
Perussyitä
Ehdotukseen Suomen Suuriruhtinaanmaan 

Rikoslaiksi.





Keisarillinen Majesteetti oli, valmistellaakseen ja edis
tääkseen uuden rikoslain laatimista Suomen Suuriruhtinaan
maalle, vuonna 1863 valtiopäiville kokoonkutsutuilta maan 
Valtiosäädyiltä, silloin annetun armollisen esityksen kautta, 
vaatinut lausuntoa siitä, olisiko erään komitean sitä ennen käs
kystä tekemä ehdotus sellaisen lain yleisiksi perusteiksi pan
tava pohjaksi kun Suomenmaan rikoslaki perinpohjin laaditaan 
uudestaan, vai pitäisikö, Yaltiosäätyjen ajatuksen mukaan, 
muita periaatteita siinä noudatettaman. Siihen antoivat Val- 
tiosäädyt Maaliskuun 30 p:nä 1864 alamaisen vastauksensa, 
jossa he tunnustavat uuden rikoslain maalle tarpeelliseksi, ja 
puoltavat rikoslakiehdotuksen laatimista mainitun komitean 
ehdotuksen mukaan, kumminkin joillakuilla poikkeuksilla siitä. 
Sitä paitsi Valtiosäädyt, usean muun armollisenesityksen joh
dosta, jotka esitettiin osaksi samoilla ja osaksi 1867 sekä 
1872 vuoden valtiopäivillä, ovat suostuneet muuttamaan ja 
lisäämään hyvin paljon maan rikoslain alalle kuuluvia sään
nöksiä usean vuosina 1864, 1865, 1866, 1868 ja 1873 sen 
johdosta julkaistun asetuksen kautta, niin myös kahdella 
Keisarillisen Majesteetin, 8 p:nä Toukokuuta 1868, vahvista
malla asetuksella, joista toinen puhuu hengenrangaistuksen 
lakkauttamisesta eräistä rikoksista y. m., ja toinen useiden 
laissa säädettyin rangaistuslajien poistamisesta y. m. Näitä 
viimmeksimainittuja asetuksia ei kuitenkaan vielä ole voitu 
noudatettaviksi julkaista, sillä ei ole löytynyt tarvittavia va
roja rankaisulaitosten kuntoonpanemiseksi, että voitaisiin 
käyttää Marraskuun 26 p:nä 1866 annettua asetusta vapaus- 
rangaistusten toimeen panemisesta.

Tämän johdosta ovat ehdotus Suomen Suuriruhtinaan
maan Rikoslaiksi sekä siihen kuuluvat ehdotukset kahdeksi 
asetukseksi, joista toinen puhuu rangaistusten täytäntöönpa



158

nosta ja toinen Suomen Suuriruhtinaanmaalle annetun uuden 
rikoslain voimaanpanemisesta, laaditut pääasiallisesti mainitun 
yleisiä perusteita uutta rikoslakia varten sisältävän ehdotuk
sen johdolla sekä ottamalla huomioon kaikki edellämainitut 
Valtiosäätyjen jo hyväksymät asetukset. Sen vuoksi niiden 
perussyyt sekä keskustelut niistä valtiopäivillä useimmissa 
kohdissa sopivat myöskin perussyiksi puheenalaisiin kolmeen 
lakiehdotukseen.

Ne monet säännökset, jotka nähdään puheenalaisissa 
ehdotuksissa, vaikka mainitut valmistavat työt eivät ole voi
neet niiden laatimiseen antaa mitään suoranaista ohjausta, 
liittyvät kuitenkin johdonmukaisesti noihin valmistaviin töi
hin, mutta sen ohessa on pidetty silmällä tieteellisen krimi- 
naalioikeuden ja siihen perustetun ulkomaisen lainsäädännön 
nykyistä kantaa.

Muutamista poikkeuksista Valtiosäätyjen vuonna 1864 
hyväksymistä yleisistä perusteista sekä uudemmista rikoslain 
alalle kuuluvista asetuksista tulee tässä etempänä selvä teh
täväksi. Ne ovat lähteneet osaksi siitä kokemuksesta, mihin 
maassamme on jälkeenpäin tultu, ja osaksi niistä lisätiedoista, 
joita on saatu uusien rikoslain alalle kuuluvain asetusten 
käyttämisestä, mutta osaksi myöskin siitä kokemuksesta ja 
niistä tiedoista, joihin ulkomailla on päästy. Kaikenmoista 
ulkomaalaisuuden orjallista matkimista on kuitenkin tässä 
työssä koetettu välttää: on vaan otettu siitä sellaista, jota 
vailla ei voitu olla, ja mitä on uutta se on sovitettu yh
teen vanhan kanssa, mikäli se on käynyt päinsä, ja sen 
kautta on kenties joskus lujemmin kuin olisi tarvittu pysytty 
kiinni vanhan ajan taipumuksessa luetella laissa kaikellaisia 
sattumia.

Rikoslakiehdotuksessa, josta nyt ensin on puhe, ovat 
aineet järjestetyt siten, että ensimmäiset yksitoista lukua 
sisältävät yhteisiä säännöksiä rikoksista ja rangaistuksista 
yleensä, sitten luvut 12— 45 sisältävät määräyksiä eri rikok
sista, ja luvut 45— 53, niinkuin „yleisissä perusteissa'1 on 
määrättynä, sisältävät joukon yhteiskunnalle vaarallisimpia ja 
yleisimmästi tapahtuvia järjestysrikkomuksia.
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1 Luku,
Tässä luvussa, jolla on ylikirjoituksena „ niistä rikok

sista ja väärinteoista, jotka kuuluvat tämän rikoslain alle“ , 
määrätään rajat, joita ulommaksi ei rikoslakia käy sovelta
minen, ja on siinä otettu huomioon rikospaikka, rikkomuksen 
esine, rikoksentekijän kansalaisuus ja mitä sukupuolta hän 
on niin myös toiminnan laatu muutenkin. Sana väärinteko 
on tässä, niinkuin kaikkialla muuallakin ehdotuksessa, ero
tukseksi varsinaisista rikoksista käytetty samassa merkityk
sessä, kuin mitä „järjestysrikkomuksella“ ymmärretään; sel
lainen rikkomus ei, näet, sisällä mitään toisen oikeuksien 
loukkausta, vaan se sisältää ainoastaan sen, että sellainen 
lainkohta on rikottu, joka enimmäkseen tarkoittaa oikeu- 
den-loukkauksien estämistä. Sana rikkomus on sitä vas
taan ehdotuksessa käytetty yleisenä sekä rikosten että vää- 
rintekoin nimityksenä ja sen vuoksi se merkitsee milloin ri
kosta, milloin väärintekoa, milloin taas kumpaakin, ja joskus 
myöskin virkavirhettä. Sana toiminta on taas, niinkuin kie
lessä on tavallista, pantu merkitsemään milloin sitä toime
liaisuutta, jossa rikoksentekijä rikosta tehdessään on (hänen 
tekemistänsä), milloin taas koko hänen rikkomustaan; sitä 
vastaan on sana teko käytetty osottamaan sitä osaa hä
nen toiminnastaan, mikä on toiminnan lopullinen tulos (mitä 
on tehty).

Koska ihmisen vastuunalaisuus rikkomuksestaan sisäl
tää, että hän on velvollinen rangaistuksen kärsimiseen ja an
tamaan vahingonkorvausta rikkomuksestansa, niin ehdotuk
sessa ei sanaa edesvastaus ole käytetty merkitsemään ainoas
taan rangaistusta, vaan se merkitsee, milloin se ehdotuksessa 
ilmestyy, sekä rangaistusta että vahingonkorvausta.

1 §. Yhtäpitävästi tuon kaikissa merenkulkua harjoit- 
tatehdyiksi, on 1 §:ssä säädetty, että rikoslain vallan pitää 
vissa maissa vallitsevan ja Suomenkin merilaissa tunnustetun 
oikeuskäsitteen kanssa, että ne rikkomukset, jotka tehdään 
oman maan laivoissa, ovat katsottavat ikäänkuin kotomaassa 
ylettymän niihinkin rikkomuksiin, jotka tehdään suomalaisissa



160

laivoissa. Tämä säännös on kuitenkin, niinkuin pitää, rajoi
tettu osaksi jälestäseuraavassa 4 §:ssä siltä varalta, että sel
lainen rikkomus jo on ulkona maasta rangaistu, ja osaksi 
lakiehdotuksessa rikoslain voimaanpanemisesta, sen 3 §:ssä, 
jossa puhutaan niistä tapauksista, milloin rikkomus laatunsa 
puolesta kuuluu merilain alle ja sen vuoksi on sen jälkeen 
arvosteltava.

Määräys „josko ilmiannettu on Suomen kansalainen, tahi 
ei“ on myöskin saanut alkunsa tuosta kaikkialla suositusta 
ja eurooppalaisten kansainvälisessä oikeudessa tunnustetusta 
periaatteesta, että kunkin maan rikoslaki voi vaatia itsellensä 
kuuliaisuutta niiltäkin vierailta henkilöiltä, jotka siinä maassa 
tahi jossakin sen laivassa oleskellessaan ovat maan lakien 
turvissa. Se poikkeus, mikä kansainvälisen oikeuden mukaan 
tavallisesti tehdään vierasten valtain lähetystöihin nähden, 
on merkitty tämän luvun 5 §:ään. Niistä poikkeuksista taas, 
joita Suomenmaassa ilmestyneen usean asetuksen kautta on 
tehty Venäjän sotaväen ja venäläis-kreikkalaisen uskonopin 
hengelliseen säätyyn kuuluvain henkilöin tekemäin rikkomus
ten suhteen, on mainittu lakiehdotuksessa rikoslain voimaan
panemisesta, sen 3 §:ssä, jossa myöskin sanotaan, ettei rikos
laki tee mitään muutosta siinä mitä Suomenmaan Valtiopäivä
järjestyksessä, kirkkolaissa, merilaissa ja sota-artikloissa on 
säädettynä eräistä rikkomuksista.

Koska se mielipide on yleisesti otettu noudatettavaksi, 
että maan rikoslaki on sovellettava niihinkin rikoksiin, joita 
ulkona maasta on tehty joko kotomaata vastaan, taikka jota
kuta sen alamaista kohtaan, jos syyllinen nimittäin tavataan 
kotomaassa, taikka sinne ulosannetaan, niin tästäkin on pantu 
säännös 1 §:ään, joka myöskin sisältää tuon jo Suomenmaan 
vanhemmassa lainsäädännössä julkilausutun periaatteen, että 
se, joka, edesvastausta rangaistavasta toiminnasta välttääk
seen, on maasta lähtenyt ja ulkona siitä sen tehnyt, pitää 
omassa maassa rangaistaman, milloin hän sinne palaa. Kui
tenkin ovat myöskin nämät säännökset rajoitetut äskenmai- 
nitun, tämän luvun 4 §:ään asetetun, märäyksen kautta.

2 §. Koska joskus sattuu niin, että ulkomailta tulee
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lähettilästen kautta pyyntö, jossa toivotaan toimenpidettä sel
laisten rikosten rankaisemiseksi, joita kotomaan rajain ulko
puolella on tehty vierasta valtiota tahi jotakuta sen alamaista 
vastaan, ja koska eurooppalaisen kansainvälisen oikeuden 
mukaan ei saata olla puhettakaan siitä, että kotomaan ala
mainen, vaikka hän onkin tehnyt rikoksen, annettaisiin ulos, 
niin sitä koskeva säännös on laadittu §:ään, jossa, saman 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan, on määrätty, 
että rankaiseminen voi tapahtua ainoastaan sellaisen valtion 
pyynnöstä, jossa samallainen pyyntö tästä maasta otetaan 
huomioon, sekä että sellaisissakin tapauksissa pitää käytet- 
tämän kotomaan rikoslakia, koska se yksinään osottaa mikä 
oikeankäsite meillä on siitä rikoksesta, josta on puhe. Koska 
tässä tapauksessa kuitenkin saattaa löytää lieventävän tahi 
vapautusta rangaistuksesta vaativan seikan siitä, että vieraan 
maan laki, jota vastaan syytteenalainen on rikkonut, käsittää 
puheenalaisen rikoksen vähemmäksi, kuin miksi kotomaan 
laki sen arvostelee, niin sekin on otettu huomioon 2 §:n 2 
ja 3 kohdassa. Tässä on huomattava, että 2 kohdassa löy
tyvät sanat alentaa ja vähentää tässä, niinkuin muuallakin 
rikoslakiehdotuksessa, merkitsevät: edellinen rangaistuksen 
asettamista alempaan asteesen rikosta varten laissa mää
rätyn rangaistuslatitudin alalla, ja jälkimmäinen rangaistuk
sen asettamista sellaisen latitudin alalle, jonka ylin määrä 
on ja jonka alin määrä voi olla alempi, kuin vastaavat mää
rät samaa rikosta varten tavallisesti noudatettavassa lati- 
tudissa.

3 §. Koska virkavirhe nähtävästi koskee ainoastaan 
sitä valtiota, joka virheen tehneelle on uskonut viran toimit
tamisen, ja koska ainoastaan tämä valtio sen vuoksi voinee 
oikein arvostella virheen rikollisuutta, niin 3 §:ssä on säädetty, 
että toisen maan palveluksessa, esim. konsulinvirassa, tehty 
virhe ei anna aihetta käyttämään rikoslakia, paitsi kysymyk
sissä vahingon korvaamisesta sille, joka sellaisen virheen 
kautta on joutunut vahinkoon. Jos sellaista virkaa toimitet
taessa rikotaan yleistä lakia vastaan, niin tämä seikka on, 
yhtäpitävästi sen kanssa mitä 50 § sisältää rikkomuksista

li *
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Suomenmaan palveluksessa, katsottu syyksi rangaistuksen 
ylentämiseen, joilla sanoilla tässä, niinkuin muuallakin rikosla- 
kiehdotuksessa, ymmärretään rangaistuksen asettamista ylem
pään asteesen puheenalaisen rikoksen rankaisemisessa nou
datettavan rangaistuslatitudin sisällä, jota vastaan sanoja 
rangaistuksen kovennus on käytetty merkitsemään rangais
tuksen asettamista sellaisen rangaistuslatitudin alalle, jonka 
alin määrä on ja jonka ylin määrä voi olla ylempi, kuin 
vastaavat määrät samaa rikosta varten tavallisesti noudatet
tavassa latitudissa. Niinkuin 1 §:n kohdalla jo mainittiin, on 
lakiehdotuksessa rikoslain voimaanpanemisesta, sen 3 §:ssä, 
jo huomautettu, että Venäjän sotapalveluksessa olevain tahi 
venäläis-kreikkalaisen kirkon hengelliseen säätyyn kuuluvain 
henkilöin virkavirheet ja rikkomukset pitää tuomittaman niitä 
varten erittäin annettuin säännösten jälkeen.

4 §. Siihen mitä 1 §:n kohdalla jo on 4 §:stä sanottuna 
tulee tässä lisätä, että 4 §:n määräyksiin muuten on ollut 
aiheena se, että Suomenmaassa on mahdotonta tahi vaikeata 
panna täytäntöön rangaistuksia, joita tämän maan rikoslaki 
ei tunne ja joita varten ei sen vuoksi löydy tarpeellisia ran- 
kaisulaitoksia, ja etupäässä se, että ulkona maasta tehty 
tuomio, joka sisältää rangaistuksen, saattaa olla ristiriidassa 
maassamme vallitsevain oikeankäsitteiden kanssa: seikat, 
jotka muuallakin ovat vaikeuttaneet siviiliasioissa annettuin 
tuomioin täytäntöönpanoa koskevain kansainvälisten liittojen 
ulotuttamista päätöksiin rikosasioissa. Jos rikoksentekijä jo  
ulkona maasta on hänelle siellä tuomitun rangaistuksen kär
sinyt kokonaan taikka osan siitä, niin on nähtävästi kohtuul
lista, että se mitä hän rangaistuksestaan on kärsinyt koto
maassakin samassa määrässä luetaan hänelle hyväksi hänen 
rikoksensa sovituksena; sen vuoksi on tähän §:ään siitä pantu 
määräyksiä, jotka kuitenkin ovat siten rajoitetut, että virka
mies, joka Suomen rikoslain jälkeen on rikoksensa kautta 
menettänyt virkansa, pitää sellaisissa tapauksissa aina täällä 
tuomittaman viralta pois.

5 §. Tämän §:n sisällyksestä on jo ollut puhe 1 §:n 
kohdalla.
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6 §. Sittenkun säännös Kunink. Kirjeessä Maaliskuun 
22 p:ltä 1803, joka koskee rangaistuksen alistamista sellai
sesta rikoksesta, johon ei löydy kirjoitettua lakia, jo on mää
rätty kumottavaksi Valtiosäätyjen 1867 vuoden valtiopäivillä 
hyväksymän ja Keisarillisen Majesteetin 8 p:nä Toukokuuta 
1868 vahvistaman, vaan vielä julkaisemattoman asetuksen 
kautta moniain laissa säädettyin rangaistuslajien poistami
sesta y. m., on ollut sen suurempi syy 6 §:n 1 kohdassa 
ehdotetussa säännöksessä uudistaa mitä molemmat valtio
vallat siten ovat jo päättäneet, niin myös sen yleisen muo
dostuksen kautta, mikä lainmääräykselle tässä kohdassa on 
annettu, tulevaisuudessa poistaa tuo mielivaltainen ajatus- 
johdon käyttäminen oikeusasioissa, joka joskus on vaikutta
nut sen, että sellaiset toiminnat, joita laissa ei ole rangais
tusten uhalla kielletty, ovat oikeuksissa ilman alistusta julis
tetut rikkomuksiksi. Sen ymmärtää helposti, että sellainen 
väärinkäytös sekoittaa toisiinsa lainkäyttäjän ja lainsäätäjän 
erilaiset tehtävät, sekä että se vielä lisäksi on vasten 2 §:ää 
1772 vuoden Hallitusmuodossa ja 2 kohtaa 1789 vuoden Yh
distys-ja Vakuuskirjassa, joissa lausutaan tuo tärkeä määräys, 
ettei ketään saa rangaista, joka ei ole laillisesti syypääksi 
sidottu*, joka määräys myöskin sisältää sen, että hänen pi
tää oleman syypääksi sidottuna rikkomuksesta lakia vastaan.

6 §:n jälkimmäisessä kohdassa lausutaan julki tuo ylei
sesti noudatettavaksi otettu ja Suomenkin uudemman kriimi- 
naalisen lainsäädännön alalla usein ilmestyvä määräys, että 
uusi laki on ta’aksevaikuttava mikäli se on vanhempaa lakia 
lempeämpi. Koska rikoksentekijä on rikkonut vanhempaa, 
eikä uutta lakia vastaan, niin edellinen on sellaisisissa ta
pauksissa tietysti käytettävä, ellei lainsäätäjä, laatimalla sille 
alalle uuden lempeämmän lain, ole sen kautta lausunut julki, 
ettei sen vanhemman lain kovuus enää ole sopusoinnussa 
sen kanssa mitä maassa käsitetään oikeudeksi. Se on selit
tämättä selvä, ettei uudemman lain lempeys asu yksinomai
sesti sen rangaistusmääräyksissä, vaan että se näkyy muis
takin sen määräyksistä, esim. määräyksistä vanhentumisesta 
ja muusta senkaltaisesta.
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7 §. Ettei tarvitse lausua samaa moneen kertaan ja 
ettei syntyisi vääriä käsityksiä, on 7 §:ssä lausuttu, että ran
gaistava laiminlyöminen, joka todellisuudessa sisältääkin ne- 
gativisen toiminnan, on niiden määräysten alainen, jotka ri
koslaissa ovat säädetyt positivisia toiminnoita varten, niin 
myös, että lain määräykset, vaikka niissä enimmäkseen pu
hutaan mieshenkilöin rikkomuksista, kuitenkin soveliaissa 
kohdissa koskevat myöskin naishenkilöin samallaisia rikko
muksia.

8 §. Vaikka ne yleiset määräykset rikkomuksista, jotka 
löytyvät luvuissa 2— 11, osaksi soveltuvat myöskin järjestys- 
rikkomuksiin, vaan koska niiden kaikkien laita ei ole sellai
nen, ovat ne mainituissa luvuissa yleensä asetetut koskemaan 
ainoastaan rikoksia. 8 §:ssä on sen vuoksi lausuttu, että 
näiden yleisten määräysten pitää soveliaissa kohdissa oleman 
voimassa myöskin väärintekoihin nähden.

2  L u k u .
Tämä luku, joka puhuu „rangaistuksista ja rikosten 

muista seuraamuksista", ja joka niiden joukkoon lukee sekä 
yleiset rangaistuslajit, joista aina joku on käytettävä tapah- 
teneen rikkomuksen rangaistukseksi, että muitakin rikko
musten seuraamuksia, joita pitää erinäisissä tapauksissa tuo
mita yleisistä rangaistuslajeista otettuin varsinaisten rangais
tusten lisäksi, sisältää oikeuksien lainkäytännölle tarpeelliset 
määräykset näistä rangaistuksista ja rikkomusten seuraamuk
sista, jota vastaan kaikki se, mikä etupäässä koskee rangais
tusten täytäntöönpanoa, löytyy edelläpäin mainitussa eri 
ehdotuksessa asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta, 
mikä kuitenkin sisältää ainoastaan yleisten rangaistuslajien 
täytäntöönpanon sekä sen rikkomusten seurauksen, jonka 
mukaan menetetty tavara otetaan sen haltijalta pois. On, 
näet, oltu siinä mielessä, että voidaan olla ilman erityiskoh- 
tiin meneviä määräyksiä muiden rangaistusten ja rikkomusten 
seurausten täytäntöönpanosta.
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Niiden rikosten seuraamusten joukossa, jotka yleisissä 
perusteissa uutta rikoslakia varten ehdotettiin tähän lakiin 
pantaviksi, ei tässä luvussa eikä muuallakaan rikoslakiehdo- 
tuksessa löydy sitä seuraamusta, joka on nimitetty kansalais
luottamuksen menettämiseksi. Tämä rikosten seuraamus, jonka 
olisi pitänyt sisältää, että syyhyn tuomittu on „kadottanut 
oikeutensa pitää tahi toimittaa julkista virkaa tahi muuta 
yleistä ammattia sekä siihen olla valitsemassa, niin myöskin 
ajaa muuta, kuin omaa taikka edusmies-asiaa, oikeudessa 
taikka muussa virkakunnassa, olla holhojana sekä tehdä to- 
distajanvalaa taikka muuta laissa säädettyä valallista vakuu- 
tustaw, ja joka olisi ollut tuomittava joko »ainaiseksi44 taikka 
»vissiksi ajaksi44, on tosin pantu muutamiin Suomenmaan 
uudempiin asetuksiin rikoslain alalla, mutta siitä huolimatta 
se on rikoslakiehdotuksesta jätetty poisy osaksi siitä syystä 
että se on vastoin sitä rangaistusjärjestelmää^ mikä muuten 
on rikoslakia varten hyväksytty, jaasaksi sen vuoksi että se 
on tarpeeton. Perusajatus mainitussa rangaistusjärjestel
mässä on nimittäin se, että kunkin rikkomuksen rangaistuk
sen tulee sisällykseltään olla rikkomuksen suuruutta vastaa
vana rangaistuspakkona, niin myös että sen tulee sisältää 
rikkomuksen laadun mukaisen, enemmän tahi vähemmän1 
pontevan ohjauksen syyllisen parannukseen, sekä että, koska 
varsinainen rangaistus on rikkomusta varten säädetyn ran- 
gaistuslatitudin rajain sisällä määrättävä sen mukaan kuinka 
suuri rikollisen rikkomuksen kautta osottama pakoituksen ja 
parannukseen ohjauksen tarve on, rikkomus myöskin joka 
tapauksessa on katsottava sovitetuksi, niin pian kuin varsi
nainen rangaistus on kärsitty. Jos rikollinen tämän lisäksi 
vielä julistettaisiin määräajaksi taikka ainaiseksi kansalais
luottamuksensa menettäneeksi, niin sen kautta poljettaisiin 
tuo perusajatus, että rikkomus varsinaisen rangaistuksen kär- 

^simisellä tulee sovitetuksi; silloin taas se olisi tarpeeton, 
mifioin sanottu menettä*minen ei ulottuisi pitemmälle, kuin 
rikolliselle tuomitun vapausrangaistuksen ajan loppuun, sillä 
sehän on selvä, ettei rikoksentekijä todellisuudessa voisi 
useimpia niistä kansalaisoikeuksistaan, joista hän mainitun
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menettämisen kautta tulisi väliaikaisesti erotetuksi, käyttää, 
niin kauvau kuin hänellä ei ole oikeutta oleskella ulkona 
siitä rankaisulaitoksesta, jossa vapausrangaistus on kärsit
tävä. Useimmissa tapauksissa hänelle on, kun hän kerran 
päästetään rankaisulaitoksesta vapaaksi, ilman sellaistakin 
oikeuden päätöksessä määrättyä seuraamusta, niin vaikeata 
saavuttaa jälleen kansalaistensa luottamusta, ettei liene ol
lenkaan paikallaan suurentaa tätä vaikeutta panemalla pää
tökseen sellaista määräystä, jonka kautta hän edelleen on 
oleva häväistyksen alaisena. Sellaisista rikkomuksista taas, 
jotka vähäpätöisyytensä vuoksi voidaan sovittaa sakoilla, ei 
kansalaisluottamuksen menettämisen" tuomitsemisesta saata 
olla puhettakaan.

Noiden »yleisten perusteiden" mukaan pitäisi rikoslakiin 
rikkomusten muiden seuraamuksien joukkoon myöskin pan- 
taman: »pensionin tahi muun yleisen apurahan menettämi
nen", »hallitsijan tahi jonkun valtionviraston antaman arvo
nimen, ritarimerkin tahi muun kunnianosotuksen, ynnä niistä 
riippuvain etuin kadottaminen" sekä »perityn tahi lahjoitetun 
aatelisuuden ynnä siihen yhdistettyin oikeuksien menettämi
nen". Koska kuitenkin määräykset niistä tapauksista, jolloin 
pensionit ja apurahat ovat menetetyt, nähtävästi ovat oike
alla paikallaan niissä ohjesäännöissä, jotka näitä asioita kos
kevat, ja koska myöskin lienee jätettävä hallituksen yksin
omaiseen valtaan määrätä, milloin sen taikka jonkun valtion
viraston sen nimessä lahjoittama arvonimi, ritarimerkki taikka 
muu kunnianosotus on joutuva sellaisen saaneelta pois, ja 
koska määräykset aateluudesta ja sen kanssa yhdistetyistä 
eduista, oikeastaan lienevät niihin perustuslakeihin pantavat, 
jotka sisältävät määräyksiä aatelisten erioikeuksista ja näihin 
perustuvista oikeuksista, ei näillekään aloille kuuluvia mää
räyksiä ole rikoslakiehdotukseen otettu.

9 §. Paitsi noita neljää yleistä rangaistuslajia, jotka 
yleisissä perusteissa ovat määrätyt rikoslakiehdotukseen pan
taviksi, löytyy 9 §:ssä myöskin hengenrangaistus, joka kui
tenkin, niinkuin tässä §:ssä jo huomautetaan, on aijottu käy
tettäväksi ainoastaan valtiopetollisten toimintain sekä muun
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itse Keisaria ja Suuriruhtinasta vastaan harjoitetun väkival
lan rankaisemisessa. Vaikka hengenrangaistus sisältää poik
keuksen rikoslakia varten muuten hyväksytystä rangaistus- 
järjestelmästä, ja vaikka on toivottavaa, ettei mitään vasta- 
mainittuja, Suomenmaassa tähän asti vielä tapahtumattomia, 
rikoksia milloinkaan synny maan asukasten häpeäksi, on hen- 
genrangaistuksen pysyttäminen näitä rikoksia varten kuiten
kin paikallaan, että sen kautta estettäisiin onnettomuutta 
tuottavista yrityksistä sellaisia henkilöitä, jotka, vaikka eivät 
ole Suomen alamaisia, kenties tahtoisivat valita tämän maan 
rikollisten salahankkeittensa paikaksi.

10 §. Perussyyt siihen eri lakiehdotukseen rangais
tusten täytäntöönpanosta, johon 10 §:ssä viitataan, tekevät 
selvän niistä poikkeuksista »yleisten perusteiden" määräyk
sistä yleisten rangaistuslajien täytäntöönpanosta, jotka ovat 
katsotut asianhaarain vaatimiksi.

11 §. Yleisten perusteiden mukaan piti määräaikaista 
kuritusrangaistusta tuomittaman »täysiksi kuukausiksi tahi 
vuosiksi, vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja korkeintaan kah- 
deksitoista vuodeksi", ja kahta tahi useampaa vapausran
gaistusta yhteenpantaessa saisi se nousta »korkeintaan viisi
toistavuotiseksi". Tästä poikkeamalla on rikoslakiehdotuksen 
11 §:ssä määrätty: 1. että määräaikaiseen kuritushuoneesen 
käy tuomitseminen »täysiksi kuukausiksi, vuosiksi, taikka 
vuosiksi ynnä kuukausiksi“ , sillä on oltu siinä mielessä, että 
tämä määräys voi paremmin, kuin äskenmainittu, sallia ran
gaistuksen asettamista niin, että se oikein vastaa rikosta; 
2. että vähin kuritusrangaistuksen aika on oleva kuusi kuu
kautta, sillä kahden kuukauden aikana ei ennätetä käyttää 
niitä periaatteita, jotka asetuksessa rangaistusten täytäntöön
panosta ovat kuritusrangaistuksen täytäntöönpanossa nouda
tettaviksi määrätyt; sen vuoksi on arvattu soveliaammaksi 
lyhemmänaikaisiin rangaistuksiin käyttää vankeusrangais
tusta, joka saman asetusehdotuksen mukaan on tarkoitettu 
kuritusrangaistuksen muotoiseksi siinä, että vangit sitä kär
siessään myöskin, mikäli se on mahdollista, tulevat rangais- 
tusaikansa alussa, ja siis aina lyhemmänaikaisissa rangais
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tuksissa, pidettäviksi kopeissa; sekä 3. että pisin kuritus- 
rangaistusten aika on oleva viisitoista , ei ainoastaan 
rangaistuksia yhteenpantaessa (katso 102 §:ää), vaan muis
sakin tapauksissa. On, näet, arveltu, että erotus kahden- 
toistavuotisen ja elinkautisen kuritusrangaistuksen välillä on 
kovin suuri, milloin rikollinen, kuten useimmasti sattuu, on 
vielä ijältänsä nuori, ja koska useat törkeäluontoset rikokset, 
joiden takia ei tarvinne sitoa rikollisen vapautta koko hänen 
elinkaudekseen, kuitenkin saattavat erinomaisen raskautta
vissa seikoissa vaatia pitemmänaikaista kuritusrangaistusta, 
kuin kahdentoistavuotista.

Jälkimmäinen kohta 11 §:ssä, jossa puhutaan kuritus- 
rangaistuksen tuomitsemisesta muutamissa tapauksissa täy
siksi vuorokausiksi, saattaa tulla käytettäväksi, milloin rikol
liselle tuomittu kuritusrangaistus ja määräpäiviksi tuomittu 
vankeus- tahi arestirangaistus, taikka sakko, jotka yhteen
pantaessa ovat muunnettavat kuritushuoneeksi, tulevat toi
siinsa yhdistettäviksi.

12 §. Etempänä on useassa kohden (katso 65 §:ää ja 
siinä mainittuja pykäliä) osaksi määrätty ja osaksi sallittu, 
että laissa rikkomuksesta määrättyä rangaistusmäärää sopii 
erinäisissä tapauksissa tuomita joko yleensä alennettu määrä, 
taikka myöskin määrätty murtolukuosa siitä. Näiden tapaus
ten varalta on ollut tarpeellista tässä 12 §:ssä määrätä, kuinka 
monen vuoden kuritusrangaistus on katsottava vastaavaksi 
hengenrangaistusta tahi elinkautista kuritushuonetta.

13 §. Koska se, joka ei ole Suomen kansalainen, on 
katsottava törkeän rikoksen kautta menettäneeksi saamansa 
oikeuden oleskella maassa, niin 13 §:ssä on määrätty, että 
sellainen henkilö pitää, kuritusrangaistuksensa kärsittyään, 
ajettaman maasta pois.

14 §. Vankeusrangaistuksesta, jota yleisten perusteiden 
mukaan olisi sopinut tuomita vähintään neljäksitoista vuoro
kaudeksi ja korkeintaan kahdeksi vuodeksi, paitsi rangais
tuksia yhteenpantaessa, jolloin pisin rangaistusaika saisi olla 
viisi vuotta, on, siitä poiketen, rikoslakiehdotuksen 14 §:ssä 
määrätty: 1. että lyhin aika vankeusrangaistusta on kolme
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vuorokautta, sillä sellaisia rikoksia, joista niiden tekijäin 
tulee saada vankeusrangaistusta, saattaa tapahtua niin lie
ventävissä seikoissa, että neljätoista vuorokautta olisi liika 
ankara rangaistus, vaikka ei kumminkaan olisi syytä sellai
sissa tapauksissa käyttää arestirangaistusta, jolla, niinkuin 
15 §:n kohdalla huomautetaan, on toinen tarkoitus; ja 2. että 
pisin aika vankeusrangaistusta, ei ainoastaan rangaistuksia 
yhteenpantaessa, vaan muissakin tapauksissa, on oleva viisi 
vuotta, sillä jotkut rikokset, jotka nähtävästi ovat vankeu
della sovitettavat, saattavat, varsinkin raskauttavissa sei
koissa, tarvita paljon pitempää rangaistusaikaa, kuin kaksi
vuotista, vaikka ei kuitenkaan ole syytä käyttää tuota ko
vempaa ja, yhteisen kansan käsityksen mukaan, sen vuoksi 
myöskin häpeällisempää kuritusrangaistusta. Samasta syystä, 
joka 11 §:n kohdalla kuritusrangaistuksesta puhuttaessa mai
nittiin, on myös 3. tehty se poikkeus, että vankeutta voidaan 
tuomita ei ainoastaan täysiksi vuorokausiksi, kuukausiksi tahi 
vuosiksi, vaan myöskin vuosiksi ynnä kuukausiksi.

15 §. Arestirangaistus on aijottu käytettäväksi sakko
jen asemesta, milloin sakoitetut eivät jaksa niitä maksaa, ja 
sen ohessa poikkeustiloissa olemaan rangaistuksena eräistä 
sellaisista rikkomuksista, jotka eivät tavallisesti osota siveel
listä turmelusta, vaan osottavat pikemmin ainoastaan väärää 
käsitystä yhteiskunnallisen elämän vaatimuksista, niinkuin 
esim.: eräät valtiorikokset, kaksintaistelu ja jotkut väärinteot 
poliisiviranomaisia vastaan. „Yleisten perusteiden11 mukaan 
piti arestirangaistusta edellisessä tapauksessa tuomittaman 
vähintään kolmeksi ja korkeintaan kuudeksikymmeneksi vuo
rokaudeksi, ja poikkeustiloissa kuukausiksi tahi vuosiksi, kor
keintaan kymmeneksi vuodeksi. Koska se perustus, mikä 
22 §:ssä on ehdotettu ohjaukseksi sakkoa muunnettaessa 
arestirangaistukseksi, edellyttää, että tuhannen markan sakko, 
joka 20 §:n mukaan on suurin sakkomäärä, mikä tavallisesti 
saadaan tuomita, vastaa viidenkymmenen vuorokauden ares
tirangaistusta, joka näyttää sellaisessa muunnosrangaistuk- 
sessa riittäväksi, ja koska oikeus ja kohtuus nähtävästi vaatii 
että pienempi sakko pitää, suuruutensa mukaan, sovitettaman
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lyhemmällä arestilla, jopa yhdellä vuorokaudellakin, niin 
15 §:ssä on ehdotettu, että arestirangaistus on tavallisesti 
kestävä vähintään yhden ja korkeintaan viisikymmentä vuo
rokautta, varsinkin koska tätä määräystä seuraava sanain- 
muodostus samassa §:ssä ei estä käyttämästä pitempiä ran- 
gaistusaikoja niissä poikkeustiloissa, jotka löytyvät mainit
tuina eri kohdissa rikoslakiehdotuksessa, ja koska se ei voi 
olla oikeudenmukaista, että sen, joka ei jaksa maksaa pientä 
sakkomäärää, pitää, sen sijaan, istua arestissa aina kolmeen 
vuorokauteen saakka ainoastaan sen vuoksi, että hänet on 
täytynyt pitkän matkan päästä tuoda vankilaan. Koska taas 
arestirangaistus muutamissa mainituista poikkeustiloista on 
aijottu tuomittavaksi määräaikaisen kuritusrangaistuksen ase
mesta, niin on näyttänyt johdonmukaiselta, että pisin aresti- 
rangaistus sellaisissa tapauksissa on oleva samanpituinen, 
kuin miksi sellainen kuritusrangaistus on määrätty, sekä 
että tätä arestirangaistusta sopii tuomita ei ainoastaan kuu
kausiksi tahi vuosiksi, vaan myöskin vuosiksi ynnä kuu
kausiksi.

16 §. „Yleisten perusteiden*4 mukaan on tässä §:ssä
määrätty, että, milloin vapausrangaistusta tuomitaan kuukau
siksi, sellaiseen kuukauteen on laskettava kolmekymmentä 
vuorokautta, vaikka vuosi lasketaankin yleisen yhteiskunnal
lisen ajanlaskun mukaan; ja koska sana päivä lakikielessä 
usein käytetään vuorokauden asemesta, milloin rangaistus- 
aika on vuorokausissa määrättävä, niin tämän §:n jälkimmäi
sessä kohdassa on huomautettu, että nämät sanat rikoslaki- 
ehdotuksessa merkitsevät samaa.

17 §. Säilyttämällä «yleisten perusteiden" tässä uudis
tettu määräys, että vapausrangaistuksia yhteenpantaessa vuo
rokausi toista rangaistusta vastaa yhtä vuorokautta toisesta, 
on yhdenmuotoisuuden vuoksi tässä §:ssä ehdotettu, että pu
heenalaista periaatetta, joka myöskin 1867 vuoden valtiopäi
villä sai Valtiosäätyjen hyväksymisen, tulee noudattaa myös
kin rangaistuksia alennettaessa, esim. kun jostakin rikoksesta 
seuraava kuuden kuukauden kuritusrangaistus tulee, 70 tahi 
118 §:n mukaan, samaa rikosta yrittäneen tahi auttaneen
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suhteen alennettavaksi puoleen määrään ja sen vuoksi, 65 §:n 
johdosta, on muunnettava vankeusrangaistukseksi.

18 §. Nähtävästi se on selittämättäkin selvä, että, ku
ten tässä §:ssä on ehdotettu, jollekulle tuomittu vapausran
gaistus on laskettava alkavaksi siitä ajasta, jolloin syyhyn 
tuomittu pannaan rankaisulaitokseen, eikä siitä päivästä, jona 
päätös on tullut lailliseen voimaan. Jos täytäntöönpaneva 
viranomainen hidastelee tuomitun rankaisulaitokseen sulke
misessa, niin siinä tehdään virkavirhe, joka on rangaistava 
45 luvun määräysten mukaan.

19 §. Sitä rangaistusaikaa, joka vangille oikeuden pää
töksen kautta on määrätty, ei täytäntöönpaneva viranomainen 
tietysti saa pitentää, vaikkapa vanki olisikin sairauden taikka 
muun sellaisen syyn takia ollut estettynä tekemästä tehtä
viään rankaisulaitoksessa. Jos hän sitä vastaan itse on kar
kaamalla keskeyttänyt rangaistusaikansa, niin sitä aikaa, 
minkä hän siten on vapaana ollut, ei nähtävästi käy luke
minen hänen hyväkseen, varsinkaan koska hänen rangaistus- 
aikaansa ei edes silloin, voida katsoa pitennetyksi sen kautta, 
että sitä ruvetaan edelleen laskemaan vasta silloin kuin hän 
jälleen pannaan rankaisulaitokseen. (Vertaa muuten »yleisiä 
perusteita44 sekä 23, 33 ja 37 §:ää Marraskuun 26 p:nä 1866 
annetussa asetuksessa vapausrangaistusten toimeen pane
misesta.)

20 §. Tämän §:n sisällys on otettu „yleisistä perus
teista44. Toiseen kohtaan pantu määräys, että vähin sakko 
on oleva yksi markka, „vaikkapa sakkomäärä erityisen laissa 
määrätyn laskuperustuksen mukaan saattaisi olla vähempi- 
kin44, on tarkoitettu pidäkkeeksi, ettei mentäisi yhtä markkaa 
vähempään määrään sellaisissakaan tapauksissa, joissa mää
räykset rangaistuksen vähentämisestä muuten saattaisivat 
antaa siihen aihetta. (Vertaa 24 ja 65 §:ää.)

21 §. Vaikka sakkorangaistus monesti on varsin so
piva rangaistus vähemmistä rikkomuksista, on siinä kuiten
kin se paha seikka, että se sattuu kipeästi köyhään, mutta 
tuottaa varakkaalle vaan pienen vastuksen. Tätä epätasai
suutta jonkun verran vähentääkseen, määrää 21 §, samaten
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kuin muutamain muidenkin maiden uudemmat lait, että sak
korangaistus on rikosta varten säädetyn latitudin sisällä tuo
mittava ei ainoastaan rikkomuksen erityisen laadun mukaan, 
vaan myöskin rikollisen omaisuuteen katsoen, joten esim.* 
kahdesta henkilöstä, jotka kumpikin ovat tehneet aivan sa- 
mallaisen rikoksen, vaan joista toinen voidaan katsoa kolme 
vertaa rikkaammaksi toista, edellinen tuomitaan vetämään 
sakkoa kolme kertaa suuremman määrän, kuin jälkimmäinen.

22 §. Tämän §:n ensimmäinen kohta on yhtäpitävä 
sekä Rangaistuskaaren 5 luvun 7 §:n kanssa 1734 vuoden 
laissa että »yleisten perusteiden" kanssa, joiden määräys siitä 
mitä sakkoa ulosotettaessa pitää erotettaman pois on pantu 
ehdotukseen asetukseksi rangaistusten täytäntöönpanosta.

Toisen kohdan määräyksessä siitä perustuksesta, minkä 
mukaan sakko on arestirangaistukseksi muunnettava, on luo
vuttu siitä mitä „yleiset perusteet" tästä asiasta sisältävät 
sekä liitytty 21 §:n säännökseen, ja sen vuoksi siinä otetaan 
huomioon se mahdollisuus, että kahdesta samallaisen rikok
sen tehneestä henkilöstä toinen, siitä-syystä että hänellä on 
noin seitsemän kertaa suuremmat varat, on tuomittu noin 
seitsemän kertaa isompaan sakkoon, kuin toinen. Tämän 
johdosta tulisi sellaisessa tapauksessa kuitenkin esim. sekä 
ne 1,000 markkaa, joilla varakkaampi on sakoitettu, että ne 
150 markkaa, jotka köyhempi on samallaisesta rikoksesta 
tuomittu sakkona maksamaan, milloin heiltä puuttuu varoja 
sakkonsa täydelliseen maksamiseen, muunnettaviksi kumpi
kin viidenkymmenen vuorokauden arestiksi, ja molemmat ri
kolliset siten yhtä ankarasti rangaistaviksi.

Neljäs kohta liittyy säännökseen 15 §:ssä, josta näissä 
perussyissä jo  on puhuttu; ja viides kohta liittyy 20 §:n kol
mannessa kohdassa olevaan määräykseen, että suurin sakko- 
määrä, joka tavallisissa tapauksissa on tuhannen markkaa, 
voi poikkeustiloissa nousta aina neljääntuhanteen markkaan 
saakka, minkä johdosta tässä on määrätty, että sitä vastaava 
arestirangaistus myöskin sellaisissa tapauksissa voi olla kor
keintaan neljä kertaa isompi, kuin se, joka vastaa tuhannen 
markan sakkoa.
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22 §:n kuudennessa kohdassa löytyy lopuksi säännös, 
jolla tarkoitetaan sen vääryyden estämistä, että joku, joka 
olisi saanut sovittaa rikkomuksensa sakolla, tulisi varain 
puutteessa sakon maksamiseen kärsimään pitemmän vapaus- 
rangaistuksen, kuin mitä hänelle olisi voitu tuomita, jos hän 
heti olisi tuomittu samasta rikkomuksesta sakon ohessa sää
dettyyn sakolla sovittamattomaan rangaistukseen.

23 §. Määräys 23 §:ssä tarkoittaa, muun muassa, sel
laisia sattumia, joissa rikkomuksen koko luonne ja sen joh
dosta myöskin siitä seuraava rangaistus riippuu anastetun 
omaisuuden arvosta, kuten asian laita on näpistelyssä, josta 
puhutaan 381 §:ssä.

24 §. Tämä § saattaa tulla käytettäväksi milloin on 
kysymys rangaistuksen vähentämisestä.

25 §. Ne rikosten seuraamukset, jotka mainitaan 
25 §:ssä, perustuvat osaksi säännöksiin maan siviililaissa ja 
osaksi määräyksiin rikoslakiehdotuksessa sekä lakiehdotuk
sessa rikoslain voimaanpanemisesta, eikä niistä tässä koh
dassa tarvittane mitään tarkempia selityksiä.

26 ja 27 §. Näissä §:issä säädetty eräiden esineiden 
menettäminen ei tarvinne tarkempaa perustelemista. Sanat 
»rikoksen suosija“ (suosiminen) ovat tässä käytetyt samassa 
merkityksessä, kuin 121 §:ssä ja 37 luvussa niin myös muis
sakin paikoissa rikoslakiehdotuksessa.

28 §. Säännökset tässä §:ssä liittyvät sekä «yleisiin 
perusteihin" että Marraskuun 26 p:nä 1866 annettuun ase
tukseen väärästä ilmiannosta ja muusta kunnianloukkauk
sesta, sen 19 §:ään. Määräykset menetetyn tuotteen hävit
tämisestä löytyvät toisin muodostettuina 29 §:ssä.

29 §. Koska Suomen laissa löytyy se vanha ja järkevä 
periaate, että sakolla on vähin oikeus (vertaa Rikoskaaren 
40 luvun 4 §:ää, Kauppakaaren 17 luvun 16 §:ää, ja 19 §:ää 
Marraskuun 9 p:nä 1868 annetussa asetuksessa etuoikeuk
sista), niin on, tätä periaatetta sovittamalla menetettyyn ta
varaan, 29 §:ssä säädetty, että sellainen tavara pitää, mil
loin sitä ei määrätä hävitettäväksi, käytettämän täytteeksi 
siihen mitä asianomistaja jää vahingonkorvauksestaan vaille,
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jos hän määrätyn ajan kuluessa sitä vaatii. Säilyttämällä 
mitä 1866 vuoden asetuksessa väärästä ilmiannosta ja muusta 
kunnianloukkauksesta, sen 19 §:ssä, on säädettynä loukkausta 
sisältäväin painotuotteiden y. m. hävittämisestä, on muiden 
tapausten varalta ehdotettu, että menetetty jälkipainos ja 
muu mukaelma voidaan lunastaa pois, mutta sen voi tehdä 
ainoastaan se, jonka omistus- tahi ulosanto-oikeus sen aja
tustyön hedelmään, mikä on sellaisen tuotteen alkuna, on 
loukattu; sillä ainoastaan hän on oikeutettu saamaan etua 
sen monistamisesta.

§:t 30— 32. Näiden pykäläin painavin sisällys liittyy 
«yleisiin perusteihin'1, sillä tarkemmalla määräyksellä 30 §:ssä, 
että alaikäistä rikoksentekijää, joka ei ole päässyt viiden
toista vuoden ikään, ei sovi panna kasvatuslaitokseen pahan
tapaisia lapsia varten pitemmäksi aikaa, kuin siksi että hän 
on tullut kahdenkymmenen vuoden ikään; sillä sellaisessa 
laitoksessa määrätty kasvatus ennätettänee tähän ikään saada 
päätetyksi, jos lapsi tulee laitokseen ennenkun se on viiden
toista vuoden ijässä. Jos niin sattuisi, että kasvatuslaitok
sessa tulisi tilasta puute, taikka ettei löytyisi hyväksyttyä 
laitosta, mihin voitaisi ottaa niitä alaikäisiä henkilöitä, jotka 
sellaiseen ovat tuomitut, niin 32 § jättää lääninhallitusten 
asiaksi määrätä millä tavalla tuo alaikäinen on kasvatettava, 
esim. asianomaisen vaivaishoidon avulla, että sittenkin voi
taisiin päästä siihen tarkoitukseen, mikä oikeuden päätök
sessä lausutaan. 31 §:ssä on määrätty, että vitsakuritus on 
toimitettava huoneuksen sisällä, siinä tarkoituksessa, ettei 
sellaisesta kurituksesta aikaa myöten tulisi häpeärangais- 
tusta, joka siitä syystä vaikuttaisi vastoin tarkoitustaan. 
(Vertaa §:iä 79—84.)

§:t 33— 35. Pääasiassa yhtäpitävästi osaksi 26, 28 ja 
37 §:n kanssa Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuk
sessa vapausrangaistusten toimeen panosta ja osaksi «yleis
ten perusteiden11 kanssa on 33 §:ssä säädetty elinkautisten 
vankien rankaisemisesta heidän tekemistään sakoilla sovitta
mattomista rikoksista, ja siinä on sulkeminen valosaan kop
piin päärangaistuksena, joka tarvittaessa voidaan usealla ta
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valla koventaa. Muiden vankien tekemien sakoilla sovitta
mattomat rikosten suhteen viittaa sitä vastoin 34 § siihen 
mitä laki yleensä niistä määrää, mutta antaa, jos sattuu niin, 
että vanki ennen on tuomittu korkeimpaan määräaikaiseen 
taikka siitä hiukan lyhempään vapausrangaistukseen, oikeuk
sille vallan, tutkinnon jälkeen, häneenkin soveltaa mitä 
33 §:ssä elinkautisesta vangista on säädettynä; muuten vanki, 
näet, 102 §:n johdosta voisi rangaistuksetta tehdä sellaisia 
rikoksia, joita ei rangaista elinkautisella kuritushuoneella 
eikä hengenrangaistuksella. — 35 §:ssä määrätään, että vanki 
pitää pienemmästä rikoksesta, minkä muu mies saa sakolla 
sovittaa, kuritettaman siinä rankaisulaitoksessa, missä hän 
säilytetään. Tästä on poikkeuksena se sattuma, jolloin sel
laisen rikkomuksen tekee ulkopuolella vankilaa vanki, joka 
oikeuden edessä on jostakin törkeämmästä rikoksesta tutkit
tavana. Tässä tapauksessa vanki on, näet, kumminkin ve
dettävä oikeuden eteen, ja ne perusteet, joiden nojalla olisi 
hänelle antaminen ainoastaan joku kurinpitorangaistus, me
nettävät sen kautta painavuuttansa.

36 §. Tässä §:ssä mainitaan ainoastaan ne eräistä vi
rassa tehdyistä rikoksista ja virkavirheistä säädetyt rangais
tukset, joita ei käy tuomitseminen muille, kuin ylemmille ja 
alemmille virkamiehille sekä muille sellaisille henkilöille, jotka 
ovat rangaistavat samoin kuin valtion virkamiehetkin, nimit
täin ne, jotka määräyksen taikka kansalaisten vaalin jälkeen 
toimittavat jotakin kunnallista virkaa (katso 45 §:ää.) Seu- 
raavasta, varsinkin 45 luvusta, astuu kuitenkin näkyviin) 
että myöskin yleisiä rangaistuslajeja on käyttäminen eräiden 
viran toimissa tehtyin rikosten ja virkavirheiden rankaise
miseksi.

»Yleisistä perusteista^ poikkeamalla ei varoitusta ole 
.otettu yksinomaisesti virkamiehiä kohtaan käytettäväksi ran- 
gaistuslajiksi. Jälempänä (katso- esim.: 66, 74 ja 573 §:ää, 
on varoitus, näet, ehdotettu annettavaksi ei ainoastaan vir
kamiehille, vaan myöskin kansalaisille yleensä rangaistuksen 
asemesta, milloin muutamissa rikkomuksissa seikat ovat niin 
erinomaisen lieventävät, että syyllisten sen vuoksi pitäisi
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pääsemän varsinaisesta rangaistuksesta, joksi varoitusta ei 
sopine katsoa.

§:t 37— 42. Nämät §:t sisältävät tarpeen vaatimaksi 
arvatun tarkemman määräilemisen siitä mitä „yleisissä pe
rusteissa" on sanottuna viraltapanosta ja väliaikaisesta erot
tamisesta virasta, jotka rangaistukset tässä ehdotuksessa 
nimitetään viraltapanoksi ja pidättämiseksi viran toimitta
misesta.

43 §. Tämän §:n sisällyksestä on jo 4 §:n kohdalla 
ollut puhe.

44 §. Koska jotkut virassa tehdyt rikokset ja virka
virheet ovat niin vaikealaatuiset, että yhteiskunta saattaisi 
joutua siitä vaaraan, jos samallainen taikka joku muu virka 
edelleen uskottaisiin sellaiselle henkilölle, joka on senkal
taisesta rikkomuksesta tavattu, niin 44 §:ssä mainitut viralta- 
panorangaistuksen kovennukset ovat ehdotetut sellaisissa ta
pauksissa käytettäviksi. (Katso etupäässä 45 lukua.) Ettei
vät ne ole Suomen vanhemmankaan lainsäädännön alalla 
varsin vieraat, se näkyy Kunink. Julistuksesta ja Käskystä 
Elokuun 28 p:ltä 1778, Keisarillisesta Asetuksesta Elokuun 
6 p:ltä 1861, Rauhennussäännöstä Marraskuun 24 p:ltä 1864, 
sen 6 §:stä, y. m. asetuksista.

45 §. Tässä §:ssä, josta 36 §:n kohdalla jo oli puhe, 
on tuo kriminaalinen vastuunalaisuus virkavirheistä, joka en
nen koski valtion ylempiä ja alempia virkamiehiä ja käsky
läisiä ja ainoastaan poikkeustiloissa eräitä kunnallisten toin
ten toimittajia, pantu ulottumaan kuntien virkamiehiin ja 
käskyläisiin yleensä. Sen kautta on, näet, tahdottu poistaa 
maan lainsäädännöstä vajavuus, joka kunnallisen elämän yhä 
kehittyessä muuten saattaisi käydä aina tuntuvammaksi. 
Sitä vastaan ei ole katsottu olevan syytä ulotuttaa virka- 
miesten vastuunalaisuutta kuntien valittuihin edustajiin, jatka 
sitä vastaan voidaan 517 §:n jälkeen rangaista epärehellisyy
destäpä lain muiden yleisten määräysten jälkeen heidän 
muistakin rikkomuksistaan.
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3 JLuku.
Vaikka jotkut niistä määräyksistä, mitkä löytyvät 3 lu

vussa, jossa puhutaan «yleisistä perusteista rikollisuutta ja 
rangaistusmäärää määrättäessä*, ovat muiden maiden uudem
mista rikoslaeista jätetyt pois, koska ne samassa määrässä 
kuin tiede näinä aikoina on nopeasti edistynyt ovat huoma
tut tiheiden muutosten alaisiksi, ja sen vuoksi tarvitsevat 
tieteen täydentämistä, ovat ne kuitenkin, kun sitä puoltavat 
ja vastustavat syyt ovat harkitut, rikoslakiehdotukseen ote
tut, sillä Suomenmaan uudempien rikoslain alaan kuuluvain 
asetusten käyttäminen on osottanut, ettei maassamme vielä 
tulla toimeen ilman sellaisten määräysten ohjausta, ja tuo 
muistutus tieteen vaikutuksesta tiheämpäin lainmuutosten 
tarpeesen voidaan yhtä hyvällä syyllä tehdä monesta muusta 
määräyksestä, joka rikoslaissa välttämättömästi tarvitaan ja 
joita sen vuoksi, niiden muuttuvaisuudesta huolimatta, on 
otettu kaikkiin uudempiin rikoslakeihin. Samasta syystä on 
seuraaviinkin lukuihin otettu muutamia määräyksiä, jotka 
uudemmista rikoslaeista ovat jätetyt pois, vaikka niihin on 
otettu taas muita määräyksiä, mitkä muuttuvaisuudessa täy
delleen ovat näihin verrattavat.

§:t 46— 48. Koska samaa laatua olevat eri rikkomuk
set useinkin osottavat varsin erilaista rikollisuutta, ja koska 
kutakin rikkomusta varten laissa säädetyn rankaisusäännök- 
sen sen vuoksi tulee olla sellaisen, että sen nojalla sopii 
ylentää tahi alentaa rangaistusta aina sen mukaan miten 
suuri kunkin rikoksentekijän rikollisuus on, niin rikoslakieh- 
dotuksen rankaisusäännökset sisältävät, aivan harvoilla poik
keuksilla, rangaistuslatitudeja, jotka sallivat sellaista rangais
tusten ylentämistä tahi alentamista. Poikkeukset koskevat 
ainoastaan sellaisia törkeitä rikoksia, joista on määrätty elin
kautinen kuritushuone tahi hengenrangaistus.

Koska rikollisuuden eri suuruudet taas riippuvat ei ai
noastaan rikoksentekijäin erilaisista tahdonvivahduksista, vaan 
myöskin heidän toimintainsa lopputuloksista sekä sitä paitsi 
siitä tavasta, millä kukin heistä on rikoksensa tehnyt, ja

12 *
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yleensä kaikista niistä seikoista, joissa kukin heistä on ri
koksensa tehnyt, niin 46 §:ssä on sanottu, että tuo kaikki on 
otettava huomioon kun rangaistusta määrätään latitudin si
sällä. Sitten 47 ja 48 § sisältää selityksiä rangaistuslatitudien 
merkityksestä yleensä ja kuinka niitä tulee käyttää.

§:t 49—51. Sen jälkeen on 49 §:ssä osotettu ne ylei
set näkökohdat, joissa rikollisuus ilmaantuu milloin suurem
pana milloin taas vähempänä, ja jotka sen vuoksi osottavat 
syyt edellisessä tapauksessa rangaistuksen ylentämiseen, ja 
jälkimmäisessä tapauksessa rangaistuksen alentamiseen. Esi
merkeiksi on sitten 50 §:ään pantu useita eri syitä, joiden 
nojalla sopii rangaistusta ylentää; nämät syyt ovat sellaisia 
rikoksissa joskus ilmaantuvia seikkoja, jotka Suomenmaan 
nykyään voimassa olevassa laissa jo ovat muutamain rikko
musten suhteen raskauttaviksi mainitut. Panemalla ne pu
heenalaiseen pykälään on voitu jättää ne jälkeenpäin, eri ri
koksista puhuttaessa, moneen kertaan mainitsematta. Sitä 
paitsi se asianlaita, että ne saattavat mennä vastatuksin nii
den lieventäväin seikkain kanssa, joita niiden ohessa saattaa 
jossakin rikkomuksessa löytyä, astuu selvemmin näkyviin sen 
kautta että sanotut raskauttavat seikat ovat mainitut kohta 
ennen 51 §:ää, jossa sanotaan, että oikeuden pitää tutkia 
missä määrässä raskauttavat ja lieventävät seikat voivat 
mennä vastatuksin.

§:t 52— 60. Näissä §:issä puhutaan sen jälkeen erit
täin siitä erilaisesta rikollisuudesta, mikä on olemassa aina 
sen mukaan, jos rikos on tehty tahallisesti (aikomuksesta), 
tahi tuottamuksen kautta, taikka siten että nämät molemmat 
syyllisyyden päämuodot ovat sattuneet yhteen.

52 §:ssä, jossa puhutaan vakaasta aikomuksesta (dolus 
determinatus), on etupäässä huomautettu, että samallainen 
rikos on rangaistavampi, kun se tehdään tyvenesti tuumail
tua (praemeditatio, valcaa aikomus), kuin milloin se tehdään 
pikaistuksissa (impetus, pikaistus, äkkipikaisuus j. n. e.). Jos 
se henkilö, jota vastaan rikos on tehty, itse on ärsyttänyt 
rikoksentekijän rikkomaan, niin siinä on ainakin yksi syy 
rangaistuksen alentamiseen, mutta joskus myöskin syy ran
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gaistuksen vähentämiseen, esim. jos isä, joka huomaa että 
viettelijä on salahankkeissa hänen tyttärensä puhtautta saas- 
tuttaakseen, siitä kiivastuneena tekee jonkun rikoksen viet
telijää vastaan. Koska sellaisia syitä rangaistuksen alenta
miseen tahi vähentämiseen saattaa ilmaantua ei ainoastaan 
tahallisesta pahoinpitelystä lähteneessä tapossa, josta jo löy
tyy säännös Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuksessa 
rääkkäyksestä, sen 1 §:ssä, vaan muissakin rikoksissa, niin 
siitä on huomautettu jo tässä 52 §:ssä.

53 §:ssä on sitten puhe n. k. epävarmasta aikomuk
sesta (dolus indeterminatus tahi eventualis), joka luonnolli
sesti on vähemmin rangaistava, kuin 52 §:ssä mainittu varma 
aikomus, mutta kuitenkin rangaistavampi kuin tuottamus, 
jonka pahimmasta laadusta, n. k. törkeästä huolimattomuu
desta (luxuria), epävarma aikomus eroaa siten, että epävar
massa aikomuksessa toimiva rikoksentekijä välinpitämättö
myydellä suostuu siihen että ehdollisesti odotettu rangaistava 
seuraus syntyy, jota vastaan se rikoksentekijä, joka törkeällä 
huolimattomuudellaan tuottaa oikeudenloukkauksen, otaksuu 
tahi toivoo, ettei hänen toiminnastaan synny sitä seurausta, 
joka siitä todennäköisesti lähtee. (Katso 57 §:ää.)

Suomenmaan nykyään voimassa olevassa lainsäädän
nössä on kriminaalinen vastuunalaisuus oikeusloukkauksien 
tuottamisesta rajoitettu juuri muutamiin tapauksiin, etupäässä 
vaikealaatuisimpiin tahi yleisesti vaarallisiin rikoksiin, esim. 
kuoleman tuottamiseen jollekulle, vaikean tahi ainakin mel
koisen ruumiinvamman tuottamiseen, rautatien tahi kanavan 
vahingoittamiseen tuottamuksen kautta, palovahingon tuotta
miseen j. n. e. Koska uudemmat ulkomaiset rikoslaitkaan 
eivät ole sanottavasti laajentaneet sitä alaa, jossa tuotta
muksesta ollaan puheenalaisessa vastuunalaisuudessa, ja 
koska yleinen oikeudentunto Suomenmaassa ei myöskään 
vaatine sitä suuresti laajentamaan, niin, jälempänä tätä nou
dattamalla, on 54 §:ssä sanottu, ettei oikeusloukkauksen tuot
tamisesta sovi tuomita rangaistusta, paitsi milloin laki nimen
omaan sen sallii. Sen lisäksi on pantu ehdoksi, ennenkun 
tuottamus on rangaistava: 54 §:ssä, että sen toiminnan, josta
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oikeudenloukkaus on tuottamuksen kautta lähtenyt, pitää 
oleman sellaisen, että se voidaan katsoa tekijänsä huolimat
tomuuden tahi varomattomuuden kautta syntyneeksi, sekä 
55 §:ssä, ettei toiselta saa vaatia niin suurta varovaisuutta, 
jotta sellainenkin toiminta, mikä tosin sisältää jonkun vähäi
sen verran varomattomuutta, vaan jonka seuraamus kuiten
kin enemmän osottaa tapaturmasta lähtenyttä onnettomuutta, 
tulisi rangaistuksi tuottamuksesta lähteneenä rikoksena: esim. 
jos joku, joka on kiivennyt puuhun, mistä heikko oksa kät
kee, putoo lähellä seisovan lapsen päälle, niin että lapsi siitä 
kuolee tahi saa vaikean ruumiinvamman. Sama käsitys ra
jasta vähäisen varomattomuuden ja tapaturmaisen teon vä
lillä löytyy jo Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuk
sessa rääkkäyksestä, sen 13 §:ssä, ja tässä 55 §:ssä se siis 
on ainoastaan laajennettu rikoksiin yleensä.

Koska kykeneväisyys varovaisuudella toiminnoissaan 
olla oikeudenloukkauksia tekemättä eri henkilöissä on erilai
nen, sillä se riippuu siitä tiedosta ja kokemuksesta, mikä 
kullakin on niistä vaikutuksista, joita sillä kertaa vallitse
vissa seikoissa saattaa lähteä tahi tavallisesti lähtee erilaa
tuisista toiminnoista, ja koska tämän johdosta saattaa käydä 
niin, että vaikutus samallaisesta toiminnasta, esim. myrkylli
sen aineen kyttämisestä, on katsottava siitä tietämättömän 
tapaturmaiseksi teoksi, vaikka se tietävämmän henkilön syn
nyttämättä on pidettävä hänen varomattomuudestaan, ja asian- 
ymmärtävän (esimerkiksi otetussa tapauksessa: kemistin) toi
mittamana jopa huolimattomuudestakin lähteneenä, niin tämä 
on 56 §:ssä huomautettu. Sitten 57< ja 58 § selittää erotuksen 
edellämainittuin, tuottamuksessa huomattavain syyllisyyden- 
muotojen huolimattomuuden ja varomattomuuden välillä, ja 
59 § sanoo että huolimattomuus on rangaistava kovemmin 
kuin varomattomuus. Koska laiminlyönti, joka Suomenmaan 
uudemmissa rikoslain alaan kuuluvissa asetuksissa yhdessä 
huolimattomuuden ja varomattomuuden kanssa mainitaan tuot
tamuksessa ilmaantuvana syyllisyydenmuotona, saattaa väliin 
sisältää huolimattomuutta ja väliin taas ainoastaan varomat
tomuutta, ja koska sitä siis ei käy katsominen erityiseksi
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syyllisyydenmuodoksi, niin laiminlyöntiä ei olekaan erittäin 
mainittu puheenalaisissa §:issä, varsinkaan koska sen mai
nitseminen saattaisi antaa aihetta tuohon peräti väärään kä
sitykseen, että ei ainoastaan laissa määrättyni velvollisuuk
sien, vaan myöskin siveellisten velvollisuuksien laiminlyömi
nen olisi kriminaalisen vastuunalaisuuden alainen.

60 §:ssä sanotaan, että tahallisen rikoksen ja tuotta
muksesta lähteneen rikkomuksen yhteensattuminen on arvos
teltava rikosten yhteensattumisesta yleensä noudatettavain 
perusteiden mukaan, paitsi milloin laki sanoo sellaisen yh- 
teensattumisen eri rikoslajiksi, kuten esim. tahallisesta pa
hoinpitelystä lähteneen aikeettoman tapon laita on.

Kun joku, rikoksen tekemisen aikomuksessa, ainoastaan 
erehdyksessä taikka muun sellaisen sattuman takia tulee 
tehneeksi rikoksensa toista eikä tarkoittamaansa esinettä 
kohtaan, ja jos aijotun rikoksen vaikutus sattuu mainittuun 
esineesen, silloin yritys tahalliseen rikokseen ja sitä vastaava 
tuottamalla syntynyt rikos tosin ovat sattuneet yhteen; vaan 
koska rikoksentekijän aikomus siinä kumminkin on pantu 
täytäntöön vaikka se on osunut toiseen esineesen, niin hänen 
rikkomuksensa on sellaisessa tapauksessa nähtävästi pidet
tävä yhtenä tätä esinettä kohtaan tehtynä tahallisena rikok
sena. Sen vuoksi löytyykin 61 §:ssä tämän käsityksen mu
kainen määräys, joka on hyvinkin yhteen suuntaan sen kanssa 
mitä Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa asetuksessa rääk
käyksestä, sen 23 §:ssä, jo on säädettynä. Tässä on kuiten
kin muistutettu, ettei sellaista tässä rikkomuksessa ilmesty
vää seikkaa, joka voisi tehdä rangaistuksen kovemmaksi, käy 
ottaminen mihinkään lukuun, ellei rikoksentekijä oman varo
mattomuutensa kautta ole jäänyt sitä huomaamatta.

62 ja 63 §. Yhtäpitävästi sen kanssa mitä siten on 61 §:ssä 
määrätty, on sen jälkeen 62 §:ssä säädetty yleiseksi säännöksi, 
että rikoksessa ilmestynyt näennäisesti raskauttava seikka ei 
saa olla syynä rangaistuksen ylentämiseen tahi koventami
seen, jos rikoksentekijä ei ole voinut sitä huomata. Tämän 
kanssa johdonmukaisesti on sitten 63 §:ssä lausuttu, että 
lainvastainen toiminta kadottaa koko rikollisen luonteensa,
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jos sellainen rikokseen kuuluva seikka, josta toiminnan ran- 
gaistavaisuus riippuu, on tekijälle tuntematon, esim. jos joku 
menee naimisiin toisen kanssa, tietämättä siitä että tämä 
vielä on vanhempaan avioliittoon sidottuna. Vääräin käsi
tysten estämiseksi on tässä kuitenkin vedetty esiin, että, jos 
sellainen tietämättömyys on tuottamuksesta lähtenyt, sitä ei 
käy tekijän hyväksi lukeminen, kun hänen rikkomuksensa on 
tuottamuksen kautta tapahtunut, sillä jos toisin olisi, niin 
ei voitaisi varomattomia tekoja rangaista; niinikään on huo
mautettu, ettei puuttuvaa lakitietoa sovi pitää syynä rangais- 
tuksettomuuteen, sekä ettei hyvä kehoittava syy, hyvä tar
koitus, eikä joku luultu uskonopin tahi omantunnon velvolli
suus suojele tehdyn rikkomuksen rangaistukselta.

§:t 64— 67. Muutamia rikoksen tekemisen jälkeen joskus 
ilmaantuvia seikkoja, jotka saattavat olla syynä rangaistuksen 
alentamiseen, esitetään 64 §:ssä. Nämät seikat yhteydessä 
muiden lieventäväin seikkain kanssa voivat antaa aihetta 
rangaistuksen vähentämiseenkin. 65 §:ssä ilmoitetaan sitten* 
miten tuomarin on meneteltävä, kuu 2 luvussa määrätty alin 
määrä jossakin rangaistuslajissa rangaistusta vähennettäessä 
Qn vieläkin alennettava». Sitten 66 §:ssä mainitaan, että 
tuomari muutamissa tapauksissa, joille rikoslakiehdotuksessa 
löytyy määrättynä nimenomaisia rangaistuksia, saa panna 
varoituksen rangaistuksen sijaan (katso esim. 74, 242 ja 573 
§:ää); jota paitsi määrätään, että varoitus, josta jo 36 §:n 
kohdalla muistutettiin, ettei se ole rangaistukseksi käsi
tettävä, pitää oikeuden päätöksessä heti annettamaan eikä 
jätettämän minkään erityisen täytäntöönpanevan -toimen va
raan. Varoitus näet olisi erittäin pantava täytäntöön, jos se 
katsottaisiin erityiseksi rangaistuslajiksi.

Lopuksi on 67 §:ssä määrätty, että pitemmänaikainen 
olo tutkimusvankeudessa pitää muutamissa tapauksissa kat
sottaman syyksi rikolliselle tuomittavan rangaistuksen alen
tamiseen tahi vähentämiseen, sekä että se joskus voi käydä 
rangaistuksestakin, nimittäin jos hän on istunut vankilassa 
enemmän aikaa, kuin mitä hän rikoksensa rangaistukseksi 
joutuisi siellä olemaan. Koska tässä on edellytetty, ettei
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rikoksentekijän oma käytös tutkimuksen aikana ole ollut 
syynä sen pitkällisyyteen, niin puheenalaiset määräykset ovat 
nähtävästi oikeuden ja kohtuuden vaatimat, sillä se, joka 
joutuu kauvan istumaan vankilassa, tulee muussa tapauk
sessa sovittamaan rikkomuksensa paljon raskaammin, kuin se, 
joka vapaudessa ollessaan tahi oltuansa vaan vähän aikaa 
vankilassa tuomitaan samallaisesta rikoksesta rangaistukseen.

4  Luku.
Sittenkun 3 luku on määrännyt ne yleiset ohjeet, joi

den mukaan rikollisen rikollisuus yleensä on arvosteltava ja 
rangaistusmäärä määrättävä, sisältävät lähinnäseuraavat luvut 
erityisiä määräyksiä muutamia poikkeuksia varten, nimittäin 
4 luku siltä varalta ettei lainvastainen toiminta ole tullut 
täydelleen tehdyksi, 5 luku siltä varalta että lainvastaisen 
toiminnan on tehnyt alaikäinen, taikka mielenvijassa tahi 
mielenhämmennyksessä oleva henkilö, 6 luku siltä varalta 
että toiminta on tehty jonkun hädän välttämiseksi, taikka 
pakoituksen vaikutuksesta, 7 luku siltä varalta että useam
pia saman henkilön tekemiä rikkomuksia joutuu yhtaikaa 
rangaistavaksi, 8 luku siltä varalta että rikoksentekijä ran
gaistuksen kärsittyänsä tavataan tehneeksi saman tahi samal- 
laisen rikoksen, 9 luku siltä varalta että useat henkilöt 
ovat olleet jonkun rikoksen tekemisessä osallisina, taikka että 
joku rikoksen tehtyä on suosinut rikoksentekijää tahi rikosta; 
10 luvussa taas määrätään, että rikosten syyttämisen ja ran
kaisemisen pitää raukenemaan vanhentumisen takia, taikka 
siitä syystä, että rikoksentekijä on kuollut taikka rikoksen 
tehtyänsä joutunut mielenvikaan.

Tämän mukaan 4 luku puhuu »yrityksestä rikokseen".
68 ja 69 §. Suomen nykyään voimassa olevassa lain

säädännössä on yritys rikokseen ainoastaan poikkeustiloissa 
rangaistuksella uhattuna. Tämä on suuri puute lainsäädän
nössämme, varsinkin mitä tulee muutamiin törkeisiin rikok
siin, esimerkiksi murhaan, tahalliseen tappoon ja erinomattain 
varkauteen. Jos nyt kerrassaan julistettaisiin, että jokaisen
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rikoksen yrittäminen on rangaistava, niin se olisi kumminkin 
epäilemättä vasten yleistä oikeantajuntaa maassamme. Sen 
tähden on rikoslakiehdotuksessa noudatettu samaa periaatetta, 
kuin usean muunkin maan uudemmissa rikoslaeissa. On 
nimittäin oltu määräämättä mitään rangaistusta järjestys- 
rikkomusten ja vähempäin rikosten yrittämisestä, mutta sitä 
vastaan on jokaisen silmäänpistävämmän rikoksen yrittäminen 
rangaistuksella uhattu. Tämän johdosta on 68 §:ssä sanottu, 
että yritystä rikokseen ei käy rankaiseminen, ellei sitä ole 
laissa erittäin määrätty. Sitä paitsi selitetään, että yritys, 
joka voi tapahtua ainoastaan tahallisissa rikoksissa, on Tehty, 
kun joku sellaisen toiminnan kautta, joka sisältää alkua jon
kun rikoksen toimeenpanoon, on osottanut aikomuksensa sen 
rikoksen tekemiseen, vaikka sitä vaikutusta, joka sellaiselle 
rikokselle kun se on täysin tehty on omansa, ei syntynyt
kään. Koska sanat «sellaisella toiminnalla joka sisältää 
alkua sen rikoksen toimeenpanoon^ kenties voisivat tulla 
väärin käsitetyiksi siten, että siksi myöskin on luettava sellai
sia toiminnoita, jotka ainoastaan sisältävät valmistelua rikok
sen tekemiseen ja jotka siis eivät vielä sisällä itse rikosta 
eivätkä edes sitä rikoksen alkuakaan, minkä yritys, käsit
teensä mukaan, sisältää, niin 69 §:ssä on .selitetty, etteivät 
senkaltaiset valmistelutoimet kuulu yritykseen ja ettei niitä 
käy rankaiseminen, paitsi milloin sellainen valmistelutoimi on 
laissa merkitty erityiseksi rikkomukseksi. Sellaisia rikko
muksia ovat valmistelu murhaan myrkytyksen kautta, val
mistelu petokseen väärän rahan valmistamisen kautta taikka 
julkisten asiakirjain väärentämisen kautta sekä muutamat 
muut samallaiset salaa tahi kavalasti tehdyt valmistukset) 
törkeämpiin rikoksiin.

§:t 70— 74. Yrityksen molemmat varsinaiset laadut,
nimittäin keskeneräinen ja päätetty yritys, ovat sen jälkeen 
mainitut, edellinen 70 ja jälkimmäinen 71 §:ssä. Koska yri
tys ei ole rangaistava yhtä kovasti, kuin täydelleen tehty 
rikos, syystä että se vahinko, joka jälkimmäisestä lähtee, 
jää yrityksessä syntymättä, niin äskenmainituissa §:issä on 
määrätty, että rangaistus keskeneräisestä yrityksestä saa
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tehdä korkeintaan puolen ja päätetystä yrityksestä korkein
taan kolme neljännestä siitä rangaistuksesta, minkä laki mää
rää samaa laatua olevasta täydelleen tehdystä rikoksesta. 
Koska tämä taas sisältää, että täydelleen tehdystä rikoksesta 
laissa määrätty rangaistus on vähennettävä, niin 72 §:ssä on 
viitattu 65 §:ään, joka määrää rangaistusten vähentämisestä. 
Koska kuitenkin muutamissa tapauksissa, niinkuin varkau
dessa ja näpistelyssä, sattuu niin, että rangaistus täydelleen 
tehdystä rikoksesta riippuu siitä vahingosta, mikä rikoksen 
kautta on tehty, ja koska sellaisen rikoksen yrityksessä saat
taa käydä niin, ettei saada selville, kuinka suurta vahinkoa 
rikollinen lienee tarkoittanut, niin 73 §:ssä on oikeuden 
asiaksi jätetty, tutkittuansa minkälaisissa seikoissa yritys on 
tehty, määrätä rangaistus yrityksestä niiden perustusten mu
kaan, jotka löytyvät 70 ja 71 §:ssä.

70 §:ään laadittu perustus, jonka mukaan rangaistus 
keskeneräisestä yrityksestä on määrättävä, on kuitenkin sa
massa §:ssä pantu koskemaan ainoastaan niitä tapauksia, 
joissa rikoksentekijä ei itse keskeytä yritystänsä, vaan joissa 
sellaiset seikat, jotka ovat hänen tahdostansa riippumatto
mat, estävät häntä sitä päättämästä; sillä jos hän vapaaehto- 
sesti luopuu yrityksestään, niin hän ei tosin ole sen kautta 
voinut tehdä toimintaansa tekemättömäksi, mutta hän on 
osottanut sellaista vähempää rikollisuutta tahdossansa, joka 
on hänelle luettava hyväksi hänen toimintaansa arvosteltaessa, 
niinkuin 64 ja 66 §:ssä on määrätty samallaisia tapauksia 
vartem^Sama on asian laita silloinkin, kun rikoksentekijä 
jo on yrityksensä päättänyt (s. o. toimintansa lopettanut), 
mutta itsestänsä ehkäissyt sen vaikutuksen, joka asian laa
dun mukaan vasta jälkeenpäin olisi syntynyt Kumpaakin 
tapausta varten on sen vuoksi 74 §:ssä määrätty, että sellai
nen rikoksentekijän vapaaehtonen toimi rikoksen keskeyttä
miseksi pitää katsottaman ainakin rangaistuksen alentamisen 
syyksi, mutta myöskin, milloin seikat muutenkin ovat lieven
tävät, rangaistuksen vähentämisen syyksi, taikka syyksi ran
gaistuksesta vapauttamiseen, jolloin varoitus on rangaistuk
sen asemesta annettava. Sellaisessa säännöksessä, jonkalaisia
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löytyy Marraskuun 26 päivänä 1866 annetussa asetuksessa 
kahden-kamppauksesta, sen 2 §:ssä, ja samana päivänä anne
tussa asetuksessa lapsenmurhasta, sen 2 §:ssä, asuu epäile
mättä myöskin monelle rikoksentekijälle kehoitus luopumaan 
alotetun rikoksen täyttämisestä, jota ei sitä vastaan tapah
tuisi, jos hänen luopumistansa rikoksen täyttämisestä ei 
luettaisi hänelle hyväksi. Koska saattaa käydä niinkin, että 
yritys, joka vapaaehtosesti on keskeytetty, taikka jonka tar
koitetun lopullisen vaikutuksen rikoksentekijä itsestänsä on 
ehkäissyt (esim. vaaraa synnytettäessä rautatien käyttämi
selle), jo on ennättänyt edistyä niin pitkälle, että sen kautta 
on syntynyt vahinko, mikä on vähempi sitä vahinkoa, jota 
rikoksentekijä oikeastaan tarkoitti, ja koska sellaista toimin
taa ei käy jättäminen rangaistuksettomaksi, niin 74 §:n jäl
kimmäisessä kohdassa on määrätty, ettei rikoksentekijää 
sellaisessa tapauksessa sovi tuomita vähempään rangaistuk
seen, kuin minkä hän olisi joutunut kärsimään, jos hänen aiko
muksensa olisi ollut tehdä ainoastaan tuo pienempi vahinko.

75 ja 76 §. Sen jälkeen puhutaantföJ^ssJDyrityksestä 
rikokseen n. k. peräti kelpaamattomalla välikappaleella (esim. 
yritys myrkytysmurhaan sokerilla arsenikin sijasta) ja s&liaista. 
esinettä vastaan, jolle senkaltaista ja osta  eLvoida tehdä (esim. 
murimyrityTTuumista tahi kuvapatsasta vastaan). Näistä toi
minnoista on 75 §:ssä selitetty, että ne yleensä ovat ran- 
gaistuksettomia, koska ne ovat ainoastaan näöltään, vaan 
eivät ole todellisuudessa rikoksia. jossa puhutaan
rikoksen yrittämisestä ainoastaan vei^ttain j^  
vähkap^aieella (esim. yritys myrkytysmurhaan kovin vähäi
sellä arsenikimäärällä), taikka ain^a&taan^ijalJte^^ 
tonta esinettä vastaan (esim. murhayritys veitsellä rautapai
dalla varustetfirnlTnnistä vastaan), on sitä vastaan lausuttu, 
että sellaiset yritykset pitää arvosteltaman edellisissä §:issä 
olevain perustusten mukaan, joka ei estä sellaisissa tapauk
sissa ilmestyviä rangaistuksen alentamisen syitä vaikuttamasta 
mitä voivat.

77 §. Koska se on mahdollista, että toiminta, joka 
sisältää yrityksen rikokseen, samalla voi sisältää toisen täy-
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delleen tehdyn rikkomuksen (esim. jos joku, joka hauliladin- 
gilla koettaa ampua toisen kuoliaaksi vaan ei siinä onnistu, 
samalla haavoittaa kolmatta henkilöä), niin 77 §:ssä on sanottu, 
että sellainen rikosten yhteensattuminen pitää arvosteltaman 
niiden määräysten mukaan, jotka 7 luvussa puhuvat rikosten 
yhteensattumisesta ja joista myöskin seuraa, ettei mitään 
yhteensattumista tapahdu, jos se vahinko, mikä yritystä teh
täessä on tapahtunut, on katsottava ainoastaan osaksi itse 
yrityksestä (esim. jos juuri se henkilö, joka aijottiin tappaa, 
tuli haavoitetuksi). Sellaisessa tapauksessa pitää luonnolli
sesti tuomittaman rangaistukseen ainoastaan yrityksestä. 
(Vertaa 99 §:ää.)

78 §:ssä mainitaan, että muutamissa tapauksissa ran
gaistaan yrityksestä rikokseen erityisten määräysten jälkeen 
rikoslaissa, niinkuin muutamain valtiorikosten yrittämisestä 
(katso 172 §:ää) sekä yrityksistä muutamiin muihin rikko
muksiin.

5  L uku.
Tässä luvussa, jolla on ylikirjoituksena „alaikäisen ja 

mielenhämmennyksissä olevan rangaistavasta toiminnasta44, 
puhutaan kahdesta aineesta, jotka, vaikka ne päältä nähden 
ovatkin hyvin erilaiset, kuitenkin ovat vähän toistensa sukua. 
Koska kriminaalinen rangaistavaisuus, näet, riippuu siitä, että 
ihminen vapaasti on päättänyt tehdä rikollisen toiminnan, 
vaan koska sekä lapsi että mielenvikainen eivät kykene tah
toansa vapaasti käyttämään, niin ei kumpaakaan tällä yhtei
sellä perustuksella käy tekeminen vastuunalaiseksi toimin
nasta, joka muuten on rangaistava.

§:t 79— 84. Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä, 
jonka mukaan siviilioikeudellinen täysi-ikäisyys alkaa yhden- 
kolmatta vuoden ijässä (myöskin naisen, jos hän sitä vaatii), 
on kriminaalisen alaikäisyyden aika jaettu kolmeen aikakau
teen. Tämä lainsäädäntö, joka noudattaa sitä oikeata peri
aatetta, että lasta, joka puuttuvan kehityksen takia ei vielä 
kykene tahtoansa vapaasti käyttämään, ei sen vuoksi käy 
paneminen yhteiskunnan rangaistusten alaiseksi, vaan että
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sille on annettava ainoastaan opettavaa kuritusta, määrää 
ensimmäisen aikakauden, jonka kuluessa oikeuksilla ei ole 
valtaa edes määrätä mitään lapsen kurittamisesta, lapsen 
syntymästä seitsemän vuoden ikään asti. Toisen aikakauden 
kuluessa, jota kestää siitä alkaen aina viidentoista vuoden 
ikään asti, lapsi tosin voi joutua syytteenalaiseksi oikeuden 
edessä, mutta oikeus ei vielä saa sitä tuomita kriminaaliseen 
rangaistukseen, vaan ainoastaan kuritettavaksi, ja asianomai
sen edusmiehen pitää valtion tarkastaessa panna tämä kuri
tus täytäntöön (katso Rik. K:n 3 luvun 2 §:ää, 31 luvun 
1 §:ää ja 50 luvun 1 §:ää sekä M. K:n 13 luvun 2 §:ää). 
Ainoastaan parissa tapauksessa seurataan puheenalaisessa 
laissa vielä sitä vanhentunutta mielipidettä, että alaikäinen- 
kin saattaa joutua sakkorangaistuksen alaiseksi (katso Rik. 
K:n 31 luvun 1 §:ää ja 37 luvun 1 §:ää). Kolmannen aika
kauden kuluessa, joka säännön mukaan alkaa viidentoista 
vuoden ijästä, vaan poikkeustiloissa myöskin saattaa alkaa 
hiukan aikaisemmin, nimittäin kuu alaikäisen „paha sisu ja 
häijyys, verraten hänen ikäänsä, nähdään liian suuriksi “ 
(katso Rik. K:n 31 luvun 1 §:ää), on alaikäinen sitä vas
taan saman kriminaalisen vastuunalaisuuden alainen, kuin 
jokainen täyteen ikään tullut henkilö.

»Yleisissä perusteissa44 on tässä jaossa aikakausiin eh
dotettu sellaista muutosta, että oikeuden valta määrätä lap
sen kurittamisesta alkaa vasta sittenkun lapsi on tullut kym
menen vuoden ikään (vertaa §:iä 30— 32 rikoslakiehdotuk- 
sessa). Tämän mukaan ja koska pahantapainenkin lapsi niin 
kauvan kuin mahdollista on pidettävä erillään siitä huonosta 
vaikutuksesta, mikä lähtee vangitsemisesta ja syytteestä oikeu
dessa, on 79 §:ssä määrätty, että lasta, joka ei ole päässyt 
kymmenen vuoden ikään, ei saada oikeudessa syyttää eikä 
siellä edesvastaukseen tuomita, vaan että hänen edusmie- 
hensä pitää häntä siitä kurittaman. Siltä varalta, ettei lap
sella ole edusmiestä, on samassa §:ssä määrätty asianomaiselle 
syyttäjälle velvollisuudeksi tehdä siitä ilmoitus kunnallishalli
tukselle taikka holhouslautakunnalle, joiden asiana, Joulukuun 
19 p:nä 1864 annetun asetuksen mukaan, on ryhtyä toimeen,
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että lapselle määrätään edusmies. Ettei edusmies jättäisi 
velvollisuuttansa lapsen kurittamiseen täyttämättä, on samalla 
määrätty, että edusmies on sellaisesta laiminlyömisestä ran
gaistava (vertaa 233 §:ää); jonka kautta siis on pantu siveelli
nen, vaikka kyllä heikko pakoitus sellaisille edusmiehille, jotka 
tunnottomasti saattaisivat vietellä lapsia heidän edukseen 
tekemään rikoksia, siinä toivossa ettei heitä itsiänsä voida 
näiden rikosten yllyttämiseen syypäiksi sitoa.

Sitä aikakautta varten, jota kestää kymmenen ja vii
dennentoista ikävuoden välillä* sisältää 80 ja 81 § määräyk
siä, jotka myöskin liittyvät „yleisiin perusteisiin" sekä §:iin 
30— 32 rikoslakiehdotuksessa. Vaan koska joskus sattuu 
niin, että vastamainitussa ijässä oleva alaikäinen on ymmär
ryksensä kehittymisen puolesta sellaisen lapsen vertainen, 
joka ei vielä ole päässyt kymmenen vuoden ikään, niin lau
seella „ja jos hän nähdään käsittäneen toimintansa rikolli
suutta" 80 §:ssä on samalla huomautettu, ja sen jälkeen 
82 §:ssä tarkemmin määrätty, että määräykset 79 §:ssä pitää 
sellaiseenkin tapaukseen sovellettaman.

Tässä on sen totuuden tunnustus, että jokainen nuori 
ihminen pitää kasvatettaman kykeneväksi olemaan itse puo
lestansa vaastuunalaisena; ettei siis tätä tajuamisen kykyä 
voida kerrassaan saavuttaa, sekä että eri henkilöin erilaiset 
luonnonlahjat ja elämänsuhteet voivat vaikuttaa, että toinen 
saavuttaa mainitun ky’yn aikaisemmin kuin toinen.

Siitä seuraa luonnollisesti sekin, ettei nuorella ihmi
sellä yleensä voi juuri sinä hetkenä, jona hän tulee viiden
toista vuoden ikäiseksi, kerrassaan olla mainittua oman vas
tuunalaisuuden kykyä täysin vakaantuneena. Tähän ikään 
tullessaan hänellä tosin useimmasti on elämässä tavallisim- 
pain toimintain laadusta sen verran käsitystä, että ne tie
tyissä oloissa synnyttävät tiettyjä vaikutuksia, sekä käsitys 
velvollisuudestansa välttää eräitä ja tehdä toisia näistä toi
minnoista, jos hän tahtoo olla muiden oikeuksia loukkaamatta. 
Mutta hänen voimansa vastustamaan niitä himoja, jotka viette
levät oikeasta poikkeemaan ja jotka juuri nuoruuden ijässä 
ovat voimakkaammat, kuin vanhemmaksi tultua, ei ole vielä
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ennättänyt pitemmänaikaisen harjoituksen ja vakaantuneem- 
man vakuutuksen kautta lujentua. Jos hän taipuu näiden 
himojen mukaan ja rikkoo lakia vastaan, niin äsken maini
tussa seikassa on asianhaara, joka vaatii hänen rikkomuk
selleen lempeämpätä arvostelua, kuin edistyneempään ikään 
tulleen henkilön rikkomukselle. Sen vuoksi on 83 §:ssä 
määrätty, että täyteen ikään tulleelle rikoksentekijälle laissa 
määrätty rangaistus pitää nuorelle rikoksentekijälle vähennet- 
tämän, kumminkaan ei puolta määräänsä vähemmäksi. Tässä 
on myöskin katsottu kohtuulliseksi, että se aikakausi, jonka 
kuluessa sellainen lempeämpi arvostelu on luettava nuoren 
kriminaalisesti vastuunalaisen rikoksentekijän hyväksi, Suo
menmaan kovassa ilmanalassa pannaan ulottumaan aina kah
deksantoista vuoden ikään asti. Mutta ennen huomautetusta 
syystä on sen lisäksi 84 §:ssä jätetty oikeuksien asiaksi tutkia, 
löytyvätkö kriminaalisen vastuunalaisuuden ehdot syytteen- 
alaiseksi vedetyssä nuoressa henkilössä vai eivätkö, jotta tämä 
vastuunalaisuus voidaan hänen tekemissään rikkomuksissa 
saattaa voimaan myöskin siitä syystä että syytteenalaisella 
todellakin on vastuunalaisuuden kykyä, eikä vaan siitä syystä 
että hän jo on sattunut pääsemään viidentoista vuoden ikään.

§:t 85— 88. Kuten tiedetään, voi kumminkin sattua 
niin, ettei kriminaalisen vastuunalaisuuden kyky muutamassa 
henkilössä ole kehittyneenä edes kahdeksantoista vuoden 
ijässäkään, syystä että tämä henkilö on kehnopäinen, taikka 
on kuuromykkä eikä ole saanut nauttia opetusta; ja samaten 
voi sattua niin, että sellaisen vastuunalaisuuden kyky, minkä 
joku on jo saavuttanut, jälleen katoaa heikkomielisyyden 
taikka vanhuuden tylsyyden takia, taikka vaan vähän aikaa on 
kadoksissa kuumehourauksen, taikka muun siihen verratta
van syyn tähden. Näitä tapauksia varten on 85 §:ssä sanottu, 
että sellaisen henkilön tekemä toiminta, joka muuten olisi 
rangaistava, on edesvastaukseton. Vaan koska ihmiset myös
kin sattumalta, ilman omaa syytään, saattavat joutua sellaiseen 
mielenhämmennykseen, että heidän kriminaalisen vastuun
alaisuuden kykynsä sen aikana on hetkeksi kadoksissa, esi
merkiksi unenhorroksissa, äkkipikaisessa säikähdyksessä y. m.,
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niin äskenmainittu vapaus rangaistuksesta on 86 §:ssä pantu 
ulottumaan myöskin tällaisiin ilman omaa syytä syntyneen 
mielenhämmennyksen sattumiin. Siltä varalta taas, että 
joku 85 tahi 86 §:ssä mainituista syistä ei kokonaan lakkauta 
ihmisen vapaata tahdon käyttämistä, mutta jossakin mää
rässä kuitenkin siihen vaikuttaa, ja koska hänen toimintansa 
sen vuoksi vaatii lempeämpää arvostelua, on 87 §:ssä myön
netty, että rikoksia varten yleensä määrättyjä rangaistuksia 
sopii asianhaarain mukaan vähentää. Tässä on kumminkin 
pantu ehdoksi, ettei rikoksentekijä itse ole synnyttänyt mie- 
lenhämmennystänsä, eikä sitä muunlaista syytä, joka hänen 
tahtonsa vapautta rajoitti. Sen vuoksi sopii 87 §:n alle alis
taa nekin tapaukset, joissa kuuromykät, jotka ovat opetusta 
nauttineet, kumminkin voidaan katsoa toimineiksi ruumiin- 
vikansa vaikutuksesta. Jos rikoksentekijä sitä vastaan on 
itse ollut syynä mielenhämmennykseensä tahi täydelleen tun
nottomaan tilaansa, niin tämä hänen syynsä useimmasti sisäl
tää ainakin sen, että hän mainitussa tilassa on toiselle tuot
tanut oikeudenloukkauksen, mutta joskus se on voinut läh
teä myöskin hänen aikomuksestaan sellaisessa tilassa tehdä 
tuumailemansa rikos, ja ainoastaan poikkeustiloissa siltä 
puuttuu varsinaista yhteyttä sen rangaistavan toiminnan 
kanssa, minkä hän siinä tilassa ollessaan tekee. Tämän joh
dosta on 88 §:ssä jätetty oikeuksien asiaksi tutkia, asian
haarain mukaan, onko sellaisessa tilassa tehty oikeudenlouk
kaus luettava tekijänsä syyksi tahallisena rikoksena, vai 
tuottamuksestako syntyneenä rikoksena, vai onko se julis
tettava rangaistuksettomaksi. Ettei puheenalainen säännös
kuitenkaan tulisi väärän käsityksen takia päästämään ran-

. ... . - • ■ • • • •  •

gaistuksesta sitäkin, joka on tehnyt rikoksensa juopumuksen 
aikana, minkä hän itse on itselleen hankkinut, on saman §:n 
viimmeisessä kohdassa nimenomaan huomautettu, ettei ran- 
gaistuksettomuutta sovi perustaa paljaastaan sellaiseen Juo- 
pumukseen, vaan että siihen tarvitaan muutakin laillista syytä, 
joka kehoittaa vapauttamaan rangaistuksesta, esim juopumuk
sesta syntynyttä todellista heikkomielisyyttä, jonka aikana 
toiminta on tehty.
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6  L u k u .
Tässä luvussa, jolla on ylikirjoituksena „hätävarjeluk

sesta, pakko-oikeudesta sekä siitä teosta, mikä on lähtenyt 
pakosta, jota ei voida vastustaa", löytyy määräyksiä sel
laisista tapauksista, joissa muuten lainvastaisen toiminnan, 
minkä se on tehnyt, joka voi täydellisesti ymmärrystänsä 
käyttää, täytyy jäädä rankaisematta siitä syystä, että hän on 
jossakin hädässä eikä sillä kertaa voi saada avukseen valtion 
turvaa muussa muodossa, kuin siten että hän saa eräillä 
ehdoilla ja määrättyin rajain sisällä hädästä pelastuakseen 
loukata toisen oikeutta. Sen lisäksi 6 luvussa puhutaan 
sellaisista teoista, jotka ovat olleet seurauksena jostakin _ 
pakosta, jota pakon kärsinyt ei ole jaksanut vastustaa, ja 
jotka sen vuoksi täytyy jättää rankaisematta.

Oikeusjärjestyksen säilyttämiseksi yhteiskunnassa täytyy 
yksityiseltä yleensä olla kiellettynä, ettei hän itse ilman asian
omaisten valtion viranomaisten myötävaikutusta saa hankkia 
itselleen oikeutta sellaisissa tapauksissa, joissa joku hänen 
oikeuksistansa on loukattu. Sen tähden onkin useita sen
laatuisia toiminnoita rikoslakiehdotuksen 19 luvussa rangais
tuksen uhalla kielletty. Mutta jos hän ei ole vielä oikeu
destansa erotettu, niin valtio ei aina voi häneltä vaatia, että 
hänen pitää päästää se hukkaan, varsinkaan jos sen menet
täminen olisi samaa oikeutta vastaan tehdyn lainvastaisen 
hyökkäyksen seurauksena, eikä edes silloinkaan, kun hänen 
hädänalainen tilansa on lähtenyt jostakin muusta syystä ja 
hänen oikeutensa voi pelastua sen kautta että tungetaan 
toisen henkilön oikeuksien alalle.

§:t 89— 92. Nämät §:t puhuvat joka
on puolustus väärää hyökkäystä vastaan. Tässä kohden rikos- 
lakiehdotus liittyy niihin määräyksiin tässä aineessa, jotka 
löytyvät Marraskuun 26 päivänä 1866 rääkkäyksestä anne
tun asetuksen §:issä 25— 27. Vaan koska valtio, jonka asiana 
on oikeuden suojeleminen ja vääryyden polkeminen, sen joh
dosta on velvollinen katsomaan jokaista väärää hyökkäystä 
mitä oikeutta vastaan tahansa laittomaksi, niin siitä seuraa
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että se suostumus puolustukseen sellaista hyökkäystä vas
taan, jonka hätävarjelusoikeus edellyttää valtion antamaksi, 
koskee jokaista väärän hyökkäyksen alaiseksi joutunutta 
oikeutta, eikä ainoastaan oikeutta elämään ja pysymään ruu
miillisesti sortamatta. Ehdot ovat vaan ne, että hyökkäyk
sen pitää oleman vasten oikeutta, ja että se jo on käsissä, 
joko alettuna, taikka ainakin uhkauksena, joka sisältää pääl- 
letunkevan vaaran jollekin oikeudelle. Valtiolle pitää olla 
samantekevää, onko tämä oikeus sen oma, joka ilmestyy sitä 
puolustamaan, vai onko se kenties jonkun kolmannen henki
lön oma. Tämän kanssa yhtäpitävästi on sen vuoksi 89 §:ssä, 
jossakin määrässä 1866 vuoden määräyksistä poiketen, lau
suttu, että hätävarjelusta sopii vastamainituilla ehdoilla käyt
tää oman tahi toisen oikeuden suojelukseksi alkanutta tahi 
pääiletunkevaa vaaraa vastaan niin pitkältä kuin sitä tarvi
taan, eikä tässä ole pantu mitään muuta rajaa hätävarjeluk- 
selle, kuin että se on käännettävä hätyyttäjää vastaan ja 
ettei se saa tehdä hänelle isompaa vahinkoa, kuin mitä tar
vitaan vaaran torjumiseksi. Tämä teroitetaan vielä uudelleen 
92 §:ssä määräyksillä, että se väkivalta, joka puolustukseen 
tarvitaan, on käytettävä hädän mukaan, sekä että se on ran
gaistava, joka puolustuksessa menee liika pitkälle, ellei häntä 
voida siitä vapauttaa, syystä että hän silloin oli joutunut mie- 

' lenhämmennyksiin. Koska kumminkin useimmasti löytyy lie
ventäviä seikkoja niissä tilaisuuksissa, joissa hätävarjelusta 
on käytetty liika laajasti, niin siitäkin on 92 §:ssä huo
mautettu.

Tässä ylempänä esitetyn periaatteen kanssa yhtämu- 
kaisesti (nimittäin että hätävarjeluksen pitää oleman sallit
tuna jokaista lainvastaista hätyytystä vastaan) on sittemmin, 
poiketen 25 §:stä 1866 vuoden asetuksessa rääkkäyksestä, 
90 §:ssä määrätty, että hätävarjelus kotorauhan suojelemi
seksi on luvallinen ei ainoastaan yöllä vaan myöskin päi
vällä; jonka jälkeen samasta §:stä, puhuttaessa hätävarjeluk
sen luvallisuudesta kun rikoksentekijä tekee vastarintaa, 1866 
vuoden asetuksessa löytyvät sanat „ sille, joka omaansa var
jella tahtoo44 ovat jätetyt pois, koska hätävarjelus sellaista

13 *
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vastustusta vastaan ei ole muuta, kuin jatkoa siihen varjele
miseen, mikä mainituissa sanoissa sanotaan.

Koska joku tuomari helposti voi jättää huomaamatta, 
että myöskin vangin karkaaminen ja vastarinta y. m. sisäl
tävät oikeudenvastaisia hyökkäyksiä valtion oikeutta vastaan 
pitää sellainen henkilö säilyssään, niin muutamia tähän alaan 
kuuluvia ja samanlaatuisia tapauksia, joissa hätävarjelusta 
sopii käyttää, on erittäin esitetty 91 §:ssä. (Vertaa Rik. K:n 
25 luvun 1 §:ää).

§:t 93— 95. Oikeus hätävarjelukseen sisältää, niinkuin 
jo mainittiin luvan puolustukseen väärää hätyytystä vastaan 
ja on alkuaan lähtenyt siitä periaatteesta, ettei oikean tar
vitse väistyä väärän edestä. Sitä vastaan se pakko-oikeus, 
josta puhutaan §:issä 93— 95 ja jonka nojalla toisen omai
suutta voidaan, tulipalon taikka muun tulen seisauttamiseksi, 
hävittää taikka vahingoittaa, taikka jonka nojalla toisen 
muunlaisia oikeuksia voidaan pelastukseksi muusta hädästä 
loukata, on oikeus, jota valtio itsekin sodan aikana ja 
muussa yleisessä hädässä on pakoitettu käyttämään, ja jonka 
käyttämistä sen myöskin eräillä ehdoilla ja määrättyin rajain 
sisällä täytyy sallia yksityiselle, kun tämä ei voi käsillä ole
vasta hädästä pelastaa itseänsä tahi jotakuta toista henkilöä 
kolmannen oikeutta loukkaamatta. Tämä pakko-oikeus edel
lyttää siis hädänalaista tilaa, jota ei voida mtiulla tavalla 
auttaa, kuin toisen oikeutta loukkaamalla. Siitä syystä val
tion täytyy jokaiselta jäseneltään vaatia, että hänen pitää 
oleman valmiina uhraamaan yksityisen oikeutensa yleisen 
oikeuden tähden ja vähäpätöisemmät oikeutensa toisten kor- 
keampain oikeuksien tähden, jota vastaan valtion, kun joku 
oikeus seisoo yhtä tärkeätä oikeutta vastaan, täytyy tunnus
taa kummallekin oikeus pysyä voimassaan toista sortamalla. 
Näiden periaatteiden kanssa yhtäpitävästi on rangaistuksetto- 
muus puheenalaisissa §:issä myönnetty sille, joka päälletun- 
kevassa tahi alkaneessa vaarassa, mihin hän itse (93 §) tahi 
toinen (94 §) on joutunut, loukkaa kolmannen henkilön oikeutta, 
kumminkin sillä edellytyksellä, ettei löydy muuta pelastumi
sen keinoa (93 §) sekä ettei oikeudenloukkaus ole suurempi,
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kuin minkä hätä vaatii, eikä suuremmasta arvosta, kuin se 
oikeus, joka sen kautta tulee pelastetuksi (95 §).

96 §. Vaikka ei voida rangaistuksen uhalla vaatia, 
että jokainen, joka hätävaijelusta taikka pakko-oikeutta 
käyttäessään on toisen oikeutta loukannut, pitää ilmaiseman 
mitä hän on tehnyt, koska usein saattaa käydä niin, ettei 
hätää, jossa hän oli, voida näyttää toteen; niin asianlaita 
kumminkin käy toiseksi, kun joku syytön henkilö on sellai
sesta toiminnasta epäilyksen alaisena pantu kiinni taikka 
on vähältä tulla siitä rangaistuksi. Koska ne syyt, jotka 
näennäisesti ovat syytöntä vastaan, voivat käydä voimatto
miksi, jos oikea tekijä ilmoittaa itsensä, ja koska se että hän 
on jättänyt sellaisen ilmoituksen tekemättä siis on syynä 
toisen kärsimiseen, niin 96 §:ssä on määrätty rangaistus 
sellaisesta laiminlyömisestä.

97 §. Lopuksi on 97 §:ssä lausuttu, että teko, minkä 
joku on tehnyt sellaisen pakon vaikutuksesta, jota hän ei 
jaksanut vastustaa, olkoonpa tämä pakko lähtenyt toisesta 
henkilöstä tahi jostakin luonnonvoimasta, ei pakon alaisena 
olleelle tuota edesvastausta. Sitä vapaata tahdon käyttä
mistä, josta toiminnan rangaistavaisuus on riippuvainen, ei, 
näet, sellaisissa tapauksissa hänessä löydy. Jos pakko läh
tee toisesta henkilöstä, niin tämä on teosta vastuunalaisuu
dessa ja sitä paitsi pakosta 356 §:n tahi jonkun muun lain
kohdan mukaan.

7 L uku.
Tämä luku puhuu «rikosten yhteensattumisesta ja ran

gaistusten yhteenpanemisesta".
Näistä, toistensa kanssa yhteydessä olevista aineista 

osottaa Suomen voimassa oleva lainsäädäntö koko joukon 
määräyksiä, jotka ovat lähteneet sangen erilaisista periaat
teista. 1734 vuoden laista, jossa ei puhuta mitään monesta 
näitä aineita koskevasta kysymyksestä, astuu kumminkin eri
tyisistä määräyksistä näkyviin tuo yleinen periaate, että sama 
henkilö, joka yhdellä kertaa tulee useammasta rikoksesta 
tuomittavaksi, olkoonpa hän tehnyt ne yhden taikka useam
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man toiminnan kautta, joutuu kärsimään kaikki ne rangais
tukset yhteensä, jotka laissa ovat hänen rikoksistaan määrä
tyt, ilman että tästä n. k. kumulatsioniperiaatieesta on min
käänlaisia muita poikkeuksia, kuin ne mitkä osaksi lähtevät 
laiumääräyksistä muutamain rangastuslajien korkeimmasta 
määrästä ja osaksi siitä että on mahdotonta toistensa kanssa 
yhteydessä panna eräitä rangaistuslajia täytäntöön. Myöhem- 
päin asetusten kautta on sitä vastaan, kumulatsioniperi- 
aatetta säilyttämällä, lausuttu julki se, että kaikki rangais
tukset yhteensä pitää, sittenkun rangaistusten muuntaminen 
on tapahtunut, kärsittämän sinä rangaistuslajina, joka on 
kovin. Vaan koska tämän periaatteen käyttäminen on niissä 
rajoitettu sakkoihin, vesileipävankeuteen sekä raippoihin tahi 
vitsoihin, ja yksin n. k. yksinomaissakot sekä uhkasakotkin 
ovat poikkeuksiksi määrätyt, niin nämät asetukset ovat kui
tenkin jättäneet ensinmainitun periaatteen koskematta mitä 
muihin tapauksiin tulee. Eräässä Maaliskuun 4 p:nä 1861 
ilmestyneessä lainselityksessä, joka sai alkunsa eräästä yksi
tyisestä oikeustapauksesta, on sittemmin lausuttu se mieli
pide, ettei kumulatsioniperiaatetta sovi käyttää useamman, 
eri toimintain kautta tehdyn, samanlaatuisen väärennyk
sen rankaisemisessa; ja Marraskuun 26 p:nä 1866 anne
tussa asetuksessa taposta, ilman kuolettamisen aikomusta, 
ja muusta rääkkäyksestä ihmistä kohtaan, sen 28 §:ssä, on 
lopullisesti säädettynä, että sen, joka yhdellä toiminnallansa 
on tehnyt useampia siinä asetuksessa mainituista rikok
sista, pitää sovittaman ne kaikki sillä rangaistuksella, joka 
hänen rikoksistansa on kovin, sekä että se rikkomus, josta 
ei tuomita erityistä rangaistusta, on katsottava ainoastaan 
raskauttavaksi seikaksi. Tätä vastaan on lopullisesti 1867 
vuoden valtiopäivillä Valtiosäätyjen hyväksymässä ja Kei
sarillisen Majesteetin Toukokuun 8 p:nä 1868 vahvistamassa, 
vaan vielä julkaisemattomassa asetuksessa moniain laissa 
määrättyin rangaistuslajien poistamisesta v. m. säädetty, että 
kumulatsioniperiaate on käytettävä ei ainoastaan kun eri 
rikokset ovat lähteneet useammasta toiminnasta, vaan myös
kin kun ne ovat lähteneet yhdestä toiminnasta. Tässä hen-
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genrangaistus ja elinkautinen kuritushuone kuitenkin yleensä 
sulkevat pois muut rangaistukset, eikä käy tuomitseminen 
pitempiä määräaikaisia vapausrangaistuksia, kuin mitä niitä 
varten on korkeimmaksi määräksi vahvistettu, jota paitsi 
huokeampi rangaistuslaji on vaikeammaksi muunnettava ja 
sen kanssa yhteenpantava, paitsi muutamissa tapauksissa, 
joita varten on määrätty, että sakot pitää otettamaan erittäin 
ulos, ja että vesileipävankeus pitää kärsittämän muun ran
gaistuksen rinnalla.

Koska kaikkia näitä keskenänsä ristiriitaisia periaat
teita ei ole voitu panna toistensa rinnalle rikoslakiehdotuk- 
seen, vaan on täytynyt valita niistä yksi, niin kumulat- 
sioniperiaatteesta, samaten kuin muuallakin uudemmissa 
rikoslaeissa on tapahtunut, on luovuttu, sillä tämä jättää 
huomaamatta: että se, joka yhdellä toiminnallansa rikkoo 
useampia rankaisusäännöksiä vastaan, taikka moneen kertaan 
samaa rankaisusäännöstä vastaan, on vähemmin rikollinen, 
kuin se, joka sen tekee useammalla toiminnalla, joiden teke
miseen tarvitaan yhä uusia tuumailemisia ja uusia rikollisia 
päätöksiä, niin myös että se, joka useamman toiminnan kautta 
rikkoo samaa tahi useampia rankaisusäännöksiä vastaan, ilman 
että hän rikostensa välissä on tullut edellisistä rangaistuksi, 
ei ole aivan yhtä rikollinen, kuin se, joka taaskin rikkoo 
rikoslain, vaikka hän edellisistä rikoksistaan on rangaistu, 
ja siis osottaa suurempata lain vastustamista, kuin edel
linen. Tämän johdosta rikoslakiehdotus, mitä tulee yhden 
toiminnan kautta tehdyn useamman rikoksen yhteensattumi- 
seen, liittyy 28 §:ään 1866 vuoden asetuksessa rääkkäyk
sestä, sekä määrää niiden rikosten yhteensSfttumisesta, jotka 
ovat useamman toiminnan kautta tehdyt, että kovin niistä 
rangaistuksista, jotka rikoksentekijä on ansainnut, pitää, mää
rättynä siitä kovimmasta rangaistuslajista, mikä sillä kertaa 
voi tulla kysymykseen, hänelle tuomittaman ja, oikeuden tut
kinnon mukaan, siihen lisättämän joku määrä samaa rangais- 
tuslajia, kumminkin niin, ettei rangaistus kokonaisuudessaan 
saa nousta niin suureksi, kuin ne- rangaistusmäärät ovat 
yhteensä, mitkä rikoksentekijä olisi eri rikoksistaan ansain-
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nut, paitsi kun sakko sattuu yhteen ainoastaan sakon kanssa, 
jossa tapauksessa, siihen nähden että tämä rangaistuslaji on 
laatuansa kevein, on katsottu kohtuulliseksi, että syylliselle 
oikeuden tutkinnon mukaan tuomitaan sakot yhteensä, milloin 
siihen on syytä. Kikoslakiehdotus on tässä kohden siis van
hemmasta lainsäädännöstä omakseen ottanut ja siinä seuratta
vaksi asettanut edellämainitun, Tammikuun 15 p:nä 1741 
annetussa Kunink. Kirjeessä ja Maaliskuun 23 p:nä 1807 
annetussa Kunink. Selityksessä, sen 11 kohdassa, lausutun 
periaatteen, että kaikki rikokset pitää sovitettaman yhdellä 
rangaistuksella, joka määrätään siitä rangaistuslajista, mikä 
on kovin niistä rangaistuslajeista, jotka sillä kertaa voivat 
tulla kysymykseen. Sitä paitsi on, äskenmainitun 1867 vuo
den valtiopäivillä hyväksytyn asetuksen kanssa yhtäpitävästi, 
määrätty, että liengenrangaistus ja elinkautinen kuritushuone 
sulkevat pois kaikki huokeammat rangaistukset.

§:t 98— 105. Tämän johdosta on ensin 98 §:ssä lau
suttu se periaate, että rikosten yhteensattumisessa pitää tuo- 
mittaman ainoastaan yksi rangaistus. Sellaisen käsityksen 
estämiseksi, että se mitä siten on määrätty yleisistä ran
gaistuslajeista myöskin olisi sovellettava niihin muihin rikos
ten seuraamuksiin, mitkä näiden ohessa mainitaan 2 luvussa 
(katso 13, 25, 26, 27, 28, 29, 36 ja 44 §:ää) ja joita ei sovi 
tuomita yksinään, vaan ainoastaan yhteydessä jonkun yleistä 
rangaistuslajia olevan rangaistuksen kanssa, taikka jotka 
yksinään ovat virkavirheiden rangaistuksina käytettävät, on 
säännös siitäkin pantu 98 §:ään.

Mitä tulee yhden toiminnan kautta tehtyin rikosten 
yhteensattumiseen, niin siitä 99 §:ssä uudistetaan yleiseksi 
säännöksi se periaate, joka 1866 vuoden asetuksessa rääk
käyksestä, sen 28 §:ssä, on pantu koskemaan ainoastaan 
siinä asetuksessa mainittuja rikoksia. Sen lisäksi on, rikos- 
lakiehdotuksen 77 §:n kanssa yhtäpitävästi ja ettei syntyisi 
vääriä käsityksiä jälestäseuraavaa 100 §:ää selitettäessä, muis
tutettu, että, jos joku tuon yhden toiminnan kautta aikaansaatu 
vaikutus on käsitettävä ainoastaan törkeämmän rikoksen 
ehdoksi taikka osaksi siitä (esim. haava, joka on siitä riip
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puvan tapon ehto), tätä vaikutusta ei käy eri rikkomuksena 
pitäminen. Sitä vastaan on 100 §:ssä huomautettu että yh
den toiminnan kautta aikaansaatu rikkomus, joka todellisuu
dessa sisältää kaksi tahi useampia rikkomuksia (esim. sala- 
vuoteus läheisen sukulaisen kanssa, joka rikkomus myöskin 
sisältää huorintekoa), on rangaistava 99 §:ssä säädetyn ylei
sen säännön mukaan.

Koska n. k. jatkettu rikos, joka sisältää rikollisen pää
töksen toimeenpanemista usean toiminnan kautta (esim. useam
pia kertoja harjoitettu salavuoteus saman vuodekumppanin 
kanssa, vertaa Rik. K:n 53 luvun 8 §:ää), helposti voidaan 
sekoittaa sellaisten rikosten yhteensattumiseen, jotka ovat 
useamman toiminnan kautta tehdyt, niin 101 §:ssä puhutaan 
erikseen mainituista jatketuista rikkomuksista, ja siinä ran
gaistavan toiminnan yhä uudestaan tekeminen on asetettu 
syyksi rangaistuksen ylentämiseen.

Useamman toiminnan kautta tehtyin rikosten yhteen- 
sattumisesta sisältää 102 § edeltäpäin jo mainitut ja silloin 
selitetyt määräykset tällaisista tapauksista; minkä jälkeen §:t 
103— 105 sisältävät tarkempia määräyksiä, joita tulee nou
dattaa 99, 100 ja 102 §:ää käytettäessä.

§:t 106— 109. Tuo yleinen sääntö, että useat saman 
henkilön tekemät rikokset pitää yhdellä rangaistuksella sovi- 
tettaman, on sen jälkeen edelleen sovellettu: 106 §:ssä sii
hen tapaukseen, ettei ennen tuomittua rangaistusta ole pantu 
täytäntöön, ennenkun uusi rangaistus tulee rikoksentekijälle 
tuomittavaksi; 107 §:ssä siihen tapaukseen, että useampia 
päätöksiä, joiden kautta sama henkilö on rangaistavaksi tuo
mittu, ilmestyy samalla kertaa täytäntöönpantaviksi; 108 §:ssä 
siihen tapaukseen, että joku, joka jo on rangaistukseen tuo
mittu, todistetaan aikaisemmin tehneeksi toisen rikkomuksen, 
josta hänen olisi pitänyt tulla samalla kertaa tuomituksi, sekä 
109 §:ssä siihen tapaukseen, että joku, joka on kärsimässä 
hänelle tuomittua rangaistusta, joutuu uudesta rikoksesta 
syytteenalaiseksi, ennenkun ensin tuomittu rangaistus on 
täydelleen pantu täytäntöön. Se, että viimmeksimainitussa 
tapauksessa eräitä vähäpätöisempiä rikoksia, jotka vanki on
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tehnyt rankaisulaitoksessa, ei tarvitse oikeudessa syyttää, 
vaan voidaan kurinpitorangaistuksella ojentaa, astuu näkyviin 
35 §:stä.

8  L uku.
Kunink. Selityksessä Maaliskuun 23 p:ltä 1807, sen 9 

kohdassa, joka vielä on voimassa, erotetaan „jälleenlankee- 
mus rikokseen", josta puhutaan rikoslakiehdotuksen 8 luvussa, 
sellaisesta rikosten yhteensattumisesta josta löytyy määräys 
äsken puheena olleessa 109 §:ssä, siten, että jälleenlankeemus 
on tapahtunut, jos rangaistus aikaisemmasta rikoksesta sitä 
ennen on täydelleen pantu täytäntöön, jota vastaan viimmek- 
simainitussa rikosten yhteensattumisessa edellisen rikoksen 
rangaistusta ei ole vielä kokonaan pantu täytäntöön. Sitä 
paitsi astuu voimassa olevan lakimme määräyksistä näkyviin, 
että jälleenlankeemus sen mukaan voi tapahtua ainoastaan 
kun joku on tehnyt uudestaan rikkomuksen, joka on sama 
taikka ainakiu samaa laatua, kuin hänen aikaisemmin ran
gaistu rikoksensa.

§:t 110—115. Sanottuin Suomenmaassa vielä voimassa 
olevain jälleenlankeemuksia koskevain määräysten kanssa 
yhtäpitävästi on rikoslakiehdotuksen 110 §:ään laadittu seu- 
raavat tarkemmat määräykset, nimittäin: 1. että rikoksente
kijän on pitänyt kotomaassa kärsiä rangaistus aikaisemmasta 
rikoksestaan, koska sitä ei voida otaksua varmaksi, että ul
kona maasta tehty ja rangaistu rikos, jolla on sama tahi 
samallainen nimitys, kuin hänen puheenalaisella uudella rikok
sellaan, on ollut laadultaan sellainen ja sellaisella rangaistuk
sella uhattuna, kuin mitä Suomen laki vaatii, ja koska tuo 
aikaisempi rikkomus sitä paitsi ei olekaan sisältänyt mitään 
oman maan lakien rikkomista; —  sekä 2. että jälleenlankee- 
muksesta säädetyn rangaistuksen käyttämiseen vaaditaan, 
että aikaisemmasta rikoksesta jonakin yleisenä rangaistus- 
lajina tuomittu rangaistus on täydelleen pantu tätäntöön, niin 
ettei jälleenlankeemuksen rangaistusta panna riippumaan 
niistä erityisistä rikkomusten seuraamuksista, jotka mainitaan 
25 ja muutamissa muissa 2 luvun §:issä, koska näiden seu
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raamusten alkaminen useimmissa tapauksissa ei kysy mitään 
varsinaista täytäntöönpanoa.

Rikoslakiehdotuksessa on, samaten kuin voimassa ole
vassa laissammekin, määrätty eri tahi isompi rangaistus ainoas
taan jälleenlankeemuksesta muutamiin yleisemmin ilmaantuviin 
rikoksiin. Rikoslakiehdotus on kumminkin jossakin määrässä 
isontanut näiden rikosten lukua, varsinkin sen kautta että 
useammat rikkomukset kuin ennen on käsitetty samanlaatui
siksi (katso esim. 33, 36 ja 41 lukua). Ettei ruvettaisi mieli
valtaisesti määräilemään mitkä rikokset ovat laatunsa puo
lesta samallaiset, on 111 §:ään pantu osotus lain nimenomai
siin määräyksiin tästä aineesta, ja samalla on muistutettu 
ettei edes niissäkään tapauksissa, joissa laki säätää eri ran
gaistuksen jälleenlankeemuksesta, tuottamuksesta lähtenyttä 
rikosta käy katsominen samanlaatuiseksi tahi yhdenkaltaiseksi 
sen tahallisesti tehdyn rikoksen kanssa, jolla on sama tahi 
samankaltainen vaikutus, sillä tuo suuri erilaisuus aikomuk
sessa, mikä rikoksentekijällä näissä molemmissa tapauksissa 
oli, tekee yhdennäköisyyden senkaltaisissa tapauksissa enem
män näennäiseksi, kuin todelliseksi. Sitä vastaan ja koska 
ei yritystä rikokseen enemmän kuin osallisuuttakaan siinä 
voi ilmaantua muissa kuin tahallisissa rikoksissa, on 112 §:ssä 
huomautettu, että jälleenlankeemuksen rangaistus on (siihen 
nähden, että se, mikä sillä kertaa on rangaistava, on eräänlaa- 
tuinen yritys taikka osallisuus) käytettävä, vaikkapa aikai
sempi tahi myöhempi taikka kumpikin rikkomus on jäänyt 
yritykseen taikka sisältänyt osallisuutta siinä tahi yhdenkal- 
taisessa rikoksessa.

Samoista syistä, jotka jo edelläpäin (katso esim. 64 §:ää> 
ovat kehoittaneet rangaistusta vähentämään lieventäväin seik- 
kain takia, pitää rangaistuksen vähentämisen myöskin tulla 
kysymykseen jälleenlankeemuksissa; jonka vuoksi siitä on 
pantu säännös 113 §:ään. Vaan koska jälleenlankeemus 
kumminkin sisältää syytä rangaistuksen ylentämiseen, joka 
syy jossakin määrässä vastaa lieventäviä seikkoja, niin on 
samaan §:ään sen ohessa pantu raja, jota alemmaksi ei käy 
jälleenlankeemuksen rangaistusta vähentäminen.
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Tähän asti on varsinaisesti puhuttu ainoastaan sellai
sista rikoksista, joista laissa löytyy säädettynä eri rangais
tuksia jälleenlankeemuksen varalta. Vaan koska jälleenlan- 
keemus muihinkin rikoksiin sisältää raskauttavan seikan, joka 
on katsottava syyksi rangaistuksen ylentämiseen, niin se on 
huomautettu 114 §:ssä. Että sellaista rangaistuksen ylentä
misen syytä vastassa voi samassa rikoksessa löytyä syy ran
gaistuksen alentamiseenkin, se astuu näkyviin ei ainoastaan 
siitä mitä äsken 113 §:n kohdalla mainittiin, vaan myöskin 
siitä laaditusta yleisestä säännöksestä 51 §:ssä.

Koska oikeus rikosten syyttämiseen ja rankaisemiseen 
10 luvun mukaan on ehdotettu riippuvaksi määrätyistä van- 
hentumisajoista, joiden kuluttua rikollisten toimintain ran- 
gaistavaisuus loppuu, niin on ollut johdonmukaista, että 
sekin suurempi rangaistavaisuus, mikä jälleenlankeemuk- 
sessa on, pannaan riippumaan samoista vanhentumisajöistä, 
mikäli ne koskevat virallista syyttämistä, s. o. syyttämistä 
valtion nimessä. Tästä on sen vuoksi pantu määräys 115 
§:n 1 kohtaan, ja saman §:n jälkimmäinen kohta erottaa 
suuremmasta rangaistavaisuudesta pois ne jälleenlankeemus- 
rikokset, joita ennen rikoksentekijälle ei ole samallaisesta 
tahi yhdenkaltaisesta rikoksesta annettu muuta rangaistusta, 
kuin se, mikä vähennettynä tahi kurituksena on hänelle tuo
mittu silloin, kun hän vielä oli alaikäisenä. Tämä määräys 
on laadittu siitä syystä, että, koska täysi vastuunalaisuus on 
lakiehdotuksessa pantu alkamaan vasta kahdeksantoista vuo
den ijässä, se olisi johdonmukaisuuden puutetta, jos sitä en
nen tehty rikos annettaisiin vaikuttaa sanotusta vastuunalai
suudesta lähteväin seurausten arvostelemiseen.

9  L uku.
Tässä luvussa, joka puhuu »osallisuudesta rikoksissa 

ja  rikosten suosimisesta", on ehdotettu tärkeitä poikkeuk
sia Suomenmaan voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tämä 
lainsäädäntö, näet, sekoittaa puheenalaisissa aineissa eri 
käsitteitä ja eri rikollisuuden asteita toisiinsa sekä sisältää
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sellaisiakin säännöksiä, jotka osaksi ovat lähteneet erilai
sista periaatteista, niinkuin esim. määräysten laita on Rikos- 
kaaren 24 ja 41 luvussa, jotka määräykset koskevat osalli
suutta tahallisessa tapossa ja varkaudessa ja jotka eivät 
kaikin puolin sovi yhteen niiden säännösten kanssa, jotka 
Rik. K:n 61 luvussa puhuvat osallisuudesta rikoksiin yleensä.

Vaikka se yhteinen syy tapahtuneesen rikokseen, jota 
sanat »osallisuus rikoksessa" osottavat, voi löytyä ainoastaan 
1. tekokumppaneissa, jotka yhdessä ovat rikoksen tehneet, s. o. 
yhdessä tehneet sen toiminnan taikka sen toimintain sarjan, 
joiden tarkoituksena on suorastaan ollut sen vaikutuksen 
matkaansaattaminen, mikä rikokselle on omansa, 2. yllyttä
mässä, joka jollakin tavalla on tahallansa ja tehokkaasti 
saattanut rikoksentekijän tahi -tekijät rikoksen tekemiseen, 
laikka jonkun avuntekijän rikoksen tekemistä edistämään, 
sekä 3. avuntekijässä, joka ei itse ole tehnyt rikosta eikä 
yllyttänyt sen tekemiseen, vaan ainoastaan edistänyt tahi 
helpottanut rikoksentekijälle sen tekemistä, luetaan 1734 
vuoden laissa kumminkin osallisuudeksi rikoksessa myöskin 
a) muu tieto hankkeissa olevasta rikkomuksesta, jota tietoa 
ei ole ilmaistu, sekä b) tuo vasta rikoksen tekemisen jälkeen 
alkava toimiminen rikkomuksen eteen, joka nykyään yleisesti 
nimitetään rikoksen suosimiseksi ja joka sisältää toimia rikok
sen tahi rikoksentekijän salaamiseksi taikkaTrlkoksen hedel- 

nfliTtritrnRftksî  jm antavasti se kuitenkin on selvä, että 
l fTalias~tieto toisen aikomasta Rikoksesta ei voi sisältää tatial- 
lista^syytä eikä edes tuottamustakaan tähän rikokseen, vaan 
että se saattaa olla aiheena vastuunalaisuuteen siitä, että 
sellaisen tiedon omistaja on laiminlyönyt sen kansalaisvel
vollisuutensa, joka käskee hänen ainakin muutamissa tapauk
sissa koettamaan estää rikosten tekemistä. Samaten näyttää 
myöskin selvältä^^että-oc toimiminen rikoknon tahi riknksen- 

"tekjjä^ a k a ^  joka alkaa vasta rikoksen
tekemis^^ 7 /^ gH ^ ^  missään muussa tapauksessa vin^isäl- 
tää syytä siihen, ettäjgkos on tehty, paitsi jos sellainen toimi- 
rifinen on luvattu Sfeitäp&in. iossa tapauksessa tämä lupaus

V on sisältänyt ̂ kehoitusta rikoksen tekemiseen: siis rikoksen
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edistämistä (avuntekoa), ellei rikoksen yllyttäjä ole antanut 
tätä lupausta, jossa tapauksessa se on osa hänen toimestaan 
rikoksen tekemistä varten.

Mitä tulee rikoksissa osallisten henkilöin rikollisuuteen 
ja siihen kuinka suuri heidän rangaistavaisuutensa on, niin 
1734 vuoden laissa säädetään 1. yllyttäjistä yleensä, että ne 
rangaistaan samoin kuin rikoksentekijät (Rik. K:n 61: 1), 
mutta yllyttäjästä tahalliseen tappoon, että hän on rangais
tava, „juurikuin itse olisi surman tehnyt“ (Rik. K:n 24: 2); 
2. varsinaisista avuntekijöistä, joiden apu on ollut niin tärkeä, 
että rikos »siitä tapahtuu“ , että ne pitää rangaistaman juuri- 
kuin tekijä (Rik. K:n 61: 1 ja 24: 4), sekä 3. muista avun- 
tekijöistä yleensä, että ne rikoksen laadun mukaan pitää 
rangaistaman „raipoilla tahi vitsoilla, vankeudella tahi työllä46 
(Rik. K:n 61: 2), mutta samallaisista avuntekijöistä varkau
teen, että ne pitää rangaistaman joko niinkuin varas itse 
taikka niinkuin jos itse olisivat sen varkauden tehneet (Rik. 
K:n 41: 3) sekä samallaisesta auttajasta tahalliseen tappoon, 
että hänen niinkuin surmaajankin pitää „menettämän hen
kensä" (Rik. K:n 24: 4).

Näissä määräyksissä, jotka, niinkuin näkyy, osaksi eivät 
ole keskenänsä yhtäpitäväiset, on jätetty huomaamatta: 1. että 
yllyttäjä käyttää rikoksentekijätä (tosin rikoksen tajuavana 
ja sen vuoksi sen tekemisestä myöskin täydelleen vastuun
alaisena) välikappaleena rikollisen aikomuksensa toteuttami
seen, ja että hän senj vuoksi on rangaistava niinkuin jos 
hän itse olisi jollakin muulla välikappaleella tehnyt saman 
rikoksen, s. o. niinkuin jos hän itse olisi ollut rikoksenteki
jänä. Tässä tulee luonnollisesti etsiä syytä hänen rangais
tuksensa ylentämiseen tahi alentamiseen hänen omasta suh
teestaan sen henkilön kanssa, jota vastaan rikos tehtiin, 
taikka rikoksentekijän kanssa j. n. e., jota vastaan syyt rikok
sentekijälle tuomittavan rangaistuksen ylentämiseen tahi alen
tamiseen saattavat olla peräti toiset; — 2. että avuntekijä, 
joka ei suorastaan eikä välillisesti itse tee rikosta, mikä ei 
myöskään alkuaan ole hänen tahdostansa lähtenyt, ei sen 
vuoksi olekaan yhtä rikollinen eikä yhtä rangaistava, kuin



205

jos hän itse olisi rikoksentekijänä; sen vuoksi hänelle, vaikka 
hän olisikin ollut varsinaisena avuntekijänä, ei sovi tuomita 
yhtä suurta rangaistusta, kuin minkä hänen olisi pitänyt kär
siä, jos hän itse olisi ollut rikoksentekijänä.

§:t 116— 119. Edelläseisovan käsityksen mukaan osalli
suuden tärkeimmistä lajeista ja siitä rikollisuudesta, mikä 
niissä kussakin löytyy, on 116 §:ssä määrätty, että useasta 
tekokumppanista itsekukin on rikoksentekijänä rangaistava. 
Tämä ei kumminkaan estä ottamasta varteen erilaisia syitä 
kullekin heistä tuomittavan rangaistuksen ylentämiseen tahi 
alentamiseen. 117 §:ssä on määrätty, että sen, joka on toi
sen yllyttänyt rikoksen tekemiseen, on rangaistava niinkuin 
jos hän itse olisi sen rikoksen tehnyt. Ettei kuitenkaan syn
tyisi sellaista väärää käsitystä, että jokainen ajattelematon 
lause muka on yllytyksenä . pidettävä, on 117 §:ssä nimen
omaan huomautettu, että siihen vaaditaan tahallista ia teho
kasta vaikutusta tekijän aikomukseen tehdä rikos, ja ettei 
taas syntyisi sitä väärää käsitystä, että onnistumatonkin 
yllytys, joka on ainoastaan rikoksen valmistelua (vertaa 
69 §:ää), muka olisi rangaistava, on huomautettu, että yllyt
täjä on rangaistava, jos yllytetty on rikoksen tehnyt. Koska 
myöskin voidaan yllyttää ainoastaan rikoksen auttamiseen 
tahi suosimiseen, niin siitäkin on 117 §:ssä huomautettu. 
Sen jälkeen on 118 §:ssä ennen mainituilla perustuksilla sa
nottu, että varsinainen avuntekijä on tuomittava kärsimään 
korkeintaan kolme neljännestä ja jokainen muu avuntekijä 
korkeintaan puolen siitä rangaistuksesta, jonka alaiseksi hänen 
olisi pitänyt joutua, jos hän itse olisi rikoksen tehnyt. — 
Yhtäpitävästi sen kanssa mitä 74 §:ssä on määrättynä ran
gaistuksen alentamisesta tahi vähentämisestä sen hyväksi, 
joka vapaehtosesti luopuu keskeneräisestä yrityksestä taikka 
ehkäisee päätetyn yrityksen vaikutukset (vertaa myöskin 64 
§:ää), on lopuksi 119 §:ssä määrätty rangaistuksen alen
tamisesta tahi vähentämisestä sen yllyttäjän hyväksi, joka 
ajoissa on koettanut ehkäistä yllytyksestänsä lähtevät vai
kutukset, ja sen hyväksi, joka ennen rikoksen tekemistä on
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ollut auttajana tekijälle, vaan sitten, ennenkun rikos tehtiin, 
vakaasti on koettanut sen tekemistä estää.

120 §. Koska niistä määräyksistä osallisuudesta rikok
siin, jotka löytyvät §:issä 116— 119, on muutamissa rikok
sissa tehty poikkeuksia, esim. lapsenmurhassa ja virkamiesten 
rikoksissa, niin se on huomautettu 120 §:ssä, joka myöskin, 
mitä tulee hankkeissa olevan rikoksen tietämiseen, viittaa 
siihen mitä siitä on säädettynä 232 §:ssä; viimmeksimaini- 
tussa §:ssä, näet, sellaisen tiedon ilmaiseminen, mikä jolla
kulla on eräistä hankkeissa olevista törkeämmistä ja yleisesti 
vaarallisista rikoksista, on käsitetty erityiseksi rikkomuk
seksi, nimittäin kansalaisen yhteiskunnallisten velvollisuuksien 
laiminlyömiseksi.

§:t 121— 123. Niinkuin edelläpäin jo on huomautettu, 
ei sekään toimeliaisuus, joka rikoksen tekemisen jälkeen 
tapahtuu rikoksen tahi rikoksentekijän salaamiseksi, ole käsi
tettävä osallisuudeksi jo aikaansaadussa rikoksessa, vaan on 
oikeastaan katsottava eri rikkomukseksi, joka lisärikoksena 
liittyy varsinaiseen rikokseen. Sen vuoksi sellainen rikosten 
»suosiminen" on 121 §:ssä erotettu osallisuudesta sekä uhattu 
rangaistuksella kaikissa muissa tapauksissa, paitsi niissä, 
joissa suosiminen on sellaisen tavaran kätkemisessä tahi sä
lään toimittamisessa minkä joku on rikoksen kautta saanut 
käsiinsä, sillä suosiminen viimmeksimainittua laatua on var
kausrikosten ja muiden siihen lajiin kuuluvain omaisuutta 
vastaan tehtvin rikosten kanssa yhtä sukua, ja <ggl& vuoksi 
on se pantu eri lukuun, johon 123 §:ssä viitataan. — Lisäyk
senä 121 §:n säännöksiin ia poikkeuksena siitä on 122 §:ssä 
myönnetty rangaistuksestapääsö sille, joka eräissä hellemmissä 
olosuhteissa kätkee rikollisen tahi hänen pakoansa edistää.

lO Luku.
Tämä luku, jolla on ylikirjoituksena »niistä syistä, jo i

den tähden syytteet ja rangaistukset rikoksista raukeevat", 
sisältää määräyksiä syytteiden ja rangaistusten vanhentumi
sesta sekä syytteen ja rangaistuksen raukeemisesta myöskin
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siitä syystä, että rikoksentekijä on kuollut taikka rikoksen 
tehtyänsä on tullut mielipuoleksi.

Aina kaukaisista ajoista asti, jolloin useimmat rikokset 
katsottiin perustavan ainoastaan yksityisoikeudellista väliä 
asianomistajan ja rikoksentekijän kesken, jonka johdosta 
edellisellä, vielä sittenkin kun lait rupesivat määräämään ran
gaistuksia, oli valta joko vainota rikoksentekijää rangaistuk
seen tahi mennä hänen kanssaan sovinnolle, on Suomen 
lainsäädännössä säilynyt asianomistajan valta tehdä riitamie- 
hensä kanssa sovinto »oikeudestansa sakkoihin" kaikissa 
rikosasioissa sekä koko rangaistuksesta sellaisissa vähem- 
raissä rikoksissa, joiden kautta ei ole syntynyt yleistä pahen
nusta, eikä »yleistä rauhaa ruumiin, hengen tahi tavaran 
suhteen ole rikottu". Tämä yleisissä piirteissä tehty ja joten
kin epäselvä säännös Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun 4 §:ssä 
on muutamia erityisiä tapauksia varten tarkemmin määri
tetty Rikoskaaressa (katso Rik. K:n 35 luvun 6 §:ää ja 55> 
luvun 6 §:ää) siten, että mainittu sopimisen tapa sen joh
dosta on oikeustavan ja lainselitysten kautta joutunut joten
kin ahtaalle alalle. »Hengenasiat ja muut suuret rikokset" 
pitää sitä vastaan, Rangaistuskaaren 1 luvun 1 §:n jälkeen, 
viipymättä ja sakon uhalla ilmiannettaman asianomistajan 
toimesta. Asianomistajan etuoikeus rikosten syyttämiseen 
virallisen syyttäjän edellä astuu aivan selvästi näkyviin ei 
ainoastaan viimmeksimainitusta, vaan myöskin muutamista 
muista lainkohdista, niinkuin O. K:n 32 luvun 1 §:stä sekä 
Rik. K:n 53 luvun 2 §:stä ja 55 luvun 6 §:stä. Tuo van
hemmassa lainsäädännössä ennen määrätty vanhentumisaika 
yö ja vuosi, jonka kuluessa tätä etuoikeutta piti käyttää 
(katso vuonna 1538 ilmestynyttä Upsalan sääntöä) ei tullut 
1734 vuoden lakiin, koska se esti virallista syyttäjää käyttä
mästä syyttämisvaltaansa sellaisissa rikoksissa, joissa ei sovin
toa tehty taikka ei saatu tehdä, ja sen johdosta oli Suomen
maan lainsäädäntö, ellei oteta lukuun mitä Rikoskaaren 22 
luvun 2 §:ssä säädetään siinä mainitun rikoksen syyttämisestä» 
muutamia vuosikymmeniä kokonaan vailla määräyksiä van
hentumisesta rikosasioissa, kunnes Kunink. Asetukseen Tam
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mikuun 20 p:ltä 1779 pantiin siitä määräys, joka koskee ei 
ainoastaan asianomistajan, vaan myöskin virallisen syyttäjän 
oikeutta tehdä vähemmistä rikoksista syytteitä.

Tämä historiallinen kehitys asianomistajan oikeudessa 
sovinnon tekoon sekä alkuaan vaan häntä ja sittemmin myös
kin virallista syyttäjää koskevassa vanhentumisessa rikos
asioissa on nähtävästi lähtenyt ensin nuoren, omavaltaisuutta 
ja  vallattomuutta vastaan taistelevan valtion tarpeesta vähen
tää asianomistajan useinkin haitallista vaikutusta yleisen jär
jestyksen voimassapitoon valtion sitä varten asettamain viran
omaisten kautta, sekä sittemmin siitä, että jo vanhan ja 
jäsentensä rauhallisemmiksi muuttuneiden tapain kautta va
kaantuneen valtion oli mahdollista antaa vanhain rikkomusten 
jäädä rankaisematta siitä syystä, että ne jo olivat joutuneet 
unhotuksiin ja että sillä välin oli ollut monta tilaisuutta, 
joissa lain samain rikkomusten kautta joskus epäiltäväksi 
tullut voima oli astunut näkyviin.

Sellainen lauhkeain tapain kautta vakaantunut valtio 
voi, kuten kokemus muissa maissa sen osottaa, joutumatta 
olemisensa puolesta vaaraan ulotuttaa vanhentumismääräyk- 
sissä antamaansa anteeksiantoa kaikellaisiin rikkomuksiin, 
kunhan se vaan pitää mielessään, että tärkeämmät rikokset, 
joiden unhottumiseen menee enemmän aikaa, vanhentuvat 
pitemmän ajan kuluttua, kuin ne, jotka ovat huokeampaa 
laatua.

Sellainen valtio voi niinikään uudestaan jättää monen 
rikoksen rankaisemisen asianomistajan alkuunpanon varaan, 
mutta tällainen jättäminen tapahtuu nyt toisista syistä, kuin 
siihen aikaan, jolloin rikokset katsottiin perustavan ainoas
taan yksityisoikeudelliseen väliin asianomistajan ja rikoksen
tekijän välissä.

Tämänaikainen valtio ei nimittäin voi luopua vuosisa
tain aikana varttuneesta käsityksessään, että jokainen yksi
tyistäkö henkilöä vastaan tehty rikkomus samalla sisältää 
loukkauksen valtiossa olevaista oikeustilaa vastaan ja val
tion lakien rikkomista; ja jospa sellaisen valtion täytyykin 
ymmärtää omaksi hyödykseen sen, että myöskin sen yksityi
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set kansalaiset ovat apuna rikoksien vastustamisessa, niin se 
ei kuitenkaan voi yksinomaisesti tämän nojaan jättää oikeus
tilan voimassapitoa, vaan sen täytyy siihen lisäksi asettaa 
virallisia syyttäjiä niiden rikosten syyttämistä varten, joita 
yksityiset eivät vedä syytteesen, ja valvomaan että yksityis
ten alkamat syytteet oikealla tavalla ajetaan perille. Valtion 
täytyy tehdä tämä siitäkin tärkeästä syystä ettei se joka 
tapauksessa voi tietää yksityisen kykyä tapahtuneen rikko
muksen toteennäyttämiseen, eikä sen vuoksi voi rangaistuk
sen uhalla vaatia, että yksityinen ilmiannon tahi oikeudessa 
tekemänsä syytteen kautta antautuu sen vaaran alaiseksi, 
että hän, niinikään maan lakien jälkeen, joutuu kärsimään 
rangaistuksen todistamattomasta ilmiannosta.

Koska valtion oikeutta vetää jokaista rikkomusta syyt
teesen vastamainitusta syystä ei voitane epäillä, niin se ei 
kuitenkaan estä valtiota luopumasta tästä oikeudestaan sellai
sissa tapauksissa, joissa oikeustila voisi eräiden rikkomusten 
syytteesen vetämisen kautta tulla häirityksi pahemmin, kuin 
mitä nämät rikkomukset itsestänsä sitä häiritsevät. Päin
vastoin näyttää ehdollinen luopuminen syytteenteosta sellai
sissa tapauksissa valtiollisista syistä tarpeelliselta, esim. kun, 
aviorikoksen johdosta, syyte tekisi sovinnon aviopuolisoin 
välillä vaikeaksipa sen kautta saattaisi avioliiton pysyväisyy- 
den, niin myös lasten kasvattamisen kunnollisiksi kansalai
siksi mahdottomaksi; taikka kun syyte väkisinmakaamisesta 
voisi sisältää vielä pahemman hyökkäyksen syyttömän naisen 
kainoutta vastaan ja koko hänen elinajakseen vaikuttaisi 
hänen yhteiskunnalliseen asemaansa; taikka kun kunnian
loukkauksen, vähäpätöisen pahoinpitelyn, taikka omaisuuden 
vahingoittamisen, taikka muun senkaltaisen vähäisen rikko
muksen syytteesen vetäminen voisi ikipäiviksi pitää elossa 
eripuraisuutta ja huonoa sopua naapurusten tahi muiden 
keskenänsä monella tavalla kanssakäymisessä olevain henki
löin välissä, sen sijaan että anteeksianto ja sovinto olisi 
voinut saattaa heidän keskenäisen hyvän välinsä entiselleen, 
ellei syyte olisi saattanut asiata laajemmin tunnetuksi ja hei
dän mieliänsä katkeroittanut. — Vaan jospa täytyykin olla

14 *
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siinä mielessä, että valtio tekee paremmin, jos se luopuu 
oikeudestaan vetää rikkomuksia syytteesen, kuin jos se pitää 
siitä kiinni, niin sellainen luopuminen voi olla paikallaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomistaja, jonka eduksi 
luopuminen tapahtuu, ei katso oikeuttaan tämän syytteestä 
luopumisen kautta loukatuksi pahemmin, kuin se on loukattu 
häntä vastaan tehdyn rikkomuksen kautta. Sen vuoksi näyttää 
sellaisissa tapauksissa oikeimmalta, että valtion luopuminen 
syytteestä pannaan riippuvaksi siitä kuinka kipeästi asian
omistaja kaipaa hyvitystä rikoksesta, vaan että asianomista
jan oikeus tehdä alku rikoksen syyttämiseen myöskin rajoi
tetaan tämän tarpeen tyydyttämiseksi riittävällä, kumminkaan 
ei kovin pitkällä vanhentumisajalla, ettei syytettä, jota ei 
heti ole todellisesta tarpeesta tehty, sittemmin kävisi tekemi
nen paljaasta kostonpyynnöstä.

Näiden periaatteiden kanssa yhtäpitävästi on rikoslaki- 
ehdotuksessa mitä tulee edellämainittua laatua oleviin rikok
siin (katso esim. 261, 306, 336, 349, 350, 351, 352, 353, 
357, 372, 396, 440, 469, 479 ja 481 §:ää) jätetty asian
omistajan valtaan yksinään tehdä alku sellaisten rikosten 
syyttämiseen; mutta 10 luvussa on sen lisäksi määrätty, että 
hänen pitää käyttää tätä oikeuttaan kuuden kuukauden ku
luessa siitä, jolloin hän sai rikoksentekijästä tiedon. Ellei 
asianomistaja itse tahdo tehdä rikoksesta syytettä, vaan mai
nitun ajan sisällä ilmiantaa sen viralliselle syyttäjälle syyttee
sen pantavaksi, niin tämä, kuten asetusehdotuksessa rikoslain 
voimaan panemisesta, sen 25 §:ssä, määrätään, on velkapää 
syytettä ajamaan, ellei hän todisteiden riittämättömyyden täh
den ole pakoitettu sitä kieltämään; mutta edellisessä tapauk
sessa hän on velkapää noudattamaan niitä pitempiä vanhentu- 
misaikoja, jotka rikoslakiehdotuksen 10 luvussa ovat määrätyt 
syytteitä varten kaikissa muissa kuin ensinmainituissa tapauk
sissa sekä hänen että asianomistajan noudatettaviksi. Mitään 
säännöstä, joka Rangaistuskaaren 1 luvun 1 §:än tapaan uhkaisi 
asianomistajaa rangaistuksella siitä että hän jättää oikeuden 
edessä ilmiantamatta tärkeämpiä rikoksia, ei ole pantu rikos- 
lakiehdotukseen. Se on tapahtunut edellämainitusta syystä ja
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vielä siitäkin, että se on tarpeeton, koska virallisilla syyttäjillä 
on oikeus panna syytteesen sekä törkeät rikokset että useim
mat muutkin rikkomukset, tarvitsematta odottaa asianomis
tajan alkuunpanoa. Sen vuoksi puheenalaista säännöstä 
Rangaistuskaaressa lienee peräti harvoin, tokkopa milloin
kaan, käytetty.

§:t 124— 126. Ensin on 124 §:ssä puhe edellämaini- 
tusta kuuden kuukauden vanhentumisesta mitä asianomista
jan oikeuteen tulee tehdä syytteitä sellaisista rikoksista tahi 
syyteesen pantaviksi ilmiantaa sellaisia rikoksia, jotka ilman 
hänen ilmiantoaan eivät kuulu virallisen syytteen alle, joita 
sanoja vaihtelevaisuuden vuoksi on rikoslakiehdotuksessa 
joskus käytetty samassa merkityksessä kuin sanoja virallisen 
syyttäjän syytettävä. Koska useammasta asianomistajasta 
yksi ei saa laiminlyömisensä kautta millään tavalla rajoittaa 
toisen asianomistajan oikeutta, niin tämä on huomautettu 
124 §:ssä; jonka jälkeen sama periaate 125 §:ssä on sovel
lettu holhojan ja muun edusmiehen oikeuteen siltä varalta, 
että edusmiehen alla oleva henkilö — jolta ei myöskään 
voitane kieltää oikeutta itse tekemään alkua häntä vastaan 
tehtyjen rikkomusten syyttämiseen — on tämän oikeutensa 
menettänyt. 126 §:ssä on sitten säädetty, että syyte, mikä 
on alettu yhtä vastaan, joka yhdessä muiden kanssa oli 
rikoksessa osallisena taikka sitä suosi, ei saa vaikuttaa mui
den rikoksentekijäin pääsemiseen rangaistuksesta vapaiksi, 
sillä valtio on asianomistajalle jättänyt oikeuden antaa an
teeksi rikos kokonaan, vaan ei ole antanut hänelle oikeutta, 
suosimalla yhtä ja pyytämällä kostoa toiselle useammasta 
rikoksentekijästä, antaa anteeksi ainoastaan eräille heistä. 
Samasta syystä on myöskin määrätty, että jos asianomistaja 
peräyttää syytteensä tahi ilmiantonsa yhden rikoksentekijän 
päältä, tämän peräytyksen pitää tuleman niiden toistenkin 
hyväksi; mutta tässä on määrätty, ettei sellaista peräytystä 
sovi tehdä, sittenkun pääasiassa on annettu päätös, sillä 
oikeuden päätöksen saa purkaa ainoastaan ylempi oikeus.

§:t 127— 130. Sen jälkeen on 127 §:ssä määrätty van
hentumisaika kaikkien virallisen syytteen alle kuuluvain ri
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kosten syytteesen vetämistä varten niin myös virallisen syyt
täjän syytettä varten sellaisissa rikoksissa, joita hän saa 
syyttää ainoastaan yksityisten ilmiannon perästä. Tässä on 
otettu huomioon laissa rikoksille määrätyt suurimmat ran- 
gaistusmäärät, sillä nämät osottavat kuinka törkeätä laatua 
kukin rikos on. Vertauksen vuoksi lienee hyvä mainita, että 
hengenrangaistuksella uhattuja rikoksia varten löytyy Saksan 
uudessa rikoslaissa, joka ilmestyi 1870, kahdenkymmenen 
vuoden vanhentumisaika, mutta rikoslakiehdotuksen 127 §:ssä 
se on määrätty kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Muut van
hentumisajat ovat sitä vastaan kummassakin paikassa tois
tensa kanssa paremmin yhtäpitävät. Niinkuin nytkin löytyy 
määrättynä Kunink. Asetuksessa Tammikuun 20 p:ltä 1779, 
samoin on ehdotettu kaksi vuotta lyhimmäksi vanhentumis- 
ajaksi rikoksia varten, mutta ainoastaan sellaisia rikoksia 
varten, joiden kovin rangaistus on sakkoa taikka vankeutta 
tahi arestia korkeintaan yhdeksi vuodeksi. Kaksi vuotta 
näyttää nimittäin kovin lyhyeltä vanhentumisajalta vaikea- 
luontosempia rikoksia varten, vaikka tämä aika tosin jo löy
tyy määrättynä Marraskuun 26 p:nä 1866 annetuissa asetuk
sissa rääkkäyksestä ja kunnianloukkauksesta sellaisia niissä 
mainittuja rikkomuksia varten, joista ei voi tulla kuritusran- 
gaistusta, ja jotka siis ovat sovitettavat sakolla taikka kuinka 
pitkällä vankeusrangaistuksella hyvänsä. Järjesty srikkomuk- 
sia varten on vanhentumisaika sitä vastaan määrätty yhdeksi 
vuodeksi, varsinkin koska tämä lyhempi vanhentumisaika jo 
kauvan on Suomenmaassa ollut juopumusrikkomuksia varten 
määrättynä (vertaa 84 §:ää Keis. Asetuksessa Toukokuun 
30 p:ltä 1859).

128 ja 129 §:ssä on tarkemmin määrätty, miten van
hentumisajat pitää laskettaman, ja milloin syyte pitää kat
sottaman aletuksi. Tässä on oltu siinä mielipiteessä että 
rikoksessa osallisena ollutta henkilöä vastaan alettu syyte ei 
keskeytä sitä vanhentumisaikaa, joka tulee hänen rikoskump
paneilleen hyväksi, sillä ainoastaan tietämättömyys näiden 
osallisuudesta rikkomuksessa taikka joku muu sellainen tär
keä syy voi olla aiheena siihen, ettei syytettä samalla ker
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taa tehdä heitä vastaan. —  130 §:ssä on lopuksi määrätty, 
että uusi vanhentumisaika pitää laskettaman siitä päivästä, 
jolloin keskeytys syytteessä on tapahtunut, sillä rikoksen 
muisto, joka syytteen kautta uudestaan virkosi eloon, ennät
tää luonnollisesti jälleen heikontua yhtä pitkässä ajassa, kuin 
ennenkin rikoksen tekemisen jälkeen.

131 §. Se mitä viimmeksi mainittiin ajan voimasta 
kuluttaa pois muistoa tapahtuneesta rikoksesta soveltuu epäi
lemättä siihenkin, että rikoksentekijälle hänen rikoksestaan 
tuomittu rangaistus jostakin syystä on jäänyt panematta täy
täntöön; ja koska siihen ei tarvita pitempää aikaa, kuin itse 
rikoksenkaan unhottumiseen, niin sellaisten tapausten varalta 
on 131 §:ssä rangaistusten täytäntöönpanoa varten määrätty 
samat vanhentumisajat, kuin mitkä 127 §:ssä ovat määrätyt 
samain rikosten syyttämistä varten.

132 §. Koska samat syyt, jotka ovat saattaneet laa
timaan §:iin 80— 84 sekä 115 määräyksiä sellaisten rikosten 
lempeämmästä arvostelemisesta, mitkä joku on tehnyt ennen- 
kun hän on tullut kahdeksantoista vuoden ikään, myöskin 
kehoittavat sellaisista rikoksista määräämään lyhemmän van
hentumisajan, varsinkin koska sitä vitsoilla kurittamista 
taikka kasvatuslaitokseen panemista, joka 80, 81 tahi 84 §:n 
mukaan pitäisi syylliselle tuomittaman, ei käyne paneminen 
täytäntöön, sittenkun hän on päässyt varttuneempaan ikään, 
niin tätä tarkoittavia poikkeussäännöksiä on pantu 132 §:ään.

133 §. Koska poikkeussäännöksiä myöskin tarvitaan 
sellaisista virkavirheistä ja virkarikoksista, jotka pitää ran- 
gaistaman pidättämisellä viran toimittamisesta tahi viralta
panolla, ja koska niitä myöskin on katsottu tarvittavan sellai
sissa tapauksissa, joissa sellaisista rikkomuksista tulee tuomita 
rangaistukseksi vankeutta tahi arestia korkeintaan yhdeksi 
vuodeksi, taikka sakkoa, syystä ettei virkavirheitä viimmeksi- 
mainitussa tapauksessakaan usein voida saada ilmi, ennen- 
kun pitemmän ajan kuluttua, niin tästä on pantu säännöksiä 
133 §:ään, sillä muistutuksella, että virkavirhettä, mikä löy
tyy sellaisessa rikoksessa, jolle 127 § määrää pitemmän van
hentumisajan, ei käy pitäminen vanhentuneena, ennenkun
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viimmeksimainittu vanhentumisaika on kulunut umpeen, 
vaikkapa pidättäminen viran toimittamisesta tahi viraltapano 
onkin virkavirheestä määrätty rangaistuksen lisäykseksi.

134 ja 135 §. Syyte rikoksesta tarkoittaa etupäässä 
syyllisen tahi syyllisten tuomitsemista rangaistukseen. Sitä 
vastaan vaatimus, että syyllinen velvoitettaisiin antamaan 
vahingonkorvausta, on oikeastaan siviilioikeudellinen kanne, 
minkä asianomistaja tosin useimmissa tapauksissa tekee syyt
teen kanssa yhdessä, mutta minkä hän myöskin voi tehdä 
erikseen (vertaa Keis. Asetusta Tammikuun 14 p:ltä 1873 
ja 149 §:ää rikoslakielulotuksessa). Koska sitä, joka on 
kuollut, ei kumminkaan enää voida rangaista, sillä rangaistus 
ei silloin, kuten sen käsite vaatii, voi olla pakoituksena rikok
sentekijän tahdolle, niin se on, kuten 134 §:ssä sanotaan, 
itsestänsä selvä, että syytteen rikoksesta pitää raukeneman, 
mikäli se koskee kuollutta rikoksentekijätä. Jos hän ennät
tää kuolla sen jälkeen kuin hän tuomittiin rangaistukseen 
ja päätös tuli lainvoimaiseksi, niin rangaistus ei silloinkaan 
enää voi hänen tahtoonsa sattua, ja sen vuoksi sen pitää, 
kuten 134 §:än jälkimmäisessä kohdassa sanotaan, myöskin 
raukeneman. Samalla tavalla sekin on vasten käsitettä, että, 
kuten joskus on tapahtunut, tehdään poikkeus mitä sakko
rangaistukseen tulee, ja sen kautta pannaan kuolleen rikoksen
tekijän syyttömät oikeudenomistajat kärsimään se rangaistus, 
jonka olisi pitänyt oleman pakoituksena hänen tahdolleen. 
Jos tämä olisi oikeutta, niin ei myöskään syytettä, jonka 
päätökseksi voisi tulla sakkorangaistus, pitäisi keskeyttää 
siitä syystä, että rikoksentekijä on kuollut.

Se, joka on heikkomielisenä, ei myöskään voi käsittää 
rangaistusta paikoitukseksi tahdollensa, ja vielä vähemmin 
hän voi pitää puoltansa rikosjutussa. Tästä syystä on 135 
§:ssä kielletty sellaista henkilöä rangaistukseen tuomitsemasta 
ja toimittamasta häntä kärsimään aikaisemmin tuomittua ran
gaistusta, ennenkun hän on parantunut. Jos hän sitä vas
taan tulee heikkomieliseksi vasta rankaisulaitoksessa, mihin 
hän on pantu hänelle tuomittua rangaistusta kärsimään, niin 
hänen sairautensa lienee katsottava yhdenlaiseksi ja hoidet
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tava samalla tavalla, kuin muukin tauti, mihin hän rankaisu- 
laitoksessa saattaa joutua. Sen vuoksi on edellämainittuun 
säännökseen puheena olevassa §:ssä pantu lisäys, joka kos
kee äskenmainittua sattumaa.

11 Luku.
Koska maan siviilioikeudellisen lainsäädännön alalta 

useimmissa tapauksissa puuttuu tarpeellisia määräyksiä siitä 
velvoituksesta vahingonkorvauksen antamiseen, mik$ rikosten 
jofcdostajsyntyyf sillä tätä koskevat säännökset 1734 vuoden 
laissa ovat asetetut erityisistä rikoksista tehtyin määräysten 
joukkoon, niin on ollut tarpeellista panna rikoksista laadittuin 
yleisten määräysten lopuksi eri luku vahingonkorvauksesta44.

136 §. Tässä on yleiseksi periaatteeksi, josta ei löydy 
yhtään poikkeusta, hyväksytty se, että rikoksentekijän pitää 
korvaaman rikoksen kautta toiselle tekemänsä koko vahinko 
—  olkoonpa se positivista tahi negativista laatua (damnum 
emergens tahi lucrum cessans), heti taikka vasta tule
vaisuudessa tuntuva — , voitakoonpa sitä arvata tarkalleen 
taikka ainoastaan lähimmiten. Tämä periaate on 136 §:ssä 
lausuttuna yleisessä lainsäännöksessä, johon on liitetty muis
tutus, että vahingonkorvauksella on etuoikeus sakon edellä 
(vertaa Rikoskaaren 40 luvun 4 §:ää, Kauppakaaren 17 lu
vun 16 §:ää sekä 19 §:ää Marraskuun 9 p:nä 1868 annetussa 
Keis. Asetuksessa etuoikeuksista) ja kruunun oikeuden edellä 
menetettyyn tavaraan, josta rikoslakiehdotuksen 29 §:ssä jo 
oli puhe. —  Vaan koska oikeudet, jotka eivät ole tottuneet 
niin laajasti ja johdonmukaisesti käsittämään nykyään voi
massa olevan lainsäädännön määräyksiä vahingonkorvauk
sesta, voisivat jättää huomaamatta tuota laajaa sisällystä 
tässä 136 §:än säännöksessä, jonka tärkein osa jo löytyy 
tuossa usein puheena olleessa 1867 vuoden valtiopäivillä 
hyväksytyssä, mutta vielä julkaisemattomassa asetuksessa 
mönjäin laissa määrättyin rangaistuslajien poistamisesta y. m., 
niin on ollut tarpeellista moniaihin §:iin panna eri määräyk
siä eräistä tähän alaan kuuluvista tapauksista. Samalla on
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myöskin asiaan sattuvilla määräyksillä ratkaistu muutamia 
kysymyksiä, jotka voisivat panna lainkäyttäjiä kahdelle päälle.

§:t 137— 144. Tämän johdosta on 137 §:ssä ensiksi 
sanottu, minkä perustuksen mukaan tavara tahi työ, joka 
pitää korvattaman, on arvosteltava. Sen jälkeen 138 § sisäl
tää määräyksiä siitä, että korvaus pitää aanettaman myöskin 
siitä huonontumisesta, minkä joku haltijaltaan rikoksen kautta 
otettu, vaan sitten takaisin saatu tavara oli kärsinyt, sekä 
siitä vahingosta ja kustannuksesta, minkä tavaran haltija 
sitä kaivatessaan oli kärsinyt. — Se mitä Rikoskaaren 34 
luku määrää vioitussakosta sekä saman kaaren 39 luvun 4 § 
muusta vahingonkorvauksesta haavoittamisissa, on, muutet
tuna ajanmukaiseksi mitä määräyksiin vioitussakosta tulee, 
pantu 139 §:ään ja siinä ulotutettu kaikkiin rikoksista lähte
neisiin sairauksiin tahi ruumiinvammoihin. Sen jälkeen 140 § 
määrää, että kustannus ja kärsimys, joka on lähtenyt rikok
sesta ruumiillista vapautta vastaan sekä väärästä tahi todis
tamattomasta ilmiannosta taikka muusta kunnianloukkauk
sesta, myöskin pitää korvattaman. 141 § taas sisältää tar
kempia määräyksiä samallaisesta korvauksesta muutamain 
naisen vapautta vastaan tehtyin rikosten johdosta (vertaa 
Rikoskaaren 22 luvun 1 §:ää semmoisena kuin se löytyy 
Kunink. Asetuksessa Tammikuun 20 p:ltä 1779, vertaa myös
kin Rik. K:n 22 luvun 6 §:ää), jotka määräykset myöskin 
ulottuvat niihin tapauksiin, joissa tyttö, joka ei ole päässyt 
viidentoista vuoden ikään, taikka mielipuoli nainen on sala- 
vuoteudessa maattu. —  Tämän kanssa yhteydessä on 142 
§:ssä määrätty, että äpärälapsen isä on Perintökaaren mää
räysten mukaan velkapää yhdessä äidin kanssa kustantamaan 
lapsen elatuksen ja kasvatuksen, sekä sen lisäksi antamaan 
avunlisää niiden kustannusten ja sen elinkeinonpuutteen kor
vaamiseksi, mitkä äiti lapsen syntymisen tähden on joutunut 
kärsimään, sillä siihen on ollut syynä ei ainoastaan äidin 
vaan myöskin makaajan rikkomus. — 143 §:ssä on lopuksi 
säädetty, että taposta, joka on tapahtunut, vaikka todellista 
hätää ei ollut, pitää annettaman vahingonkorvausta sellai
sille tapetun läheisille omaisille, jotka tapetun kuoleman
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kautta ovat toimeentulonsa puolesta joutuneet vahinkoon. — 
Vaan koska viimmeksimainitussa tapauksessa, niinkuin muissa
kin, saattaa käydä niin, että se vahinko, joka pitää korkatta
man, ei ole yksinomaisesti lähtenyt rikoksesta, vaan on saanut 
alkunsa muustakin siihen vaikuttavasta syystä, jona muiden 
muassa voidaan pitää vahingon kärsineen omaa vaikutusta, 
ja koska sellaisissa tapauksissa olisi kohtuutonta velvoittaa 
rikoksentekijää koko vahingon korvaamiseen, niin 144 §:ssä 
on jätetty oikeuksien valtaan sellaisissa tapauksissa kohtuu
den mukaan määrätä, kuinka suuri osa vahingonkorvauksesta 
tulee rikoksentekijän suoritettavaksi.

§:t 145— 147. Soveltamalla kaikkiin rikoksentekijöihin 
mitä Rikoskaaren 41 luvun 1 § sisältää varkaiden kaikkiyh- 
teisestä vastuunalaisuudesta, sekä useinmainitussa, vielä jul
kaisemattomassa asetuksessa moniain rangaistuslajien poista
misesta y. m. löytyväin määräysten johdolla, on 145 §:ssä 
määrätty, että useat samassa rikoksessa osallisina olleet 
rikoksentekijät vastatkoot yksi kaikkien ja kaikki yhden 
puolesta heidän rikoksestaan tulevasta vahingonkorvauksesta, 
sekä 146 §:ssä, että senkin, joka on suosinut rikosta siten, 
että hän on kätkenyt taikka saattanut salaan rikoksen kautta 
saadun tavaran, pitää yhdessä sen kanssa, joka on rikoksen 
tehnyt, olla kaikkiyhteisessä vastuunalaisuudessa vahingon
korvauksesta, mikäli se koskee sitä tavarat a, jonka suhteen 
hän on ollut rikollisessa toimessa. Lopuksi määrätään 147 
§:ssä, että kaikkiyhteisesti vastuunalaiset rikoksentekijät ovat 
oikeutetut vaatimaan takaisin rikoskumppaneiltaan mitä hei
dän on täytynyt toistensa edestä vahingonkorvauksena suo
rittaa; tässä suhteen ei, näet, rikoksentekijöiltäkään sovi 
kieltää oikeutta.

148 §. Koska sitä, jonka syyksi ei sovi rangaistavaa 
tekoajnl^ea, tämän johdosta ei myöskään voida velvoittaa 
vastaamaan minkään rikoksesta lähteneen vahingon korvaa
misesta, vaan koska sellaista vastuunalaisuutta sitä vastaan 
sopii eräissä tapauksissa vaatia siltä, jonka velvollisuutena 
oli syyntakeetonta vähin gon tekijää hoitamalla koettaa vahin
gontekoa estää, niin 148 §:ssä on säädetty, että sen hen-
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kilon, joka oli velkapää heikkomielistä hoitamaan, pitää, jos 
tämä heikkomielinen tekee vahingon ja jos hoitaja on hoito- 
velvollisuutensa niin laiminlyönyt, että hän katsotaan sen 
kautta tuottaneeksi tapahtuneen vahingon, korvaaman tämä 
vahinko.

§:t 149— 151. Keisarillisessa Asetuksessa Tammikuun 
14 p:ltä 1873 on vahingonkorvauksen hakeminen jo tunnus
tettu siviilioikeudelliseksi kanteeksi, ja siihen nähden se, 
huolimatta rikoksentekijän kuolemasta, taikka syytteentekoa 
varten voimassa olevasta vanhentumisajasta taikka siitä sei
kasta että rikoksentekijä jo on rangaistu, on pantu riippu
maan niistä vanhentumisajoista, mitkä kannetta varten velka- 
asioissa eri tapauksissa ovat eri tavalla määrätyt. Se, mitä 
mainittu asetus siten säätää, on uudistettu 149 §:ssä sillä 
laajennuksella, että säännös koskee sitäkin tapausta, jossa 
rangaistus raukee siitä syystä, että rikoksentekijä on rikok
sen jälkeen tullut heikkomieliseksi; tässä tapauksessa pitää 
tietysti hänen holhojansa oleman vastaamassa vahingonkor
vauksesta nostetussa siviilioikeudellisessa oikeudenkäynnissä, 
aivan niinkuin kuolleen miehen oikeudenomistajat samallai- 
sessa tapauksesssa käyttävät vainajan puhevaltaa. —  Yhtey
dessä tämän vanhentumisesta tehdyn määräyksen kanssa on, 
kuten 29 §:n kohdalla jo huomautettiin, 150 §:ään pantu 
lyhempi vanhentumisaika oikeutta varten hakea vahingon
korvausta menetetystä tavarasta niin myös sen oikeuden 
käyttämistä varten, jonka nojalla eräissä tapauksissa käy 
sellaista tavaraa lunastaminen irti. Valtiota, näet, ei sovi 
kovin kauvan viivyttää pääsemästä nauttimaan eräissä tapauk
sissa muuten voimaan astuvaa omistusoikeuttaan menetettyyn 
tavaraan, eikä valtio muissakaan tapauksissa voi olla velka
pää kauvan säilyttämään omaisuutta, joka pitää hävitettämän, 
ellei sitä lunasteta irti. —  Näiden vanhentumismääräysten 
kanssa yhteydessä on myöskin, vääräin lainselitysten estä
miseksi, 151 §:ssä selitetty, että se kanne, joka rikoksessa 
siitetyn lapsen puolesta tehdään lapsen isää vastaan avun 
saamiseksi lapsen elatukseen ja kasvatukseen, ei ole vanhen
tumisen alainen; isän velvollisuus tässä kohden perustuu,
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näet, hänen velvollisuuteensa isänä, eikä velallisena. (Vertaa 
Valtiosäätyjen vastausta 1872 vuoden valtiopäiville annettuun 
armolliseen esitykseen vahingonkorvauksesta rikosasioissa.)

152 §. Ettei sanaa „asianomistaja“ 11 luvussa eikä 
muissakaan paikoissa rikoslakiehdotuksessa käsitettäisi eri 
tavalla, on 152 §:ssä lopuksi selitetty, että se, jota vas
taan rikos on suorastaan tehty, niin myös itsekukin, jota 
sen kautta on loukattu taikka joka siitä on kärsinyt vahin
gon, on asianomistajaksi katsottava. Siis luetaan eräissä 
tapauksissa asianomistajiksi myöskin rikoksen kautta kuolleen 
aviopuoliso ja perilliset, ja eräissä tapauksissa taas vahingon 
kärsineen velkojat, nimittäin jos hänen pesänsä on konkurs
siin luovutettu ja vahingonkorvaus voidaan konkurssipesään 
kuuluvaksi katsoa. Luonnollisesti ei konkurssipesään voida 
lukea sellaista vahingonkorvausta, joka koskee vahingoitetun 
suorastaan personallisia suhteita, esim. typistetylle henkilölle 
annettua korvausta siitä että hän sen kautta on kykenemät- 
tömämpi tulevaisuudessa hankkimaan toimeentuloansa.

12 Luku.
Sittenkun rikoksia yleensä koskevat määräykset ran

gaistuksista ja kaikellaisista rikkomuksissa ilmestyvistä sei
koista ovat asetetut rikoslakiehdotuksen yhteentoista ensim
mäiseen lukuun, sisältävät muut luvut määräyksiä eri rikko
muksista. Tässä on seurattu sitä järjestystä, että ensin on 
pantu uskontorikokset ja näiden kanssa sukua olevat sapa
tin rikkomiset 12 ja 13 lukuun; sen jälkeen rikokset valtiota, 
julkisia viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan löytyvät 
luvuissa 14—20; rikokset perheenoikeuksia ja säätyoikeuksia 
vastaan sekä siveysrikokset eri sukupuolten välissä löytyvät 
luvuissa 21— 23; rikokset ihmisten henkeä ja ruumiillista 
sortamattomuutta vastaan luvuissa 24— 28; rauhan rikkomi
set ja rikokset ihmisten ruumiillista vapautta vastaan 29 ja 
30 luvussa; kunniaa loukkaavat rikkomukset 31 ja 32 lu
vussa, sekä rikokset omaisuutta vastaan luvuissa 33—44; 
sitten seuraa virkamiesten virkarikokset ja -virheet 45 lu
vussa sekä joukko järjestysrikkomuksia luvuissa 46— 53.
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Eri rikoksista puhuttaessa sisältävät niistä annetut 
selitykset enimmäkseen lyhyitä tietoja niiden tuntomerkeistä. 
Ainoastaan sellaisista rikoksista, jotka vanhemman lainsää
dännön alalla ovat sekoitetut yhteen muiden läheistä sukua 
olevain rikkomusten kanssa, taikka jotka Suomenmaan lain
säädännössä ovat uusia, on katsottu tarpeelliseksi tehdä 
tarkemmat selitykset.

Useimmissa tapauksissa on rangaistuslatitudeissa mää
rätty ainoastaan rangaistusten korkein määrä. Tässä edelly
tetään 47 §:n mukaan, että vähin määrä, mikä kustakin 
rangaistuslajista 2 luvun jälkeen saadaan tuomita, pitää 
katsottaman latitudien aliseksi rajaksi. Tämä rankaisusään- 
nösten sanain muoto perustuu tuohon etupäässä ulkomailla, 
vaan osaksi jo Suomenmaasakin saatuun kokemukseen, että 
rankaisusäännökset monessa tapauksessa ainoastaan tämän 
kautta saattavat olla kyllin tilavat rangaistusta määrättäessä 
sallimaan oikeudenmukaista huomioon ottamista kaikista niistä 
lieventävistä seikoista, joita rikoksissa saattaa löytyä. Ainoas
taan törkeämmissä rikoksissa, joita vaan ylen harvoin voi
daan tehdä sellaisissa seikoissa, että olisi tarpeen mennä 
määrätyn vähimmän määrän alle, ja jotka siinä tapauksessa 
ehkä voivat olla aiheena rangaistuksen vähentämiseen armah
duksen kautta, ovat latitudien aliset rajat osotetut vähim
millä määrillä, joiden alapuolelle kumminkin voidaan mennä 
milloin rangaistuksen vähentäminen voi tulla kysymykseen 
jonkun määräyksen nojalla luvuissa 3— 10.

Kahdestoista luku, jolla on ylikirjoituksena uskonto- 
rikoksista ja kirkkolain rikkomisesta", puhuu, niinkuin tästä 
astuu näkyviin, sellaisista rikkomuksista, jotka osaksi louk- 
kaavat maassa tunnustettuin tahi sallittuin uskokuntain kun
nioitusta uskontoansa kohtaan tahi uskonnon harjoittamisen 
vapautta, ja osaksi sisältävät Suomenmaan evankelis-lutheri- 
laisten seurakuntain kirkkolain rikkomista. Ainoastaan sellai
set tälle alalle kuuluvat rikkomukset, jotka eivät suorastaan 
koske uskonoppeja eikä jumalanpalveluksia, eikä sellaisia 
kirkkolain määräyksiä, jotka edellyttävät yhteiskunnan ran
kaisemista, vaan jotka sisältävät ainoastaan sopimatonta käy
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töstä sapatin aikana, niin että muiden hartaus siitä voi 
häiriytyä, ovat erittäin asetetut kolmanteentoista lukuun 
„sapatin rikkomisen" nimellä.

§:t 153— 155.. Nämät §:t, jotka vastaavat Rikoskaaren 
1 luvun 1 ja 2 §:ää, sisältävät, 153 ja 154 § sellaisia rikko
muksia, jotka loukkaavat kaikissa kristityissä uskokunnissa 
elävää kunnioitusta Jumalaa ja Hänen pyhää sanaansa koh
taan, sekä 155 §:ssä rikkomuksia sitä kunnioitusta vastaan, 
minkä eri uskokunnat antavat opillensa, sakramenteillensä 
ja jumalanpalvelukselleen, kunnioitus, joka siis koskee sel
laisia aineita, joista nämät eri uskokunnat eivät ole yksi
mieliset. Koska epäkristiliistenkin uskonopit ja jumalan
palvelus ovat rauhoitettavat muiden ivalta, niin 155 § on 
laadittu niin laajaksi, että se soveltuu tällaiseenkin ivaan. 
Näissä kolmessa pykälässä ja erittäin 153 §:ssä ovat ran
gaistukset määrätyt siihen katsoen, että niissä mainitut rikok
set eivät milloinkaan voi loukata Jumalan omaa majesteettia, 
johon ihmisten rikokset eivät ulotu, vaan että ne voivat 
loukata ainoastaan ihmisten kunnioitusta Korkeinta olentoa 
kohtaan.

156 ja 157 § tarkoittaa jumalanpalveluksen ja mui
den julkisten uskonnollisten toimitusten suojelemista sellai
selta ahdistamiselta, joka voi joko estää (156 §) tahi häi
ritä (157 §) näitä toimituksia. Tämän kanssa yhteydessä 
on 157 §:ssä, Joulukuun 6 p:nä 1869 annetun kirkkolain 
30 ja 105 §:n johdosta, määrätty rangaistus sillekin, joka 
huolimatta ennen annetusta varoituksesta muulla tavalla rik
koo jumalanpalvelusten määrättyä järjestystä vastaan.

§:t 158 ja 159 ovat syntyneet niiden määräysten joh
dosta, jotka löytyvät vastamainitun kirkkolain 33, 104, 105 
ja 394 §:ssä.

160 § liittyy osaksi siihen muutokseen. Rikoskaaren 
1 luvun 4 §:ssä, mikä on tapahtunut useinmainitun vielä 
julkaisemattoman asetuksen kautta moniain laissa määrättyin 
rangaistuslajien poistamisesta y. m., sekä osaksi siihen sään
nökseen uskoonkäännytyksestä, joka löytyy Kunink. Julis
tuksessa Tammikuun 24 p:ltä 1781.
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161 ja 162 §. Myöskin 161 § uudistaa erään sään
nöksen Kunink. Julistuksessa Tammikuun 24 piitä 1781; 
jota vastaan 162 § liittyy määräyksiin Rikoskaaren 3 luvun 
3 §:ssä, josta se osa, mikä ei ole otettu rikoslakiehdotuk- 
seen, löytyy 1869 vuoden kirkkolain 103 §:ssä.

165 § on tarpeen vastamainitun kirkkolain 105 §:ssä 
olevain säännösten takia.

13 Liuku.
Niinkuin 12 luvun kohdalla jo huomautettiin, ovat sel

laiset uskontoa koskevat rikkomukset, jotka eivät suorastaan 
ole tehdyt uskonoppeja tahi jumalanpalvelusta vastaan, taikka 
sellaisia kirkkolain määräyksiä vastaan, jotka vaativat yhteis
kunnan rankaisemista, vaan jotka ainoastaan sisältävät sopi
matonta käytöstä, minkä kautta muiden hartaus sapatin 
aikana voi tulla häirityksi, erotetut edellisistä erilleen ja 
asetetut 13 lukuun ylikirjoituksella „sapatin rikkomisesta*. 
Nämät rikkomukset ovat osaksi samat, kuin ne, mitkä mai
nitaan Rikoskaaren 3 luvun 1, 2, 6, 7 ja 8 §:ssä; jota vas
taan saman luvun 1, 2, 3, 4 ja 5 §:n sisällys on osaksi jo 
uudistettu 157 ja 162 §:ssä. Saman 3 luvun 1 ja 2 §:n 
muu sisällys, mikäli sitä on katsottu tarpeelliseksi säilyttää, 
löytyy 338 ja 203 §:ssä, ja se mitä 4 ja 5 § säätää pahen
nuksen synnyttämisestä kirkossa juopumuksen kautta on 
pantu rikoslakiehdotuksen 157 ja osaksi 588 §:ään. Loppu 
Rik. K:n 3 luvun 5 §:n sisällyksestä on sitä laatua, että se 
kuuluu kirkkokurin alle. Tuo paha kiroilemisen tapa tahi 
vika on nähtävästi niissä tapauksissa, joissa ei sen kautta 
synnytetä yleistä pahennusta, koetettava saada poistetuksi 
kasvatuksella, opetuksella ja esimerkillä, vaan ei yhteiskun
nallisella rangaistuksella.

§:t 164— 168. Koska niiden määräysten rikkomista, 
jotka uskokunnat ovat itsillensä hyväksyneet sapatin pyhänä 
pitämisestä, parahiten sopii rangaista kirkkokurin kautta, 
niin 164 §:ssä on ainoastaan sellainen sopimaton käytös 
sapatin aikana, jonka kautta toisen hartaus tulee tahalli
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sesti tahi ajattelemattomuudesta häirityksi, rikokseksi julis
tettu. Sitä paitsi §:t 165 ja 166, joissa puhutaan kaupasta 
ja pääsöstä anniskelupaikkoihin sapatin aikana, ovat laaditut 
joksikin sen mukaan mitä maassa nykyään on tapana. — 
Sapatin aikana tehdystä rikkomuksesta ei ole määrätty eri 
rangaistusta, mutta sitä vastaan 167 § sisältää sen määräyk
sen, että rikkomuksen tekeminen sellaisena aikana pitää kat
sottaman syyksi rangaistuksen ylentämiseen, joten rangaistus 
sen kautta, milloin syytä on, voi tulla kovemmaksikin, kuin 
jos se vähäpätönen sakkorangaistus, minkä Rik. K:n 3 luvun 
6 § säätää, lisättäisiin tavalliseen rangaistukseen. Vaan 
koska sellaisista rikoksista, jotka voidaan tehdä ainoastaan 
sapatin aikana, rikoslakiehdotuksessa on määrätty rangaistus 
siten, että myöskin edellämainittu rangaistuksen ylentämisen 
syy on otettu lukuun, niin nämät rikkomukset ovat 167 §:n 
määräyksestä erotetut pois. Lopuksi on 168 §:ssä, sen mu
kaan mitä nykyään on maassa tapana, määrätty, että sapa
tin aika pitää laskettaman kello kuudesta aamulla kello kuu
teen illalla, jota vastaan Rikoskaaren 3 luvun 6 §:ssä on 
määrättynä, että sapattia kestää kello neljästä aamulla kello 
yhdeksään illalla.

14 Luku.
Koska maanpetolliset toiminnat ovat suuressa määrässä 

erilaiset, aina sen mukaan mitä niillä tarkoitetaan, joko sisäl
lisen valtiolaitoksen perustusten mullistamista taikka hätyy- 
tystä valtion turvallisuutta vastaan vieraan vallan suhteen, 
niin nämät rikkomukset ovat rikoslakiehdotuksessa jaetut 
kahteen lukuun, joten edellinen laji on „valtiopetoksen“ ni
mellä pantu 14 ja jälkimmäinen „maanpetoksen“ nimellä 
15 lukuun. Kumminkin on yhteyden vuoksi 14 lukuun 
pantu myöskin sellaisia hyökkäyksiä hallitsijan persoonaa 
vastaan, joiden tarkoituksena ei ole valtiolaitoksen muutta
minen, eivätkä siis sisällä valtiopetosta, vaan sisältävät rikok
sia majesteettia vastaan. Sitä paitsi on 14 lukuun myöskin 
pantu samallaisia rikoksia, jotka tehdään hallitsijan perheen
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jäsenille. Tämän johdosta 14 luvulla on ylikirjoituksena 
»valtiopetoksesta ja majesteetin rikoksesta44.

§:t 169— 172. Koska nykyinen valtiolaitos Suomen
maassa on perustettu Suuriruhtinaanmaan yhdistykseen Venä
jän keisarikunnan kanssa yhteisen hallitsijan alla, vaan eri 
perustuslaeilla, ja koska valtiopetollisia rikoksia tätä valtio- 
laitosta vastaan siis voidaan tehdä joko sellaisilla hyökkäyk
sillä hallitsijan persoonaa vastaan, jotka koskevat hänen 
oikeuttaan hallitsemiseen, taikka siten että koetetaan rikkoa 
yhdistys keisarikunnan kanssa, taikka vähentää Suuriruhti
naanmaan aluetta, taikka laittomalla tavalla muuttaa sen 
perustuslakeja, niin valtiopetolliset hyökkäykset hallitsijan 
persoonaa vastaan ovat asetetut 169 §:ään sekä muut suora
naiset hyökkäykset Suuriruhtinaanmaan valtiolaitosta vastaan 
170 §:ään. Koska samallaiset hyökkäykset Venäjän keisari
kuntaa vastaan kuitenkin välillisesti tuntuvat myöskin Suo
men valtiolaitoksessa, ja koska kansainvälinen suhde maamme 
ja keisarikunnan välillä kysyy tarpeenmukaista huolenpitoa 
myöskin keisarikunnan sisällisesti rauhasta, niin 171 §:ssä 
on säädetty, että valtiopetos Venäjätä vastaan on rangais
tava niinkuin jos se olisi Suomenmaata vastaan tehty. Tässä 
on viitattu ainoastaan 170 §:ään, sillä rikokset 169 §:ää 
vastaan pitää tietysti rangaistaman samalla tavalla, tarkoitet- 
takoonpa niillä hallituksen muuttamista ainoastaan Suomen
maassa tahi ainoastaan Venäjällä. —  Koska valtiopetos, 
olkoonpa se missä muodossa hyvänsä, jo yritettynäkin sisäl
tää pahinta hyökkäystä valtiolaitosta vastaan, ja sen vuoksi 
sellaisenakin tarvitsee ankarata rangaistusta, niin 172 §:ssä 
on määrätty, että sellainen yritys pitää rangaistaman niin
kuin jos rikos olisi tullut täysin tehdyksi. Tämä ei tietysti 
170 tahi 171 §:ää käytettäessä estä löytymästä syytä ran
gaistuksen alentamiseen siinä, että rikos ei ole tullut täysin 
tehdyksi.

§:t 173— 177. Valtiopetos, joka koskee valtion ole
musta siinä muodossa, mikä sillä on silloin kuin valtiopetos 
tehdään, on vaarallisin kaikista valtiota vastaan tarkoitetuista 
rikoksista; ja koska tämän johdosta jo sellaisen rikoksen
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valmistelukin sisältää yleistä vaaraa, niin 173 ja 174 §:ssä 
salahankkeet valtiopetokseen, 175 §:ssä julkinen kehoitus 
valtiopetokseen sekä 176 §:ssä kaikki muunlaatuiset valmis
telut valtiopetokseen ovat rangaistuksella uhatut. Sen jäl
keen 177 §, samaten kuin Rikoskaaren 4 luvun 3 ja 4 §, 
määrää rangaistuksen sillekin, joka on saanut tiedon siitä 
että valtiopetosta tarkoittava valmistelu on tekeillä, vaan ei 
ajoissa ole tätä tietoansa ilmaissut.

§:t 178— 181. Niinkuin ylempänä jo mainittiin, on, 
yhteyden vuoksi, valtiopetöllisten rikosten jälkeen pantu en
siksi majesteetin rikokset ja sitten näiden kanssa samaa 
laatua olevia rikoksia, jotka voidaan tehdä hallitsijan per
heen jäseniä vastaan; edelliset löytyvät 178 ja 179 §:ssä ja 
jälkimmäiset 180 ja 181 §:ssä.

I 5  Luku.
Paitsi niitä rikoksia, jotka hätyyttävät valtion turvalli

suutta vieraasen valtaan nähden ja jotka, kuten 14 luvun 
kohdalla huomautettiin, rikoslakiehdotuksessa ovat ko’otut 
„maanpetoksen„ nimen alle, sisältää 15 luku myöskin muuta
mia muita rikkomuksia, jotka ovat edellisten sukua sen puo
lesta, että nekin sisältävät vaaran valtion turvallisuudelle, 
vaikka niitä ei tehdäkään maanpetollisessa aikomuksessa. 
Tästä syystä 15 luvulla on ylikirjoituksena »maanpetoksesta 
ja muista rikoksista valtakunnan turvallisuutta vastaan".

§:t 182— 190. Niiden rikosten joukossa, jotka sopii 
maanpetoksiksi lukea, mainitaan ensiksi 182 §:ssä se, joka 
tapahtuu tarttumalla aseisin Suomenmaata tahi muuta Kei
sarin valtikan alla olevaa maata vastaan; jonka jälkeen 183 § 
luettelee muutamia muita sodankäynnin kanssa yhteydessä 
olevia maanpetoksia, ja 184 § uhkaa rangaistuksella myöskin 
kehoituksia maanpetokseen ja maanpetosta tarkoittavia sala
hankkeita. Sitten seuraa 185 ja 186 §:ssä vieläkin muutamia 
maanpetoksia sodan aikana; jonka ohessa §:t 187 ja 188, 
jotka puhuvat maanpetollisesta väkivallasta vahteja vastaan 
ja sotilaiden auttamisesta karkuteille, yhteyden vuoksi mää

15 *
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räävät rangaistuksia myöskin siltä varalta, että samallaisia 
rikoksia tehdään sodan aikana ilman maanpetollista aiko
musta. —  189 §:ssä puhutaan maanpetoksesta, joka tapahtuu 
jotakin maalle tahi valtakunnalle tärkeätä todistuskappaletta 
väärentämällä, salaamalla, hävittämällä tahi turmelemalla, ja 
yhteyden vuoksi myöskin samallaisesta rikkomuksesta ilman 
maanpetollista aikomusta. Sen jälkeen 190 §:ssä määrätään 
poikkeukseksi rikoslakiehdotuksen 1 §:stä, että ulkomaalaista 
pitää sellaisista rikoksista, jotka edellisissä §:issä mainitaan, 
kohdeltaman sodantavan ja muiden kansainvälisten tapain 
mukaan, mutta sen ohessa sanotaan, että, jos hän tekee 
sellaisen rikoksen siihen aikaan kuin hän Suomenmaan tahi 
keisarikunnan lakien suojelusta nauttii, hän pitää rangaista- 
man niinkuin jos hän olisi Suomen kansalainen.

§:t 191— 196. Näissä §:issä puhutaan sitten kaikellai- 
sista rikoksista, jotka osaksi sisältävät maanpetosta ja osaksi 
muuten voivat olla valtiolle vaaraksi, eivätkä ole niin lähei
sessä yhteydessä sodan kanssa, että niissä pitäisi ulkomaa
laisia varten tehtämän mitään poikkeuksia 1 §:n määräyk
sistä. — 191 §:ssä puhutaan maanpetoksesta diplomaatillisessa 
keskustelussa. Sitten määrätään 191 ja 192 §:ssä rangaistus 
sille, joka maanpetollisessa aikomuksessa ottaa vieraalta 
vallalta lahjoja. Tämän kanssa yhteydessä määrätään 193 
ja 194 §:ssä rangaistuksia valtiollisten salaisuuksien ilmaise
misesta. Jos se, kelle salaisuuden tietäminen on uskottu, 
tekee sellaisen rikoksen, niin hän vastamainittuin §:äin jäl
keen rangaistaan ei ainoastaan silloin kuin hän on tämän 
rikoksen tehnyt tahallisesti, vaan myöskin kun hän sen tapah
tumiseen on tuottamuksen kautta syypäänä, sillä hän rikkoo 
sellaisissa tapauksissa varomattomuutensakin ja huolimatto- 
muutensakin kautta sen luottamuksen, mikä hänelle on an
nettu; jota vastaan se henkilö, jolle sellaista luottamusta ei 
ole annettu, ei saata sellaista rikosta tuottamuksensa kautta 
tehdä. Lopuksi uudistetaan 195 ja 196 §:ssä, muodon puo
lesta vähän muutettuna, mitä Rikoskaaren 6 luvun 5 § ja 
4 luvun 7 § sisältää; 195 §:ssä on taas huomautettu, että 
väärän kulkupuheen pitää oleman maanpetollisessa aikomuk-
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sessa levitettynä, sillä väärän kulkupuheen levittäminen siinä 
aikomuksessa, että esivalta sen kautta tulisi huonoon arvoon, * 
on rangaistuksella uhattu 235 §:ssä.

16 Luku.
Maanpetoksesta eroavat ne »rikokset kansainvälistä 

oikeutta vastaan", joista puhutaan 16 luvussa, sen puolesta 
että, vaikka rikos tätä tahi toista laatua saattaa olla omalle 
valtiolle vaaraksi vieraan vallan suhteen, ainoastaan maan- 
petosrikokset ovat suoranaisesti aijotut omaa valtiota vastaan, 
mutta rikokset vasten kansainvälistä oikeutta sitä vastoin 
suorastaan hätyyttävät vierasta valtiota. Niin ollen viim- 
meksimainittuin rikosten kautta ahdistetaan omaa valtiota 
ainoastaan sillä vaaralla tahi haitalla, mikä sille puheenalais
ten rikosten takia saattaa syntyä.

§:t 197— 200. Rikoksiksi kansainvälistä oikeutta vas
taan on 16 luvussa luettu osaksi valtiopetolliset hyökkäykset 
vierasta valtiota vastaan (197 §), osaksi sellaiset rikkomuk
set sen päämiestä vastaan, joita sopii pitää maan omaa hal
litsijaa vastaan tehtyin majesteetinrikosten vertaisina (198 §), 
niin myös väkivallanteot sekä kunnianloukkaukset vieraan 
valtion tämän maan hallitsijan luokse asettamia lähettiläitä 
vastaan (200 §). Kansainvälisen oikeuden periaatteiden mu
kaan on kahdessa ensinmainitussa tapauksessa jätetty lou
katun valtion asiaksi itse ratkaista, pitääkö rikoksesta teh- 
tämän syyte vai eikö, ja samalla on säädetty, että rikollinen 
pitää tuomittaman rangaistukseen ainoastaan jos vieraassa 
valtiossa rangaistaan samallaisesta rikoksesta, joka siellä teh
dään keisarivaltakuntaa vastaan (199 §). Siinä tapauksessa 
taas että rikos on tehty valtakunnassa oleskelevaa lähetti
lästä vastaan, joka itse voi tehdä rikoksesta syytteen, on rikok
sen rangaistavaisuus pantu riippuvaksi lähettilään omasta syyt
teestä tahi vieraan valtion ilmiannosta syytettä varten (200 §).

17 Luku.
17:ta lukuun, joka puhuu „rikoksista valtiosäätyjä vas

taan", ei ole voitu ottaa niitä tähän alaan kuuluvia valtio
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rikoksia, joista on säädetty rangaistuksia Suomen valtiopäivä
järjestyksessä Huhtikuun 15 p:ltä 1869, sillä se ei voi tulla 
kysymykseenkään, että perustuslain säännöksiä voitaisiin 
muuttaa tahi niiden sijaan panna uusia säännöksiä sellaisen 
lain kautta, jonka noudatettavaksi ottamiseen riittää kolmen 
säädyn päätös. Mutta koska valtiopäivä-järjestyksestä puuttuu 
rangaistusmääräyksiä muutamista rikoksista valtiosäätyjä vas
taan, ja koska se näkyi tarpeelliseksi, että Keisarillisessa 
Asetuksessa Toukokuun 4 p:ltä 1869 (joka sisältää lain kuu
lijoita varten säätyjen kokouksissa valtiopäiväin aikana) mai
nitut rikokset otetaan rikoslakiehdotukseen, niin kaikki nämät 
rikkomukset ovat saaneet sijansa 17 luvussa, jossa sitä paitsi 
viitataan valtiopäivä-järjestykseen.

§:t 201— 206. Äskenmainitusta syystä sisältää 201 § 
etupäässä rangaistusmääräyksen sille, joka väkivallalla koettaa 
laittomasti hajoittaa Valtiosäätyjen kokouksen tahi jonkun 
niiden osaston, taikka estää näitä laillisesti kokoontumasta. 
— Mitä tulee yksityisen valtiopäivillä olevan henkilön hätyyt- 
tämiseen, niin 202 §:ssä viitataan siinä suhteen valtiopäivä
järjestykseen; jonka jälkeen 203 §:ssä puhutaan Toukokuun 
4 p:nä 1869 annetun Keisarillisen Asetuksen 2 §:ssä maini
tusta rikkomuksesta, mutta määräykset siitä ovat muutetut 
sen verran, kuin on ollut tarpeellista sen johdosta mitä 
rikoslakiehdotuksen 338 § sisältää samallaisesta epäkunnosta 
muissa rauhoitetuissa paikoissa. 204 §:ään on sitten pantu 
mainitun, Toukokuun 4 p:nä 1869 annetun asetuksen 1 §:n 
sisällys niillä lisäyksillä ja rangaistusmääräyksillä, mitkä 
rikoslakiehdotuksen 337, 332 ja 333 §:n johdosta ovat tulleet 
tarpeellisiksi. Sitä vastaan ei ole katsottu tarpeelliseksi 
panna 17 lukuun vastamainitun asetuksen 3 §:n sisällystä, 
sillä se mitä siinä on säädettynä siitä jos kuulija pitelee pahoin 
muita kuulijoita tahi vahtipalvelijoita, astuu ilman erityistä mää
räystä näkyviin rikoslakiehdotuksen säännöksistä ruumiinvam
masta (25 luku) sekä rikollisuuden ja rangaistusmäärän määrää
misestä (3 luku); sitä paitsi ei ole katsottu kohtuulliseksi, että 
syytteenteko yksityistä henkilöä kohdanneesta pahoinpitelystä 
pannaan, niinkuin 1869 vuoden asetuksessa, sen 4 §:ssä, on ta
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pahtunut, riippuvaksi kokouksen päätöksestä. Sitä vastaan on 
203 ja 204 §:ssä edelleen määrätty, että kokouksen asiana 
on *syytteesen pantaviksi ilmiantaa näissä §:issä mainitut 
rikkomukset, joiden joukkoon 203 §:n mukaan kuuluu myös
kin se epäjärjestys, mikä ylempänä mainitusta pahoinpitelystä 
sellaisessa kokouspaikassa syntyy. — 205 §:ssä nähdään 
taaskin viittaus valtiopäivä-järjestyksen 21 §:n säännöksiin 
siitä, miten se on rangaistava, joka häiritsee vaalivapautta 
valtiopäivämiestä valittaessa. Mutta koska ei ole säädettynä, 
miten se on rangaistava, joka myöpi tahi ostaa ääniä sel
laista vaalia varten taikka valtakirjan istuimeen ritarihuo
neessa, niin siitä on pantu määräys 206 §:ään.

I8  Luku.
Niitä etupäässä poliitillisia valtiorikoksia, jotka on 

pantu lukuihin 14— 17, seuraa 18 ja 19 luvussa rikoksia, 
jotka sisältävät osaksi lakiakäyttäväin ja hallinnollisten vi
ranomaisten ja näiden palvelijain hätyyttämistä, ja osaksi 
muita rikkomuksia yleistä järjestystä vastaan yhteiskunnassa.

18 luvun ylikirjoituksessa sanotaan, että siinä puhutaan 
»rikoksista julkista viranomaista vastaan; niin myös kapinasta 
ja metelistä sekä laittomuuksista kokouksissa".

207 ja 208 §. Mainitun ylikirjoituksen mukaan sääde
tään 207 §:ssä rangaistus ei ainoastaan väkivalloin taikka 
väkivaltaa uhaten tehdystä vastarinnasta sitä vastaan, joka 
pitää jotakin julkista toimitusta tahi on siinä apuna, vaan 
myöskin kaikesta muustakin väkivallasta sellaista henkilöä 
kohtaan, kun tämä on virkatoimessaan; sitä paitsi sääde
tään 208 §:ssä kovempi rangaistus sille, joka väkivalloin tahi 
väkivaltaa uhaten koettaa pakoittaa sellaista henkilöä teke
mään tahi laiminlyömään jotakin hänen virkaansa kuuluvata. 
Jos se väkivalta, jota rikollinen jossakin yllämainitussa tapauk
sessa harjoittaa, samalla sattuu sisältämään jonkun muun 
rikoksen, esim. pahoinpitelyn, niin seuraa 7 luvun määräyk
sistä, että rangaistus viimmeksimainitusta rikoksesta pitää 
siinä olevain säännösten mukaan pantaman yhteen sen ran
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gaistuksen kanssa, mikä rikoksentekijälle tulee siitä, että 
hän on harjoittanut väkivaltaa yleisten asiain toimittajaa 
kohtaan.

§:t 209— 213. Jos kokoontunut väkijoukko tekee jon
kun 207 ja 208 §:ssä mainituista rikoksista, ilman että sillä 
on mitään maanpetollista aikomusta (vertaa 170 §), niin se 
rikos saapi kapinan luonteen. Sen johdosta sisältävät seu- 
raavat §:t säännöksiä vastamainitusta rikoksesta, joka tässä 
yksinkertaisessa muodossaan siis on, ainoastaan sen kautta, 
että rikollisia on paljo, pahemmaksi muodostunut laatu niistä 
rikkomuksista, joista puhutaan 207 ja 208 §:ssä. 209 §:ään, 
jossa se on huomautettuna, on kumminkin, samaten kuin Rikos- 
kaaren 6 luvun 2 §:ssä, vältetty mielivaltaisesti asettamasta 
määräyksiä siitä, kuinka monta henkilöä pitää oleman rikosta 
tekemässä ennenkun sitä voidaan sanoa kapinaksi, sillä tällaista 
lukua ei voida johtaa „kapina“-käsitteestä. Sen tähden 
täytyykin, milloin sellaisia rikoksia ilmaantuu, jättää oikeuk
sien asiaksi, siihen nähden, millä tavalla rikos on tehty, ja 
muihin siinä esiintyviin seikkoihin katsoen, päättää, onko 
kokoontuneen väkijoukon tekemä rikos pidettävä kapinana, 
vai onko se vaan usean osallisen yhdessä aikaansaama rikos 
sitä laatua, josta puhutaan 207 ja 208 §:ssä. 209 §:ssä on 
kumminkin sanalla väkijoukko selvästi osotettu, etteivät jot
kut harvat henkilöt saata tehdä kapinata. Kun kapinan vai
keat seuraukset ainakin voitanee vähentää sen kautta, että 
väkijoukkoa kehoitetaan hajoomaan, ennenkun se on ennät
tänyt panna osottamaansa aikomusta täytäntöön, niin siitä 
on ensin pantu määräyksiä 210 §:ään, jonka jälkeen seuraa 211 
§:ssä säännöksiä rangaistuksestapääsöstä tahi rangaistuksen 
vähennyksestä niille, jotka tottelevat sellaista kehoitusta, 
ennenkun he ovat tehneet ihmisille väkivaltaa tahi pidelleet 
omaisuutta pahoin. —  Muuttamalla Rikoskaaren 6 luvun 
3 §:ää ajanmukaisemmaksi määrätään sitten 212 §:ssä, että 
se on rangaistuksesta vapaa, joka kapinaa asettaessaan haa
voittaa kapinoitsijaa tahi hänet tappaa, sekä että se joutuu 
kovemman rangaistuksen alaiseksi, joka ilman tappamisen 
aikomusta tappaa jonkun niistä, jotka tahtovat kapinata
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asettaa. Koska 117 §:n mukaan se, joka on yllyttänyt muita 
kapinaan, joutuu rangaistavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, 
että siitä todellakin syntyy kapina, vaan koska julkisesti tehty 
kehoitus kapinata tekemään myöskin osottaa sellaista uppi
niskaisuutta lakia vastaan, että se tarvitsee rankaisemista, 
vaikkapa kehoituksen tarkoitus ei toteutunutkaan, niin 213 
§:ssä on säädetty rangaistus sellaisesta julkisesta kehoituk
sesta kapinan tekoon, ja yhteydessä sen kanssa myöskin 
julkisesta kehoituksesta mihin muuhun rikkomukseen tahansa.

214 §. Rangaistavana valmisteluna kapinaan mainitaan 
sen jälkeen 214 §:ssä, Rikoskaaren 6 luvun 4 §:n johdosta, 
se rikkomus, joka tapahtuu sen kautta että joku luvatto
masti kerää sotaväkeä, taikka aseiden käyttämiseen harjoittaa, 
taikka aseilla varustaa tahi johtaa luvattomasti kerättyä väkeä. 
Vaikka sellainen rikkomus useimmasti tarkoittanee maanpe- 
tollista kapinaa, näyttää kuitenkin tarpeelliselta panna siitä 
määräys myöskin 18 lukuun niiden tapausten varalta, joissa 
sellaista maanpetollista aikomusta ei voida saattaa toteen.

§:t 215—217. Koska kokoontunut väkijoukko saattaa 
häiritä yleistä järjestystä muullakin tavalla, kuin tekemällä 
tahi uhkaamalla väkivaltaa yleisten asiain toimittajille, niin 
on katsottu tarpeelliseksi panna rikoslakiehdotukseen sään
nöksiä myöskin metelistä, joka 215 §:n mukaan tapahtuu 
silloin, kuin tielle, kadulle, torille tahi muulle julkiselle pai
kalle kokoontunut väkijoukko osottaa olevansa aikeissa häi
ritä yleistä järjestystä, vaan joka on rangaistava rikkomus 
vasta silloin, kuin metelöitsijät eivät tottele poliisiviranomai
sen kolme kertaa lausumaa kehoitusta hajoomaan. Jos he 
tekevät väkivaltaista vastarintaa mainittua viranomaista taikka 
hajoittamiseen käytettyä sotaväkeä vastaan, niin rikos muut
tuu sen kautta kapinaksi ja on silloin kovemman rangaistuk
sen alainen; tämä kovempi x-angaistus löytyy 216 §:ssä. Pa
hempi laji meteliä on käsillä myöskin silloin, kuin metelöit
sijät yhdistetyin voimin tekevät väkivaltaa muille kuin äsken- 
mainituille henkilöille, taikka pitelevät pahoin yleistä tahi 
yksityisen omaisuutta; jonka tähden niinikään kovempi ran
gaistus sellaista tapausta varten löytyy määi'ättynä 217 §:ssä.
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218 ja 219 §. Sitten puhutaan 218 ja 219 §:ssä muu
tamista julkista viranomaista vastaan tehdyistä rikkomuk
sista, jotka ovat rangaistavia, vaikkapa niissä ei käytetäkään 
väkivaltaa. 218 §:ssä, näet, puhutaan poliisiviranomaiselle 
annetusta kiellosta pääsemästä yleisön kokoukseen, missä 
pidetään neuvoa jostakin yleisestä asiasta, sekä siitä, joka 
ei tottele mainitun viranomaisen käskyä laittoman kokouksen 
liajoomisesta; 219 §:ssä taas puhutaan siitä, jos joku kieltää 
sisäänpääsön siltä, joka ulosoton, kotoetsinnön tahi muun 
laillisen toimituksen takia sitä vaatii. Jos näissä tapauksissa 
viranomaista vastaan käytetään väkivaltaa, niin rikos sen 
kautta luonnollisesti muuttuu sellaiseksi, kuin 207 tahi 208 
§:ssä mainitaan.

§:t 220— 222. Sen jälkeen puhutaan 220 §:ssä sellai
sesta viranomaista vastaan tehdystä rikkomuksesta, joka syn
tyy siten, että joku viranomaisen huostasta tahallansa va
pauttaa vangin taikka auttaa vankia karkaamaan; ja yhteyden 
vuoksi puhutaan sitten 221 §:ssä sellaisista rikkomuksista, 
joita tekevät vanginkuljettajat tahi muut senkaltaiset henki
löt, joiden, vaikka eivät olekaan missään yleisessä palveluk
sessa, velvollisuutena satunnaisesti sattuu olemaan vartioida 
vankeja ja silloin joko tahallansa päästävät niitä irti, taikka 
varomattomuutensa kautta joutuvat vankien irtipääsöön syv- 
päiksi. — Lopuksi puhutaan 222 §.ssä vankien salavehkeistä 
ja kapinasta.

19 Luku.
19 luku on saanut ylikirjoitukseksi «muista rikoksista 

yleistä järjestystä vastaan*1. Siihen on pantu useita rikko
muksia, jotka keskenänsä ovat joko läheisemmässä tahi kau
kaisemmassa heimolaisuudessa, mutta joilla jälkimmäisessä- 
kin tapauksessa on se yhteinen tuntomerkki, että ne kaikki 
sisältävät loukkausta yleistä järjestystä vastaan.

§:t 223— 229. Tähän kuuluu ensiksi 223 §:ssä mai
nittu, lahjuksen tahi muun palkkion avulla tehty yllytys 
sellaiseen virkarikokseen, josta puhutaan 547 §:ssä, niin myös 
sellaisen yllytyksen yrittäminen. Näissä tapauksissa seuraa
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26 §:n säännöksestä, että lahjus pitää julistettaman menete
tyksi. Yhteydessä tämän kanssa löytyy samassa §:ssä ylei
nen säännös siitä, miten se on rangaistava, joka yllyttää 
tahi antaa apuansa muihin virkarikoksiin tahi -virheisiin. —  
224 §:ssä taas uudistetaan mitä Ulosottokaaren 1 luvun 4 
§ säätää omankäden ulosotosta, mutta tämän §:n sisällys on 
laajennettu, niin että se myöskin puhuu muusta samankaltai
sesta omavaltaisesta täytäntöönpanosta, jossa rikollinen ei 
näköjäänkään ole viran puolesta toimivinaan. —  Siltä va
ralta, että joku, joka ei ole siihen oikeutettu, tekee jonkun 
virkatoimen, on pantu rangaistus 225 §:ään, ja sen ohessa 
viitattu 489 §:ään siltä varalta, että rikollinen toimii petol
lisesti. —  226 ja 227 §:ssä puhutaan sitten viraston tahi virka
miehen virallisessa säilyssä olevan asiakirjan taikka näiden 
antamain julkisten ilmoitusten tahallisesta hävittämisestä, tur
melemisesta tahi hukkaan saattamisesta; jonka jälkeen 228 
ja 229 §:ssä määrätään rangaistuksia virkasinetin murtami
sesta sekä takavarikon rikkomisesta ja muista samaa lajia 
olevista rikoksista.

230 §. Tähän §:ään on pantu rangaistus sille, joka 
henkipanossa tahallansa tahi huolimattomuudesta jättää ilmoit
tamatta veronalaisen henkilön, jonka hän on velkapää siinä 
ilmoittamaan.

231 §. Tässä §:ssä, joka lähimmästi on yhteydessä 13 
ja 160 §:n kanssa, vaan* sopii yleensä käytettäväksi jokaisen 
ulkomaalaisen suhteen, joka siitä tahi tästä syystä on ajettu 
maasta pois, säädetään miten sellainen henkilö on rangais
tava luvattomasta palaamisestaan tänne.,

232 §. Niinkuin 120 ja 177 §:ssä jo on viitattu, mää
rää 232 § rangaistuksen sille, joka on saanut tiedon hank
keissa olevasta törkeästä rikoksesta, vaan ei ole rikoksen 
ehkäisemiseksi antanut siitä asianomaisille tietoa. Tällaisen 
laiminlyömisen rikollisuus on tässä rajoitettu sellaisten ri
kosten ilmoittamatta jättämiseen, joilla on niin suuri merkitys 
joko yleensä tahi niille henkilöille, joita rikos uhkaa, että 
niiden ilmoittaminen sen tähden voidaan panna yleiseksi kan
salaisvelvollisuudeksi, jonka laiminlyöminen tuottaa edesvas-
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tausta niinkuin rikoksesta ainakin. Koska tämä velvollisuus 
ei kumminkaan voi niissä tapauksissa, missä valmistelukin 
rikokseen jo on rangaistava, sisältää velvoitusta ilmianta
maan syyllistä syytteesen pantavaksi, varsinkaan koska sel
lainen ilmianto 361 §:n mukaan on rangaistuksen alainen, 
ellei sitä voida todisteilla saattaa todennäköiseksi, niin 232 
§:ssä on huomautettu, ettei yksityisen ole pakko tässä §:ssä 
mainituissa tapauksissa ilmestyä ilmiantajana syytettä varten. 
Sitä paitsi on se, jonka täytyisi puheenalaisen ilmoituksen 
kautta ilmaista läheisen omaisensa tahi muun henkilön, kenen 
kanssa hänellä on likeiset välit, inhimillisyyden syistä vapau
tettu rangaistuksesta, vaikka hän jättääkin sellaisen ilmoi
tuksen tekemättä.

233 §. Yhtämukaisesti 79 §:n kanssa ja niillä perus
teilla, jotka saman §:n perussyissä mainitaan, on 233 §:ssä 
säädetty rangaistus sille edusmiehelle, joka 79 ja 82 §:ssä 
mainituissa tapauksissa laiminlyö rikoksen tehneen lapsen 
kurittamisen. Vaikka sellaisissa tapauksissa, ainakaan sen 
mukaan mitä kokemus muissa maissa on osottanut, ei voi
tane olla ilman rangaistusta, varsinkaan siitä syystä että lain 
määräys tässä kohden on siveelliseksi siteeksi niille tunnot
tomille vanhemmille ja sellaisille edusmiehille, jotka muuten 
saattaisivat käyttää lapsia rikosten tekemiseen, ei kummin
kaan ole katsottu tarpeelliseksi ulotuttaa puheenalaista ran
gaistusta niihin tapauksiin, joista puhutaaan 80 ja 81 §:ssä 
(vertaa 31 §), sillä velvollisuus panna oikeuden tuomitsema 
kuritus täytäntöön saattaisi käydä omantunnon pakoksi jolle
kulle edusmiehelle, joka ehkä on siinä mielessä että lapsi on 
tuomittu syyttömästi. Vielä vähemmin saattaa tulla kysy
mykseen säätää rangaistuksia jokaisen tapauksen varalta, 
milloin edusmiehet jättävät rikoksen tehneitä lapsia kuritta
matta; sillä sellainen yleinen säännös tekisi edusmiehille tar
peelliseksi kutsua jäävittömiä todistajia saapuville silloin, 
kuin he antavat kuritusta lapsille näiden rikoksista, ja sään
nös tuottaisi sen kautta kuritukselle sellaista julkisuutta, joka 
voisi vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan, kuin mitä sillä tar
koitetaan.
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234 §. Että se yleisen siveellisyyden ja yhteiskunnan 
vaara, mikä tavallisesti asuu sellaisissa yhdistyksissä, jotka 
joko niin peräti välttävät julkisuutta, että tahtovat pitää 
olemassaolonsa, sääntönsä tahi tarkoituksensa salassa, taikka, 
kieltämällä jäseniltänsä siveellistä vapautta, vaativat ehdo
tonta kuuliaisuutta tunnetuille tahi tuntemattomille esimie
hille, tulisi ehkäistyksi, on 234 §:ssä säädetty rangaistus 
niille, jotka käyvät sellaiseen yhdistykseen osallisiksi.

235 §. Koska sellaista väärän kulkupuheen levittä
mistä, mikä tehdään aikomuksessa saattaa esivallan halpaan 
arvoon, ei aina voida rangaista kunnianloukkauksena jotakuta 
esivallan jäsentä kohtaan, ja ainoastaan harvoin maanpetolli- 
sena voidaan alistaa 195 §:n määräysten alle, niin on käynyt 
tarpeelliseksi määrätä 235 §:ssä erityinen rangaistus sellaisen 
valheellisen tahi rumennetun kulkupuheen levittelemisestä.

§:t 236— 239. Koska se, joka on velvollinen olemaan 
sotapalveluksessa, vasta siihen astuessaan joutuu sotalakien 
määräysten alaiseksi, niin yleisten oikeuksien käytettäväksi 
on 236 §:ään pantu määräys, joka osaksi on otettu Huhti
kuun 7 p:nä 1802 annetun perussäännön 26 ja 27 §:stä ja 
sisältää rangaistuksen sille, joka jäseniänsä silpomalla taikka 
muulla tavalla tekee itsensä sellaiseen palvelukseen kelpaa
mattomaksi tahi vähemmin soveliaaksi, taikka vilpillisesti tahi 
karkaamalla välttelee palvelukseen astumista, niin myös sil
lekin, joka auttaa häntä sellaisen rikoksen tekemisessä. — 
Siihen nähden että yllytys sotilaan karkaamiseen tahi että 
sellaisen karkaamisen auttaminen tahi suosiminen sodan ai
kana saattaa olla maanpetollinen toiminta, on jo 188 §:ssä 
säädettynä rangaistus sellaisesta rikoksesta sodan aikana; 
vaan koska sellainen rikos rauhan aikanakin sisältää louk
kauksen sitä valtion oikeutta kohtaan, jonka mukaan sen, 
joka on palvelukseen velkapää, pitää sitä palveleman, on 237 
§:ään asetettu rangaistus sellaisesta rikkomuksesta rauhan 
aikana. — Tämän kanssa yhteydessä määrätään 238 §:ssä 
rangaistus sille, joka viettelee sotilasta tottelemattomuuteen 
tämän esimiestä kohtaan, sekä 239 §:ssä, katsoen Kunink. 
Asetukseen Helmikuun 18 p:ltä 1768, myöskin sille, joka
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vieraalle vallalle pestaa sotaväkeä tahi on ulkomaalaisen pes- 
taajan auttajana.

240 §. Lopuksi on, erääsen näinä aikoina useasti il- 
maantuneesen epäkuntoon katsoen, 240 §:ssä määrätty ran
gaistus sillekin, joka väärällä tiedonannolla tahi uskottele- 
misella viettelee toisen muuttamaan maasta pois.

20 Luku .
Rikoksiin yleistä oikeusjärjestystä vastaan valtiossa kuu

luvat myöskin ne rikokset, jotka tehdään sen kautta, että 
joku oikeudessa antamallaan väärällä ilmoituksella saattaa 
taikka koettaa saattaa oikeuksien lainkäyttämistä harhateille. 
28 luku, joka on saanut ylikirjoituksen «väärästä valasta ja 
valheesta oikeuden edessä“ , puhuu näistä rikoksista.

§:t 241—243. Ensin on tässä puheena väärä vala, ja 
siinä ensiksi 241 §:ssä tahallisesti väärä todistus, josta pu
huttaessa on otettu huomioon 5 § Marraskuun 26 p:nä 1866 
annetussa asetuksessa väärästä ilmi-annosta ja muusta kun
nianloukkauksesta. —  Vaan koska todistajanvalan päälle an
nettu väärä ilmoitus voi lähteä joko selvästä aikomuksesta, 
niinkuin 241 §:ssä mainitaan, tahi myöskin siitä, että todis
taja ajattelemattomuudesta salaa jotakin, jota hänen olisi 
pitänyt ilmaista, ja vieläpä siitäkin, että todistaja varomat
tomuutensa tahi huolimattomuutensa takia tekee kertomuk
sessaan jonkun erehdyksen, minkä hän olisi tarpeenmukai
sella vaarinotolla voinut välttää, niin sellaisten tapausten 
varalle on pantu pienempi rangaistus 242 §:ään. — Saattaapa 
käydä niinkin, että joku, joka jälkeenpäin jäävin tähden jou
tuu julistettavaksi peräytystodistajaksi, antaa todistajanva- 
lansa päälle kertomuksensa; ja koska todistajanvalan väärin
käyttäminen sellaisessakin tapauksessa ansaitsee rankaise
mista, niin on tästä pantu 243 §:ään säännös, missä kumminkin 
myönnetään vapaus rangaistuksesta sille, joka on salannut 
ainoastaan sellaista, mikä olisi voinut tuottaa rangaistuksen 
joko hänelle itselleen tahi jollekulle hänen läheisistä omai
sistaan. Tämä on tapahtunut sen vanhan oikeussäännön no
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jalla, ettei kukaan ole velkapää todistamaan itseänsä vastaan, 
ja sitä paitsi niistä inhimillisyyden syistä, jotka ovat tunnus
tetut 122 ja 232 §:ssä.

244 ja 245 §. Jos joku henkilö, jolta jonkun erityisen 
tietonsa takia vaaditaan oikeuden edessä lausuntoa jostakin 
oikeudessa esillä olevan asian selvenemiseen vaikuttavasta 
seikasta, käyttäen valaansa väärin, antaa siitä valheellisen 
lausunnon, niin hän tekee sen kautta yhtä rikollisen toimin
nan, kuin vierasmies, joka antaa valheellisen todistuksen. 
Sen vuoksi onkin 244 §:ssä säädetty, että asianymmärtävä 
sellaisessa tapauksessa pitää rangaistaman niinkuin väärän 
valan tehnyt todistaja, varsinkin koska asianymmärtävät hen
kilöt 1734 vuoden laissakin pidetään todistajina. — Myöskin 
virkamiehet ja kaikki muut sellaiset henkilöt, jotka virkavalat 
tehtyänsä, niihin viittaamalla, antavat vääriä tahi eksyttäviä 
todistuksia heidän virkojensa alalle kuuluvissa asioissa, rik
kovat sen kautta yhtä suuressa määrässä yleistä oikeusjär
jestystä ja polkevat sen lisäksi omia virkavelvollisuuksiansa. 
Sen vuoksi on 245 §:ään pantu sopiva rangaistus sellaisistakin 
rikkomuksista.

246 ja 247 §. Sitten on 246 §:ssä säädetty rangaistus 
väärästä valasta, minkä joku tekee puhdistusvalassaan tahi 
jossakin muussa lain sallimassa täytevalassaan, esim. kun 
hän valvoo saamisiaan konkurssissa, taikka vahvistaa ilmoi
tuksensa varastetun tahi tulipalossa turmeltuneen tavaran 
arvosta j. n. e., sekä 247 §:ssä väärästä valasta oikeuden 
edessä muissa tapauksissa, esim. kun pesänkirjoitus vahvis
tetaan valalla.

248 ja 249 §. Sellaisen tapauksen varalta, että joku, 
joka uskonoppinsa tähden on saanut, valan asemesta, lausua 
jonkun muun sitä vastaavan vakuuttamisen, tämän vakuutta- 
misensa päälle on todistanut väärin, taikka on oikeuden 
edessä antanut jonkun muun valheellisen ilmoituksen, mää
rätään 248 §:ssä, että hän sellaisesta ilmoituksesta pitää 
rangaistaman niinkuin jos olisi tehnyt väärän valan, sillä 
hänen rikollisuutensa on väärän valan tekijän rikollisuuden 
kaltainen senkin puolesta, että hän on loukannut tahi koet
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tanut loukata yleistä oikeusjärjestystä. — 249 §:ssä on, tä
män kanssa yhtäpitävästi ja erittäin pitämällä huomiossa 
mitä 245 §:ssä säädetään, määrätty, että väärä vala, joka 
tehdään kirjallisesti, pitää rangaistaman niinkuin jos se vala 
olisi suullisesti tehty.

250 §. Siihen nähden, että yllytys väärän valan tekoon 
on jotakin sangen häpeällistä ja oikeusjärjestykselle vaaral
lista, on 250 §:ssä säädetty, että yrityskin sellaiseen yllytyk
seen pitää rangaistaman.

251 ja 252 §. Väärää valaa koskevain säännösten kanssa 
yhteydessä on Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 8 §, semmoi
sena kuin se löytyy Keisarillisessa Asetuksessa Huhtikuun 
27 p:ltä 1868, uudistettu 251 §:ssä, kumminkin siten, että 
rangaistusmääräykset ovat muutetut ja lisäksi on säädetty 
vapautus rangaistuksesta sille syylliselle, joka itsestänsä on 
ajoissa peräyttänyt valheellisen ilmoituksensa, niin myös sil
lekin, joka, kun hän on rikoksesta syytteenalaisena, antaa 
valheellisen ilmoituksen, mikä ei sisällä väärää syytöstä kol
matta henkilöä vastaan. Vanha ia arvossa pidettävä oikeus
tapa sekä Suomenmaassa että muuallakin, näet, kehoittaa 
osottamaan sääliväisyyttä sille, joka rangaistusta välttääkseen 
poikkee totuudesta (vertaa 243 §). — Tämän kanssa yhtey
dessä ja koska syytteenteko valheellisista ilmoituksista kai- 
kellaisissa yksityisten antamissa todistuksissa 534 §:ssä on 
pantu riippuvaksi asianomistajan alkuunpanosta, on käynyt 
tarpeelliseksi 252 §:ssä määrätä, että se joka sellaisella to
distuksella koettaa eksyttää oikeutta, pitää virallisen syyttäjän 
toimesta vedettämän rikkomuksestaan syytteenalaiseksi ja 
rangaistaman 251 §:n jälkeen.

2 1 Luku.
Niiden lukujen perästä, joissa puhutaan rikoksista val

tiota ja yleistä oikeusjärjestystä vastaan, seuraa 21, 22 ja 
23 luvussa useita rikoksia, jotka pää-asiallisesti loukkaavat 
perheen oikeuksia ja saattavat perheen perustukset, s. o. 
avioliiton ja eri sukupuolten välisen siveyden, vaaraan.
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21 luvun sisällys on lausuttuna sen ylikirjoituksessa: 
»rikoksista perheenoikeuksia ja säätyoikeuksia vastaan41.

253 ja 254 §. Puheenalaisen luvun kahdessa ensim
mäisessä pykälässä, joiden sisällys on yhteydessä Naimis- 
kaaren 4 luvun 6 §:n sekä 13 luvun 8 §:n kanssa, määrätään 
rangaistukset petoksesta aviosopimusta tehtäessä ja avioliiton 
solmimisesta petollisen sopimuksen jälkeen. Niinpä 253 § 
sisältää rangaistuksen sellaisesta petoksesta, minkä on tehnyt 
tuntematon henkilö, joka on ilmoittanut itsensä muuksi, kuin 
on, ja 254 § sille, joka petollisesti salaa kaikellaisia seik
koja, mitkä lain mukaan voivat matkaansaattaa avioliiton 
purkaantumisen. 253 §:ssä on edellytetty, että pettävä so
pimuskumppani voi olla sekä mies, että myöskin nainen, 
sillä jälkimmäisestäkin tapauksesta on Suomenmaassa nähty 
esimerkkejä. Kummassakin pykälässä on syytteenteko pantu 
riippuvaksi: jos petosta on käytetty aviosopimusta tehtäessä, 
asianomistajan alkuunpanosta, ja jos avioliitto on solmittu 
petollisen aviosopimuksen jälkeen, avioliiton purkaantumi- 
sesta, aivan niinkuin Naimiskaaren 4 luvun 6 §:ssä. Sellai
sissa tapauksissa, joissa avioliiton este ei ole ehdoton, on, 
näet, tärkeämpää, että liittokumppanien sovinnon ja avioliiton 
pysyväisyyden kautta perustetaan siveellinen väli, kuin että 
pettäjä tulee rangaistuksi.

255 §. Tässä §:ssä puhutaan tuosta Suomenmaassa 
harvinaisesta taikka tuskinpa milloinkaan tapahtuneesta ri
koksesta, että lapsi tuodaan vääryydellä esiin tahi vaihete- 
taan, taikka että joltakulta riistetään muulla sellaisella tavalla 
ne oikeudet, mitkä hän syntynsä kautta on saapa. Koska 
sellainen rikos kumminkin on mahdollinen, niin on katsottu 
tarpeelliseksi panna siitäkin määräys rikoslakiehdotukseen.

§:t 256— 258. Näiden §:äin sisällys löytyy osaksi Pe
rintökaaren 14 luvun 2 §:ssä, mutta 256 §:ssä tulee lisäksi 
määräys muidenkin, paitsi perimysoikeuteen perustuvien, suku- 
oikeuksien petollisesta omistamisesta. Tällainen rikkomus on 
tosin, varsinkin siinä muodossa, missä se puheenalaisessa §:ssä 
mainitaan, hyvin harvinainen, mutta on kuitenkin nähty, 
ettei se ole mahdoton. — Se, mitä 258 § sisältää, on yhtey
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dessä Perintökaaren 18 luvun 2 §:n kanssa, mutta nyt 
mainitun lainkohdan määräykselle testamentin kätkemisestä 
on sitä muuttamalla annettu laajempi käytäntö.

2 2  Luku.
Määräykset „huorinteosta ja kaksinnaimisesta“ ovat tä

män ylikirjoituksen alle ko’otut 22 lukuun; sillä kumpikin 
näistä rikoksista loukkaa jotakin olevaista avioliittoa.

§:t 259— 261. Rikoskaaren 55 ja 56 luvun pääasiallisin 
sissällys on tungettu kokoon 259 ja 260 §:ään. Se on ta
pahtunut siitä syystä, että rangaistusmääräykset näissä mo
lemmissa §:issä on arvattu riittäväksi kaikkien niiden eri 
huoruudenrikosten rankaisemiseen, joista puhutaan Rikos- 
kaaren 55 luvun 1, 2 ja 3 §:ssä sekä 56 luvun 1 ja 2 §:ssä 
yntfä Tammikuun 20 p:nä 1779 annetun Kunink. Asetuksen 
tälle alalle kuuluvissa säännöksissä, ja sitä paitsi on puheen
alaisten §:äin mukaan tilaisuutta rangaistusasteiden rajain 
sisällä, niinkuin Rik. K:n 55 luvun 4 §:ssä on säädettynä, 
ylentää rangaistusta siitä syystä että rikoksentekijä on ennen 
tehnyt jonkun salavuoderikoksen. Mitä viimmeksimainittu § 
Rikoskaaressa muuten sisältää, se koskee salavuoteuden ran
kaisemista, eikä huoruuden, ja on sen vuoksi otettu huomioon 
270 §:ssä, missä rangaistusasteet salavuoteudesta ovat siksi 
laajat, että niissä on tilaa ylentää rangaistusta jonkun ennen 
tehdyn huoruudenrikoksen vuoksi. Rikoskaaren 55 luvun 5 
§:n sisällys on kumottu Joulukuun 19 p:nä 1864 annetun 
Keisarillisen Asetuksen kautta. — Rikoslakiehdotuksen 261 
§ on rakennettu erään mielipiteen perustalle, joka on risti
riidassa Rik. K:n 55 luvun 6 §:n kanssa. Viimmeksimainittu 
lainkohta panee, näet, huoruudenrikoksen aina virallisen syyt
teen alaiseksi; mutta rikoslakiehdotuksen 261 §:ssä on sitä 
vastaan säädetty, että virallinen syyttäjä ei saa tehdä sel
laisesta rikoksesta syytettä, paitsi milloin rikos on vedetty 
oikeuden tutkittavaksi syyttömän aviopuolison toimesta, tahi 
kun lapseneläkettä oikeuden kautta haetaan, taikka milloin 
huoruudenrikos sisältää myöskin sellaisen rikoksen, josta vi
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rallinen syyte on ehdottomasti tehtävä (esim. salavuoteutta 
kielletyssä polvessa). Siitä, mitä 10 luvun kohdalla jo sa
nottiin, astuu näkyviin, että tämä rajoitus virallisen syyttäjän 
kannevallassa on lähtenyt siitä mielipiteestä, että valtiolle on 
suuremmasta arvosta, jos rikkoontunut väli aviopuolisoin 
kesken saadaan anteeksi antamisen kautta entiselleen ja avio
liitto pysymään purkaantumatta, kuin jos rikollinen tulisi 
rangaistuksi. — Mitä Rikoskaaren 55 luvun 6 § muuten sisäl
tää, se jää rikoslakiehdotuksen 20 §:n johdosta mitättömäksi.

§ 262—264. Nämät §:t, jotka puhuvat kaksinnaimisesta 
liittyvät Rikoskaaren 9 luvun sisällykseen, kumminkin niin, 
että puheenalaisissa §:issä on, niinkuin huoruudenrikosteukin 
suhteen, säädetty eri rangaistus siltä varalta, että ainoastaan 
toinen rikollisista, ja eri rangaistus taas siltä varalta, että 
molemmat rikolliset ovat naimisessa, jota vastaan tuo Rik. 
K:n 9 luvun 2 §:ään pantu nimenomainen määräys, että se
kin saattaa mennä kaksinnaimiseen, jonka oikeus on julista
nut jonkun aviopuolisoksi, on käsitetty mahtuneeksi 262 ja 
263 §:n yleisiin määräyksiin. —  Samalla kun 264 §:ssä on 
määrätty rangaistus yrityksestäkin kaksinnaimiseen, sisältää 
sama §, niinkuin Rik. K:n 9 luvun 2 §:kin, rangaistuksen 
myöskin sellaisesta valmistelusta kaksinnaimiseen mene
mistä varten, joka tehdään kihlauksella, niin myös johdon
mukaisesti siitäkin valmistelusta, joka tapahtuu aviolupauk- 
sen kautta.

2 3  Luku.
„Salavuoteudesta ja muusta haureudesta“ on. 23 luku 

saanut ylikirjoitukseksi ja sisältää kaikki muut rangaistavan 
haureuden rikokset, paitsi väkisinmakaamisen ja muutamia 
sen kanssa samanlajisia rikkomuksia, jotka, koska ne sa
malla ovat rikoksia naisen vapautta vastaan, ovat saaneet 
sijansa 30 luvussa.

§:t 265— 269. Näihin §:iin, jotka liittyvät Rikoskaaren 
59 lukuun ja 1867 vuoden valtiopäivillä hyväksyttyyn, mutta 
vielä julkaisemattomaan asetukseen hengenrangaistuksen lak-

16 *

\
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kauttamisesta eräistä rikoksista y. m., on pantu kaikki ne 
rikokset, jotka sisältävät sukurutsausta tahi muuta salavuo- 
tautta kielletyissä polvissa. Näissä §:issä ei kuitenkaan ole 
säädetty mitään erityistä rangaistusta siltä varalta, että rikos 
myöskin sattuisi sisältämään huoruutta, sillä silloin pitää 
käytettämän säännöstä 100 §:ssä.

§:t 270—274. Vaikka 270 § sisältää rangaistuksia ei 
ainoastaan tavallisesta salavuoteudesta, vaan myöskin sel
laisten tapausten varalta, joissa seikat ovat erinomaisen ras
kauttavat, on kuitenkin nähty tarpeelliseksi seuraavissa §:issä 
määrätä kovempia rangaistuksia sala vuo teuden harjoittami
sesta erinäisissä raskauttavammissa tapauksissa, joissa 270 
§:ssä säädetty rangaistus olisi liiaksi mieto. Kuitenkin on 
viimmeksimainittu rangaistus katsottu riittäväksi sellaisissa 
tapauksissa, kuin on esim. salavuoteus toiseen kihlatun kanssa 
(Rik. K:n 54 luvun 2 §), serkusten kesken (Rik. K:n 58 
luku) ja neidon kanssa, joka on päässyt viidentoista vaan ei 
seitsemäntoista vuoden ikään (14 § asetuksessa lapsenmur- 
hasta y. m. Marraskuun 26 p:ltä 1866), varsinkin koska tuo 
kova rangaistus, mikä löytyy 273 §:ssä, uhkaa ei ainoastaan 
sitä, joka pitää luvatonta sekaannusta alle kahdentoista vuo
den olevan tytön kanssa, vaan sitäkin, joka samaan tarkoi
tukseen käyttää tyttöä, joka ei vielä ole päässyt viidentoista 
vuoden ikään. Sitä vastaan on erittäin vedetty näkyviin: 
271 §:ssä salavuoteus sen kanssa, jonka kasvatus tahi ope
tus on rikollisen velvollisuutena, ja 272 §:ssä salavuoteus, 
jota siinä mainitut hoitolaitosten palveluksessa olevat miehet 
harjoittavat jonkun sellaiseen laitokseen otetun naisen kanssa; 
mainituissa tapauksissa on nainen tietysti rangaistava 270 §:n 
jälkeen. Edelleen sisältää 273 § tuon äskenmainitun tapauksen, 
milloin tyttöä, joka ei ole päässyt viidentoista vuoden ikään, 
käytetään salavuoteuteen; ja yhteyden vuoksi on siinä myöskin 
säädetty rangaistus muusta haureellisesta toiminnasta tytön 
tahi pojan kanssa, jotka ijältänsä ovat alle viidentoista vuoden, 
jos nimittäin alaikäisten edusmies katsoo voivansa, alaikäi
selle mitään pahempaa vastusta tuottamatta, saattaa rikko
muksen sen verran julkisuuteen, kuin sen syytteesenpano
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tekee välttämättömäksi. Lopuksi kuuluu noiden erittäin nä
kyviin vedettyin tapausten joukkoon myöskin salavuoteus 
mielipuolen naisen kanssa, josta puhutaan 274 §:ssä.

275 §. Siihen riettauteen nähden, minkä se osottaa, 
ja sen vaaran vuoksi, minkä yleiselle terveydelle tuottaa se, 
joka harjoittaa salavuoteutta, vaikka tietää olevansa kuppa- 
taudin saastuttamana, on 275 §:ssä säädetty rangaistus sel
laistakin tapausta varten. Puheenalaisen tarttuman muusta 
levittämisestä puhutaan taas 473 §:ssä.

276 ja 277 §. Parituksen käsite, joka Rikoskaaren 57 
luvun 1 §:ssä on tehty liika ahtaaksi, on 276 §:ssä laajen
nettu; ja Rik. K:n 57 luvun 2 §:ssä olevan määräyksen ase
mesta, että nainen, joka parittajan huoneissa antautuu hau- 
reellisuuden välikappaleeksi, heti pitää pantaman kiinni ja 
sitten tuomittaman rangaistukseen, on, yhtäpitävästi sen kanssa 
mitä ehdotus asetukseksi rikoslain voimaanpanemisesta pu
huu kiinnipanosta, 277 §:ssä säädetty vaan kovennettu ran
gaistus sellaisen naisen harjoittamasta salavuoteudesta.

278 §. Rangaistusta määrättäessä eläimeen sekaantu
misesta ja yrityksestä sellaiseen tekoon, ovat edelläpäin mai
nitut vielä julistamattomat asetukset hengenrangaistuksen 
lakkauttamisesta y. m. sekä moniain laissa määrättyni ran- 
gaistuslajien poistamisesta y. m. otetut huomioon 278 §:ssä, 
johon myöskin on pantu rangaistus luonnottomalla tavalla 
harjoitetusta lihallisesta sekaannuksesta toisen henkilön kanssa 
ja yrityksestä siihen.

279 §. Tässä §:ssä on lopuksi säädetty rangaistus sille, 
joka julkisesti ihmisten nähden tekee jonkun haureellisen 
toiminnan, niin myös sillekin, joka pyytää voittoa muiden 
himoista tahi loukkaa ihmisten puhdastunteisuutta sen kautta, 
että hän myömällä tahi muulla tavalla levittää tahi panee 
yleisön nähtäväksi haureellisen kirjoituksen, maalauksen tahi 
muuta sellaista, joka laadultaan on haureellista.

2 4  Luku.
Niiden rikosten jälkeen, jotka loukkaavat perheen oi

keuksia, avioliittoa ja eri sukupuolten välistä siveyttä, seuraa
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24 luvusta alkaen ja aina 28 luvun loppuun saakka rikkomuksia 
yksityishenkilön henkeä ja ruumiillista loukkaamattomuutta vas
taan, ja näiden perästä tulee 29 ja 30 luvussa niiden kanssa lä
heistä sukua olevat rauhan rikkomiset ja rikokset muiden va
pautta vastaan.

Tämän järjestelmän mukaan puhuu 24 luku »murhasta 
ja muusta taposta44.

§:t 280— 282. Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa ase
tuksessa taposta, ilman kuolettamisen aikomusta, ja muusta 
rääkkäyksestä ihmistä kohtaan on tuo 1734 vuoden laissa 
kovin laaja käsite Rahallinen tappo44 jo saanut ahtaamman 
merkityksen ja tullut tarkemmin määritetyksi sen kautta, että 
kaikki »tapot ilman kuolettamisen aikomusta44 ovat siitä ero
tetut erilleen. Tuo erityinen ja törkeä tahallisen tapon laatu, 
joka nimitetään »murhaksi44," ja joka sen johdosta ynnä Ri- 
koskaaren 12 luvun 1 §:n mukaan nykyään tapahtuu silloin, 
kuin joku, aikeissa tappaa toisen, väijyen ja salaa vie hä
neltä hengen, on kumminkin useinmainitun vielä julkaise
mattoman asetuksen kautta hengenrangaistuksen lakkautta
misesta eräistä rikoksista y. m., pysymällä kiinni eräässä 
tärkeämmässä tuntomerkissä, määritelty siihen tapaan, että 
murha tapahtuu silloin, kuin joku, aikeissa tappaa toisen, 
vakaalla aikomuksella vie häneltä hengen. Tästä seuraa 
että käsite tahallinen tappo sen kautta on rajoitettu niihin 
tapauksiin, joissa joku, aikomuksessa tappaa toisen, pikais
tuksissa vie häneltä hengen. Tämän käsityksen mukaan, 
joka on yhtäpitäväinen nykyajan tieteen ja ulkomaiden lain
säädännön kanssa tällä alalla, ovat käsitteet murha ja ta
hallinen tappo rikoslakiehdotuksessa määritetyt, edellinen 280 
ja jälkimmäinen 281 §:ssä. Yhtäpitävästi 52 §:n kanssa sekä 
soveltamalla tahalliseen tappoon, mitä yllämainitun 1866 vuo
den asetuksen 1 §:ssä jo on määrättynä taposta ilman tap
pamisen aikomusta, on 281 §:ssä sen ohessa huomautettu, 
että se on pidettävä erinomaisen lieventävänä seikkana, jos 
tapettu aikaisemmin on kiihoittanut tappajan suuttumaan. —  
Jos joku, toisen nimenomaisesta ja vakavasta pyynnöstä, tap
paa hänet tahi on hänelle apuna, kun hän surmaa itsensä,
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esim. jos sitä pyytää pahasti haavoitettu henkilö, joka haluaa 
lyhentää kärsimyksiäpä, mitkä kuolema kumminkin aivan 
todennäköisesti pian lopettaisi, niin sellaisessa tapetun teke
mässä pyynnössä löytyy painava syy vähentämään rangais
tusta siitä tahallisesta taposta, johon rikollinen siten tekee 
itsensä syypääksi. Ulkomaiden lainsäädännön esimerkkiä nou
dattaen on sen vuoksi puheenalainen tappo pantu erikseen 
282 §:ään, jota sopii käyttää myöskin milloin joku löydetään 
syypääksi sellaiseen itsensä surmaamisen auttamiseen, johon 
hän on ryhtynyt itsensä surmanneen nimenomaisesta ja va
kaasta pyynnöstä. Jos joku sitä vastaan ilman sellaista 
pyyntöä auttaa sitä, jonka hän löytää valmiina itseänsä sur
maamaan, niin tuon toisen päätöksessä menettää henkensä 
löytyy tosin jonkunlainen syy alentamaan rangaistusta alle 
sen määrän, mikä tavallisesti on oleva seurauksena avun
annosta murhaan; vaan koska seikat sellaisessa tapauksessa 
kuitenkaan eivät ole niin lieventävät, kuin edellisessä tapauk
sessa, on 282 §:ssä säädetty, että sellainen avuntekijä pitää 
rangaistaman niinkuin avunannosta tahalliseen tappoon. It- 
sensäsurmaajalle ei sitä vastaan löydy mitään rangaistusta 
rikoslakiehdotuksessa, eikä myöskään yrityksestä itsensä sur
maamiseen. Jos itsensä surmaaminen jo on tapahtunut, niin 
ei rangaistus enää voi sattua kuolleen tahtoon, ja sitä paitsi 
se on kirkkolain eikä rikoslain asiana määrätä miten kuollut 
on haudattava (vertaa 88 §:ää kirkkolaissa Joulukuun 6 p:ltä 
1869). Jos itsensä surmaaminen sitä vastaan on jäänyt yri
tykseen, niin siinä on aihetta, ei rankaisemiseen, vaan sie
lunhoitoon tahi sairaanhoitoon, että se toivottomuus tahi 
mielensairaus, josta yritys itsensä surmaamiseen on lähtenyt, 
saataisiin poistetuksi.

283 §. Tämä §, jossa puhutaan aiheettomasta taposta, 
mikä on tahallisen pahoinpitelyn seurauksena, liittyy edellä
mainitun Marraskuun 26 p:nä 1866 annetun asetuksen 1 §:ään. 
Rangaistusmääräykset 283 §:ssä ovat laaditut 281 §:n rangais
tusten mukaisiksi, jota paitsi samalla on selvemmästi vedetty 
näkyviin, että erinomaisen lieventäviä seikkoja saattaa ilmaan
tua myöskin silloin, kuin tappo on seurauksena vakaalla ai
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komuksella toimitetusta pahoinpitelystä, esim. jos isä niin 
pahoin pitelee tyttärensä viettelijää, taikka jos joku, saa
dakseen törkeän rikoksentekijän kiinni, vakaalla aikomuk
sella lyö häntä niin kovasti, että hän kuolee.

284 ja 285 §. Soveltumalla kaikkiin edellisiin §:iin 
tässä luvussa uudistaa 284 § mitä jälkimmäinen kappale 
1866 vuoden asetuksen 10 §:ssä sisältää ja 285 § mitä edel
linen kappale 1866 vuoden asetuksen samassa §:ssä sisältää, 
mikäli sanottu § koskee tappoa. 285 §:ssä on kumminkin 
rangaistus osallisuudesta törkeässä tappelussa ulotettu sel
laisiinkin tapauksiin, joissa kaksi tahi useampia edeltäpäin 
tehdyn välipuheen perästä on hyökännyt jonkun päälle, sillä 
tämä rangaistus on oikeastaan edesvastaus osallisuudesta 
noiden useiden toimittamassa tappelussa, ja sen vuoksi pitää 
se, milloin se tulee pantavaksi yhteen sen rangaistuksen 
kanssa, joka on seurauksena yrityksestä johonkin samassa 
§:ssä mainittuun törkeämpään rikokseen, katsottaman syyksi 
viimmeksimainitun rangaistuksen ylentämiseen, niinkuin 99 
§:ssä säädetään.

286 §. Ettei kävisi tarpeelliseksi moneen paikkaan 
rikoslakiehdotuksessa panna samoja rangaistusmääräyksiä siltä 
varalta, että joku muu ihmishengelle vaarallinen tahallinen 
teko, joka ei ole pahoinpitelyä, on matkaansaattanut jonkun 
henkilön kuoleman, on 286 §:ään pantu yhteinen määräys 
kaikkien sellaisten tapausten varalle.

287 §. Useinmainitun 1866 vuoden asetuksen 2 § on 
uudistettu 287 §:ssä; siitä on kuitenkin jätetty pois sana 
„laiminlyöminen“ niillä perusteilla, jotka ovat esitetyt näissä 
perussyissä §:ien 56 — 59 kohdalla, ja törkeän huolimatto
muuden tuottamasta taposta säädetty kuritusrangaistus on 
muutettu vankeudeksi siitä syystä, ettei kuoleman tuottami
nen tässä tapauksessa lähde sellaisesta mielenlaadusta, jolle 
sellainen kireämpi kuritus, mikä asuu tuossa laadultaan ko
vimmassa vapausrangaistuksessa, on tarpeen.

288 §. Soveltamalla myöskin tahalliseen tappoon mitä 
1866 vuoden asetuksen 3 § sisältää, on tämä § uudistettu 
288 §:ssä; pykälän alusta on kumminkin jätetty pois sanat
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,,taikka syyllisellä vaikuttamalla44, sillä ne eivät voi olla yh
teydessä niiden jälempänä seuraavain sanain kanssa, jotka 
kuuluvat näin: „vaikka ei kuolema suorastaan ollutkaan hä
nen toimintansa seurauksena, vaan lähti jostakin muusta 
hänen toimintansa kautta vaikuttavaisuutta saaneesta syystä44. 
Tuottamuksen käsite sisältää, näet, juuri sen, ettei tapah
tunut oikeudenloukkaus ole mikään suoranainen seuraus rikok
sentekijän toiminnasta, vaan että se lähtee jostakin muusta 
sen kautta vaikuttavaisuutta saaneesta syystä. Kysymyksessä 
viivyttelemisestä lääkitysten käyttämisessä on huomautettu, 
että se on katsottava erityiseksi tapaturmaksi, ei ainoastaan 
vasta silloin, kuin lääkitystä olisi voitu käyttää vaan jo sil
loinkin, kuin sitä olisi voitu hankkia ja käyttää, vaikka 
jätettiin käyttämättä, sillä jo tässäkin tapauksessa tulee 
laiminlyöminen muiden syyksi, ja siihen nähden tehtäisiin 
väärin jos rikoksentekijän rangaistus sentakia suurennettaisiin.

§:t 289—291. Rangaistusmääräystä muuttamalla on 289 
§:ssä uudistettu mitä toinen kappale 1866 vuoden asetuksen 
21 §:ssä sisältää valmistelusta myrkytykseen; jonka jälkeen 
290 ja 291 § viittaavat muissa paikoissa rikoslakiehdotuk- 
sessa löytyviin säännöksiin myrkytyksestä tahi taposta eri
näisissä tapauksissa. Erityisten määräysten laatiminen mur
hasta ja tahallisesta taposta myrkyn avulla sekä niiden yrit
tämisestä on katsottu tarpeettomaksi, koska sellaiset rikokset 
voidaan alistaa 280 ja 281 §:n alle.

2 5 Luku.
Myöskin tämän luvun sisällys „haavasta ja muusta 

ruumiinvammasta44 on enimmäksi osaksi otettu asetuksesta 
taposta, ilman kuolettamisen aikomusta, ja muusta rääk
käyksestä ihmistä kohtaan, annettu Marraskuun 26 p:nä 1866, 
josta asetuksesta sellaiset rikkomukset, mitkä sisältävät rau
han rikkomista ja rikoksia toisen vapautta vastaan, ovat 
siirretyt 29 ja 30 lukuun. 25 luvusta ovat myöskin mää
räykset useimmista raskauttavista seikoista jätetyt pois, koska 
ne ovat vedetyt näkyviin jo 50 §:ssä. Tässä alempana mai
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nitaan tärkeimmät niistä kohdista, joissa muuten on poikettu 
1866 vuoden asetuksesta.

§:t 292— 297. 292 §:ssä, joka vastaa 1866 vuoden
asetuksen 4 §:ää, on tarkemmin määrätty, että vaikeana 
ruumiinvammana pidetään näön kadottamista ei ainoastaan 
molemmista, vaan jo toisestakin silmästä, sekä että vaikeaksi 
terveydenvammaksi pitää katsottaman myöskin kaikellainen 
heikkomielisyys. „Hengen vaarallisen kivunu asemesta on 
pantu määräys „tullut pitkäksi aikaa kovin kivulloiseksi“ 
osottamaan erästä vaikean ruumiinvamman laatua, koska sekä 
lääkärit että tuomarit ovat hyvin eri tavalla ymmärtäneet 
edellistä käsitettä ja koska se vastedeskin saattaisi antaa 
aihetta yhtäläisyyttä puuttuvaan lainkäyttämiseen, sillä eri hen
kilöillä on kullakin eri käsityksensä siitä, onko joku tauti 
hengelle vaarallinen vai eikö, ja saattaapa käydä niinkin, 
että joku tauti, joka ei näytä olevan vaikeampaa laatua, kum
minkin arvataan hengelle vaaralliseksi siitä syystä, että sa
man taudin loppuna muissa tapauksissa on ollut kuolema 
taikka että se on saattanut sairaan sellaiseen tilaan, missä 
kuolema näytti olevan tulossa. Käsite ^pitkäksi aikaa kovin 
kivulloinen“ pitää sitä vastaan paremmin yhtä muiden laa
tujen kanssa käsitteessä vaikea ruumiinvamma, jotka laadut 
kaikki tarkoittavat kestäväistä vammaa ruumiissa tahi sielussa. 
—  Seuraavista pykälistä 293 § vastaa 5 §:ää 1866 vuoden 
asetuksessa, ja saman asetuksen 20 §:ää taas vastaa 294 §, 
missä pahoinpitely raskaana olevaa naista kohtaan, josta vasten 
aikomusta seuraa naisen sikiölle kuolema, on asetettu vas
ten tarkoitusta aikaansaadun vaikean ruumiinvamman kanssa 
samanarvoiseksi. — Niinkuin 286 §:ssä jo säädettiin taposta, 
samoin on, moneen kertaan määräilemisen välttämiseksi, 295 
§:ssä kerrassaan lausuttu, että se, joka on matkaansaattanut 
vaikean ruumiinvamman y. m. sen kautta, että hän on ta
hallansa tehnyt jonkun teon, joka saattaa jonkun henkilön 
yhtä ilmeiseen vaaraan, kuin tahallinen pahoinpitelykin, pitää 
rangaistaman niinkuin jos hän olisi matkaansaattanut saman 
seurauksen pitelemällä toista pahoin. — Sitten 296 ja 297 
§:ssä uudistetaan 1866 vuoden asetuksen 10 §:n sisällys,
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mikäli se koskee vaikeata ruumiinvammaa, ja rangaistus 297 
§:ssä on, niinkuin 285 §:ssäkin, määrätty olemaan edesvas- 
tauksena osallisuudesta tappelussa.

§:t 298— 307. Mitä muuta 1866 vuoden asetus sisältää 
ruumiinvammasta, se on, muutettuna tahi muuttamatta, uudis
tettu rikoslakiehdotuksessa siten, että rikoslakiehdotuksen 
298 § vastaa sanotun asetuksen 7 §:ää, 299 § 11 §:ää, 300 
§ 6 ja 8 §:ää, 301 § 9 §:ää, 302 § 12 §:ää, 303 § 17 §:ää, 
304 § 22 §:ää, 305 § 24 §;ää sekä 306 ja 307 § 29 §:ää.. 
306 §:ssä on tehty se muutos, että pahoinpitely sellaisella 
hengenvaarallisella aseella tahi välikappaleella, joka mainitaan 
304 §:ssä, on pantu virallisen syytteen alaiseksi sen isomman 
vaaran takia, mikä moisella aseella tahi välikappaleella hä- 
tyyttämisestä on. — Mitä 1866 vuoden asetuksen 23 §:ssä 
on säädettynä, sitä ei ole tarvittu panna 25 lukuun, sillä 
rikoslakiehdotuksen 61 § on tehnyt sellaisen säännöksen lii- 
kanaiseksi.

Lopuksi on 308 §:ssä huomautettu, että muutamissa 
muissakin paikoissa rikoslakiehdotuksessa löytyy säännöksiä 
ruumiinvammoista, esim. 322 §:ssä.

2 6  Luku.
Tämä luku »kaksintaistelusta" liittyy tosin Marraskuun 

26 p:nä 1866 annettuun asetukseen tässä aineessa, mutta se 
sisältää yleensä lempeämpiä rangaistusmääräyksiä, kuin mai
nittu asetus. Kaksintaistelussa tullutta ruumiinvammaa tahi 
kuolemaa ei, näet, sovi arvostella samalta näkökannalta, kuin 
samallaisia tekoja tavallisissa tapauksissa; sillä se, .joka 
kaksintaistelussa on saanut haavan tahi kuoleman, on jo 
edelläpäin ehdollisesti siihen suostunut, ja kaksintaistelun 
alkusyy, joka on ottaa tahi antaa hyvitystä jostakin todelli
sesta tahi luullusta kunnianloukkauksesta, ei tavallisesti osota 
mitään halpaa mielenlaatua, mutta tosin rikollista. Tuo jos
kus lausuttu varominen, että kaksintelujen lempeämpi ran
kaiseminen saattaisi pitää elossa muutamissa paikoissa maas
samme löytyvää taipumusta hengenvaarallisten aseiden käyt
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tämiseen tappelussa, lienee saanut alkunsa siitä, että on 
jäänyt huomaamatta se, että kaksintaistelusta sen käsitteen 
mukaan ensin tehdään välipuhe ennenkuin käydään taistele
maan, jota vastaan se ei tapahdu tavallisessa tappelussa, niin 
myös sekin, että hengenvaarallisten aseiden väärinkäyttämistä 
voidaan vastustaa muilla määräyksillä, kuin säätämällä kovia 
rangaistuksia kaksintaistelusta (vertaa 304 ja 306 §:ää).

§:t 309— 312. 309 §:ään, joka vastaa 2 §:ää 1866
•vuoden asetuksessa kahden-kamppauksesta, on sellaisesta 
kaksintaistelusta, joka on alettu, vaan keskeytetty, pantu 
lisäys, joka määrää kovemman rangaistuksen siltä varalta, 
että taistelusta tehdyn välipuheen mukaan toisen taikka mo
lempain piti kuoleman. — Samallainen lisäys on pantu myös
kin 310 sekä 311 §:ään, jotka vastaavat 1 §:ää 1866 vuoden 
asetuksessa. — 312 §:ssä taas on säädetty kovempi rangais
tus siltä varalta, että kaksintaistelija on tehnyt itsensä vilp
piin syypääksi.

313 ja 314 §. Sen sijaan että 3 § 1866 vuoden ase
tuksessa osottaa, mitä apumiehiin kaksintaistelussa tulee, 
lain yleisiin säännöksiin osallisuudesta rikoksissa, on 313 
§:ssä heitä varten tehty poikkeus mainituista säännöksistä; 
sillä nähtävästi menetellään järkevämmin siinä, ettei kovin 
suurilla rangaistuksilla peloiteta kaksintaisteluun apumiehinä 
sekaantumasta juuri niitä henkilöitä, joiden väliintulon kautta 
kaksintaistelu useinkin ehkä saadaan jäämään alkamatta taikka 
taistelun seuraukset ainakin lievennetyiksi. — Sitä vastaan 
on siltä varalta, että sellainen apumies on toiminut yllyttäjänä 
kaksintaisteluun, 314 §:ssä hänelle määrätty, niinkuin luon
nollista on, yllyttäjän rangaistus.

2 7 Luku.
Tämä luku puhuu, niinkuin sen ylikirjoituksessa sano

taan, „lapsenmurhasta ja muusta sikiön tappamisesta* sekä 
uudistaa muutamilla muutoksilla mitä Marraskuun 26 p:nä 
1866 annetussa asetuksessa lapsenmurhasta y. m. on sää
dettynä lapsenmurhasta, kuoleman tuottamisesta sikiölle tahi
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sikiön ulosajamisesta, jota vastaan saman asetuksen määräyk
set sikiön ulospanemisesta löytyvät seuraavassa 28 luvussa 
yhdessä muiden sen kanssa samaa sukua olevain rikosten 
kanssa, joiden kautta muukin avuton henkilö voi joutua vaa
ralliseen tilaan.

§:t 315—319. Sen rikoksen kautta, josta puhutaan 1 
§:ssä 1866 vuoden asetuksessa lapsenmurhasta, äiti lieven
täväin asianhaarain vallitessa tappaa tahallansa sikiönsä. Koska 
aikomuksesta lähtenyt tappo, niinkuin 280 ja 281 §:stä näkyy, 
kumminkin saattaa olla joko murha tahi tahallinen tappo, 
niin tämä erotus, joka 1866 vuoden asetuksen 1 §;ssä on 
jätetty huomaamatta, on nyt otettu varteen 315 §:ssä, joka 
sen vuoksi määrää kovemman rangaistuksen todellisesta lap
senmurhasta ja vähemmän sikiön tahallisesta tappamisesta. 
Sen lisäksi on kummankin rikoksen yrittämisestä säädetty 
rangaistus, mutta niitä tarkempia määräyksiä tällaisista yri
tyksistä, jotka löytyvät 1866 vuoden asetuksen 2 §:ssä, ei 
ole tarvittu uudistaa, sillä ne astuvat näkyviin jo 4 luvun 
määräyksistä. — Mitä 1 ja 2 § 1866 vuoden asetuksessa 
sisältää osallisuudesta lapsenmurhassa, se on yhteydessä 5 
§:n määräysten kanssa osallisuudesta^ikiön kätkemisessä tahi 
hävittämisessä otettu rikoslakiehdotuksen 319 §:ään, sitten- 
kun 316, 317 ja 318 § ensin muutoksilla on uudistanut mitä 
§:t 3, 4 ja 5 mainitussa 1866 vuoden asetuksessa sisältävät 
tuottamuksesta sikiön kuolemaan sekä sikiön kätkemisestä 
ja hävittämisestä. Tässä ovat määräykset 316 ja 317 §:ssä 
tuottamuksesta sikiön kuolemaan laaditut paremmin yhtäpitä
viksi sen kanssa mitä 287 § säätää kuoleman tuottamisesta 
yleensä, ja 318 §:ssä ovat rangaistukset sikiön hävittämisestä 
ja kätkemisestä kovennetut. Sitä paitsi on 318 § muuten 
saanut sellaisen sanain muodon, joka osottaa, että äidille 
pitää tuomittaman rangaistus siitä että hän on saattanut si
kiönsä hukkaan, vaan ei siitä että häntä siinä tapauksessa 
kenties epäillään sikiönsä tappamisesta.

§:t 320— 326. §:issä 320— 322, jotka puhuvat sikiön 
ulosajamisesta, uudistetaan mitä §:t 6— 8 yllämainitussa 1866 
vuoden asetuksessa pääasiallisesti sisältävät; jonka jälkeen
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323 §, mitä tulee sikiön ulospanemiseen, viittaa 28 lukuun, 
ja 324 ja 325 §, niinkuin sanotun asetuksen 11 §:kin, 
sisältää rangaistusmääräyksiä sille makaajalle, niille vanhem
mille ja sille isäntäväelle, jotka käytöksensä kautta ovat an
taneet aihetta sikiön kuolemaan. Lopuksi on 326 §:ään 
otettu mitä 12 § 1866 vuoden asetuksessa säätää siitä, että 
määräyksiä luvattoman sekaannuksen kautta raskaaksi tulleen 
naisen tekemistä rikoksista hänen sikiötänsä kohtaan pitää 
käyttää myöskin muutamissa sellaisissa tapauksissa, joissa 
avioliiton ulkopuolella siitetty lapsi nauttii aviolapsen oikeuk
sia; ja on, Naimiskaaren 5 luvun 1 §:n johdosta, 326 §:ssä 
otettu huomioon sekin tapaus, että kihlaus on seurannut 
makaamista.

2 8  Luku.
Tämä luku, joka puhuu »lapsen tahi muun avuttoman 

henkilön ulospanemisesta“ , sisältää 1866 vuoden lapsenmurha- 
asetuksen 9 ja 10 §:ssä mainitut rikokset, jotka tapahtuvat 
siten, että luvattomasta sekaannuksesta raskaana ollut nainen, 
aikomuksessa vapauttaa itsensä äidinvelvollisuuksistansa, vaan 
ei tappamisen aikomuksessa, on pannut ulos vastasyntyneen 
lapsensa; sen lisäksi sisältää 28 luku myöskin määräyksiä 
mainittuin rikosten kanssa samaa laatua olevista rikkomuk
sista, jotka tehdään siten, että joku missä muussa tilaisuu
dessa hyvänsä tahallaan panee tahi jättää avuttomaan tilaan 
jonkun henkilön, jota hän on velkapäähoitamaan tahi saattamaan.

§:t 327—331, Viimmeksimainittu rikos, josta se toi
minta, minkä kautta äiti panee ulos vastasyntyneen aviotto
man lapsensa, ainoastaan on alempi laatu, on pantu 327 ja 
328 §:ään, jotka §:t sisältävät ei ainoastaan tuon Kunink. 
Kirjeessä Marraskuun 30 p:ltä 1743 mainitun rikkomuksen, 
mikä tapahtuu siten, että opas jättää sen, jota hän on vei- 
kapää saattamaan matkalla Lapinmaassa, vaan myöskin kaikki 
muut sen kanssa samaa laatua olevat rikokset, paitsi nuo 
edellämainitut, joissa äiti panee ulos aviottoman sikiönsä 
päästäkseen sen hoidosta, sillä nämät rikokset löytyvät 329 
ia 330 §:ssä. Viimmeksimainittuja rikoksia varten säädetyt
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rangaistukset ovat jonkun verran muita tässä luvussa mää
rättyjä rangaistuksia vähemmät niistä samoista syistä, joiden 
takia 27 luvussa säädetyt rangaistukset äidin tekemästä lap- 
senmurhasta tahi tahallisesta sikiönsä tappamisesta ovat lem- 
peämmät, kuin 24 luvussa säädetyt rangaistukset muusta 
murhasta tahi tahallisesta taposta. Mutta samoistapa syistä 
nuo lempeämmät rangaistukset 329 ja 330 §:ssä ovat rajoi
tetut ainoastaan niihin tapauksiin, joissa äiti panee ulos lap
sensa kun se vielä, koska se on juuri hiljakkoin syntynyt, 
on katsottava sikiöksi; siitä seuraa siis, että rangaistus pitää 
tuomittaman 327 tahi 328 §:n jälkeen, jos lapsi myöhemmin 
pannaan ulos. — Ettei syntyisi väärää käsitystä, on lopuksi 
331 §:ssä huomautettu, että se ei ole alistettava 28 luvun 
alle, jos äiti tappamisen aikomuksessa panee sikiönsä sur
mille, vaan että sellainen rikos pitää 27 luvun jälkeen ran- 
gaistaman niinkuin siinä säädetään lapsenmurhasta tahi ta
hallisesta sikiön tappamisesta.

2 9  Luku.
Niihin rikoksiin ihmisten henkeä ja ruumiillista loukkaa

mattomuutta vastaan, jotka löytyvät luvuissa 24—28, liittyy 
29 luvussa, joka puhuu „rauhan rikkomisesta^, kaikellaisia 
rikkomuksia, jotka vanhemmassa lainsäädännössä sanotaan 
rikoksiksi useammanlaatuisia rauhoja vastaan, esim. „koto- 
rauhaa“ , „linnarauhaa“ , „käräjärauhaa“ , tierauhaa“ , „mark- 
kinarauhaa“ vastaan. Jos nämät rikokset sitä paitsi sisäl
tävät tapon tahi pahoinpitelyn, niin pitää 29 luvun määräys
ten ohessa käytettämän myöskin 24 tahi 25 sekä 7 luvun 
säännöksiä; jonka tähden erityisiä rangaistusmääräyksiä ta
posta tahi pahoinpitelystä, joka on tapahtunut kun joku 29 
luvussa mainittu rauha on tullut rikotuksi, ei tässä luvussa 
tarvita. Säännökset rosvoamisesta ja muutamista muista ri
koksista, jotka Rikoskaaren 21 luvussa luetaan rikoksiksi 
»yleistä maarauhaa ja tierauhaa“ vastaan, löytyvät taas ri- 
koslakiehdotuksen 36 ja 40 luvussa, joihin lukuihin ne, pää
ominaisuuksiensa puolesta, parahiten kuuluvat. Rikoskaaren
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22 luvussa mainitut rikokset naisrauhaa vastaan ovat sitä 
vastaan yhdessä säännösten kanssa laittomasta kiinnipanosta 
sekä kiduttamisesta tunnustukseen, joista kotorauhan rikko
misen ohessa puhutaan Rikoskaaren 20 luvun 7 ja 8 §:ssä, 
saaneet sijansa rikoslakiehdotuksen 30 luvussa muitten va
pautta vastaan tehtyjen rikosten joukossa; sillä loukatun 
henkilön ulkonaisen vapauden hätyyttäminen, jossa vapau
dessa asuu hänen oikeutensa itse määrätä toimintansa ja 
olopaikkansa, on viimmeksimainittuin rikkomusten pääasiallisin 
tuntomerkki.

§:t 332—336. Tämän johdosta puhuvat 29 luvun viisi 
ensimmäistä §:ää rikoksista kotorauhaa vastaan, niin että 
332 ja 333 §, jotka §:t osaksi uudistavat 18 §:n määräykset 
1866 vuoden asetuksessa rääkkäyksestä ihmistä kohtaan 
y. m., merkitsee väkivaltaisen tahi salaisen tunkemisen toisen 
kotoon niin myös luvattoman viipymisen siellä rikkomukseksi, 
jonka jälkeen 334 §:ssä, Rikoskaaren 52 luvun 2 §:ään kat
soen, on puheenalaisten rikosten joukkoon luettu myöskin luvat
tomat kotoetsinnöt. —* 335 §:ssä uudistetaan Rikoskaaren 20 
luvun 6 §:n sisällys jossakin määrässä muutetussa ja laajen
netussa muodossa, jota paitsi on säädetty isompi rangaistus 
sille, joka toista vahingoittaakseen viskaa jotakin sisään tä
män kotoon taikka ampuu aseella sellaiseen paikkaan. Luon
nollisesti sellaisessa tilaisuudessa ehkä tapahtuneen pahoin
pitelyn tahi tapon rangaistus, tahi rangaistus vastamainittuin 
rikosten rangaistavasta yrittämisestä, jos rikos on yritykseen 
jäänyt, pitää pantanaan kotorauhan rikkomisesta lähteneen 
rangaistuksen kanssa yhteen. — 336 §:ssä määrätään, että 
kotorauhan rikkomisen syytteesenpano ja rankaiseminen on 
riippuvainen asianomistajan alkuunpanosta; sillä sellaisen toi
minnan rikollisuus katoo, jos asianomistaja suostuu siihen 
häiriöön kotorauhassansa, minkä toiminta muuten sisältää. 
Yhtäpitävästi 306 §:n kanssa on kuitenkin tehty poikkeus 
sellaisen tapauksen varalta, jossa kotorauhan rikkoja samalla 
on rikkonut 304 §:ää vastaan sen kautta, että hän, aikomuk
sessa pidellä toista pahoin, silloin on käyttänyt hengenvaa
rallista asetta tahi välikappaletta.
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§:t 337— 339. Se, mitä 332 ja 333 § sisältää, on 337 
§:ssä sovellettu niihin rauhan rikkomisiin, jotka tehdään sel
laisessa paikassa, missä linnarauhaa 1, 2 ja 3 kohdan mukaan 
Keisarillisessa Asetuksessa Joulukuun 27 piitä 1817 voidaan 
rikkoa, taikka myös virkahuoneessa tahi istuvan oikeuden 
edessä; jonka jälkeen 338 § puhuu sellaisista osaksi samal- 
laisissa paikoissa, sekä osaksi julkisissa kokouksissa ja toi
mituksissa tapahtuneista vähemmistä rauhan rikkomisista 
jotka syntyvät siten, että joku niissä kiroilee, pitää muuta melua 
tahi käyttäytyy sopimattomasti. (Vertaa Rikoskaaren 3 lu
vun 1 §:ää ja Ulosottokaaren 1 luvun 6 §:ää). — 339 §:ään 
on pantu huomautus, että 17 luvussa jo on säädettynä rau
han rikkomisesta siinä paikassa, missä valtiosäädyt tahi joku 
valtiosäätyin osasto ovat ko’ossa.

§:t 340—342. Sittenkun tämän jälkeen uusia määräyk
siä rauhan rikkomisesta kuolleen ihmisen ruumista vastaan 
ja hautapaikoissa on tullut 340 §:ään, sisältää 341 §, joka 
on saanut alkunsa Rikoskaaren 21 luvun 8 §:stä, Joulukuun 
12 p:nä 1734 annetun Kunink. Kestikievarisäännön 23 §:stä 
ja Kunink. Asetuksesta Helmikuun 14 piitä 1752 sekä Kauppa
kaaren 7 luvun 6 §istä, kaikellaisia tie- ja markkinarauhan 
rikkomisia. Lopuksi 342 §, Maaliskuun 24 p:nä 1873 anne
tun lauttaussäännön 11 §;ään katsoen, sisältää eräitä mää
räyksiä rauhan rikkomisesta kulkuväylässä ja lauttaustyössä.

30  Luku.
Läheistä sukua kun ovat rikkomusten kanssa ihmisten 

henkeä ja ruumiillista loukkaamattomuutta vastaan sekä edel
liseen lukuun pantuin rauhan rikkomisien kanssa, lopettavat 
rikkomukset ihmisten ulkonaista vapautta vastaan, jotka pääl- 
lysnimellä „rikoksista toisen vapautta vastaan^ ovat asetetut 
30 lukuun, sen rikosten sarjan, joka rikoslakiehdotuksessa 
alkaa 24 luvun alusta.

§it 343— 347. Ensiksi on 343 §:ssä puhe sellaisista 
törkeistä rikoksista toisen ulkonaista vapautta vastaan, joiden 
kautta tämä vapaus tulee niin rajoitetuksi kuin suinkin. Tässä
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ei ole tehty mitään erotusta loukatun henkilön ikään nähden; 
jota vastaan 344 § puhuu ainoastaan sellaisista rikoksista 
lasten vapautta vastaan, joiden kautta lapset erotetaan siitä 
hoidosta, minkä he laillisilta suojelijoiltaan nauttivat. 345 
§:ssä on sitten puhe kaikista muista tavoista, joilla ihmiseltä 
viedään vapaus, paitsi niistä tapauksista, kun joku ilman 
häijyä aikomusta, mutta myöskin ilman laillista syytä luul
lusta rikoksesta on ottanut toisen kiinni ja siinä mene
tellyt laillisella tavalla, taikka kun joku on laillisesta syystä 
ottanut toisen kiinni, mutta sitten menetellyt toisin, kuin 
mitä kiinnipanosta on säädettynä; nämät tapaukset mai
nitaan 346 §:ssä. Puheenalaiset neljä pykälää uudistavat 
siten erityisiin tapauksiin soveltamalla ja erilaisilla ran
gaistusmääräyksillä mitä 19 § 1866 vuoden asetuksessa 
rääkkäyksestä ihmistä kohtaan sisältää. Sitä vastaan mää
räykset saman asetuksen 18 §:ssä, mikäli ne koskevat kidu
tusta tunnustukseen, löytyvät 347 §:ssä, sillä se pakoitus, 
minkä alaiseksi kidutetun toimintavapaus joutuu, kehoittaa 
nähtävästi panemaan tämän rikoksen 30 lukuun, eikä 25, 
josta, jos kidutuksen ohessa tapahtuu pahoinpitelykin, pitää 
etsittämän rangaistus viimmeksimainitulle rikokselle ja 100 
§:n mukaan pantaman kidutuksesta tuomitun rangaistuksen 
kanssa yhteen. Koska sellainen kidutus saattaa tapahtua 
muillakin keinoilla, niin rangaistusmääräykset 347 §:ssä ovat 
laaditut paljon kovemmiksi, kuin mitä ne äskenmainitussa 
1866 vuoden asetuksessa ovat, että niitä voitaisiin käyttää 
sellaisissakin tapauksissa, joissa ei voida rangaistuksen ko- 
vennusta saada aikaan panemalla yhteen rangaistuksia kidu
tuksesta ja pahoinpitelystä.

§:t 348—355. Näissä §:issä on sitten puhe sellaisista 
rikoksista, jotka Suomenmaan vanhempi lainsäädäntö käsitti 
naisrauhan rikkomiseksi, vaan jotka rikoslakiehdotuksessa ovat 
käsitetyt rikoksiksi naisen vapautta vastaan, sillä naista koh
taan toimeenpantu pakoitus lienee katsottava näiden rikosten 
tärkeimmäksi tuntomerkiksi. Sen ohessa on puheenalaisiin 
§:iin, yhteyden vuoksi, asetettu muutamia muitakin rikoksia, 
jotka ovat läheistä sukua vastamainittuin rikkomusten kanssa.
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Tämän johdosta 348 § puhuu sekä naisen ryöstämisestä että 
naimattoman naisen poisviemisestä, hänen luvallaan, vaan 
ilman naittajan suostumusta; jonka jälkeen 349 § panee sel
laisten rikosten virallisen syyttämisen riippumaan joko naisen 
tahi hänen naittajansa taikka edusmiehensä ilmiannosta; sillä 
naisen vastaisesta menestyksestä pidetään sellaisissa tapauk
sissa ehkä parempaa huolta sen kautta että asia jää salaan, 
kuin sen kautta että rikoksesta tehdään syyte. — Yhteyden 
vuoksi on sitten 350 §:ssä määrätty rangaistus sille naitta
jalle, joka on pakoittanut alaikäisen naisen avioliittoon; tässä 
§:ssä on syyte pantu riippumaan avioliiton purkaantuneesta, 
sillä muissa tapauksissa saattaisi syytteenteko arveluttavalla 
tavalla häiritä perheellisiä oloja, jotka siveellisyyden säilyt
tämiseksi pitää jätettämän koskematta, ja koska avioliiton 
jatkuminen samalla osottaa, että nainen, vaikka hän pakoi- 
tuksesta menikin avioliittoon, jälkeenpäin on siihen suostunut. 
Sitten puhutaan väkivaltaisuudesta naisen vapautta vastaan: 
haureellisella toiminnalla, joka ei ole salavuoteuden harjoit
tamista, 351 §:ssä, makaamalla väkisin 352 §:ssä ja haureel
lisella toiminnalla tahi salavuoteudella, sittenkun nainen on 
joutunut tunnottomaan tilaan, 353 §:ssä; jota paitsi 354 § 
määrää kovemman rangaistuksen siltä varalta, että nainen 
jonkun vastamainitun rikoksen kautta on menettänyt hen
kensä. On näet oltu siinä mielessä, ettei se olisi juuri asian
mukaista, jos, niinkuin Marraskuun 26 p:nä 1866 annetussa 
asetuksessa kunnianloukkauksesta osaksi on tapahtunut, sel
lainen naista kohtaan toimitettu pakoitus, joka saattaa hänet 
haureellisen toiminnan esineeksi, katsottaisiin naista vastaan 
tehdyksi solvaukseksi, sillä sellainen pakoitus sisältää hänen 
vapautensa ahdistamista ja saattaa sen vuoksi vaikeammissa 
tapauksissa olla jotenkin kovan rangaistuksen alainen, vaik
kapa väkisinmakaamista ei olekaan harjoitettu. —  Vääräin 
käsitysten poistamiseksi on 355 §:ssä viitattu edelläpäin ri- 
koslakiehdotuksessa oleviin säännöksiin haureuden harjoitta
misesta lasten kanssa, jotka ijältänsä ovat alle viidentoista 
vuoden, ja salavuoteudesta mielipuolen naisen kanssa.

§:t 356—358. Koska toisen vapautta voidaan loukata
.17 *
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myös senkin kautta, että joku, suorastaan pitelemättä toista 
pahoin taikka viemättä häneltä vapautta niinkuin 345 §:ssä 
sanotaan, pakoittaa hänet tekemään, sallimaan tahi jättämään 
tekemättä jotakin, esim. tekemään rikoksentekijälle jonkun 
palveluksen, sallimaan sen että hän riisutaan alastomaksi, 
jäämään määrätylle paikalle j. n. e., niin on, sillä edellytyk
sellä että asianomistaja itse tekee siitä syytteen, 356 §:ssä 
säädetty rangaistus sellaisesta toisen vapauden loukkaami
sesta. — Saattaapa toisen toimintavapaus tulla häirityksi 
myöskin sen kautta, että joku uhkaa häntä vastedes tapah
tuvalla rikoksella; sillä uhattu joutuu sen kautta levotto
maksi ja pakoitetaan ryhtymään varokeinoihin, vieläpä ehkä 
tekemään tahi jättämään tekemättä jotakin, mikä muuten ei 
olisi tullut kysymykseenkään. Vielä rangaistavammaksi käy 
sellainen uhkaus, jos siitä rikoksesta, jolla uhataan, voi syn
tyä jotakin yleisempää vaaraa. Siitä syystä on 357 §:ään 
pantu rangaistus sellaisesta uhkauksesta, ja 358 §:ssä on 
sallittu, että oikeus voi, tutkinnon jälkeen, velvoittaa uhkaa
jan asettamaan käytöksestään vakuuden (esim. pantin, ta
kauksen tahi että hän muuttaa pois paikkakunnalta), taikka 
astumaan vankilaan joksikin ajaksi, joka kumminkaan ei saa 
olla yhtä vuotta pitempi.

31 Luku.
Rikoksia ihmisten ulkonaista vapautta vastaan seuraavat

31 ja 32 luvussa rikokset ihmisten kunniata vastaan, joten 31 
luku puhuu „väärästä ja todistamattomasta ilmiannosta^ sekä
32 luku «herjauksesta, solvauksesta ja muusta halventami- 
sesta“. Molemmat luvut liittyvät Marraskuun 26 p:nä 1866 
annettuun Keisarilliseen Asetukseen väärästä ilmi-annosta ja 
muusta kunnianloukkauksesta.

§:t 359—365. 31 luvussa 359 § vastaa äskenmainitun 
1866 vuoden asetuksen sekä 1 §:n ensimmäistä osaa että 3 
§:ää; jota vastaan 360 § uudistaa osan 1 §:n toisesta kap
paleesta, ja 361 § lopun viimmeksimainitusta kappaleesta 
ynnä sanotun asetuksen 4 §:n. Se on näet katsottu enim
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män oikeudenmukaiseksi, että ainoastaan se ilmianto, jonka 
joku tekee vasten parempaa tietoansa, pitää semmoisena ran- 
gaistaman, vaikka ei siitä seuraakaan mitään syytettä, ja että 
sitä vastaan se ilmianto, joka lähtee ilmeisestä ymmärtömät- 
tömyydestä tahi ajattelemattomuudesta, ei tule rangaistavaksi 
ilmiantona (vaikka sen kyllä sopii rangaista muuna kunnian
loukkauksena), ellei sen johdosta tehdä syytettä. Samalla 
perustuksella pitää sen, joka ilmeisestä ymmärtämättömyy
destä tahi ajattelemattomuudesta ilmiantaa toisen tahi tekee 
toista vastaan syytteen rikoksesta, vaan ei väärän ilmiantajan, 
pääsemän rangaistuksesta, jos hän todennäköisillä todisteilla 
voi näyttää että hänen puheessaan on perää. — 362 § uu
distaa jonkun verran laajennetussa muodossa mitä 2 § 1866 
vuoden asetuksessa määrää sen rankaisemisesta, joka, ran
gaistusta toiselle saadaksensa, häntä vastaan väärin tuo esiin 
raskauttavia seikkoja y. m.; vaan koska se saattaa tapahtua 
myöskin ilmeisestä ymmärtämättömyydestä tahi ajattelemat
tomuudesta, niin tästä löytyy säännös 363 §:ssä. — 364 §:n 
sisällys on niinikään uutta ja määrää rangaistuksen sille,* 
joka on tehnyt rikoksen, mistä toinen on syyttömästi pantu 
kiinni tahi rangaistu, eikä sittenkään koeta saada erehdystä 
oikaistuksi. — 365 §:ssä uudistetaan lopuksi 16 §:n sisällys 
1866 vuoden asetuksessa, mikäli se koskee väärää tahi to
distamatonta ilmiantoa.

3 2  Luku,
Tässä luvussa, jolle on annettu ylikirjoitukseksi «her

jauksesta, solvauksesta ja muusta halventamisesta^ löytyy 
toisessa muodossa mitä 1866 vuoden asetus kunnianlouk
kauksesta pääasiallisesti sisältää sellaisista kunnianloukkauk
sista, joiden tarkoituksena ei ole saattaa loukatulle henkilölle 
rangaistusta. Nämät kunnianloukkaukset ovat 1866 vuoden 
asetuksessa kahta lajia, nimittäin 1 herjaus, jonka kautta 
joku, alentaakseen toisen kansalaisarvoa tahi luottamusta 
häneen, hänestä lausuu soimauksen jostakin rikoksesta tahi 
muusta sellaisesta toiminnasta, josta muut saattaavat ruveta
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häntä halveksimaan, sekä 2 solvaus, joka käsite sisältää muut 
kunnianloukkaukset. Rikoslakiehdotuksessa on sitä vastaan 
otettu huomioon se, että, niinkuin perusteeton ilmianto rikok
sesta saattaa osottaa hyvin erilaista rikollisuutta aina sen mu
kaan jos ilmianto on tehty vasten parempaa tietoa, taikka ym
märtämättömyydestä tahi ajattelemattomuudesta, sama asian
laita myös on olemassa mitä tulee muihin soimauksiin 
häpeällisistä toiminnoista, sekä että myöskin perusteeton ja 
häpäisemisen tahi jonkun vastuksen synnyttämisen aikomuk
sessa toimitettu ilmoitteleminen sellaisista toisen kotoisista sei
koista, jotka eivät ole rangaistuksen alaiset, on katsottava 
toisen kansalaisarvon rikolliseksi loukkaamiseksi.

§:t 366—373. Tämän johdosta 366 § rajoittaa käsitteen 
herjaus vasten parempaa tietoa tapahtuviin soimauksiin hä
päisevistä toiminnoista; jonka jälkeen 367 § samallaisella 
rajoituksella sekä lisäyksellä, joka on saanut alkunsa eräästä 
oikeustapauksesta, uudistaa mitä jälkimmäinen kappale 6 
§:ssä 1866 vuoden asetuksessa sisältää. — 368 §:ssä on 

‘ sitten säädetty rangaistus sille, joka ilmeisestä ymmärtä
mättömyydestä tahi ajattelemattomuudesta joko toista vastaan 
tekee sellaisen soimauksen, josta puhutaan 366 §:ssä, taikka 
menettelee niin, että se, joka on syytön, ehkä pidetään jo 
honkin häpeälliseen toimintaan syypäänä. — 369 §:ssä on 
käsite solvaus ymmärretty samalla tavalla, kuin 1866 vuoden 
asetuksen 7 §:ssä, kumminkin siten, että solvauksiksi luetaan 
ne kunnianloukkaukset, joita ei sovi alistaa niiden määräysten 
alle, mitkä löytyvät kolmessa lähinnä edellisessä §:ssä. Tässä 
on rangaistus sellaisesta solvauksesta, joka loukkaa naisen 
kainoutta, melkoisesti vähennetty, sillä ne loukkaukset naisen 
kainoutta vastaan, jotka samalla sisältävät pakoitusta hänen 
vapauttansa kohtaan, ovat jo 351 §:ssä asetetut kovemman 
rangaistuksen alaisiksi. — 370 §:ssä on oikeuksille annettu 
valta sellaisissa tapauksissa, joissa loukattu heti on solvauk
sella kostanut kärsimänsä kunnianloukkauksen, asianhaarain 
mukaan, rangaistuksen asemesta antaa varoitus joko toiselle 
tahi molemmille asianosaisille. Syytteenteko on näet 372 
§:n, niinkuin 1866 vuoden asetuksen 13 §:nkin mukaan, riip
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puvainen loukatun ilmiannosta, kun tämä on yksityinen hen
kilö, ja sellaisissa tapauksissa, joissa tämä asianomistaja itse 
on yhtä syyllinen tahi vielä syyllisempikin, kuin hänen riita- 
miehensä, näkyy useinkin, että syyte on lähtenyt enemmän 
vihasta kuin oikeudentunnosta, sekä että silloinkin saattaa 
käydä niin, että se, joka solvauksella on kostanut jonkun 
pahan kunnianloukkauksen, on tehnyt sen kunnianloukkauk
sen synnyttämässä mielenliikutuksessa, jota hän ei ole jak
sanut hallita. — 371 §:ssä mainitaan, niinkuin ylempänä jo 
huomautettiin, se erityinen rikkomus, joka tapahtuu siten, 
että joku, aikomuksessa häväistä toista tahi saattaakseen 
hänelle jonkun vastuksen, perusteettomasti julkaisee jonkun 
kotoisen seikan, joka ei ole minkään rangaistuksen alainen; 
ja on rangaistus tästä rikkomuksesta määrätty samaksi kuin 
solvauksesta. — Niinkuin äsken huomautettiin, on syytteen- 
teko sellaisista kunnianloukkauksista, joista tässä luvussa pu
hutaan, 372 §:ssä, niinkuin 1866 vuoden asetuksen 13 ässä
kin on tapahtunut, yleensä pantu riippumaan yksityisen asian
omistajan alkuunpanosta. Vaan koska kunnianloukkaus, joka 
tapahtuu julkisen viranomaisen edessä, tahi tehdään virka
miehelle, kun tämä on virkansa toimissa, tahi hänen virkansa 
takia, taikka jonka virkamies virassaan tekee, samalla sisäl
tää loukkauksen yleistä oikeusjärjestystä vastaan, niin 372 
§:ssä on viralliselle syyttäjälle annettu ehdoton valta syyt- 
teentekoon kunnianloukkauksista tällaisissa tapauksissa. — 
373 §:ssä taas on, yhtäpitävästi 15 §:n kanssa 1866 vuoden 
asetuksessa, annettu muutamille siinä luetelluille kuolleen 
henkilön läheisille omaisille valta, että he saavat, niinkuin 
muutkin asianomistajat, tehdä syytteen kuollutta henkilöä 
vastaan tehdystä kunniaa loukkaavasta soimauksesta; tässä 
ei kumminkaan ole uudestaan mainittu minkä ajan kuluessa 
sellainen syyte on tehtävä, sillä 124 §:ssä on jo yksityisten 
syytteitä varten säädetty yleinen vanhentumisaika.

§:t 374—376. Mitä 10 ja 11 § 1866 vuoden asetuk
sessa säätää oikeudesta näyttää että tehty soimaus on totta, 
sekä mitä 12 § sisältää sen rankaisemisesta, joka, loukkaamisen 
aikomuksessa, soimaa toista rikoksesta, josta tämä toinen on
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rangaistu, tahi muusta toiminnasta, minkä toinen on tehnyt, 
se on uudistettu 374, 375 ja 376 §:ssä. Viimmeksimainitussa 
§:ssä löytyy sitä paitsi määräys, että sen, joka todennäköi
sillä perusteilla on näyttänyt että soimaus, jota hän ei ole 
tehnyt vasten parempaa tietoansa eikä häpäisemisen aiko
muksessa, on totta, pitää soimauksestaan jäämän rankaise
matta. On, näet, katsottu johdonmukaiseksi, että vapaus 
aangaistuksesta on tässäkin tapauksessa myönnettävä, koska 
sellainen vapaaksi pääseminen, yhtämukaisesti 4 §:n kanssa 
1866 vuoden asetuksessa, on myönnetty myöskin 361 ja 
363 §:ssä.

377 ja 378 §. Näistä §:istä edellinen uudistaa mitä 16 
§ 1866 vuoden asetuksessa sisältää herjauksesta ja solvauk
sesta. 378 §:ssä taas viitataan muualla rikoslakiehdotuk- 
sessa säädettyihin rangaistuksiin erinäisistä kunnianloukkauk
sista.

3 3  Luku.
Rikoksia ihmisten kansalaisarvoa vastaan seuraa luvuissa 

'33— 44 monellaisia rikoksia ihmisten omaisuutta vastaan, siten 
että varkaus ja näpistely, pesänkavaltaminen, kavallus, ryöstö, 
kiristäminen ja rosvous, sekä varastetun kätkeminen löytyvät 
luvuissa 33— 37, luvaton viljeleminen ja sen kanssa samaa 
sukua olevat rikokset 38 luvussa, murhapoltto ja palovahin
gon tuottaminen sekä muu omaisuuden vahingoittaminen ja 
yleisesti vaaralliset rikokset 39 ja 40 luvussa. Sitten tulevat 
petos ja väärennys, rahaa koskevat rikkomukset, epärehelli
syys ja rangaistava oman voiton pyyntö sekä konkurssirikko- 
mukset luvuissa 41— 44.

33 luvussa, jolla on ylikirjoituksena »varkaudesta ja 
näpistelystä", tehdään, niinkuin tästä ylikirjoituksesta näkyy, 
erotus varkauden ja näpistelyn välillä samaten kuin tähän 
asti voimassa olevassa laissakin. Muutenkin liittyy tämä luku, 
kumminkin suurilla poikkeuksilla, toisaalta Rikoskaaren 40, 
41, 42, 43, 46 ja 47 lukuun 1734 vuoden laissa sekä toi
saalta tähän aineesen kuuluviin määräyksiin tuossa usein-



263

mainitussa asetuksessa moniani laissa määrättyni rangaistus- 
lajien poistamisesta y. m.

379 §. Niinkuin muiden maiden vanhemmat lait, sa
maten on Suomenkin laista tätä ennen ylipäätään puuttunut 
rangaistusmääräyksiä yrityksestä varkauteen, josta ainoastaan 
Kunink. Asetus Joulukuun 2 p:ltä 1766 ja 18 kohta Kunink. 
Selityksessä Maaliskuun 23 p:ltä 1807 sisältää määräyksiä 
mitä tulee taskuvarkauteen. Seurauksena tästä tuntuvasta 
puutteesta on ollut se, että sekä tieteen että käytännön 
alalla tätä vajausta on koetettu kiertää siten, että on jätetty 
ottamatta varteen mitä käsitteesen täydelleen tehty rikos oi
keastaan kuuluu ja tuosta monessa paikassa Rikoskaaressa 
löytyvästä viittauksesta, että varkaan on pitänyt ainakin ottaa 
varastettu esine haltuunsa ennenkun siitä syntyy varkaus, on 
varkaus arvattu täydelleen tehdyksi jo silloin kuin varas va
rastamisen aikomuksessa on esineesen koskenut tahi sen kä
siinsä ottanut. Siitä syystä on usein käynytkin niin, että 
paljas yritys varkauteen on rangaistu niinkuin täydelleen 
tehty varkaus, ja siis ankarammin, kuin mitä yritys käsit
teensä mukaan olisi ansainnut. Koska nyt on ollut asiana 
rikoslakiehdotuksessa erottaa toisistansa täydelleen tehty var
kaus ja yritys varkauteen, joista jälkimmäinen on käsitettävä 
68 §:n määräysten mukaan ja rangaistava 70 ja 71 §:n jälkeen, 
niin on täytynyt 379 §:ssä, jolla luku varkaudesta ja näpis
telystä alkaa, osottaa mikä on erotus täydelleen tehdyn var
kauden ja varkaudenyrityksen välillä. Tässä ei kumminkaan 
ole ruvettu täydelleen määrittelemään mitä varkaudella ym
märretään, siitä syystä, että tarkka erottaminen varkauden 
ja omankädenoikeuden sekä pesänkavaltamisen, kavalluksen, 
ryöstön, luvattoman viljelemisen ja muiden varkauden kanssa 
läheisempää tahi kaukaisempaa sukua olevain rikosten vä
lillä voisi käydä päinsä ainoastaan laveiden määräysten kautta, 
joita ei oikeastaan sovi panna lakiin, ja koska varkaus kui
tenkin voidaan vastamainituista rikoksista helposti tuntea 
erilleen siitä, että nämät rikokset ovat muissa paikoissa ri
koslakiehdotuksessa määritetyt. Monet muut sekä vanhem
mat että uudemmatkin lait ovat myöskin jättäneet varkauden
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määrittämättä. Niissä taas, joissa löytyy määrityksiä var
kaudesta, ovat nämät määritykset joskus olleet sellaiset, että 
niistä on voinut syntyä erehdyksiä, niinkuin esim. Saksan 
rikoslain laita on.

§:t 380— 388. Samalla kun 380 § sisältää rangaistuk
sen ensikertaisesta tavallisesta varkaudesta, osottaa tämä § 
yhdessä 381 §:n kanssa erotuksen varkauden ja näpistelyn 
välillä, ja raja näiden käsitteensä puolesta muuten yhdellais- 
ten rikosten välillä on määrätty anastetun tavaran arvon 
mukaan, aivan niinkuin Rikoskaaren 40 luvun 1 §:ssä ja 47 
luvun 1 §:ssä, joten tavaran anastus, minkä arvo ei nouse 
päälle kahdenkymmenen markan, on näpistelyä, mutta se 
anastus, missä anastetun tavaran arvo nousee päälle maini
tun summan, on varkautta. Näpistelyn käsite on kumminkin 
lähinnäseuraavissa §:issä tullut lähemmin määrätyksi sen 
kautta, että 382 ja 383 § uudistaa: edellinen mitä Kunink. 
Kirje Marraskuun 25 p:ltä 1762, ja jälkimmäinen mitä 1 
kohta Kikoskaaren 41 luvun 1 §:ssä sisältää. Sitä vastaan 
384 §, poiketen Kikoskaaren 47 luvun 1 §:stä, mutta rikos- 
lakiehdotuksen 115 §:n kanssa yhtämukaisesti, määrää, että 
uudestaan tehty näpistely on rangaistava näpistelynä ainoas
taan silloin kuin 127 §:ssä sellaista rikosta varten säädetty 
vanhentumisaika on ennättänyt kulua umpeen molempain anas
tusten välillä. Päinvastaisessa tapauksessa rangaistaan myö
hempi anastus varkautena. Helmikuun 16 p:nä 1738 ja Tou
kokuun 16 p:nä 1764 annettuin Kunink. Kirjeiden sisällys, 
joissa kirjeissä määrätään, että se, joka varkaudesta on ran
gaistu ja sitten tavataan näpistelleeksi, pitää rangaistämän 
niinkuin jälleenlankeemuksesta varkauteen, on sitä paitsi uu
distettu 384 §:ssä sillä laajennuksella, että senkin tekemä 
näpistely, joka ennen on rangaistu eräistä näpistelyn kanssa 
läheistä sukua olevista rikoksista, pitää saattaman rikoksen
tekijän rangaistukseen niinkuin jälleenlankeemuksesta var
kauteen. Tuo tavallaan ankarampi käsitys näpistelystä, mikä 
siten astuu rikoslakiehdotuksesta näkyviin, jos sitä verrataan 
nykyiseen lakiimme tässä aineessa, tulee lievennetyksi sen 
kautta että ensikertaisen varkauden rangaistukseksi tulee
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380 §:n jälkeen tuomittavaksi tavallisissa tapauksissa van
keutta ja ainoastaan erinomaisen raskauttavissa seikoissa ku
ritushuonetta. Esimerkkinä sellaisista varkauksista ja näpis
telyistä, joissa seikat ovat katsottavat erinomaisen raskaut
taviksi ja joissa 380 §:n mukaan siis pitää tuomittaman ku
ritushuonetta rangaistukseksi varkaudesta, ellei nimittäin erit
täin lieventäviä seikkoja ole noita raskauttavia seikkoja huo
jentamassa, mainitaan 385 §:ssä useita osaksi Rikoskaaren 
42 luvusta ja osaksi 43 luvusta otettuja raskaammanlaatuisia 
varkauksia ja näpistelyjä ynnä muutamia muita niihin ver
rattavia tapauksia samaa rikoslajia; jonka jälkeen 386 §, 
Rikoskaaren 42 ja 46 luvun johdolla, sisältää samallaisia esi
merkkiä varkauksista, joista ei sovi tuomita näpistelyn sak
koa. —  Sitten on 387 §:ssä, tätä alaa*koskevan nykyisen 
lain johdolla niinikään, törkeän varkauden nimellä esitetty 
sellaisia varkauksia, jotka ovat laadultaan siksi pahoja, että 
rikoksentekijän pitää sellaisesta varkaudesta saaman tavallista 
kovemman rangaistuksen; ja koska murtovarkauskin on luettu 
näiden varkauksien joukkoon, niin käsite murto varastamisen 
aikomuksessa on sitten 388 §:ssä tehty jonkun verran laa
jemmaksi, kuin mikä se Maaliskuun 23 p:nä 1807 annetun 
Kunink. Selityksen 17 kohdassa on. Sitä paitsi on 388 §:ssä 
määrätty rangaistus ei ainoastaan murrosta varastamisen ai
komuksessa, vaan myöskin yrityksestä siihen.

§:t 389—392. Rangaistusta määrättäessä jälleenlan- 
keemuksesta varkauteen on 389 §:ssä, niinkuin edellisissä 
pykälissäkin, tehty erotus törkeän ja vähemmän törkeän var
kauden välillä; ja on jälleenlankeemuksen rangaistus mää
rätty aina kuritushuoneeksi, mutta vasta neljännen kerran 
tehdystä sellaisesta varkaudesta, jolla on törkeän varkauden 
nimi, on ehdollisesti määrätty kuritushuonetta elinkaudeksi. 
Koska se rangaistusjärjestelmä, näet, joka löytyy rikoslaki- 
ehdotuksessa ja jonka pääperusteet ovat asetetut asetuseh
dotukseen rangaistusten täytäntöönpanosta, tarkoittaa kaik
kien rikollisten ja niinpä myöskin varkaan parannusta, niin 
on katsottu tämän ajatuksen kanssa parahiten yhtäpitäväksi 
se, ettei rikolliselta hänen aikaisemmista jälleenlankeemuk-
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sistaan varkauteen vielä viedä vapautta ikipäiviksi. — Koska ei 
ainoastaan murto, joka luonnostaan on jonkunlaista kotorau
han rikkomista ynnä törkeän varkauden valmistelua, vaan 
myöskin kiristäminen, ryöstö ja rosvous ovat katsottavat var
kauden kanssa samaa lajia oleviksi, niin on, 110 ja 111 §:n 
johdosta sekä 384 §:n kanssa yhtäpitävästi, 390 §:ssä sää
detty, että varkaus, minkä se tekee, joka ennen on rangaistu 
jostakin äskenmainitusta rikoksesta, pitää katsottaman jäl- 
leenlankeemukseksi varkauteen. Sen lisäksi on, siihen nähden 
että varastetun kätkeminen on sukua varkauden kanssa, 391 
§:ssä säädetty, että sitä, joka varastetun kätkemisestä on 
kärsinyt rangaistuksen ja sen jälkeen varastaa, älköön var
kaudesta tuomittako vähempään rangaistukseen, kuin minkä 
rikollinen olisi joutunut kärsimään jos hän olisi tehnyt itsensä 
uudestaan syypääksi varastetun kätkemiseen; mutta sellainen 
varkaus ei kumminkaan ole katsottava jälleenlankeemukseksi 
varkauteen. — Ettei useampia varkauden rangaistuksia yh- 
teenpantaessa syntyisi kovin isoja rangaistuksia, on 392 §:ään 
pantu muutamia määräyksiä, joiden tarkoituksena saman §:n 
jälkimmäisessä osassa on olla pidäkkeenä, ettei määrätä sel
laisia rangaistuksia, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa mitä 
389 §:ssä tarkoitetaan.

393 §. Kunink. Selityksessä Joulukuun 9 p:ltä 1756 
on säädettynä rangaistus palkollisille ja irtaimille henkilöille, 
joiden hallussa tavataan tiirikoita, kaksoisavaimia, pääavai- 
mia tahi vääriä avaimia mitä lajia hyvänsä, ilman että siinä 
tehdään rangaistuksissa erotusta sen välillä, löydetäänkö ai
komusta murron tekemiseen, jolloin väärän avaimen hankki
minen johdonmukaisesti on valmistelua murtoon, tahi jääkö 
sellainen aikomus selville saamatta, jolloin väärän avaimen 
haltija siis on tehnyt itsensä syypääksi ainoastaan järjestys- 
rikkomukseen. Ottamalla tämä tärkeä seikka huomioon on 
393 §:ssä säädetty rangaistus ei ainoastaan palkolliselle ja 
irtaimelle henkilölle, vaan jokaiselle, joka murron tekemisen 
aikomuksessa on hankkinut itselleen tiirikan tahi väärän avai
men, taikka joka, tietäen että toinen aikoo tehdä sellaisen 
rikoksen, on tälle hankkinut sellaisen välikappaleen. Sitä
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vastaan ovat tähän alaan kuuluvat järjestysrikkomukset ase
tetutko lukuun.

3 4  Luku.
Liittyen Rikoskaaren 51 lukuun 1734 vuoden laissa 

ovat 34 luvussa, joka puhuu „pesänkavaltamisesta“ , ne var- 
kaantapaiset tahi kavalluksen kanssa samaa lajia olevat 
anastukset, joita yhteisen pesän tahi yhtiön osakkaat tekevät 
toisiltaan, erotetut varkaudesta ja kavalluksesta erilleen. Pu
heenalaisia anastuksia varten on säädetty huokeammat ran
gaistukset. Sitä paitsi ne eivät kuulu virallisen syytteen alle, 
ellei asianomistaja sitä varten ilmianna rikosta.

§:t 394—396. Koska pesänkavaltaminen yleensä edel
lyttää osallisuutta jossakin yhteisessä pesässä tahi yhtiössä, 
niin se on 394 §:ssä selvästi sanottu. Sellaisten osakasten 
joukkoon ovat kasvatitkin luetut niin kauan kuin he oleske
levat kasvatusvanhempainsa kotona, sillä se toiminta, jonka 
kautta kasvatti otetaan kasvatiksi, tarkoittaa tämän asetta
mista kodossa oinain lasten vertaiseksi; ja jos anastus, minkä 
kasvatti ehkä tekee, käsitetään pesänkavaltamiseksi, niin kas
vatusvanhemmille käy mahdolliseksi antaa tämä rikos an
teeksi, joka ei kävisi laatuun, jos rikkomus käsitettäisiin 
varkaudeksi. Muuten on tuo Rikoskaaren 51 luvun 1 §:ään 
pantu määritys, että pesänkavaltaminen on salainen anastus, 
jätetty pois 394 §:stä, koska pesää kavallettaessa, niinkuin 
varastettaessakin, todellisuudessa saattaa käydä niin, että 
anastus tapahtuu julkisesti, esim. jos pesää kavalletaan osak- 
kaalta, joka makaa sairaana. — Mitä tulee osallisuuteen pe- 
sänkavaltamisessa, niin 395 § säätää, että, jos joku henkilö, 
joka ei kuulu pesään tahi yhtiöön, varastamisen aikomuk
sessa on pesänkavaltamisessa osallisena, hän pitää siitä ran- 
gaistaman niinkuin osallisuudesta varkaudessa; sillä ne lie
ventävät seikat, joiden vuoksi osakkaan anastusta pesästä 
tulee arvostella säälivämmin, eivät saata tulla sellaisen osal
lisen hyväksi. — Samasta syystä lausutaan myöskin 396 §:ssä, 
joka sisältää edellämainitun määräyksen pesänkavaltamisen
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syytteesenpanosta, se periaate, että, jos asianomistaja on 
alkanut syytteen pesänkavaltamisesta, mutta sitten on käyt
tänyt oikeuttansa antaa tämä rikos anteeksi, sellaista an
teeksiantoa ei saada lukea yllämainitun osallisen eikä varas
tetun kätkijän hyväksi. Sen kautta on siis tehty poikkeus 
126 §:ään asetetusta säännöstä.

3 5  Luku.
Tämä luku puhuu „kavalluksesta“.
§:t 397—402. Koska 1734 vuoden laki, joka monessa 

paikassa aivan oikein käsittää kavalluksen vieraan tavaran, 
mikä luvallisella tavalla on joutunut jonkun haltuun, omista
miseksi, kätkemiseksi tahi hukkaamiseksi, muissa kohdissa 
sitä vastaan sekoittaa kavalluksen ja varkauden toisiinsa, niin 
on käynyt tarpeelliseksi 397 ja 398 §:ssä selvästi sanoa mitä 
kavallus on. Sen ohessa on tämä käsite 397 §:n lopussa 
erotettu epärehellisyydestä tahi rangaistavasta oman voiton 
pyynnöstä, joka on olemassa silloin kuin joku luvattomasti 
käyttää hänelle uskottuja rahavaroja, mitkä hän aikoo mää
räpäivänä tahi vaadittaessa suorittaa jollakin varmalla tulol
laan. — Niinkuin 385 ja 386 §:ssä on lueteltu varkausrikok
sia, samoin 399 §:ssä on muutamia Rikoskaaren 42 luvussa 
raskaammanlaatuisten varkauksien joukkoon luettuja kaval
luksia esitetty esimerkiksi sellaisista kavalluksista, joiden 
rankaisemiseksi sopii käyttää 397 §:ssä säädettyä kovempaa 
rangaistusta; jonka jälkeen 400 §:ään, yhtämukaisesti 387 
§:n kanssa, on nimellä „törkeä kavallus^ pantu useita anka
rammin rangaistavia kavallusrikoksia. —  401 §:ssä viitataan 
erityiseen säännökseen kavalluksesta, josta ylöskantomies, 
kassanhoitaja taikka joku muu sellainen yleisten varastojen 
hoitaja tavataan. 402 §:ssä taas esitetään se kavallus, minkä 
kuolemantapauksien sattuessa tekee joku muu henkilö, eikä 
se, joka 394 §:n mukaan tulisi siitä rangaistavaksi niinkuin 
pesänkavaltamisesta.

§:t 403— 406. Liittyen Rikoskaaren 48 lukuun 403 § 
määrää rangaistuksen löytökalun kavaltamisesta, jolloin, niin
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kuin ennenkin, on edellytetty, että löytö on kuulutettava, 
kuitenkin sillä tavalla, kuin 16 § asetusehdotuksessa uuden 
rikoslain voimaanpanemisesta mainitsee. —  404 §:ssä esitetään 
sitten tuo löytökalun kavaltamisen kanssa yhdenkaltainen 
kavallus, mikä tapahtuu silloin, kuin joku, joka sattumalta 
on saanut haltuunsa vierasta tavaraa (esim. siten että se on 
erehdyksessä hänelle jätetty, taikka että rajuilma on sen hä
nelle kuljettanut), on itselleen sen omistanut tahi jättänyt 
sen kuuluttamatta. 405 §:ssä taas on, Kesäkuun 9 p:nä 
1873 annetun merilain 168 §:ään katsoen, erikseen puhe 
merenajosta ja laivalöydöstä. — Lopuksi säädetään 406 §:ssä 
kovempi rangaistus sillekin, joka tappelutäntereella, vedessä 
tahi ulkona kedolla riistää ruumiin, minkä hän siellä tapaa.

36  Luku.
Tämä luku, jonka ylikirjoitus on »ryöstöstä, kiristämi

sestä ja rosvouksesta", sisältää Suomenmaan lainsäädännössä 
jo vanhastaan mainitut rikokset ryöstön ja rosvouksen, sekä 
sitä paitsi kiristämisrikoksen, mikä nimitys tämän lainsää
dännön alalla on uusi, vaikka rikos itse ei ole maassamme 
peräti tuntematon. Siitä syystä sitä ei sovi jättää pois ri
koslaista, joka aijotaan tulevaisuudessa käytettäväksi.

Maamme nykyään voimassa oleva laki ei tyydyttävästi 
selitä käsitettä »ryöstö", se kun Rikoskaaren 20 luvun 9 
§:ssä määrää rangaistuksen ainoastaan sille, joka »ryöstää 
ja täydellä väkivallalla ottaa toiselta jotakin, olkoonpa mitä 
taliansa"; sillä tätä määräystä ei voida soveltaa niihin ta
pauksiin, joissa joku ilman täyttä väkivaltaa, mutta käyttä
mällä uhkausta, joka sisältää päälletunkevan hengen- tahi 
ruumiinvaaran, ottaa toiselta jotakin. Edelläpäin mainitussa 
asetuksessa hengenrangaistuksen lakkauttamisesta eräistä ri
koksista y. m. ei myöskään ole tässä kohden aijottu mitään 
varsinaista muutosta, vaikka hengenrangaistus ryöstöstä tosin 
on siinä muutettu kuritusrangaistukseksi jokaiselle, joka »tekee 
ryöstön", mutta siinä ei ole määrätty, että tämä käsite pi
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tää ymmärrettämän toisin, kuin 1734 vuoden laissa. Sille, 
joka uhkauksella, mikä ei sisällä päälletunkevaa hengen- tahi 
runmiinvaaraa, mutta sisältää vastaisen hengen- tahi ruu
miin vaaran, pahoittaa toisen antamaan luotansa jotakin, taikka 
joka uhkauksella, mikä sisältää päälletunkevan tahi vastai
sen vaaran jollekin muulle oikeudelle, ottaa toiselta tahi pa
hoittaa tämän antamaan luotansa jotakin, taikka joka tehden 
jollekulle väkivaltaa pakoittaa tämän antamaan luotansa jo 
takin, ei Suomenmaan lainsäädännössä löydy mitään rangais
tusta, vaikka sellaisten toimintain kautta, jotka muutamissa 
ulkomaalaisissa rikoslaeissa nimitetään «kiristämiseksi", tie
tysti voidaan saada tuntuvia oikeudenloukkauksia aikaan. 
Koska puheenalaiset rikolliset toiminnat ovat sukua ryöstön 
kanssa ja koska niitä joskus käytetään myöskin rosvoutta 
harjoitettaessa, niin ne ovat äskenmainitulla nimellä otetut 
tähän lukuun rikoslakiehdotuksessa.

§:t 407—410. Yhtäpitävästi uudemmassa ulkomaalai
sessa lainsäädännössä ilmaantuvan käsityksen kanssa ryös
töstä on tämä rikos 407 §:ssä selitetty siten, että ryöstö 
tapahtuu silloin, kuin joku tehden toiselle väkivaltaa, taikka 
uhkauksella, joka sisältää päälletunkevan hengen- tahi ruumiin- 
vaaran, ottaa toiselta (väkivallan kärsineeltä tahi kolmannelta 
henkilöltä) vieraan irtaimen esineen, sitä itsellensä tahi kol
mannelle henkilölle vasten oikeutta omistaakseen. Se ran
gaistus, mikä on pantu 407 §:ään, koskee kuitenkin ainoas
taan pienempiä tahi vähäpätösempiä ryöstöjä. Kovin ava- 
rain rangaistuslatitudien välttämiseksi ovat nimittäin raskaam- 
manlaatuiset ja pahimmat ryöstöt erittäin esitetyt 408 ja 409 
§:ssä, jonka ohessa 409 §:ssä myöskin jälleenlankeemus ryös
töön on mainittu yhteydessä sen ryöstön kanssa, minkä on 
tehnyt se, joka ennen on rangaistu kiristämisestä, taikka tois
kertaisesta varkaudesta, tahi kaksi kertaa murrosta. —  410 
§:ssä esitetään sen jälkeen tuo ryöstön kanssa läheistä su
kua oleva, rikos,* joka tapahtuu silloin, kuin varas tahi joku 
muu senkaltainen rikoksentekijä, joka tavataan itse teossa, 
väkivalloin., talli uhkauksella, mikä sisältää päälletunkevan 
hengen- tahi ruumiinvaaran, asettuu vastustamaan sitä, joka
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rikollinen oli valmis anastamaan, taikka jo oli anastanut.

411 ja 412 §. 411 §:ssa sanotaan että kiristäminen
tapahtuu silloin, kuin joku muussa tapauksessa, kuin ryös
töä tehdessään tahi varkaana ryhtyessään vastarintaan, uhaten 
toiselle jotakin henkeä tahi ruumista, vapautta, kunniaa, 
tavarata tahi jotakin muuta oikeutta koskevaa vahinkoa, pa- 
koittaa toisen tekemään, sallimaan, tahi jättämään tekemättä 
jotakin, jonka kautta rikoksentekijä tahi kolmas henkilö sillä 
kertaa saa tahi vastedes voi saada jotakin etua. Sitä paitsi 
on 412 §:ssä, jossa määrätään kovempi rangaistus eräistä 
raskaammanlaatuisista kiristämisistä, erittäin huomautettu, 
että rikoksentekijä voi aikomuksensa toteuttamiseksi kiristä- 
misessäkin käyttää toista vastaan väkivaltaa tahi uhkausta, 
joka sisältää päälletunkevan hengen- tahi ruumiinvaaran. Näi
den määräysten mukaan tapahtuu siis kiristäminen, kun esim. 
A uhaten pidellä B:tä pahoin jossakin vastedes tulevassa tilai
suudessa, taikka uhaten B:n omaisuudelle murhapolttoa tahi 
jotakin muuta rikosta, taikka suoranaisella väkivallalla tahi 
uhaten suoranaista väkivaltaa B:tä tahi hänen vaimoansa C:tä 
vastaan (ei ota B:ltä, vaan) pahoittaa B:n antamaan A:lle 
rahansa taikka ulosantamaan A:lle jonkun sitoumuksen j. n. e.

413 ja 414 §. Yhtämukaisesti Rikoskaaren 21 luvun 
1 §:n kanssa, jossa viitataan siihen, että rosvous on jotakin 
ammatintapaista, taikka jotakin, minkä rikoksentekijä on ot
tanut tavakseen, on 413 §:ssä lausuttu, että rosvous tapah
tuu ryöstämisellä tahi kiristämisellä, jotka rikoksentekijä on 
ottanut tavakseen tahi ammatikseen; ja koska^tuo ammatin 
ominaisuus rikoksentekijän aikomuksessa selvästi astuu nä
kyviin jo sellaisesta merirosvouksen valmistelusta, joka tapah
tuu varustamalla laivoja siihen, niin 414 §:ssä on sellaises
takin valmistelusta säädetty rangaistus.

3 7  L uku.
Niinkuin 9 luvun kohdalla jo mainittiin ja 123 §:ssä on 

viitattu, ovat sellaiset omaisuudenrikokset, jotka, lisärikoksina



272

liittyen johonkin muuhun jo täydelleen tehtyyn rikokseen, 
sisältävät tämän rikoksen suosimista siten, että joku ottaa 
vastaan, kätkee, ostaa tahi myöpi sitä tavaraa, minkä pää- 
rikoksentekijä on käsiinsä saanut, taikka toimittaa että se 
valmistetaan uudestaan tahi muuksi muutetaan, eri rikos- 
lajina ko’otut 37 lukuun, joka sen vuoksi on saanut ylikir- 
joituksen »varastetun kätkemisestä; niin myös siitä, joka 
muuten suosii vieraan tavaran rikollista saantoa".

§:t 415—420. Koska ennen päärikoksen toimeenpanoa 
annettu lupaus tahi tehty välipuhe sellaisesta toimeliaisuu
desta, joka on rikoksen suosimista, sisältää kehoituksen ri
kosta tekemään ja sen vuoksi, niinkuin jo 118 ja 121 §:ssä 
on huomautettu, on käsitettävä päärikoksen auttamiseksi, niin 
on 415 §:ssäkin, joka puhuu sellaisesta omaisuudenrikosten 
suosimisesta, mikä tapahtuu sen kautta että joku, tietäen 
tavaran rikollisella tavalla saaduksi, kätkee, muuksi muuttaa, 
valmistaa uudestaan tahi myöpi sen, taikka muulla tavalla 
tahallansa auttaa toista saamaan päärikoksesta etua, se ta
paus tästä erotettu, jossa sellaisesta toimeliaisuudesta on 
tehty välipuhe ennen rikoksen tekemistä. —  Jos joku, äs- 
kenmainitulla tavalla, suosii jotakin omaisuudenrikosta, val
mistaakseen siitä itsellensä tahi kolmannelle henkilölle etua, 
niin suosiminen käy, tämän voittoapyytävän aikomuksen 
tähden, enemmän rangaistavaksi sekä sisältää sitä rikollista 
toimeliaisuutta, joka enimmäkseen osottaa n. k. varastetun 
kätkijän tapoja. Sellainen rikollinen toimeliaisuus ilmaantuu 
kumminkin siinäkin muodossa, että varastetun kätkijä äsken- 
mainitussa aikomuksessa kaikellaisilla tekosyillä ottaa vas
taan tahi ostaa tavaraa, minkä hän todennäköisesti voi otak
sua varastetuksi tahi muulla tavalla rikoksen kauttaa saa
duksi. Kaikki sellainen voittoapyytävässä aikomuksessa ta
pahtuva toimeliaisuus on sen vuoksi 416 §:ssä nimitetty 
»varastetun kätkemiseksi", ja siitä on määrätty kovempi 
rangaistus, kuin sellaisesta suosimisesta, jota ei ole tehty 
voiton pyynnöstä, niinkuin 415 §:ssä mainitaan. Ettei kui
tenkaan sellaisesta suosimisesta, jota ei ole tehty voiton 
pyynnöstä, taikka ensikertaisesta varastetun kätkemisestä,
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joka ei osota ammatintapaista rikollisuutta, tuomittaisi ko
vempaa rangaistusta, kuin itse päärikoksesta, on 417 §:ssä 
määrätty, ettei kellekään sovi sanotussa tapauksessa tuomita 
isompaa rangaistusta, kuin minkä hän olisi joutunut kärsi
mään, jos hän itse olisi ollut päärikoksessa osallisena. — 
418 §:ssä säädetään rangaistus jälleenlankeemuksesta varas
tetun kätkemiseen, ja 419 §:ssä on sille vertaiseksi asetettu 
varastetun kätkeminen, mihin se tulee syypääksi, joka ennen 
on rangaistu petoksesta, murrosta, varkaudesta, ryöstöstä, 
kiristämisestä tahi rosvouksesta. — Sitten on 420 §:ssä sää
detty isompi rangaistus sille, joka jo ensi kerralla, taikka 
jälleenlangenneena tavataan varastetun kätkemisestä sellai
sissa seikoissa, jotka osottavat että varastetun kätkeminen 
on hänellä tapana tahi ammattina.

421 ja 422 §. §:t 415— 420 ovat aijotut astumaan muu- 
tamain Rikoskaaren 41 luvun 3 §:ssä, 49 luvun 1 §:ssäja61 
luvun 3 §:ssä löytyväin niukkain määräysten sijaan; vasta- 
mainituista lainkohdista ensimmäinen ja viimmeinen sekoittaa 
sitä paitsi rikosten suosimisen ja osallisuuden rikoksissa toi
siinsa. 421 §:n tarkoitus taas on vastata ei ainoastaan Ri
koskaaren 49 luvun 1 §:n jälkimmäistä kohtaa, vaan myöskin 
Maaliskuun 31 p:nä 1798 annettuin Sota-artiklain 10 luvun 
27 §:ää. Erotukseksi varastetun kätkemisestä, joka 416 §:n 
mukaan tapahtuu, muun muassa, sen kautta, että rikollinen 
ottaa vastaan tahi ostaa tavarata, minkä hän todennäkösesti 
osaa otaksua rikoksen kautta saaduksi, määritellään sen vuoksi 
tuo vähempi rikkomus, joka mainitaan 421 §:ssä, sellaisen 
tavaran vastaanottamiseksi, ostamiseksi y. m., mikä syystä 
epäillään rikoksen kautta saaduksi, tahi kruunun omaksi. — 
Ettei syntyisi sekaannusta viimmeksimainitun rikoksen ja 
tuon vielä pienemmän rikkomuksen välillä, joka tapahtuu 
siten, että joku, joka vilpittömässä mielessä ja rehellisellä 
tavalla on saanut hallintoonsa jotakin tavaraa, mikä oikealta 
omistajaltaan on rikoksen kautta viety, saatuansa siitä tie
don salaa sen, eikä myöskään sellaisen tavaran kavalta
misen välillä, minkä joku on saanut haltuunsa löydön tahi 
muun sellaisen sattuman kautta, on 422 §:ssä viitattu nii

18 *



hin lainkohtiin, joissa puhutaan viimmeksimainituista rikko
muksista.

3 8  Luku.
Sekä 1734 vuoden laissa että myöhemmissäkin asetuk

sissa on luvaton viljeleminen käsitetty toisen kiinteistön lu
vattomaksi käyttämiseksi, ja sen vuoksi se on ollut hyvin 
laaja käsite, joka oikeastaan sisältää useata eri lajia olevia 
rikkomuksia. Niinpä luvattomaksi viljelemiseksi luetaan ei 
ainoastaan kaikellainen vahingonteko toisen maalla sekä toi
sen maan luvaton käyttäminen ja anastaminen viljelyyn, vaan 
myöskin siihen kuuluvain esineiden varkaantapainen anastus, 
vieläpä nekin samallaiset rikkomukset, joita yhteismaan osak
kaat tekevät tällä maalla, niin myös nekin samaa laatua ole
vat rikkomukset, joita toisen maalla tekee sen maan laillinen 
haltija, niinkuin asukas, vuokraaja y. m., vaikka luvattoman 
viljelemisen rikokset viimmeksimainituissa tapauksissa ylei- 
sempäin määräysten puolesta ovat pesänkavaltamisen ja ka
valluksen kanssa jotenkin yhtä. Siihen nähden että käsite 
luvaton viljeleminen on näin laaja ja erittäinkin sen tähden, 
että osa siihen kuuluvista huomattavammista ja usein tapah
tuvista rikkomuksista yleisten määräystensä puolesta ovat 
varkauden kanssa jotenkin yhtä, on näinä aikoina, jolloin 
maamme metsien arvo on lisääntynyt ja metsänhaaskaukset 
sen vuoksi, enemmän kuin ennen, ovat käyneet tuntuviksi 
omistusoikeuden loukkauksiksi, kuultu ääniä, jotka vaativat 
että käsite luvaton viljeleminen rajoitettaisiin niin, että var
kaantapainen luvaton viljeleminen katsottaisiin varkaudeksi. 
Tämä mielipide, jolla tosin on käsitteenmukainen perustus, 
ei kumminkaan liene vielä maassamme yleisemmin tunnustettu, 
ja sen vuoksi on katsottu liika aikaiseksi sitä rikoslakiehdo- 
tuksessa toteuttaa muulla tavalla, kuin siten, että varkaan- 
tapainen luvaton viljeleminen on tällä nimellä jn kovemmilla 
rangaistuksilla uhattuna asetettu erityisiin §:iin 38 luvussa, 
jolle on annettu ylikirjoitukseksi «luvattomasta viljelemisestä; 
niin myös luvattomasta metsästämisestä ja kalastamisesta 
toisen tiluksilla", ja joka sisältääjuseimmat nykyään voimassa
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olevassa lainsäädännössämme mainitut luvattoman viljelemi
sen rikokset sekä muut niiden kanssa samaa sukua olevat 
rikkomukset.

§:t 423— 429. Tämän johdosta 423 § puhuu sellaisesta 
luvattomasta viljelemisestä, joka sisältää tahallista vahingon
tekoa kasvaville puille tahi ruoholle, taikka itse maalle; mutta 
424, 425 ja 426 § puhuu varkaantapaisesta anastuksesta 
toisen maalta, jolloin puun kumoonhakkaaminen tahi sen va
hingoittaminen, jos rikollisen aikomus on anastaa itselleen 
tahi kolmannelle henkilölle puun, tahi sen tuohta, kuorta, 
pihkaa, tervaa, juuria tahi muuta senkaltaista, on 424 §:n 
mukaan katsottava yritykseksi varkaantapaiseen kasvavan 
puun haaskaamiseen ja semmoisena rangaistava. Sitä vastaan 
ei 425 eikä 426 §:ssä löydy mitään rangaistusta yrityksestä 
sellaiseen vähäpätöseen varkaantapaiseen kasvavan ruohon, 
turpeiden, tahi kasvavan puun vitsain tahi oksain, taikka 
saven, hiekan, soran, kiven, tahi tuulen kaatamain puiden 
ottamiseen, varsinkaan koska puheenalainen rikos useimmissa 
tapauksissa voidaan 423 §:n jälkeen rangaista tavallisena lu
vattomana viljelemisenä, s. o. vahingontekona. —  427 §:ssä 
puhutaan kaikellaisesta luvattomasta viljelemisestä, joka ta
pahtuu siten, että toisen maalle rakennetaan, toisen maata 
käytetään tahi anastetaan viljelyyn, jotka rikkomukset osiksi 
ovat mainitut Rakennuskaaren 8 ja 10 luvussa. Sen jälkeen
428 §, joka liittyy Syyskuun 9 p:nä 1851 annettuun asetuk
seen metsistä, säätää rangaistuksen luvattomasta kaskeami
sesta toisen maalla, ja 429 §, tämän kanssa yhteydessä ja 
ottamalla huomioon mitä kalastussäännössä Joulukuun 4 p:ltä 
1865 ja Toukokuun 9 p:nä 1870 annetun luotsiasetuksen 70 
§:ssä on säädettynä, määrää rangaistuksen kaskeamisesta 
viljelyyn sopimattomalla maalla niin myös sille joka kaskeaa 
tahi hakkaa maahan kalarannasta lehtoa, taikka kaataa purje- 
väylän varrelta puun, joka on vesillä kulkeville tienviittana. 
Jos kaskeamisesta niissä tapauksissa, jotka mainitaan 428 ja
429 §:ssä, syntyy kulovalkea, niin syyllinen pitää lisäksi ran- 
gaistaman 448 §:n jälkeen.

430 ja 431 § sisältää rangaistusmääräyksiä toisen maan
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lailliselle haltijalle ja yhteismaan osakkaille, milloin joku 
heistä käyttää oikeuttansa maahan liika laajasti.

§:t 432—435. Liittyen Joulukuun 19 p:nä 1864 annet
tuun asetukseen tilusten rauhoittamisesta, sisältää 432 ja 433 § 
rangaistusmääräyksiä tahallisista tahi tuottamuksen kautta 
toisen tiluksilla syntyneistä syöttövahingoista, sekä 432 § sen 
lisäksi syöttöoikeuden väärinkäyttämisestä yhteisillä tiluksilla; 
jonka jälkeen 434 ja 435 §, katsoen osaksi Rakennuskaaren 25 
luvun 9 §:n viimmeiseen kohtaan ja osaksi lauttaussääntöön 
Maaliskuun 24 piitä 1873, määrää rangaistuksia sille, joka 
luvattomasti ottaa tiensä toisen kartanonaseman tahi viljel
tyni tilusten yli, taikka joka lauttauksessa tekee rannan
omistajille haittaa*

§:t 436— 439. Katsoen asetukseen metsästyksestä ja 
otuksen pyynnöstä Helmikuun 10 piitä 1868 on 436 ja 437 
§:ssä säädetty rangaistuksia luvattomasta metsästyksestä toi
sen aidatussa puistossa tahi eläintarhassa, niin myös hänen 
muilla tiluksillaan. Kummassakin §;ssä on määrätty isompi 
rangaistus sille, joka luvattomalla metsästyksellä saa pyyde
tyksi, tappaa tahi haavoittaa jalompia otuksia, joista hirvi ja 
majava, mitkä 610 §:ssä (vertaa myös 440 §.ää) ovat mai
nitut metsästykseltä rauhoitetuiksi, ovat katsotut maanomis
tajan metsänriistaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että hän 
pitää niitä aidatussa puistossaan tahi eläintarhassaan. Sanat 
„tahi ilman laillista oikeutta" 437 §issä tarkoittavat vahinko- 
eläinten luvallista metsästämistä. — 438. ja 439 §issä on 
sitten, ottamalla huomioon kalastussääntö Joulukuun 4 piitä 
1865 sekä Rakennuskaaren 20 luvun 7 § ja 7 § Maaliskuun 
23 pinä 1868 annetussa asetuksessa vedenjohdoista ja vesi
laitoksista, määrätty rangaistuksia luvattomasta kalastamisesta “ 
tahi kravustamisesta toisen kalavedessä ja kalastamisen vää
rinkäyttämisestä yhteisessä kalavedessä niin myös siitä rikko
muksesta, joka tapahtuu sen kautta että joku johdattaa tahi 
koettaa johdattaa puoleensa toisen kalastusta taikka estää 
kaloja pääsemästä toisen kalaveteen.

440 ja 441 §. Yhtäpitävästi niiden periaatteiden kanssa, 
jotka jo osaksi ovat päässeet voimaan maan lainsäädännössä
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ja jotka muissakin paikoissa rikoslakiehdotuksessa ovat saa
neet määrätä yksityisen asianomistajan oikeuden antaa ri
koksia anteeksi, on 440 §:ssä säädetty, ettei virallinen syyt
täjä, ilman asianomistajan ilmiantoa, saa panna syytteesen 
sellaisia rikkomuksia tätä lukua vastaan, jotka etupäässä 
sisältävät häiriöitä yksityisen omistusoikeudessa, samalla louk
kaamatta yhteiskunnan oikeuksia. Tästä on kumminkin ero
tettu varkaantapainen anastus toisen metsästä tahi maalta, 
ennen viitatusta syystä, niin myös luvaton kaskeaminen vil
jelyyn sopimattomalla maalla sekä kaskeaminen kalarannan 
ääressä tahi purjehdusväylän varrella olevassa lehdossa tahi 
tämän kumoonhakkaaminen, sillä se vahinko, mikä sellaisessa 
tapauksessa syntyy, saattaa koskea ei ainoastaan yksityiseen 
henkilöön, vaan myöskin yhteiskuntaan. — 441 §:ssä on lo
puksi, katsoen 16 §:ään 1868 vuoden metsästysasetuksessa 
ja 45 §:ään 1865 vuoden kalastussäännössä, määrätty ran
gaistus sille tämän luvun rikkojalle, joka asettuu vastustamaan 
maanomistajaa tahi muuta asianomistajaa, kun tämä tahtoo 
estää rikoksen toimeenpanemista, taikka ottaa rikolliselta 
pois, mitä tämä on saanut käsiinsä, taikka ottaa häneltä 
taaksensa jotakin laillista tunnustodistetta rikoksesta.

39  Luku.
Luvattoman viljelemisen rikoksia, jotka monessa tapauk

sessa eivät sisällä muuta oikeudenloukkausta, kuin omaisuu
den vahingoittamista, seuraavat kahdessa luvussa ne muut 
rikokset, joiden tärkeänä tuntomerkkinä on sekin, että ne 
sisältävät omistusoikeuden loukkausta vahingonteon kautta. 
Näistä rikoksista puhutaan ensiksi 39 luvussa »murhapoltosta 
ja palovahingon tuottamisesta44.

Vaikka Rikoskaaren 11 luvun 2 §:n jälkimmäisessä koh
dassa vielä näkyy muisto tuosta jo kauvan menneestä ajasta, 
jolloin murhapoltto merkitsi tahallista ihmisten polttamista 
jossakin rakennuksessa, astuu kuitenkin tämän rikoksen pää
asiallisesti muutettu luonne näkyviin muista määräyksistä 
samassa luvussa, joiden mukaan murhapoltto tapahtuu silloin,
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kuin joku tahallansa tulen avulla vahingoittaa jotakin kruunun 
rakennusta tahi laivaa, taikka jotakin muuta rakennusta, 
metsää taikka eloaumaa tahi heinä- tahi olkipielestä. Rikos- 
lakiehdotuksessa on murhapoltto sen vuoksi niinikään käsi
tetty tulella synnytetyksi tahalliseksi kaikellaisen omaisuuden 
vahingoittamiseksi, joten, jos siinä samalla tapahtuu joku 
tappo, tämä on arvosteltava ja rangaistava 24 luvun ja ri
kosten yhteensattumisesta 7 lukuun asetettuin yleisten mää
räysten mukaan. Koska sellaisen huoneuksen tahi muun 
olinpaikan, missä rikollinen tietää ihmisiä tavallisesti oleske
levan, polttaminen kumminkin osottaa polttajassa suurempaa 
rikollisuutta ja sisältää isomman vaaran muille, niin tämä on 
rangaistusmääräyksissä otettu huomioon. Myöskin on kat
sottu olevan syytä noihin vähälukuisiin esineihin, jotka, kuten 
äsken mainittiin, Kikoskaaren 11 luvun mukaan saattavat 
joutua murhapolton alaisiksi, lisätä useita niihin verrattavia 
esineitä, jotka ovat luetellut 444 §:ssä. Sitä vastaan on oltu 
siinä mielessä, että se voisi joutua ristiriitaan Suomen kansan 
nykyisten oikeankäsitteiden kanssa, jos tässä kohden olisi 
menty vielä pitemmälle; vaan koska toisen omaisuuden ta
hallinen polttaminen kuitenkin muissakin tapauksissa sisältää 
rikollista vahingontekoa, niin on, kuten viittaus 450 §:ssä 
sen osottaa, määrätty, että moiset toiminnat pitää rangais
tavaan niinkuin sellainen tahallinen vahingonteko, joka tapah
tuu käyttämällä muuta keinoa kuin tulta. Sitä vastaan on 
katsottu olevan syytä edelläpäin mainituissa tapauksissa aset
taa murhapolton kanssa yhtävertaiseksi tahallisen omaisuuden 
vahingoittamisen räjähtävillä aineilla, koska sellainen vahin
gonteko on yhtä rangaistava kuin murhapolttokin. — Koska 
murhapolton valmistelu ja yritys murhapolttoon ovat Rikos- 
kaaren 11 luvun 4 §:ssä toisiinsa sekoitetut, eikä siinä edes 
ole yritystä tarkoin erotettu täydelleen tehdystä rikoksesta, 
niin on lopuksi katsottu tarpeelliseksi lähemmin määrätä, 
mikä on yritys murhapolttoon ja mikä on murhapolton val
mistelu.

§:t 442— 450. Edellämainittuin periaatteiden mukaan 
on ensin 442 §:ssä säädetty rangaistus sellaisten ihmisasu
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musten polttamisesta, joiden asema ei saata muita samallaisia 
olopaikkoja vaaraan, sekä 443 §:ssä niistä raskaammanlaa- 
tuisista murhapoltoista, joista muidenkin asumukset joutuvat 
vaaraan; jota paitsi se kovempi rangaistus, millä viimmeksi- 
mainittuja murhapolttoja rangaistaan, samassa §:ssä myöskin 
on määrätty sen kärsittäväksi, joka tekee murhapolton kun 
yleinen vaara tahi hätä on käsissä, taikka helpoittaakseen 
jonkun törkeämmän rikoksen tekemistä taikka joka toimittaa 
murhapolton tekemällä väkivaltaa ihmisille tahi esineitä koh
taan, voidakseen sen kautta joko panna rikoksensa toimeen 
tahi estää tulen sammuttamista, taikka joka rikoksensa esi
neeksi valitsee jonkun arvokkaamman yleisen rakennuksen. 
444 §:ssä on huokeampi rangaistus määrätty murhapoltosta 
muissa sellaisissa tähän rikoslajiin kuuluvissa tapauksissa, 
joissa ei ihmisten henki eikä terveys ole vaarassa. Koska 
kumminkin viimmeksimainituissa tapauksissa, kuten muun 
kuin 444 §:ssä mainitun vieraan omaisuuden taikka oman 
tavaran tuleen panemisessakin, polttajalla voi olla se aiko
mus, että tuli siitä johtuisi johonkin ihmisten asumukseen, 
taikka johonkin sellaiseen tavaraan, joka 444 §:n mukaan 
voi olla murhapolton esineenä, niin 445 §:ssä on jätetty oi
keuksien valtaan sellaisissa tapauksissa, tutkittuansa polt
tajan aikomuksen ja asianlaadun, joko tuomita joku 442, 
443 tahi 444 §:ssä säädetyistä rangaistuksista, taikka, ellei 
saada toteen että polttaja oli aikonut sellaista murhapolt
toa, kuin viimmeksimainituissa §:issä sanotaan, tuomita hä
net siihen rangaistukseen, mikä 445 §:ssä on siltä varalta 
säädetty.

Jospa voidaankin otaksua, että murhapolttaja useimmasti 
aikoo polttaa poroksi koko sen rakennuksen taikka muun 
esineen, minkä hän sytyttää tuleen, niin pitänee rikos kum
minkin katsottaman täydelleen tehdyksi jo silloin kuin esine 
on pantu palamaan, taikka on täydessä liekissä, juuri niin
kuin varkauskin on otaksuttava tehdyksi jo silloin, kuin va
ras on ottanut huostaansa jonkun osan siitä mitä hän aikoi 
varastaa. Tämän käsityksen kanssa yhtäpitävästi on 446 
§:ssä määrätty, että yritys murhapolttoon on otaksuttava
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tapahtuneeksi ainoastaan silloin, kuin rikoksentekijän tekemä 
tuli sammutetaan, ennenkun siitä oli lähtenyt muuta vahin
koa, kuin mitä sytytyksen kautta on syntynyt. — Jos sytytys 
ei vielä ole tapahtunut, vaikka rikollinen on ko’onnut sytyk
keitä murhapolttoa varten, taikka jos rikoksentekijä otetaan 
kiinni itse teosta, juuri kun hän käy tulipaloa sytyttämään, 
niin on käsillä ainoastaan murhapolton valmistelu, joka kui
tenkin suuren vaarallisuutensa tähden on 447 §:ssä uhattu 
rangaistuksella. Vaan koska siinä ei vielä ennätetty tehdä 
mitään yritystä rikokseen eikä sen vuoksi sovi käyttää 74 
§:ää, niin on luvattu vapautus rangaistuksesta sille, joka 
itsestänsä on jälleen vienyt pois ko’otut sytykkeet, varsinkin 
koska tekijä on sillä osottanut luopuneensa rikosta tarkoit
tavasta päätöksestään, joka ei vielä ollut vakaantunut. (Ver
taa 289 §:ää).

448 §:ssä, joka sisältsä Rakennuskaaren 15 ja 24 lu
vussa mainitut palovahingon tuottamisen tapaukset, on mää
rätty rangaistus palovahingon tuottamisesta muissakin tapauk
sissa sellaiselle omaisuudelle, mikä 442, 443 tahi 444 §:n 
mukaan voi joutua murhapolton esineeksi; yleisempi vaara 
voi, näet, syntyä varomattomuudesta tahi huolimattomuudesta 
sellaisessakin tapauksessa.

449 §:ssä löytyy tuo ylempänä viittaamalla mainittu 
säännös, että sellaisen omaisuuden, mikä voi joutua murha
polton esineeksi, tahallinen vahingoittaminen jollakin räjäh
tävällä aineella, niin myös yritys ja valmistelu siihen pitää 
rangaistaman niinkuin murhapoltto, murhapolton yrittäminen 
tahi valmistelu; jota paitsi vahingon tuottaminen sellaiselle 
omaisuudelle räjähtävän aineen kautta johdonmukaisesti on 
pantu yhtävertaiseksi sen tuottamuksen kanssa, mikä 448 
§:ssä on rangaistuksella uhattu. —  Lopuksi löytyy 450 §:ssä 
tuo, niinikään ennen mainittu, viittaus 40 lukuun siitä miten 
se on rangaistava, joka tulella tahi räjähtävällä aineella ta
hallansa vahingoittaa sellaista omaisuutta, mikä 39 luvun 
luvun mukaan ei sovi murhapolton esineeksi.
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4 0  Luku.
Tässä luvussa, joka liittyy edelliseen, puhutaan kaikista 

niistä omaisuuden vahingoittamisista, joita ei mainita 39 
luvussa eikä. myöskään missään muussa luvussa; ja koska 
vahingonteko monessa 40 luvun mainitsemassa tapauksessa 
on sitä laatua, että se synnyttää vaaraa ihmisten hengelle 
tahi terveydelle, niin on, siihen nähden, tähän lukuun otettu 
myöskin muita rikoksia, jotka sisältävät yleisempää vaaraa 
eivätkä sovi mihinkään muuhun lukuun. Luvulle on tämän 
johdosta annettu ylikirjoitukseksi „muusta omaisuuden va
hingoittamisesta; niin myös yleisesti vaarallisista rikoksista". 
— Siihen nähden että siinä löytyy satunnaista samanlaji- 
suutta on myöskin eläinten rääkkääminen mainittu heti sen 
säännöksen perässä, jossa puhutaan toisen eläimen tärvää- 
misestä. — Useimmissa 40 luvun mainitsemissa tapauksissa 
on ainoastaan tahallinen vahingonteko rangaistuksella uhattu. 
On näet oltu siinä mielessä, että omaisuuden vahingoittami
nen tuottamuksen kautta pitää rangaistaman ainoastaan mil
loin yleisempi vaara voi syntyä jonkun varomattomuudesta 
tahi huolimattomuudesta.

451 §. Koska sellaisten yleisten rakennusten tahallinen 
vahingoittaminen, jotka 443 ja 449 §:ssä ovat murhapoltolta 
ja räjähtävillä aineilla toimitettavalta hävitykseltä asetetut 
suojeluksen alle, saattaa tapahtua muullakin tavalla, niin 
sellaisesta vahingonteosta on pantu rangaistus 451 §:ään, 
joka sen ohessa ottaa julkiset museot ja muut senkaltaiset 
kokoelmat sekä julkiset muistopatsaat suojelukseensa tahal
liselta vahingonteolta, mikä voi tapahtua myöskin tulen tahi 
räjähtävän aineen avulla.

§:t 452—455. 452 ja 453 §:ssä uudistetaan Rikoskaa- 
ren 21 luvun 2 §:n sisällys sillä tarkemmalla muodostuksella, 
että 452 §:ssä puhutaan toiminnoista, jotka ovat omansa 
saattamaan vesillä kulkevia harhateille tahi niitä vahingoit
tamaan ja ovat sellaisessa aikomuksessa tehdyt; jota vastaan 
453 § säätää vähemmän rangaistuksen sille, joka tahallansa, 
mutta ilman aikomusta saattaa vesillä kulkevia harhateille
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taikka niitä vahingoittaa, tekee äskenmainitun rikoksen. Tä
män kautta käypi mahdolliseksi rangaista senkaltaisia vaa
rallisia toiminnoita silloinkin, kuin rikollisen loitommalle tar
koittavaa aikomusta vahingoittaa vesillä kulkevia ei saada 
toteen. — Koska kulkuväylän mataloittaminen ja muu vahin
goittaminen myöskin saattaa olla seurauksena jostakin ai
noastaan ajattelemattomasta tahi kevytmielisestä toiminnasta, 
niin se, katsoen Toukokuun 9 p:nä 1870 annetun luotsi- 
asetuksen 55 §:ään, on otettu huomioon 454 §:ssä ulotutta
malla tämän §:n säännöstä samallaisiin rikkomuksiin, jotka 
tapahtuvat lauttaus väylässä tahi kalavedessä. Siinä on otettu 
huomioon Joulukuun 4 p:nä 1865 annetun kalastussäännön 
39 § sekä 16 § Maaliskuun 23 p:nä 1868 annetussa asetuk
sessa vesijohdoista ja vesilaitoksista. — Yhteydessä edellisten 
§:äin kanssa, sekä siihen nähden mitä Kunink. Käsky Tam
mikuun 31 p:ltä 1751 sisältää, on sitten 455 §:ssä säädetty 
rangaistus sille, joka panemalla ihmishenkiä vaaraan tahal
lansa upottaa laivan taikka muulla senkaltaisella tavalla mat- 
kaansaattaa haaksirikon. Ellei siinä ihmishenkiä ole vaarassa 
ja ellei rikosta myöskään tehdä vakuutuksen antajan pettä
mistä varten, niin 469 § tulee käytettäväksi, jos laiva on 
jonkun muun kuin rikoksentekijän oma.

§:t 456— 464. Nämät §:t liittyvät Marraskuun 24 p:nä 
1864 annetun rauhennussäännön määräyksiin. Niihin katsoen 
puhutaan 456, 457 ja 458 §:ssä tahallisesta vedentulvan 
matkaansaattamisesta sekä tahallisesta kanavan vahingoitta
misesta. Ensin on 456 §:ssä säädetty vedentulvan tahallisesta 
matkaansaattamisesta tavalla millä hyvänsä, ja 457 §:ssä 
tahallisesta kanavan vahingoittamisesta,, niin että siitä syntyy 
vedentulva, sekä 458 §:ssä samallaisesta vahingonteosta, josta 
ei seuraa mitään vedentulvaa. Rangaistusta määrättäessä on 
tässä, niinkuin seuraavissakin §:issä, otettu huomioon, että 
raaskammanlaatuisissa tapauksissa, joissa ihmisiä hukkuu, 
taikka joissa joku rikoksen johdosta saa vaikean ruumiin
vamman, tulee käytettäväksi myöskin 24 ja 25 luvun mää
räyksiä, joka 482 §:ssä on erittäin muistutettu. 459 ja 460 
§:ssä uudistetaan mitä 1 ja 2 § edellämainitussa rauhennus-
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säännössä sisältää tahallisesta rautatien tahi sen tarvekalujen 
vahingoittamisesta, ja 461 §:ssä löytyvät saman säännön 4 
§:n määräykset telegrafilaitoksen tahallisesta vahingoittami
sesta. —  Mitä saman säännön 5 § määrää sen rankaisemi
sesta, joka tuottamuksensa kautta on syynä kanavan, rauta
tien tahi telegrafilaitoksen vahingoittumiseen, on sitten uudis
tettu 462 §:ssä laajentamalla määräyksiä vahingon tuottamiseen 
452 §:ssä mainituille merenkulun turvaamiseksi rakennetuille 
laitoksille, ja samalla on oikeuksille valmistettu mahdollisuus 
tuomita vankeusrangaistustakin, joka on tarkoitettu samal- 
laisissa tapauksissa käytettäväksi myöskin haaksirikon ras- 
kaammanlaatuisen tuottamisen rankaisemiseen niissä tapauk
sissa, joista puhutaan 455 §:ssä. Vaan koska mitään vahin
goittamisen aikomusta ei näissä tapauksissa ole olemassa, 
niin 462 §:ssä on samalla luvattu, että se, joka on tuottanut 
vahingon ja heti on tehnyt minkä voi siitä lähtevän haitan 
tahi onnettomuuden poistamiseksi, voi päästä rangaistuksesta; 
sitä vastaan hän ei pääse vapaaksi velvollisuudestaan antaa 
vahingonkorvausta. — 463 §:ssä viitataan erityiseen säännök
seen 45 luvussa, jossa säännöksessä määrätään rangaistus 
virkavirheestä muutamissa puheenalaisissa tapauksissa. — 
Koska määräykset 458 §:ssä sekä §:issä 460— 463 etupäässä 
tarkoittavat niitä kanavia, rautateitä tahi telegrafilaitoksia, 
jotka ovat valtion omia, niin 464 §:ssä on, katsoen 10 §:ään 
1864 vuoden rauhennussäännössä, määrätty, ettei mainittuja 
§:iä sovi ilman erityistä määräystä käyttää niihin vahinkoihin, 
joita tehdään yksityisten kanaville, rautateille tahi telegrafi- 
laitoksille, mitkä ilman sellaista määräystä nauttivat ainoas
taan 469 §:ssä säädettyä vähempää suojelusta.

§:t 465—469. Sen jälkeen puhutaan 465 ja 466 §:ssä 
vuorikaivoksen tahi jonkun siihen kuuluvan laitoksen (465 §), 
kaasujohdon, vesijohdon, lauttauslaitoksen, yleisen kaivon, 
padon, laiturin, sillan, lossin, tien, kadun, tahi jonkun niihin 
kuuluvan, vaaran poistamiseksi niistä tehdyn, laitoksen (466 
§) tahallisesta tahi tuottamuksesta lähteneestä vahingoitta
misesta, ja on 466 §:ssä otettu huomioon mitä asetukset 
kaasu- ja vesijohdoista Helmikuun 24 p:ltä 1873 sekä metsä-
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tuotteiden lauttaamisesta 24 p:ltä Maaliskuuta 1873 sisältä
vät. — 467 ja 468 §:ssä on sen jälkeen säädetty rangais
tuksia yleisen istutuksen, säleaidan, portin, lyhdyn ja muiden 
senkaltaisten yleiseksi hyödyksi tahi kaunistukseksi tehtyin 
laitosten (467 §), niin myös muinaisjäännösten ja muinais
muistojen tahallisesta, vaan ei tuottamuksesta lähteneestä, 
vahingoittamisesta. Sitten 469 § sisältää yleisen rangaistus
määräyksen sellaisten rakennusten tahi rakennuslaitosten ta
hallisesta vahingoittamisesta, jotka eivät ole minkään muun 
lainkohdan suojeluksen alla.

§:t 470—480. Koska yleisempi vaara ihmisten hengelle 
tahi terveydelle saattaa lähteä siitä, että se, joka on ottanut 
maksua vastaan hankkiakseen sodan aikana sotaväen tarpeita 
ja nälänhädässä elatusaineita tarvitsevaisille, tahallansa tahi 
huolimattomuudesta jättää sitoumuksensa täyttämättä, niin
470 §:ssä määrätään rangaistukset kummankin tapauksen 
varalta. — Sitten on 471 ja 472 §:ssä säädetty sen rankai
semisesta, joka tahallansa (471 §) tahi tuottamallansa (472 
§) synnyttää ihmisille vaaran myrkyllä tahi muulla sellaisella 
hengenvaarallisella aineella, sekä 473 ja 474 §:ssä sen ran
kaisemisesta, joka tahallansa levittää kulkutautia tahi tör
keän tuottamuksen kautta on syynä kulkutaudin levenemiseen 
ihmisissä. 475 ja 476 §:ssä taas löytyy rangaistuksia sille, 
joka äskenmainitulla tavalla saattaa kulkutaudin levenemään 
kotoeläinten seassa, ja 474 sekä 476 §:ssä on otettu huo
mioon karanteeniasetus Marraskuun 7 p:ltä 1806, Keisarilli
nen Kirje Helmikuun 17 piitä 1818 ja Julistus Toukokuun 
2 piitä 1865, niin myös Kesäkuun 6 p:nä 1864 annettu Kei
sarillinen Julistus eläintaudeista. — 477 ja 478 §:ssä on sitten,
471 ja 472 §:ään katsoen, määrätty rangaistuksia sille, joka 
tahallansa (477 §) tahi tuottamallansa (478 §) matkaansaattaa 
sellaista myrkytystä, mikä voi olla toisen kotoeläimille vahin
goksi; ja 479 §:ssä uudistetaan mitä ensimmäinen kohta Ke
säkuun 20 p:nä 1864 annetussa asetuksessa eläinten tahal
lansa rääkkäämisestä sisältää, kumminkin rangaistusta ylen
tämällä ja sillä tarkemmalla määräyksellä, että rikkomusta 
käy tekeminen ei ainoastaan toisen kotoeläimiä, vaan myöskin
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hänen kesyjä tahi kesytettyjä eläimiä vastaan. Syytteenteko 
on näissä tapauksissa jätetty asianomistajan valtaan. — Yh
teydessä tämän kanssa on, niinkuin ylempänä jo huomau
tettiin, vastamainitun asetuksen muukin pääasiallisin sisällys 
otettu 480 §:ään samallaisella tarkemmalla määräyksellä, 
kumminkin niin, ettei syytettä ole jätetty asianomistajan al
kuunpanosta riippuvaksi; puheenalaista rangaistusmääräystä 
julmuudesta eläimiä kohtaan ei näet ole sopinut asettaa 
mihinkään muuhun lukuun.

481 ja 482 §. Vaikka paljon sellaisia rikkomuksia, 
jotka sisältävät tahallista omaisuuden vahingoittamista, niin
kuin edelläseisovasta selityksestä näkyy, on lueteltu ei ai
noastaan 40, vaan myöskin 38 ja 39 luvussa, on kuitenkin 
vielä jälellä joukko vähempiä tahallisen vahingonteon tapauk
sia, joista ei ole erittäin säädetty rangaistusta. Tämän joh
dosta ja koska kaikki se vahingonteko, mikä tapahtuu tahal
lisesti, näyttää ansaitsevan rankaisemista, on 481 §:ään pantu 
yleinen rangaistusmääräys tahallisesta omaisuuden vahingoit
tamisesta äskenmainituissa tapauksissa, joista ei löydy eri 
säännöstä. — 482 §:ssä löytyy lopuksi tuo edelläpäin, 456 ja 
sitä seuraavista §:istä puhuettaessa, mainittu viittaus 24 ja 
25 lukuun siitä mitä tulee rangaistukseksi taposta tahi ruu
miinvammasta, joka lähtee tahallisesti synnytetystä hengen- 
tahi terveydenvaarasta.

41 Luku.
Niitä rikoksia, jotka sisältävät omaisuuden vahingoit

tamista taikka myöskin jotakin yleisempää vaaraa, seuraa 
neljässä luvussa rikoksia omistusoikeutta vastaan, jotka ri
kokset joko sisältävät petosta tahi sen valmistelua, taikka 
muulla tavalla osottavat epärehellisyyttä tahi rangaistavaa 
oman voiton pyyntöä. Yhteyden vuoksi on näiden rikkomusten 
joukkoon kuitenkin pantu muutamia muitakin rikoksia, jotka 
sisältävät vilppiä, vaikka ne eivät suorastaan tarkoita omis
tusoikeuden loukkaamista.

41 luvun ylikirjoituksen mukaan on ensin puhe „petok-



286

sesta ja väärennyksestä**, joista rikoksista petosta voidaan 
harjoittaa joko siten että ensin tehdään väärennys tahi että 
petos tehdään suorastaan. Sitä vastaan on väärennys petok
sen valmistelua, ja petos on siis siihen verrattuna katsottava 
päärikokseksi, jota väärennyksellä valmistetaan. Sen vuoksi 
on täytynyt panna nuo erittäin rangaistavat väärennysrikokset 
petosten kanssa samaan lukuun, varsinkin koska edelläkäy- 
nyt väärennys on katsottava syyksi petoksesta tuomittavan 
rangaistuksen ylentämiseen tahi koventamiseen, ja koska vää
rennykset semmoisinaan kuuluvat tuon valmistelutoimia var
ten yleensä voimassa olevan säännön alle, että ne ovat erik
seen rangaistavat ainoastaan erinäisissä raskaammanlaatuisissa 
tapauksissa. Sellainen käsitys astuu myöskin näkyviin 1734 
vuoden laista, jonka mukaan paljas väärennys on rangaistava 
ainoastaan eräissä tapauksissa, mutta tulee muissa tapauk
sissa rangaistavaksi ainoastaan silloin, kuin sen avulla aijottu 
petos on saatu tehdyksi tahi ainakin yritetyksi; ja samallai- 
nen käsitys löytyy myöskin nykyaikaisissa rikoslaeissa.

Se, mitä tässä luvussa puhutaan petoksesta, on ainoas
taan vähissä määrin voitu liittää yhteen 1734 vuoden lain 
määräyksiin tästä rikoksesta. 1734 vuoden laki puhuu ni
mittäin ainoastaan muutamista petoksista, sekä viittaa, eräitä 
niistä mainitessaan, yleisiin säännöksiin tästä rikoksesta, joita 
säännöksiä kumminkaan ei löydy koko laissa.

Tämän johdosta ja siihen nähden mitä äsken mainittiin 
väärennyksistä, on 41 luvun sisällys järjestetty niin, että 
siinä löytyy: ensin yleinen säännös sellaisten petosten ran
kaisemisesta, joiden kautta petetty on joutunut tappioon 
joko tavarassa tahi rahassa; sitten muutamia erittäin mai
nittuja petoksia ynnä määräyksiä osaksi rangaistuksen ylen
tämisestä ja osaksi sen koventamisesta edelläkäyneen vää
rennyksen tähden, ja lopuksi tulee eräitä erikseen rangaistavia 
väärennyksiä.

§:t 483— 494. Sanotun järjestyksen mukaan sisältää 
483 § äskenmainitun yleisen säännöksen sellaisten petosten 
rankaisemisesta, joita ei laissa ole erittäin mainittu ja joiden 
kautta petetty joutuu kärsimään tappiota joko tavarassa tahi
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rahassa. — Ettei kävisi tarpeelliseksi sanoa samaa moneen 
kertaan, on sitten 484 §:ssä määrätty, että kaikki ne pe
tokset, joista 41 luvussa puhutaan, pitää rangaistaman niis
säkin tapauksissa, joissa ne jäivät yrityksiin. — Etupäässä 
siihen nähden mitä voimassa oleva laki ja muutamat asetukset 
sisältävät, sekä lisäämällä muutamia muita rikkomuksia on 
sitten 485, 486, 487, 488, 489, 490 ja 491 §:ssä lueteltu 
erinäisiä petoksia; jonka jälkeen 492 §, ottamalla huomioon 
mitä asetus Tammikuun 20 piitä 1868 sisältää, säätää ran
gaistuksen valmistelusta petosta varten, joka tapahtuu siten 
että joku, vakuutuksenantajaa pettääkseen tahi muussa sel
laisessa petollisessa aikomuksessa, joko sytyttää tuleen va
kuutettua omaisuutta, taikka samassa aikomuksessa upottaa 
laivan tahi muulla tavalla vahingoittaa laivaa, minkä runko, 
lasti tahi rahti on vakuutettu; jota paitsi on säädetty isompi 
rangaistus sille, joka sellaisen rikoksen kautta pettää vakuu
tuksenantajaa tahi sitä yrittää. — 493 §:ssä määrätään ko
vennettu rangaistus sille, joka lankee jälleen petokseen tahi 
sellaiseen petoksen valmisteluun, josta puhutaan 492 §:ssä. 
493 §:ssä on, 111 §:n johdosta, huomautettu, että rikollinen 
pitää katsottaman jälleenlangenneeksi myöskin jos hän sitä 
ennen on kärsinyt rangaistuksen väärennyksestä tahi sellai
sesta petoksesta, josta puhutaan jossakin muussa rikoslain 
paikassa, esim. 256 tahi 538 §:ssä. —  Sitten puhutaan 494 
§:ssä ensiksi rangaistuksen ylennyksestä sille, joka petosta 
harjoittaessaan on käyttänyt jotakin välikappaletta, minkä 
tiesi vääräksi, mutta jonka väärentämisessä hän itse ei ollut 
osallisena, ja sitten rangaistuksen kovennuksesta sille, joka 
itse teki väärennyksen tahi oli siinä osallisena. Tämän joh
dosta voidaan esim. sille, joka pettää toisen väärällä mitalla 
tahi painolla, tuomita ylennetty rangaistus, ellei hän itse ole 
tätä välikappalettaan väärentänyt, ja kovennettu rangaistus, 
jos hän on syypää myöskin väärennykseen. Sitä vastaan ei 
41 luvussa eikä myöskään missään muussa paikassa rikos- 
lakiehdotuksessa löydy, niinkuin Kauppakaaren 8 luvun 3 
§:ssä on säädettynä, erityistä rangaistusta äskenmainitusta 
väärennyksestä paljastaan, sillä se väärennys ei yksinään saata,
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niinkuin vanhempina aikoina oli laita, sisältää mitään ylei
sempää vaaraa yhteiskunnalle, koska mitat ja painot nykyään 
pitää määräajan kuluttua va’attaman, ja koska vakaaja, joka 
tässä kohden rikkoo velvollisuutensa, tulee rangaistavaksi 45 
luvun jälkeen, taikka jos hänessä löytyy pettämisen aiko
musta ja jos väärennettyä välikappaletta käytetään, 494 §:n 
jälkeen. Muu henkilö pitää taas rangaistaman 593 §:n jäl
keen jo paljaastaan siitä, että hän pitää vakaamatonta mittaa 
tahi painoa sellaisessa paikassa, missä harjoitetaan myöntiä, 
sekä 225 tahi 489 §:n jälkeen siitä, että hän luvattomasti 
harjoittaa vakaamista.

§:t 495— 503. Näissä §:issä on sitten puhe muutamista 
erikseen rangaistavista väärennyksistä ja niiden kanssa samaa 
sukua olevista rikkomuksista. Perustuen Maakaaren 13 lu
vun 3 §:ään säädetään 495 §:ssä rangaistus sille, joka vil
pillisesti ja vahingoittamisen aikomuksessa hävittää, turmelee, 
muuttaa tahi asettaa väärin rajamerkin. — Rikoskaaren 49 
luvun 3 §:ään katsoen puhutaan 496 §:ssä sen rankaisemi
sesta, joka, vasten oikeutta anastaakseen itsellensä toisen 
tavaraa, panee siihen merkin tahi poistaa siitä toisen merkin. 
— Muuttamalla säännöstä Kauppakaaren 1 luvun 11 §:ssä 
ja ottamalla huomioon erästä näinä aikoina usein valitettua 
vilpillistä menettelyä on 497 §:ssä määrätty rangaistus sille, 
joka pitää kaupaksi sellaista tavaraa, mikä on väärin mer
kitty kotomaisen tahi ulkomaalaisen valmistajan tahi kauppiaan 
merkillä; kumminkin on syyte pantu riippumaan asianomista
jan alkuunpanosta, ja ulkomaalaisen suojeleminen asianmukai
sesta vastavuoroisuudesta. — Kunink. Kirjeesen Heinäkuun 
18 p:ltä 1758, Keisarilliseen Julistukseen Maaliskuun 19 p:ltä 
1810 ynnä muihin asetuksiin katsoen säädetään 498 §:ssä 
rangaistus sille, joka pitää kaupaksi tavaraa, joka väärin on 
varustettu kontrollimerkillä tahi merkitty muulla siihen ver
rattavalla leimalla. Katsoen taas 20 §:ään salakuljetusase- 
tuksessa Toukokunn 28 p:ltä 1839 sekä 24 ja 25 §:ään kart- 
tapaperiasetuksessa Joulukuun 9 piitä 1872 on 499 §:ssä 
määrätty rangaistus sille, joka petollisessa aikomuksessa mu
kaa tahi väärentää tullileiman, karttapaperin, kirjemerkin,
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taikka muun sellaisen vapaamerkin, taikka joka käyttää sel
laista mukaamalla tehtyä tahi väärennettyä merkkiä, ja 500 
§:ssä sille, joka uudestaan käyttää oikean karttapaperin, 
kirjemerkin tahi muun sellaisen vapaamerkin. Sitten 501 §, 
ottamalla huomioon muutamia äskenmainituista asetuksista, 
määrää rangaistuksen sillekin, joka vilpillisessä aikomuksessa 
on valmistanut tahi hankkinut kaluja edellisissä §:issä mai
nittuni leimojen tahi merkkien valmistusta tahi kiinnittämistä 
varten. — 502 §:ssä uudistetaan mitä Rikoskaaren 8 luvun 
2 § sisältää, ja 503 §:ssä on sen kanssa yhteydessä määrätty 
rangaistus myöskin sille, joka ei tosin väärennä julkista to
distuskappaletta. mutta tahallansa antaa aihetta siihen, että 
jotakin merkitään väärin sellaiseen asiakirjaan. Sitä vastaan 
ei ole katsottu tarpeelliseksi erittäin uudistaa mitä Rikos- 
kaaren 8 luvun 1 § sisältää, sillä rikoksia tätä lainkohtaa 
vastaan sopii rangaista 489 ja 494 §:n jälkeen.

4 2  Luku.
Pitämällä kiinni tuosta 41 luvun kohdalla huomautetusta 

seikasta, että petos ja väärennys on edellinen päärikos ja 
jälkimmäinen valmistelua siihen, on 42 luvussakin, joka pu
huu »rahaa koskevista rikkomuksista44, noudatettu sitä jär
jestystä, että siinä ensin puhutaan petoksesta, joka tapahtuu 
väärän rahan kaupittelun kautta, ja sitten rahan väärentä
misestä, joka yksinänsäkin on rangaistava. Kumminkin on 
rangaistusmääräyksissä väärän rahan kaupittelusta sekin otettu 
varteen, onko kaupittelija itse ollut osallisena väärennyksessä, 
vai eikö.

Jättämällä syrjään tuo erotus metallirahan ja seteli
rahan välillä, mikä Suomenmaan nykyään voimassa olevassa 
lainsäädännössä on tällä alalla otettu varteen, sisältää 42 
luku yhteisiä rangaistusmääräyksiä kummankin rahalajin kau
pittelusta ja väärentämisestä; ei nimittäin näy löytyvän mi
tään tärkeämpää syytä edelleen pitää tätä erotusta elossa, 
sillä asteelliset rangaistusmääräykset sallivat oikeuksien panna 
tarpeenmukaista huomiota siihen, mitä lajia väärä raha on.

19 *
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Vilkkaampi liike muiden maiden kanssa antaa aihetta 
siihen, että vieraankin rahan väärentäminen ja kaupittelu 
voi häiritsevästi sattua kotomaisiin oikeussuhtiin. Sen vuoksi 
on sellaisen rahan väärentäminen ja kaupittelu pantu yhtä- 
vertaiseksi samallaisten rikkomusten kanssa kotomaisen ra
han suhteen, eikä siinä ole kysytty mitään vastavuoroisuutta. 
Se arvo, minkä sekä kotomaiset että ulkomaalaiset arvopa
perit ovat näinä aikoina saavuttaneet maassamme, on niin
ikään antanut aihetta määräykseen, että sellaisten paperien 
väärentäminen ja kaupittelu pitää eräissä tapauksissa ran- 
gaistaman niinkuin samallaiset rahaa koskevat rikokset.

§:t 504— 515. Yllämainittuni periaatteiden kanssa yh
täpitävästi on 504 §:ssä puhe mukaamalla tehdyn tahi muulla 
tavalla valmistetun väärän rahan kaupittelusta, ja 505 §:ssä 
puhutaan oikean mutta leikkaamalla, viilaamalla tahi muulla 
tavalla arvoltaan vähennetyn metallirahan kaupittelusta; jonka 
jälkeen 506 §:ssä on määrätty huokeampi rangaistus sille, 
joka panee liikkeesen väärän rahan, millä hän itse tuli pete
tyksi. — Sitten on 507 §:ssä puhe väärän rahan teosta ja 
rahanväärennyksestä, jotka ovat yksinänsäkin rangaistavat; 
ja 508 §:ssä pannaan niiden kanssa yhtävertaisiksi väärän 
rahan tuominen maahan ja sen hankkiminen muulla tavalla 
aikomuksessa sitä kaupitella; jonka jälkeen 509 § sisältää 
kovennetun rangaistuksen jälleenlankeemuksesta johonkin edel
lämainituista rikoksista, sillä tarkemmalla määräyksellä, että 
petoksesta tahi muunlaatuisesta väärennyksestä ennen kär
sityn rangaistuksen pitää oleman aiheena tuomitsemaan jäl- 
leenlankeemuksen rangaistus väärän rahan kaupittelusta tahi 
rahan väärennyksestä. (Vertaa 493 §:ää). — Koska kum
minkin saattaa käydä niinkin, että joku ilman pettämisen 
aikomusta ryhtyy rahaa mukaamaan tahi muuttamaan, niin 
510 §:ssä on määrätty huokeampi rangaistus sellaisen luvat
toman toimiskelun estämiseksi; jonka jälkeen 511 § sisältää 
rangaistuksen sille, joka valmistaa tahi hankkii työkaluja tahi 
välikappaleita väärän rahan tekoa tahi rahanväärennystä var
ten, minkä kautta käy mahdolliseksi rangaista sitäkin väärän 
rahan tekijää tahi rahanväärentäjää, jonka työkalut löydetään,
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vaan jota ei voida todistaa väärennykseen syypääksi. Koska 
välikappaleiden hankkiminen ei kuitenkaan vielä sisällä mi
tään väärentämisen yritystä, niin vapautus rangaistuksesta on 
luvattu sille, joka itsestänsä on tehnyt välikappaleet kelpaa
mattomiksi. — 512 §:ssä löytyy sitten tuo edellämainittu 
määräys, että kaikellaisten vääräin arvopaperien kaupittelu 
ja valmistaminen pitää eräissä tapauksissa rangaistaman niin
kuin samallaiset rahaa koskevat rikkomukset; ja 513 §:ssä 
säädetään, että väärät rahat ja arvopaperit niin myös väli
kappaleet niiden valmistamista varten pitää tuomittaman 
menetetyiksi, vaikkapa rikollista ei tavattaisikaan. —  Koska 
täysiarvoisen metallirahan luvaton valmistaminen on valtion 
rahanlyöntioikeuden anastusta, ja koska pienet rahat, jotka 
valtion toimesta valmistetaan, tavallisesti käyvät suuremmasta 
arvosta, kuin mitä niiden metalli maksaa, joten sellaisten 
rahain valmistajalle voisi muiden kustannuksella tulla laitonta 
voittoa, niin 514 §:ssä on säädetty rangaistus sillekin, joka 
ryhtyy sellaiseen luvattomaan valmistukseen. — Lopuksi uu
distetaan 515 §:ssä Lokakuun 22 p:nä 1766 annetun Kunink. 
Kiellon ynnä muiden asetusten sisällys, ja säädetään siis, 
yleisön turvallisuudeksi, rangaistus sille, joka panee liikkeesen 
merkkirahoja, mitkä hän itse tahi joku toinen sitoutuu lu
nastamaan.

4 3  Luku.
Tämä luku, jolla on ylikirjoituksena „epärehellisyydestä 

ja rangaistavasta oman voiton pyynnöstä**, puhuu sellaisista 
rikoksista toisen omistusoikeutta .vastaan, jotka joko sisältä
vät toisen luottamuksen väärinkäyttämistä, vaikka eivät siltä 
sisällä petosta, taikka osottavat aikomusta luvattomasti ot
taa voittoa tahi hyötyä toisen omaisuudesta. Yhteyden 
vuoksi on kuitenkin otettu tähän lukuun muutamia muita
kin mainittuin rikosten kanssa samaa sukua olevia rikko
muksia.

§:t 516—520. Ensiksi on 516 §:ssä puhe sellaisista 
holhojan taki kaikellaisten asiamiesten tahi toimitsijain hoi-
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hottejansa tahi päämiehiänsä vastaan tekemistä epärehellisistä 
toiminnoista, joiden kautta edelliset, jälkimmäisten asioita 
hoitaessaan, tahallansa saattavat heille jotakin vahinkoa, johon 
ei käy soveltaminen mitään muuta lainkohtaa. Rangaistus
määräys 516 §:ssä, joka jotenkin vastaa Perintökaaren 23 
luvun 5 §:ää, Kauppakaaren 12 luvun 4 §:ää ja 18 luvun 3 
sekä 4 §:ää y. m. säännöksiä, on 517 §:ssä olotutettu myös
kin kunnallishallitusten jäseniin, sekä maamittareihin, kau
panvälittäjiin, huutokauppain toimittajiin ja senkaltaisiin esi
vallan, julkisen viraston tahi kunnan määrättyjä toimia varten 
asettamiin henkilöihin, joiden huostaan yksityisten täytyy 
uskoa muutamia asioitansa ja jotka niitä hoitaessaan voivat 
epärehellisellä menettelyllä tahallansa heitä vahingoittaa; ja 
koska mainitut henkilöt samalla saattavat tehdä myöskin 
virheitä heille uskotuissa viroissa tahi toimissa, niin 517 §:ssä 
löytyy säännös siitäkin, että rangaistusta sopii raskauttavissa 
seikoissa koventaa pidättämällä viran toimittamisesta tahi 
viraltapanolla. — Vaikka asianajajat eli valtuusmiehet oikeu- 
denkäymisissä, niinkuin muutkin asiamiehet, voidaan epä
rehellisestä käytöksestä eräissä tapauksissa rangaista 516 
§:n jälkeen, on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi erittäin esit
tää 518 ja 519 §:ssä ne asianajajain rikokset, joista puhutaan 
Oikeudenkäymiskaaren 14 ja 15 luvussa, ja joista ei väärän 
asian ajamista vasten parempaa tietoa eikä myöskään viet
telemistä perättömään oikeudenkäyntiin voida kaikissa tapauk
sissa rangaista-516 §:n jälkeen. Koska muutkin kuin asian
ajajat kykenevät viettelemään yksinkertaisia tahi tietämättö
miä ihmisiä perättömiin oikeudenkäymisiin, niin on siitäkin 
puhuttu 519 §:ssä. — Sitten säädetään 520 §:ssä rangaistus 
ei ainoastaan asianajajille ja muille asiamiehille, vaan myös
kin lääkäreille, haavureille, kätilöimille ja apteekkareille sekä 
niiden apulaisille, jos he ilman laillista syytä tahi muuten 
tarpeettomasti ilmaisevat jonkun salaisuuden, joka heille on 
heidän ammattinsa takia uskottu. Siinä tapauksessa he siis 
rangaistaan siitä, että ovat rikkoneet velvollisuutensa; jota 
vastaan 371 § määrää rangaistuksen jokaiselle, joka, toista 
häväistäkseen tahi saattaakseen hänelle jotakin vastusta, ilman
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laillista syytä hänestä ilmaisee jonkun kotoseikan, joka ei 
ole minkään rangaistuksen alainen.

§:t 521—529. Näissä §:issä puhutaan kaikellaisista toi
minnoista, joiden tarkoituksena on epärehellisellä tahi lait
tomalla tavalla loukata toisen omistus- tahi hallinto-oikeutta, 
nimittäin 521 §:ssä hävittämällä, vahingoittamalla tahi salaa
malla sellaisia kirjoituksia, jotka koskevat toisen oikeutta, 
522 §:ssä kieltämällä oman allekirjoituksensa tahi velkakir
jansa, tahi vaatimalla maksua suoritetusta velasta, taikka 
vaatimalla takaisin sellaista tavaraa, mikä oli annettu toiselle 
pantiksi, vuokralle, lainaksi taikka toisen talteen uskottu, ja 
minkä antaja jo on saanut takaisin (vertaa Ulosottokaaren 
4 luvun 2 §:ää ja Kauppakaaren 9 luvun 11 §:ää); 523 §:ssä 
vasten oikeutta ottamalla takaisin sen tavaran, mikä on 
pantu pantiksi, taikka mikä on tunnustodisteena jostakin 
rikkomuksesta, taikka pantu toisen talteen, kun nimittäin 
rikkomus ei ole ainoastaan toimeenpanevan viranomaisen si
vuttamista; 524 §:ssä kiskomalla korkoa (vertaa Kauppakaa
ren 9 luvun 6 §:ää); 525 §:ssä viettelemällä alaikäistä peliin 
rahan tahi jonkun raha-arvon päältä, tahi ottamalla häneltä 
todisteen velasta, tahi siirrättämällä itselleen sellaisen saamisen 
(vertaa Kunink. Asetusta Kesäkuun 7 p:ltä 1749); 527 §:ssä 
luvattomasti käyttämällä vierasta irtainta omaisuutta, tahi 
antamalla luvattomasti vuokralle toisen tavaraa, taikka ilman 
laillista syytä kieltäytymällä antamasta ulos lainatavaraa (ver
taa Kauppakaaren 10 luvun 3 §:ää, 11 luvun 3 §:ää, 12 lu
vun 4 §:ää ja 13 luvun 3 §:ää sekä Rikoskaaren 43 luvun 
3 §:ää); 528 §:ssä luvattomasti käyttämällä käyttäjälle uskot
tuja rahoja tahi tavaroita, jota käyttämistä ei sovi käsittää 
kavallukseksi (vertaa rikoslakiehdotuksen 397 §:ää); ja 529 
§:ssä salaamalla tavarata, minkä salaaja on saanut vilpittö
mässä mielessä, vaan minkä hän sitten sai tietää toiselta 
rikoksen kautta anastetuksi. Sitä paitsi on, ettei lakia seli
tettäisi väärin, muistutettu, että se, joka vilpillisesti vie lap
selta jotakin, pitää 386 §:n jälkeen rangaistaman niinkuin 
varkaudesta, ja säädetty, että sekin, joka, omistaakseen itsel
lensä toisen eläimiä, saattaa luoksensa niitä ja siten har
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joittaa myöskin jonkunlaista vilppiä, pitää sellaisesta toi
minnasta rangaistaman niinkuin varkaudesta tahi näpistely s 
(vertaa Kikoskaaren 48 luvun 4 §:ää).

§:t 530— 533. Nämätkin §:t puhuvat epärehellisistä
toiminnoista, joissa joku menettelee vilpillisesti siinä, että 
hän luvattomasti monistaa jonkun kirjailijan tahi taiteilijan 
tuotteita, taikka mukaa toisen keksinnön, ja siten vähentää 
sitä tuloa, mitä alkuunpanija tahi hänen oikeutensa omis
tajat voisivat saada tuotteesen pannusta henkisestä työstä, 
jonka ohessa rikoksentekijä monestikin sen kautta hankkii 
itselleen tahi kolmannelle henkilölle väärän voiton. Sillä 
edellytyksellä, että se ehdotus asetukseksi kirjailijain ja tai
teilijain oikeudesta työnsä tuotteisiin, jonka eräs komitea on 
valmistanut, tulee laiksi, on, sen kanssa hyvin yhtäpitävästi, 
530 §:ssä määrätty rangaistuksia jokaiselle, joka luvattomasti 
tahi ilman laillista oikeutta leviteltäväksi monistaa kirjailijan 
tahi taiteilijan teoksen, sekä 531 §:ssä sille, joka, sen mu
kaan mitä sanottu asetus sallii, taikka kirjailijan tahi tai
teilijan suostumuksella, johonkin muuhun kirjoitukseen pai
nattaa tahi kuvaa hänen tuotettansa, eikä laissa säädetyllä 
tavalla tahi kirjailijan tahi taiteilijan paneman ehdon mukaan 
ilmoita lähdettä, mistä jäljentäpainos tahi lainakuva on otettu. 
— 532 §:ssä on sitten määrätty rangaistus sille, joka käyttää 
liika laajasti sitä oikeutta tuotteen monistamiseen, minkä 
hän on saanut välipuheen kautta, taikka joka käyttää sellaista 
monistamisen oikeutta, minkä hän on luovuttanut toiselle, ja 
533 §:ssä sille, joka, vaikka hän tietääkin rikoksen, levittelee 
edellämainittuin teosten luvattomasta monistamisesta synty
neitä tuotteita, niin myös sillekin, joka voiton pyynnöstä 
mukaa toisen keksinnön, mikä on patentilla Suomenmaassa 
suojeltu. Viimmeksimainitun rikkomuksen kohdalla ei ole 
erittäin lausuttu, että sen kautta saatu jäljentätuote myöskin 
on menetetty, sillä se astuu näkyviin 26 §:stä, jonka käyt
täminen 530 ja 532 §:ssä sekä 533 §:n 1 kohdassa maini
tuissa tapauksissa ei astuisi selvästi näkyviin, ellei sitä, 
niinkuin on tapahtunut, olisi vastamainituissa lainkohdissa 
nimenomaan lausuttu.
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§:t 534— 537. Sitten on 534 §:ssä säädetty rangaistus 
sille, joka kevytmielisesti, kumminkaan ei pettämisen aikeissa, 
kaikellaisissa yksityisissä todistuksissa, joihin muiden ihmisten 
pitäisi luottaman, ilmoittaa jotakin, minkä tietää valheeksi, 
ja siten tekee vahingon tulemisen toiselle mahdolliseksi (ver
taa Tammikuun 30 p:nä 1865 annetun palkkaussäännön 27 
§:ää). Miten se on rangaistava, joka sellaisella todistuksella 
koettaa eksyttää oikeutta, siitä säädetään 252 §:ssä. — Sen 
jälkeen puhutaan 535 §:ssä sen rankaisemisesta, joka luvat
tomasti avaa toisen kirjeen taikka muuta sellaista, mikä on 
sinetillä tahi muulla tavalla suljettu, sekä 536 §:ssä sen ran
kaisemisesta, joka postista tahi muusta yleisestä säilystä, 
esim. rautatien asemalta, luvattomasti ottaa ulos toisen kir
jeen tahi tavaralähetyksen; näiden rikosten rankaiseminen on 
537 §:ssä pantu riippumaan asianomistajan syytteenteosta, 
paitsi kun rahakirje tahi tavaralähetys on luvattomasti ulos- 
otettu säilytyspaikastaan. Jos näissä rikoksissa myöskin har
joitetaan petosta, niin 7 luvun säännökset rikosten yhteen- 
sattumisesta'tulevat käytettäviksi.

4 4  Luku.
Tällä luvulla, joka puhuu „konkurssirikkomuksista“ ja 

liittyy Marraskuun 9 p:nä 1868 annetun konkurssisäännön 
§:iin 86— 92, loppuu se lukujen jakso, mikä sisältää rikoksia 
omistusoikeutta vastaan.

Konkurssisäännöstä poikkee tämän luvun sisällys etu
päässä sen puolesta, että konkurssirikkomusten jako sen 
mukaan mitä ne sisältävät, joko petosta, epärehellisyyttä, 
kevytmielisyyttä tah huolimattomuutta, on saatettu paremmin 
yhtäpitäväksi muiden niistä laadittuin määräysten kanssa ri- 
koslakiehdotuksessa, sekä että on tehty erotus niiden ran
gaistusten välillä, jotka tuomitaan vararikkoon joutuneiden 
asioitsijain rikoksista, ja niiden, jotka tuomitaan muiden rap
piotilaan joutuneiden velallisten rikkomuksista, sillä se isompi 
luottamus raha-asioissa, jota edelliset tavallisesti nauttivat, 
tekee tämän luottamuksen väärinkäyttämisen rangaistavam-
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maksi, kuiu jos jälkimmäiset käyttävät väärin sitä luottamusta, 
minkä he ovat voineet saada.

§:t 538—545. Tämän kanssa yhtäpitävästi puhutaan 
ensin 538 §:ssä petollisesta, ja sen jälkeen 539 §:ssä epä
rehellisestä vararikosta, jonka perästä 540 §:ssä puhutaan 
velallisen karkaamisesta, koska se on katsottu samanlaatui
seksi ja yhtä rangaistavaksi rikokseksi. 541 §:ssä on sitten 
puhe kevytmielisestä, ja 542 §:ssä huolimattomasta varari
kosta; jonka jälkeen 543 § uudistaa 1868 vuoden konkurssisään
nön 92 §:n määräyksen, etteivät velallisen epärehellisyydellä, 
karkaamisella, kevytmielisyydellä tahi huolimattomuudella te
kemät rikkomukset kuulu virallisen syytteen alle, jota paitsi 
sama 543 § vielä uudistaa konkurssisäännön 87, 88 ja 89 §:n 
loppuun yllämainitun johdosta asetetut määräykset, että velalli
nen, joka on ollut epärehellinen tahi karannut, taikka osottanut 
kevytmielisyyttä tahi huolimattomuutta, pääsee rangaistuk
sesta, jos hän todistaa täysin tyydyttäneensä velkojansa; joka 
rikoslakiehdotuksen 543 §:ssä johdonmukaisesti on ulotettu 
kaikkiin rangaistuksiin myöskin epärehellisyydestä, sillä val
tiolla ei tässäkään tapauksessa nähtävästi ole syytä osaltansa 
vaatia rangaistuksen tuomitsemista, se kun kuitenkin jättää 
syytteenteon, ja siis myöskin koko rangaistuksen, asianomis
tajan kanteen tahi ilmiannon varaan. — 544 §:ssä muistu
tetaan siitä, että muitakin rikkomuksia, kuin mitkä edelli
sissä §:issä mainitaan, saattaa löytyä vararikkoon joutuneen 
velallisen syyksi; ja 545 §:ssä uudistetaan mitä konkurssi
säännön 91 § sisältää osallisuudesta konkurssirikoksissa sekä 
velkojan epärehellisyydestä eräissä tapauksissa.

4 5  Luku.
45 luvussa, jolla on ylikirjoituksenä virkamiesten virka- 

rikoksista ja -kairauksista", on varsinaisten rikosten lopuksi 
puhe kaikellaisista valtion ylempäin ja alempain virkamiesten 
sekä käskyläisten niin myösTunnallisvirkain lioitajain (vertaa 
45 §:ää) tekemistä virkarikoksista ja -virheistä, joista ei jo
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edelläpäin rikoslakiehdotuksessa ole määrätty rangaistuksia, 
taikka joista on katsottu tarpeelliseksi määrätä isompia tahi 
eri rangaistuko^ syyllinen on rikkomuksensa
kautta myöskin rikkonut virkavelvollisuutensa.f Sitä vastaan 
ovat ne rangaistusasteet, mitkä edellisissä luvuissa ovat sää
detyt muista siellä jo mainituista rikkomuksista, joista ei 
enää puhuta tässä luvussa, arvatut niin laajoiksi* että niihin 
sopii nekin rangaistusten ylennykset, taikka, milloin erityinen 
ylempi aste on erinomaisen raskauttavista seikoista määrätty, 
nekin rangaistusten kovennukset, joita ehkä tulee tarpeelli
seksi tuomita siitä syystä, että rikokset ovat virassa tehdyt 
(vertaa 50 §:ää). 41 ja 42 §:n määräyksistä astuu sitä paitsi 
näkyviin se, että vapausrangaistus, johon ylemmän tahi 
alemman viran pitäjä tuomitaan, aina tuopi mukanaan joko 
viraltapanon tahi pidätyksen viran toimittamisesta, mikä luon
nollisesti on sekin rangaistuksen kovennusta.

45 luvussa niin myös muissa lainkohdissa, joissa puhu
taan virkarikoksista tahi -virheistä, säädettyin rangaistus
määräysten suhteen tulee myöskin ottaa huomioon, että niissä 
tapauksissa, joissa sellaisista rikkomuksista on säädetty sakkoa 
eikä sakon korkeinta määrää ole nimenomaan lausuttu, ri
kolliselle sopii, 40 §:n mukaan, tuomita sellaista sakkoa jopa 
kaksituhattakin markkaa.

§:t 546 — 548. Ensin on 546 §:ssä puhe siitä, että 
tuomari tahallansa tekee väärän tuomion, taikka että ylempi 
tahi alempi virkamies, jonka asiana on tehdä päätös toisen 
oikeudesta, tahallansa tekee sellaisessa asiassa vääryyttä; 
ja 547 §:ssä määrätään sitten rangaistus sille, joka virka
toimestaan ottaa vastaan, vaatii tahi tinkaa itsellensä lah
juksen tahi muuta laitonta palkkiota. Jos tämän johdosta 
tehdään väärä tuomio, taikka jos vääryyttä tehdään muussa 
sellaisessa päätöksessä, josta puhutaan 546 §:ssä, niin pitää 
käyttää 7 luvun määräyksiä rangaistusten yhteenpanemisesta. 
— Yhteyden vuoksi on sen jälkeen 548 §:ssä viitattu 223 
§:ään, jossa on säädetty rangaistus sille, joka lahjusta tahi 
muita hyväntekijäisiä tarjoten koettaa taivuttaa tuomaria 
tahi jotakuta muuta virkamiestä väärään virkatoimeen, niin
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myös sillekin, joka muulla tavalla on virkarikoksessa osal
lisena.

§:t 549— 556. Sitten on 549 §:ssä määrätty rangaistus 
sille, joka virkansa puolesta, vasten parempaa tietoansa, te
kee toista vastaan syytteen rikoksesta; 550 §:ssä rangaistus 
virkamiehen laittomasta menettelystä kun hän panee jonkun 
kiinni; 551 §:ssä kiduttamisesta tunnustukseen; 552 §:ssä 
kotorauhan rikkomisesta; 553 §:ssä laittomasta menettelystä 
siinä, että virkamies menee valtaansa ulommaksi jotakin 
rangaistusta pantaessa täytäntöön; 554 §:ssä muusta viran 
väärinkäyttämisestä sen kautta, että virkamies virassaan pi
telee toista pahoin tahi tekee rikoksen toisen vapautta vas
taan; 555 §:ssä tahallisesta leväperäisyydestä rikosten syyt- 
teesen saattamisessa tahi rangaistusten täytäntöönpanossa, 
sekä 556 §:ssä vangin irtipäästämisestä joko aikomuksen 
perästä tahi tuottamuksen kautta. Sellaisista äskenlueteltuin 
rikosten kanssa sukua olevista rikkomuksista, joita ei nimen
omaan mainita 45 luvussa, on virkamies, joka tavataan niitä 
virassaan tehneeksi, tietysti rangaistava yleisten, edellisissä 
luvuissa säädettyin määräysten mukaan. Niinpä esim. viral
linen syyttäjä, joka loukkaa toisen kunniata ajattelemattomalla 
syytteellä jostakin rikoksesta, jota hän ei voi todennäköisillä 
todisteilla näyttää syytteenalaisen tekemäksi, pitää rangais- 
taman 361 §:n jälkeen (vertaa 25 §:ää ehdotuksessa asetuk
seksi rikoslain voimaanpanemisesta).

§:t 557— 562. Sitten löytyy 557 §:ssä rangaistusmää
räyksiä virkamiehelle, joka tahallansa virkakirjoitukseen kir
joittaa jotakin väärin, taikka antaa ulos väärän todistuksen, 
taikka väärentää, saattaa hukkaan tahi hävittää jonkun virka- 
kirjoituksen; sekä 558 §:ssä rahaa koskevista rikkomuksista, 
joita tekevät ne virkamiehet, joille rahan valmistus tahi 
setelinanto on uskottu. — Viittaamalla siihen, mitä kirkko
laki Joulukuun 6 p:ltä 1868 määrää rangaistukseksi lutheri • 
laiselle papille, joka vihkii pariskunnan, vaikka avioliiton 
solmimista vastaan löytyy laillisia esteitä, sisältää 559 § ran
gaistusmääräyksen muille, jotka samallaisessa tapauksessa 
vihkimällä tahi muulla vastaisessa eriuskolaislaissa kenties
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määrättävällä toiminnalla solmii avioliiton; jota paitsi, katsoen 
Keisarilliseen Asetukseen Helmikuun 10 piitä 1868, myöskin 
on säädetty rangaistus sekä lutherilaiselle papille että muil
lekin, jotka vihkimällä taikka jollakin muulla vihkimistä vas
taavalla toiminnalla sitoo lesken avioliittoon, ennenkun pesän
ositus on tapahtunut. — 560 ja 561 §:ssä säädetään rangaistuk
sia telegrafi- ja postivirkamiehille eräistä heidän tekemistään 
rikoksista heidän virkatoimissaan; ja lienee tässä tarpeellista 
huomauttaa, että postivirkamies, joka anastaa rahaa tahi 
jotakin muuta kirjeestä tahi postilähetyksestä, sen ohessa 
pitää rangaistaman 567 tahi 568 §:n jälkeen. — Virkasalai
suuden ilmaisemisesta muissa kuin 193 ja 560 §:ssä mainituissa 
tapauksissa, on määrätty rangaistus 562 §:ssä.

§:t 563 — 570. Sen jälkeen uudistetaan eräillä muutok
silla muutamia nykyään voimassa olevassa laissamme löyty
viä säännöksiä, nimittäin: 563 §:ssä mitä Rikoskaaren 44 
luvun 2 § sisältää; 564 §:ssä mitä Rik. K:n 4 luvun 6 §:n 
toinen kohta määrää, ja 565 §:ssä mitä Rik. K:n 44 luvun 
1 §:ssä säädetään; jonka ohessa, sen kanssa yhteydessä, on 
566 §:ään pantu rangaistus myöskin sille ylöskantomiehelle, 
joka tahallansa saattaa yhteiskunnan vahinkoon laittoman 
poispyyhkimisen kautta. — 567 ja 568 §:ssä on sitten, kat
soen Rik. K:n 45 luvun 2 §:ään sekä Kunink. Kirjeisiin 
Elokuun 26 piitä 1741 ja Maaliskuun 4 piitä 1752, määrätty 
rangaistuksia sekä ylöskantomiehille että muillekin virka
miehille, jotka kavaltavat rahaa tahi jotakin muuta, minkä 
he virkansa puolesta ovat ottaneet hoitoonsa tahi tilintekoa 
varten tahi tallettaakseen; ja on 568 §:ään pantu kovempi 
rangaistus sille, joka sellaisen kavalluksen ohessa samalla on 
tehnyt väärennyksen tahi harjoittanut muuta vilppiä. — 569 
§:ssä löytyy yleinen rangaistusmääräys esimiehelle, joka yl
lyttää käskynsä alaista virkamiestä virkarikokseen tahi -vir- 
heesen, taikka joka tietää sellaista rikosta tahi virhettä han
kittavan eikä kuitenkaan koeta sen toimeenpanemista estää. 
Sen jälkeen 570 §, katsoen Kunink. Asetukseen Maaliskuun 
21 piitä 1735 ja 20 kohtaan Kunink. Selityksessä Maaliskuun 
23 piitä 1807, määrää erityisen rangaistuksen sille esiraie-
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helle, joka käskynsä alaiselta virkamieheltä ottaa velaksi 
rahaa niistä varoista, joita toinen virkansa puolesta pitää 
huostassaan, taikka joka käskynsä alaiselta ylöskantomieheltä 
tahi tilintekijältä ottaa velaksi sellaisia varoja, jotka eivät 
kuulu ylöskantoon. Mitä sanottu Kunink. Asetus sisältää 
esimiehen rankaisemisesta, joka sallii toisen ottaa lainaa 
yleisestä kassasta, se koskee rikkomusta, joka on rangais
tava 569 §:n jälkeen.

§:t 571— 578. 571 §:ssä säädetään rangaistus sille
kanavan, rautatien tahi telegrafilaitoksen virkamiehelle, joka 
tahallansa tahi tuottamuksesta rikkoo virkavelvollisuutensa 
mitä sellaisen laitoksen silmälläpitoon tulee. Tässä on otettu 
huomioon 6 §:n sisällys rauhennussäännössä Marraskuun 24 
p:ltä 1864. Saman rauhennussäännön 10 §:n johdosta sisältää 
576 § määräyksen siitä miten samallaisissa tapauksissa tulee 
rangaista niitä henkilöitä, jotka valvovat jotakin sellaista ka
nava- tahi rautatielaitosta, joka ei ole valtion oma vaan 
esivallan määräyksen kautta on asetettu saman suojeluksen 
alle kuin valtion samallaiset laitokset; ja että sellainen yksi
tyisten palveluksessa ollut rikoksentekijä, joka on tuomittu 
pantavaksi viralta pois, taikka julistettu vastedes mahdotto
maksi johonkin nimitettyyn virkaan, todellakin joutuisi täl
laista rikkomuksensa seuraamusta kärsimään, on 577 §:ssä 
määrätty rangaistus sille esimiehelle, joka vasten oikeuden 
tuomiota käyttää rikoksentekijää sellaisessa virassa, missä 
häntä ei saa käyttää.

Vaikka §:t 546— 571 mainitsevat suuren joukon osaksi 
tahallisia ja osaksi aikeettomia rikkomuksia virassa, ei kui
tenkaan ole voitu kaikkia aikomuksesta tahi tuottamuksesta 
lähteviä virkarikoksia eikä -virheitä niissä esittää. Että 
kuitenkin voitaisiin tuomita rangaistuksia sellaisistakin rikko
muksista virassa, joista ei mainituissa §:issä eikä myöskään 
muualla rikoslakiehdotuksessa ole määrätty mitään rangais
tusta, sisältää 572 ja 573 § yleisiä rangaistusmääräyksiä, 
edellinen sellaisten tahallisten virassa tehtyin rikkomusten 
ja jälkimmäinen sellaisten tuottamuksesta lähteneiden virka- 
hairausten varalta, joihin ei käy ottaminen rangaistuksia
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muista lainkohdista. Yhteensä nämät §:t siis ovat aijotut 
täyttämään sen nykyään voimassa olevan lainsäädäntömme 
vajauksen, joka on antanut aihetta siihen, että se, mitä O. 
K:n 1 luvun 12 § sisältää tuomarin virkarikoksista ja 
-virheistä, on sovellettu mitä erilaisimpiin rikkomuksiin vi
roissa. 573 §:ssä ovat rangaistusmääräykset sitä paitsi ulo
tetut siihen tapaukseen, kun virkamies virkaansa toimittaes
saan on juopuneena (vertaa 79 §:ää Keisarillisessa Asetnksessa 
Toukokuun 30 p:ltä 1859). — Viimmeksimainittuin §:äin 
kanssa yhteydessä sisältää 574 § joskus kenties tarvittavan 
määräyksen sen virkamiehen viraltapanosta, joka luvatta tahi 
estettä ilmoittamatta on ollut poissa virkansa toimittamisesta 
eikä julkisen kutsumuksen perästä ole tullut sitä toimitta
maan. Tässä kohden ei, näet, voitane olla tekemättä poik
keusta tuosta Suomen oikeustavoissa noudatetussa sekä usein- 
mainitussa Toukokuun 8 p:nä 1868 vahvistetussa, mutta 
vielä julistamattomassa asetuksessa moniain laissa säädettyin 
rangaistuslajien poistamisesta y. m., sen 12 §:ssä, lausutusta 
periaatteesta, ettei rikoksentekijää sovi hänen poissa olles
saan tuomita rikoksesta rangaistukseen (vertaa Kunink. Ju
listusta Marraskuun 5 p:ltä 1782).

Ettei 550, 551, 553, 555, 560 ja 561 §:ssä tarvitsisi jokai
sessa sanoa samaa, on näiden §:äin lopussa viitattu 575 §:ään, 
joka antaa oikeuksille vallan, milloin joku sanotuissa §:issä 
mainituista rikoksista on tehty raskauttavissa seikoissa, tut
kinnon jälkeen koventaa sellaisen rikoksen rangaistusta ju
listamalla rikoksentekijän mahdottomaksi joko sellaiseen vir
kaan, kuin se on, missä hän on rikkonut, taikka myöskin maan 
palvelukseen.

571 §:n kohdalla on jo ollut puhe 576 ja 577 §:stä. 
~578 §:ssä huomautetaan lopuksi, että lakiehdotuksessa löytyy 
muualla määräyksiä eräistä rikkomuksista viran toimissa, 
esim. 486 §:ssä, jonka rangaistusmääräys eräissä tapaksissa 
saattaa 100 §:n mukaan joutua pantavaksi 565 §:ssä sääde
tyn rangaistuksen kanssa yhteen.
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46 Luku.
Koska, niinkuin edelläpäin on huomautettu, noissa ylei

sissä perusteissa uutta rikoslakia varten on määrätty, että 
rikoslakiehdotuksen tulee sisältää myöskin «yhteiskunnalle 
vaarallisimmat ja yleisimmästi tapahtuvat järjestysrikkomuk- 
set“ , niin ovat kahdeksan viimmeistä lukua, eli luvut 46— 53 
käytetyt määräyksiin sellaisista rikkomuksista. Eipä ole help
poa valita tuosta järjestysrikkomusten suuresta joukosta juuri 
ne, jotka ovat vaarallisimmat ja yleisimmät, varsinkaan koska 
näistäkin seikoista voidaan vetää esiin erilaisia mielipiteitä. 
Siihen tulee lisäksi se, että rangaistusmääräykset suurelle 
joukolle sellaisia järjestysrikkomuksia, joita ilmaantuu joten
kin yleisesti, osaksi tulevat verrattain lyhyen ajan kuluttua 
muutetuiksi, ja osaksi ovat laadultaan sellaisia, ettei niitä 
helposti voida erottaa erilleen siitä yhteydestä, missä ne 
ovat sellaisten käskyin tahi kieltoin kanssa, joihin ne kuulu
vat, niinkuin esim. viina- ja tulliasetuksissa mainituista monista 
järjestysrikkomuksista määrättyni rangaistusten laita on. Jät
tämällä sellaiset rikkomukset syrjään ja liittyen siihen käsi
tykseen tässä aineessa, joka astuu näkyviin muutamista uu
demmista ulkomaisista laeista, esim. Saksan uudesta rikos
laista, on sen vuoksi rikoslakiehdotukseen otettu ainoastaan 
sellaisia yleiselle tahi yksityisten turvallisuudelle tahi järjes
tykselle vaarallisia rikkomuksia, joiden yhteyttä muiden mää
räysten kanssa ei ole vaikea purkaa, ja joiden luonne on 
sellainen, etteivät säännökset niistä ole suuremman muuttu
vaisuuden alaiset.

46 luvussa, jolla on ylikirjoituksena «luvattomasta puo
lustuslaitosten kuvaamisesta, sekä siitä, jonka hallussa on 
rahantekokaluja ja muuta senkaltaista", on tämän kanssa 
yhtäpitävästi ensin puhe ‘muutamista yleistä turvallisuutta 
vaaraan saattavista toiminnoista, joiden rankaiseminen jär
jesty srikkomuksina on tarpeen vaatima siitä syystä, että 
niiden takana saattaa piillä joku valmistelu varsinaiseen ri
kokseen, vaikka aikomusta niiden tekemiseen ei voida saat
taa toteen.
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§:t 579— 583. Ensin on 579 §:ssä puhe siitä rikko
muksesta, joka tapahtuu sen kautta, että joku ilman esivallan 
lupaa kuvaa linnoituksen tahi julkaisee siitä piirroksen (ver
taa Maaliskuun 31 p:nä 1798 annettuin sota-artiklain 5 luvun 
7 §:ää). Jos tässä tapauksessa voidaan näyttää toteen, että 
rikkomus on valtio- tahi maanpetoksen valmistelua tahi yritys 
siihen, niin tulee, asianhaarain mukaan, käytettäväksi joko 
176 tahi 185 §:ää, vaan ei 579 §:ää. —  580 §:ssä määrätään 
rangaistus rahan tahi kaikellaisten kruunun leimasinmerkkien 
valmistukseen käytettäväin välikappalten luvattomasta val
mistamisesta, luonansa pitämisestä tahi luotansa antamisesta, 
niin myös luvattomasta painamisesta kruunun leimoilla y. m. 
Tässäkin tapauksessa saattaa rikkomus sisältää rikoksen 
valmistelua, ja rangaistus on silloin, jos rikollinen aikomus 
saadaan toteen, otettava 501 tahi 511 §:stä, eikä 580 §:stä. 
— Eräiden petosten ehkäisemiseksi on sitten 581 §:ssä ran
gaistuksen uhalla kielletty valmistamasta painotuotteita, jotka 
ovat setelirahan näköisiä, tahi tekemästä välikappaleita sel
laisten painotuotteiden valmistamiseen. —  Siihen nähden, 
että kaikki 46 luvussa kielletyt toiminnat ovat yhteiskun
nalle jotenkin vaarallisia, on lopuksi 582 §:ssä annettu oi
keuksille valta, tutkinnon jälkeen, julistaa ne välikappaleet 
tahi tuotteet, joita sanottuin toimintain kautta on kerätty 
kokoon, niistä syntynyt, taikka julkaistu tahi levitelty, me
netetyiksi, katsomatta siihen ovatko ne syyhyn tuomitun vai 
jonkun muun henkilön omat.

4 7  Luku.
Tämän luvun sisällyksen ilmoittaa ylimalkaan sen yli- 

kirjoitus luvattomista arpajaisista ja peleistä; niin myös 
luvattomasta oleskelemisesta ravintolassa, ynnä muusta41.

583 ja 584 §. Vanhemmissa ja uudemmissa asetuksissa 
löytyvät säännökset arpajaisista, ovat, jonkun verran muu
tettuina rangaistusmääräysten puolesta, uudistetut 583 ja 584 
§:ssä, joista edellinen säätää rangaistuksen sille, joka panee 
toimeen arpajaiset, missä on rahaa voittona, taikka myö ar
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poja sellaisiin arpajaisiin (vertaa Kunink. Kieltoa Kesäkuun 
18 p:ltä 1772 ja Keisarillista Julistusta Huhtikuun 27 p:ltä 
1863), niin myös sille, joka ilman laillista lupaa panee toi
meen tavara-arpajaiset, jotka kuvernöörin suostumuksella 
ovat luvalliset hyväntekeväisiä tahi muuten hyödyllisiä tar
koituksia varten. Viimmeksimainittu rangaistusmääräys kos
kee, paitsi sitä tapausta, jossa itse arpajaiset ovat laittomat, 
myöskin sitä tapausta, jossa rikkomus on ainoastaan siinä, 
ettei arpajaisten toimeenpanija ole hankkinut asianomaista 
lupaa niiden pitämiseen (vertaa Kunink. Kirjeitä Kesäkuun 
20 p:ltä 1739 ja Marraskuun 7 p:ltä 1750, Keisarillista Se
litystä Toukokuun 26 piitä 1862 ja Keisarillista Julistusta 
Huhtikuun 27 piitä 1863). — Sitten on 584 §issä säädetty 
rangaistus sille, joka Suomenmaassa myö arpoja ulkomaisiin 
arpajaisiin, taikka muulla tavalla edistää ulkomaisten arpain 
myöntiä, siinä kun usein piilee petosta (vertaa Kunink. Kir
jettä Joulukuun 11 piitä 1783 ja Keisarillista Asetusta Tam
mikuun 26 piitä 1824). Siihen nähden mitä 26 ja 136 § 
sisältää on ollut tarpeetonta 583 ja 584 §;ssä erittäin sää
tää, että arpain myönnillä saadut rahat pitää maksettaman 
ostajille takaisin. Ei myöskään ole katsottu tarpeelliseksi 
määrätä rangaistusta sille, joka Keisarilta tahi Valtiosää- 
dyiltä anoo lupaa arpajaisten pitoon, sillä nykyään löytyy jo 
säädettynä, mihin sellainen anomus voidaan antaa sisään 
(vertaa Kunink. Kieltoa Kesäkuun 18 piitä 1772 ja Keisa
rillista Selitystä Toukokuun 26 piitä 1862).

585 §. Kunink. Kiellon mukaan 2 piitä Elokuuta 1792 
on sitten 585 §issä määrätty rangaistus pelihuoneiden tahi 
sellaisten seurain pitämisestä, joissa yleisesti harjoitetaan 
uhkarohkeata peliä, niin myös sille, joka muuten panee uh
karohkean pelin toimeen tahi joka isäntänä julkisessa pai
kassa sallii sellaista peliä. On katsottu tarpeettomaksi ru
veta tässä määräämään rangaistuksia niille, jotka siten tah
tovat saada voittoa toisten paheesta taikka sitä edistää, sekä 
niille henkilöille, jotka ovat pelissä osallisina, koska oikeus 
voipi tuomita nämät jälkimmäiset menettäneiksi mitä ovat 
peliin panneet ja koska rangaistusmääräys heitä varten olisi
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ristiriidassa edellisten §:äin kanssa, niissä kun ei löydy ran
gaistusmääräyksiä arpain ostajille, vaikka nämät kumminkin 
ovat arpajaisissa katsottavat pelaajiksi. Eipä myöskään ole 
katsottu tarpeen vaatimaksi edelleen määrätä rangaistusta 
sille, joka ravintolassa tahi senkaltaisessa yleisessä paikassa 
sallii sellaista peliä, jota ei sovi sanoa uhkarohkeaksi; sillä 
sellainen peli ei sisällä mitään varsinaista pahetta, vaikkapa 
se joskus saattaa olla ajan tuhlaamista, jossa tapauksessa 
sitä pitänee vastustaa muilla keinoin, eikä rangaistuksilla. 
Sitä vastaan on katsottu olevan syytä määrätä rangaistus 
sille, joka kadulla, torilla tahi muulla sellaisella yleisellä 
paikalla panee toimeen pelin, jota ei sovi pitää uhkarohkeana: 
sillä sellainen käytös häiritsee hyvää järjestystä sellaisissa 
paikoissa.

586 ja 587 §. Koska se, mitä Maaliskuun 2 p:nä 1865 
annetun Keisarillisen Asetuksen 81 §:ssä ja Tammikuun 4 
p:nä 1868 ulostulleen Keisarillisen Julistuksen 51 §:ssä mää
rätään rangaistukseksi anniskelupaikan isännälle, joka kiel
letyllä ajalla päästää sinne sisään muun vieraan henkilön, 
kuin ruokavieraan tahi matkustajan, ei ole välittömässä yh
teydessä viina-asetusten kanssa, niin on sellaisesta väärin
teosta pantu rangaistus 586 §:ään. —  Yhteydessä tämän 
kanssa on 587 §:ssä määrätty rangaistus sille sotilaskuntaan 
kuulumattomalle henkilölle, joka asianomaisen päällikön lu
vatta kasarmissa tahi leirissä, taikka sotalaivastossa pitää 
kaupaksi ruoka- tahi juomatavaroita. Tästä ei, näet, löydy 
mitään muuta säännöstä, kuin se, mikä on otettu 1798 vuo
den sota-artiklain 11 luvun 8 §:ään; ja tuo äskettäin laadittu 
ehdotus uudeksi rikoslaiksi Suomen sotaväkeä varten on 
aijottu käytettäväksi ainoastaan sotilaita kohtaan.

4 8  Luku.
Tälle luvulle on annettu ylikirjoitukseksi Juoppoudesta, 

kerjuusta ja muusta senkaltaisesta".
§:t 588— 590. Siihen nähden mitä 77, 78, 79 ja 81 § 

Keisarillisessa Asetuksessa Tammikuun 30 p:ltä 1859 sisäl-
20 *
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tää juoppousrikkomusten rankaisemisesta sekä ulotuttamalla 
käsitteen juoppous myöskin juopuneesen tilaan muiden päih
dyttäväin aineiden, kuin väkeväin juomain, kohtuuttoman 
nauttimisen johdosta, on 588 ja 589 §:ssä säädetty rangaistus 
juoppoudesta sekä sellaisesta tyrkyttämisestä tahi viettele
misestä, minkä johdosta joku tulee juopuneeksi tahi ennes
tään juopunut peräti juopuneeksi, sekä 590 §:ssä anniskelu
paikan isännälle, joka ei hoida juopunutta henkilöä, kenen 
tila tekee hänet vaaralliseksi itselleen tahi muille, taikka 
joka antaa päihdyttäviä aineita juopuneelle tahi alaikäiselle. 
Koska halu päihdyttäviin aineisiin, paheena, lienee vastustet
tava muilla keinoin, eikä rankaisemalla, ja koska juoppous 
on katsottava järjestysrikkomukseksi ainoastaan sen tähden, 
että ihminen, kun se on juopuneena, joko saattaa olla muille 
vaarallinen, taikka häiritä muiden rauhaa, niin 588 §:ssä on, 
yhtäpitävästi sen kanssa mitä uudemmat ulkomaalaiset lait 
siitä sanovat, määrätty, että juoppous on rangaistava ainoas
taan niissä tapauksissa, kun juopunut tavataan kadulla, tiellä 
tahi muussa yleisessä paikassa, taikka julkisessa toimituksessa 
tahi seurassa. Koska taas oikeuksien, vaikkapa sitä ei ole 
nimenomaan säädettykään, täytyy nähdä syyn rangaistuksen 
ylentämiseen siinä, että joku tulee juopuneena oikeuden 
eteen tahi muun viranomaisen luokse, taikka tekee rikoksen 
itse tuottamassaan juopumustilassa, ja koska 573 §:ssä on 
määrätty, miten virkamies, joka virkaansa toimittaessaan on 
juopuneena, on rangaistava, niin myös koska se, joka juopu
muksen kautta matkaansaattaa pahennusta jumalanpalveluk
sessa, pitää tuomittaman rangaistukseen ei ainoastaan 588 
§:n, vaan myöskin 157 §:n jälkeen, niin näistä seikoista ei 1859 
vuoden asetuksesta ole 48 lukuun otettu mitään, varsinkaan 
koska myöskin 1869 vuoden kirkkolaki määrää, miten luthe- 
rilainen pappi on juoppoudesta rangaistava.

591 ja 592 §. 591 §:ssä on sitten säädetty rangaistus ker
juusta niissä tapauksissa, kun joku ilman todellista hätää 
ottaa kerjäämisen tavakseen, taikka kerjää kadulla, tiellä 
tahi yleisessä paikassa, taikka saattaa lapsen kerjäämään, 
tahi ei vakaasti pidätä sitä kerjäämästä, joka on hänen käs
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kynsä alaisena. Kerjääminen sellaisissa tapauksissa on, näety 
muiden armeliaisuuden väärinkäyttämistä, tahi lasten totut
tamista laiskuuteen ja huolettomuuteen, taikka kumpaakin. 
— Tämän kanssa yhteydessä on 592 §:ssä määrätty ran
gaistus sillekin, joka nauttii yleiseltä vaivaishoidolta apua, 
vaan sittenkin laiskuudesta vetäytyy tekemästä sellaista vai- 
vaishoitohallituksen hänelle osottamaa työtä, mihin hän ky
kenee.

4 9  Luku.
Tämä luku puhuu „siitä, joka hakussansa pitää laitonta 

mittaa tahi painoa, taikka tiirikkaa*, ja tarkoittaa siis omis
tusoikeuden turvaamista eräissä tapauksissa.

593 g. Tässä §:ssä uudistetaan Kauppakaaren 8 luvun 
1 § sekä Toukokuun 15 p:nä 1848 annetun Keisarillisen 
Ohjesäännön 192 §, mikäli ne puhuvat sen rankaisemisesta, 
joka asioimisliikkeessä pitää tahi ostaessaan tahi myödessään 
käyttää kruunaamatonta tahi asianmukaisesti vakaamatonta 
taikka sellaisessa kaupassa luvatonta mittaa tahi painoa.

594 ja 595 §. Nämät §:t uudistavat mitä Kunink. 
Asetus Joulukuun 9 p:ltä 1756 sisältää tärkeintä niistä jär
jesty srikkomuksist a, jotka tehdään valmistamalla luvattomasti 
tahi hoitamalla huonosti tiirikoita sekä luvattomasti pitä
mällä hallussa sellaista kalua. Jos näissä tapauksissa saa
daan toteen, että aikomuksena oli murron tekeminen, niin 
rikkomus, joka silloin on murron valmistelua, on rangaistava 
393 §:n, eikä 594 tahi 595 §:n jälkeen.

5 0  Luku.
Tämä luku, jolla on ylikirjoituksena „palovaarain eh

käisemiseksi annettuin ohjeiden rikkomisesta*, sisältää ran
gaistusmääräyksiä sellaisista toiminnoista tahi laiminlyömi
sistä, joiden kautta sekä omaisuutta että ihmisten terveys 
ja henkikin saattaa joutua vaaraan.

§:t 596— 599. Melkein sanasta sanaan Rakennuskaaren
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24 luvun 1 §:n kanssa yhtäpitäväisenä määrää 596 § ran
gaistuksen varomattomasta tulen pitelemisestä kaupungissa 
tahi kylässä sekä, muutamissa tapauksissa, yksinäisessä ra
kennuksessa tahi laivassa. — 597, 598 ja 599 §:ssä löytyy 
sitten muutamia, palo- ja rakennusjärjestyksistä otettuja, 
määräyksiä palovaarain ehkäisemiseksi, jotka määräykset ovat 
arvatut rikoslakiehdotuksessa tarpeellisiksi. Sellaisia mää
räyksiä ovat säännöt niiden rankaisemisesta, jotka eivät huoli 
oikeaan aikaan puhdistuttaa savutorviansa, tahi tekevät tulen 
tulisijalle, mikä on havaittu tulenvaaralliseksi (597 §), niin 
myös rangaistusmääräykset uuden tulisijan luvattomasta ra
kentamisesta kaupungissa tahi sen luvattomasta käyttämi
sestä taikka vanhan tulisijan muuttamisesta toiseen paikkaan 
kaupungissa (598 §), laiminlyömisestä palokaluin pidossa, 
kun niiden pito on käsketty, sekä voimassa olevain tätä 
koskevain säännösten huonosta noudattamisesta (599 §).

§:t 600—603. Katsoen Keisarilliseen Asetukseen Hei
näkuun 21 p:ltä 1865, on sitten 600 §:ssä määrätty rangais
tus tulitikkujen valmistamisesta tahi varastossapidosta lähte
väin vahingoin ehkäisemiseksi annettuin ohjeiden rikkomisesta; 
jonka jälkeen, katsoen Kunink. Asetukseen Heinäkuun 30 
p:ltä 1730, 601 §:ssä on määrätty rangaistus sille, joka lu
vattomasti valmistaa tahi pitää kaupaksi ruutia tahi muuta 
sellaista räjähtävää ainetta, taikka on varomaton tahi rikkoo 
sellaisten aineiden luvallista valmistusta, kuljetusta tahi va- 
rastossapitoa varten annettuja ohjeita. — 602 §:ssä on sitten, 
katsoen Keisarilliseen Asetukseen Elokuun 14 p:ltä 1866, 
säädetty rangaistus varomattomuudesta muiden helposti syt
tyväin tahi räjähtäväin tavarain tahi varastoin säilyttämisessä 
tahi kuljetuksessa. 603 §:ssä taas on määrätty rangaistus 
sille, joka ampuu tahi polttaa ilotulitusta jonkun rakennuksen 
tahi tulenarkojen esineiden vaarallisessa läheisyydessä, joka 
säännös on katsottu mukavaksi astumaan sen rangaistus
määräyksen sijaan, mikä löytyy Syyskuun 24 p:nä 1731 pa
piston valituksiin annetun Kunink. Päätöksen 3 §:ssä sille, 
joka ampuilee häissä, ristiäisissä tahi muissa seuroissa (vertaa 
Kunink. Kirjettä Tammik. 19 p:ltä 1798).
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604 §. Rakennuskaaren 15 luvun 1 ja 3 §:ään sekä 
Syyskuun 9 p:nä 1851 annetun metsäasetuksen 59 §:ään 
katsoen, on 604 §:ssä lopuksi säädetty rangaistus sille, joka 
ei tarkoin sammuta metsään tahi kedolle tekemätään tulta, 
niin myös sillekin, joka panee kasken palamaan noudatta
matta säädettyjä varokeinoja, taikka joka hoitaa kaskival- 
keata huonosti.

51 L uku.
Tämä luku, jolla on ylikirjoituksena „kalastuksen ja 

metsästyksen järjestämiseksi annettuin sääntöjen rikkomi- 
sesta“ , on etupäässä otettu kalastussäännöstä Joulukuun 4 
piitä 1865, sekä Maaliskuun 23 p:nä 1868 annetusta ase
tuksesta vesijohdoista ja Helmikuun 10 p:nä 1868 annetusta 
asetuksesta, joka koskee metsästystä ja otuksen pyyntöä.

§:t 605— 609. Näistä §:istä liittyy 605 § kalastussään
nön 37-. §:ään ja 606 § sen 43 §:ään. 607, 608 ja 609 §:u 
säännökset löytyvät taas suurimmaksi osaksi kalastussäännön 
23 ja 42 §:ssä sekä Maaliskuun 23 p:nä 1868 annetun ase
tuksen 16 §:ssä (vertaa 14 §:ää). — Kalastussäännön 36, 40, 
41 ja 47 §:ssä mainitut rikkomukset tulevat sitä vastaan 
rangaistaviksi osaksi rikoslakiehdotuksen 38, osaksi 40 ja 
vieläpä jotkut 52 luvun jälkeen.

§:t 610— 616. Näistä §:istä 610 ja 611 § liittyy 17 
§:ään asetuksessa metsästyksestä ja otuksen pyynnöstä; 612 §, 
joka ulotuttaa sen suojeluksen, minkä metsästysasetus antaa 
siinä nimitettyin lintuin munille ja poikaisille, myöskin laulu
lintusten muniin ja poikaisiin, liittyy taas saman asetuksen
12 ja 17 §:ään. — Mitä 613 § sisältää, se löytyy osaksi 
metsästysasetuksen 8 ja 17 §:ssä, ja 614 §:n määräykset
13 ja 17 §:ssä. 615 §:n säännös löytyy myöskin viimmeksi- 
mainitun asetuksen 17 §:ssä, jonka asetuksen 14 § ynnä 
siihen kuuluva 17 §:ään pantu rangaistusmääräys on antanut 
aiheen 616 §:n sisällykseen. Mitään erityistä määräystä siitä, 
että kalat tahi otukset, mitkä ovat luvattomasti pyydetyt, 
pitää julistettaman menetetyiksi, ei ole tarvittu 51 luvussa,
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sillä se astuu näkyviin rikoslakiahdotuksen 26 §istä, ja sitä 
paitsi on 38 luvussa säädettynä, niissä tapauksissa saalis on 
joutuva asianomistajalle. Viimmeksimainitun määräyksen joh
dosta on kuitenkin 615 §:ssä säädetty, että, jos metsästys
oikeuden haltija itse rikkoo jonkun otusten rauhoittamista 
koskevan kiellon, hänen saaliinsa pitää tuomittaman mene
tetyksi (vertaa metsästysasetuksen 20 §:ää).

5 2  Luku.
Tämän luvun ylikirjoitus hengenvaarallisen aineen lu

vattomasta luovuttamisesta toiselle; niin myös siitä, joka 
rikkoo kulkutaudin levenemistä ja muuta senkaltaista vas
taan annettuja ohjeita", ilmoittaa, että luku puhuu muuta
mista järjestysrikkomuksista, jotka ovat ihmisten hengelle 
tahi terveydelle vaaraksi. Sen ohessa on siihen myöskin 
pantu muutamia muita rikkomuksia, jotka ovat mainittuin 
kanssa samaa sukua.

617 ja 618 §. Katsoen Rikoskaaren 17 luvun 4 §:ään, 
Kunink. Kirjeesen Elokuun 3 piitä 1756, Kunink. Kieltoon 
Elokuun 14 piitä 1786, Kunink. Asetukseen Kesäkuun 15 
piitä 1787 sekä Selityksiin Joulukuun 21 piitä 1789 ja Maa
liskuun 23 piitä 1807, tämän 14 kohtaan, sisältää 617 § 
rangaistusmääräyksiä myrkkyjen ja muiden sellaisten hengen
vaarallisten aineiden luvattomasta valmistamisesta. Jos näissä 
tapauksissa ilmaantuu vahingoittamisen aikomusta, taikka jos 
toiminta tuottaa vahingon, silloin on rangaistus, asianhaarain 
mukaan, etsittävä 24 tahi 40 luvusta. — Mitä 618 § tämän 
kanssa yhteydessä sisältää muiden terveydelle vahingollisten 
tavarain kaupaksi pitämisestä, se liittyy tavallaan Kauppa
kaaren 1 luvun 4 §:ään sekä 33 ja 47 §:ään Kalastussään- 
nössä Joulukuun 4 piitä 1865. Jos näissä tapauksissa ilmaan
tuu tahallista myrkytystä tahi pettämisen aikomusta, silloin 
rangaistus on, asianhaarain mukaan, etsittävä 24 tahi 40 
luvusta.

§:t 619— 621. Siihen nähden mitä karanteeniasetus
Marraskuun 7 piitä 1806 sekä Keisarillinen Kirje Helmikuun
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17 p:ltä 1818 ja Keisarillinen Julistus Toukokuun 2 p:ltä 
1865 sisältää määräyksiä ihmisissä liikkuvain kulkutautien 
levenemistä vastaan, sekä Keisarillisessa Julistuksessa Kesä
kuun 6 p:ltä 1864 eläintautien levenemistä vastaan annet
tuihin sääntöihin katsoen, on 619 §:ssä määrätty rangsistuksia 
kummankinlaatuisten kulkutautien ehkäisemiseksi annettuin 
säännösten rikkomisesta, ja sitä paitsi on viitattu 40 luvussa 
löytyviin rangaistusmääräyksiin niille, jotka puheenalaisten 
säännösten rikkomisella ovat syynä kulkutaudin levenemiseen. 
— 620 §:ssä uudistetaan Kikoskaaren 29 luvun 6 §:n sisäl
lys; ja 621 §:ään on pantu, ettei valekuolleita ihmisiä hau
dattaisi, tarpeelliseksi katsottu rangaistusmääräys sille, joka 
hautaa toisen, ennenkun hän on saanut varman tiedon siitä, 
että tämä on todellakin kuollut.

5 3  Luku.
Tässä luvussa, jolle on annettu ylikirjoitukseksi „ tur

vallisuutta varten yleisellä tiellä annettuin ohjeiden rikkomi
sesta, ynnä muusta“ , löytyy lopuksi kaikellaisia säännöksiä 
sellaisten toimintain rankaisemisesta, joiden kautta ihmisten 
henki, terveys tahi omaisuus eräissä tapauksissa saattaa 
joutua huonosti turvattuun tilaan. -

§:t 622—624. Näissä §:issä määrätään rangaistuksia 
sille, joka ei huoli jossakin rakennustyössä ryhtyä varokei
noihin vääräin ehkäisemiseksi (622 §), sille, joka sellaisissa 
paikoissa, missä liikkuu ihmisiä, jättää kellarin, kaivon tahi 
muun aukon taki jyrkänteen peittämättä, aitaamatta, tahi 
silmälläpitämättä (623 §), sekä sille, joka on velvollinen pi
tämään tien, sillan, lossin taikka muuta senkaltaista kunnossa, 
jos ei hän ajoissa koeta poistaa niiden käyttämisessä ilmaan
tunutta vaaraa, ja sille, joka on velkapää pitämään lossi 
tahi lauttasilta toimessaan, jos hän jättää sellaisen kulku- 
yhdistysneuvon siksensä; ja on tässä otettu huomioon mitä 
Rakennuskaaren 25 luvun 7, 10 ja 14 § sisältää (624 §).

625 ja 626 §. Katsoen Keisarilliseen Asetukseen Huh
tikuun 18 p:ltä 1848 sekä Keisarillisiin Julistuksiin Touko-
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kuun 6 p:ltä 1863 ja Maaliskuun 11 p:ltä 1869, on 625 §:ssä 
säädetty rangaistus sille, joka vuokraa vastaan palvelee ih
misiä höyryaluksella, ja siinä rikkoo niitä määräyksiä, mitä 
on annettu matkustajain turvallisuudeksi, sekä 626 §:ssä 
sille, joka rikkoo niitä säännöksiä, mitä on annettu laivain 
yhteentörmäysten estämiseksi ulapalla tahi virrassa.

§:t 627— 629. Sitten on 627 §:ssä säädetty rangais
tus eräistä toiminnoista, joiden kautta teillä tahi kaduilla 
liikkuvat ihmiset voivat tulla vahingoitetuiksi tahi ryvete- 
tyiksi, taikka joku rakennus tahi aitaus voi ryvettyä; jonka 
jälkeen 628 § sisältää rangaistuksen sille, joka luvattomasti 
matkaansaattaa esteen liikkeessä tiellä tahi kadulla, taikka 
jättää esteen, minkä hän on velkapää korjaamaan pois, edel- 

, leen sellaiselle paikalle. — 629 §:ssä uudistetaan mitä 20 § 
Joulukuun 19 p:nä 1864 annetussa asetuksessa tilusten rau
hoittamisesta sisältää sen rankaisemisesta, joka on avannut 
toisen portin tahi veräjän, eikä jälleen sitä sulje.

§:t 630—633. Niiden turvallisuudeksi, jotka liikkuvat 
kaupunkien tahi kyläin kaduilla tahi teillä, säädetään 630 
§:ssä rangaistus sille, joka siellä ajaa tahi ratsastaa hurjasti, 
ja 631 §:ssä sille, joka jättää hevosen tahi muun eläimen, 
mikä voi vahingoittaa ihmisiä, ilman silmälläpitoa; jonka 
jälkeen 632 §, katsoen Rakennuskaaren 22 luvun 8 §:ään, 
määrää rangaistuksen sille, joka pitelee kesyttömiä tahi rai
vokkaita eläimiä huolimattomasti. Sen lisäksi on 633 §:ssä 
määrätty rangaistus sille, joka ilman pakkoa synnyttää vaa
ran sen kautta, että hän härsyttää koiran ihmisen, tahi ajo
neuvoin eteen valjastetun juhdan päälle.

J. D. DAHL.
A. Grotenfelt. G. Ehrström.


