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Ehdotetusta uudesta rikoslaista, joka etupäässä on ai- 
jottu pantavaksi 1734 vuoden lain Rikoskaaren ja siihen 
kuuluvain asetusten sijaan, puuttuu kuitenkin muutamia mää
räyksiä, jotka löytyvät Rikoskaaressa, sillä nämät määräyk
set, jotka osaksi koskevat oikeudenkäyntiä, ovat oikeastaan 
rikoslain varsinaiselle sisällykselle vieraat. Samaten on se 
eri ehdotus asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta, joka 
on valmistettu rikoslakiehdotuksen ohessa, etupäässä aijottu 
pantavaksi mainitun lain Rangaistuskaaren ja siihen kuu
luvain asetusten sijaan, joiden joukkoon kuuluu Marraskuun 
26 p:nä 1866 annettu asetus vapausrangaistusten toimeen 
panemisesta. Koska Rangaistuskaan ja muutamat siihen 
kuuluvat asetukset, paitsi pääasiallista sisällystään, joka kos
kee rangaistusten täytäntöönpanoa, myöskin sisältävät mää
räyksiä rikosten panemisesta syytteesen ja kiinnipanosta, 
vaan koska näitä asioita ei oikeastaan sovi sekoittaa ran
gaistusten täytäntöönpanoa koskevan asetuksen varsinaisen 
sisällyksen kanssa yhteen, niin ei olekaan pantu mitään 
säännöksiä niistä ehdotukseen viimmeksimainituksi asetuk
seksi.

Koska sen vuoksi kävi tarpeelliseksi ehdottaa, joko 
että Rikos- ja Rangaistuskaan asetuksineen edelleen pysyi
sivät voimassa niiden vähäisten osain kohdalta, joissa rikos
laki ja asetus rangaistusten täytäntöönpanosta ei voinut astua 
niiden sijaan, taikka että se, mitä mainituista kaarista ja 
asetuksista ei löytynyt rikoslakiehdotuksessa eikä mainitussa 
asetusehdotuksessa, koettaisiin eri asetukseksi, niin jälkim
mäinen menettely katsottiin paremmaksi, sillä sen kautta 
päästiin tilaisuuteen ehdottaa muutamia tarpeen vaatimiksi 
katsottuja muutoksia ja lisäyksiä puheenalaisiin lainsään
nöksiin, jotka monessa kohden ovat vajanaiset ja sen vuoksi 
jo 1867 vuoden valtiopäivillä tulivat jossakin määrässä muu-
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tetuiksi, vaikka näitä muutoksia ei vielä ole voitu julkaista 
noudatettaviksi.

Sen ohessa on katsottu sopivaksi panna siihen eri ase
tukseen, joka tulee sisältämään mainitut säännökset, myös
kin määräyksiä siitä ajasta, jolloin uusi rikoslaki ja siihen 
kuuluvat asetukset astuvat voimaan, sekä niistä lainsään
nöksistä, jotka niiden kautta tulevat kumotuiksi tahi muu
tetuiksi, niin myös siitä mitä tulee ottaa varteen sen vaihe- 
ajan aikana, jona rikoslaki astuu voimaan, vaan jona sitä ei 
saa soveltaa kaikkiin vanhempaa lakia vastaan sitä ennen 
tehtyihin rikkomuksiin, niin myös siitä, miten tulee käyttää 
sellaisia muihin oikeudenaloihin kuuluvia säännöksiä, joita 
uusi rikoslaki ei ole lakkauttanut, vaan jotka eivät sovi 
niihin periaatteisiin, jotka asuvat rikoslakiehdotuksessa ja 
asetusehdotuksessa rangaistusten täytäntöönpanosta.

Koska se eri asetus, jonka pääasiallisin sisällys on 
päällimmiten tässä edeltäpäin mainittu, siis on rikoslain joh
dosta tullut tarpeelliseksi ja koska se, muun muassa, tulee 
sisältämään määräyksiä rikoslain voimaanpanemisesta ja mitä 
sen johdosta on vaarinotettavaa, niin on katsottu sopivaksi 
nimittää se A s e tu k s e k s i  S u o m e n  S u u r iru h tin a a n m a a lle  a n n e 
tu n  u u d e n  r ik o s la in  v o im a a n p a n e m ise s ta .

Tämän asetuksen sisällys on järjestetty siten, että §:t 
1—14 sisältävät määräyksiä rikoslain ja siihen kuuluvain 
asetusten voimaanpanemisesta sekä niiden vaikutuksesta van
hempaan lainsäädäntöön ja niihin rikkomuksiin, jotka siellä 
mainitaan. Sitten uudistavat §:t 15—21 muutamilla muu
toksilla edellämainitut rikoslaista poisjätetyt Rikoskaaren 
säännökset; §:t 22—25 taas sisältävät määräyksiä rikosten 
syytteesenpanosta, ja §:t 26—52 säännöksiä kiinnipanosta. 
jonka jälkeen §:t 53—58 lopuksi sisältävät muutamia tar
peellisiksi arvattuja määräyksiä, jotka myöskin koskevat vaa- 
rinottamisia oikeudenkäynnissä rikosasioissa.

1 §. Jättämällä tyhjäksi paikan, mihin voidaan panna 
tarkempi määräys ajasta, jolloin rikoslaki, asetus rangais
tusten täytäntöönpanosta ja nyt puheena oleva asetus rikos
lain voimaanpanemisesta astuvat voimaan, määrätään 1 §:ssä,
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että Rikos- ja Rangaistuskaan 1734 vuoden laissa niin myös 
kaikki ne säännökset, jotka selittävät tahi muuttavat jotakin 
näissä kaarissa taikka niihin jotakin lisäävät, lakkaavat sa
maan aikaan olemasta voimassa, sillä rikoslain ja mainittuni 
kahden siihen kuuluvan uuden asetuksen määräykset vastaavat 
näiden kaarien ja säännösten sisällystä. Ainoastaan yksi 
poikkeus on tehty niitä vesi-leipävankeutta koskevia mää
räyksiä varten, jotka löytyvät Marraskuun 26 p:nä 1866 an
netussa asetuksessa rangaistusten toimeen panemisesta, sillä 
tämä rangaistus, jota ei ole otettu rikoslakiehdotuksen ylei
seen rangaistusjärjestelmään ja josta sen vuoksi asetusehdo
tuksessa rangaistusten täytäntöönpanosta ei puhuta muuten, 
kuin eräänä kurinpitorangaistuksena rankaisulaitoksissa ole
ville vangeille, voi kuitenkin nyt puheena olevan asetuseh
dotuksen 5 ja 6 §:n mukaan tulla käytetyksi senkin jälkeen, 
kuin rikoslaki on astunut voimaan.

2 ja 3 §. Rikoslakiehdotuksessa löytyy rangaistusmää
räyksiä monesta sellaisestakin rikkomuksesta, josta ei 1734 
vuoden lain Rikos- ja Rangaistuskaaressa eikä niihin kuu
luvissa säännöksissä puhuta mitään, vaan jotka löytyvät joko 
jossakin muussa saman lain kaaressa, taikka jossakin eri 
asetuksessa (esim. pettäminen avioliittoon, kavallus perun
kirjoituksessa, petollinen perinnön ottaminen, rajan ja pyykin 
siirtäminen, luvaton viljeleminen, tallekalun kavaltaminen, 
leväperäisyys rangaistuksen täytäntöönpanossa, omankäden 
ulosotto, takavarikon rikkominen, väärä vala, y. m.); ja koska 
tämän johdosta on käynyt tarpeelliseksi 2 §:ssä julistaa 
kaikki vanhemmat sellaisista rikoksista annetut rangaistus
määräykset myöskin voimattomiksi, niin tämä säännös on 
pantu ulottumaan myöskin niihin uhkakieltoihin, jotka sisäl
tävät joko rangaistusmääräyksiä sellaisista järjestysrikko- 
muksista, mitkä rikoslakiehdotuksessa ovat uhatut rangais
tuksilla, taikka määräävät varsinaiseen rangaistukseen jostakin 
rikoksesta jonkinlaista lisäystä, esim. uhkasakon luvattoman 
viljelemisen estämiseksi. Rikoslakiehdotuksen asteelliset ran
gaistusmääräykset ovat, näet, siksi tilavat, että niihin kyllä 
mahtuu sellainen lisäys rangaistuksiin, mitä uhkakielloilla
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tarkoitettiin viimmeksimainitussa tapauksessa, eikä se olekaan 
perustuslakien mukaista, että rikoslaissa säädettyä rangais
tusta saadaan koventaa uhkasakolla, sillä sellaista lakia ei 
käy muuttaminen eikä siihen mitään lisääminen muulla kuin 
perustuslakien osottamalla tavalla. Vastamainituista 2 §:n 
säännöksistä on kuitenkin pantu 3 §:ään poikkeuksia valtio
päivä-järjestyksessä, kirkkolaissa ja merilaissa mainittuja ri
koksia ja niille säädettyjä rangaistuksia varten, koska se ei 
saata tulla kysymykseenkään, että rikoslain kautta, jonka 
hyväksyminen riippuu kolmen säädyn päätöksestä, voitaisiin 
muuttaa valtiopäivä-järjestystä, johon voidaan saada muu
toksia ainoastaan kaikkien säätyjen suostumuksella, ja koska 
ei ole ollut tarkoituksenakaan yleisessä rikoslaissa määrätä 
rangaistuksia kaikista 1869 vuoden kirkkolaissa mainituista 
rikkomuksista lutherilaista kirkkolaitosta vastaan sekä 1873 
vuoden merilaissa mainituista rikoksista merioikeutta vas
taan. Sota-artikloissa mainitut Suomen sotaväen rikokset ja 
virkavirheet ovat myöskin luetut poikkeusten joukkoon, 
sillä niiden rankaiseminen on riippuvainen Hallitsijan lainsää
dännöstä; sama on myöskin niiden rikosten ja väärintekoin 
laita, joita venäläinen sotaväki ja kreikkalais-venäläisen hen
gellisen säädyn jäsenet tekevät ja joista on erikseen sää
dettynä.

4 §. Paitsi niitä rikkomuksia, joista puhutaan 3 §:ssä, 
pitää 2 §:n mukaan myöskin kaikista sellaisista rikkomuk
sista, joista ei löydy rangaistusta rikoslakiehdotuksessa, tuo- 
mittaman rangaistus niiden erityisten asetusten mukaan, joissa 
niistä puhutaan. Vaan koska niistä muutamat (esim. luotsi- 
asetus Toukokuun 9 p:ltä 1870) sisältävät viittauksia Rikos- 
kaareen 1734 vuoden laissa tahi sellaisiin asetuksiin, joiden 
rangaistusmääräyksiä ei 1 ja 2 §:n mukaan saada rikoslain 
astuttua voimaan enää käyttää, niin 4 §:ssä on säädetty, 
että ne rikoslain rangaistusmääräykset, jotka astuvat edel
listen sijaan, pitää käytettämän sellaisten rikkomusten ran
kaisemisessa, vaan että sellaisten toimintain, joista piti tuo- 
mittaman rangaistus niinkuin jostakin vanhemmassa laissa 
tahi asetuksessa mainitusta rikkomuksesta, jota rikoslain
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mukaan ei enää katsota miksikään rikkomukseksi, pitää jää
män rankaisematta.

§:t 5—8. Koska 1867 vuoden valtiopäivillä Valtiosää- 
tyjen hyväksymä ja Keisarin 8 p:nä Toukokuuta 1868 vah
vistama, mutta vielä julkaisematon asetus moniain laissa 
säädettyni rangaistuslajien poistamisesta y. m. sisältää mää
räyksiä kunniattomuuden, kaikkien häpeärangaistusten ja jul
kisen anteeksi anomuksen sekä useimmissa tapauksissa myös
kin maanpakolaisuuden poistamisesta, ja koska näitä ran- 
gaistuslajia siitä syystä ei ole otettu rikoslakiehdotukseen, 
paitsi niiden harvain tapausten varalta, joissa säädetään 
ulkomaalaisen ajamisesta pois maasta, niin 5 §:ssä on sää
detty, ettei kellekään saa uuden rikoslain astuttua voimaan 
tuomita sellaista rangaistusta sillä perustuksella, että silloin 
kumottu vanhempi laki, jota vastaan syyllinen oli rikkonut, 
määräsi sellaista rangaistusta, eikä myöskään siitä syystä, 
että sellainen rangaistus ehkä on säädettynä jossakin ase
tuksessa, jota ei ole kumottu eikä muutettu. Tämä kielto 
on pantu koskemaan myöskin kansalaisluottamuksen menet
tämistä, sillä tämäkin rangaistuslaji on jätetty pois rikos- 
lakiehdotuksesta niillä perustuksilla, jotka mainitaan rikoslaki- 
ehdotuksen perussyissä. Ja koska mainittuja rangaistuslajeja 
ei vanhempain lakien eikä asetusten mukaan käytetä paljaas
taan, vaan ainoastaan muiden rangaistusten kanssa yhdessä, 
niin niissä tapauksissa, joissa ne tulevaisuudessa saattavat 
joutua käytettäviksi, lienee kylläksi, että tuomitaan ainoastaan 
näiden seuraamusten kanssa yhdessä käytettäviksi säädetyt 
rangaistukset. — Tämän kanssa yhteydessä on 5 §:ssä määrätty 
lisäksi, että raipat ja vitsat, suomiminen ja kujanjuoksu 
pitää samallaisissa tapauksissa muunnettaman vesileipävan- 
keudeksi, sillä äskenmainitun vielä julkaisemattoman moniain 
rangaistuslajien poistamisesta y. m. koskevan asetuksen mu
kaan piti viimmeksimainittua rangaistuslajia tuomittaman sa- 
nottuin ruumiinrangaistusten sijaan. Tämän johdosta on myös
kin 6 §:ssä määrätty, että vesi-leipävankeutta pitää tuomitta
man niissäkin harvoissa tapauksissa, joissa joku uuden rikoslain 
astuttua voimaan on rangaistava vanhemman lain jälkeen ai-
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noastaan siitä syystä, että vanhempaa lakia täytyy pitää 
uutta lempeämpänä. — Siltä varalta taas, että joku rikok
sentekijä on tuomittava vesi-leipävankeuteen sellaisen van
hemman asetuksen jälkeen, jonka rangaistusmääräykset uuden 
rikoslain astuttua voimaan pysyvät edelleen noudatettavina, 
on 7 §:ssä määrätty, että ehdottomasti tuomittava vesi-leipä- 
vankeus pitää vaihdettaman vankeusrangaistukseen, ja kun 
se on pantava sakon sijaan muutettaman arestirangaistukseksi, 
sillä näissä tapauksissa ei näy olevan syytä vastaiseksi ajaksi, 
jonka loppua ei tiedetä, säilyttää rangaistuslajia, jota ei ole 
otettu rikoslakiin. — Koska taas se arestirangaistus, josta 
rikoslakiehdotuksessa puhutaan ja joka selitetään tarkemmin 
ehdotuksessa asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta, 
yleisten määräystensä puolesta on yhtäpitävä sen vankeus
rangaistuksen kanssa, joka on säädetty Marraskuun 26 p:nä 
1866 annetussa asetuksessa rangaistusten toimeen panemi
sesta, niin nyt puheena olevan asetusehdotuksen 8 §:ssä on 
määrätty, että arestia pitää tulevaisuudessa käytettämän 
niissä tapauksissa, joissa rikoksentekijä vanhemman lain tahi 
asetuksen mukaan pitäisi kärsimän vankeusrangaistusta; ja 
koska sen työn, josta puhutaan Maaliskuun 23 p:nä 1807 
annetun Kunink. Selityksen 8 kohdassa, piti astuman van
keusrangaistuksen sijaan, niin on sen ohessa määrätty, että 
arestia pitää tuomittaman mainitun työn sijaan, varsinkin 
koska siihen suuntaan viepä määräys löytyy myöskin äsken- 
mainitussa Toukokuun 8 p:nä 1868 vahvistetussa, mutta vielä 
julkaisemattomassa asetuksessa moniain rangaistuslajien pois
tamisesta y. m.

9 ja 10 §. Vastamainitun vielä julkaisemattoman ase
tuksen kanssa yhtäpitävästi on 9 §:ssä määrätty, että rikok
sentekijän pitää ensiksi kärsiä sen vesi-leipävankeuden, mikä 
on hänelle tuomittu muun vapausrangaistuksen ohessa, ja 
vasta sen jälkeen muun vapausrangaistuksensa. Muiden ta
pausten varalta, joissa rangaistuksia tulee panna yhteen, 
on sitä vastaan viitattu rikoslain määräyksiin. — Sellaisten 
tapausten varalta, joissa rikoksentekijät eri päätösten kautta 
ovat tuomitut sellaisiin rangaistuksiin, joita edellisten §:äin
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määräysten mukaan ei käy yhdessä paneminen täytäntöön 
(esim. jos joku siihen aikaan, kuin rikoslaki astuu voimaan, 
on tuomittu johonkin häpeärangaistukseen ja sen ohessa 
kuritushuoneesen, vesi-leipävankeuteen ja sakkoon), on 10 
§:ssä jätetty asianomaisen hovioikeuden valtaan niiden pe
rustusten mukaan, jotka löytyvät rikoslaissa ja nyt puheena 
olevassa asetuksessa, määrätä, miten sanotut rangaistukset 
pitää keskenänsä pantaman yhteen.

11 §. Tämän §:n sisällys, joka puhuu perinnön tahi 
perimysoikeuden menettämisestä, on otettu useinmainitusta 
vielä julkaisemattomasta asetuksesta moniain rangaistuslajien 
poistamisesta, mutta siihen on pantu lisäys, joka on käynyt 
tarpeelliseksi rikoslakiehdotuksen 286, 328 ja 330 §:ssä löy
tyväin säännösten johdosta.

12 ja 13 §. Ensin määrätään 12 §:ssä, että eri tahi 
kovennettu rangaistus jälleenlankeemuksesta rikokseen pitää 
tuomittaman rikoksentekijälle, vaikkapa syyllinen onkin edel
lisestä rikoksestaan rangaistu vanhemman lain mukaan. Vaan 
koska rikoslakiehdotus sisältää suurempia rangaistuksia myös
kin jälleenlankeemuksista sellaisiin rikoksiin, joista vanhem
massa lainsäädännössä ei löydy eri rangaistusta jälleenlan
keemuksesta, sekä rangaistuksia jälleenlankeemuksista myös
kin sellaisissa tapauksissa, joissa edellinen rikos ei ollut 
samaa laatua, vaan ainoastaan samaa lajia jälkimmäisen rik
komuksen kanssa, niin ei ole katsottu sopivaksi kokonansa 
soveltaa uudemman lain suurempaa ankaruutta näissä koh
dissa häneen, joka edellisellä kertaa rikkoi lempeämpää 
lakia vastaan; sen vuoksi on siihen suuntaan pitävä määräys 
pantu 12 §:ään. — Samalla tavoin yhtäpitävästi rikoslaki- 
ehdotuksen 6 §:n kanssa on sitten puheenalaisen asetus
ehdotuksen 13 §:ssä määrätty, että kaikki ne perustukset, 
jotka rikoslain mukaan vaikuttavat sen, että jonkun henkilön 
toiminta on katsottava rangaistuksettomaksi, taikka sellai
seksi, että tulee vähennystä rangaistuksessa, pitää luettaman 
senkin hyväksi, joka rikkoi vanhempaa lakia vastaan ennen- 
kun uusi rikoslaki astui voimaan. Sen johdosta huomaute
taan erittäin, että syytteiden tekemisestä ja rikosten rankai-
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semisesta rikoslaissa säädetyt vanhentumisajat pitää sovel- 
lettaman myöskin vanhempaa lakia vastaan tehtyihin rikko
muksiin kaikissa niissä tapauksissa, joissa sellainen sovelta
minen saattaa lempeämpään päätökseen.

14 §. Ennen mainitussa asetuksessa moniain laissa 
säädettyin rangaistuslajien poistamisesta y. m. on, samassa 
asetuksessa olevain säännösten johdosta, että varkausrikokset 
rangaistaan vapausrangaistuksilla, määrätty, että se velvoitus 
yleisellä työllä kruunun hyväksi korvaamaan varastetun ja 
hukkaan tahi korvaamatta jääneen tavaran arvo, minkä alai
seksi varas on pantu Julistuksilla Toukokuun 22 p:ltä 1819, 
Lokakuun 6 p:ltä 1842 ja Huhtikuun 27 p:ltä 1843, niin 
myös tuo Syyskuun 9 p:nä 1851 annetun metsäasetuksen 95 
§:ssä säädetty velvollisuus työllä kruunulle palkitsemaan viim- 
meksimainitun asetuksen rikkomisesta tuomittu korvaus, tulee 
vastedes lakkaamaan. Tätä uudistamalla sisältää 14 § lisäksi 
sen, että se, mitä vanhemmassa laissa (katso Rakennuskaa
ren 15 luvun 3 §:ää ja 24 luvun 3 §:ää) on säädettynä va
hingonkorvauksen muuttamisesta ruumiinrangaistukseksi, jää 
voimattomaksi, sillä nämät vanhemmat säännökset perustu
vat samallaiseen käsitteiden sekaannukseen vahingonkorvauk
sesta ja rangaistuksesta, kuin se on, josta äskenmainitut 
määräykset eräiden rikoksentekijäin velvollisuudesta yleisellä 
työllä ojennuslaitoksessa (siis eräänlaatuisella vapausrangais
tuksella) sovittamaan kykenemättömyytensä vahingonkorvauk
sen maksamiseen, ovat lähteneet.

15 §. Tässä §:ssä uudistetaan Rikoskaaren 28 luvun 
2 §:n säännös sellaisilla lisäyksillä, jotka ovat johtuneet 
Kunink. Selityksestä Maaliskuun 23 piitä. 1807, sen 16 koh
dasta, sekä Keisarillisista Johtosäännöistä Tammikuun 17 p:ltä 
1832 ja Joulukuun 22 piitä 1841.

§:t 16—18. Mitä Rikoskaaren 48 luvun 1 § sisältää 
löydön kuuluttamisesta, löytäjäisistä ja omistusoikeudesta 
löytöön, ellei sille ilmaannu omistajaa sittenkun on kuulu
tettu, se on uudistettu 16 §:ssä niin laajennettuna, että se 
koskee myöskin muun sattuman kautta jonkun haltuun jou
tunutta tavaraa (katso 404 §:ää rikoslakiehdotuksessa), ja
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sillä ajansuhteiden vaatimalla muutoksella, että säännös kuu
luttamisesta kihlakunnan käräjissä tahi raastuvassa on jätetty 
pois, koska se ei ole tarkoituksenmukainen, sekä että mää
rätty kuuluttaminen kaupungin kirkoissa, jota ei tarvitse tehdä 
muuta kuin yhden kerran, voidaan vaihtaa kuulutukseen 
saman kaupungin sanomalehdessä. — Rikoskaaren 48 luvun 
2 §:ssä säädetty velvollisuus jokaiselle, joka on löytänyt 
vanhoja rahoja, metallikaluja tahi taidekaluja, tarjota ne 
kruunun lunastettaviksi on 17 §:ssä, joka uudistaa viimmeksi- 
mainitun §:n Rikoskaaressa, pantu koskemaan kaikkia maasta 
irtonaisia muinaismuistoja; vaan koska Rikoskaaressa mää
rätty lunastus (täysi arvo ja yksi kahdeksannes sen lisäksi) 
sellaisesta tavarasta, joka on tarjottava kruunulle, on mo
nesti nähty liika vähäiseksi, ja siitä syystä on käynyt niin, 
että sanottu velvollisuus kruunulle tarjoamiseen on laimin
lyöty, vaikka ennenkin on ollut olemassa rangaistus löytö- 
kalun kavaltamisesta, niin 17 §:ssä on lisätty sana „vähintään- 
kin“ sanain „yhden kahdeksanneksen" eteen ja siten annettu 
tilaisuutta isontaa sanottua lunastusta, milloin siihen on 
syytä. — 18 §:ssä löytyy sitten Rikoskaaren 48 luvun 3 §:n 
sisällys, paitsi sitä säännöstä, missä se, joka sanoo löytär 
neensä toisen eläimen kululta, velvoitetaan puhdistusvalalla 
vapauttamaan itsensä epäluulosta että hän muka on sen va
rastanut; sillä johan löydön kuuluttamisen pitäisi tässä, 
niinkuin muissakin löydöissä, riittämän vapauttamaan ran
gaistuksesta, ellei vastapuoli näytä toteen, että toinen on 
siinä tehnyt rikoksen (vertaa 16 §:ää nyt puheena olevassa 
asetusehdotuksessa sekä 403 ja 404 §:ää rikoslakiehdotuk- 
sessa). Mitä tulee kotoeläimeen, minkä joku sanoo löytä
neensä tiluksiltaan, niin 18 §:ssä on kuitenkin viitattu ase
tukseen tilusten rauhoittamisesta Joulukuun 19 p:ltä 1864 
(katso §:iä 7—10 siinä).

19 §. Vastatakseen Rikoskaaren 49 luvun 2 §:ää sisältää 
19 § yleisen säännöksen sellaisen irtaimen tavaran riitele
misestä takaisin, joka näytetään entiseltä omistajaltaan vie
dyksi joko varastamalla tahi muun rikoksen kautta. Tässä
kin tapauksessa on ehdoton määräys puhdistusvalan tekemi-

25 *
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sestä jätetty pois, koska se on monestikin sopimaton, ja sen 
sijaan viitattu laillisiin todistuskeinoihin yleensä. Tuo kauvan 
riidanalaisena ollut kysymys, onko sekin, joka vilpittömässä 
mielessä ja rehellisellä tavalla on tullut varastetun esineen 
haltijaksi, velkapää antamaan sen pois ilman lunastusta, on 
19 §:ssä, laajentamalla määräystä niin, että se koskee kaik
kea sellaista tavaraa, mikä haltijaltaan on rikoksen kautta 
viety, ehdotettu ratkaistavaksi sen eduksi, joka oli esineen 
omistaja silloin, kuin se rikoksen kautta vietiin haltijaltaan. 
Omistajan oikeus esineesen ei, näet, ole laillisesti voinut 
toisen rikoksen kautta häneltä kadota, eikä hän sen johdosta 
ole voinut tulla velkapääksi esineen lunastuksen nimellä an
tamaan vahingonkorvausta kolmannelle henkilölle siitä pe
toksesta, minkä rikoksentekijä teki tälle kolmannelle henki
lölle silloin, kuin hän, olevinansa esineen omistajana, luovutti 
sen sanotulle henkilölle. Eipä sekään, että esine sitten on 
vilpittömässä mielessä mennyt miehestä mieheen, voi muuttaa 
omistajan asemaa sen suhteen, mutta sen toinen toistaan 
seuraavia haltijoita se voi oikeuttaa saamaan omansa takai
sin saantomieheltänsä taikka rikoksentekijältä. Sen vuoksi 
'on tästäkin pantu määräys 19 §:ään, josta sitä vastaan mää
räys riidanalaisen esineen tallettamisesta oikeuteen taikka 
tilallisen miehen ta’akse on jätetty pois, sillä pykälän alussa 
on jo otaksuttu, että se mitä moitteen pohjaksi on ensin 
saatava selville, nimittäin että esine on haltijaltaan rikoksen 
kautta viety, jo on näytetty toteen, joten sen perästä seu- 
raava määräys esineen ulosantamisesta ilman lunastusta siis 
sopii heti käytettäväksi.

• 20 ja 21 §. 20 §:ssä uudistetaan Rikoskaaren 52 luvun 
1 §:n sisällys ulotuttamalla sitä kaikkeen rikoksen kautta 
joltakulta vietyyn tavaraan, sekä oikeuttamalla sen, joka on 
kadottanut jotakin omaisuuttaan, itse ottamaan se takaisin 
myöskin tuntemattomalta henkilöltä. — Vastamainitulla laa
jennuksella kaikkeen rikoksen kautta hukkaan joutuneesen 
tavaraan sisältää 21 § sitten ne säännökset kotoetsinnöstä, 
jotka löytyvät Rikoskaaren 52 luvun 2 ja 4 §:ssä. Mitä 
tulee rangaistukseen laittomasta kotoetsinnöstä, niin siinä



387

suhteen on viitattu rikoslakiehdotukseen, jonka 334 §:ää siinä 
tarkoitetaan.

§:t 22—25. Näistä §:istä, jotka puhuvat rikosten syyt- 
teesen vetämisestä, on 22 § aijottu astumaan Rangaistus- 
kaaren 1 luvun 1 §:n sijaan ja ulotuttaa virallisen syyttäjän 
velvollisuuden tehdä syytteitä rikoksista kaikkiin niihin rik
komuksiin, joiden saattaminen rangaistukseen ei, 23 §:ssä 
annetun selityksen mukaan, riipu asianomistajan ilmiannosta 
tahi syytteestä. Jos virallinen syyttäjä laiminlyö puheen
alaisen velvollisuutensa, niin hän tekee sen kautta virka
virheen, josta löytyy rangaistus rikoslakiehdotuksen 45 lu
vussa, jonka vuoksi sellaista rangaistusmääräystä ei ole tässä 
tarvittu. Niillä perustuksilla, jotka mainitaan rikoslakiehdo
tuksen 10 luvun perussyissä, ei 22 § myöskään sisällä mitään 
rangaistusta sille asianomaiselle, joka jättää törkeän rikok
sen syyttämättä. Yhteydessä äskenmainitun selityksen kanssa 
lauselmasta v ira llin e n  s y y te  sisältää 23 § kiellon asianomis
tajalle tekemästä sovintoa muiden rikkomusten rangaistuk
sista, kuin niiden, joiden rangaistukseen saattaminen lain 
tahi jonkun erityisen asetuksen mukaan riippuu yksinomai
sesti hänen ilmiannostaan tahi syytteestään. Tämä muutos 
Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 4 §:ssä on johtunut osaksi 
siitä laajennuksesta, mikä rikoslakiehdotuksessa on annettu 
asianomistajan oikeudelle yksinään tehdä alku rikkomusten 
syyttämiseen, ja osaksi siitä seikasta, että asianomistaja ri
koslakiehdotuksen 20 §:n ja nyt puheena olevan asetuksen 
57 §:n mukaan tulee jäämään ilman osaa sakoista. Sitä 
paitsi 23 § sisältää määräyksen siitä, että kaikki ne rikko
mukset, mitkä joku on tehnyt yhdellä toiminnalla, kuuluvat 
virallisen syytteen alle, vaikkapa ainoastaan yksi niistä on 
sitä laatua, sillä rikoksentekijä pitää tässä tapauksessa kum
minkin tuomittaman rangaistukseen siitä toiminnasta, minkä 
kautta kaikki rikkomukset tehtiin. — Siltä varalta taas, että 
ennen rikoslain astuttua voimaan alotettu syyte sellaisesta 
rikkomuksesta, jonka syyttäminen rikoslakiehdotuksen mu
kaan riippuu asianomistajan alkuunpanosta, ei ole ajettu 
loppuun siihen aikaan, kuin rikoslaki astuu voimaan, on 24
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§:ssä, ottamalla huomioon mitä rikoslakiehdotuksen 6 § si
sältää, selitetty, että sellaisen syytteen ajaminen loppuun on 
riippuvainen asianomistajan tahdosta. — Lopuksi pannaan 
25 §:ssä virallisille syyttäjille virkavelvollisuudeksi asianomis
tajan pyynnöstä tehdä syytteitä sellaisistakin rikkomuksista, 
joiden syytteesen saattaminen on riippuvainen viimmeksimai- 
nitun alkuunpanosta; kuitenkin on viralliselle syyttäjälle an
nettu oikeus kieltäytyä tekemästä syytettä, jos todisteet 
ilmiannettua vastaan eivät ole todennäköset, sillä siinä ta
pauksessa hän voi rikoslakiehdotuksen 361 §:n mukaan saada 
rangaistuksen.

§:t 26—30. Nämät §:t sisältävät yleiset periaatteet 
kiinnipanosta, ja niiden tarkoituksena on astua Rangaistus- 
kaaren 1 luvun 2 §:n vajanaisten säännösten sijaan. Liit
tyen niihin säännöksiin tästä aineesta, jotka löytyvät usein- 
mainitussa vielä julkaisemattomassa asetuksessa moniain laissa 
säädettyin rangaistuslajien poistamisesta y. m., sisältävät 
nämät pykälät muutamia poikkeuksia niistä ja lisäyksiä nii
hin. Sanotun asetuksen 57 §:n 1 kohta on uudistettu 26 
§:ssä, kumminkin niin, että sanotun lainkohdan viimmeiset 
sanat ovat jätetyt pois, sillä nämät sanat löytyvät 36 ja 37 
§:ssä. — Mitä 2 kohta mainitun asetuksen 57 §:ssä sisältää 
sen kiinnipanemisesta, jota epäillään rikoksesta, josta voi 
seurata kuritushuonetta alle kahden vuoden, se on uudis
tettu 27 §:ssä ulotuttamalla säännöstä ei ainoastaan niihin 
rikoksiin, joista on säädetty vankeutta tahi arestia kahdeksi 
vuodeksi taikka siitä pitemmäksi ajaksi, vaan myöskin var
kauteen ja muihin siihen verrattaviin häpeällisiin rikkomuk
siin, vaikkapa laissa olisikin niistä säädetty vähempi ran
gaistus, kuin mikä vasta mainittiin. Sellaisissakin tapauk
sissa, näet, on kiinnipano nähtävästi tarpeellinen yleisen 
turvallisuuden suojaksi, jos nimittäin on olemassa sellaisia 
seikkoja, jotka mainitaan 27 §:ssä, niinkuin jos epäluulon 
alaisella: 1. ei ole vakituista kotopaikkaa tahi ammattia, 
taikka 2. jos hän on tuntematon, taikka 3. vaikka hän on
kin tunnettu ja vaikka hänellä on vakituinen kotopaikka tahi 
ammatti, jos hän on antanut aihetta varomaan että hän
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lähtee pakoon taikka tekee sellaista, joka on omansa estä
mään asian selville saamista. Niin laadittuna ei tämä § 
arvatenkaan voi antaa alkua sellaiseen väärään käsitykseen, 
minkä 1867 vuoden Valtiosäädyt varoivat mahdollisesti läh
teväksi vastaavasta kohdasta silloin ehdotetussa säännök
sessä kiinnipanosta, varsinkaan koska kiirinipano 27 §:ssä 
mainituista rikoksista ei 28 §:n mukaan ole ehdottomasti 
käsketty tehtäväksi, paitsi kun kiinnipantava on tuntematon. 
Sellaisia henkilöitä voidaan muutenkin 29 §:n mukaan, joka 
§ vastaa 57 §:n 3 kohtaa asetuksessa moniain laissa sää- 
dettyin rangaistuslajien poistamisesta y. m., panna kiinni 
vähäpätösemmistäkin rikkomuksista, kunnes on saatu varma 
tieto siitä, keitä he ovat. Että mahdollisimman mukaan, 
kumminkin säilyttämällä tarpeellisia takeita yleiselle turval
lisuudelle, saataisiin tasoitetuksi sitä erilaisuutta lain edessä, 
mikä johtuu siitä edellämainitusta ehdosta, että epäluulon 
alaisella, voidakseen olla suojattuna kiinnipanolta 27 §:ssä 
mainituista rikoksista, pitää olla vakituinen kotopaikka tahi 
ammatti, on nimittäin 28 §:ssä, ulkomaalaisten lakien mu
kaan, ehdotettu, että sen, joka voi vakuudeksi panna oikeu
teen tahi lääninhallitukseen sellaisen pantin tahi takauksen, 
minkä oikeus katsoo vastaavaksi rangaistusta tahi vahingon
korvausta hänen rikoksestaan, pitää saaman olla vapaana, 
niin kauvan kuin hän oikeaan aikaan tulee oikeuden eteen 
eikä koettele asian selville saamista estää. Tässä ilmestyy 
tosin se epäkohta, että ehdoton vapausrangaistus tulee ar
vosteltavaksi rahassa, ja että tämä arvio, joka edellyttää 
harkintoa siitä, kuinka suuri rangaistus lain mukaan tulee 
rikoksen seuraamukseksi, on sen vuoksi uskottava oikeuden 
tehtäväksi, eikä voida edes niinä aikoina, jolloin oikeus ei 
pidä istuntojaan, jättää Keisarin käskynhaltijan huostaan. 
Vaan koska sellainen arvio on nähty mahdolliseksi muissa 
maissa, niin ei tarvinne varoa, että suomalaiset oikeudet, 
joille tämä arvio uskottaisiin, tulisivat käyttämään sitä vää
rin. Jos vakuus, niinkuin muualla tehdään, määrätään vas
taamaan tuntuvata rahasummaa, niin pelko tämän menettä
misestä lienee kyllin voimakkaana siveellisenä siteenä rikok-
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sesta epäluulon alaiselle henkilölle, ja sen kautta voinee se 
käydä siitä vakuudesta yleisen turvallisuuden suojaksi, jota 
kiinnipanolla tarkoitetaan. Jos panttina tahi takauksena 
pantu vakuus menetetään, niin rikoslakiehdotuksen 29 §:n 
mukaan siitä menee kruunulle se osa, jota ei tarvita vahin
gonkorvaukseksi asianomistajalle. — Niinkuin edeltäpäin jo 
mainittiin, vastaa puheena olevan asetusehdotuksen 29 §:n 
edellinen osa 57 §:n 3 kohtaa asetuksessa moniain laissa 
säädettyin rangaistuslajien poistamisesta y. m., kumminkin 
sellaisella muutoksella, joka on ollut tarpeellinen 27 §:ssä 
olevan säännöksen tähden. Se, mitä 29 § muuten sisältää, 
liittyy osaksi 82 §:ään asetuksesta juoppoudesta y. m., an
nettu Toukokuun 30 p:nä 1859, osaksi 9 luvun 14 §:ään 
sota-artikloissa Maaliskuun 31 p:ltä 1798 ja osaksi rikoslaki- 
ehdotuksen 6 lukuun asetettuihin säännöksiin hätävarjeluk- 
sesta. — Lopuksi uudistetaan 30 §:ssä 57 §:n 4 kohta ase
tuksessa moniain laissa säädettyin rangaistuslajien poistami
sesta y. m., jota paitsi siinä on viitattu valtiopäivä-järjestyksessä 
ja säätyoikeuksissa löytyviin säännöksiin kiinnipanosta, sillä 
näitä lakia ei voida mitenkään muuttaa nyt puheena olevan 
asetuksen kautta.

§:t 31—42. Nämät §:t sisältävät määräyksiä niistä 
viranomaisista ja henkilöistä, joilla on oikeus tehdä kiinni- 
panoja, kiinnipannun vetämisestä tutkimuksen alaiseksi sekä 
muista sen kanssa yhteydessä olevista seikoista. Nykyisten 
olojemme mukaisesti on oikeus määrätä kiinnipanoon rikko
muksesta, josta ei vielä ole ennätetty tehdä syytettä oikeu
dessa, 31 §:ssä annettu niille poliisivoimaan kuuluville virka
miehille ja virastoille, joiden velvollisuutena ennen muita on 
saattaa rikoksia syytteesen, nimittäin Keisarin käskynhalti
jalle sekä maistraatille, järjestysoikeudelle tahi poliisikama- 
rille kaupungissa ja 34 §:ssä asianomaiselle maistraatin, jär- 
jestysoikeuden ja poliisikamarin puheenjohtajalle sekä järjes- 
tysmiehelle sellaisessakin kaupungissa, missä ei ole maistraattia 
eikä järjestysoikeutta. Sen ohessa 31 §:ssä on valta toimit
taa tahi toimituttaa kiinnipanoja annettu kruununvoudille ja 
nimismiehelle maalla sekä kaupunginviskaalille kaupungissa
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ynnä niille henkilöille, jotka ovat määrätyt sanottuin virka
miesten apulaisiksi rikosten syyttämistä varten. — Tuo voi
massa olevassa lainsäädännössämme (katso Rangaistuskaaren 
1 luvun 3 §:ää ja Marraskuun 26 p:nä 1866 annetun rääk- 
käysasetuksen 19 §:ää) jokaiselle annettu oikeus omalla 
edesvastauksellaan ottaa toinen rikoksesta kiinni on yleisen 
oikeustilan varmuudeksi, ennen säädetyillä ehdoilla, uudistettu 
32 §:ssä niiden tapausten varalta, joissa rikoksentekijä tava
taan itse teossa tahi pakenemasta, taikka kun hän on otettava 
kiinni Keisarin käskynhaltijan kuulutuksen jälkeen. Sellaisia 
tapauksia varten on kuitenkin 33 §:ssä, verrattuna 34 §:ään, 
erittäin säädetty, että mainitusta kiinnipanosta pitää heti 
annettaman ilmoitus jollekulle niistä virastoista tahi virka
miehistä, joiden vallassa, edellisten määräysten mukaan, on 
määrätä tahi toimittaa ennen oikeuden tutkimusta tapahtuvia 
kiinnipanoja, ja joiden näissäkin tapauksissa, 33 §:n mukaan, 
tulee päättää, pitääkö kiinniotettu pantaman vankilaan, vai 
onko hän päästettävä irti. — Miten se on rangaistava, joka 
laillisesta syystä ottaa toisen kiinni, mutta on noudattamatta 
määräystä 33 §:ssä, se astuu näkyviin rikoslakiehdotuksen 
346 §:stä, jonka määräyksiä sekä saman ehdotuksen 550 
§:ää myöskin tulee käyttää kun 36 ja 37 §:ssä olevat mää
räykset jätetään noudattamatta. — Jos joku ylempi tahi 
alempi virkamies tulee pantavaksi kiinni, niin 35 §:ssä sää
detään, että sen, joka on määrännyt kiinnipanon taikka on 
virkansa puolesta sen toimittanut, pitää heti antaa siitä tieto 
kiinnipannun lähimmälle esimiehelle, että tämä tietäisi ryhtyä 
siihen virkatoimeen, mikä sen johdosta voi tulla tarpeelli
seksi, — Etteivät ne, jotka otetaan rikoksista kiinni, joutuisi 
mielivaltaisen kohtelun alaisiksi, on 36 §:ssä säädetty, että 
kiinniotettu pitää viipymättä pantaman vankilaan, taikka 
vietämän oikeuden eteen. Siltä varalta, etteivät asianhaarat 
sallisi heti vetää kiinnipantua henkilöä oikeuden eteen, on 
sen lisäksi säädetty 37 §:ssä ettei sellaisessakaan tapauk
sessa tutkimusta kiinnipannun rikoksesta käy lykkääminen 
määrätyn lyhyen ajan ta’akse; tässä on otettu huomioon 
säännökset Hallistusmuodon 15 §:ssä, Rangaistuskaaren 1
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luvun 1 §:ssä ja Keisarillisessa Kirjeessä Lokakuun 30 piitä 
1839 y. m. asetuksissa. — Sitten on §:issä 38—42 puhe 
siitä vallasta kiinnipanojen ja kiinnipantujen irtipäästämisen 
suhteen, mikä oikeuksille on annettu. 38 §:ssä säädetään 
aluksi sen irtipäästämisestä, joka ilman laillista syytä on 
pantu kiinni, ja sen jälkeen 39 §:ssä sen kiinnipanemisesta, 
joka käy vapaana, vaikka on syytä panna hänet kiinni; tässä 
on yhteyden vuoksi myöskin viitattu Oikeudenkäymiskaaren 
11 luvun 10 §:ssä olevaan säännökseen oikeuden vallasta 
käskeä noutamaan eteensä rikoksesta ilmiannettu henkilö, 
joka ei ole totellut sen määräystä tulemaan oikeuden eteen. 
— Sitten säädetään 40 §:ssä oikeuden vallasta purkaa omansa 
tahi toisen oikeuden päätös jonkun kiinnipanemisesta, jos on 
käsillä laillisia syitä päästämään hänet irti; ja on tässä kat
sottu tarpeettomaksi laatia erityistä säännöstä oikeuden val
lasta määrätä sellainen henkilö kiinnipantavaksi, joka oikeu
den aikaisemman päätöksen mukaan oli päästetty irti, sillä 
sellaisessa tapauksessa sopii käyttää 39 §:ää. — 41 §:ssä 
säädetään valittamisesta ylempään oikeuteen kiinnipanosta; 
tässä on oltu siinä mielessä, että sellaista valitusta, joka 
koskee peräti tärkeätä ihmisen oikeutta, ei sovi sitoa mi
hinkään määrättyyn valitusaikaan. — Lopuksi puhutaan 42 
§:ssä vapaaksi tuomitun henkilön irtipäästämisestä.

§:t 43—52. Näissä pykälissä puhutaan kiinnipantuin 
henkilöin kohtelemisesta. Yleisen turvallisuuden suojaksi sal
litaan 43 §:ssä vankilassa tahi sen ulkopuolella panna sel
lainen henkilö rautoihin tahi muihin kahleisiin, kumminkaan 
ei muulla tavalla eikä pitemmäksi aikaa, kuin turvallisuus 
vaatii, sekä 44 §:ssä tarkastaa mitä kiinnipannulla henki- 

 ̂ löllä on yllänsä. — Seuraavat pykälät puhuvat rikoksista 
epäiltyin henkilöin kohtelemisesta tutkimusvankilassa. Kat
soen nykyisiin oloihimme ja siihen että puuttuu koppia kruu
nun ja kuntien vankiloissa, on 45 §:ssä voitu ainoastaan eh
dollisesti määrätä, ettei useampia tutkimusvankia saada 
säilyttää samassa huoneessa, y. m. Sitä vastaan on siveelli
syyden ylläpitämiseksi nimenomaan kielletty panemasta eri 
sukupuolta olevia vankeja yhteen. — 46 §:ssä uudistetaan
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Rangaistuskaaren 1 luvun 4 §:n sisällys, joka hätätilassa 
sallii naisen pitää vankilassa luonansa pienen lapsensa, ja 
47 §:ssä on säädetty sairaanhoidosta vangille, joka sitä tar
vitsee. — 48 §:ssä lausutaan se periaate, että tutkimus- 
vankia ei saada pakoittaa työhön, sillä häntä, joka on ai
noastaan epäluulon alaisena rikoksesta, vaan ei ole vielä 
todistettu siihen syypääksi, ei siitä syystä, niin kauvan kuin 
hän on tutkimus vankina, käy katsominen työpakon alaiseksi, 
jota hän ei voi välttää, sittenkun hän on tuomittu vapaus- 
rangaistukseen. Koska kuitenkin on suotavaa, etteivät tutki- 
musvangit joutuisi niiden vahingollisten seurausten alaisiksi, 
mitkä lähtevät joutilaisuudesta, niin on samalla määrätty, 
että sellaisille vangeille, jotka itse haluavat tehdä työtä, 
pitää valmistettaman tilaisuutta sopivaan työntekoon. Siitä, 
mitä he voivat saada itsilleen tuloksi tekemästään työstä, 
viitataan erityiseen säännökseen tästä asiasta Keisarillisessa 
Asetuksessa Lokakuun 2 piitä 1871. — Sen jälkeen määrä
tään 49 §:ssä, että tutkimusvangit myöskin saavat lueskella 
ja kirjoitella niin myös lähettää ja vastaanottaa kirjeitä, 
kumminkin noudattamalla tarpeellisia varokeinoja; ja 50 §:ssä 
on, sen sanain muodon johdosta, minkä Oikeudenkäymis
kaaren 15 luvun 1 § on saanut Maaliskuun 4 p:nä 1873 
annetun Keisarillisen Asetuksen kautta, annettu tutkimus- 
vangeille lupa vankilassa neuvotella oikeudenkäyntiapumies- 
tensä kanssa, sekä, sen kanssa yhteydessä, että he saavat 
ottaa vastaan muitakin heidän luonansa kävijöitä, kummas
sakin tapauksessa kuitenkin noudattamalla tarpeellista varo
keinoa. — 51 §:ssä on, katsoen 26 §:ään asetusehdotuksessa 
rangaistusten täytöönpanosta, säädetty kurinpitorangaistuksia 
tutkimusvangeille, jotka rikkovat vankilan järjestystä vastaan, 
ja 52 § kumoo 3 kohdan Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
37 §:ssä, jossa tuomareille on annettu valta törkeissä rikos
asioissa koettaa saada totuus ilmi kovemmalla vankeudella, 
joka tietysti oli vähän kiduttamista, mikä kuitenkin on jou
tunut käytännöstä pois. Sitä vastaan on katsottu liika aikai
seksi sen kanssa yhteydessä lakkauttaa Maaliskuun 22 p:nä 
1803 annetun Kunink. Kirjeen säännöstä eräistä törkeistä
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rikoksista epäiltyin henkilöin panemisesta tunnustukselle, sillä 
tämä säännös on likeisessä yhteydessä määräysten kanssa 
laillisesta toteennäytöstä, ja näinä aikoina on sitä käytetty 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa juryoikeus ei olisi epäil
lyt lausumasta sanaa syyllinen, vaan joissa suomalaisen tuo
marin oli noudattaminen Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
säännöksiä.

53 §. Alkulauseessa Marraskuun 26 p:nä 1866 annettuun 
asetukseen väärästä ilmi-annosta ja muusta kunnianloukkauk
sesta ovat Ulosottokaaren 1 luvun 5 ja 6 § sekä Oikeudenkäy
miskaaren 14 luvun 7 § kumotut, mikäli näissä lainkohdissa on 
määrätty edesvastauksia kunnianloukkauksesta, niin myös 
kaikki nekin asetukset, jotka siinä suhteen muuttavat tahi 
selittävät mainittuja lainkohtia, taikka jotakin niihin lisäävät. 
Tästä on seurannut, että myöskin ne rangaistukset kunnian
loukkauksista, jotka mainitaan Kunink. Asetuksessa Marras
kuun 12 p:ltä 1736 (joka Helmikuun 7 p:nä 1791 annetun 
Kunink. Julistuksen mukaan myöskin Suomenmaassa on lisäyk
senä Ulosottokaaren 1 luvun 5 §:ään), on täytynyt katsoa 
lakkautetuiksi 1866 vuoden kunnianloukkausasetukseen pan- 
tuin rangaistusten kautta, joista kuitenkin on käytännössä 
oltu kahdella päällä siitä, saako Keisarin käskynhaltija niitä 
käyttää, vai eikö. Siihen nähden ja koska 1866 vuoden 
kunnianloukkausasetuksen pääasiallisen sisällyksen sijaan ai- 
jotaan panna sitä vastaavat säännökset rikoslaissa, jonka 
rangaistusmääräyksiä eivät muut viranomaiset, kuin oikeudet, 
saa käyttää, on arvattu tarpeelliseksi, katsoen myöskin 2 
§:ään nyt puheena olevassa asetuksessa rikoslain voimaan
panemisesta, määrätä tässä asetuksessa jotakin rangaistuk
sista niissä tapauksissa, joista on puhe Ulosottokaaren 1 
luvun 6 §:ssä ja Kunink. Asetuksessa Marraskuun 12 p:ltä 
1736, ja samalla on katsottu olevan syytä sen kanssa yhtey
dessä antaa varma määräys niiden rikkomusten rankaisemi
sesta, jotka mainitaan Ulosottokaaren 9 luvun 4 §:n 2 koh
dassa sekä Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 7 §:ssä ja 30 
luvun 10 §:ssä. Ja koska Keisarin käskynhaltija edelleen 
saa käyttää Ulosottokaaren 1 luvun 6 §:n rangaistusmää-
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räystä sellaisiin rikkomuksiin, jotka ovat meluamista tahi 
kiroamista, niin on arvattu sopivaksi ehdottaa, että se pan
taisiin jälleen voimaan myöskin niiden vähempäin kunnian
loukkauksien suhteen, jotka tehdään mainitun virkamiehen 
edessä, varsinkin koska hän ei saa tuomita isompia rangais
tuksia, sillä puheenalainen säännös sisältää oikeastaan poik
keuksia tuosta Ulosottokaaren 1 luvun 2 §:ssä lausutusta ja 
nykyajan oikean tajunnan kanssa kaikin puolin yhtäpitävästä 
periaatteesta, että Keisarin käskynhaltija, joka on hallinto
virkamies, ei saa ryhtyä siihen, mikä kuuluu tuomarinvir- 
kaan, ja vaikeammanlaatuisesta kunnianloukkauksesta kui
tenkin, tarpeen tullessa, voidaan tuomita isompi rangaistus, 
jos nimittäin rikos lykätään oikeuteen. Tästä syystä ja koska 
asian laita on sama niissä kunnianloukkauksissa, jotka mai
nitaan Kunink. Asetuksessa Marraskuun 12 p:ltä 1736, on 
puheenalaisessa asetuksessa rikoslain voimaanpanemisesta, 
sen 53 §:ssä, säädetty, että Keisarin käskynhaltijalla on valta 
niissä tapauksissa, jotka mainitaan Ulosottokaaren 1 luvun 
6 §:ssä ja sanotussa asetuksessa, tuomita siellä säädettyjä 
rangaistuksia, jos ei rikos katsota ansaitsevaksi kovempaa 
rangaistusta taikka jos asianomistaja sitä vaatii, joissa ta
pauksissa asia on lykättävä oikeuteen. Koska taas Ulos- 
ottokaaren 9 luvun 4 §:n 2 kohdassa sekä Oikeudenkäymis
kaaren 14 luvun 7 §:ssä ja 30 luvun 10 §:ssä on edellytetty, 
että siellä mainituista rikoksista pitää tuomittaman rangais
tuksia oikeudessa tahi maan korkeimmassa lakia käyttävässä 
virastossa, niin on myöskin arvattu kohtuulliseksi sekä 2 
§:n kanssa nyt puheena olevassa asetuksessa rikoslain voi
maanpanemisesta yhtäpitäväksi, että oikeuden tulee sellaisissa 
tapauksissa soveltaa mainittuihin rikkomuksiin rikoslakia; sen 
vuoksi on siitäkin pantu säännös 53 §:ään.

54 §. Koska Suomenmaan oikeustavassa jo kauvan on 
noudatettu sitä periaatetta, ettei ketään hänen poissa olles
saan tuomita rangaistukseen rikoksesta, ja koska sama peri
aate myöskin on lausuttu useinmainitussa vielä julkaisemat
tomassa asetuksessa moniain laissa säädettyin rangaistuslajien 
poistamisesta y. m., sen 12 §:ssä, niin siitä on pantu sään-
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nös 54 §:ään, jossa kumminkin on otettu huomioon ei ai
noastaan se muutettu sanain muoto, minkä Oikeudenkäymis
kaaren 15 luvun 1 § on saanut Keisarillisen Asetuksen kautta 
Maaliskuun 4 piitä 1873, vaan myöskin rikoslakiehdotuksen 
574 §:n sisällys.

55 §. Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:ssä ja van
hemmissa siihen kuuluvissa asetuksissa säädetyt perustukset, 
joiden mukaan alioikeuksien tulee eräissä rikosasioissa alis
taa päätöksensä hovioikeuden tutkittavaksi, ovat jo tulleet 
rikotuiksi Marraskuun 24 p:nä 1864 annetussa rauhennus- 
säännössä maan rautateitä, kanavia ja sananlennätin-laitok- 
sia varten sekä Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuk
sessa väärästä ilmi-annosta ja muusta kunnianloukkauksesta 
olevain määräysten kautta, että samoissa asetuksissa maini
tuista rikoksista toimitetut tutkimukset ja annetut päätökset 
pitää alistettaman sen mukaan minkälainen rangaistus niistä 
on tuomittu, nimittäin kun joku tuomitaan menettäneeksi 
virkansa, taikka kahden vuoden tahi siitä pitempään kuri- 
tusrangaistukseen, taikka julistetaan kansalaisluottamuksensa 
menettäneeksi. Tämän johdosta ja koska säännöksillä alis
tamisesta ylempään oikeuteen tarkoitetaan osaksi valtion ja 
osaksi syytteesen vedetyn varmuudeksi määrättyä valvomista 
siitä, millä tavoin alioikeudet käyttävät lakia törkeämmissä 
rikosasioissa, mutta koska viralliset syyttäjät ovat velvolliset 
valvomaan yleistä kannevaltaa ei ainoastaan tekemällä syyt
teitä alioikeuksissa, vaan myöskin, milloin siihen on syytä, 
valituksilla ylempään oikeuteen, jota vastaan ei maassamme 
ole asetettu mitään virallisia puolustajia valvomaan syyt
teesen vedetyn oikeuksia, on arvattu, katsoen myöskin ri- 
koslakiehdotuksessa löytyviin rangaistusmääräyksiin niistä 
rikoksista, joiden suhteen alistus on nykyään säädettynä, koh
tuullisemmaksi tulevaisuutta varten käyttää sitä alistamisen 
perustusta, joka on vahvistettu kahdessa äskenmainitussa 
uudemmassa asetuksessa, kuin säilyttää vanhemmassa laissa 
olevia määräyksiä, joiden mukaan alistus on tehtävä jo siitä 
syystä, että joku ilmiantaja — useinkin tietämättömyydestä 
— on koettanut saattaa ilmiannetun syypääksi pahempaan
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rikokseen, kuin minkä hän todellakin on tehnyt. Vaan 
koska vapauden menettäminen kahdeksi vuodeksi tahi siitä 
pitemmäksi ajaksi lienee tuomitulle jotenkin yhtä painava, 
jos hän sen ajan kuluessa tulee olemaan kuritushuonevan- 
kina taikka pannaan kärsimään muuta vapausrangaistusta, 
ja koska rikoslakiehdotukseen ei ole pantu kansalaisluotta
muksen menettämistä rikoksen seuraamukseksi, minkä oikeus 
tulisi tuomitsemaan syylliselle, eikä sitä myöskään 5 §:n 
mukaan nyt puheena olevassa asetuksessa rikoslain voimaan
panemisesta vastedes kävisi tuomitseminen minkään muun 
asetuksen jälkeen kellekään rikoksentekijälle, niin 55 §:ään 
asetetut määräykset alistamisesta rikosasioissa ovat laaditut 
tämän mukaan. Mitään määräystä alistamisesta sellaisissa 
tapauksissa, joissa syytteenalainen tuomitaan kuolemaan, ei 
ole ollut tarpeen panna 55 §:ään, sillä siinä puhutaan ai
noastaan alistamisesta alioikeudesta hovioikeuteen, ja Oikeu
denkäymiskaaren 8 luvun 2 §:n 6 kohta kieltää alioikeuk
silta vallan tuomita ainoastaan niissä kahdessa tapauksessa, 
joissa hengenrangaistus on rikoslakiehdotuksessa säilytetty 
(katso 169 ja 178 §:ää siinä). Sitä vastaan on hovioikeuk
sien velvollisuudesta kuolemantuomioin alistamiseen erittäin 
säädetty Kunink. Kirjeissä Marraskuun 1 p:ltä 1778 ja Maa
liskuun 22 p:ltä 1803 sekä Maaliskuun 23 p:nä 1807 annetun 
Kunink. Selityksen 27 kohdassa.

56 §. Mitä tämä § sisältää mukausoikeuden ja muu- 
tamain sen kanssa yhteydessä olevain määräysten lakkaut
tamisesta, se liittyy 59 §:ään useinmainitussa Toukokuun 8 
p:nä 1868 vahvistetussa asetuksessa moniain laissa säädettyin 
rangaistuslajien poistamisesta y. m.; tässä on otettu huomioon 
se, että samallainen määräys jo on pantu ehdotukseen Suo
men sotaväen uudeksi rikoslaiksi.

57 ja 58 §. Niiden yleisten perusteiden mukaan uutta 
rikoslakia varten, mitkä Suomen Valtiosäädyt hyväksyivät 
Maaliskuun 30 p:nä 1864, sisältää 20 § rikoslakiehdotuksessa 
sen määräyksen, että kaikki ne sakot, jotka tuomitaan ri
koslain jälkeen, pitää jaettaman kruunun ja sen kunnan vä
lillä, jossa rikkomus tehtiin, niin että kruunu saa kaksi osaa
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ja kunta kolmannen. Rikoslakiehdotuksen 29 §:ssä taas 
määrätään, että menetetyn tavaran arvosta pitää, ellei ta
vara ole määrätty hävitettäväksi, otettaman ulos asianomis
tajalle se osa vahingonkorvauksesta, jota ei voida saada 
rikoksentekijältä, syystä että tällä ei ole riittäviä varoja, 
vaan että loppu on menevä kruunulle. Koska viralliset syyt
täjät ja ilmiantajat sekä eräät yleiset laitokset näiden mää
räysten kautta tulisivat jäämään niitä sakko-osuuksia vaille, 
joita ne nykyään lain ja asetusten jälkeen joutuvat saamaan, 
niin on mainituissa rikoslakiehdotuksen säännöksissä tietysti 
edellytetty, että hallitus tulee eri säännöksillä määräämään, 
millä tavoin kruunun osa sakkorahoissa pitää tulevaisuudessa 
käytettämän, muun muassa, korvaukseksi asianomaisille hen
kilöille ja laitoksille niiden äskenmainituista tappioista, jotka 
voitanee, siihen nähden että sakot vastedes ehkä tulevat 
olemaan suuremmat, ilman vahinkoa kruunulle täydelleen 
suorittaa kruunun osasta sakkorahoissa. Samaten on edellä
mainitussa säännöksessä kuntien osuudesta sakoissa edelly
tetty, että ne määrärahat, jotka nykyään ovat suoritettavat 
jonkun kihlakunnan tahi kaupungin osuudesta sakkorahoissa, 
taikka jotka erityisenä osana sakkorahoista tulevat kuntien 
vaivaishoidolle, edeskinpäin suoritetaan siitä sakko-osuudesta, 
joka tulee kunnille. Koska niin ollen ei ole nähty mitään 
riittävätä syytä tehdä erityistä poikkeusta mitä tulee niiden 
sakkorahain jakamiseen, jotka vastedes tulevat suoritetta
viksi muiden asetuksien jälkeen tehtyin päätösten mukaan, 
niin nyt puheena olevan asetuksen 57 §:ssä on, muuttamalla 
Oikeudenkäymiskaaren 32 luvun 1 ja 2 §:ää sekä Ulosotto- 
kaaren 10 luvun 2 §:ää (Tammikuun 20 p:nä 1779 annetun 
Kunink. Asetuksen mukaan) niin myös useita muita tätä 
ainetta koskevia asetuksia, määrätty, että kaikki sakot, joihin 
rikoksentekijät tuomitaan sittenkun rikoslaki on astunut voi
maan, pitää jaottaman rikoslain jälkeen, sekä että sanotusta 
ajasta lähtien pitää menetetyksi tuomitun tavaran kanssa 
meneteltämän niinkuin rikoslaki siitä määrää. Sen lisäksi 
on säädetty 58 §:ssä, että Oikeudenkäymiskaaren 32 luvun 
3 §, semmoisena kuin se on Asetuksessa Huhtikuun 27 p:ltä
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1868, pitää muutettaman siihen tapaan, knin sakkojen suu
rempi rahamäärä ja ajansuhteet muuten näyttävät vaativan- 
Lopuksi on 58 §:ssä viitattu erityiseen hallituksen säätä- 
misvallassa olevaan säännökseen siitä, miten kruunun osuutta 
sakkorahoista käytetään. Vastedes voitanee jättää siitä anta
matta rahanmääräyksiä eräiden kuntain hyväksi, sillä se 
kolmas osa kaikista sakoista, mikä rikoslain 20 §:n sekä nyt 
puheena olevan asetuksen 57 §:n mukaan on aijottu tule
vaksi kunnille itsilleen, tulee todennäkösesti vastaamaan nii
täkin tuloja, jotka nykyään ovat osotetut kunnille suoritet
taviksi kruunun osasta sakkorahoissa.

J. D. DAHL

A. Grotenfelt. G. Ehrström.
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