
Ehdotus

Asetukseksi Suomen Suuriruhtinaanmaalle 

annetun uuden rikoslain voimaan

panemisesta.





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 sekä kaikki ne säännökset, jotka selit
tävät tahi muuttavat jotakin näissä kaarissa, taikka niihin 
jotakin lisäävät. Sama olkoon laki mitä tulee Marraskuun 
26 p:nä 1866 annettuun asetukseen vapausrangaistusten toi
meen panemisesta, paitsi niissä tapauksissa, joissa rikoksen
tekijän tulee olla vesi-leipävankeudessa sen mukaan mitä 
tässä asetuksessa määrätään.

2 §. Sinä päivänä, kuin 1 §:ssä sanotaan, pitää niin
ikään kaikki 1734 vuoden lain muissa kaarissa, taikka eri
tyisissä laeissa, asetuksissa tahi uhkakielloissa olevain ran
gaistusmääräysten sellaisista rikoksista ja väärinteoista, joista 
uudessa rikoslaissa löytyy rangaistuksia, lakkaaman olemasta 
käytännössä niillä poikkeuksilla, jotka 3 §:ssä mainitaan. 
Mitä alempana tässä asetuksessa säädetään, sen pitää myös
kin samasta päivästä alkaen lopettaman vanhempain sen 
kanssa ristiriidassa olevain säännösten käyttämisen.

3 §. Mitä valtiopäivä-järjestys, kirkkolaki j a merilaki 
säätävät eräistä niissä mainituista rikoksista ja väärinteoista, 
sekä mitä sota-artiklat ja erityiset asetukset sisältävät niiden 
rikoksista ja virkavirheistä, jotka ovat Suomen sotapalve
luksessa, se olkoon edelleenkin noudatettavana. Niinikään 
olkoon noudatettavana sekin, mitä erittäin on säädettynä 
tahi vastedes säädetään niiden rikoksista ja väärinteoista, 
jotka ovat Venäjän sotapalveluksessa, taikka kuuluvat kreik- 
kalais-venäläiseen hengelliseen säätyyn.

4 §. Jos jossakin laissa tahi asetuksessa, jota ei nyt 
ole kumottu, on viitattu rangaistusmääräykseen, mikä tämän
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asetuksen 1 tahi 2 §:n mukaan lakkaa olemasta voimassa; 
niin se on pidettävä viittauksena uuteen rikoslakiin, jos 
siinä on säädettynä rangaistus siitä rikkomuksesta, josta 
viittaus on annettu. Ellei uudessa rikoslaissa ole siitä rik
komuksesta mitään rangaistusta; niin viittaus olkoon mitätön.

5 §. Jos rikkomuksesta, joka uuden rikoslain 6 §:n 
ja tämän asetuksen 2 §:n johdosta olisi rangaistava vanhem
man lain tahi asetuksen jälkeen, on siellä määrätty, että 
rikollinen joutuu maanpakolaisuuteen, seisomaan kaakin juu
rella, että hänen rikollisuutensa kuulutetaan kirkossa, taikka 
että hän joutuu muun häpeärangaistuksen alaiseksi, taikka 
menettää kunniansa tahi kansalaisluottamuksensa, taikka 
pannaan tekemään julkinen anteeksi-anomus; älköön 1 §:ssä 
mainitun päivän jälkeen sellaista rangaistusta enää rikolli
selle tuomittako eikä pantako täytäntöön, vaan hänelle pi
tää tuomittaman, ja pantaman täytäntöön ainoastaan se ran
gaistus, mikä samassa laissa tahi asetuksessa sen ohessa on 
samasta rikkomuksesta säädetty. Jos vanhemmassa laissa 
tahi asetuksessa on säädettynä raippoja tahi vitsoja, taikka 
suomiminen, taikka kujanjuoksu joko ehdottomasti tahi sakon 
asemesta jostakin rikoksesta, mikä tulee rangaistavaksi sen 
lain tahi asetuksen jälkeen; silloin pitää rikolliselle, mainitun 
ruumiinrangaistuksen asemesta, tuomittaman vesi-leipävan- 
keutta.

6 §. 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 on hänen ri
koksestaan säädettynä vesi-leipävankeutta joko ehdottomasti 
tahi sakon asemesta; silloin noudatettakoon sanottua lakia, 
ellei ole niin, että rikos, uuden rikoslain 6 §:n johdosta, 
tulee sovitettavaksi rikoslain jälkeen.

7 §. Jos joku rikkoo vanhempata lakia tahi asetusta 
vastaan, joka ei ole 1 eikä 2 §:ssä kumottu eikä muutettu, 
ja jos siellä hänen rikoksestaan on säädettynä vesi-leipä- 
vankeutta joko ehdottomasti taikka sakon asemesta; niin 
rikollinen pitää tuomittaman, ehdottomasti määrätyn vesi- 
leivävankeuden asemesta, vankeusrangaistukseen, ja aresti-
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rangaistukseen taas, jos sakko on määrättynä sovitettavaksi 
. v vesi-leipävankeudella, mutta kummassakin tapauksessa pitää 

syyhyn tuomitulta vietämän vapaus toisen verran pitemmäksi 
aikaa, kuin minkä hänen muutoin olisi pitänyt olla vesi- 
leipävankeudessa.

8 §. Sen vankeusrangaistuksen asemesta, mikä van
hemman lain tahi asetuksen jälkeen olisi ollut ehdottomasti 
syylliselle tuomittava, taikka minkä sen, joka ei ole jaksa
nut maksaa sakkoja tahi uhkasakkoja, olisi pitänyt kärsiä: 
niin myös sen työn asemesta, joka 8 kohdan mukaan Kunink. 
Selityksessä Maaliskuun 23 p:ltä 1807 olisi voinut tulla 
vankeusrangaistuksen sijaan, pitää 1 §:ssä mainitun päivän 
jälkeen syylliselle tuomittaman arestirangaistusta, taikka syyl
linen pidettämän arestissa niin kauvan, kuin hänen olisi pi
tänyt olla vankeudessa.

9 §. Jos, rangaistuksia yhteenpantaessa, vesi-leipävan- 
keutta sattuu yhteen jonkun muun vapausrangaistuksen kanssa; 
niin pitää vesi-leipävankeus ensin kärsittämän ja sen jälkeen 
se muu vapausrangaistus. Muissa tapauksissa olkoot ran
gaistusten yhteenpanemisessa noudatettavina ne perustukset, 
jotka uudessa rikoslaissa säädetään.

10 §. Jos samalla kertaa ilmaantuu täytäntöönpanta- 
viksi useampia päätöksiä, joiden kautta sama henkilö on 
tuomittu eri rangaistuksiin, joita edelläseisovain §:äin mää
räysten jälkeen ei käy yhdessä paneminen täytäntöön; silloin 
pitää asia ilmoitettaman hovioikeudelle, jonka asiana on, ri
koslaissa ja tässä asetuksessa säädettyin perustusten mu
kaan, määrätä, miten rangaistukset pitää keskenänsä pan
tanaan yhteen.

11 §. Älköön perintöä eikä perimysoikeutta rikoksen 
tahi väärinteon kautta vastedes menetettäkö, paitsi jos sel
lainen tappo, kuin Perintökaaren 6 luvun 1, 2, 3, 5 tahi 6 
§:ssä sanotaan, on tehty kuolettamisen aikomuksessa, taikka 
on matkaansaatettu törkeän tahallisen pahoinpitelyn taikka 
muun sellaisen tahallisen toiminnan kautta, josta todennä
köisesti sopii odottaa toiselle kuolemata. Näissä tapauksissa 
olkoon rikollinen sille tahi niille, jotka kussakin tapauksessa
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perinnönjättäjän kuollessa ovat rikoksentekijän lähimmät pe
rilliset, menettänyt kaiken sen tavaran, mikä olisi tapetun 
kuoleman kautta voinut tulla perintönä hänelle itselleen, 
niin myös sen naimaosan ynnä etuosan ja huomenlahjan 
tapetun tahi tämän aviopuolison jälkeen, mikä tapon kautta 
olisi silloin tahi vastedes saattanut tulla rikoksentekijälle. 
Muissa tapauksissa, joissa perintö vanhemman lain tahi eri
tyisen edelleen voimassa olevan asetuksen mukaan pitäisi 
rikoksen tahi väärinteon kautta menetettämän, tuomittakoon 
ainoastaan se rangaistus, mikä kussakin tapauksessa on pe
rinnön menettämiseen yhdistettynä.

12 §. Jos uusi rikoslaki jälleenlankeemuksesta rikok
seen määrää eri rangaistuksen, taikka rangaistuksen koven
tamista, niin sellainen rangaistus on syylliselle tuomittava, 
vaikka rangaistus edellisestä rikkomuksesta olikin vanhem
man lain mukaan tuomittu. Jos edellinen rikkomus sellai
sessa tapauksessa oli sitä laatua, ettei vanhemman lain 
mukaan olisi voitu jälkimmäisestä rikkomuksesta tuomita 
erityistä jälleenlankeemuksen raugaistusta; silloin pitää se 
seikka rikoslakia käytettäessä katsottaman lieventäväksi asian
haaraksi.

13 §. Ne perustukset, jotka uuden rikoslain mukaan 
vaikuttavat sen, että rikoksentekijän tahi jonkun rikoksessa 
osallisena olleen henkilön rangaistavaisuus pitää katsottaman 
olemattomaksi, vähennetyksi tahi rauvenneeksi, pitää sovel- 
lettaman niihinkin toimintoihin, jotka tehtiin ennen 1 §:ssä 
mainittua päivää. Mitä siihen aikaan tulee, jonka kuluttua 
oikeus tehdä syytteitä tahi panna tuomittuja rangaistuksia 
täytäntöön on rauvennut, niin pitää sanotusta päivästä al
kaen, sama päivä siihen luettuna, noudatettaman sitä aikaa, 
jonka kuluttua sellainen oikeus uuden rikoslain jälkeen rau- 
kee; mutta jos joku sen vanhemman lain tahi asetuksen 
mukaan, jota vastaan hän on rikkonut, on oikeutettu ole
maan syytteestä vapaana, niin hänen pitää saada nauttia 
tätä vapautta, vaikka hänen rikoksestaan vielä uuden rikos
lain mukaan voitaisiinkin tehdä syyte.

14 §. Vanhemmassa laissa tahi asetuksessa olevat
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määräykset vahingonkorvausten muuttamisesta ruumiinran- 
gaistuksiksi sekä työstä ojennuslaitoksessa tahi kehruuhuo- 
neessa vahingonkorvauksen asemesta jäävät vastedes käyt
tämättä.

15 §. Jos joku tavataan kuolleena, eikä tiedetä, onko 
hän sairaudesta kuollut; silloin pitää poliisiviranomaisen heti 
luotettavain miesten läsnäollessa tutkia, omanko vai toisenko 
käden kautta vainaja on menettänyt henkensä, ja, jos siihen 
on vaan vähäistäkin aihetta, kiireesti antaa asiasta kertomus 
tuomarille tahi Keisarin käskynhaltijalle, jonka tulee, asian
haarain mukaan, määrätä, onko lääkärin katsastus ja oikeu
den tutkimus toimitettava, vai eikö, ennenkun kuolleen saa 
haudata. Kruununvoudilla maalla sekä pormestarilla, poliisi- 
mestarilla ja järjestysmiehellä kaupungissa olkoon myöskin 
lupa, ilman sellaista ilmoitusta, käskeä sitä lääkäriä, jonka 
tehtävänä se on, katsastamaan kuolleen ruumista.

16 §. Sen, joka löytää jotakin, taikka muun sattumuk
sen kautta saa haltuunsa jonkun esineen, pitää heti saattaa 
se tunnetuksi, ja kuulututtaa lähimmässä kirkossa maalla, 
taikka kaupungin 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 kuulutettiin; 
niin kruunu ottakoon kaksi osaa ja löytäjä kolmannen osan.

17 §. Maahan kaivetusta aarteesta, vedenpohjasta löy
detystä tavarasta tahi muusta senkaltaisesta, jolle ei löydy 
omistajaa, ottakoon maanomistaja puolen ja löytäjä toisen 
puolen. Jos se on vanhaa rahaa, kultaa, hopeata, vaskea, 
tahi muuta metallia, taikka vanha taidekappale, taikka muu 
maasta irtonainen muinaismuisto; niin hänen pitää tarjooman 
se kruunulle. Jos kruunu sen lunastaa; niin antakoon täyden 
arvon ja vähintäänkin yhden kahdeksanneksen lisäksi: sen lu
nastuksen pitäköön löytäjä. Laivalöydöstä ja merenajosta on 
säädettynä merilaissa.

18 §. Joka löytää hevosen, härän, lehmän, lampaan, 
uohen, taikka minkä kotoeläimen hyvänsä, kuulututtakoon
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löytönsä yhden kerran ja saakoon sen omistajalta palkkion 
ruokkimisesta sekä kaikista muista tarpeellisista kustannuk
sista, sittenkun se hyöty on laskettu pois, mikä hänellä on 
siitä ollut. Jos on syytä epäillä sitä, joka sanoo löytäneensä; 
niin tämä näyttäköön toteen että hän on kuuluttanut. Ellei 
oikea omistaja tule yhden vuoden kuluessa siitä, kuin kuu
lutus tapahtui; niin eläin olkoon löytäjän oma. Jos hän, 
joka otti eläimen sisään, sanoo löytäneensä sen tiluksiltaan; 
silloin olkoon laki niinkuin asetuksessa tilusten suojelemisesta 
vahinkoa vastaan kotoeläimiltä säädetään.

19 §. Jos sitä riidellään pois, mikä näytetään entiseltä 
haltijaltaan viedyksi varkauden tahi muun rikoksen kautta, 
ja jos hän, joka esineen on saanut käsiinsä, sanoo saaneensa 
sen rehellisellä tavalla; niin näyttäköön saantomiehensä kautta, 
tahi vierasmiehillä, taikka muulla tavalla toteen, että hän 
on saanut sen vilpittömässä mielessä, ja olkoon rangaistuk
seen, jos hän voi kanteen päältänsä johtaa, mutta antakoon 
kumminkin ulos riidanalaisen esineen ilman lunastusta, ja 
hakekoon vahingonkorvausta saantomieheltään taikka siltä, 
jonka rikoksen kautta hän oli esineen saanut.

20 §. Älköön kukaan omin valloin ottako takaisin sitä, 
minkä tuntee omakseen, olkoonpa se häneltä rikoksen kautta 
viety, taikka kadonnut: vaan hän turvautukoon käskynhalti
jaan taikka tuomariin. Kuitenkin sopii hänen ottaa se ta
kaisin irtaimelta tahi tuntemattomalta henkilöltä, taikka siltä, 
jonka epäillään karkaavan: taikka kun varastettu tahi muulla 
tavalla rikoksen kautta saatu tavara tavataan verekseltä.

21 §. Jos jollakulla on otollinen epäluulo, taikka jos 
hän tietää missä varastettu tahi muun rikoksen kautta pois- 
joutunut tavara on löydettävänä; niin pyytäköön maalla kruu
nunvoudilta tahi nimismieheltä, ja kaupungissa maistraatilta 
tahi poliisikamarilta lupaa etsinnän pitämiseen siellä, ja sa
nokoon mitä ja minkälaista on kadottanut, sekä perusteet 
pyynnöllensä, niinkuin: että epäluulon alainen on ennen va
rastanut: taikka että sellaista kalua on hänellä nähty: taikka 
että hän on sitä myönyt: taikka että hän piilee ja näyttää 
asiata karttavan: taikka että hän on ollut niiden seurassa,
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joita syystä sopii rikoksesta soimata. Näissä ja muissa 
senkaltaisissa tapauksissa älköön etsintöä häneltä kiellet
täkö; vaan hän menköön sinne kahden lautamiehen tahi 
vannotetun kaupunginpalvelijan, taikka kahden muun uskotta
van miehen kanssa, ja ilmoittakoon siellä naapureille tahi 
isännälle, että he ovat sinne lähetetyt. Jos isäntä ei ole itse 
kotona, mutta hänen vaimonsa on; niin etsintö käyköön täy
delleen päinsä. Jos isäntä on naimaton, ja antaa toisen 
hoitaa kotoansa; niin olkoon sama laki. -Jos etsittyä ei ta
vata; niin etsinnön pyytäjä näyttäköön toteen taikka tehköön 
valansa, että hän on omansa kadottanut eikä ilkeydestä ole 
pyytänyt etsintöä. Älköön muulla tavoin etsintöä omin val
loin pidettäkö. Joka sen tekee, eikä löydä tavarata, ran
gaistakoon niinkuin rikoslaissa sanotaan.

22 §. Virallisen syyttäjän pitää viipymättä ja vaikka 
asianomistaja ei olekaan asiata syytteesen pantavaksi ilmi
antanut tehdä syyte sellaisesta rikkomuksesta, joka kuuluu 
virallisen syytteen alle. Jos asianomistaja on pannut syyt
teen sellaisesta rikoksesta alulle; niin virallinen syyttäjä ol
koon kuitenkin velkapää asiassa valvomaan yleistä kannevaltaa.

23 §. Virallisen syytteen alle kuuluvat kaikki ne rik
komukset, jotka lain tahi jonkun erityisen asetuksen mukaan 
eivät riipu asianomistajan ilmiannosta tahi syytteestä. Äl
köön asianomistaja, milloin asiasta on tehtävä virallinen 
syyte, tehkö sovintoa muusta, kuin vahingonkorvauksesta. 
Jos sama toiminta sisältää useampia rikkomuksia ja jos joku 
niistä kuuluu virallisen syytteen alle; silloin tehtäköön niistä 
toisistakin virallinen syyte, vaikka ne muuten eivät sen alle 
kuuluisikaan.

24 §. Jos virallinen syyttäjä, ennenkun uusi rikoslaki 
astui voimaan, on tehnyt syytteen jostakin rikkomuksesta, 
joka vanhemman lain mukaan kuului virallisen syytteen alle, 
mutta josta uuden lain jälkeen ainoastaan asianomistaja, 
taikka virallinen syyttäjä asianomistajan ilmiannon perästä 
saa tehdä syytteen; silloin pitää syyttäjän syytteestä annet
taman tuomio ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomis
taja vaatii sen ajamista perille.
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25 §. Jos asianomistaja pyytää virallista syyttäjää te
kemään syytettä jostakin rikkomuksesta, jonka rankaiseminen 
riippuu hänen ilmiannostaan tahi syytteestään; niin viralli
nen syyttäjä älköön kieltäytykö sitä tekemästä, elleivät to
disteet ilmiannon tukemiseksi ole niin heikot, että ilmianto 
on todennäköisyyttä vailla.

26 §. Se, jota epäillään, että hän on tehnyt rikoksen^ 
minkä seuraukseksi voi tulla hengenrangaistus taikka kuri
tushuonetta kahdeksi vuodeksi tahi siitä pitemmäksi ajaksi, 
pitää otettaman kiinni. (Katso 30 §:ää).

27 §. Jos jotakuta epäillään rikoksesta, minkä seu
raukseksi voi tulla kuritushuonetta alle kahden vuoden, 
taikka vankeutta tahi arestia kahdeksi vuodeksi tahi siitä 
pitemmäksi ajaksi; silloin sopii myöskin ottaa epäluulon 
alainen kiinni, jos hänellä ei ole vakituista kotopaikkaa tahi 
ammattia, taikka jos hän on tuntematon, niin myös, vaikka 
hän onkin tunnettu ja vaikka hänellä on vakituinen koto- 
paikka tahi ammatti, jos on otollista aihetta varomaan, että 
hän lähtee pakoon, taikka estää asian selville saamista hä
vittämällä todisteita tahi saattamalla omaisuutta hukkaan. 
Jos jotakuta epäillään varkaudesta taikka muusta siihen 
verrattavasta häpeällisestä rikoksesta; silloin sopii niinikään 
tässä ylempänä mainituissa tapauksissa ottaa hänet kiinni, 
vaikkapa rikoksesta onkin säädettynä vähempi rangaistus, 
kuin tässä §:ssä sanotaan. Muista rikkomuksista, joista on 
määrätty vähempi rangaistus, sopii tehdä kiinnipanoja ai
noastaan niissä tapauksissa, jotka mainitaan 29 §:ssä. (Katso 
30 §:ää).

28 §. Jos tunnettu henkilö on 27 §:n mukaan otettu 
kiinni, tahi määrätty pantavaksi vankilaan; niin oikeuden 
tahi Keisarin käskynhaltijan sopii päästää hänet jälleen va
paaksi sellaista panttia tahi takausta vastaan, jonka oikeus kat
soo arvonsa puolesta vastaavan rikoksesta tulevaa rangaistusta 
ja vahingonkorvausta. Jos hän on asettanut hyväksytyn 
vakuuden; niin se on säilytettävä oikeudessa, taikka lää- 
ninrahastossa, eikä sitä saa antaa takaisin, ennenkun lopul
linen päätös asiassa on tullut lailliseen voimaan. Jos epä-
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luulon alainen, sittenkun hän on antanut vakuuden, koettaa 
estää asian selville saamista niinkuin 27 §:ssä sanotaan, 
taikka jos hän ei aikanaan saavu oikeuden eteen; silloin 
hän pitää otettaman kiinni ja hänen panemansa vakuus on 
rikottu.

29 §. Tuntematon henkilö, joka karttaa ilmoittamasta 
nimeänsä tahi kotopaikkaansa, taikka jota vastaan ilmaantuu 
otollista aihetta epäillä, että hänen niistä antamat ilmoituk
sensa ovat valheelliset, pantakoon kiinni, kunnes sanotuissa 
seikoissa saadaan luotettavia selvityksiä, vaikkapa se rikos, 
josta häntä epäillään, ei olekaan häpeällistä laatua, tahi 
vaikka siitä on säädettynä ainoastaan sakkoa, taikka arestia 
tahi vankeutta alle kahden vuoden. Jos joku tavataan juo
puneena yleisellä tiellä, kadulla tahi yleisessä paikassa, taikka 
julkisessa toimituksessa: taikka jos hän juopuneena häiritsee 
yksityisen tahi yleista rauhaa väkivaltaisuudella tahi melua
malla; 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 käskyn pe
rästä luovu; silloin tarpeellinen väkivalta hänen poisviemi- 
sekseen ei ole kielletty. (Katso 30 §:ää).

30 §. Älköön ketään epäluulon alaisena otettako kiinni, 
ellei epäluulo perustu sellaisiin seikkoihin, että oikeus voi 
nähdä ne todenmukaisiksi, älköön myöskään niissä tapauk
sissa, joissa valtiopäivä-järjestys tahi säätyoikeudet sen kiel
tävät.

31 §. Keisarin käskynhaltija, niin myös maistraatti, 
järjestysoikeus, tahi poliisikamari kaupungissa, olkoot oikeu
tetut määräämään sen kiinnipanemisesta, joka rikkomuksesta 
on epäluulon alaisena niinkuin edellisissä §:issä sanotaan: 
kruununvoudilla ja nimismiehellä maalla, sekä kaupungin
viskaalilla kaupungissa, ja sillä, joka on asetettu olemaan 
jonkun mainituista virkamiehistä apulaisena rikosten syyttä
misessä, olkoon niinikään oikeus, omalla edesvastauksellaan, 
toimittaa tahi toimituttaa kiinnipanoja.

32 §. Kuka tahansa saa ottaa kiinni sen, joka on
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tehnyt rikkomuksen ja tavataan itse teossa tahi pakene
masta, jos rikkomus on sellainen, kuin 26 tahi 27 §:ssä 
sanotaan, taikka jos hänet 29 §:n mukaan sopii ottaa kiinni, 
vaikka hänen rikkomuksensa onkin vähäisempi. Jokaisella 
olkoon myöskin valta ottaa kiinni sen, joka Keisarin käs
kynhaltijan kuulutuksen mukaan on rikkomuksesta kiinni- 
p antava.

33 §. Jos joku 32 §:n nojalla on otettu kiinni, taikka 
muuten, ilman että hänen kiinnipanoansa varten on ryhdytty 
sellaiseen toimeen, kuin 31 §:ssä sanotaan; silloin kiinni
ottajan pitää viipymättä ilmoittaa siitä Keisarin käskynhalti
jalle, taikka kruununvoudille tahi nimismiehelle maalla, taikka 
maistraatille, järjestysoikeudelle tahi poliisikamarille kaupun
gissa, joiden heti tulee päättää, onko kiinniotettu pantava 
vankilaan, vai onko hän pästettävä irti.

34 §. Mitä 31 ja 33 §:ssä on sanottu Keisarin käs
kynhaltijasta tahi maistraatista, järjestysoikeudesta ja poliisi- 
kamarista, se koskekoon myöskin maistraatin tahi poliisi- 
kamarin puheenjohtajaa niin myös järjestysmiestä kaupungissa.

35 §. Jos ylhäisempi tahi alhaisempi virkamies ote
taan kiinni; niin sen viraston tahi virkamiehen, joka on 
käskenyt tahi toimittanut kiinnipanon, pitää heti antaa siitä 
ilmoitus kiinnipannun lähimmälle esimiehelle.

36 §. Se, joka on otettu kiinni, pitää viipymättä vie- 
tämän vankilaan, taikka vedettämän oikeuden eteen niinkuin 
37 §:ssä sanotaan.

37 §. 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 ja maalla 
päälle yhden kuukauden siitä päivästä, jona hänelle annet
tiin kiinnipanosta ilmoitus. Jos tuomari maalla on estetty 
itse alottamasta tutkimusta; niin pyytäköön hovioikeudelta 
määräystä muulle tuomarille sijaansa käyttelemään asiata, 
kunnes hänen esteensä on loppunut.
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38 §. Jos oikeus näkee rikkomuksen senlaatuiseksi, 
ettei syytteenalaista olisi pitänyt siitä ottaa kiinni: taikka 
jos kiinnipano muuten on tehty ilman laillista syytä; niin 
syytteenalainen pitää päästettämän irti.

39 §. Jos oikeus näkee että syytteenalaista henkilöä 
vastaan, joka käy vapaana, on tullut ilmi sellaisia seikkoja, 
että hän niiden takia lain jälkeen on pantava kiinni; niin 
määrätköön hänet kiinnipantavaksi. Jos syytteenalainen hen
kilö ei oikeuden kutsumuksen mukaan tule vastaamaan; 
silloin olkoon laki niinkuin Oikeudenkäymiskaaressa sano
taan.

40 §. Oikeudella on valta päästää kiinniotettu hen
kilö irti, milloin asianhaarat antavat siihen aihetta, huo
limatta siitä päätöksestä, joka ennen on kiinnipanosta tehty.

41 §. Oikeuden päätöstä vastaan jonkun kiinnipa- 
nemisesta, taikka kiinniotetun pidättämisestä vankilassa, 
sopii hänen valittaa erityisellä valituskirjalla; päätös pan
takoon kuitenkin siitä huolimatta täytäntöön. Tällaisissa 
asioissa ei valitus ole sidottu mihinkään määrättyyn valitus- 
aikaan.

42 §. Jos kiinnipantu henkilö tuomitaan vapaaksi; 
niin oikeus päästäköön hänet irti, ellei hän ole muusta rik
komuksesta edelleen pidettävä vankilassa.

43 §. Ellei kiinnipantua henkilöä voida varmasti pidellä 
ilman erityisiä kahleita; niin hänet sopii niihin panna, kummin
kaan ei muulla tavalla eikä pitemmäksi aikaa kuin mitä var
muudeksi on tarpeen.

44 §. Kiinniotettu henkilö pitää, kun siihen on ai
hetta, tarkastettaman että saadaan tietää, onko hänellä yl- 
länsä jotakin toisen omaa, taikka jotakin sellaista, minkä 
kautta varmuus häntä kuljetettaessa tahi hänen vankilassa 
ollessaan voisi joutua vaaraan. Jos nainen tulee sillä 
tavalla tarkastettavaksi, niin tarkastus on naisen toimi
tettava.

45 §. Vankila on oleva sellainen, ettei se ole vahin
goksi kiinnipannun terveydelle. Älköön useampia henkilöitä 
pantako samaan huoneesen, jos sitä käy välttäminen: älköön

24 *
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myöskään vähemmistä rikkomuksista kiinnipantuja yhteen 
törkeämpäin rikosten tähden vankilassa olevain kanssa: eikä 
kiinnipantua henkilöä yhteen vapausrangaistusta vankihuo
neessa kärsimässä olevan kanssa: eikä kahdeksaatoista vuotta 
nuorempata yhteen vanhemman vangin kanssa. Ellei jokaiselle 
tutkimusvangille saada eri huonetta; älköön kumminkaan eri 
sukupuolta olevia vankia säilytettäkö samassa huoneessa.

46 §. 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.

47 §. Jos kiinnipantu henkilö sairastuu; niin hänen 
pitää saaman hoitoa ja lääkkeitä. Ellei häntä voida hoitaa 
vankilassa; niin hän pidettäköön muussa sellaisessa paikassa, 
missä hänet käy pitäminen tarpeellisen hoidon ja silmällä
pidon alaisena.

48 §. Kiinnipantua henkilöä älköön pakoitettako työ
hön. Jos hän tahtoo tehdä työtä, mutta ei itse osaa pyytää 
soveliasta työtä; niin hänelle on valmistettava tilaisuutta 
työntekoon. Erikseen on säädettynä mitä tuloa vangilla 
sellaisesta työstä on.

49 §. 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 kiinni
pantu sallii sen, että kirje luetaan, ja jos silloin havaitaan, 
ettei se sisällä mitään, joka voi estää rikoksen ilmituloa tahi 
tutkimuksen juoksua, taikka häiritä järjestystä vankilassa, 
taikka saattaa kiinnipannun hoidon epävarmaksi. Jos kirje 
on osotettu Keisarin käskynhaltijalle, taikka jollekulle toi
selle, jonka valvonnan alla vankila on; niin se on lukema- 
tonna lähetettävä menemään.

50 §. 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 49 §:n mukaan oikeuttavat kieltämään kiinnipantua
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vastaanottamasta kirjeitä. 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.

51 §. Jos kiinnipantu henkilö tottelemattomuudella, 
uppiniskaisuudella, taikka muulla tavalla rikkoo vankilan jär
jestystä vastaan: taikka jos hän koettaa vietellä toisen sitä 
tekemään; silloin sopii johtajan, jos se nähdään tarpeelli
seksi ja ellei vanki jo ennestään istu yksinäishuoneessa, 
sulkea hänet valosaan koppiin, ja johtaja lääninvankilassa, 
mutta muussa vankilassa se, jonka valvonnan alla vankila 
on, tutkikoon sitten, niin pian kuin se käy päinsä, paikalle 
kutsutun uskotun miehen läsnäollessa, asian: ja tutkimuksen 
toimittajalla olkoon valta, sittenkun hän on paikalle kutsutun 
miehen kanssa neuvotellut ja asianhaarat punninnut, kurit
taa syyllistä: jos hän ennen oli pantu yksinäishuoneesen, 
kovalla makuuvuuteella korkeintaan neljän vuorokauden 
aikana, taikka korkeintaan neljän päivän vesi-leipäruoalla, 
taikka sulkemalla syyllinen pimeään koppiin enintään kah
deksi vuorokaudeksi, sekä jos hän on pidetty yhteydessä 
muiden vankien kanssa, jollakin yllämainitulla rangaistuk
sella taikka panemalla hänet valosaan yksinäishuoneesen joko 
yhteydessä jonkun koppivankeja varten säädetyn rangaistuk
sen kanssa, taikka ilman sellaista rangaistusta. Älköön 
sellainen kuritus matkaansaattako viivytystä sen rikoksen 
tutkimuksessa, josta kiinnipantu on ilmiannettu, älköön sitä 
myöskään käytettäkö tekosyynä, minkä nojalla hän edelleen 
pidetään vankilassa, vaikka hän olisi päästettävä vapaaksi 
taikka saatettava kärsimään sitä rangaistusta, joka on hä
nelle tuomittu. Jos kiinnipantu henkilö rikkoo yleistä lakia 
vastaan; silloin oikeuden pitää hänet tuomita.

52 §. Älköön kellään olko oikeutta panna sitä, jota 
epäillään rikoksesta, kärsimään kovempaa vankeutta, sen 
kautta saattaakseen totuuden ilmi.

53 §. Jos joku tavataan tehneeksi rikkomuksen, josta 
on säädettynä rangaistus Ulosottokaaren 1 luvun 6 §:ssä 
tahi asetuksessa Marraskuun 12 p:ltä 1736; niin Keisarin



372

käskynhaltijalla olkoon valta tuomita hänet siihen rangais
tukseen. Jos rikkomus katsotaan kovempaa rangaistusta 
ansainneeksi: taikka jos asianomistaja sitä vaatii; silloin 
asia on lykättävä oikeuteen ja tuomittava rikoslain jälkeen. 
Niissä tapauksissa, jotka mainitaan Ulosottokaaren 9 luvun 
4 §:n 2 kohdassa sekä Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 
7 §:ssä ja 30 luvun 10 §:ssä, pitää oikeuden käyttää rikos
lakia.

54 §. Rikkomuksesta, josta poissaoleva annetaan ilmi, 
sopii kyllä toimittaa tutkimus, mutta päätöstä ei saa antaa 
ennenkun ilmiannettu joko itse, taikka, milloin vastuun an
taminen on sallittu asiamiehen kautta, hänen valtuusmiehensä 
on tullut oikeuden eteen, ellei ole niin, että virkamies, joka 
on jättänyt virkansa, sellaisesta rikkomuksesta pitää lain 
jälkeen tuomittaman pantavaksi viralta pois.

55 §. Mitä alioikeus on rikosasiassa tutkinut ja tuo
minnut, pitää alistettaman hovioikeuden tarkastettavaksi kai
kissa niissä tapauksissa, joissa syyllinen on tuomittu kahden 
vuoden tahi siitä pitempään vapausrangaistukseen, niin myös 
milloin joku on tuomittu pantavaksi viralta pois. Muissa 
tapauksissa älköön alistettako; vaan sillä, joka on tyytymä
tön alioikeuden päätökseen, on valta siitä valittaa hovioikeu
teen niinkuin laissa on säädettynä.

56 §. Sen johdosta mitä rikoslaki sisältää kumotaan 
Kunink. Kirjeessä Maaliskuun 22 p:ltä 1803 ja muissakin 
asetuksissa hovioikeuksille ja Senaatin Oikeusosastolle an
nettu oikeus lieventää rangaistuksia ja ehdottaa rangaistus
ten koventamista taikka edesvastausta sellaisista rikoksista, 
joista ei säädettyä lakia ole olemassa: ja rangaistusten lie
ventämisen pitää, perustuslain jälkeen, lähtemän yksinomaan 
keisarillisesta armosta.

57 §. Kaikki sakot, joihin rikoksentekijät 1 §:ssä mää
rätyn päivän jälkeen tuomitaan, pitää jaettaman niinkuin 
rikoslaissa säädetään. Sen tavaran kanssa, mikä siitä läh
tien tuomitaan menetetyksi, pitää myöskin meneteltämän 
niinkuin rikoslaissa sanotaan.

58 §. Kunnan sakkorahaosuudesta menköön toinen
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puoli alioikeudelle, jossa se on jaettava niin, että puheen
johtaja saa kaksinkertaisen osan oikeuden jäsenen ja lauta
miehen suhteen* Toisen puolen pitäköön kunta, mutta vas
tatkoon sillä niistä menoista, jotka tätä ennen ovat osotetut 
otettaviksi kihlakunnan tahi kaupungin säästö-osasta sakko- 
rahoissa. Miten kruunun osa sakkorahoissa on käytettävä, 
siitä on säädettynä erikseen.

J. D. DAHL.

A. Grotenfelt. G. Ehrström


