahi muun välikappaleen^ 
joilla käy valmistaminen 339 tahi 343 §:ssä mainittua ra
haa tahi arvopaperia, taikka karttapaperia, karttamerkkejä, 
postin vapaamerkkejä, leimasinmerkkejä, tullileimoja tahi 
muita yleisiä veroitusmerkkejä; niin rangaistakoon enintään 
kolmensadan markan sakolla.

Sama olkoon laki, jos joku, joka ei asianomaisilta ole 
saanut sitä toimekseen, ottaa painoksen, taikka sivulliselle 
henkilölle jättää luvalla otetun painoksen jostakin ylempänä 
tässä §:ssä mainitusta välikappaleesta.

Yllämainitut ilman asianomaista tilausta valmistetut 
välikappaleet niin myös niistä luvattomasti otetut tahi si
vulliselle henkilölle jätetyt painokset olkoot menetetyt.

443 §. Jos yhdyskunta, yhtiö taikka yksityinen hen-
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kilo ilman asianomaista lupaa panee liikkeesen setelin, oso- 
tuksen, poletin, taikka jotakin muuta, jonka pitäisi käymän 
merkkirahana; niin rangaistakoon sakolla taikka korkeintaan 
kuuden kuukauden vankeudella.

444 §. Älköön virallinen syyttäjä tehkö 433 §:ssä mai
nitusta rikoksesta syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoitta
nut sitä syytteesen pantavaksi.





Ehdotus

Asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta.



*



1 Luku.

Hengenrangaistuksesta.

1 §. Jos Keisari ja Suuriruhtinas on vahvistanut kuo
lemantuomion; niin Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltija 
luettakoon vankilassa tuomion kuolemaan tuomitulle ja ilmoi- 
tuttakoon hänelle sitten päivän, jona hän on rangaistuksensa 
kärsivä.

2 §. Tuomitulle pitää annettaman sovelias aika val
mistautua kuolemaan, ennenkun hengenrangaistus pannaan 
täytäntöön.

Älköön raskaana olevan naisen hengenrangaistusta pan
tako täytäntöön, ennenkun hän on lapsensa synnyttämisen 
jälkeen tullut terveeksi; älköön myöskään sen hengenran
gaistusta, joka sairauden tähden ei voi valmistautua kuo
lemaan, ennenkun hän on käynyt terveemmäksi.

3 §. Jos kuolemaan tuomittu ei tahdo valmistautua 
kuolemaan; niin rangaistus pantakoon kuitenkin täytäntöön.

Älköön kuolemantuomion täytäntöönpanoa viivytettäkö 
eikä tuomittua, sittenkun hän on saapunut mestauspaikalle, 
vietäkö vankilaan takaisin, ellei siihen ole painavata syytä.

4 §. Mestauksessa pitää vankilan johtajan, vankilan 
saarnaajan tahi sen, joka on valmistanut vangin kuolemaan, 
vankilan lääkärin taikka piirilääkärin, kruununvoudin tahi 
jonkun maistraatinjäsenen, Keisarin ja Suuriruhtinaan käs
kynhaltijan määräämän virkamiehen, joka tekee toimituksen 
menosta pöytäkirjan, sekä muita Keisarin ja Suuriruhtinaan 
käskynhaltijan kutsumia henkilöitä oleman läsnä.

5 §. Hengenrangaistus pitää pantaman täytäntöön joko 
kaulanleikkauksella tahi kuoliaaksi ampumisella vankilan pi
hassa taikka suljetussa paikassa lähellä vankilaa. Kuole-
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mantuomio pitää mestauspaikalla julkiluettaman, ennenkun 
tuomittu tuodaan sinne.

Jos tuomittu haluaa nauttia jotakin juomaa, ennenkun 
hän viedään mestauspaikalle; älköön sitä häneltä vankilassa 
kiellettäkö, mutta älköön annettako hänen päihdyttää itseänsä 
siellä eikä välilläkään mestauspaikalle.

Mestatun ruumis haudattakoon hiljaisuudessa hautaus
maahan.

6 §. Kun kuolemantuomio on pantu täytäntöön, pitää 
Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijan antaa siitä Senaa
tin oikeusosastolle kertomus.

2 Luku.
Yleisiä määräyksiä vapausrangaistuksista.

7 §. Se, joka on tuomittu vapausrangaistukseen, pi
tää, sittenkun päätös on tullut lailliseen voimaan, viipymättä 
pantaman rankaisulaitokseen.

Älköön mielipuolta pantako hänelle tuomittua vapaus
rangaistusta kärsimään, ennenkun hän on parantunut.

8 §. Tuomitun vapausrangaistuksen aika, joka on mää
rätty vuosina tahi kuukausina, lasketaan kalenteriajan jälkeen. 
Päivä, niinkuin vuorokausikin, luettakoon neljäksikolmatta 
tunniksi.

Rangaistusaika lasketaan alkavaksi silloin, kun tuomittu 
saapuu rankaisulaitokseen.

Jos rangaistusaika on määrätty vuosina tahi kuukau
sina; niin se päivä pitää pidettämän loppupäivänä, joka jär
jestysnumeronsa puolesta kuukaudessa vastaa sitä päivää, 
josta aletaan rangaistusaikaa laskea. Jos rangaistuksen alku 
sattuu sellaisen päivän kohdalle, jolle ei löydy vastaavata 
päivänumeroa siinä kuussa, missä rangaistus loppuu; niin 
sen kuun viimmeinen. päivä pidettäköön loppupäivänä.

9 §. Älköön vankia siitä, että hän rangaistusaikansa 
kuluessa on ollut sairaana, eikä muusta senkaltaisesta syystä 
pidettäkö rankaisulaitoksessa pitemmän aikaa, kuin mikä 
päätöksessä on määrättynä.
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Jos vanki karkaa; älköön sitä aikaa, minkä hän on 
karkujalalla ollut, luettako hänen rangaistusaikaansa.

10 §. Kullekin vangille pitää annettaman sielunhoitoa 
sekä opetusta ja neuvoja, miten hän voi mielentilaansa ja 
elämätänsä parantaa.

11 §. Jokaisessa rankaisulaitoksessa on pidettävä ju
malanpalvelusta sunnuntaisin ja juhlapäivin sekä hartauden 
harjoituksia myöskin muina päivinä viikossa.

12 §. Jos vanki on tuomittu kuritushuoueesen, taikka 
vaukeuteen kolmea kuukautta pitemmäksi ajaksi; niin hä
nelle pitää annettaman opetusta uskonnossa ja muissa koulu- 
tiedoissa, niin myös sellaisessa ammatissa, joka soveltuu hä
nen taipumukseensa ja siihen elinkeinoon, mihin hän va
paaksi päästyänsä arvattavasti ryhtyy ja joka soveltuu ran- 
kaisulaitoksen suunnitelmaan.

Jos muu kuin 1 kohdassa mainittu vanki nähdään ope
tusta tarvitsevaksi, taikka jos hän itse pyytää opetusta jos
sakin nimittämässään aineessa; niin rankaisulaitoksen johta
jalla olkoon valta, asianhaarat tutkittuansa, siitä määrätä.

13 §. Vangin opetuksen koulutiedoissa pitää käsittä
män ainakin kansakoulun oppimäärän. Jos vanki on pääs
syt neljänkymmenen vuoden ikään, taikka on hyvin oppinut 
kansakoulun oppimäärän; älköön häntä koulunkäymiseen pa
kotettako.

14 §. Jos vanki on osaava sellaisessa ammatissa, jossa 
hän rankaisulaitoksessa voidaan pitää työssä ja jolla hän 
vapaaksi päästyänsä voi itsensä elättää; niin hänelle sopii 
kuitenkin opettaa muuta ammattia, jos se nähdään tarpeel
liseksi.

15 §. Mitä vanki omaisuudestansa on mukanaan tuo
nut rankaisulaitokseen eikä erityisen määräyksen mukaan 
tässä asetuksessa saa pitää hallussaan, pitää, kun hän saa
puu sinne, otettaman häneltä pois, paistaman kirjaan ja häntä 
varten, johtajan silmän alla, säilytettämän annattavaksi van
gille takaisin silloin, kun hän päästetään vapaaksi. Jos se 
on rahaa, taikka jos vanki rankaisulaitoksessa ollessaan jou
tuu saamaan rahaa; niin rahat pitää häntä varten merkittä-
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män sekä laitoksen tilikirjoihin että erityiseen vangin hal
lussa olevaan vastakirjaan, johon niinikään merkittäköön ne 
menot, mitkä laitoksessa hänelle sallitaan. Säästö panta
koon, mikäli se on mahdollista, vangin hyväksi korolle var
maan pankkiin tahi säästökassaan.

16 §. Jos vanki, jolla on omaisuutta muualla, pyytää 
apumiestä sen hoitamiseen; niin rankaisulaitoksen johtokunta 
pitäköön tointa siitä, että laillisessa järjestyksessä asetetaan 
holhoja puheenalaista hoitoa varten vangin rangaistusajaksi. 
Jos hänellä on aviopuoliso tahi lapsia; niin saakoot ne mai
nitusta omaisuudesta elatuksensa, saakoon hän itsekin, jos 
hänelle suodaan ehdonalainen vapaus.

17 §. Jokaista vankia tulee rankaisulaitoksen johtajan, 
papin, lääkärin ja muiden virkamiesten pitää yhäti huomionsa 
alaisena, ja laitoksen palvelijain pitää alati pitää vankia sil
mällä. Jos vanki pidetään kaiken vuorokautta yksinäishuo- 
neessä; niin virkamiesten pitää ahkeraan käymän siellä hä
nen luonaan ja palvelijain pitää uutterasti pitämän häntä 
silmällä.

18 §. Vangit pitää saatettaman ahkeraan työskentele
miseen, kuuliaisuuteen, järjestykseen ja puhtauteen. Loma- 
hetkinä tulee heille antaa tilaisuutta siveellisten tahi muu
ten hyödyllisten kirjain lukemiseen siitä kirjakokoelmasta, 
minkä pitää löytymän jokaisessa rankaisulaitoksessa.

19 §. Kullekin vangille pitää joka päivä annettaman 
tilaisuus liikkua ulkoilmassa; mutta älköön vankeja, joita 
tulee pitää toisistansa erillään, silloin saatettako yhteen.

Jos vanki sairastuu, taikka tulee mielipuoleksi; niin 
hänelle pitää annettaman tarpeellinen hoito.

20 §. Ruoanvalmistukseen rankaisulaitoksessa älköön 
vangeista päästettäkö muita, kuin ne, jotka johtaja on sii
hen apumiehiksi määrännyt. Johtajan vallassa on niinikään 
määrätä vankien osallisuudesta muissa rankaisulaitoksen ta
loudellisissa askareissa; ja jakakoon hän nämät askareet 
vankien päälle niinkuin kohtuulliseksi näkee.

21 §. Rankaisulaitoksen johtajan pitää lukea ne kir
jeet, joita vangille tulee, tahi jotka vanki haluaa lähettää;
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ja hän määrätköön, asianhaarain mukaan, sopiiko kirjeen 
saattaa erille. Jos kirje on osotettu sille virastolle, jonka 
valvonnan alla rankaisulaitos on; niin johtajan pitää luke
matta lähettää se menemään.

22 §. Jos joku laitokseen kuulumaton pyytää saadak
seen käydä vangin luona; niin päättäköön johtaja, tässä ase
tuksessa säädettyin perustusten mukaan, sopiiko luonakäyn- 
tiä sallia ja kuinka pitkäksi aikaa, sekä pitääkö jonkun olla 
laitoksen puolesta siinä läsnä. Älköön rankaisulaitoksen joh
tokunnan jäsentä estettäkö käymästä vankien luona.

23 §. Vangin käytöksestä rankaisulaitoksessa pitää 
vähintäänkin kerran kuukaudessa annettaman äänilukuinen 
arvolause; ja johtaja merkitköön ääniluvun kirjaan, niin myös 
muutakin, mikä koskee vankia.

24 §. Jos vanki laiskuudellaan, tottelemattomuudel
laan tahi uppiniskaisuudellaan, taikka muulla tavalla rikkoo 
kuritushuone- tahi vankilajärjestystä vastaan, taikka koettaa 
vietellä toista siihen, niin johtajan pitää niin pian kuin sitä 
käy tekeminen, jonkun rankaisulaitoksen johtokunnan jäsenen 
läsnäollessa, tutkia asia, mutta sillä välin on hänellä valta, 
jos hän näkee sen tarpeelliseksi ja ellei vanki ennestään 
istu yksinäishuoneessa, sulkea vanki valosaan koppiin; ja 
johtaja olkoon oikeutettu, neuvoteltuaan mainitun jäsenen 
kanssa ja asianhaarat punnittuansa, kurittamaan syyllistä:

1. jos vanki ennestään istuu yksinäishuoneessa, kor
keintaan kahdeksan vuorokauden kovalla makuuvuoteella, 
taikka vesi-leipäruoalla korkeintaan kahdeksan vuorokauden 
aikana, t.aikka sulkemalla hänet pimeään koppiin korkein
taan neljäksi vuorokaudeksi, taikka kahdella mainituista ran
gaistuksista yhdessä; ja

2. jos vanki on pidetty yhteydessä muiden vankien 
kanssa, jollakin 1 kohdassa mainitulla rangaistuksella, taikka 
sulkemalla hänet valosaan koppiin korkeintaan neljäksitoista 
vuorokaudeksi, taikka kahdella näistä rangaistuksista yh
dessä.

Jos johtaja katsoo hairauksen ansaitsevan ankarampaa 
kurittamista; niin kutsukoon kokoon rankaisulaitoksen johto-
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kunnan, jolla on valta määrätä syylliselle joku 1 tahi 2 koh
dassa mainittu rangaistus, taikka panna hänet valosaan kop
piin korkeintaan kuudeksikymmeneksi vuorokaudeksi, taikka 
valosaan koppiin määräämättömäksi ajaksi, taikka muuttaa 
hänet alaspäin alempaan luokkaan tahi osastoon. Jos vanki 
on pantu koppiin määräämättömäksi ajaksi, taikka jos hän 
on muutettu alaspäin alempaan luokkaan tahi osastoon; niin 
johtokunnan asiana on myöskin tehdä päätös sellaisen ran
gaistuksen lakkaamisesta.

Älköön sitä rangaistusaikaa, jonka oikeus on vangille 
määrännyt, pitennettäkö sillä kurituksella, minkä johtaja tahi 
johtokunta panee hänen kärsittäväkseen.

Mitä ylempänä tässä §:ssä säädetään, se olkoon nou
datettavana silloinkin, kun vanki, joka on tuomittu kuri- 
tusrangaistukseen, taikka vankeusrangaistukseen kuudeksi- 
kuukaudeksi tahi siitä pitemmäksi ajaksi, tekee sellaisen 
rangaistavan toiminnan, joka mainitaan rikoslain 22 §:n 
1 kohdassa. Jos hän teki sellaisen toiminnan ulkona ran- 
kaisulaitoksesta ja jos hän silloin oli oikeudessa tutkittavana 
jostakin muusta rikoksesta; silloin olkoon laki niinkuin mai
nitun §:n 4 kohdassa sanotaan.

Rangaistus ja syyt siihen pitää johtajan merkitä kirjaan.
25 §. Vankia ei saa rankaisulaitoksessa panna rautoi

hin eikä muulla tavalla kahlehtia, paitsi jos hän on karan
nut, yrittänyt karkaamaan, taikka osottanut väkivaltaisuutta, 
jota ei muulla tavalla ole voitu hillitä; ja rankaisulaitoksen 
johtokunnan asiana on päättää sellaisesta toimenpiteestä ja 
sen lakkaamisesta. Kiireellisissä tapauksissa määrätköön 
johtaja sanotun menettelyn; mutta hän on velkapää viipy
mättä ilmoittamaan asia johtokunnalle.

Vangin kahlehtiminen ja syyt siihen pitää johtajan mer
kitä kirjaan.

26 §. Jos vanki, jonka rangaistusaika kohta loppuu, 
taikka jonka ehdonalainen vapaaksipäästö 27 §:n mukaan 
saattaa tulla puheeksi, ei voi odottaa vapaaksi päästyään 
löytävänsä varmaa toimeentuloa; niin rankaisulaitoksen johto-



125

kunta koettakoon edeltäkäsin hyvissä ajoissa hankkia hänelle 
palveluspaikka kunnollisen isännän luona, tahi valmistaa hä
nelle muuta keinoa rehelliseen ansaitsemiseen.

27 §. Jos se, joka on tuomittu vapausrangaistukseen 
kolmeksi vuodeksi tahi siitä pitemmäksi ajaksi, on siitä kär
sinyt kolme neljännestä, taikka vähintäänkin kaksitoista vuotta 
rangaistuksestaan, jos hän on tuomittu elinkautiseen kuri- 
tushuoneesen, ja sanotulla ajalla käyttäytynyt niin, että to- 
dennäkösesti voidaan toivoa hänen vastedes elävän rikokse- 
tonta elämää, ja jos sen ohessa on saatu varmuutta siitä, 
että hän vapaaksi päästettynä voi rehellisesti itsensä elättää; 
silloin sopii rankaisulaitoksen johtokunnan, hänen suostu
muksellaan, Senaatin oikeusosastolle ehdottaa hänen päästä
neistään ehdonalaiseen vapauteen. Siitä laatimaansa ehdo
tukseen liittäköön johtokunta ilmoitukset vangin ijästä, ri
koksesta ja muista elämänsuhteista, hänen käytöksestään 
rankaisulaitoksessa ja toimeentulon toiveistaan, sekä lähettä
köön ehdotuksensa sille virastolle, jonka valvonnan alla ran- 
kaisulaitokset ovat, ja jonka tulee lähettää ehdotus ynnä 
siitä antamansa lausunto Senaatin oikeusosastoon.

28 §. Jos Senaatin oikeusosasto määrää, että vanki 
on päästettävä ehdonalaiseen vapauteen; niin rankaisulaitok
sen johtaja antakoon hänelle hänen jälellä olevaksi rangais- 
tusajakseen vapauskirjan, jossa vanki pitää käskettämän: 
1. vapauskirjoineen heti lähtemään määrättyyn paikkaan, 
missä hän voi hankkia elatuksensa; 2. kahdessa vuorokau
dessa perille päästyänsä, ja sitten jokaisen kuukauden alussa 
saman ajan kuluessa, näyttämään kirjansa päällekirjoitusta 
varten maalla nimismiehelle, ja kaupungissa pormestarille, 
tahi, missä poliisikamari on olemassa, poliisimestarille; 3. 
jälellä olevana rangaistusaikanansa, joka vapauskirjaan on 
merkittävä, elämään työssä, hiljaisesti, säännöllisesti ja ri
koksia tekemättä, sekä välttämään pahassa huudossa ole
vain henkilöin seuraa, jotka eivät ole hänen läheisiä omai
siansa; niin myös 4. asuinpaikkaa muuttaessaan, jota hän 
ei saa tehdä ilman tärkeämpää aihetta, näyttämään kirjansa 
päällekirjoitettavaksi niinkuin 2 kohdassa sanotaan siinä
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paikkakunnassa, missä hän oleskeli, sekä sen jälkeen siinä 
paikkakunnassa, mihin hän menee, perille tultuansa ja sitten 
jokaisen kuukauden alussa: kaikki sillä uhalla, että, jos hän 
laiminlyö jotakin mitä hänelle on määrätty, ehdonalainen va
paus on menetetty.

29 §. Jos poliisivirasto katsoo, että se, joka ehdolla 
on päästetty vapaaksi, on menettänyt ehdonalaisen vapau
tensa; niin kertokoon asian ynnä kaikki siihen kuuluvat sei
kat Senaatin oikeusosastolle, jonka tulee, tutkinnon jälkeen, 
ratkaista, onko vapaaksi päästetty menettänyt ehdonalaisen 
vapautensa vai eikö. Sillä välin sopii poliisiviraston panna 
vapaaksi päästetty vankilaan, jos siihen on erittäin tär
keitä syitä.

30 §. Jos ehdonalaista vapautta nauttinut julistetaan 
tämän vapautensa menettäneeksi; niin pitää hän jälleen pan
tanaan rankaisulaitokseen kärsimään se rangaistus, mikä oli 
tähteenä silloin, kun hän ehdollisesti päästettiin vapaaksi, 
ja aika laskettakoon alkavaksi sinä päivänä, jona hän uu
destaan pantiin vankilaan.

31 §. Jos vanki on päästetty ehdonalaiseen vapauteen, 
ja jos hänen rangaistusaikansa on kulunut umpeen ilman 
että hän sitä ennen on julistettu ehdonalaisen vapautensa 
menettäneeksi; niin hän pitää katsottaman täydelleen kär
sineeksi sen vapausrangaistuksen, mikä hänelle oli tuomittu.

32 §. Kun vanki päästetään rankaisulaitoksesta ehdon
alaiseen vapauteen; silloin pitää johtajan yhdessä vapaus- 
kirjan kanssa antaman vangille puolet tämän sinne tuomista 
rahoista ja siellä tekemästä rahasäästöstä sekä kaiken hä
nen siellä löytyvän muun omaisuutensa, ja samaan aikaan 
pitää johtajan lähettää toinen puoli mainituista rahoista ja 
säästöstä sen paikkakunnan kunnallishallitukselle, mihin va
paaksi päästetty menee elatustansa hankkimaan, että ne siellä 
vähitellen tälle annettaisiin.

33 §. Kun vanki ehdottomasti päästetään rankaisulai
toksesta vapaaksi; silloin johtaja antakoon hänelle siitä to
distuksen, ja jättäköön samalla hänelle puolet hänen ran
kaisulaitokseen tuomistaan rahoista ja siellä tekemästään



127

rahasäästöstä sekä kaiken hänen siellä löytyvän muun omai- 
suutensa, ja lähettäköön samaan aikaan toisen puolen mai
nituista rahoista ja säästöstä sen paikkakunnan kunnallis
hallitukselle, mihin vapaaksi päästetty menee elatustansa hank
kimaan, että ne hänen perille päästyään hänelle annettai
siin. Jos vangin varat ovat pienet, taikka jos hän tulee 
menemään maasta pois; niin annettakoon hänelle kaikki hä
nen varansa silloin, kun hän päästetään vapaaksi.

34 §. Eri ohjesäännöissä pitää, yhtämukaisesti tämän 
asetuksen kanssa, vapausrangaistuksista annettaman tarkem
pia määräyksiä, kuin mitä tässä asetuksessa säädetään.

3 Luku.
Kuritusrangaistuksesta.

35 §. Kuritusrangaistus on maassa pantava täytäntöön 
niissä rankaisulaitoksissa, jotka ovat siihen tarkoitukseen 
laitetut tahi vastedes laitetaan.

Älköön miehiä ja naisia säilytettäkö samassa kuritus- 
huoneessa.

36 §. Kuritushuonevanki pitää pidettämän pakkotyössä 
kruunun hyväksi. Sellaiseksi työksi pitää annettaman, van
gin taipumukseen sekä siihen elinkeinoon nähden, mihin hän 
arvattavasti vapaaksi päästyänsä ryhtyy: jos vanki säilyte
tään yksinäishuoneessa, käsityötä, käsiteollisuutta, ja muuta 
senkaltaista, sekä, milloin hän pidetään muiden vankien 
kanssa yhteydessä, ei ainoastaan käsityötä ja käsiteollisuutta, 
vaan myöskin maanviljelys- ja puutarhatyötä niin myös muuta 
työskentelemistä ulkoilmassa.

37 §. Kuritushuoneesta mieshenkilöitä varten sopii 
niitä kuritushuonevankia, jotka rankaisulaitoksessa ovat käyt
täytyneet hyvin eivätkä istu yksinäishuoneessa, tarpeen mu
kaan vartioittuina muuttaa pitemmäksi taki lyhemmäksi ajaksi 
muualle joko kauvaksi tahi lähelle rankaisulaitosta, siellä, 
pääsemättä yhteyteen vapaiden työntekijäin kanssa, ulko
ilmassa pidettäviksi pakkotöissä.

38 §. Kuritushuonevangin pitää, rangaistusaikansa pi-
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tuuden mukaan, käymän yhden tahi useamman luokan läpi. 
Luokkia pitää olla kolme, nimittäin yksi -pakoitusluokkana, 
yksi opetusluokkana ja kolmas koetusluokkana. Niissä ku
ritushuoneissa, joissa kärsitään pitemmänaikaisia rangaistuk
sia, taikka joissa seikat muuten sitä vaativat, sopii laittaa 
useampia opetusluokkia.

39 §. Kukin kuritushuonevanki pitää rangaistusai- 
kansa alussa pantaman pakoitusluokkaan. Hänen muutta- 
misensa siitä opetusluokkaan ja sitten vielä ylempään luok
kaan pitää, hänen käytöksensä mukaan, perustettaman nii
hin äänilukuihin, mitkä hänelle 25 §:n jälkeen annetaan.

40 §. Kuritushuonevanki, joka kuuluu pakoitusluok
kaan, pitää kaiken vuorokautta pidettämän yksinäishuoneessa, 
kuritushuoneen johtokunnan harkinnan mukaan, vähintään 
neljä ja korkeintaan kaksitoista kuukautta, ellei johtokunta 
katso tarpeen vaatimaksi pitää häntä kopissa vielä pitemmän 
aikaa. Jos siksi nähdään, ettei pakoitusluokkaan kuuluva 
vanki saamatta haittaa terveydellensä voi kestää yhtämittaista 
oleskelua yksinäishuoneessa, taikka ellei häntä muusta syystä 
voida pitää kopissa; niin hän pitää alituisen silmälläpidon 
alaisena yhdessä muiden samaan luokkaan kuuluvain van
kien kanssa pidettämän työssä, mutta yönsä ja pitemmät 
lomahetkensä pitää hänen, mikäli se on mahdollista, viettä
män kopissa. Jos vanki, joka ei ole päässyt kahdeksan
toista vuoden ikään, kuuluu pakoitusluokkaan; niin kuritus- 
huoneen johtokunnan asiana on määrätä kuinka kauvan hän 
pidetään yksinäishuoneessa. Älköön vastamainittua alaikäistä 
vankia pidettäkö pakoitusluokkaan kuuluvain vanhempain van
kien kanssa yhdessä.

41 §. Kuritushuonevanki, joka pidetään yksinäishuo
neessa, pidettäköön, rankaisulaitoksen johtajan sekä lääkä
rin harkinnon mukaan, rangaistusaikansa alussa korkeintaan 
kahdeksan vuorokautta työtönnä, mutta älköön häntä sen 
jälkeen työttömäksi jätettäkö,

42 §. Opetusluokassa pitää kuritushuonevangin alitui
sen silmälläpidon alaisena yhteydessä saman luokan muiden 
vankien kanssa tekemän pakkotyötä, mutta yönsä ja pitem-
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mät lomahetkensä pitää hänen, mikäli se on mahdollista, 
viettämään kopissa.

43 §. Koetusluokassa pitää kuritushuonevankien sil
mälläpidon alaisina tekemän työtä yhteydessä toistensa kanssa, 
ja  öisinkin pidettämän yhteisessä makuuhuoneessa, ellei kuri
tushuoneen johtokunta katso tarpeelliseksi määrätä tyhjinä 
olevia yökoppia tähänkin luokkaan kuuluville vangeille. Lo
mahetkensä saavat puheenalaiset vangit, asianhaarain mu
kaan ja kuritushuoneen johtajan määräyksen jälkeen, viettää 
luokkansa huoneissa tahi makuukopeissa, taikka kuritushuo
neen pihamaalla.

44 §. Jos kuritushuonevanki, joka olisi pidettävä yh
teydessä muiden vankien kanssa, pyytää saadakseen oleskella 
kopissa vuorokausi läpeensä; niin kuritushuoneen johtokun
nan sopii, harkinnon jälkeen, hänelle se suoda, jos laitok
sessa löytyy päiväkoppia tyhjänä. Kumminkin luettakoon 
tämä vanki, käytöksensä mukaan, määrättyyn luokkaan kuu
luvaksi, eikä häntä saa hänen omasta pyynnöstänsä muuttaa 
yhteen muiden vankien kanssa, ennenkun hän edellisen pyyn
tönsä johdosta on oleskellut kopissa vähintäänkin yhden kuu
kauden.

45 §. Tulot kuritushuonevankien pakkotyöstä tulevat 
kruunulle; mutta jos vanki, joka on muutettu ylöspäin ope
tusluokkaan taikka on ennättänyt koetusluokkaan, kokonai
sen kuukauden ajan on käyttäytynyt hyvin, niin hänen hy
väkseen sopii siltä kuukaudelta kirjoittaa säästöraha, ja Se
naatin vallassa on määrätä kuinka suuri se kultakin työ
päivältä on oleva. Säästörahastansa saakoon vanki kuritus- 
huoneen johtajan välityksellä käyttää opetusluokassa olles
saan korkeintaan yhden kolmanneksen ja koetusluokassa kor
keintaan puolet vankeushuoneensa mukavuudeksi tahi koris- 
tamiseksi, ja koetusluokassa ollessaan sitä paitsi ruokansa 
parantamiseksi, taikka muuksi vijattomaksi kestitsemiseksi, 
mutta kummassakin luokassa, kuritushuoneen johtokunnan 
suostumuksella, myöskin jonkun verran päälle mainittuin 
määräin vahingonkorvaukseksi niille, jotka hänen rikoksensa

9
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kautta ovat joutuneet kärsimään, sekä apurahaksi läheisille 
omaisille.

Älköön säästörahaa vietäkö velasta, mihin vanki ennen 
rangaistusaikaansa on joutunut; mutta säästöraha olkoon 
menetetty rankaisulaitokselle, jos vanki karkaa tahi yrittää 
karkaamaan, taikka muutetaan alas pakoitusluokkaan. Jos 
vanki kuolee ja jättää jälkeensä aviopuolison, lapsia, van
hemmat tahi veljiä ja sisaria; silloin hänen säästörahansa 
joutuu niille, joille siihen on lain jälkeen naima- ja peri- 
mysoikeus, mutta muussa tapauksessa rankaisulaitokselle.

46 §. Luokkain erotukseksi kuritushuoneessa käytet
täköön muuten sitä, mikä on omansa saattamaan rangaistus- 
pakon tuntumaan pakoitusluokassa raskaimmalta, opetusluo
kassa keveämmältä ja koetusluokassa kaikkein keveimmältä; 
siinä tarkoituksessa sopii, muun muassa, rajoittaa alempiin 
luokkiin kuuluvain kuritus vankien oikeutta vaihtaa kirjeitä 
omaistensa ja ystäväinsä kanssa sekä ottaa sellaisia henki
löitä vastaan, kun tulevat heidän luonaan käymään, ynnä 
muuta senkaltaista. Vaatteuksessa sopii myöskin tehdä ero
tus eri luokkain välillä jollakulla ulkonaisella merkillä.

Koetusluokassa sallittakoon vähitellen vangin tehdä 
kuritushuoneessa sisällä sellaisia toimituksia, joihin tarvitaan 
luotettavuutta, annettakoon hänelle myöskin, kumminkaan 
panematta järjestystä ja turvallisuutta vaaran alaisiksi, ava
rampaa tilaisuutta osottamaan parannustansa. Kuritushuo
neen johtokunnan suostumuksella sopii koetusluokkaan kuu
luvan taitavan vangin myöskin vapauttaa pakkotyöstä, sen 
sijaan käytettäväksi apulaisena niiden vankien ammattiope
tuksessa, joita ei pidetä yksinäishuoneessa.

47 §. Jos kuritushuonevanki oikeudessa tuomitaan ran
gaistukseen, taikka jos ehdonalaista vapautta nauttinut kuri
tushuonevanki on sen menettänyt; niin kuritushuoneen johto
kunnan asiana on määrätä, onko hän pantava yksinäishuo- 
neesen vai onko hän pidettävä yhteydessä muiden vankien 
kanssa, ja mihinkä luokkaan hän silloin on kuuluva. Äl
köön sellaista vankia heti siirrettäkö koetusluokkaan.

48 §. Jos se, joka on tuomittu elinkautiseen kuritus-
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huoneesen, sen jälkeen oikeudessa tuomitaan pantavaksi va- 
losaan yksinäishuoneesen ja sen lisäksi kärsimään sellainen 
rangaistuksen kovennus, kuin rikoslain 22 §:n 2 kohdassa 
sanotaan; niin hänen pitää heti kärsimän se kovennus, vaik
kapa hän onkin muusta syystä ennen pantu yksinäishuo
neesen.

4 Luku.
Vankeusrangaistuksesta.

49 §. Vankeusrangaistus on, katsomatta siihen onko 
se tuomittu ehdottomasti vai onko se kärsittävä sakkojen ase
mesta, pantava maassa täytäntöön lääninvankilassa, taikka 
muussa kruununvankilassa, joka siihen on määrätty. Jos 
rangaistusaika on kymmenen päivää tahi siitä alle, niin van
keusrangaistuksen sopii panna täytäntöön myöskin kaupun
gin tahi käräjäkunnan vankilassa, joka siihen on hyväksytty. 
Vankeusrangaistus, joka on ehdottomasti tuomittu, pantakoon 
myöskin täytäntöön kuritushuoneessa, jos asianhaarat teke
vät sen tarpeelliseksi. Vankeuteen tuomittuja ei kuitenkaan 
saa panna yhteen kuritushuonevankien kanssa.

Jos miehiä ja naisia pannaan samaan rankaisulaitok-• 
seen; niin eri sukupuolet pitää säilytettämän toisistaan ero
tetuissa osissa rankaisulaitosta.

50 §. Se, joka on vankeusrangaistusta kärsimässä, on 
velvollinen tekemään työtä; mutta hän saa oman vaalinsa 
mukaan ja omaksi hyödykseen, pyytää sellaista työtä, joka 
sopii rankaisulaitoksen suunnitelmaan ja jota käy tekeminen 
hänen tahi laitoksen työkaluilla. Ellei hän osaa sellaista 
työtä pyytää eikä osottaa siihen tarvittavia aineita; niin ol
koon velkapää tekemään käsiammattia, käsiteollisuutta, taikka 
muuta soveliasta käsityötä kruunun hyväksi, taikka, jos hän 
pidetään kaupungin tahi käräjäkunnan vankilassa, kaupun
gin, käräjäkunnan tahi kruunun hyväksi.

51 §. Sen, joka on tuomittu ehdottomaan vankeus
rangaistukseen, pitää rangaistusaikansa pituuden mukaan käy
män yhden tahi useamman osaston läpi. Vankiosastoja pi-
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tää löytyä ainakin kaksi. Ylennyksestä ylempään osastoon 
alemmasta olkoon noudatettavana mitä 39 §:ssä säädetään 
alemmasta luokasta ylempään muuttamisesta.

52 §. Se, joka on tuomittu ehdottomaan vankeusran
gaistukseen, pantakoon aluksi alimpaan osastoon ja pidettä
köön, mikäli se on mahdollista, yksinäishuoneessa. Vangin 
rangaistusajan mukaan voidaan häntä, vankilan johtokunnan 
harkinnon mukaan, pitää yksinäishuoneessa aina kahteen
toista kuukauteen saakka ja, painavammista syistä, siitä päät
iekin, ellei siitä voi tulla haittaa vangin terveydelle.

Niiden vankien, joita ei pidetä yksinäisyydessä, pitää 
silmälläpidon alaisina tekemän työtä yhteydessä samaan osas
toon kuuluvain muiden vankien kanssa sekä, ellei löydy tyh
jiä koppia, myöskin viettämän yönsä ja lomahetkensä näiden 
kanssa yhdessä. Älköön kuitenkaan vankia, joka ei vielä 
ole päässyt kahdeksantoista vuoden ikään ja kuuluu alim
paan osastoon, pantako yhteen samaan osastoon kuuluvain 
vanhempain vankien kanssa.

53 §. Ylemmässä osastossa pitää vankien, mikäli se 
on mahdollista* tekemän työtä toistensa kanssa yhteydessä. 
Vankilan johtajan asiana on määrätä, asianhaarain mukaan, 
missä heidän tulee lomahetkinä oleskella.

54 §. Vangit, jotka kärsivät vankeusrangaistusta sak
kojen asemesta, pitää, mikäli se on mahdollista, sijoitetta- 
man muista vangeista erilleen. Ellei se käy laatuun; niin 
ne ovat pidettävät yhteydessä sellaisten ehdottomaan van
keusrangaistukseen tuomittuin vankien kanssa, jotka ovat 
ylimmässä osastossa.

55 §. Jos vanki, joka olisi pidettävä yhteydessä mui
den vankien kanssa, on niin siveellisesti turmeltunut, että 
hänen yhdessäolonsa muiden vankien kanssa saattaisi olla 
heille viettelykseksi tahi vahingoksi, taikka jos löytyy muuta 
painavata syytä hänen erottamiseensa muista vangeista; niin 
hän pitää, mikäli se on mahdollista, pidettämän yksinäishuo
neessa.

56 §. Jos vanki, joka olisi pidettävä yhteydessä mui
den vankien kanssa, pyytää saadakseen kaiken vuorokautta
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oleskella kopissa; niin häneen pitää, asianhaarain mukaan, 
sovellettaman mitä 44 §:ssä säädetään kuritushuonevangista.

57 §. Jos vanki omaksi hyödykseen on tehnyt työtä; 
niin yksi kolmannes siitä hinnasta, mikä saadaan hänen val- 
mistamainsa töiden myömisestä, menee kruunulle, kaupungille 
tahi käräjäkunnalle. Jos työ on tehty kruunun, kaupungin 
tahi käräjäkunnan hyväksi; niin se, mitä vanki lomahetki- 
nään on voinut itseänsä varten valmistaa, jääköön hänen 
omakseen.

58 §. Vangille, joka on ylempään osastoon ylennetty, 
taikka joka on kuulunut alimpaan osastoon vähintäänkin 
kolme kuukautta, taikka joka kärsii vankeusrangaistusta sa
kon asemesta, sopii, jos hän tekee työtä kruunun, kaupun
gin tahi käräjäkunnan hyväksi ja on kokonaisen kuukauden 
ajan käyttäytynyt hyvin, kirjoittaa siltä kuukaudelta säästö- 
raha, jonka suuruuden kultakin työpäivältä Senaatti määrää.

59 §. Vangin-tuloihin omaksi hyödykseen tekemästänsä 
työstä vankihuoneessa ja hänen säästörahaansa nähden ol
koon noudatettavana mitä 45 §:ssä säädetään koetusluok- 
kaan kuuluvan kuritushuonevangin säästörahasta.

60 §. Niiden perustusten johdolla, jotka 46 §:ssä ovat 
määrätyt kuritushuonetta varten, pitää vankiosastot niinikään 
erotettaman toisistansa siten, että vangit voivat löytää ke
hoitusta tekemään itsensä ansiollisiksi pääsemään ylempään 
osastoon.

61 §. Vankia, joka kärsii vankeusrangaistusta sakon 
asemesta, älköön kiellettäkö käyttämästä omia vaatteitaan, 
os hän voi pitää ne kunnossa.

Vankilan johtokunnan sopii sallia muunkin vangin käyt
tää omia vaatteitaan, jos siihen löytyy erinomaisia syitä.

62 §. Jos vanki, joka on tuomittu ehdottamaan van
keusrangaistukseen, uudestaan tulee oikeudessa rangaistuk
seen tuomituksi, taikka jos vanki, joka on nauttinut ehdon
alaista vapautta, on sen menettänyt; niin häneenkin pitää, 
asianhaarain mukaan, sovellettaman mitä 47 §:ssä säädetään.
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5 Luku.

Sakoista ja menetetystä tavarasta.

63 §. Maalla tulee kruununvoudin ja kaupungissa mais
traatin tahi järjestysoikeuden pitää huolta siitä, että sakot 
tulevat päätösten tahi sakkoluettelon mukaan suoritetuiksi 
tahi sisäänkerätyiksi, taikka että sakoitettu sakostaan pide
tään vankeudessa niinkuin tässä luvussa säädetään.

64 §. Jos sakoitettu sanoo, kun hänen sakkonsa tu
lee ajettavaksi sisään, hakeneensa päätökseen muutosta, 
mutta ei voi heti näyttää sitä toteen; niin ulosottomies mää
rätköön, että hänen pitää kuuden viikon kuluessa siitä läh
tien näyttää ylemmän oikeuden päätös tahi todistus siitä 
että hän on muutosta hakenut. Ellei hän sitä tee, taikka 
ellei hän, jos ylemmästä oikeudesta on tullut päätös, ole 
päässytkään sakosta vapaaksi; niin ulosottomiehen pitää, 
ellei muuten ilmaannu laillista estettä; ottaman ne ulos, 
taikka toimittaman sakkoon tuomittu kärsimään vankeutta 
niinkuin 65 §:ssä sanotaan. Jos sakkoon tuomittu näyttää 
hakeneensa muutosta; niin ulosottoa viivytetään, kunnes 
ylemmän oikeuden päätös asiassa on annettu. Älköön ulos
ottoa kuitenkaan viivytettäkö päälle yhden vuoden siitä päi
västä, jolloin sakko alioikeudessa tuomittiin, ellei sakkoon 
tuomittu uudella todistuksella näytä toteen, että asia on 
ylemmässä oikeudessa vielä ratkaisematta.

65 §. Jos sakkoon tuomittu jaksaa maksaa sakkonsa, 
vaan hänellä ei ole siihen tarvittavaa puhdasta rahaa; silloin 
pitää sakko otettaman ulos hänen muusta yksityisestä omai
suudestaan tahi hänen osuudestaan yhteispesässä niinkuin 
velan ulosottamisesta on säädettynä. Älköön kumminkaan 
sakosta otettako takavarikkoon mitä sakoitettu tarvitsee 
omaksi ja perheensä elatukseksi yhden kuukauden aikana, 
taikka vaatteiksi itselleen ja perheelleen, älköön myöskään 
hänen ainoata ansaitsemiskeinoansa, eikä tarpeellista asu
mustansa, eikä sitä kiinteätä omaisuutta, josta hän saapi 
tarpeellisen elatuksensa, eikä mitä sen kiinteistön viljelemi-
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seen tarvitaan. Ellei hän jaksa sakkoansa täydelleen mak
saa; niin istukoon koko sakosta vankeudessa.

Se, joka sakosta on vankeusrangaistusta kärsimässä, 
olkoon oikeutettu vankeusaikansa kuluessa sakkonsa täysin 
maksamaan. Jos hän sen tekee; niin päästettäköön heti 
vapaaksi.

66 §. Ellei sakkoon tuomittu tahdo odottaa ulosottoa; 
niin hänellä olkoon oikeus, sittenkun päätös on tullut lailli
seen voimaan, jättää sakkonsa ynnä päätöksen tahi todis
tuksen sakon määrästä ulosottomiehelle.

67 §. Jos sakkoon tuomittu henkilö on lähtenyt pois 
kihlakunnasta tahi kaupungista, eikä ole jättänyt jälkeensä 
sakkoansa vastaavia varoja; niin ulosottomies pyytäköön Kei
sarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijalta virka-apua sakon 
sisäänajamiseen tahi sakkoon tuomitun vankeuteen panemi
seen. Ellei hänen olopaikkaansa tiedetä; niin Keisarin ja 
Suuriruhtinaan käskynhaltija kuulututtakoon yleensä, että 
sakko pitää laillisessa järjestyksessä otettaman sakotetulta 
ulos, missä hän tavataan, taikka hän itse toimitettaman van
keuteen.

68 §. Niistä sakoista, jotka ulosottomies on ollut vel
vollinen keräämään sisään, pitää hänen antaa tili niinkuin 
muustakin ylöskannosta; merkitköön myöskin siihen päivän, 
milloin sakot ovat maksetut.

69 §. Jos oikeus on julistanut jotakin omaisuutta me
netetyksi; niin ulosottomiehen pitää, sittenkun päätös on tul
lut lailliseen voimaan, panna tavara myötäväksi julkisessa 
huutokaupassa ja tehdä sen hinnasta tili niinkuin sakoista, 
ellei tavara, oikeuden määräyksen mukaan, ole hävitettävä 
tahi vietävä maasta ulos. Jos tavara on tuomittu yksityi
selle henkilölle; niin hänen vallassaan olkoon pyytää sen ulos- 
ottamista.

6 Luku.
Yleisestä kasvatuslaitoksesta.

70 §. Jos oikeus määrää, että lapsi on rangaistavasta 
toiminnastaan pantava yleiseen kasvatuslaitokseen, niin lapsi
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pitää, sittenkun päätös on tullut lailliseen voimaan, viipy
mättä saatettaman laitokseen; ja siellä se opetettakoon ju
malanpelkoon, siveellisyyteen, tietoihin, ahkeruuteen ja hy
vään järjestykseen. Ellei laitoksessa ole tilaa, taikka ellei 
löydy hyväksyttyä kasvatuslaitosta; niin täytäntöönpaneva 
viranomainen ilmoittakoon siitä Keisarin ja Suuriruhtinaan 
käskynhaltijalle, joka määrää miten lapsi sillä välin on kas
vatettava.

71 §. Erityisessä ohjesäännössä määrätään tarkemmic 
lasten pitämisestä yleisessä kasvatuslaitoksessa.



Ehdotus

Asetukseksi Suomen Suuriruhtinaanmaalle 

annetun uuden rikoslain voimaanpane

misesta ja  siitä mitä sen johdosta 
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1 §. Se rikoslaki ja asetus rangaistusten täytäntöön
panosta, jotka nyt ovat hyväksytyt ja noudatettaviksi otetut, 
niin myös se mitä alempana tässä asetuksessa säädetään, 
astuvat voimaan Tammikuun 1 p:nä 18 . Samana päivänä
lakkaavat olemasta voimassa Rikos- ja Rangaistuskaan 1734 
vuoden laissa niin myös kaikki ne säännökset, jotka selittä
vät tahi muuttavat jotakin mainituissa kaarissa taikka niihin 
jotakin lisäävät. Sama olkoon laki mitä tulee Marraskuun 
26 p:nä 1866 annettuun asetukseen vapausrangaistusten toi
meen panemisesta, paitsi niissä tapauksissa, milloin rangais
tavasta toiminnasta on oltava vesi-leipävankeudessa niinkuin 
tässä asetuksessa määrätään.

2 §. Sinä päivänä, kuin 1 §:ssä sanotaan, pitää niin
ikään kaikkien 1734 vuoden lain muissa kaarissa, taikka eri
tyisissä laeissa, asetuksissa tahi uhkakielloissa olevain ran
gaistusmääräysten niistä toiminnoista, joista uudessa rikos
laissa löytyy rangaistuksia, lakkaaman olemasta voimassa, kui
tenkin niillä poikkeuksilla, jotka mainitaan 3 §:ssä. Sa
mana päivänä pitää myöskin K. K:n 9 luvun 11 §:n sekä 
U. K:n 4 luvun 2 §:n 2 kohdan lakkaaman olemasta käy
tännössä.

Mitä alempana tässä asetuksessa säädetään, sen pitää 
myöskin 1 §:ssä määrätystä päivästä alkaen lopettaman van
hempain, sen kanssa ristiriidassa olevain säännösten käyt
tämisen.

3 §. Mitä valtiopäivä-järjestys, kirkkolaki ja merilaki 
säätävät eräistä niissä mainituista rangaistavista toiminnoista, 
sekä mitä Suomen sotaväen rikoslaki ja erityiset asetukset 
sisältävät niiden rangaistavista toiminnoista, jotka kuuluvat 
sen lain alle, niin myös erityisten lakien, asetusten, ohje
sääntöjen tahi taksain rangaistusmääräykset virkamiesten
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virheistä tahi laiminlyömisistä eräissä tapauksissa, jotka ei
vät ole uudessa rikoslaissa nimenomaan mainitut, sekä eri
tyisissä asetuksissa löytyvät säännökset kurinpitorangaistuk
sista koulujen tahi yliopiston nuorisolle eräistä rangaistavista 
toiminnoista olkoot edelleenkin noudatettavina. Niinikään 
olkoon noudatettavana mitä erittäin on säädettynä tahi vast
edes säädetään niiden rangaistavista toiminnoista, jotka ovat 
Venäjän sotapalveluksessa, taikka kuuluvat kreikkalais-venä- 
läisen uskonopin hengelliseen säätyyn.

4 §. Jos jossakin laissa tahi asetuksessa, jota ei nyt 
ole kumottu, on viitattu johonkin rangaistusmääräykseen, 
mikä tämän asetuksen 1 tahi 2 §:n mukaan lakkaa olemasta 
voimassa; niin se on pidettävä viittauksena uuteen rikosla
kiin, jos tässä on säädettynä rangaistus siitä rangaistavasta 
toiminnasta, josta viittaus on annettu, mutta muussa ta
pauksessa viittaus olkoon mitätön.

5 §. Siihen rangaistavaan toimintaan, joka on tehty 
ennenkun uusi rikoslaki on astunut voimaan, vaan josta sitä 
ennen ei ole määrätty rangaistusta päätöksellä, joka on pääs
syt lailliseen voimaan tahi josta ei ole valitettu, pitää käy- 
tettämän uutta rikoslakia, jos rangaistusmääräykset syyllistä 
kohtaan siinä ovat lempeämmät, kuin vanhemmassa laissa 
tahi asetuksessa.

6 §. Jos vanhemmassa laissa tahi asetuksessa on ran
gaistavasta toiminnasta määrätty, että rikollinen siitä joutuu 
lainsuojattomaksi, pantavaksi julkisesti häpeämään, tekemään 
työtä kaularaudassa, että tehty toiminta kuulutetaan kir
kossa, taikka että hän joutuu muun häpeärangaistuksen alai
seksi, taikka tekemään julkisen anteeksianomuksen, taikka 
että mestaaja hänet häpellisesti hautaa metsään tahi mes- 
tauspaikalle, taikka muuten syrjäiseen paikkaan hautaus
maalla tahi sen ulkopuolella; älköön sellaista rangaistusta 
kellekään tuomittako eikä pantako täytäntöön.

Älköön myöskään ketään tuomittako maanpakolaisuu
teen eikä kunniattomaksi. Jos rangaistavalle toiminnalle, 
joka olisi rangaistava ainoastaan maanpakolaisuudella, on 
määrättynä rangaistus uudessa rikoslaissa; niin tämä ran-
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gaistus on käytettävä. Kunniattomuuden asemesta tuomit
takoon syyllinen uuden rikoslain jälkeen rangaistavasta toi
minnastaan menettämään kansalaisluottamuksensa, jos sellai
nen seuraus siinä on siitä toiminnasta säädettynä.

Jos kansalaisluottamuksen menettäminen vanhemman 
lain tahi asetuksen jälkeen olisi rangaistavan toiminnan seu
rauksena, niin pitää sellainen seuraus tuomittaman syylli
selle uuden rikoslain jälkeen, jos samasta toiminnasta siinä 
on määrättynä sanottu seuraus, mutta muussa tapauksessa 
älköön tätä rangaistusta tuomittako.

7 §. Milloin joku olisi rangaistava raipoilla tahi vit
soilla joko ehdottomasti tahi muunnosrangaistuksena, taikka 
suomimisella; hän tuomittakoon, raippain tahi vitsaili ase
mesta, vesi-leipävankeuteen vanhemmassa laissa tahi asetuk
sessa rangaistuksen muunnosta varten säädettyin perustus
ten mukaan, ja, suomimisen asemesta, sanottuun vankeuteen 
vähintään kahdeksaksi ja korkeintaan kahdeksikymmeneksi 
päiväksi.

8 §. Jos joku ennen 1 §:ssä mainittua päivää on rik
konut jotakin lakia tahi asetusta vastaan, joka 1 tahi 2 §:ssä 
on kumottu tahi muutettu, ja jos siinä laissa tahi asetuk
sessa hänen toiminnastaan on säädettynä vesi-leipävankeutta 
joko ehdottomasti tahi muunnosrangaistuksena; niin tuomit
takoon sanottuun rangaistukseen, ellei hänen toimintansa 5 
§:n mukaan tule rangaistavaksi uuden rikoslain jälkeen.

9 §. Jos joku on rikkonut vanhempata lakia tahi ase
tusta vastaan, joka ei ole 1 eikä 2 §:ssä kumottu eikä muu
tettu, ja jos siinä laissa tahi asetuksessa hänen toiminnas
taan on säädettynä vesi-leipävankeutta joko ehdottomasti 
taikka muunnosrangaistuksena; niin tuomittakoon, ehdotto
masti määrätyn vesi-leipävankeuden asemesta, vankeuteen, 
joka uuden rikoslain jälkeen määrätään sakon sijaan, neljä 
kertaa niin pitkäksi aikaa, kuin vesi-leipävankeutta kestäisi, 
kumminkaan ei päälle yhdeksänkymmenen päivän, ja, sen 
vesi-leipävankeuden asemesta, joksi sakko olisi muunnettava, 
vankeuteen siksi ajaksi, joka, uuden rikoslain 14 §:ssä sää
dettyin perustusten mukaan, vastaa sakkoa.
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10 §. Milloin, vanhemman lain tahi asetuksen jälkeen, 
olisi tuomittava vankeutta joko ehdottomasti taikka sakon 
tahi uhkasakon asemesta, taikka milloin, Maaliskuun 23 p:nä 
1807 annetun Kunink. Selityksen 8 kohdan jälkeen, pitäisi 
vankeusrangaistuksen asemesta oltaman työssä; silloin tuo
mittakoon vankeuteen niinkuin uuden rikoslain 14 §:ssä sa
notaan yhtä pitkäksi aikaa, kuin syyllinen vanhemman lain 
tahi asetuksen jälkeen olisi ollut vankeudessa pidettävä.

11 §. Perintöä tahi perimysoikeutta älköön rikollisen 
toiminnan kautta enää menetettäkö muissa kuin Perintökaa
ren 6 luvussa mainituissa tapauksissa.

12 §. Määräykset uuden rikoslain 3 luvussa pitää so- 
vellettaman niihinkin toimintoihin, jotka tehtiin ennen 1 §:ssä 
mainittua päivää.

13 §. Jos uudessa rikoslaissa on säädettynä eri ran
gaistus jäileenlankeemuksesta johonkin rangaistavaan toi
mintaan; niin tämä rangaistus pitää," vaikka edellisen toi
minnan rangaistus onkin vanhemman lain tahi asetuksen jäl
keen tuomittu, syylliselle tuomittaman, jos hän on täydelleen 
kärsinyt rangaistuksen edellisestä toiminnastaan, mikäli se 
oli vapausrangaistusta, ruumiinrangaistusta tahi sakkoa.

Mitä uuden rikoslain 52 §:n 2 kohdassa ja 53 §:ssä 
säädetään, pitää käytettämän silloinkin kun joku jäileenlan
keemuksesta on tehnyt itsensä vanhemmassa laissa tahi ase
tuksessa säädettyyn rangaistukseen syypääksi.

14 §. Jos rangaistuksia yhteenpantaessa vesi-leipä- 
vankeutta sattuu yhteen jonkun muun vapausrangaistuksen 
kanssa, minkä jonkun pitää ehdottomasti tahi sakon ase
mesta kärsimän; silloin vesi-leipävankeus on ensin kärsit
tävä ja sen jälkeen se muu vapausrangaistus. Muissa ta
pauksissa olkoot rangaistusten yhteenpanemisessa noudatetta
vina ne perustukset, jotka ovat säädetyt uudessa rikoslaissa.

15 §. Jos samalla kertaa ilmestyy täytäntöönpantaviksi 
useampia päätöksiä, joiden kautta sama henkilö on tuomittu 
eri rangaistuksiin, joita tämän asetuksen määräysten mu
kaan ei saada yhdessä toistensa kanssa panna täytäntöön; 
niin Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltija ilmoittakoon
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sen hovioikeudelle, joka panee rangaistukset yhteen niiden 
perustusten mukaan, mitkä ovat uudessa rikoslaissa ja tässä 
asetuksessa säädetyt.

16 §. Mitä siihen aikaan tulee, jonka kuluessa on oi
keus tehdä syyte tahi ilmianto jostakin rikollisesta toimin
nasta sekä panna rangaistus täytäntöön, niin pitää niihin toi
mintoihin nähden, jotka tehtiin ennen 1 §:ssä mainittua päi
vää, sen ajan oleman voimassa, jonka jälkeen sellainen oi
keus uuden rikoslain mukaan, siihen rangaistukseen nähden, 
mikä sen lain jälkeen on toiminnan seurauksena, on rauven- 
nut, kumminkin niin, että, jos joku vanhemman lain tahi ase
tuksen jälkeen on oikeutettu olemaan syytteestä vapaana, 
hän saapi tätä vapautta hyväkseen nauttia, vaikka hänen 
toiminnastaan vielä uuden rikoslain mukaan voitaisikin tehdä 
syyte.

17 §. Vanhemmissa laeissa tahi asetuksissa olevat mää
räykset vahingonkorvausten muuttamisesta ruumiinrangais- 
tuksiksi, sekä työstä ojennuslaitoksessa tahi kehruuhuoneessa 
vahingonkorvauksen asemesta jäävät vastedes käyttämättä.

18 §. Jos toiminta, josta ei ole säädetty rangaistusta 
uudessa rikoslaissa, on erityisessä laissa tahi asetuksessa 
rangaistuksella uhattu; niin pitää, ellei tässä asetuksessa 
eikä muuallakaan löydy toisin säädettynä, siihen toimintaan, 
jos siitä on säädettynä kuuden kuukauden tahi siitä pitempi 
vapausrangaistus taikka ehdoton ruumiinrangaistus, sovellet- 
taman mitä uusi rikoslaki aina 10 luvun loppuun asti mää
rää rikoksista, ja muissa tapauksissa mitä sanotuissa lu
vuissa säädetään väärinteoista.

19 §. Jos joku tavataan kuolleena, eikä tiedetä onko 
hän sairaudesta kuollut; niin poliisiviranomaisen pitää heti 
luotettavani miesten läsnäollessa tutkia, omanko vai toisen 
käden kautta vainaja on menettänyt henkensä, ja, jos siihen 
on vaan vähäistäkin aihetta, kiireesti antaa asiasta kerto
mus tuomarille tahi Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhalti
jalle, joiden tulee, asianhaarain mukaan, määrätä, onko lää
kärin katsastus ja oikeuden tutkimus toimitettava, vai eikö, 
ennenkun kuolleen saa haudata. Kruununvoudilla maalla
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sekä pormestarilla, poliisimestarilla ja järjestysmiehellä kau
pungissa olkoon myöskin lupa, asiata tuomarille tahi Keisa
rin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijalle ilmoittamatta, pyytää 
sitä lääkäriä, jonka tehtävänä se on, katsastamaan kuolleen 
ruumista.

20 §. Sen, joka tapaa tahi löytää jotakin, pitää heti 
saattaman se tunnetuksi, ja neljäntoista päivän kuluessa kuu- 
lututtaman se lähimmässä kirkossa maalla, taikka kaupun
gin kirkoissa, tahi sanomalehdessä, jos sellaista annetaan 
siinä kaupungissa ulos. Jos se, joka esineen on kadottanut, 
tulee ja näyttää, että se on hänen; niin ottakoon omansa 
takaisin ja antakoon kohtuulliset löytäjäiset. Ellei hän tule 
yhden vuoden kuluessa siitä, jolloin kuulutettu on; silloin 
kruunu ottakoon kaksi osaa ja löytäjä kolmannen osan.

21 §. Maahan kaivetusta aarteesta, vedenpohjasta löy
detystä tavarasta, tahi muusta sellaisesta, joille ei löydy 
omistajaa, ottakoon maanomistaja puolen ja löytäjä toisen 
puolen. Jos se on muinaisaikuista rahaa, aseita, työkaluja, 
koristuksia, astioita, taikka muita muinaiskaluja; niin olkoon 
noudatettavava mitä siitä on erikseen säädettynä.

Laivalöydöstä ja merenajosta säädetään merilaissa.
22 §. Joka löytää hevosen, härän, lehmän, lampaan, 

vuohen, taikka minkä kotoeläimen hyvänsä, hän tehköön löy
tönsä tunnetuksi ja kuulututtakoon niinkuin 20 §:ssä sano
taan sekä saakoon sen omistajalta korvauksen ruokkimisesta 
sekä kaikista muista tarpeellisista kustannuksista, sittenkun 
se hyöty on laskettu pois, mikä hänellä on siitä ollut. Jos 
on syytä epäillä sitä, joka sanoo löytäneensä; niin tämä näyt
täköön toteen, että hän on kuuluttanut. Ellei oikea omis
taja tule yhden vuoden kuluessa siitä, jolloin kuulutus ta
pahtui; niin eläin olkoon löytäjän oma. Jos joku ottaa si
sään toisen kotoeläimen, minkä hän on tiluksiltaan tavan
nut; silloin olkoon laki niinkuin asetuksessa tilusten suoje
lemisesta vahinkoa vastaan kotoeläimiltä säädetään.

23 §. Jos sitä riidellään pois, mikä näytetään enti
seltä haltijalta viedyksi varkauden tahi muun rikoksen kautta, 
ja jos hän, joka esineen on saanut käsiinsä, sanoo sen saa-
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neensa rehellisellä tavalla; niin näyttäköön saantomiehensä 
kautta, taikka vierasmiehillä, taikka muulla tavalla toteen, 
että hän on sen saanut vilpittömässä mielessä, ja olkoon 
rangaistukseton, jos hän voi kanteen päähänsä johtaa, mutta 
antakoon kumminkin ulos riidanalaisen esineen ilman lunas
tusta, ja hakekoon vahingonkorvausta saantomieheltään taikka 
siltä, kenen rikoksen kautta hän on esineen saanut.

24 §. Älköön kukaan omin valloin ottako takaisin sitä, 
minkä tuntee omakseen, olkoonpa se häneltä rikoksen kautta 
viety, taikka kadonnut, vaan hän turvautukoon Keisarin ja 
Suuriruhtinaan käskynhaltijaan taikka tuomariin; hänen so
pii kuitenkin ottaa omansa takaisin irtaimelta tahi tuntemat
tomalta henkilöltä, taikka siltä, joka epäillään karkaavaksi, 
taikka milloin joltakulta rikoksen kautta otettu tavara tava
taan verekseltä.

25 §. Jos jollakulla on otollinen epäluulo, taikka jos 
hän tietää missä häneltä varastettu tahi muun rikoksen kautta 
viety tavara on löydettävänä; niin pyytäköön maalla kruu
nunvoudilta tahi nimismieheltä, ja kaupungissa maistraatilta, 
poliisikamarilta tahi järjestysoikeudelta, taikka maistraatin 
tahi poliisikamarin puheenjohtajalta taikka järjestysmieheltä 
lupaa etsinnön pitämiseen siellä, ja sanokoon mitä ja minkä
laista on kadottanut, sekä perusteet pyynnöllensä, niinkuin: 
että epäluulon alainen on ennen varastanut, taikka että sel
laista kalua on hänellä nähty, taikka että hän on sitä myö- 
nyt, taikka että hän piilee ja näyttää asiata karttavan, taikka 
että hän on ollut niiden seurassa, joita syystä sopii rikok
sesta syyttää. Näissä ja muissa senkaltaisissa tapauksissa 
älköön etsintöä häneltä kiellettäkö; vaan hän menköön sinne 
kahden lautamiehen tahi vannotetun kaupunginpalvelijan, 
taikka kahden muun uskotun miehen kanssa, ja ilmoittakoon 
siellä naapureille tahi isännälle, että he ovat sinne lähete
tyt. Ellei isäntä ole itse kotona, mutta jos hänen vaimonsa 
on, taikka jos hän on naimaton ja antaa jonkun hoitaa ko
toansa; niin etsintö käyköön täydelleen päinsä* Jos etsittyä 
ei tavata; niin etsinnön pyytäjä näyttäköön toteen taikka 
tehköön valansa, että hän on omansa kadottanut ja ettei hän

10
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ilkeydestä ole pyytänyt etsintöä. Älköön muulla tavoin et- 
sintöä omin valloin pidettäkö. Joka sen tekee, rangaista
koon niinkuin uuden rikoslain 211 §:ssä sanotaan.

26 §. Virallisen syyttäjän pitää viipymättä ja vaikka 
asianomistaja ei olekaan sitä syytteesen pantavaksi ilmoitta
nut tehdä syyte sellaisesta rangaistavasta toiminnasta, josta 
sopii virallisesti syyttää. Jos asianomistaja on tehnyt syyt
teen sellaisesta toiminnasta; niin virallinen syyttäjä olkoon 
puolestansa velkapää asiassa valvomaan yleistä kannevaltaa.

27 §. Virallisen syytteen alle kuuluvat kaikki ne rik
komukset, jotka laissa tahi asetuksissa eivät ole siitä ni
menomaan erotetut. Jos joku saman toimintansa kautta on 
rikkonut useampia säännöksiä vastaan laissa tahi asetuksissa, 
ja jos toiminta siitä syystä, että yksi näistä säännöksistä sen 
kautta on rikottu, kuuluu virallisen syytteen alle; silloin pi
tää niiden toistenkin säännösten rikkomisesta, vaikka sen 
syytteesenpano muuten olisi asianomistajan ilmiannosta riip
puvainen, tehtämän virallinen syyte, ellei asianomistajan oi
keus ilmiantaa toiminta syytteesen pantavaksi ole rauvennut 
sen mukaan mitä uuden rikoslain 68 §:ssä sanotaan.

Älköön asianomistaja siinä asiassa, joka kuuluu viralli
sen syytteen alle, tehkö sovintoa muusta, kuin vahingonkor
vauksesta.

28 §. Jos virallinen syyttäjä ennen 1 §:ssä mainittua 
aikaa, on tehnyt syytteen rangaistavasta toiminnasta, joka 
vanhemman lain tahi asetuksen mukaan kuului virallisen 
syytteen alle, mutta josta virallinen syyttäjä uuden rikoslain 
jälkeen ei saa tehdä syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoit
tanut toimintaa syytteesen pantavaksi; silloin pitää syytteestä 
tehtämän tuomio, vaikka asianomistaja ei vaadikaan sen pe
rille ajamista.

29 §. Jos asianomistaja pyytää virallista syyttäjää te
kemään syytettä rangaistavasta toiminnasta, josta hän ei saa 
tehdä syytettä ilman asianomistajan ilmiantoa; niin viralli
nen syyttäjä olkoon velkapää ajamaan syytettä, elleivät to
disteet ilmiannetun toiminnan toteennäyttämiseksi ole niin 
heikot, että ilmianto on todennäköisyyttä vailla. Sittenkun
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syytteenalainen on oikeudessa vastannut taikka kun häntä 
vastaan on siellä tuotu esiin näytöksiä, älköön ilmiannon 
peräyttäminen estäkö ajamasta syytettä perille.

30 §. Jos asianomistaja on itse tehnyt syytteen ran
gaistavasta toiminnasta, josta virallinen syyttäjä ei saa tehdä 
syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut toimintaa syyt- 
teesen pantavaksi, ja jos hän jättää syytteensä sikseen sit- 
tenkun syytteenalainen on oikeudessa vastannut tahi kun 
häntä vastaan on siellä tuotu esiin näytöksiä; niin viralli
sella syyttäjällä olkoon valta, omalla edesvastauksellaan, ajaa 
asia perille, jos hän näkee syytä siihen olevan.

31 §. Jos asianomistaja on ilmiantanut jonkun tahi 
tehnyt häntä vastaan syytteen rangaistavasta toiminnasta, 
josta virallinen syyttäjä ei saa tehdä syytettä, ellei asian
omistaja ole sitä syytteesen pantavaksi ilmoittanut, ja jos asian
omistaja peräyttää ilmiantonsa tahi jättää syytteensä jotakuta 
vastaan syyllisten joukosta sikseen; niin peräytys tahi syyt
teen siksensä jättäminen ylettyköön myöskin niihin muihin.

32 §. Se, jota epäillään, että hän on tehnyt rikoksen, 
josta on säädettynä hengenrangaistus taikka kuritushuo
netta kahdeksi vuodeksi tahi siitä pitemmäksi ajaksi, pitää 
otettaman kiinni.

33 §. Jos jotakuta epäillään rikoksesta, josta on sää
dettynä kuritushuonetta alle kahden vuoden, taikka van
keutta kahdeksi vuodeksi taikka siitä pitemmäksi ajaksi; 
niin epäluulon alaisen sopii ottaa kiinni, jos hänellä ei ole 
vakituista kotopaikkaa tahi ammattia, taikka jos hän on tun
tematon, niin myös, vaikka hän onkin tunnettu ja vaikka hä
nellä on vakituinen kotopaikka tahi ammatti, jos on otollista 
aihetta varoa, että hän lähtee pakoon, taikka estää asian sel
ville saamista hävittämällä todisteita tahi saattamalla omai
suutta hukkaan.

Jos jotakuta epäillään varkaudesta, murrosta taikka 
varastetun kätkemisestä; silloin sopii hänet niinikään niissä 
tapauksissa, jotka mainitaan 1 kohdassa, ottaa kiinni, vaik
kapa rikoksesta olisikin säädettynä vähempi rangaistus, kuin 
siinä sanotaan.
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34 §. Älköön ketään epäluulon alaisena otettako kiinni, 
ellei epäluulo ole perustettu sellaisiin todisteihin, että oikeus 
voi havaita ne todennäköisiksi, älköön myöskään niissä ta
pauksissa, joissa valtiopäivä-järjestys tahi säätyoikeudet sen 
kieltävät.

35 §. Tuntematon henkilö, joka karttaa ilmoittamasta 
nimeänsä tahi kotopaikkaansa, taikka jota vastaan ilmaantuu 
otollista aihetta, että hänen niistä antamat ilmoituksensa 
ovat valheelliset, pantakoon kiinni, kunnes sanotuissa sei
koissa saadaan luotettavia selvityksiä, vaikkapa se rangais
tava toiminta, josta häntä epäillään, ei olekaan varkautta, 
murtoa eikä varastetun kätkemistä, tahi vaikka siitä on 
säädettynä vankeutta alle kahden vuoden, taikka ainoastaan 
sakkoa.

Jos joku tavataan juopuneena yleisellä tiellä, kadulla, 
tahi muussa julkisessa paikassa, taikka julkisessa toimituk
sessa tahi yleisessä kokouksessa, taikka jos hän juopuneena 
häiritsee yksityisen tahi yleistä rauhaa väkivaltaisuudella tahi 
meluamalla; niin olkoon lupa viedä hänet väkisin pois, ja, 
jos se on tarpeellista, säilyttää vankilassa, kunnes hän on 
selvinnyt. Jos joku muuten häiritsee yksityisen tahi yleistä 
rauhaa meluamalla tahi väkivaltaisuudella, josta hän ei käs
kyn perästä luovu; silloin tarpeellinen väkivalta hänen pois- 
viemisekseen ei ole kielletty.

36 §. Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltija, niin 
myös maistraatti, järjesty soikeus, tahi poliisikamari kaupun
gissa olkoot oikeutetut määräämään sen kiinnipanemisesta, 
joka rangaistavasta toiminnasta on epäluulon alaisena niin
kuin edellisissä §:issä sanotaan; kruununvouti ja nimismies 
maalla, sekä kaupunginviskaali kaupungissa, niin myös se, 
joka on asetettu olemaan jonkun mainituista virkamiehistä 
apulaisena rikosten syyttämisessä, olkoot niinikään oikeutetut, 
omalla edesvastauksellaan, ottamaan tahi panettamaan sellai
nen henkilö kiinni.

37 §. Kuka tahansa saa ottaa kiinni sen, joka on teh
nyt rangaistavan toiminnan ja tavataan itse teossa tahi pa
kenemasta, jos toiminta on sellainen, kuin 32 tahi 33 §:ssä
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sanotaan, taikka jos hänet 35 §:n mukaan sopii ottaa kiinni, 
vaikka hänen rangaistava toimintansa onkin vähäinen. Jo
kaisella olkoon myöskin valta ottaa kiinni sen, joka Keisa
rin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijan kuulutuksen mukaan on 
rangaistavasta toiminnasta kiinnipantava.

38 §. Jos joku on otettu kiinni 37 §:n nojalla, taikka 
muuten, ilman että hänen kiinnipanoansa varten on ryhdytty 
sellaiseen toimeen, kuin 36 §:ssä sanotaan; silloin kiinniot
tajan pitää viipymättä ilmoittaa siitä Keisarin ja Suuriruh
tinaan käskynhaltijalle, taikka kruununvoudille tahi nimis
miehelle maalla, taikka maistraatille, järjestysoikeudelle tahi 
poliisikamarille taikka maistraatin tahi poliisikamarin puheen
johtajalle taikka järjestysmiehelle kaupungissa, joiden heti 
tulee päättää, onko kiinniotettu pantava vankilaan vai onko 
hän päästettävä irti.

39 §. Jos virkamies otetaan kiinni; niin sen viraston 
tahi virkamiehen, joka kiinnipanon on käskenyt tahi toimit
tanut, pitää heti antaman siitä ilmoitus kiinnipannun lähim
mälle esimiehelle.

40 §. Se, joka on otettu kiinni, pitää viipymättä vie- 
tämän vankilaan, taikka vedettämän oikeuden eteen niinkuin 
41 §:ssä sanotaan.

41 §. Jos joku on otettu kiinni; niin hän pitää viipy
mättä vedettämän tutkimuksen alaiseksi siihen oikeuteen, 
jonka asiana on toimittaa sellainen tutkimus. Älköön tuo
mari lykätkö tutkimusta pitemmäksi ajaksi, kuin välttämä
töntä on, älköön myöskään missään tapauksessa sitä viivytet
täkö kaupungissa päälle kahdeksan vuorokauden eikä maalla 
päälle yhden kuukauden siitä päivästä, jona hänelle annet
tiin kiinnipanosta ilmoitus. Jos tuomari maalla on estetty 
itse alottamasta tutkimusta; pyytäköön silloin hovioikeudelta 
määräystä muulle tuomarille käyttelemään asiata hänen sijas
saan, kunnes hänen esteensä on loppunut.

42 §. Jos oikeus näkee rangaistavan toiminnan sen
laatuiseksi, ettei syytteenalaista olisi pitänyt siitä ottaa kiinni, 
taikka jos kiinnipano muuten on tehty ilman laillista syytä; 
silloin syytteenalainen pitää päästettämän irti.
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43 §. Jos oikeus näkee syytteenalaista henkilöä vas
taan, joka käy vapaana, sellaisia seikkoja tulleen ilmi, että 
hän niiden takia lain jälkeen on pantava kiinni; niin käske
köön hänet kiinnipantavaksi. Jos syytteenalainen henkilö ei 
oikeuden kutsumuksen mukaan tule vastaamaan; silloin ol
koon laki niinkuin Oikeudenkäymiskaaressa sanotaan.

44 §. Oikeudella on valta päästää kiinniotettu henkilö 
irti, milloin asianhaarat antavat siihen aihetta, huolimatta 
siitä päätöksestä, joka ennen on kiinnipanosta tehty.

45 §. Oikeuden päätöstä vastaan jonkun kiinnipane- 
misesta, taikka kiinniotetun pidättämisestä vankilassa, sopii 
hänen valittaa erityisellä valituskirjalla; päätös pantakoon 
kuitenkin siitä huolimatta täytäntöön. Tällaisissa asioissa 
ei valitus ole sidottu mihinkään määrättyyn valitusaikaan.

46 §. Jos rangaistavasta toiminnasta kiinnipantu hen
kilö tuomitaan vapaaksi; niin oikeus päästäköön hänet irti, 
ellei hän muusta rangaistavasta toiminnasta ole edelleen pi
dätettävä vankilassa.

47 §. Ellei kiinnipaatua henkilöä voida varmasti pi
dellä ilman erityisiä kahleita; niin hänet sopii niihin panna, 
kumminkaan ei muulla tavalla eikä pitemmäksi aikaa, kuin 
mitä varmuuden saavuttamiseksi on tarpeen.

48 §. Kiinnipantu henkilö pitää, milloin siihen on ai
hetta, tarkastettaman, että saataisiin tietää, onko hänellä yl- 
länsä jotakin toisen omaa, taikka jotakin sellaista, minkä 
kautta varmuus häntä kuljetettaessa tahi hänen vankilassa 
ollessaan voisi joutua vaaraan.

49 §. Vankila on oleva sellainen, ettei se ole vahin
goksi kiinnipannun terveydelle. Älköön useampia henkilöitä 
pantako samaan huoneesen, jos sitä käy välttäminen, älköön 
myöskään vähemmistä rangaistavista toiminnoista kiinnipan- 
tuja yhteen törkeämpäin rikosten tähden vankilassa olevain 
kanssa, eikä kahdeksaatoista vuotta nuorempata yhteen van
hemman vangin kanssa. Ellei kaikille kiinnipannuille saada 
eri huoneita; älköön kumminkaan eri sukupuolta olevia van
kia säilytettäkö samassa huoneessa, eikä myöskään kiinni-
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pantua yhdessä sen kanssa, joka on vapausrangaistusta 
kärsimässä.

50 §. Sen, joka on pantu kiinni, pitää yleisistä va
roista saaman terveellisen ja tarpeenmukaisen ruoan, niin 
myös muutkin tarpeensa. Jos hän tahtoo ja voi kustantaa 
itselleen parempata elatusta tahi enempätä mukavuutta, kuin 
mitä vankilassa yleensä annetaan; niin se olkoon hänelle 
sallittu, ellei järjestys vankilassa sen kautta tule häirityksi 
taikka ellei varmuus kiinnipannun pitelemisessä siitä saata 
joutua vaaraan.

51 §. Jos nainen, jolla on pieni lapsi, pannaan kiinni, 
ja jos lapsi ei muualla voi saada elatusta eikä hoitoa; niin 
nainen pitäköön sen luonansa ja saakoon sen elatukseksi 
puolet siitä mitä hänelle itselleen annetaan.

52 §. Jos kiinnipantu henkilö sairastuu; niin hän saa
koon yleisellä kustannuksella hoitoa ja lääkkeitä. Ellei häntä 
voida hoitaa vankilassa; niin hän pidettäköön muussa pai
kassa, missä hänet käy pitäminen tarpeellisen hoidon ja sil
mälläpidon alaisena.

53 §. Älköön kiinnipantua henkilöä pakotettako työ
hön. Jos hän tahtoo tehdä työtä, niin hänellä olkoon siihen 
lupa. Ellei hän itse osaa pyytää soveliasta työtä; niin hä
nelle pitää valmistettaman tilaisuus työntekoon.

Tulot kiinnipannun henkilön työstä menkööt hänelle 
itselleen.

54 §. Kiinnipantu henkilö ei ole kielletty lukemasta 
eikä kirjoittamasta; hän ei kumminkaan saa lähettää eikä 
vastaanottaa kirjeitä, ellei hän ole saanut siihen lupaa van
kilan johtajalta. Sellaista lupaa älköön kiellettäkö, jos kiin
nipantu sallii sen, että kirje luetaan, ja jos silloin havaitaan, 
ettei se sisällä mitään, joka voi estää sen asian selville saa
mista, josta hän on vankilassa, taikka tutkimuksen juoksua, 
taikka häiritä järjestystä vankilassa, taikka saattaa kiinni
pannun hoidon epävarmaksi. Jos kirje on osotettu Keisarin 
ja Suuriruhtinaan käskynhaltijalle, taikka jollekulle toiselle, 
jonka valvonnan alla vankila on: niin se on lukematonna 
lähetettävä menemään.
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55 §. Kiinnipantu henkilö ei ole kielletty neuvottele
masta oikeudenkäynti-apumiehensä kanssa, ei myöskään vas
taanottamasta muita luonansa kävijöitä, vaan vankilan joh
taja antakoon siihen luvan, ellei ilmaannu sellaisia seikkoja, 
jotka 54 §:n mukaan oikeuttavat kieltämään kirjeitä vastaan
ottamasta; kuitenkin olkoon johtajalla valta kummassakin 
tapauksessa määrätä ajan, milloin luonakäynti saa tapahtua, 
sekä asianhaarat tutkittuansa panna jonkun olemaan silloin 
läsnä, ellei hän itse ole saapuvilla.

56 §. Jos kiinnipantu henkilö tottelemattomuudella, 
uppiniskaisuudella, taikka muulla tavalla rikkoo vankilan 
järjestystä vastaan, taikka jos hän koettaa vietellä toisen 
sitä tekemään; silloin pitää johtajan lääninvankilassa, mutta 
muussa vankilassa sen, jonka valvonnan alla vankila on, pai
kalle kutsutun uskotun miehen läsnäollessa, niin pian kuin 
se on mahdollista, asiata tutkia. Sillä välin sopii vankilan 
johtajan, jos se nähdään tarpeelliseksi ja ellei vanki ennes
tään istu yksinäishuoneessa, sulkea hänet valosaan koppiin; 
ja sillä, joka tutkimuksen toimitti, olkoon valta, sittenkun 
hän paikalle kutsutun uskotun miehen kanssa on siitä neu
votellut ja asianhaaroja punninnut, kurittaa syyllistä:

1. jos kiinnipantu ennestään istuu yksinäishuoneessa, 
kovalla makuuvuoteella korkeintaan neljä vuorokautta, taikka 
korkeintaan neljän vuorokauden vesi-leipäruoalla, taikka sul
kemalla syyllisen pimeään koppiin korkeintaan kahdeksi vuo
rokaudeksi; ja

2. jos kiinnipantu on pidetty yhteydessä muiden van
kien kanssa, jollakin 1 kohdassa mainitulla rangaistuksella, 
taikka panemalla hänet valosaan koppiin joko yhteydessä jon
kun 1 kohdassa mainitun rangaistuksen kanssa taikka il
man sitä.

Älköön se kuritus, josta ylempänä tässä §:ssä puhu
taan, matkaansaattako viivytystä sen rangaistavan toiminnan 
tutkimuksessa, josta kiinnipantu on ilmiannettu, älköön sitä 
myöskään käytettäkö tekosyynä, minkä nojalla hän edelleen 
pidetään vankilassa, vaikka hän olisi päästettävä irti, taikka 
saatettava hänelle tuomittua rangaistusta kärsimään.
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Jos kiinnipantu henkilö rikkoo yleistä lakia vastaan; 
niin oikeuden pitää hänet siitä tuomita.

57 §. Jos joku ulkona maasta tekee rangaistavan toi
minnan, josta hän on Suomen lain jälkeen rangaistava; niin 
hänet tuomitkoon suomalainen oikeus siinä paikkakunnassa, 
missä hän saadaan kiinni tahi tavataan.

58 §. Mitä alioikeus on tutkinut ja tuominnut pitää 
alistettaman hovioikeuden tarkastettavaksi aina kun joku on 
vedetty syytteenalaiseksi rikoksesta, josta on säädettynä ran
gaistukseksi kuolema, taikka elinkautinen kuritushuone, taikka 
tutkinnon jälkeen kuritushuonetta joko elinkaudeksi taikka 
määräajaksi, taikka milloin joku on tuomittu rangaistukseen 
rikoksesta, josta on säädettynä kuusivuotinen tahi siitä pi
tempi vapausrangaistus. Muissa tapauksissa älköön alistet
tako, vaan sillä, joka on tyytymätön alioikeuden päätökseen, 
on valta siitä valittaa hovioikeuteen niinkuin laissa on sää
dettynä.

59 §. Kunink. kirjeessä Maaliskuun 22 p:ltä 1803 ja 
muissakin asetuksissa hovioikeuksille ja Senaatin oikeusosas- 
tolle annettu oikeus lieventää rangaistuksia ja ehdottaa ran
gaistusten koventamista olkoon kumottu; ja rangaistusten 
lieventämisen pitää lähtemän yksinomaan Keisarillisesta ar
mosta niinkuin perustuslaissa sanotaan.
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Perussyitä
ehdotuksiin

Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaiksi,

Asetukseksi rangaistusten täytäntöön
panosta

sekä

Asetukseksi Suomen Suuriruhtinaanmaalle 
annetun uuden rikoslain voimaanpa

nemisesta ja  siitä mitä sen joh
dosta on vaarinotettavaa.





Sittenkun saatiin valmistetuiksi ehdotukset Suomen 
Suuriruhtinaanmaan rikoslaiksi, asetukseksi rangaistusten täy
täntöönpanosta sekä asetukseksi Suomen Suuriruhtinaan
maalle annetun uuden rikoslain voimaanpanemisesta, jotka 
ehdotukset vuonna 1875 annettiin painettuina ulos, ja sitten
kun prokuraattori Keisarillisessa Senaatissa, maan hovioikeu
det ja lainopillinen tiedekunta Keisarillisessa Aleksanterin 
yliopistossa olivat niistä antaneet lausuntonsa, on Keisarillisen 
Majesteetin Suomen Senaatti Lokakuun 18 p:nä 1880 valin
nut allekirjoittaneet komiteana tarkastamaan mainittuja eh
dotuksia ja, jos niin tarvittaisiin, uudestaan ne laatimaan.

Tämän johdosta tarkastaessaan ehdotuksia ja niitä vas
taan tehtyjä muistutuksia komitea on myöskin pitänyt sil
mällä niitä .ulkomaiden rikoslakeja ja rikoslakiehdotuksia, 
jotka ovat ilmestyneet 1875 vuoden jälkeen; ja tässä alem
pana mainitaan perussyyt niihin tähdellisimpiin muutoksiin 
yllämainituissa 1875 vuoden ehdotuksissa, mitkä komitea on 
katsonut tarpeellisiksi ehdottaa.

Perussyitä rikoslakiehdotukseen.
1 Luku.

Vaikka tuota rangaistavain toimintain jakoa rikoksiin 
ja väärintekoihin, mikä on pantu 1875 vuoden rikoslakiehdo
tukseen, ei löydy voimassa olevassa laissamme, on komitea 
kuitenkin arvannut hyväksi säilyttää tämä jako. Siitä on 
nimittäin teknillisessä suhteessa monta käytännöllistä etua. 
Jako helpoittaa ja tekee yksinkertaisemmaksi lain yleisten 
määräysten muodostamisen, koska sen kautta käy mahdolli
seksi yhdellä sanalla kerrassaan lausua kokonaisia toimintain
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ryhmiä, joita nämät määräykset koskevat, ja jotka muuten 
tarvitsisivat perinpohjaista selittelemistä, niinkuin esimerkiksi 
säännösten laita on 5, 22, 39, 46 ja 49 §:ssä komitean eh
dotuksessa. Laki tulee myöskin läpikuultavammaksi sen 
kautta, että ne rangaistavat toiminnat, jotka eivät sisällä toisen 
oikeuksien loukkausta taikka loukkaavat niitä ainoastaan vä
hässä määrässä, jätetään rikosten joukkoon ottamatta, ja 
pannaan eri lukuihin. Komitealta ei myöskään ole saattanut 
jäädä huomioon ottamatta miten suuri puheenalaisen jaon 
vaikutus on rikostilastoon.

Ettei syntyisi epäilyksiä siitä, onko muitakin komitean 
ehdotukseen otettuja rangaistavia toiminnolta, paitsi niitä, 
jotka mainitaan 45, 46, 47 ja 48 luvussa, pitäminen väärin
tekoina vai eikö, on komitea arvannut tarpeelliseksi 1 §:ssä 
nimenomaan selittää, mitkä toiminnat ehdotuksessa nimite
tään rikoksiksi, mitkä taas väärinteoiksi. Tästä selityksestä 
astuu myöskin näkyviin, että rikoksen valmistelu ja yrittä
minen, niin myös yllytys rikokseen ja muu osallisuus siinä 
sekä sen suosiminen on rikos, eikä väärinteko, vaan että 
yllytys väärintekoon on väärinteko.

Mitä niihin toimintoihin tulee, joista rangaistuksia ei 
ole pantu komitean ehdotukseen, mutta joista löytyy ran
gaistusmääräyksiä eri laissa tahi asetuksessa, niin komitea 
on ehdotuksessaan asetukseksi uuden rikoslain voimaanpane
misesta, sen 18 §:ssä, ehdottanut säännöstä, jossa sanotaan, 
mihin näistä toiminnoista komitean rikoslakiehdotuksessa 
olevat yleiset määräykset rikoksista, ja mihin taas saman 
ehdotuksen yleiset määräykset väärinteoista ovat sovellettavat.

Komitean mielestä määräykset 1 ja 2 §:ssä 1875 vuo
den rikoslakiehdotuksessa kaipaavat muuttamista, ne kun 
nähtävästi eivät sovi niihin periaatteisin, jotka kansainvälisen 
rikosoikeuden alalla ovat tulleet noudatettaviksi, ja kun ne 
sitä paitsi, komitean ajatuksen mukaan, voisivat tulla vää
ryyksien ja kohtuuttomuksien aiheiksi.

Komitea ei ole voinut kokonaan hyväksyä vastamainitun 
ehdotuksen 1 §:ään pantua määräystä, että ulkona maasta 
Suomen miestä vastaan tehty rikos on rangaistava Suomen
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lain jälkeen, huolimatta siitä josko rikoksentekijä on suoma
lainen tahi ei. Komitean ajatuksen mukaan, näet, ulkomaa
lainen rikoksesta, minkä hän ulkona maastamme on tehnyt, 
olkoonpa oikeuden loukkauksen esine suomalainen tahi ulko
maalainen, säännöllisesti on rangaistava sen maan lakien 
jälkeen, jonka alueella rikos tehtiin, ja että hän sen vuoksi, 
jos hän Suomenmaassa on otettu kiinni, on mainittuun maa
han ulosannettava.

Mitä taas tulee 2 §:ään 1875 vuoden ehdotuksessa, niin 
komitea on ollut siinä mielessä, että määräystä 1 kohdassa 
Suomen miehen rangaistavaisuudesta rikoksen tähden, minkä 
hän ulkona maasta on tehnyt ulkomaalaista vastaan, ei pi
täisi niin rajoittaa, että puheenalaisessa suhteessa vaaditaan 
keskenäisyyttä Suomenmaan ja asianomaisen valtion välillä, 
sillä Suomenmaan rikoslain voimaa Suomen miestä kohtaan 
ei, komitean ajatuksen mukaan, pitäisi panna riippumaan 
siitä, millä tavalla Suomenmaan kansainväliset suhteet mui
hin maihin ovat järjestetyt.

Ne periaatteet, joita komitea tähän alaan kuuluvia 
säännöksiä laatiessaan on noudattanut, voidaan soveliaasti 
ko’ota seuraaviin kohtiin:

l:si. Suomen rikoslaki sovelletaan niihin rikoksiin tahi 
väärintekoihin, jotka tehdään Suomenmaassa tahi suomalai
sessa laivassa, olkoonpa tekijä Suomen kansalainen tahi ul
komaalainen (1 §). Tätä koskevassa määräyksessä nouda
tetaan tuota sekä vanhemman että uudemman lainsäädännön 
alalla hyväksyttyä niin kutsuttua territorialiteetti periaatetta 
(aluspiirin periaatetta).

2:si. Suomen laki on myöskin sovellettava niihin ul
kona maasta tehtyihin rikoksiin, jotka sisältävät valtiopetosta 
tahi maanpetosta Suomenmaata vastaan taikka jotka muuten 
ovat tehdyt maan turvallisuutta vastaan taikka jotka ovat 
eräänlaatuisia rahaa koskevia rikoksia, olkoonpa rikos .Suo
men kansalaisen tahi ulkomaalaisen tekemä (2 §). Se käynee 
tarkemmitta selityksittä selväksi, että tämä määräys, jonka
laisia löytyy useimmissa uudemmissa rikoslaeissa, on laa
dittu niihin Suomenmaan etuihin katsoen, jotka eivät ole
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äskenmainituilta rikoksilta tarpeeksi suojatut ulkomaiden la
kien kautta.

3:si. Ulkona Suomenmaasta tehdyt rikokset, paitsi edel
lisessä kohdassa mainitut, rangaistaan Suomen lain jälkeen 
yleensä ainoastaan milloin Suomen mies on rikoksen tehnyt. 
Suomen lain käyttämisen tarpeellisuus tässä tapauksessa — 
mainitsemattakaan niitä kohtuuden syitä, jotka puoltavat sel
laista järjestelmää — astunee näkyviin jo siitäkin, ettei Suo
men miestä, kansainvälisen oikeuden yleisesti noudatettuin 
periaatteiden mukaan, käy hänen ulkona maasta tekemänsä 
rikoksen takia ulosantaminen vieraalle valtiolle siellä ran
gaistavaksi. Ettei kuitenkaan kävisi välttämättömäksi tehdä 
sellaisia syytteitä, jotka Suomen oikeudenhoidolle ovat vä
häisestä tärkeydestä, on tätä koskevaan säännökseen lisätty 
se määräys, ettei syytettä, milloin rikos ei ole tehty Suo
menmaata tahi Suomen kansalaista vastaan, saada tehdä 
ilman Keisarin ja Suuriruhtinaan määräystä (3 §).

4:si. Sitä vastaan eivät ulkomaalaisen ulkona Suomen
maasta tekemät rikokset, paitsi 2 kohdassa mainituita, yleensä 
ole Suomen rikoslain alaiset, vaan ulkomaalainen rikoksen
tekijä on säännönmukaisesti ulosannon kautta jätettävä ri
kosoikeudellisen käsittelyn alaiseksi siinä maassa, jonka lakia 
vastaan hän on rikkonut. Koska joskus kuitenkin saattaisi 
ilmaantua sitä tahi tätä estettä sellaista menettelyä vastaan, 
niin oikeushoidon turvaamiseksi sellaisten sattumain varalta 
on laadittu se poikkeusmääräys, että ulkomaalainen voidaan 
puheenalaisissa tapauksissa tuomita Suomen lain jälkeen, jos 
Keisari ja Suuriruhtinas on määrännyt syytettä rikoksesta 
tehtäväksi (4 §).

Komitea on ehdotuksestaan jättänyt pois 3 §:n mää
räykset 1875 vuoden ehdotuksessa. Määräys sanotun §:n 1 
kohdassa on, näet, itsestään tietty ja saman §:n muut sään
nökset voisivat saattaa siihen väärään käsitykseen, että oikeus 
saisi siinä mainituissa tapauksissa käydä punnitsemaan, onko 
vieraan maan virkamies virkansa toimittamisessa rikkonut 
vai eikö. Yhtäpitävästi tuon yleisesti tunnustetun oikeuden 
periaatteen „ne bis in idem“ ja Ranskan, Belgian ja Alan-
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komaiden rikoslakien sekä Venäjän uuden rikoslakiehdotuksen 
määräysten kanssa komitea on 6 §:n 1 kohdassa ehdottanut 
muun muassa, ettei ketään käy tuomitseminen mihinkään 
yleiseen rangaistuslajiin kuuluvan rangaistuksen alaiseksi sel
laisesta toiminnasta, josta hän ulkona maasta jo on täydel
leen rangaistu, vapautettu tahi armahdettu, vaikkapa se toi
minta olisikin rikos, joka mainitaan ehdotuksen 2 §:ssä. Ko
mitea on katsonut ehdottamansa määräyksen siitäkin syystä 
tarpeelliseksi, että muuten voisi monesti syntyä kollisioneja, 
niinkuin, jos joku, sittenkun hän Venäjän Keisarikunnassa 
on rangaistu toiminnasta, joka sisälsi valtiopetosta tahi maan
petosta sekä Suomenmaata että Keisarikuntaa vastaan, taikka 
sellaisen toiminnan rangaistuksesta vapautettu, täällä pan
taisiin syytteenalaiseksi samasta toiminnasta, taikka jos jota
kuta vastaan täällä tehtäisiin syyte rikoksesta, josta Suomen 
Suuriruhtinas Venäjän Keisai*ina jo sitä ennen on hänet ar
mahtanut.

Komitea on ehdotuksestaan jättänyt pois 1875 vuoden 
ehdotuksen 6 §:n 1 kohdassa olevan määräyksen, koska se 
on itsestänsä tietty. Sitä vastaan komitea on pannut sano
tun §:n 2 kohdassa olevan määräyksen ehdotukseensa ase
tukseksi uuden rikoslain voimaanpanemisesta, sen 5 §:ään.

2 Luku.

Komitean mielestä voidaan olla ilman tuota 1875 vuo
den rikoslakiehdotukseen pantua rangaistuslajia, joka siinä 
nimitetään «arestiksi", ja sen vuoksi komitea onkin jättänyt 
sen ehdotuksestaan pois. Sen sijaan komitea on ehdotuk
sessaan asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta ehdot
tanut vankeusrangaistuksen suhteen eräitä määräyksiä, jotka 
pitävät muutamain arestirangaistuksesta 1875 vuoden asetus
ehdotukseen rangaistusten täytäntöönpanosta laadittuni mää
räysten kanssa yhtä.

Mitä tulee pisimpiin määräaikaisiin vapausrangaistuk
siin, niin komitea, poiketen 1875 vuoden ehdotuksesta, ei 
ole katsonut olevan syytä ulotuttaa kuritusrangaistuksen ai-

li



162

kaa päälle kahdentoista vuoden, joka aika on määrättynä 
niissä yleisissä perusteissa uutta rikoslakia varten, mitkä 
maan Valtiosäädyt vuonna 1864 hyväksyivät, jota paitsi ko
mitea on ehdottanut neljä vuotta vankeusrangaistuksen pi- 
simmäksi ajaksi, koska, komitean mielestä, vankeusrangais
tusta ei sovi tuomita sellaisista rikoksista, jotka pitää ran- 
gaistaman pitemmänaikaisella vapauden kadottamisella. Ko
mitea on kuitenkin muutamissa tapauksissa, joissa rikoksen 
laatu, vaikka se ansaitsee vapausrangaistusta päälle neljän 
vuoden, ei ole arvattu vaativaksi sitä kovempaa rangaistus- 
pakkoa, mikä kuritusrangaistuksessa asuu, ehdottanut van
keusrangaistusta päälle neljän vuoden.

Vankeusrangaistuksen lyhimmäksi ajaksi komitea, täs
säkin .poiketen 1875 vuoden ehdotuksesta, joksikin yhtäpitä
västi sen kanssa mitä mainituissa yleisissä perusteissa mää
rätään, on ehdottanut viisitoista päivää, sillä lyhemmäksi 
ajaksi tuomittu ehdoton vapausrangaistus on komiteasta näyt
tänyt sopimattomalta.

Määräykset 1875 vuoden ehdotuksen 16, 18 ja l9§ :ssä 
komitea on pannut 7, 8 ja 9 §:ään ehdotuksessansa asetuk
seksi rangaistusten täytäntöönpanosta, 16 §:n määräykset 
kumminkin jonkun verran muutettuina.

Poiketen 1875 vuoden ehdotuksen 20 §:ssä olevasta 
määräyksestä, että sakot jaetaan kruunun ja kunnan kesken, 
komitea, yhtäpitävästi kaikkien niiden ulkomaisten rikoslakien 
ja rikoslakiehdotusten kanssa, mitkä komitealla on ollut saa
tavissa, on 13 §:ssä ehdottanut, että sakot menevät kruunulle 
yksinänsä. Tämä järjestelmä on komiteasta näyttänyt sitä 
enemmän oikeutetulta, kun kruunu melkein yksinään maksaa 
kaikki oikeudenhoidon ja vankeustoimen kustannukset.

39 §:ään 1875 vuoden ehdotuksessa laaditun määräyksen 
sijaan, että virkamies, joka tuomitaan viran toimittamisesta 
pidätettäväksi, rangaistusaikansa kuluessa saa nauttia puolta 
palkkaa tahi palkkiota, komitea, sen mukaan mitä tähän 
asti on maassamme yleensä ollut tapana ja niinkuin Ruotsin 
rikoslaissa säädetään, on ehdottanut, että pidättäminen viran 
toimittamisesta tuottaa rangaistusajaksi kaikkien sitä virkaa
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seuraavain etuin ja oikeuksien menettämisen, sillä komitean 
mielestä se olisi nurinpäistä, jos virkamies, joka ei saa vir
kaansa toimittaa, kumminkin kantaisi virasta palkkaa.

Mitä tulee 44 §:ään 1875 vuoden ehdotuksessa asetet
tuun määräykseen, että virkamies eräissä tapauksissa on 
julistettava ainaiseksi maan palvelukseen mahdottomaksi, niin 
komitea on luullut itsensä velvolliseksi ehdottamaan siihen 
sellaista muutosta, että sanottu mahdottomuus tuomitaan 
määräajaksi vähintään yhdeksi ja korkeintaan kymmeneksi 
vuodeksi. Komitean ajatuksen mukaan se, että syylliseltä 
viedään yksin mahdollisuuskin päästä jälleen maassamme sel
laiseen palvelukseen, mihin hän ehkä nähdään sopivaksi, on 
vasten sitä käsitystä rikoksesta ja rangaistuksesta, joka on ko
mitean laatiman ehdotuksen pohjana ja joka yleensä vallitsee 
nykyajan rikosoikeudessa.

Sen mukaan mitä Valtiosäätyjen vuonna 1864 hyväksy
missä yleisissä perusteissa uutta rikoslakia varten on mää
rättynä sekä uusimpain rikoslakien ja rikoslakiehdotusten 
kanssa yhtäpitävästi, komitea on seuraamukseksi eräistä ri
koksista ehdottanut kansalaisluottamuksen menettämistä. 
Eräät törkeämmät rikokset osottavat nimittäin syyllisessä 
sellaista siveellisten periaatteiden ja lain kunnioittamisen puu
tetta, ettei hän ansaitse yhteiskunnan luottamusta ja että 
häneltä siis on pidätettävä oikeus olla virassa tahi muussa 
yleisessä toimessa, niin myös että hän on estettävä nautti
masta niitä oikeuksia ja etuja, joiden nauttimiseen vaaditaan 
sellaista luottamusta tahi hyvää mainetta. Asian luonnosta 
seuraa sekin, että syyllinen sellaisen rikoksen kautta on me
nettänyt oikeutensa kantaa rintatähtiä sekä Keisarin ja Suuri
ruhtinaan lahjoittamia kunniamerkkejä, ja jos tästä löytyisi 
rikoslaissa nimenomainen määräys, niin ei enää tarvittaisi 
mitään alistamista siitä, mitenkä sellaisissa tapauksissa 
pitää meneteltämän kansalaisluottamuksensa menettäneeksi 
tuomitun henkilön rintatähden tahi kunniamerkin suhteen. 
Kun komitea ehdotukseensa on pannut kansalaisluottamuksen 
menettämisen rangaistuksena käytettäväksi, on komitea ot
tanut huomioonsa senkin, että perustuslaissa sekä yleisessä
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laissa, kirkkolaissa, asetuksissa kunnallishallinnosta ja useassa 
muussa asetuksessa eräiden oikeuksien käyttämiseen tahi 
saamiseen taikka erinäisten kansalaisvelvollisuuksien täyttä
miseen vaaditaan hyvää mainetta, mutta ettei missään löydy 
selitettynä mitä pahalla maineella ymmärretään, joka seikka 
on antanut aihetta siihen että tätä käsitettä on liiaksi laa
jennettu. Komitea on ehdotukseensa laatinut määräyksen, 
että se, joka on tuomittu kansalaisluottamuksensa menettä
neeksi, on erotettu kaikista niistä oikeuksista ja eduista, 
joiden nauttimista varten vaaditaan hyvää mainetta. Tällä 
määräyksellä komitea on koettanut antaa käsitteelle paha 
maine tarpeellisen selityksen ja rajoituksen. Niitä tapauksia 
varten, joissa kansalaisluottamuksen menettäminen komitean 
ehdotuksessa löytyy määrättynä määräaikaisen vapausran
gaistuksen kanssa yhdessä, komitea on ehdottanut, että sel
lainen menettäminen on tuomittava määräajaksi päälle ran
gaistusajan, sillä sellaisissa tapauksissa olisi säännös kansa
laisluottamuksen menettämisestä ainiaaksi vastoin tuota ylem
pänä, mahdottomuudesta maan palvelukseen puhuttaessa, mai
nittua rikosoikeudellista periaatetta.

3 Luku.

Poiketen 1875 vuoden rikoslakiehdotuksesta, komitea 
on jättänyt ehdotukseensa ottamatta yleisiä perusteita rikolli
suutta ja rangaistusmäärää määrättäessä, sillä komitea katsoo 
sellaiset määräykset tieteen alalle kuuluviksi eivätkä säätö- 
näiseen lakiin sopiviksi, mikä nykyään lieneekin kaikkialla 
tunnustettu.

Komitea, joka 27 §:ssä on ehdottanut, että oikeuden 
sopii määrätä että vanhempain taikka sen, jonka hoidossa ja 
käskynalaisena lapsi on, pitää viittätoista vuotta nuorempaa 
lasta sen tekemästä rangaistavasta toiminnasta ojentaman 
kurituksella, on katsonut tarpelliseksi sen ohessa määrätä, 
että, jos oikeuden määräystä ei panna täytäntöön, kuritus 
on poliisiviraston toimesta pantava täytäntöön. Komitea ei, 
näet, ole katsonut sopivaksi ehdottaa, kuten 1875 vuoden
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ehdotuksen 233 §:ssä on tehty, rangaistusta vanhemmille 
tahi edusmiehille, jotka ovat laiminlyöneet määrätyn kuri
tuksen toimittamisen, sillä luultavasti jäisi sellaisen rangais
tusmääräyksen kautta monesti saavuttamatta säännöksen tar
koitus että lapsi pitää kuritettaman.

Epäilysten poistamiseksi komitea on 28 §:n 3 kohdassa 
ehdottanut nimenomaista määräystä, että säännöksiä viralta
panosta, mahdottomuudesta maan palvelukseen, pidätyksestä 
viran toimittamisesta ja kansalaisluottamuksen menettämi
sestä myöskin tulee käyttää, kun se, joka on päässyt vii
dentoista vaan ei kahdeksantoista vuoden ikään, tekee ran
gaistavan toiminnan. Komiteassa on tosin ollut kysymyksenä, 
sopiiko sitä, joka ei ole päässyt kahdeksantoista vuoden ikään, 
tuomita kansalaisluottamuksensa menettäneeksi. Komitea ei 
kuitenkaan ole katsonut oikeaksi puheenalaisessa kohdassa 
tehdä mitään poikkeusta sellaisen henkilön suhteen, koska 
ei nähtävästi ole syytä antaa tämän, kun hän on tehnyt 
kansalaisluottamuksen menettämisellä uhatun rikoksen, edel
leen nauttia tahi heti saada oikeuksia ja etuja, joiden nautti
miseen nykyään vaaditaan hyvää mainetta, ja koska yleinen 
oikeantajunta sitä paitsi epäilemättä loukkaantuisi esimer
kiksi siitä, jos edellämainitussa ijässä oleva henkilö, väärän 
valan tehtyänsä, heti sen jälkeen kumminkin kelpaisi to
distajaksi.

Ehdotukseensa komitea ei ole ottanut määräyksiä 1875 
vuoden ehdotuksen 87 §:ssä, jotka määräykset nähtävästi 
edellyttävät, että löytyy vähennettyä syyntakeisuutta. Komi
tean mielestä ei, näet, voida puhua mistään syyntakeisuuden 
eri asteista, vaan, komitean ajatuksen mukaan, se, joka ei 
teostansa ole täysin syyntaikeinen, pitää julistettaman ran- 
gaistuksettomaksi. Tietysti pitää sitä vastaan sellaisen tilan, 
joka heikontaa sielun toimimisen pontevuutta, esim. vanhuu
den, yksinkertaisuuden y. m., tosin lieventävänä seikkana 
vaikuttaman rangaistuksen määräämiseen yleensä noudatet
tavan rangaistuslatitudin rajain sisällä; mutta komitea ei ole 
luullut löytyvän otollista syytä, jonka nojalla sopisi tässä 
tapauksessa sallia tuomarin vähentää rangaistusta sanotun



166

latitudin alle, eikä sellaista ole sallittu muissakaan uudem
missa rikoslaeissa, paitsi Ruotsin ja Danskan.

Määräyksen 96 §:ssä 1875 vuoden ehdotuksessa, että 
se on rangaistuksen alainen, joka hätävarjelusta taikka pakko- 
oikeutta käyttäessään on tehnyt toiselle vahingon, eikä ole 
sitä ilmaissut, vaikka hän tiesi, että kolmas henkilö on siitä 
epäilyksen alaisena ja kiinnipantuna taikka syytteenalaisena, 
komitea on jättänyt ehdotuksestaan pois, sillä se määräys 
sisältää arveluttavan poikkeamisen tuosta yleisesti tunnuste
tusta oikeuden periaatteesta, ettei kukaan ole rangaistuk
seen syypää siitä että hän itse jättää tekemänsä rangaistavan 
toiminnan ilmiantamatta.

4  L u k u .

Komitea ei ehdotukseensa ole ottanut 69 §:n määräystä 
1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa, että toimintaa, joka oli 
jonkun rikoksen valmistelemista, ei käy pitäminen yrityksenä 
samaan rikokseen, koska komitean ehdotuksen 39 §:ssä sa
notaan nimenomaan että yritys on sellainen toiminta, jonka 
kautta rikoksen toimeenpanemista on alotettu, ja koska sel
laista toimintaa, joka ainoastaan sisältää rikoksen valmistele
mista, vaan jolla ei vielä ole rikoksen varsinaista toimeen
panemista alettu, siis johdonmukaisesti ei voida yrityk
senä pitää.

Määräyksestä komitean ehdotuksen 40 §:ssä, että yritys 
on rangaistava ainoastaan silloin, kun siitä on laissa erittäin 
säädettynä, komitea on uskonut ilman sen enempiä sään
nöksiä astuvan näkyviin, ettei yllytyksen, avunannon eikä 
suosimisen yrittäminen ole rangaistuksen alainen.

Määräykset 1875 vuoden ehdotuksen 75 ja 76 §:ssä 
komitea katsoo kokonaan tieteen alalle kuuluviksi ja etteivät 
ne sen tähden ole omansa säätönäiseen lakiin pantaviksi, 
jonka vuoksi komitea on jättänyt ne ehdotuksestansa pois.

Komitea on myöskin ehdotuksestansa jättänyt pois 77 
§:n 1875 vuoden ehdotuksessa, sillä siinä oleva määräys on 
nähtävästi itsestänsä tietty.
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Muut poikkeukset 1875 vuoden ehdotuksen 4 luvusta 
komitea on ehdottanut käytännöllisistä syistä ja pääasialli
sesti Saksan, Unkarin ja Alankomaiden rikoslakien tähän 
alaan kuuluvain säännösten mukaan.

5 Luku.

Koska sanat rangaistava toiminta", jotka komitea eh
dotuksensa 45 §:ssä on käyttänyt, sisältävät, että niillä tar
koitetaan myöskin avunantoa rikoksiin ja rikosten suosimista, 
niin myös rangaistuksilla uhottuja yrityksiä ja valmistelu- 
toiminnoita, niin komitea ei ole katsonut tarpeelliseksi, kuten 
1875 vuoden rikoslakiehdotuksen 117 §:ssä on tehty, ehdottaa 
erityistä määräystä yllytyksestä avunantoonpa suosimiseen.

Määräyksestä ehdotuksen 1 §:n 2 kohdassa astuu näky
viin, että sanalla „rikos“ komitean ehdotuksen 46 §:ssä tar
koitetaan myöskin valmistelutoiminnoita ja yrityksiä, milloin 
ne ovat rangaistavia, niin myös suosimista. Komitean mie
lestä se on itsestänsä selvää, että avunanto yllytykseen tahi 
avunantoon on rangaistava niinkuin avunanto itse rikokseen, 
jos sellaista on tehty taikka jos rangaistava yritys siihen 
on tapahtunut.

Kun useita henkilöitä on ollut osallisena rangaistavassa 
toiminnassa, on tieteessä ja käytännössä ilmaantunut eri 
mieliä siitä, pitäisikö mieskohtaisen suhteen, joka jonkun osal
lisena olleen kohdalta on sulkenut pois, vähentänyt taikka 
suurentanut hänen rangaistavaisuuttaan toiminnasta, vaikuttaa 
muiden rangaistavaisuuteen vai eikö. Tämä kysymys on niin 
suuresta merkityksestä lainkäytännössä, että komitea on 
katsonut nimenomaisen säännöksen siitä rikoslaissa tarpeel
liseksi. Se mielipide näkyy päässeen yhä enemmän valtaan, 
ettei mieskohtainen suhde vaikuta rangaistavassa toiminnassa 
osallisina olleiden muiden henkilöin rangaistavaisuuteen, paitsi 
sen, jota tämä suhde koskee; niinpä esimerkiksi se seikka, 
että joku osallinen ei ole päässyt viidentoista vuoden ikään 
taikka on mielipuoli, taikka, taposta tahi pesänkavaltami- 
sesta puhuttaessa, on tapetun tahi sen, jolta omaisuus on
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viety, sukulainen, ei saa vaikuttaa muiden osallisina olleiden 
henkilöin rangaistavaisuuteen, sekä että, milloin toiminta on 
rangaistava ainoastaan jonkun osallisen mieskohtaisen suh
teen perustuksella, niinkuin esimerkiksi eräissä virkamiesten 
rikoksissa, osallinen, joka ei ole sellaisessa suhteessa, jäte
tään rankaisematta, niin myös että, jos esimerkiksi virka
mies tekee itsensä syypääksi väärennysrikokseen virassansa, 
osallinen siinä tulee rangaistavaksi ainoastaan väärennys- 
rikoksista annettuin yleisten säännösten jälkeen. Yhtäpitä
västi tämän ja Unkarin sekä Alankomaiden rikoslakien mää
räysten kanssa niin myös pääasiassa yhtäpitävästi Saksan 
rikoslain sekä Venäjän uuden rikoslakiehdotuksen kanssa 
komitea on laatinut määräykset ehdotuksensa 47 §:ssä.

6 Luku.

Koska se, joka tekee itsensä rikoksen suosimiseen syy
pääksi, ei ole avullisena sen toimeenpanemisessa, vaan vasta 
rikoksen tehtyä toimii rikollisen hyväksi eikä siis ole kat
sottava osalliseksi rikoksessa, niin komitea, 1875 vuoden ri- 
koslakiehdotuksesta poiketen, on asettanut suosimisen eri 
lukuun. Ja koska suosiminen lisärikokseua liittyy rikoksiin 
yleensä, niin komitea, yhtäpitävästi sen kanssa mitä 1875 
vuoden ehdotus niin myös Ruotsin, Saksan, Unkarin ja muut 
rikoslait sisältävät, on ehdottanut yhteisiä rangaistusmää
räyksiä kaikesta muusta suosimisesta, paitsi siitä, joka teh
dään siten, että joku omaksi edukseen, eikä paljaastaan tur
vatakseen rikoksen tehnyttä rikoksen kautta saadun omai
suuden hallinnossa, kätkee, ostaa, vaihtaa itselleen, lahjana 
tahi panttina vastaanottaa, myöpi, muuttaa tahi muuksi val
mistaa omaisuutta, minkä hän tietää taikka täytyy otaksua 
saaduksi näpistelemällä, varastamalla, kavaltamalla, pesän- 
kavaltamisella, ryöstämällä tahi sellaisen toiminnan kautta, 
joka on rangaistava niinkuin ryöstö. Niin ollen komitea on 
katsonut sopimattomaksi siitä osasta lakia, joka sisältää 
yleisiä määräyksiä, jättää pois ja, kuten muutamissa uudem
missa laeissa on tapahtunut, erityisiä rikoksia koskevain sään-
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nösten joukkoon panna myöskin määräykset suosimisesta 
muissa kuin vasta luetelluissa tapauksissa. Sitä vastaan 
viimmeksimainittu suosiminen, joka vaarallisuutensa tähden 
tarvitsee erityistä ja kovempaa rankaisemista, kuin muu suo
siminen, on komitean mielestä sen läheisen yhteyden vuoksi 
omaisuusrikosten kanssa sopivin asettaa näitä rikoksia kos- 
kevain säännösten joukkoon, kuten on tehty myöskin 1875 
vuoden ehdotuksessa.

Tieteen alalla ja uudemmissa rikoslaeissa on se mieli
pide päässyt valtaan, että suosiminen, joka on luvattu ennen 
suositun rikoksen tekoa tahi sitä tehtäessä, on avunannoksi 
katsottava. Komiteakin on tähän mielipiteesen yhtynyt. Es
tääkseen kuitenkin sitä väärää käsitystä, että se, joka on 
tehnyt itsensä syypääksi suosimiseen puheenalaista laatua, 
pitäisi rangaistaman sekä avunannosta että suosimisesta, ko
mitea on katsonut tarpeelliseksi ehdottaa 50 §:ään määräystä, 
että sellaisissa tapauksissa pitää tuomittaman ainoastaan 
avunannosta rangaistukseen; tästä määräyksestä astuu myös
kin se näkyviin, että, jos se, joka on tehnyt itsensä syy
pääksi suosimiseen, on saattanut toisen tekemään rikoksensa 
sen kautta että hän ennen rikoksen tekoa on sitoutunut sitä 
suosimaan, häntä ei myöskään käy tuomitseminen eri ran
gaistukseen suosimisesta, vaan että hän on tuomittava ran
gaistukseen ainoastaan yllytyksestä. Siihen nähden ei viim- 
meksimainittua tapausta varten ole katsottu erityistä mää
räystä tarvittavaksi.

7 Luku.

Säännöstä 115 §:n 1 kohdassa 1875 vuoden rikoslaki- 
ehdotuksessa, että jälleenlankeemuksesta rangaistavaan toi
mintaan ei sovi tuomita rangaistusta, jos kummankin toi
minnan välillä on kulunut umpeen se aika, joka on voimassa 
sellaisen toiminnan virallisesta syyttämisestä, komitea ei ole 
katsonut voivansa säilyttää, koska jälleenlankeemuksen ran
gaistusta, 52 §:n mukaan komitean ehdotuksessa, ei käy tuo
mitseminen ennenkun rangaistus edellisestä toiminnasta on
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kärsitty, ja koska mainitun säännöksen johdosta 1875 vuoden 
ehdotuksessa saattaisi käydä niinkin, että ensinmainitussa §:ssä 
mainittua rankaisemista varten määrätty aika olisi kulunut 
umpeen jo ennenkun rangaistus edellisestä toiminnasta olisi 
täyteen kärsitty. Komitea on sen sijaan, useimpien uudem
pani rikoslakien kanssa yhtäpitävästi, ehdottanut 53 §:ään 
sellaista säännöstä, että jälleenlankeemuksen- rangaistusta ei 
käy tuomitseminen, jos kymmenen vuotta on, ennenkun jä l
leen lankeemus tapahtui, kulunut umpeen siitä kuin rikolli
nen pääsi kärsimästä edellisen toimintansa rangaistusta. Sitä 
paitsi komitea, että jutuissa jälleenlankeemuksesta voitaisiin 
saada selvitys siitä minä päivänä sakko edellisestä toimin
nasta on maksettu, ehdotukseensa asetukseksi rangaistusten 
täytäntöönpanosta, sen 68 §:ään, on pannut määräyksen, että 
ulosottomiehen pitää tiliinsä sisääntulleista sakoista merkitä 
päivät, milloin sakot ovat maksetut.

8 Luku.

Koska 1875 vuoden räkoslakiehdotuksen 99 §:ssä niin 
kutsuttua aatteellista yhteensattumista merkitsemään käytetyt 
sanat „jos yksi toiminta sisältää useampia rikoksia44 komi
tean ajatuksen mukaan eivät selvästi osota, mitä niillä tar
koitetaan, varsinkaan koska voidaan epäillä sitä, saattaako 
todellakin yksi toiminta sisältää enemmän kuin yhden rikok
sen, niin komitea, useimpien uudempain rikoslakien kanssa 
yhtäpitävästi, on määrittänyt aatteellisen yhteensattumisen 
usean lainsäännöksen rikkomiseksi ainoastaan yhdellä toi
minnalla. Tässä, niinkuin helposti huomataan, komitea on 
tarkoittanut ainoastaan tuota niin kutsuttua erilaatuista aat
teellista yhteensattumista. Siltä varalta taas, että joku yh
dellä toiminnalla on rikkonut ainoastaan yhden säännöksen, 
mutta saman toiminnan kautta on rikkonut useampia henki
löitä vastaan (niin kutsuttu ykdenlaatuinen aatteellinen yh- 
teensattuminen), komitea ei ole katsonut erityistä määräystä 
tarpeelliseksi, koska tässä tapauksessa ei voida käyttää muuta 
kuin yhtä rangaistusmääräystä, ja koska rangaistusta mää-
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rättäessä se että toiminnan kautta on loukattu useampia 
henkilöitä tietysti on raskauttavana seikkana otettava huo
mioon.

1875 vuoden ehdotuksen 102 §:ssä olevan määräyksen, 
että tuomarilla todellisessa yhteensattumisessa on valta har- 
kinnon jälkeen lisätä sitä kovinta rangaistusta, minkä joku 
eri rikoksista on ansainnut, muilla rangaistuksilla yhteensä, 
ainoastaan sillä rajoituksella ettei koko rangaistus saa nousta 
kaikkien eri rangaistusten yhteenlaskettuun määrään, komitea 
katsoo sellaiseksi, että siinä on sijaa melkeen rajattomalle 
mielivallalle ilman että tuomari on velvollinen ilmoittamaan 

. perustusta päätökseensä. Ja koska se, joka useasta ran
gaistavasta toiminnasta tuomitaan yhdellä kertaa, on oikeu
tettu hakemaan päätökseen muutosta myöskin mitä rangais
tuksen määräämiseen tulee ja koska niin ollen on tarpeel
lista panna kullekin toiminnalle sen rangaistus päätöksessä 
näkymään, niin, komitean ajatuksen mukaan, se olisi maas
samme sopimatonta ja tekisi lainkäytännössä hämmennystä, 
jos rangaistuksia yhteenpantaessa sallittaisiin rangaistusmäärää 
vieläkin punnita. Tästä syystä ja koska ei löydy otollista 
perustusta lyhytaikaisia vapausrangaistuksia yhteenpantaessa 
vetää niistä joku osa pois, komitea, sen mukaan mitä Ruotsin 
rikoslaissa säädetään, on ehdottanut että rangaistukset to
dellisessa yhteensattumisessa pitää pantaman yhteen, kum
minkin sellaisella rajoituksella, minkä komitea on ehdot
tanut 58 §:ään.

9 Luku.

Määräyksen 131 §:ssä 1875 vuoden rikoslakiehdotuk- 
sessa, että aika, jonka kuluttua tuomittua rangaistusta ei 
käy paneminen täytäntöön, on riippuvainen siitä rangaistuk
sesta, mikä olisi voinut olla rangaistavan toiminnan seurauk
sena, komitea on katsonut sopimattomaksi, koska tämän mää
räyksen johdosta täytäntöönpanijalla olisi valta tulkita rikos
lakia, joka ainoastaan on oikeuksille uskottava. Komitea on 
sen sijaan 73 §:ään ehdottanut, että se aika, jonka kuluttua
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rangaistus on vanhentunut, on riippuvainen siitä rangaistuk 
sesta, minkä päätös sisältää, jonka ajan komitea, uudempain 
rikoslakien kanssa yhtäpitävästi, on ehdottanut pitemmäksi, 
kuin syytteenteon vanhentumisesta määrätyn ajan, koska syyt
teen vanhentumisen aika riippuu rangaistavaa toimintaa var
ten säädetystä korkeimmasta rangaistuksesta, ja koska tämän 
johdosta, niin myös siihen nähden ettei rangaistuslatitudin 
korkeinta määrää juuri milloinkaan tuomita, rangaistuksen 
täytäntöönpanon aika, jos se, kuten 1875 vuoden ehdotuk
sessa on tehty, pantaisiin riippumaan siitä rangaistuksesta, 
mikä olisi voinut olla toiminnan seurauksena, useimmasti 
jäisi lyhemmäksi, kuin syytteenteon aika samasta toiminnasta, 
joka olisi vasten yleisesti tunnustettuja oikeuden periaatteita.

Säännökset 1875 vuoden ehdotuksen 126 ja 135 §:ssä 
ovat toisin kuuluvina asetetut, 126 §:n säännökset komitean 
ehdotukseen asetukseksi uuden rikoslain voimaanpanemisesta, 
sen 29, 30 ja 31 §:ään, ja 135 §:n säännökset komitean eh
dotukseen asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta, sen 
7 §:ään.

10 Luku.

Koska komitean mielestä on oikeudenmukaista, että 
sellaisen henkilön, joka kriminaalisesti on syyntakeeton, mat- 
kaansaattama vahinko on tämän henkilön korvattava, ellei 
vahingon korvausta voida saada siltä, joka vahingon korvaa
miseen nähdään velkapääksi, sen tähden että hän on laimin
lyönyt mainitun henkilön hoitamisen, niin komitea on tähän 
suuntaan ehdottanut 82 §:ään lisäystä 148 §:n määräykseen 
1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa.

11 Luku,

Poiketen 153 §:n määräyksestä 1875 vuoden rikoslaki- 
ehdotuksessa, että Jumalan pilkkaaminen on rangaistava, 
komitea on luullut itsensä velvolliseksi ehdottamaan 86 §:ään 
rangaistusta Jumalan pilkkaamisesta ainoastaan jos se ta-
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pahtuu julkisesti ja synnyttää pahennusta. Tätä tehdessään 
komitea on ollut siinä käsityksessä, jota nykyään tuskin vää
räksi väitettänekään, ettei Jumalata voida loukata millään 
inhimillisellä toiminnalla ja ettei Häntä sen vuoksi myöskään 
tarvitse hyökkäyksiltä turvata, mutta että korkeimman olen
non pilkkaaminen sitä vastaan, kun se tapahtuu julkisesti 
ja pahennusta synnyttävällä tavalla, on muiden ihmisten us
konnollisten tunteiden loukkaamista, jossa suhteen rikoslain 
turvaa ei saa puuttua.

Komitea on 160 §:n rangaistusmääräystä 1875 vuoden 
ehdotuksessa sille, joka on vietellyt, pettänyt tahi pakot
tanut jonkun uskokunnan jäsenen kääntymään toiseen uskon
oppiin, rajoittanut sen verran, että komitea 89 §:ään on eh
dottanut rangaistusta ainoastaan siltä varalta, että jonkun 
Suomenmaassa laillisesti tunnustetun uskokunnan jäsen siinä 
mainitulla tavalla saatetaan kääntymään toiseen uskonoppiin. 
Komitea ei, näet, ole katsonut valtion velvollisuudeksi eikä 
sen eduille tarpeelliseksi erityisillä rangaistusmääräyksillä 
suojella uskoonkäännytykseltä muita uskokuntia, kuin niitä, 
jotka valtio on uskokunniksi tunnustanut. Se on selvää, 
että puheenalaista laatua olevat toiminnat, jotka tehdään 
muita kuin valtion tunnustamia uskokuntia vastaan, voidaan 
rangaista jonkun muun lainkohdan jälkeen, esimerkiksi 222 §:n 
jälkeen komitean ehdotuksessa.

Säännökset 157 §:n viimmeisessä kohdassa niin myös 
158, 159 ja 163 §:ssä 1875 vuoden ehdotuksessa komitea 
on, koska ne eivät sisällä yleisiä määräyksiä, vaan koskevat 
ainoastaan maan evankelis-lutherilaisten seurakuntain kirkko
laissa olevain määräysten rikkomista, asettanut väärintekoin 
joukkoon ehdotuksensa 392, 393, 394, 395 ja 396 §:ään.

Komitea on ehdotuksestansa jättänyt pois 161 §:n 1875 
vuoden ehdotuksessa, koska komitea ei katso siinä maini
tusta pakoituksesta muuta rangaistusmääräystä tarpeelliseksi, 
paitsi sen, joka pakoituksesta yleensä löytyy säädettynä ko
mitean ehdotuksen 222 §:ssä, ja koska viettelemistä vieraan 
uskonopin jumalanpalvelukseen tahi hartaudenharjoitukseen, 
komitean ajatuksen mukaan, ei käy rankaiseminen, ellei sei-
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lainen vietteleminen ole rangaistava yrityksenä sellaiseen ri
kokseen, josta puhutaan komitean ehdotuksen 89 §:ssä.

Määräykset sapatin rikkomisesta 1875 vuoden ehdo
tuksen 164, 165 ja 168 §:ssä komitea on, koska ne kuuluvat 
järjestyshoitoon, asettanut väärintekoin joukkoon ehdotuk
sensa 397 ja 398 §:ään.

12  L u k u . .

Vaikka komitea, samaten kuin 1875 vuoden rikoslaki- 
ehdotuksessakin, on valtiopetoksen yrittämisestä määrännyt 
saman rangaistuksen, kuin täysin tehdystä rikoksesta, on 
komitea kuitenkin, vasten sanottua ehdotusta, kriminaali- 
oikeutta koskevan valtiotaidon perustuksella ehdottanut ran- 
gaistuksettomuutta sille, joka on luopunut yrityksestä sel
laiseen rikokseen. Komitea on kumminkin valtiopetosrikosten 
vaaralliseen laatuun katsoen, poiketen siitä mitä ehdotuksen 
42 §:ssä muuten säädetään yritysten rangaistuksettomuudesta, 
97 §:ään ehdottanut, että yritys valtiopetokseen, jos syyllinen 
itsestänsä eikä ulkonaisten esteiden tähden, ennenkun yritys 
on tullut ilmi, on luopunut rikoksen täyttämisestä, on oleva 
rangaistukseen ainoastaan jos hän itse on estänyt kaiken 
omasta sekä muiden samassa teossa osallisten toimesta syn
tyneen vahingollisen vaikutuksen, taikka jos se on estetty 
hänen ajoissa viranomaisille tekemänsä ilmoituksen kautta. 
Komitea on myöskin tämän johdosta katsonut itsensä vel
volliseksi samaan §:ään ehdottaa samallaista säännöstä sille, 
joka on luopunut valtiopetoksen valmistelusta.

17  Luku.

Määräystä 1875 vuoden rikoslakiehdotuksen 207 §:ssä, 
joka sisältää rangaistuksen virkamiehelle tehdystä väkival
lasta tälle kostoksi jostakin hänen virkatoimestaan, ei ko
mitea ole ottanut ehdotuksensa sitä vastaavaan 125 §:ään. 
Tässä luvussa puhutaan, näet, julkisen toimituksen erinäi
sestä suojelemisesta, eikä tähän siis sovi panna rangaistus-
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määräystä siitä väkivallasta, joka tapahtuu toimitetun virka
toimen perästä; sitä vastaan virkamiehelle kostoksi hänen 
virkatoimestaan tehty väkivalta on, komitean ajatuksen mu
kaan, katsottava pahoinpitelyksi, joka on tehty raskautta
vissa seikoissa.

Siltä varalta, että sellaisesta rangaistavasta toimin
nasta, joka mainitaan komitean ehdotuksen 125, 127, 128 ja 
135 §:ssä, on seurannut vaikea ruumiin- tahi terveydenvamma 
taikka kuolema, komitea, poiketen 1875 vuoden ehdotuk
sesta, on katsonut tarpeelliseksi ehdottaa erityistä rangais
tusta, koska rangaistus sellaisesta rikosten yhteensattumi- 
sesta muuten tulisi määrättäväksi 54 §:ään komitean ehdotuk
sessa asetetun säännöksen mukaan ja sen johdosta, komitean 
mielestä, tulisi olemaan kovin pieni rikollisuuteen verraten.

Koska saattaa käydä niin, että väkijoukko yhdessä tekee 
ihmisille taikka omaisuudelle väkivaltaa, vaikka siinä, kuten 
1875 vuoden ehdotuksen 209 ja 217 §:ssä edellytetään, ei 
samalla tehdä kapinata eikä meteliä, niin komitea on kat
sonut tarpeelliseksi, sen mukaan mitä useimmat uudemmat 
rikoslait sisältävät, ehdottaa 128 §:ään rangaistusta myöskin 
nyt huomautetussa tapauksessa harjoitetusta väkivallasta.

232 §:ssä 1875 vuoden ehdotuksessa säädetään ran
gaistus sille, joka ei anna tietoa tässä §:ssä mainitusta taikka 
muusta sellaisesta törkeästä tahi yleistä vaaraa tuottavasta 
rikoksesta, milloin joku sitä hankkii. Koska sanat „törkeä 
tahi yleistä vaaraa tuottava rikos“ kumminkin ovat kovin 
epämääräiset ja voivat antaa aihetta erilaisiin selityksiin, 
vaan koska jokainen nähtävästi on oikeutettu saamaan var
muutta siitä, mitä rikoksia hän on velkapää ilmoittamaan, 
niin komitea on katsonut itsensä velvolliseksi ehdotuksensa 
142 §:ssä, kuten useimmissa uudemmissa rikoslaeissa on ta
pahtunut, luettelemaan kaikki ne rikokset, joista sellainen 
ilmoitus on tehtävä.

19 Luku.
Niinkuin uusimmissa rikoslaeissa on tapahtunut, samoin 

ei komiteakaan ole tähän lukuun ottanut muita rangaistavia
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toiminnotta, kuin niitä, jotka sisältävät rikoksia toisen säätyä 
vastaan. Sen tähden 256, 257 ja 258 § vastaavassa luvussa 
1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa, joissa säädetään rangais
tuksia erilajisista petoksista ja väärennyksistä, on jätetty 
pois komitean puheenalaisesta luvusta. Komitean ajatuksen 
mukaan ei sanotuissa §:issä mainituista rikoksista tarvita 
muita säännöksiä, kuin ne, mitkä komitea on ehdottanut 
319 ja 329 §:ään.

20 Luku.

Koska se on yhteiskunnalle menestykseksi, että avio
liitot, mikäli mahdollista, ovat pysyväisiä, vaan koska useim
missa tapauksissa tulisi avioliittoon huono sopu, joka antaisi 
aihetta sen purkamiseen, jos huoruudesta sallittaisiin tehdä 
virallinen syyte, vaikka syytön on antanut syylliselle anteeksi 
eikä ole hakenut avioeroa, niin komitea on mahdollisimman 
vähäiseksi rajoittanut virallisen syyttäjän oikeutta sellaisissa 
asioissa tehdä syytteitä, ja sen vuoksi komitea ehdotukses
tansa on jättänyt pois sen määräyksen 261 §:ssä 1875 vuo
den rikoslakiehdotuksessa, että virallinen syyttäjä saa tehdä 
syytteen huoruudesta silloinkin, kun syyllinen aviopuoliso on 
oikeudessa velvoitettu antamaan huoruudessa siitetylle lap
selle eläkettä. Samalla on määräys sanotussa §:ssä, että 
huoruudenrikos kuuluu virallisen syytteen alle, jos se sisäl
tää muunkin rikoksen, josta sopii tehdä sellainen syyte, jä
tetty pois komitean ehdotuksesta, sillä sellaisia tapauksia 
varten löytyy yleinen säännös ehdotuksessa asetukseksi uuden 
rikoslain voimaanpanemisesta, sen 27 §:ssä.

176

21 Luku.

Ehdotuksestaan komitea on jättänyt pois 270 §:n 1875 
vuoden rikoslakiehdotuksessa, koska sellaista salavuoteutta, 
joka siinä §:ssä mainitaan, ei, komitean mielestä, enää tule 
rangaistuksella uhata. Rangaistusmääräyksen säilyttäminen 
sellaisesta salavuoteudesta on nähtävästi nykyään vasten
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yleistä oikeantajuntaa maassamme, koska näinä aikoina ei 
siitä liene tehty syytettä, paitsi kun nainen on hakenut sala- 
vuoteudessa siitetylle lapselleen eläkettä ja siten on ollut 
pakoitettuna itse ilmiantamaan rikollisuutensa. Koska se ei 
ole millään tavalla otaksuttavaa, että tämä seikka tulisi vas
taisuudessakaan muuttumaan, niin tämän johdosta, ja koska 
makaaja harvoin voidaan rikokseen syypääksi sitoa, ainoas
taan muutamat niistä naisista, jotka ovat tehneet itsensä 
salavuoteuteen syypäiksi, ja — sen pahempi — niistä juuri 
ne, jotka, useimmasti makaajan kovuuden tähden, ovat jou
tuneet siihen surkuteltavaan tilaan, että heidän täytyy oi
keudessa hakea makaajan velvoittamista antamaan lapsen 
elatukseen apua, tulisivat kärsimään laissa salavuoteudesta 
säädetyn rangaistuksen, joka kohtuuton asian laita osaltansa 
näyttää tehokkaalta syyltä, mikä kieltää säilyttämästä ran
gaistusta puheenalaista laatua olevia tekoja varten. Ei myös
kään löydy missään uudemmassa rikoslaissa, paitsi Ruotsin, 
säädettynä rangaistusta sellaisesta teosta. Ruotsin rikoslaki 
taas määrää siitä rangaistuksen ainoastaan miehelle ja senkin 
vaan silloin, kun hän velvoitetaan antamaan salavuoteudessa 
siitetylle lapselle eläkettä, mutta ei missään tapauksessa 
naiselle.

Määräykset 1875 vuoden ehdotuksen 851, 352, 353 ja 
354 §:ssä, jotka koskevat väkisinmakaamista, naisen pakot
tamista kärsimään haureellista toimintaa, sekä salavuoteutta 
tahi muuta haureellista toimintaa naisen kanssa, joka on 
tunnottomassa tilassa, ja jotka §:t sanotussa ehdotuksessa 
ovat asetetut siihen lukuun, missä puhutaan rikoksista toisen 
vapautta vastaan, komitea, koska näissä §:issä mainitut ri
kokset tarkoittavat haureutta ja siten oikeastaan ovat siveys- 
rikoksina pidettävät, on pannut puheenalaiseen 21 lukuun 
siveysrikosten joukkoon, kuten myöskin on tapahtunut kai
kissa muissa uudemmissa rikoslaeissa, paitsi Ruotsin.

22 Luku.
280 ja 281 §:ssä 1875 vuoden ehdotuksessa määrätään 

erotus murhan ja tahallisen tapon välillä siten, että se, joka
12
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tahallansa tappaa toisen, tekee itsensä syypääksi murhaan, 
jos tappaminen tapahtuu vakaalla aikomuksella, ja tahalli
seen tappoon, jos se tapahtuu pikaistuksissa. Tämä mää
räys on, komitean mielestä, mainitun erotuksen osottami- 
seksi joksikin epäselvä ja joksikin vaillinainen. Yleisö ei, 
näet, voine tarkemmitta selityksittä oikein ymmärtää sanoja 
„ vakaa aikomus" ja „pikaistus“, ja tahallista tappoa saattaa 
ilmaantua ilman että tappaminen on tapahtunut vakaasta 
aikomuksesta enemmän kuin pikaistuksissakaan, esimerkiksi 
kun joku epätoivossa, joka on muuttunut tunnottomuudeksi, 
taikka huolten sortamassa mielentilassa tahallansa tappaa 
toisen. Komitea on sen vuoksi, Ruotsin laista poiketen, 
mutta muiden uudempain rikoslakien kanssa yhtäpitävästi 
180 ja 181 §:ään ehdottanut, että erotus murhan ja tapon 
välillä osotettaisiin määräyksellä, että se, joka tahallansa 
tappaa toisen, rangaistaan murhasta, jos hänen aikomuksensa 
oli aprikoitu, mutta muussa tapauksessa taposta.

Komitea on rangaistukseksi murhasta elinkautisen ku
ritushuoneen rinnalle, mikä 1875 vuoden ehdotuksessa on 
tämän rikoksen rangaistukseksi määrätty, ehdottanut myöskin 
hengenrangaistusta, sillä, komitean mielestä, kokemus maas
samme on osottanut, että meillä on yhteiskunnan turvaami
seksi vielä tarpeellista säilyttää hengeurangaistus muutamia 
murhatapauksia varten, esimerkiksi jos murha on tehty erin
omaisen raskauttavissa seikoissa, taikka jos joku on tehnyt 
useampia murhia, joista hän yhdellä kertaa joutuu syytteen- 
alaiseksi, taikka jos hän uudestaan on tehnyt murhan ja 
siten osottanut itsensä yleiselle turvallisuudelle suuresti vaa
ralliseksi.

Määräykset 283, 284, 285, 288 ja 289 §:ssä siinä lu
vussa 1875 vuoden ehdotuksessa, jossa puhutaan murhasta 
ja muusta taposta, komitea on ehdotuksessaan, kuten useim
missa uudemmissa rikoslaeissa myöskin on tapahtunut, aset
tanut siihen lukuun, jossa puhutaan pahoinpitelystä, koska 
niissä tapauksissa, jotka näissä §:issä mainitaan, teko ei oi
keastaan ole tapoksi katsottava, vaan sisältäväksi tahallisen 
pahoinpitelyn ja sen kanssa yhteensattuneen kuoleman tuot-
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tautisen toiselle, ja koska niin ollen, niin myös siihen nähden 
että rangaistus törkeänlaatuisesta pahoinpitelystä on kovempi 
kuin kuoleman tuottamisesta toiselle, rangaistus sellaisesta 
teosta, 54 §:n nojalla komitean ehdotuksessa, on määrättävä 
pahoinpitelystä annettuin säännösten mukaan, joiden jouk
koon komitea kuitenkin, sillä perustuksella, mikä 17 luvun 
perussyissä mainittiin ehdotuksen 125 §:stä, on ehdottanut 
erityistä rangaistusta sellaisesta yhteensattumisesta.

Tästä luvusta komitea on jättänyt pois 286 §:n mää
räykset 1875 vuoden ehdotuksessa. Niitä tapauksia varten, 
jolloin sanotussa §:ssä mainittu teko sisältää murhan tahi 
tapon, ei, näet, tarvita muuta säännöstä, kuin mitä 54 § 
komitean ehdotuksessa sisältää. Mitä taas tulee niihin ta
pauksiin, joissa tekijä ei ole tarkoittanut kenenkään tappa
mista, vaikka teosta lähti toiselle kuolema, niin komitea sa
moista syistä, jotka 283 y. m. §:istä 1875 vuoden ehdotuk
sessa puhuttaessa äsken mainittiin, on asettanut tällaiset yh- 
teensattumiset, kuten myöskin on tapahtunut kaikissa niissä 
uudemmissa rikoslaeissa, mitkä komitealla ovat olleet saata
vissa, yhteyteen rangaistusmääräysten kanssa niistä rikok
sista, joista toiselle on seurannut kuolema, ja siinä, samalla 
perustuksella, joka mainittiin komitean ehdotuksen 125 §:n 
perussyissä, ehdottanut erityistä rangaistusta sellaisesta yh
teensattumisesta.

23 Luku.

Ehdotuksestaan komitea on jättänyt pois 324 §:n mää
räyksen 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa, että se makaaja 
on rangaistava, joka ei anna elatusta eikä hoitoa makaa
mallensa naiselle, jos nainen sellaisen kovuuden johdosta on 
tappanut, ajanut ulos taikka pannut surmille sikiönsä. Ko
mitean ajatuksen mukaan ei sellaisesta laiminlyömisestä käy 
rangaistusta säätäminen, sillä se ei sisällä osallisuutta naisen 
mainitussa rikoksessa eikä sitä myöskään voida katsoa kuo
leman tuottamiseksi sikiölle. Jos oltaisiin johdonmukaisia, 
niin sellainen säännös vaatisi myöskin rangaistusmääräystä
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makaajalle, jos hän jättäisi häneltä tuomitun lapseneläk
keen maksamatta ja äiti sen johdosta tappaisi lapsen; mutta 
olisihan tällainen määräys ilmeisesti väärä. Muuten voisi 
puheenalainen säännös, jolle ei, komitean tietojen mukaan, 
löydy vastaavata missään uudemmassa laissa, myöskin tehdä 
naiselle mahdolliseksi pakoittaa lapsensa todellista tahi vää
rin ilmoitettua isää perättömiin tahi ylen suuriin maksuihin.

Koska tuo 1875 vuoden ehdotuksen 325 §:ssä mainittu 
laiminlyöminen, komitean ajatuksen mukaan, kriminaalioikeutta 
koskevan valtiotaidon perustuksella on rangaistava, katso
matta siihen onko laiminlyömisestä seurannut sikiölle kuo
lema vai eikö, niin komitea on asettanut sanotun §:n toi
sin kuuluvana väärintekoin joukkoon rikoslakiehdotuksensa 
419 §:ään.

24 Luku.

28 luku 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa, joka luku 
vastaa „ komitean puheenalaista lukua, sisältää rangaistus
määräyksiä sille, joka, vapauttaakseen itsensä velvollisuute
naan olevasta hoidosta tahi johtauksesta, avuttomaan tilaan 
panee ulos tahi jättää lapsen tahi avuttoman henkilön, taikka, 
samoissa aikeissa, panee tahi jättää samallaiseen tilaan sen, 
jota hän on sitoutunut tahi muuten on velkapää kuljetta
maan tahi saattamaan. Komitean ajatuksen mukaan ei kuiten
kaan löydy syytä näissä tapauksissa panna rikoksentekijän ran- 
gaistavaisuutta riippumaan hänen edellämainitusta aikomuk
sestansa, vaan siinä seikassa että toiminta on tehty tahallisesti, 
olkoonpa se sitten missä aikomuksessa hyvänsä, on nähtä
västi kyllin sen rankaisemiseksi; sen vuoksi komitea 192 
§:ssä on mainittuun suuntaan ehdottanut muutosta sanotussa 
säännöksessä. Sitä paitsi komitea on katsonut tarpeelliseksi 
ehdottaa samaan §:ään rangaistusta siltäkin varalta, että se, 
joka panee ulos, tahi saattaa avuttomaan tilaan lapsen tahi 
avuttoman henkilön, ei ole sitoutunut eikä ole velkapää lasta 
tahi mainittua henkilöä hoitamaan, koska syyllinen muuten 
sellaisesta oikeudenvastaisesta toiminnasta, vaikka se sisältää
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vaaran toisen hengelle tahi terveydelle, tulisi pääsemään ran
gaistuksesta aivan vapaaksi.

25 Luku.

25 luvussa 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa, joka 
luku vastaa komitean puheenalaista lukua, löytyy eri ran- 
gaistuslatitudit pahoinpitelystä, jos se tapahtuu vakaalla aiko
muksella taikka pikaistuksissa. Mitä tulee sanoihin »vakaa 
aikomus" ja »pikaistus", niin komitea viittaa siihen mitä 
komitea jo niistä on muistuttanut 22 luvun perussyissä. Mitä 
taas tulee eri rangaistuslatitudien määräämiseen pahoinpite
lystä, jos se on tapahtunut aprikoidulla aikomuksella taikka 
ilman sitä, niin komitea on katsonut sen sopimattomaksi. 
Pahoinpitelyn kautta synnytettyin vahinkoin suureen erilai
suuteen nähden se, näet, paremmin vienee oikeuden perille, 
jos yleensä määrätään ainoastaan yksi latitudi kullekin pa
hoinpitelylle lajiansa. Siten tuomari tämän johdosta laaditun 
avaramman latitudin rajain sisällä voi päästä tilaisuuteen oi
keammin, kuin mitä muuten voisi tapahtua, määrämään ran
gaistusta ottamalla kaikki seikat objektiviseltakin kannalta 
huomioonsa. Näistä syistä ja saattaaksensa lainkäytäntöön 
suurempaa yksinkertaisuutta ja selvyyttä, komitea on luullut 
itsensä velvolliseksi puheenalaisessa kohdassa seuraamaan 
uusimpien rikoslakien, niinkuin Saksan, Zuriehin, Unkarin ja 
Alankomaiden lakien, esimerkkiä. Mainituissa laeissa ei ni
mittäin löydy erityisiä rangaistuslatitudeja siltä varalta, että 
pahoinpitely on tapahtunut vakaalla aikomuksella taikka ilman 
sellaista aikomusta.

Koska terveydenvamma saattaa syntyä muullakin ta
valla, kuin pahoinpitelyn kautta, esimerkiksi uhkauksen kautta, 
niin komitea, 1875 vuoden ehdotuksesta poiketen, on tähän 
lukuun ehdottanut rangaistusta toisen vahingoittamisesta ter
veyden puolesta, olkoonpa se tehty pahoinpitelyn kautta 
tahi ei.

Siihen suureen erotuksen nähden, mikä on rangaistus
ten välillä sellaisesta pahoinpitelystä, josta toinen on saanut



182

vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman, ja sellaisesta pa
hoinpitelystä, josta on lähtenyt vähempi vamma, komitea, 
koska 1875 vuoden ehdotuksen 292 §:ssä vaikeata ruumiin
vammaa osottamaan käytetyt sanat »pitkäksi aikaa kovin 
kivulloinen", „vaikea vamma", »vaikea ruumiinvika", »poista- 
maton vaikea haitta ruumiin tahi sielun terveydelle" ovat 
kovin horjuvaiset ja antavat kovin avarata alaa erilaisille 
selityksille, on katsonut itsensä velvolliseksi 196 §:ään eh
dottaa tarkempia määräyksiä siitä mitä vaikealla ruumiin- 
tahi terveydenvammalla ymmärretään.

Samoista syistä, jotka 22 luvun perussyissä mainittiin 
1875 vuoden ehdotuksen 286 §:stä, komitea on käsillä ole
vasta luvusta jättänyt pois 295 §:n määräykset sanotussa 
ehdotuksessa ja asettanut siinä mainitut yhteensattumiset 
yhteyteen rangaistusmääräysten kanssa niistä rikoksista, joista 
toiselle on lähtenyt vaikea ruumiin- tahi terveydenvamma, 
sekä, sillä perustuksella, joka 17 luvun perussyissä mainit
tiin komitean ehdotuksen 125 §:stä, ehdottanut erityistä ran
gaistusta sellaisesta yhteensattumisesta.

304 §:n määräyksen 1875 vuoden ehdotuksessa, jossa 
säädetään rangaistus hengenvaarallisen aseen tahi välikappa
leen toista vastaan nostamisesta, vaikka ei tämä olekaan 
siitä vammaa saanut, komitea, koska sellainen toiminta on 
järjestysrikkomus ja myöskin katsoen ehdotuksensa 5 §:n 
säännökseen, on asettanut väärintekoin joukkoon 417 §:ään.

306 § 1875 vuoden ehdotuksessa sisältää, paitsi muuta, 
sen määräyksen, että virallinen syyttäjä saa tehdä syytteen 
sellaisesta pahoinpitelystä, josta muuten käy virallista syy
tettä tekeminen ainoastaan asianomistajan ilmiannon perästä, 
jos pahoinpitely on tapahtunut jumalanpalveluksessa taikka 
sellaisessa tilaisuudessa tahi sellaisessa paikassa, joka tässä 
§:ssä sanotaan. Komitea on jättänyt pois tämän määräyksen 
ehdotuksestansa, koska se ei näytä tarpeelliselta eikä sopi
valta, että virallinen syyttäjä saa puheenalaista laatua ole
vasta pahoinpitelystä tehdä syytettä asianomistajan sitä ilmi
antamatta muussa tapauksessa, kuin milloin toiminta samalla 
sisältää sellaisen säännöksen rikkomista, jonka rikkominen
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kuuluu virallisen syytteen alle, esimerkiksi jumalanpalveluksen 
häiritsemistä, ja komitea on pannut määräyksen, että pahoin
pitely sellaisessa tapauksessa kuuluu virallisen syytteen alle, 
ehdotukseensa asetukseksi uuden rikoslain voimaanpanemi
sesta, sen 27 §:ään.

1875 vuoden ehdotuksen 305 §:ssä säädetään, että sitä, 
joka laillisesti oikeutettuna alaikäistä kurittamaan sitä teh
dessään tekee hänelle vähäpätöisen vamman, ei sovi ran
gaistukseen tuomita. Tästä poiketen komitea 206 §:ään on 
ehdottanut, että säännökset pahoinpitelystä pitää käytettämän 
silloinkin, kun joku käyttää väärin laillista oikeuttaan toisen 
kurittamiseen. Komitea on nimittäin ollut siinä mielessä, 
että sekin on rangaistukseen syypää, joka käyttämällä väärin 
oikeuttaan alaikäisen kurittamiseen ilman syytä pitelee häntä 
pahoin, vaikkapa siitä olisikin syntynyt vähäpätöinen vamma 
taikka ei vammaa ollenkaan, varsinkin koska pahoinpitely, 
vaikka siitä ei syntynytkään mitään vammaa, saattaa olla 
joksikin törkeätä laatua.

30 Luku,
375 §:ssä 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa säädetään, 

että sen, joka kunnianloukkauksesta joutuu syytteenalaiseksi 
ja  tahtoo näyttää että hänen tekemänsä soimaus rangaista
vasta toiminnasta, mikä ei vielä ole syytteenalaisena ollut 
eikä tutkittavana vahingon korvauksenkaan puolesta, on totta, 
pitää laillisessa oikeudessa tekemän samasta toiminnasta 
syytteen taikka vahingon korvauksen saamiseksi panna asia 
siinä riitaan. Tämä määräys näyttää komiteasta sopimatto
malta ja väärältä. Komitean ajatuksen mukaan se, näet, on 
sopimatonta ja olisi vasten voimassa olevaa oikeudenkäynti
järjestystä, että toinen, kuin asianomistaja tahi virallinen 
syyttäjä, tekee rangaistavasta toiminnasta syytteen, ja sitä 
paitsi se olisi vasten nimenomaisia säännöksiä komitean eh
dotuksessa, etteivät muut kuin asianomistaja eräissä tapauk
sissa saa tehdä syytettä rangaistavasta toiminnasta, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä virallisesti syytettäväksi.
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Komitean mielestä se myöskin olisi väärin, että se, joka 
joutuu syytteenalaiseksi siitä että hän on toista soimannut 
rangaistavasta toiminnasta ja tahtoo näyttää että soimaus on 
totta, olisi pakoitettu, päästäksensä kunnianloukkausta seu- 
raavasta rangaistuksesta, tekemään syytettä soimaamastansa 
toiminnasta ja sen kautta joutumaan sen mahdollisuuden 
alaiseksi, että hän, rangaistuksen sijaan kunnianloukkauk
sesta, tulisi tuomituksi siihen paljon kovempaan rangaistuk
seen, joka on säädettynä väärästä ilmiannosta. Sitä, joka 
kunnianloukkauksesta on syytteenalaisena ja joka tahtoo to
distaa että tekemänsä soimaus on totta, ei käyne ilmianta
jana pitäminen, vaan hän on pidettävä vastaajapuolena, joka, 
O. K:n 17 luvun 33 §:n mukaan, on oikeutettu samassa oi
keudessa, missä häntä vastaan tehdään kunnianloukkauksesta 
syyte, näyttämään tosiksi ne seikat, jotka hän puolustuk
sekseen tuo esiin. Sen vuoksi komitea 236 §:ään on ehdot
tanut, että se, ketä vastaan tehdään syyte kunnianloukkauk
sesta, josta puheenalaisessa luvussa puhutaan, on oikeutettu 
näyttämään, että tekemänsä soimaus on totta, jos toteen
näyttö on sallittu, siinä oikeudessa, missä syyte kunnian
loukkauksesta on tehty.

31 Luku.

382 § 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa sisältää, että 
se, joka syytteenalaiseksi vedettynä havaitaan eri paikoissa 
tahi eri aikoina näpistelleen tavarata, jonka arvo yhteensä 
nousee päälle kahdenkymmenen markan, pitää rangaistaman 
varkaudesta. Komitea ei kuitenkaan näe syytä mainitussa 
tapauksessa luopua tuosta yleisestä määräyksestä todellisen 
yhteensattumisen suhteen, joka määräys löytyy komitean eh
dotuksen 56 §:ssä. Komiteasta näyttää nimittäin väärältä, 
että se, joka on näpistellyt, vaikkapa hän olisikin sitä tehnyt 
eri paikoissa tahi eri aikoina, ennenkun hän siitä on väliin- 
tulleen rangaistuksen kautta tullut varoitetuksi, pitää ran
gaistaman varkaudesta ja tuomittaman kansalaisluottamuk
sensa menettäneeksi, jota seurausta komitea on ehdottanut
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varkaudesta, vaan ei näpistelystä. Sitä paitsi saattaa ran
gaistus näpistelystä, joka tehdään eri paikoissa tahi eri ai
koina, 240 sekä 56 ja 58 §:n mukaan komitean ehdotuksessa, 
nousta jopa kahden vuoden ja kahden kuukauden vankeu
deksi, joka, komitean ajatuksen mukaan, riittää täydellisesti 
ensikertaisen näpistelyn rangaistukseksi. Muuten tulisi myös
kin edellämainittu määräys 1875 vuoden ehdotuksessa syn
nyttämään suurta epäselvyyttä lainkäytännössä, esimerkiksi 
jos sama henkilö eri paikoissa tehtyänsä näpistelyjä sitten 
useassa oikeudessa kustakin niistä tulisi julistetuksi sitä 
vastaavan rangaistuksen ansainneeksi, ja se oikeus, joka 
viimmeksi asiata käsittelisi, julistaisi nämät näpistelyt var
kaudeksi, niin tämän oikeuden täytyisi käydä uudestaan 
punnitsemaan asiassa ilmaantuneita seikkoja voidakseen mää
rätä rangaistusta varkaudesta; monessa tapauksessa se myös
kin saattaisi ristiriitaisuuksiin, esimerkiksi jos joku on tehnyt 
itsensä syypääksi näpistelyyn yhdessä paikassa ja toisessa 
paikassa taas näpistelyn yrittämiseen tahi auttamiseen, niin 
silloin ei voitaisi puheenalaista määräystä käyttää, vaikkapa 
se mitä hän on näpistellyt sekä yrittänyt ja auttanut näpis- 
telemään yhteensä nousisikin päälle kahdenkymmenen markan 
arvon, sillä häntä ei voitaisi yrityksestä ja avunannosta ran
gaista kovemmin, kuin sen arvon mukaan, jota hän on yrit
tänyt tahi auttanut näpistelemään. Komitea on sen vuoksi 
250 §:ään ehdottanut, että jos joku eri paikoissa tahi eri 
aikoina on näpistellyt, taikka ollut siinä osallisena taikka 
sellaista yritellyt, ja jos häntä vastaan tehdään siitä yhdellä 
kertaa syyte, säännös komitean ehdotuksen 56 §:ssä pitää 
käytettämän.

Perussyitä ehdotukseen asetukseksi rangaistusten 
täytäntöönpanosta.

1 Luku.
1875 vuoden ehdotuksessa asetukseksi rangaistusten 

täytäntöönpanosta, sen 4 §:ssä, säädetään, että Keisarin ja



186

Suuriruhtinaan käskynhaltijan pitää olla mestauksessa läsnä 
taikka määrätä sinne joku toinen sijaansa, sekä kutsua mes- 
tauspaikalle vähintäänkin neljä todistajaa. Komitea on kui
tenkin katsonut tarpeelliseksi 4 §:ään ehdottaa, että mestauk
sessa pitää myöskin oleman läsnä yhden virkamiehen, joka 
tekee toimituksen menosta pöytäkirjan, jonka ohessa komi
teasta on näyttänyt sopivalta määrätä, että myöskin vankilan 
johtajan, vankilan saarnaajan tahi sen, joka on valmistanut 
vangin kuolemaan, vankilan lääkärin taikka piirilääkärin, 
kruununvoudin tahi jonkun maistraatinjäsenen pitää oleman 
läsnä. Sitä vastaan komitea ehdotuksessansa on jättänyt 
Keisarin ja Suriruhtinaan käskynhaltijan valtaan määrätä 
kuinka monta muuta henkilöä hän katsoo hyväksi kutsua 
mestaukseen saapuville.

2 Luku.

Poiketen 16 §:n määräyksestä 1875 vuoden rikoslaki- 
ehdotuksessa, että kuukausiksi tuomitussa vapausrangaistuk
sessa joka kuukausi on laskettava kolmeksikymmeneksi vuoro
kaudeksi, komitea, yhtäpitävästi sen kanssa mitä Ruotsin 
rikoslaki ja muut uudemmat rikoslait sisältävät, on 8 §:ään 
ehdottanut, että tuomitun vapausrangaistuksen aika, joka on 
määrätty kuukausina, lasketaan kalenteriajan jälkeen, sillä, 
jos kuukauden laskeminen määrättäisiin kolmeksikymmeneksi 
päiväksi, siitä, paitsi muita vastuksia, syntyisi vaikeuksia sen 
päivän laskemisessa, jona vanki on päästettävä vapaaksi ja 
sen johdosta helposti voisi tulla erehdyksiä.

Perussyitä ehdotukseen asetukseksi Suomen Suuri
ruhtinaanmaalle annetun uuden rikoslain voi

maanpanemisesta ja siitä mitä sen 
johdosta on vaarinotettavaa.

Siihen nähden mitä 1 luvussa komitean rikoslakiehdo- 
tuksessa määrätään rangaistavista toiminnoista, jotka tehdään
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ulkona maasta, komitea, koska O. K:n 10 luvun 22 § ainoas
taan sisältää määräyksen laillisesta oikeuspaikasta, kun Suo
men mies ulkona maasta tekee tapon tahi muun törkeän ri
koksen Suomen miestä vastaan, on ehdotukseensa asetuk
seksi uuden rikoslain voimaanpanemisesta, sen 57 §:ään, ot
tanut sen määräyksen, että, jos joku ulkona maasta tekee 
rangaistavan toiminnan, josta hän pitää rangaistaman Suomen 
lain jälkeen, suomalaisen oikeuden siinä paikkakunnassa, 
missä hän otetaan kiinni tahi löydetään, pitää hänet tuomita. 
Se on selvä ettei tällä ole tarkoitettu mitään muutosta 
O. K:n 10 luvun 26 §:ssä.

J. D. D A H L.

Richard Idestam. K. W. Sulin. Jaakko Forsman.

)





VASTALAUSEITA.





1875 vuoden ehdotusta Suomenmaan rikoslaiksi tar
kastettaessa en ole yhtynyt tarkastuskomitean muiden jä
senten mielipiteisiin seuraavissa kohdissa:

1. M itä  tulee säännökseen 13  § :ssä  k ru u n u n  y k s in 
omaisesta oikeudesta sakkoihin.

Koska se on asianomistaja, joka pääasiallisesti joutuu 
rikoksen kautta vahinkoon, ja koska sen johdosta useasti 
jätetään hänen valtaansa määrätä onko syyte tehtävä vai 
eikö, niin minusta näyttää oikealta, ettei oikeutta saada 
osa sakoista, mikä asianomistajalla on tähän asti ollut, oteta 
häneltä pois. Virallisten syyttäjäin pieniin palkkoihin kat
soen, pitää myöskin heidän, minusta nähden, edelleen saada 
osa niistä sakoista, jotka heidän syytteidensä johdosta makse
taan, varsinkin koska sellainen palkkaamistapa minusta näh
den on joksikin sopiva kiihoitin uutteruuteen virassa niille, 
joiden asiana on saattaa rikoksia syytteesen. Mutta ennen 
kaikkia on ottaminen huomioon, että tarvitaan varma tieto 
siitä että valtiovarasto jaksaa asianomaisille korvata mitä he 
sakko-osissa kadottavat, ennenkun käydään määräämään, että 
sakot menevät kruunulle yksinään. Se kustannus, minkä 
valtiovarasto tämän kautta joutuisi kärsimään, nousisi ar
vattavasti sangen tuntuvaksi summaksi, joka voitaisiin käyt
tää hyödyllisempiin tarkoituksiin kuin puheena olevaan. Eri
laisuutta sakkojen käyttämisessä, jos ne tuomitaan siviililain 
tahi rikoslain jälkeen, ei myöskään nähtävästi sovi puoltaa, 
ja senvuoksi pitäisi, jos katsotaan tarpeelliseksi muuttaa sitä 
mitä tällä alalla nyt on voimassa, se jätettämän kunnes muutos 
voidaan panna toimeen kaikissa lainsäädännön haaroissa. Sil
loin pitäisi säädettämän, että sakot menevät puolet kruunulle 
ja toiset puolet asianomistajalle tahi viralliselle syyttäjälle.
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2 . M itä  tulee siihen rangaistukseen, jo k a  olisi pan tava  
sakon sijaan  ku n  sakkoon tuom itu lla  ei löydy va 
ro ja  sakon m aksam iseen, jo s ta  säädetään  li §:ssä .

Tuo ehdotettu perinpohjainen muutos siinä mitä tällä 
alalla tähän asti on ollut voimassa, ei minun ajatukseni mu
kaan ole tarpeellinen eikä edes sopivakaan. Uuden muun- 
nostavan tähden, jonka mukaan sakkoon tuomittu useastikin 
tulisi sovittamaan sakkonsa useamman kuukauden vankeu
della, joutuisi valtio kärsimään melkoisia kustannuksia, jotka, 
minun ymmärtääkseni, menisivät hukkaan, sillä tuo peljäs
tyttävä vaikutus, jota jokaisella rangaistuksella tarkoitetaan, 
jäisi tässä kohden aivan varmaan usein syntymättä. Mitäpä 
pirtin tahi mökin mies — ja sieltähän vankihuoneet saavat 
enimmät istujansa — huolii siitä että hän suljetaan valosaan 
huoneesen, kun hänelle siellä annetaan verrattain hyvä ruoka 
ja hän saa olla työstä kokonaan vapaana sekä sallitaan ku
luttaa aikansa makaamisella. Kumminkin on hänen pitkäl
linen poissaolonsa kodista ja perheensä luota varsin haital
linen niille, ja niin ollen se on vaimo ja lapset, jotka silloin 
kärsivät hänen rikoksensa takia. Jos sitä vastaan käytet
täisiin vesi-leipävankeutta muunnosrangaistuksena, niin sak
koon tuomittu tulisi vaan lyhemmän aikaa olemaan kotoansa 
ja vaikutusalaltansa poissa, mutta rangaistus ei kumminkaan 
siitä syystä tulisi olemaan tarpeenmukaista ankaruutta vailla. 
Eipä myöskään voida väittää että vesi-leipävankeus on vas
ten kansan oikeantajuntaa, jotta se siitä syystä olisi pois
tettava. Vielä se on olemassa, uuden rikoslain voimaan- 
pantua, sekä Ruotsissa, jonka lainsäädäntö tähän asti on 
meillä ollut esikuvana, että Norjassa ja Danskassa. Minä 
kyllä tiedän, että Ruotsissa tehtiin 1883 vuoden valtiopäi
villä esitys vesi-leipärangaistuksen poistamisesta, mutta siel
läkin on nähty mahdottomaksi suorastaan panna tämä pa
rannus toimeen, koska valtiopäiviltä K. M:ille tässä asiassa 
lähetetyssä kirjoituksessa pyydetään, että valtiopäiville an
nettaisiin lakiehdotus vesi-leipärangaistuksen poistamisesta: 
„niin pian kuin tila valtakunnan vankihuoneissa sallii sen 
että tämä rangaistus voidaan vaihtaa pois tavalliseen van-
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keuteen“. Koska Ruotsi, joka jo ennen uuden rikoslakinsa 
voimaanpanemista (1865) ja yhä jälkeenpäin, siis vuosikym
menien aikana, on käyttänyt melkoisia kustannuksia van- 
keuslaitoksensa kuntoonpanemiseen, ei vielä, kuten äsken- 
mainitussa kirjoituksessa myönnetään, ole päässyt niin pit
källe, että sen vankihuoneissa voitaisiin saada tilaa sille van
kien lisääntymiselle, mikä syntyisi vesi-leipärangaistuksen 
poistamisesta, niin minusta näyttää varsin selvältä että tämä 
asia on meillä otettu liika aikaisin puheeksi. Edelläpäin 
minä jo huomautin, että raha-asialliseltakin kannalta katsoen 
kävisi vaikeaksi muuttaa vesi-leipärangaistusta tavalliseksi 
vankeudeksi. Minä en tiedä, lieneekö meidän maassamme 
tehty tässä kohden mitään tilastollisiin tietoihin perustettuja 
laskuja, mutta vertaus Ruotsin oloihin sopinee tässäkin koh
den meille ohjaukseksi. En sen vuoksi saata olla tähän pa
nematta sitä selitystä, mikä löytyy Stockholms Dagbladissa, 
jossa sanotaan: »Kaupungin (Tukholman) tutkimusvankilassa, 
jossa menneen vuoden (1882) aikana oli 3,830 vankia vesi- 
leipärangaistusta kärsimässä, nousi kustannus niistä ainoas
taan 2,132 kruunuun. Jos sama määrä vankia sitä vastaan 
olisi nauttinut tavallista vanginruokaa kolme vertaa pitem
män ajan, niin kustannus siitä olisi tehnyt 16,376 kruunua“.

Koska tämä rangaistus kuitenkin on sitä laatua, että 
joka päivältä, kuin sitä kestää, rangaistus käy yhä kireäm- 
mäksi, niin sitä ei vastedes sopine tuomita niin pitkäksi 
aikaa, kuin nykyinen lakimme sallii, varsinkaan koska kä
sillä olevassa rikoslakiehdotuksessa sakot vähemmistä rik
komuksista ovat entisestään monin kerroin suurennetut ja 
siten todennäköisesti tullaan käyttämään suurempia muun- 
nosrangaistuksia kuin ennen. Ettei vesi-leipärangaistus kä
visi kovemmaksi kuin se sakolla sovittamaton rangaistus, 
joka sakon rinnalle on rikkomuksen seuraukseksi säädet
tynä, on' sen vuoksi tarpeellista vähentää tämän rangais
tuksen korkein määrä 28 päivästä 21 päiväksi, ja järjestää 
muuntaminen niin, että se, minkä rangaistus pitkin pi
tuuttansa yhä käy ankarammaksi, oikeudenmukaisesti ote
taan huomioon. Tällä rajoituksella ja muutoksella vesi-leipä-

13
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rangaistuksessa pitäisi kaikkien epäilysten sen käyttämisestä 
tulevaisuudessa minusta nähden raukeneman, varsinkin koska 
lopputulos sakkojen muuttamisesta vedeksi ja leiväksi sen 
muutetun astemitan jälkeen, jota tässä alempana ehdotan, 
ja ottamatta lukuun niitä seitsemää viimmeistä päivää, jotka 
mainitsemastani syystä minun ajatukseni mukaan pitäisi jä* 
tettämän pois, tulisi joksikin samaksi, kuin mikä jo on sää
dettynä uudemmissa rikoslain alalle kuuluvissa asetuksis- 
samme, joiden mukaan vesi-leipärangaistuksen tulee vastata 
ainoastaan yhtä kolmannesta rikolliselle tuomitusta sakko- 
määrästä, tähän asti voimassa olevan taksan jälkeen muun
nettuna.

Lausumaini perustusten nojalla pitäisi siis minun aja
tukseni mukaan tarkastetun ehdotuksen 9 §:n 4 kohtaan 
pan tämän:

4. Sakko, taikka vesi-leipävankeus muunnosrangais- 
tuksena.

Sen johdosta mitä ylempänä olen sanonut, pitäisi 14 
§ pan tämän kuulumaan näin:

Jos siltä, joka on tuomittu sakkoon, puuttuu varoja 
sitä täydelleen maksamaan; niin hän on koko sakkomää- 
rästä pidettävä vesi-leipävankeudessa. Naista, joka on ras
kaana tahi imettää lasta, niin myös sitä, joka on 18 vuotta 
nuorempi, älköön kuitenkaan vesi-leipävankeudessa pidettäkö. 
Sama olkoon laki, jos nähdään ettei joku, ilman vaaraa hä
nen terveydelleen, voi sellaista vankeutta kärsiä. Näissä 
tapauksissa sakoitettu on pidettävä vankeudessa työtönnä 
ja tavallisella vangin ruoalla kolme kertaa se aika, minkä 
hänen muuten olisi pitänyt olla vesi-leipävankeudessa.

Sakkoja muunnettaessa vastaa jokainen päivä vesi-leipä- 
vankeutta, neljän ensimmäisen päivän aikana viittä, toisten 
neljän päivän aikana kymmentä, kolmanten neljän päivän 
aikana viittäkolmatta, neljänten neljän päivän aikana viittä- 
kahdeksatta ja niitä seuraavain päiväin aikana sataa viittä
kolmatta markkaa; kumminkin noudattamalla sitä, ettei van
keusrangaistusta määrätä alle neljän eikä päälle yhdenkol- 
matta päivän, joten
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sakot 20 m. asti vastaavat 4 päivän vesi-leipävankeutta;
siitä päälle 30 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9

3 9 „ 40 9 9 9 9 3 9 6 9 9 9 9 9 9

9 9 „ 50 9 9 9 9 9 9 7 3 9 9 9 9 9

9 9 » 60 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9

3 9 » 85 9 9 9 9 9 3 9 9 9 3 9 3 9

9 9 „ n o 9 9 9 9 3 3 10 9 9 9 9 9 9

9 9 „ 135 9 9 9 9 9 9 11 9 9 9 9 9 9

9 9 » 160 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9

3 9 „ 235 9 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 9 9

9 9 » 310 9 9 9 9 9 9 14 9 9 3 9 9 9

9 9 „ 385 9 9 9 9 9 9 15 9 9 9 9 9 9

9 9 » 460 9 9 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9

9 9 „585 9 9 9 9 9 9 17 9 9 9 9 9 9

9 9 .  710 9 9 *  9 9 5 ) 18 9 9 9 9 9 9

9 9 „ 835 9 9 9 9 5) 19 9 9 9 9 9 9

9 9 „ 960 9 9 9 9 9 9 20 9 9 9 9 9 9

9 9 21 9 9 9 9 9 9

S. M itä  tulee siihen 2 3  § :ssä  sä ä d e tty yn  erityiseen  
seuraam ukseen, tahi lisäykseen  rangaistuksessa , jo k a  
on n im ite tty  kansa la isluo ttam uksen  m enettäm iseksi.

Kun 1875 vuoden rikoslakiehdotusta valmistettiin, jä
tettiin yllämainittu seuraamus, joka silloinkin oli puheen
alaisena, ehdotuksesta pois, sittenkun sitä puoltavat ja vas
tustavat syyt olivat tarkoin punnitut. Tämän, josta on tehty 
selvä sanotun ehdotuksen perussyissä, hyväksyivät sittemmin 
kiitoksella sekä Aleksanderin Yliopiston Lainopillinen Tiede
kunta mainitusta ehdotuksesta antamassaan lausunnossa että 
myöskin Professori kriminaalioikeudessa J. Forsman erittäin 
tekemissään ja Lainopillisen Yhdistyksen aikakauskirjan 
13:sta vuosikertaan painetuissa muistutuksissa samasta eh
dotuksesta.

Minä en voi hyväksyä tarkastuskomitean päätöstä rikos
laissa määrätä kansalaisluottamuksen menettämistä seuraa
mukseksi eräistä rikoksista. Tälle eroavalle mielipiteelleni- 
tueksi viittaan niihin päteviin perustuksiin, jotka ovat esi
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tetyt 2 luvun perussyissä 1875 vuoden ehdotuksessa. Koska 
asia kumminkin on kovin tärkeä, niin katson tarpeelliseksi 
sitä paitsi, mielipiteeni puolustukseksi, kertoa tässä joku 
verta siitä mitä minun kanssani samaan suuntaan ajattele- 
vaiset ovat tässä asiassa lausuneet Ruotsin uuden rikoslain 
valmistelutöitä tehtäessä; tämä laki, näet, niinkuin tiedetään, 
sisältää lainsäännöksen joksikin samaa sisältöä kuin se on, 
joka nyt tahdotaan panna meidän lakiimme. On sanottu, ja 
näiden väitteiden todenperäisyys on minusta aivan vastusta
maton: „ettei lainsäädäntö saa omistaa itsellensä oikeutta 
hallita yleistä luottamusta, sillä toisen kansalaisen käsitystä 
toisen moraalisesta arvosta, koska tämä käsitys on vapaa 
ja  riippuu ainoastaan sisällisestä vakuutuksesta ja tunteesta, 
ei voida kieltää eikä käskeä: ettei kansalaisluottamusta kos
kaan voida otaksua yleensä personallisuuteen kuuluvaksi, 
koska, vaikkapa joku henkilö todellakin olisi varsin ansiol
linen sitä saamaan, se kumminkin on toisten vapaan tahdon 
vallassa luottavatko he häneen ja osottavatko tätä luotta
mustaan vai eivätkö: että ne, joiden turmeltuneet taipumuk
set ovat ilmaantuneet rikollisissa teoissa, otaksuttavasti tu
levat olemaan kansalaisluottamusta vailla, varsinkin koska 
monella nuhteettomallakaan henkilöllä ei ole milloinkaan 
kansalaisluottamusta ollut; ja että sellaiset rikolliset siis tuli
sivat tuomituiksi menettämään mitä heillä ei ole ollut: että, 
koska yleinen mielipide tuomioissaan ei ota lukuun mitä 
laatua rikos on eikä millä nimellä se on rikoslaissa, vaan 
katsoo ainoastaan siihen mikä syy on ollut sen tekemiseen 
vaikuttamassa ja millä tavalla se on tehty, ja koska ne 
lait, joissa kansalaisluottamuksen menettäminen on säädet
tynä, ilman muuta määräävät sellaista seuraamusta erään- 
laatuisista rikoksista, sen kautta täytyy syntyä se ristiriitai
suus, että moni rikos, joka sen halpamielisyyden tahi raa
kuuden tähden, mikä sen vaikuttimissa tahi sen tekemisen 
tavassa on osotettu, yleisessä mielipiteessä käsitetään hä
peälliseksi ja sen vuoksi olisi omansa tulemaan kansalais
luottamuksen menettämisellä rangaistuksi, ei kumminkaan 
tuota tekijällensä sellaista seuraamusta, ja päinvastoin44.
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Minun tulee erittäin huomauttaa sitä, että puheen
alaisen säännöksen kautta meidän onneton jäävilaitoksem- 
mekin saisi vielä lisää tukea. Ehdotetaan, näet, että sen, 
joka on tuomittu kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, 
pitää oleman erotettuna kaikista sellaisista oikeuksista ja 
eduista, joiden nauttimiseen vaaditaan hyvää mainetta. Se, 
joka päätöksen kautta on sanotulla tavalla tullut häväis
tyksi, ei siis saisi tehdä todistajanvalaa eikä muuta laissa 
säädettyä valallista vakuutusta. Siihen nähden että rikos
laissa monesta rikoksesta säädetään kansalaisluottamuksen 
menettämistä vaikuttaisi tämä seikka joksikin haitallisesti 
lainkäytäntöön. Koska sellaista menettämistä voitaisiin tuo
mita myöskin määrä-ajaksi, niin siitä syntyisi tuntuva haitta 
ja ajanhukka lain käyttämisessä; kävisi, näet, vaikeaksi var
masti saada selville, vieläkö se häväistyksen tahra, minkä 
oikeus kerran on todistajaksi ilmoitettuun henkilöön pannut, 
on jäljellä vai joko aika sen on kuluttanut pois. — Norjan 
ja Danskan uusia rikoslakia säädettäessä ei olekaan niihin 
otettu puheenalaista, Saksasta tuotua, kasvannaista kriminaali- 
laissa, ja ettei sitä oikeantajunta meidänkään maassamme 
kannata, se minusta nähden tulee ilmi siitä, että, vaikka 17 
§ 1866 vuoden asetuksessa väärästä ilmi-annosta ja muusta 
kunnianloukkauksesta säätää että kun joku sanotun asetuk
sen jälkeen tuomitaan kärsimään kuritushuone-rangaistusta, 
„ta ide taan“ tuomittu julistaa visseiksi vuosiksi kansallista 
luottamusta ansaitsemattomaksi, sellaista seuraamusta tässä 
tapauksessa, minun tietääkseni, ei kumminkaan ole koskaan 
tuomittu.

Lopuksi ei tässä saa jättää huomioon ottamatta että 
ne, jotka ovat tuomitut häpeällisestä rikoksesta, eivät, Ase
velvollisuus-lain 8 §:n jälkeen, saa astua sotapalvelukseen 
Jospa ne, jotka rikoksista ovat julistetut kansalaisluotta
muksensa menettäneiksi, puheenalaisessa kohdassa asetet
taisiin samaan luokkaan niiden kanssa, jotka katsotaan hä
peällisen rikoksen tehneiksi, niin moni asevelvollisuusijässä 
oleva nuori mies tulisi todennäköisesti kiusatuksi tekemään 
jonkun niistä rikoksista, joista kansalaisluottamuksen menet-
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täminen on seuraamuksena, ainoastaan tuosta vastenluonto- 
sesta asevelvollisuudesta päästäksensä. — Pois sen vuoksi 
rikoslakiehdotuksesta tämä rangaistusten lisäys, jonka kautta, 
minä varon, laki itse pian joutuisi kansalaisten luottamuksen 
menettäneeksi.

4. Mitä tulee siihen e ttä  p a n ta i
s iin  erä itä  peru ste ita  r iko llisuu tta  j a  ra n g a is tu s-  
m ä ä rä ä  m äärä ttäessä .

1875 vuoden rikoslakiehdotukseen pantiin, — kenties 
kovin laajasti, — yleisiä määräyksiä niistä perusteista, joi
den mukaan latitudijärjestelmää käytetään; mutta käsillä 
olevasta ehdotuksesta ovat sellaiset säännöt kokonaan jäte
tyt pois. Kun ensinmainittua ehdotusta tehtiin, oli se alle
kirjoittanut, joka kiivaimmin vaati, että mainittu ohjaus tuo
marille annettaisiin nimenomaisen lainsäännöksen kautta eikä 
ainoastaan katederista tahi tieteen kautta. Minun ajatukseni 
siitä oli se, ettei suuri osa maan vanhemmista viran toimi
tusta tekevistä lakimiehistä voinut tulla toimeen ilman sel
laista osotusta rikollisuuden ja rangaistavaisuuden määrää
miseen, sillä nämäthän lakimiehet tulisivat pitkän aikaa vielä 
käyttämään uutta lakia, jossa löytyy heille tähän asti mel- 
keen tuntematon suhteellinen rangaistusjärjestelmä. Täytyy, 
näet, otaksua että se, alusta kenties puutteellinen, tieto ylei
sessä kriminaalioikeudessa, minkä he opintoaikanansa ovat 
saaneet, heidän yksinomaan ehdottomia rangaistusmääräyk
siä käyttäessään ei ole kehittynyt eikä edes säilynytkään^ 
vaan että se päinvastoin vuosia myöten on joutunut unho- 
tuksiin. Sellaiselle vanhemmalle tuomarille, jolla ei enää 
ole tallessa elävätä varastoa siitä juridisesta opista eikä 
myöskään sitä yliopiston luentosarjaa, joka sisälsi hänen tie
tonsa tässä aineessa, olisi minun ajatukseni mukaan tarpeen 
että hänellä uudessa lakikirjassa on tässäkin suhteen var
masti luotettava neuvonantaja luonaan kun hän istuu tuo
marinistuimella.

Mutta 1875 vuoden rikoslakiehdotus ilmestyi painet
tuna ja niissä muistutuksissa, jotka ehdotusta vastaan teh-
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tiin, moititaan sitä varsinkin siitä, ettei muka ole ymmär
retty tehdä erotusta sellaisten määräysten välillä, jotka luon
nostaan ovat lain säännöksiä, ja sellaisten, jotka kuuluvat 
tieteen alalle, josta muka oli seurauksena se että ehdotus 
tuli kovin laajaksi. Viimmeksimainittuun luokkaan kuuluivat 
muka ne rikoslakiehdotuksen säännökset rikollisuuden ja 
rangaistusmäärän määräämisestä, jotka ovat asetetut kol
manteen lukuun. Sellaiset määräykset, niin arveltiin, eivät 
kuuluneet lain alalle, ja korkeintaan sopisi niille antaa sijaa 
perussyiden joukossa.

Tuo protesti, joka näin on pantu sitä vastaan että pe
rusteet rangaistuksen määräämisessä ovat lainsäännöksinä 
esitetyt, ei kumminkaan ole voinut kumota minun vakuu
tustani siitä että selitys itse laissa siitä mitä käsitteellä ras
kauttava ja lieventävä seikka ymmärretään on tarpeen vaa
tima, varsinkaan koska se osaltansa auttaisi kiinnittämään 
huomiota siihen mitä latitudijärjestelmän voimaanpantua vaa
ditaan tutkimuksen täydellisyyteen, jossa kohden protokollat, 
semmoisina kuin ne nykyään tehdään, antavat aihettu mo
neen muistutukseen. Jutussa, joka koskee esimerkiksi pa
hoinpitelyä, kerrotaan tavallisesti paki-paljaastaan, että A 
jossakin tilaisuudessa on pidellyt B:tä pahoin ja tehnyt hä
nen vasempaan poskeensa verihaavan — mutta ei tehdä ol
lenkaan selvää asemasta yleensä, eikä siitä, mikä oli A:n 
kiivastuneen mielentilan aiheena, onko hän ennen osottanut 
väkivaltaista mielenlaatua taikka onko hänen luonteensa rau
hallinen, ovatko A ja B ennen olleet keskenänsä riidassa, 
vai ovatko he olleet rauhallisessa kanssakäymisessä toistensa 
kanssa tahi kenties ystävällisessäkin, heidän ijästään, ruu
miinsa ko’osta j. n. e. Niinpä edelleen kirjoitetaan proto
kollia rikosasioissa samalla tapaa, kuin ne kirjoitettiin siihen 
aikaan, jolloin rangaistus oli ehdottomasti määrättynä, s. o. 
ei voinut tulla isommaksi eikä pienemmäksi, olkootpa seikat 
rikosta tehtäessä minkälaiset hyvänsä. Tämä minusta näh
den todistaa, että ollaan joko tietämättömyydessä siitä mitkä 
seikat voivat vaikuttaa raskauttavasti tahi lieventävästi ran
gaistuksen määräämiseen, taikka jätetään ne unhotuksissa
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protokollaan panematta. Jos sitä vastaan yleisillä lauseilla 
laissa annettaisiin määräyksiä mainittuun suuntaan, niin aina
kin tietämättömyys tulisi poistetuksi ja samalla kertaa ehkä 
myöskin muistamattomuus tahi hutiloiminen rikosten tutki
misessa ja protokollain tekemisessä. Jos kohta myönne
täänkin että mainitut määräykset oikeastaan kuuluvat tie
teen alalle, niin se käytännöllinen voitto, mikä niiden aset
tamisesta lakiin minun ajatukseni mukaan olisi odotettavissa 
olisi minusta nähden kumminkin pidettävä parempana, kuin 
se että turhan-tarkkaan pidetään silmällä ainoastaan muo
dollisia näkökohtia. Tämän johdosta ja koska rangaistusten 
määräämisessä noudatettavain sääntöjen panemisesta rikos- 
lakiehdotuksen perussyiden joukkoon ei olisi mitään hyötyä, 
sillä noudatettavaksi hyväksytyssä lakikirjassa ei löydy perus
syitä, niin minä vaadin edelleen, vaikka minulla ei ole suurta 
toivoa asianomaisten kannatuksesta, että rikoslakiin pantai
siin joko 49 § 1875 vuoden ehdotuksessa taikka seuraava 
säännös, joka on otettu Lainvalmistelukunnan Kuotsissa laa
timasta rikoslaki ehdotuksesta, sen 6 luvun 1 §:stä:

Rangaistus pitää, laissa sitä varten asetettuin rajain 
sisällä, määrättämän rikoksen enemmän tahi vähemmän tör
keän laadun mukaan ja sen suuremman tahi vähemmän ri
kollisuuden mukaan, minkä rikoksentekijä tahdossansa on 
osottanut. Siten rangaistavaisuus lisääntyy tahi vähenee: 
sen suuremman tahi vähemmän vaaran, vahingon tahi pa
hennuksen mukaan, jonka rikos on synnyttänyt: sen mukaan 
miten monta tahi painavata vaikutinta on ollut rikoksente
kijää rikoksesta pidättämässä: rikoksentekijän suuremman 
tahi vähemmän kykeneväisyyden mukaan rikollisuutta käsit
tämään: sen suuremman tahi vähemmän uskaliaisuuden, ka
valuuden tahi hellittämättömyyden mukaan, joka rikoksen 
tekemisessä en käytetty: sen vaikutuksen mukaan, minkä 
rikoksentekijän omat pahaluontoset mieliteot tahi taipu
mukset, taikka muiden ahkeroimiset häntä vietelläkseen, 
taikka myöskin satunnaiset syyt, niinkuin hätä, äkkipikai- 
suus ja muuta sellaista, katsotaan tehneeksi hänen tahtoonsa: 
sen kylmäverisyyden mukaan, minkä rikoksentekijä on osot-
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tanut rikoksen kärsineen vaivoille, tahi sen huolenpidon mu
kaan, minkä hän on osottanut rikoksensa pahoja seurauksia 
estääkseen tahi hyviksi tehdäkseen: niin myös kaikkien mui
den senkaltaisten raskauttavat tahi lieventäväin seikkain 
mukaan.

Sellainen lainsäännös voisi, ehdotusta yleensä muutta
matta, saada sijansa 3 luvussa ensiksi, ja tämän luvun yli- 
kirjoitus tulisi silloin kuulumaan näin: Yleisistä perusteista, 
joiden mukaan rangaistukset pitää määrättämän, niin myös 
niistä perusteista, jotka sulkevat pois rangaistavaisuuden 
tahi sitä vähentävät.

5. M itä  tulee 3 0  §:ään.

Koska saattaa ilmestyä sellaisia sattumia, joissa joku 
29 §:ssä mainittu aihe ei kokonaan lakkautakaan ihmisen 
vapaata tahdonkäyttämistä, mutta kuitenkin jossakin mää
rässä vaikuttaa siihen, ja koska hänen toimintansa sen vuoksi 
on arvosteltava lempeämmin, niin tähän §:ään asetetut mää
räykset tarvitsevat minun mielestäni täydennyksekseen sään
nöstä, jossa myönnetään, että yleensä määrättyjä rangais
tuksia sopii asianhaarain mukaan vähentää jos syytteen- 
alainen rikosta tehdessään ei tosin ollut peräti tietämätön 
toimintansa kriminaalisesta vastuunalaisuudesta, mutta jos 
hän kuitenkin on ollut sellaisessa mielentilassa että hänen 
syyntakeisuutensa on katsottava olleen tuntuvasti vähempi 
kuin tavallisessa olossaan olevan ihmisen. Tämän kautta 
estettäisiin sanotussa tilassa olevat henkilöt tekemistään ri
koksista joko pääsemästä aivan rangaistuksetta taikka jou
tumasta yhtä kovain rangaistusten alaisiksi, kuin ne, jotka 
täydellisesti voivat käyttää ymmärrystänsä. Sekä Ruotsin 
että Danskan rikoslaissa löytyy siitä säännös ja senkaltainen 
säännös oli myöskin pantu 1875 vuoden ehdotukseen, sen 
87 §:ään. Lausumallani perustuksella ehdotan nyt, että kä
sillä olevan ehdotuksen 30 §:ään lisättäisiin kolmas näin 
kuuluva kohta:

Jos joku, joka on tehnyt rangaistavan toiminnan, näh
dään tehneeksi sen taudin, vanhuudenheikkouden, hämmen-
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nyksen, johon hän ilman omaa syytään oli joutunut, tahi 
muun hänen tahtonsa vapautta tahi ymmärryksensä käyttä
mistä rajoittavan syyn vaikutuksesta, vaikka ei häntä 29 
§:n jälkeen voida pitää rangaistuksesta vapaana, niin ran
gaistus määrättäköön hänelle vähemmäksi, niiden perustei
den mukaan, jotka ovat 28 §:ssä säädetyt.

6. M itä  tulee säännöksiin  5 8  ja  59  § :ssä  ra n g a is tu s
ten yhtcenpanem isesta.

Siitä mielipiteestä, jonka lausuin tästä asiasta 1875 
vuoden ehdotusta tehtäessä, en ole löytänyt syytä poiketa. 
Minun ajatukseni mukaan pitäisi tähän kuuluvain säännösten 
sisältämän:

58 §. Jos joku on rangaistavista toiminnoistaan tehnyt 
itsensä vikapääksi useampaan määräaikaiseen kuritusrangais- 
tukseen, silloin rangaistukset pitää pantaman yhteen siten, 
että pisimpään niistä, taikka, jos kaikki eri rangaistukset 
ovat yhtä pitkät, yhteen niistä lisätään puoli siitä rangais- 
tusajasta, joka syylliselle on tuomittu niistä muista rikok
sista kustakin. Sama olkoon laki, jos joku eri rikoksistaan 
on tehnyt itsensä vankeusrangaistukseen vikapääksi.

Sellaisessa rangaistusten yhteenpanemisessa sopii mennä 
yli sen rangaistusajan, joka 10 ja 11 §:ssä on kuritushuo
netta ja vankeutta varten pisimmäksi määrätty, edellisessä 
kolmella ja jälkimäisessä kahdella vuodella, joten korkein 
rangaistusmäärä voi nousta viidentoista vuoden kuritushuo
neeksi ja kuuden vuoden vankeudeksi.

59 §. Jos se, joka on tehnyt itsensä määräaikaiseen 
kuritusrangaistukseen vikapääksi, myöskin on tehnyt ran
gaistavan toiminnan, josta hän saapi vankeutta; silloin pitää 
vankeusrangaistus, lyhennettynä neljännestä lyhemmäksi, muu- 
tettaman kuritusrangaistukseksi, ja sellaisen muutoksen kautta 
saatu kuritusrangaistus pantakoon yhteen sen muun ku- 
ritusrangaistuksen kanssa noudattamalla mitä 58 §:ssä sää
detään.
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7. M itä  tulee 60  ja  61 § :n  sana in  m uotoon .

Jos minun mielipiteeni vesi-leipärangaistuksen säilyttä
misestä hyväksytään, niin nämät §:t pitäisi pantanaan kuu
lumaan näin:

60 §. Jos joku, joka on tehnyt itsensä määräaikaiseen 
vapausrangaistukseen vikapääksi, myöskin vetää sakkoa, joka 
varain puutteessa pitäisi muutettaman vesi-leipävankeudeksi; 
silloin pitää sakko, kyetköönpä rikollinen sitä maksamaan 
tahi ei, muutettaman vankeusrangaistukseksi, jota kestää 
saman ajan, kuin minkä sakkoon tuomitun muuten olisi pi
tänyt olla vesi-leipävankeudessa; ja tämä vankeusrangaistus 
pantakoon sen muun rangaistuksen kanssa yhteen 58 ja 59 
§:ssä säädettyin perusteiden mukaan.

Jos se, joka on tehnyt itsensä vikapääksi sakkoon, 
mikä erityisen lain tahi asetuksen jälkeen varain puutteessa 
olisi muutettava tavalliseksi vankeudeksi Ulosottokaaren ja 
Maaliskuun 23 p:nä 1807 annetun Kunink. selityksen 8 koh
dan jälkeen, myöskin on tehnyt rikoksen, josta on säädet
tynä määräaikainen vapausrangaistus; silloin sakko pitää 
määrätyn laskuperustuksen mukaan muutettaman sellaiseksi 
tavalliseksi vankeudeksi ja tämä muunnosrangaistus muutet
taman vankeusrangaistukseksi, jota kestää puolet siitä ajasta, 
minkä sakkoon tuomittu olisi muuten saanut olla tavalli
sessa vankeudessa, niin että neljäntoista päivän vankeus
rangaistus vastaa kahdeksankolmatta päivän tavallista van
keutta j. n. e. Siten saatu vankeusrangaistus pantakoon 
sen muun rangaistuksen kanssa yhteen niinkuin 58 ja 59 
§:ssä sanotaan.

61 §. Jos joku rangaistavista toiminnoistaan vetää 
sakkoa eri summia, ilman että hän samalla on tehnyt itse
änsä hengenrangaistukseen taikka johonkin vapausrangais
tukseen vikapääksi, silloin sakot pitää pantaman yhteen; ja 
sakkoihin tuomittu pitää, jos hänellä ei ole varoja kokonaan 
suorittaa kaikkia sakkojaan, pidettämän vesi-leipävankeu- 
dessa niinkuin 14 §:ssä sanotaan.

%
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8 . M itä  tulee 6 8  §:ään .

Eikoslain erityisessä osassa säädetään monesta rikok
sesta, ettei niitä saa panna syytteesen, ellei asianomistaja 
ilmianna rikosta; mutta laki ei sisällä mitään määräystä 
siitä, onko asianomistaja, sittenkun ilmianto on tapahtunut 
ja syyte sen johdosta tehty, oikeutettu jättämään asia sil- 
lensä vai eikö. Kumminkin on, kuten Senaattori Sederholm 
1875 vuoden rikoslakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa 
on muistuttanut ja minä muutenkin olen havainnut, tässä 
asiassa seurattu eri mielipiteitä. Muutamat oikeudet, näet, 
eivät ollenkaan ole myöntäneet asianomistajalle puheenalaista 
oikeutta, toiset taas ovat tahtoneet säilyttää sen hänelle koko 
oikeudenkäynnin aikana. Että mainittu erilaisuus lainkäy- 
tännössä tulisi vastedes vältetyksi, olen siinä mielessä että 
lakiin olisi pantava säännös tästä asiasta, ja siinä suhteen 
minä ehdotan tuota 1875 vuoden ehdotukseen laadittua, ettei 
syytettä eikä ilmiantoa rikoksesta saada peruuttaa sen jäl
keen, kuin päätös on pääasiassa annettu, sillä oikeuden pää
töksen voi ainoastaan korkeampi oikeus purkaa. Sellaiselle 
säännökselle tuskin löytynee sopivampata paikkaa muualla 
kuin 68 §:ssä, ja minun mielestäni pitäisi siihen pantaman 
toiseksi kohdaksi näin kuuluva määräys:

Älköön syytettä tahi ilmiantoa rikoksesta peruutettako 
sen jälkeen kuin päätös on pääasiassa annettu, vaikkapa 
päätös ei olekaan lailliseen voimaan tullut.

68 §:ään ennen pantu toinen kappale tulisi, jos edellä- 
seisova kohta siihen otetaan, olemaan saman §:n kolman
tena kohtana.

9. M itä  tulee siihen vanhentum isaikaan , jo k a  7 3  § :ssä  
on m ä ä rä tty  tuom itun  rangaistuksen  täy tän töönpa
noa varten.

Koska ajan vaikutus rikosten muiston kadottamiseen 
tuntuu niissäkin tapauksissa, joissa rikoksentekijä on vält
tänyt hänelle tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon, niin 
se on nähtävästi johdonmukaisuuden puutetta, että vanhen-

#
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tumisaika rangaistusten täytäntöönpanoa varten on tässä 
§:ssä määrätty toiseksi kuin 67 §:ssä määrätty aika rikosten 
syytteesen panemista varten. Minun ajatukseni mukaan pi
täisi sen vuoksi säädettämän sama vanhentumisaika oikeutta 
varten rikosten syyttämiseen ja rangaistusten täytäntöön
panoa varten.

10. M itä  tulee 1 2 0  § :n  sisä llykseen .

Siihen nähden ettei löydy rangaistusmääräystä sellai
sesta vaalioikeuden väärinkäyttämisestä, kun joku julkiseen 
virkaan tahi julkiseen toimeen valittaessa äännöstää itseänsä, 
minä ehdotan 120 §:n näin kuuluvaksi:

Jos joku ostaa tahi myö ääniä vaalia varten julkiseen 
virkaan tahi julkiseen toimeen, tahi ääniä muussa yleisessä 
asiassa, taikka valtakirjan istunto- ja puhevaltaa varten rita
rihuoneessa, taikka jos joku sellaisessa vaalissa äännöstää 
itseänsä; niin rangaistakoon korkeintaan yhden vuoden van
keudella taikka sakolla.

11. M itä  tulee 1 5 8  §:ään.

Tämän §:n mukaan ei pettäminen aviosopimukseen kuu
lu virallisen syytteen alle, ellei aviosopimusta tahi avio
liittoa ole rikoksen takia tuom ittu  purettavaksi. Sen tar
peettoman laveuden välttämiseksi, joka siten syntyisi kah
desta oikeudenkäynnistä, ja koska petos jo on tullut julki
suuteen sen kautta että syytön asianosainen on oikeudessa 
hakenut aviosopimuksen kumoamista, pitäisi viralliselle syyt
täjälle annettaman valta tehdä syyte niin pian kuin petoksen 
takia on haettu  aviosopimuksen tahi avioliiton purkamista.

12. M itä  tulee 2 0  ja  21  luvun  p ä ä lly sn im iin .

Koska nämät luvut kumpikin koskevat rikkomuksia eri 
sukupuolten kesken, ja koska 21 luku ei kuitenkaan sisällä 
kaikkia siveysrikoksia, joista haureus, mistä tässä luvussa 
puhutaan, on niistä vaan osa, niin minusta nähden näiden 
lukujen sisällys tulisi paremmin ilmoitetuksi, jos ne saisivat
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pitää 1875 vuoden ehdotuksessa niille annetut ylikirjoitukset, 
joten siis 20 luku nimitettäisiin: huorinteosta ja kaksinnai- 
misesta; ja 21 luku: salavuoteudesta ja muusta haureudesta.

13. M itä  tulee säännökseen 1 6 3  §:ssä .

Minusta näyttää epäilyttävältä tokko sopii odottaa mi
tään todellista hyötyä tässä ehdotetusta rajoituksesta viral
lisen syyttäjän oikeudessa huoruudenrikosten syyttämiseen. 
Perussyyksi tähän rajoitukseen sanotaan tavallisesti, että vi
rallisten syyttäjäin ei käy tunkeutuminen perhe-elämän sa
laisuuksiin, eikä saattaminen häväistystä julkiseksi eikä teke
minen sovintoa aviopuolisoin kesken mahdottomaksi. Tätä 
vastaan voitanee kumminkin syystä muistuttaa, että tässä 
ennen kaikkia on otettava huomioon yhteiskunnan oikeus ja 
velvollisuus kykynsä mukaan toimia tapain ja perhe-elämän 
puhtauden edistämiseksi, sekä että, jos avioliitto on huoruu- 
denrikoksella saastutettu, aviopuolisoin välinen yhdistys on 
miltei hajoitettu, koska rakkaus, kunnioitus ja luottamus on 
kadonnut, jonka vuoksi sovinto heidän välissään, jos se jos
kus ilmoitetaankin tapahtuneeksi, on vaan näennäinen. Se 
näyttää olevan hyvinkin arveluttavaa, että oikeus syytteen- 
tekoon pannaan syyttömän mielivallasta riippuvaksi, koska 
tiedetään että tätä mielivaltaa usein ohjaa itse syyllinen, 
joka hyvällä tahi pahalla saattaa huoruuteen syyttömän avio
puolison pitämään rikos salassa ja vaijeten sitä kärsimään. 
Minä puolestani vastustan sen vuoksi muutosta siinä mitä 
nyt on säädettynä virallisen syyttäjän oikeudesta huoruuden
rikosten syyttämiseen.

14. M itä  tulee 21  lu ku u n , m ikä li tavallinen salavuo- 
teus s iin ä  on jä te t ty  kokonaan rangaistuksettom aksi.

Puheenalaisessa aineessa minä olen sen periaatteen 
puolella, joka on lausuttuna johdannossa Kuningas Kustaa 
III:n Kiertokirjeesen Lokakuun 17 piitä 1778, jossa sano
taan, „että haureutta ja säännötöntä elämää ei sovi ran
gaistusta lakkauttamalla jättää valloilleen, koska se on vas
ten tapoja ja synnyttäisi paljon pahaa yhteiskuntaan". Mi-
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nun mielestäni on sen vuoksi laissa määrättävä rangaistus 
myöskin niin kutsutusta tavallisesta salavuoteudesta. Vaan 
koska nainen, joka ensikerran tekee mainitun rikkomuksen, 
useimmasti on viettelijän viettelemä, niin minusta näyttää 
sopivalta ettei naista tuomita salavuoteudesta rangaistuk
seen, ennenkun hän toisen kerran on tehnyt sellaisen rik
komuksen.

Tuo kovennettu rangaistusmääräys, joka voimassa ole
vassa laissamme löytyy säädettynä isännälle, joka on maan
nut naispalvelijansa, on nähtävästi säädetty hyvillä perus
tuksilla, koska isännän velvollisuutena on pitää huolta pal- 
velijainsa siveydestä ja koska hän isännyydenvaltansa kautta 
helpommin voi naispalvelijansa vietellä. Tämän vallan vää
rinkäyttämisestä pitää sen vuoksi laissa löytyä erityinen ran
gaistus.

Tämän johdosta pitäisi minun mielestäni rikoslakiehdo- 
tukseen, 172 §:n jälkeen, pantaman näin kuuluva pykälä:

Salavuoteudesta muissa kuin edelläpäin mainituissa ta
pauksissa olkoon rangaistus sakkoa enintään sata markkaa; 
älköön kumminkaan tätä rangaistusta annettako naiselle en
nenkun hän toisen kerran tavataan sellaisesta rikkomuksesta.

Jos isäntä harjoittaa salavuoteutta naispalvelijansa kans
sa; niin tämä katsottakoon miehelle raskauttavaksi seikaksi.

15. M itä  tulee 2 1 8  §:ään ,

johon minun mielestäni olisi pantava rangaistusmääräys sil
täkin varalta, että joku vie pois vaimon hänen miehensä 
luota vaimon tahdolla. Sen vuoksi tämä § pitäisi tehtämän 
näin kuuluvaksi:

Jos joku on vienyt pois vaimon hänen miehensä luota 
vaimon tahdolla, taikka viisitoista vuotta täyttäneen nai
sen j. n. e.

16. M itä  tulee 2 2 5  §:ään,

johon minä tahtoisin sitä muutosta, että 218 §:ssä mainittu 
rikos jätettäisiin virallisen syyttäjän syytettäväksi niin pian 
kuin avioliitto on haettu  purettavaksi, koska rikos silloin
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kuin se pantiin oikeudessa tutkimuksen alaiseksi jo on saa
nut sen julkisuuden, minkä estämiseen tässä on tahdottu 
syyttömälle asianosaiselle valmistaa tilaisuutta. Perustuen 
tähän niin myös siihen mitä 218 §:n kohdalla muistutin pi
täisi 225 § minun mielestäni pantaman kuulumaan näin:

Älköön virallinen syyttäjä tehkö syytettä niistä rikok
sista, joista puhutaan 217 tahi 218 §:ssä, ellei nainen tahi 
hänen naittajansa ole ilmoittanut rikosta syytteesen panta
vaksi, jos se on rangaistava 217 §:n jälkeen, tahi aviomies 
tahi naittaja, jos se on rangaistava 218 §:n jälkeen. Jos 
se, joka teki 217 §:ssä mainitun rikoksen, taikka joka on 
vienyt pois naimattoman naisen hänen tahdollaan, on men
nyt naisen kanssa naimisiin; älköön virallista syytettä silloin 
tehtäkö, ellei avioliittoa ole haettu purettavaksi. Älköön vi
rallinen syyttäjä myöskään tehkö syytettä niistä rikoksista, 
joista puhutaan 222 tahi 228 §:ssä, ellei asianomistaja ole il
moittanut rikosta syytteesen pantavaksi.

17. M itä  tulee 226 §:ään.

Jos syytteenalaisena oleva henkilö väärän ilmiannon 
johdosta on rangaistukseen tuomittu ja täydelleen tahi osaksi 
on rangaistuksen kärsinyt, niin ilmiantajan rangaistavaisuus 
lisääntyy suuresti objektiviseltä kannalta katsoen. Se mää
räys tässä aineessa, joka löytyy 1866 vuoden asetuksessa 
väärästä ilmiannosta, on sen vuoksi minun ajatukseni mu
kaan säilytettävä ja tämän §:n 2 kohtaan on pantava seu- 
raava lause:

Jos syytteenalainen tuomittiin rangaistukseen ja ran
gaistus on täydelleen tahi osaksi pantu täytäntöön; niin tuo
mittakoon kuritushuoneesen vähintäänkin neljäksi vuodeksi 
taikka vankeuteen ainakin kahdeksi vuodeksi.

18 . M itä  tulee 2 5 0  § :ään .

Ettei syntyisi kovin korkeita rangaistusmääräyksiä useita 
varkaudenrangaistuksia yhteenpantaessa, pitäisi, jos tekemäni 
ehdotus yhteenpanemisesta hyväksytään, 250 §:ään lisättä-
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män säännös, jonka sisällys on sama, kuin sen, mikä löytyy 
392 §:n lopussa 1875 vuoden ehdotuksessa.

Puheenalainen § ehdotetaan sen vuoksi näin kuuluvaksi:
Jos joku eri paikoissa tahi eri aikoina on näpistellyt, 

varastanut tahi murtautunut sisään, taikka ollut siinä osal
lisena taikka sellaista yritellyt, ja jos häntä vastaan tehdään 
siitä yhdellä kertaa syyte; niin olkoon noudatettavana mitä 
56 §:ssä säädetään. Älköön kumminkaan sellaisessa ran
gaistusten yhteenpanemisessa mentäkö, ensikertaisesta var
kaudesta päälle viiden, toiskertaisesta päälle kahdeksan, ja 
kolmaskertaisesta varkaudesta päälle kahdentoista vuoden 
kuritusrangaistusta.

19. M itä  tulee säännöksiin  m urhapoltosta 3 7  luvussa .
Minusta ei näytä olevan syytä poiketa Rikoskaaren, 

Ruotsin uuteen rikoslakiin vielä otetusta, määräyksestä, että 
murhapoltto, joka tapahtuu kruunun linnassa, linnoituksessa, 
laivassa, varastohuoneessa, asehuoneessa, tahi kasarmissa, on 
kovennetun rangaistuksen alainen. Ja koska kirkon sytyttä
minen murhapaloon osottaa syvää siveellistä turmelusta, niin 
myös koska ruutihuoneen, yleisen sairashuoneen tahi vanki
huoneen sytyttäminen murhapaloon osaksi sisältää suurem
paa yleistä vaaraa lähiseudulle, osaksi on hengen vaaraksi 
suuremmalle ihmisjoukolle yhtaikaa, niin nämätkin rikokset 
pitäisi luettaman niiden murhapolttoin joukkoon, joiden seu
rauksena on kovempi rangaistus. Minun ajatukseni mukaan 
pitäisi sen vuoksi 291 §:n 3 kohdasta jätettämän osa pois 
ja 292 §:n 1 kohtaan pantaman lisäys, joten nämät §:t tuli
sivat kuulumaan:

291 §. Joka tahallansa sytyttää tuleen:
1. Sama kuin ehdotuksessa.
2. Samoin samoin.
3. Yleisen arkiston, taikka rakennuksen, missä on 

joku virkahuone tahi julkinen kirja- tahi käsikirjoitusko- 
koelma, taikka missä tieteen, taiteen tahi keinollisuuden hy
väksi säilytetään esineitä julkisessa kokoelmassa tahi julki
sesti näytteille pantuina;
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hän rangaistaan murhapoltosta vähintään neljän ja kor
keintaan kahdentoista vuoden kuritushuoneella.

Muuten minusta tuntuu vajavuudelta se, ettei ehdotus 
sisällä mitään säännöstä niin kutsutusta välillisestä murha
poltosta, s. o. sellaisten esineiden tuleen sytyttämisestä, jotka 
ovat omansa levittämään tulta johonkin, minkä laki mai
nitsee varsinaisten murhapolton esineiden joukossa. Minun 
ajatukseni mukaan pitäisi, vääräin käsitysten välttämiseksi 
lain tarkoituksesta, laadittaman säännös, jonka kautta teh
täisiin selväksi, ettei sen esineen, joka sytytettiin palamaan, 
tarvitse olla saman, kuin se on, jonka hävittämistä rikok
sella tarkoitetaan, vaan että siinä on kyllin, jos jälkimmäi
sen esineen syttyminen on arvattu lähteväksi siitä tulesta, 
joka levenee siitä esineestä mikä tuleen sytytettiin. Ehdo
tan siis että 291 §:ään lisätään näin kuuluva kohta:

4. Jotakin, josta tuli helposti saattaa levitä 1, 2 tahi 
3 kohdassa mainittuihin esineisiin, jos nämät sytytetyn tulen 
johdosta ovat joutuneet tuleen.

292 §. Kahdeksan jopa kahdentoistakin vuoden tahi 
elinkautiseen kuritushuoneesen tuomitaan 291 §:ssä maini
tusta murhapoltosta:

1. Jos kirkko, tahi rakennus, missä säilytetään ruuti- 
varastoa tahi muuta helposti syttyvää ainetta, taikka yleinen 
sairashuone tahi vankihuone, taikka kruunun linna, linnoitus, 
laiva, varastohuone, asehuone tahi kasarmi sytytetään mur- 
hapaloon; taikka jos murhapoltto tehdään, milloin kapina, 
ahdistava vihollinen, yleinen kulkutauti, taikka muu sellai
nen vaara tahi hätä on käsissä.

2 ja 3 kohta samat kuin ehdotuksessa.
Samallainen lisäys, kuin ylempänä mainittiin lähellä ole

vain esineiden sytyttämisestä, pitäisi myöskin pantaman 293 
§:ään, jossa puhutaan huokeammanlaatuisesta murhapoltosta, 
joten sanottuun §:ään siis tulisi pantavaksi näin kuuluva kohta: 

3. Jotakin, josta tuli helposti saattaa levitä 1 tahi 2 
kohdassa mainittuihin esineisiin, jos nämät sytytetyn tulen 
johdosta ovat joutuneet tuleen.

J. D. Dahl.
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M itä  tulee tappeluun, jo ssa  jo k u  on saanu t kuolem an  
tahi vaikean ru u m iin - tahi terveydenvam m an (2 0 0  
j a  2 0 1  § ).

Komitea on, yhtäpitävästi sen kanssa mitä yleensä löy
tyy uudemmissa rikoslaeissa säädettynä, katsonut tarpeelli
seksi siihen lukuun, jossa puhutaan pahoinpitelystä, panna 
eri rangaistusmääräykset siltä varalta että tappelussa, jossa 
useampia on ollut osallisina, joku siinä kärsimänsä pahoin
pitelyn johdosta on heittänyt henkensä taikka saanut vai
kean ruumiin- tahi terveydenvamman. Nämät rangaistus
määräykset löytyvät 200 ja 201 §:ssä. 200 §:ssä komitea 
on tarkoittanut sitä tapausta, jossa tappelussa osallisina ol
leet ovat pahoinpitelyn kärsineesen tehneet eri vammoja, 
mitkä ainoastaan yhdessä ovat saattaneet aikaan kuoleman 
tahi vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman. 201 §:ssä taas 
on pidetty silmällä sitä tapausta, jossa joku on tappelun 
johdosta saanut kuoleman, mutta ei voida saattaa toteen 
kuka tahi kutka osallisista ovat matkaansaattaneet kuoleman 
tahi vamman.

Mainitut rangaistusmääräykset voivat oikeastaan tar
koittaa ainoastaan sellaisia tapauksia, joissa ei ole voitu 
saattaa selville, kuinka suuri kunkin tappelussa osallisena 
olleen syy tahi myötävaikutus kuoleman tahi vamman syn
tymiseen on ollut, eikä siis mitään teknillistä osallisuuden 
suhdetta löydetä tappelussa osallisina olleiden välissä tahi 
ei voida sellaista näyttää. Sellainen ajatus astuukin selvästi 
näkyviin 201 §:stä, jota vastaa 285 ja 297 § 1875 vuoden 
rikoslaki ehdotuksessa sekä 10 §:n 1 kohta Marraskuun 26 
p:nä 1866 annetussa Keis. Aset. taposta ilman kuolettami
sen aikomusta j. n. e. Toisin on 200 §:n laita (jota vastaa 
284 ja 296 § 1875 vuoden ehdotuksessa sekä 10 §:n 2 kohta 
vastamainitussa 1866 vuoden asetuksessa). Tämä 200 §, 
näet, on laadittu niin laajaksi, että todellinen osallisuus tap
pamisessa tahi vaikean ruumiin- tahi terveydenvamman mat- 
kaansaattamisessa joskus voidaan sen alle alistaa. Säännös 
on nykyisessä sanain muodossaan vielä enemmän eksyttä- 
väinen, koska määräys, että eri osallisten tekemät vammat
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ainoastaan yhdessä eikä jokainen erikseen ovat aikaansaaneet 
puheenalaisessa §:ssä mainitun vaikutuksen, voi antaa aihetta 
siihen väärään käsitykseen, että sellainen yhteisvaikutus, 
jonka kautta joku heittää henkensä (tahi saa vaikean ruu
miin- tahi terveydenvaminan) muka olisi teknilliselle osalli
suuden suhteelle vieras. Niin ollen en saata olla varomatta 
että puheenalainen säännös tulee olemaan monen epäilyksen 
ja suuren epävarmuuden aiheena lainkäytännössä tällä alalla. 
Vastaava säännös esim. Saksan laissa (227 §:n 2 kohta) on 
antanut lainselittäjille paljon vaivaa kun he ovat koettaneet 
saattaa selville puheenalaisen säännöksen suhdetta lain ylei
siin määräyksiin osallisuudesta, eikä voida kieltää että lain- 
selittäjäin puheenalaiset selitykset osottavat kaikkea muuta 
kuin täydellistä selvyyttä ja yhtäpitäväisyyttä tässä kohdassa. 
Koska sellaisia säännöksiä, jotka sisältävät tieteellisä väit- 
telyaineita, tulee, mikäli mahdollista, välttää, ja koska sään
nöksen tarve osallisuudesta törkeässä tappelussa, josta on 
puheenalaisissa pykälissä mainittu seuraus, nähtävästi, kuten 
1866 vuoden asetuksessa taposta ilman kuolettamisen aiko
musta j. n. e. sekä 1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa on 
tapahtunut, tulee täydelleen tyydytetyksi 201 §:n määräyk
sillä, niin minun mielestäni 200 §, joka sitä paitsi epäile
mättä monestikin tulisi antamaan aihetta siihen että ran
gaistus tappamisesta, milloin useat ovat tapettuun käsin käy
neet, tulisi lievemmäksi kuin mitä olot eräissä paikkakun
nissa maassamme tarvitsevat, pitäisi jätettämän rikoslaki- 
ehdotuksesta pois. Nähtävästi ei löydy mitään syytä panna 
200 §:n sijaan vastaavain pykäläin määräyksiä (284 ja 296 
§) 1875 vuoden ehdotuksessa, sillä nämät määräykset sopi
vat tieteellisiin esityksiin paremmin kuin säätönäiseen lakiin.

Jaakko Forsman.
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