
Vastalauseita.





Niinkuin komiteain ehdotusten laita on yleensä, samoin 
myöskin ehdotukset uudeksi rikoslaiksi ja kahdeksi siihen 
kuuluvaksi lyhemmäksi asetukseksi ovat syntyneet siten, että 
monessa kohden on eri mielipiteitä sovitettu yhteen, ja toisin 
paikoin taas on enemmistön ajatus ollut määräävänä. Komi
tean jäsenet eivät kuitenkaan ole katsoneet tarpeelliseksi 
vastalauseina vetää esiin jokaista yksityistä mielipidettä, mikä 
sen kautta on tullut hyljätyksi. Pyydämme saada, kukin 
kohdaltamme, erikseen muistuttaa ainoastaan mitä tässä 
seuraa:

A. Mitä tulee ehdotukseen rikoslaiksi.

l:si rangaistusten yhteenpanosta (§:t 99—105).
Tässä kysymyksessä eivät §:iin 99—105 asetetut mää

räykset minun mielestäni ole tarpeeksi varmat eivätkä siis 
tyydyttävät. Sekä aatteellisen että todellisen rikosten yhteen- 
sattumisen suhteen säädetään (§:issä 99—101) nimittäin, että 
rikkomus, josta ei määrätä eri rangaistusta, on katsottava 
syyksi rangaistuksen ylentämiseen; mutta ei anneta mitään 
viittausta siitä kuinka paljon rangaistukseen silloin pitää tahi 
saadaan lisätä, ja sen vuoksi tuomari rangaistusta määrä
tessään voi joutua siitä kahdelle päälle. Samaten minä varon, 
että sellainen neuvottomuus ilmaantuu käytettäessä 102 ja 104 
§:ää, jotka koskevat vapausrangaistusten yhteenpanemista 
useammasta rangaistavasta toiminnasta, jotka eivät ole saman 
rikkomuksen jatkettua tekemistä, vaan ovat pidettävät kukin 
eri rikoksena. Tosin on tätä tapausta varten säädetty, että 
koko rangaistus ei saa nousta niin suureksi, kuin kaikki ne 
rangaistukset yhteensä, jotka rikoksentekijä eri rikoksistaan 
olisi ansainnut, mutta päättäminen, minkä verran alle ylim
män asteen rangaistus on määrättävä, lienee usein omansa
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panemaan tuomarin pulaan, josta hän minun mielestäni, niin
kuin kohtuus vaatii, on vapautettava. Niiden etujen hyväksi
käyttämiseen, joita latitudijärjestelmästä odotetaan, s. o. että 
rangaistukset voidaan sovittaa rikosten moninaisten vivah
dusten mukaan, on minun ajatukseni mukaan kylläksi, jos 
tuomarille jätetään valta punnita kuinka suuri rangaistus on 
latitudin sisällä määrättävä kustakin eri rikoksesta; mutta 
rikoslakiehdotuksen mukaan tulisi latitudijärjestelmän käyt
täminen niin sanoakseni kaksinkertaiseksi, koska tuomarin 
vallassa olisi arvostella, ensin mikä rangaistus on oleva seu
raamuksena kustakin eri rikoksesta, ja sitten uudestaan mikä 
rangaistus on tuomittava niistä kaikista yhteensä. Se on 
tämä uusi arvosteleminen ilman säädettyä perustusta, joka 
minun mielestäni ei ole pantava tuomarin tehtäväksi, sillä 
asia jää sen kautta liika paljon hänen mielivaltaansa. Ihmi
set tuomitsevat ylimalkaan huonosti silloin kuin siinä saavat 
tehdä miten tahtovat, ja sitä paitsi paraskin tuomari sellai
sissa tapauksissa on harvoin varma omasta arvostelustaan, 
ja vielä vähemmin hän voi vaatia muita siihen luottamaan, 
joka kumminkin on peräti tärkeätä oikeuden arvoon ja siihen 
pantavaan luottamukseen katsoen. Yhteenpaneminen sen, 
ainoastaan tuomarin mielivallalle perustetun, menetystavan 
mukaan, joka rikoslakiehdotuksessa määrätään, veisi myöskin 
aivan varmaan siihen, että lopputulos rangaistuksen määrää
misestä tulisi olemaan erilainen joka kerta, kuin tuomari, 
jonkun väliajan perästä, määräisi rangaistusta; ja kun yhteen
paneminen tapahtuisi jossakin kollegisessa oikeudessa, tulisi 
siinä määrättyjä rangaistusmääriä luultavasti olemaaan lu
vultaan yhtä monta, kuin oikeudessa jäseniä. Minä olen sen 
vuoksi sitä mieltä, että rikoslakiin tulee panna määrätty 
perustus sille rangaistusten lisäykselle ja yhteenpanemiselle, 
josta puhutaan 7 luvussa, ja sen johdosta minä ehdotan §:t 
99—105 näin kuuluviksi:

99 §. Jos yksi toiminta sisältää useampia rikoksia; 
niin pitää rikolliselle tuomittaman törkeimmän rangaistus, 
taikka, jos kaikki rikokset ovat yhtäläisten rangaistusten 
alaiset, yksi näistä rangaistuksista, mutta se rikkomus, josta
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ei tuomita  eri rangaistusta, pitää pidettämän syynä lisää
mään siihen rangaistukseen, joka rikolliselle tuomitaan, nel
jännes tahi puoli siitä.

Jos joku toiminnan j. n. e. (niinkuin ehdotuksessa).
100 §. Jos yhdellä toiminnalla on tehty rikkomus, joka 

eri tahoilta katsottuna on erilaisten rangaistusten alainen, 
mutta jos laissa ei ole sellaisesta yhteensattumisesta mää
rätty erityistä rangaistusta; silloin pitää noista erilaisista 
rangaistuksista tuomittaman rikoksentekijälle kovin, mutta 
se, että toiminta muussakin suhteessa on rikollinen, on pi
dettävä syynä lisäämään siihen rangaistukseen, joka rikolli
selle tuomitaan, neljännes tahi puoli siitä.

101 §. Jos joku on tehnyt useampia rangaistavia tekoja 
eri toimintain kautta, jotka ovat keskenänsä sellaisessa yhtey
dessä, että ne ovat lähteneet samasta rikollisesta päätök
sestä ja siis ovat katsottavat saman rikkomuksen yhä jatka
miseksi; niin pitää se, rangaistusta siitä rikkomuksesta mää
rättäessä, pidettämän syynä lisäämään siihen rangaistukseen, 
joka rikolliselle tuomitaan, neljännes tahi puoli siitä.

102 §. Jos joku on syyllinen useampaan rangaistavaan 
toimintaan, jotka eivät ole saman rikkomuksen jatkettua 
tekemistä, vaan joista kutakin tulee pitää eri rikoksena; niin 
hän pitää jokaisesta rikoksesta, vaikka ne ovatkin samaa 
laatua, tuomittaman eri rangaistukseen, mutta nämät rangais
tukset pitää keskenänsä yhdistettämän yhdeksi rangaistukseksi 
niiden perustusten mukaan, jotka säädetään 104 ja 105 §:ssä.

103 §. Jos joku on vikapää hengenrangaistukseen 
taikka elinkautiseen kuritushuoneesen; silloin tämä rangais
tus pitää katsottaman sisältäväksi muut vapausrangaistukset 
ja sakot, joihin syyhyn tuomittu myöskin ehkä on tehnyt 
itsensä syypääksi.

104 §. Jos joku erityisistä rikoksistaan on vikapää 
määräaikaisiin kuritusrangaistuksiin; silloin nämät rangais
tukset pitää pantaman niin yhteen, että pisimpään taikka, 
jos jokaisesta rikoksesta on tuomittu sama rangaistus, yhteen 
näistä, lisätään puolet siitä rangaistusajasta, mikä niistä 
muista rikoksista kustakin on syylliselle tuomittu.
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Sama olkoon laki, jos joku erityisistä rikoksistaan on 
vankeusrangaistuksiin vikapää.

Jos se, joka on tehnyt itsensä määräaikaiseen kuritus- 
rangaistukseen syypääksi, samalla on tehnyt rikoksen, josta 
on säädetty vankeutta; niin vankeusrangaistus on muunnet
tava kuritushuoneeksi, mutta vankeusrangaistuksen ajasta 
pitää vedettämän puoli pois, niin että kahden kuukauden 
vankeutta vastaa yhden kuukauden kuritushuone ja niin edes
päin; ja tämä rangaistus pantakoon sen muun rangaistuksen 
kanssa yhteen.

Jos joku, joka on tehnyt itsensä määräaikaiseen kuri- 
tusrangaistukseen syypääksi, samalla on vikapää arestiran- 
gaistukseen; silloin tämä rangaistus pitää muunnettaman 
kuritusrangaistukseksi, niin että viimmeksimainittuun lisätään 
yksi kolmannes siitä ajasta, joksi arestirangaistusta tuomittiin.

Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi vankeus- ja aresti- 
rangaistukseen; niin rangaistuksia yhteenpantaessa pitää van
keusrangaistukseen lisättämän puolet syyhyn tuomitulle mää
rätyn arestirangaistuksen ajasta.

Jos joku, joka on tehnyt itsensä syypääksi kuritus- 
huoneesen tahi vankeusrangaistukseen, sen ohessa vetää sak
koa; silloin pitää sakko, kyetköönpä syyhyn tuomittu sen 
maksamaan tahi ei, muunnettaman arestirangaistukseksi ja 
tämä yhdistettämän kuritus- tahi vankeusrangaistukseen, niin 
että kuritusrangaistukseen lisätään yksi kolmannes, mutta 
vankeusrangaistukseen puolet siitä rangaistusajasta, mikä on 
saatu sakon muuttamisella arestiksi.

Sakkoa yhdistettäessä ehdottomasti tuomittuun aresti- 
rangaistukseen pitää viimmeksimainittu rangaistus pitennet- 
tämän sillä ajalla, joka 22 §:n mukaan vastaa rikolliselle 
tuomittua sakkomäärää.

Älköön yllämainituissa rangaistusten yhteenpanemisissa 
mentäkö päälle sen määrän, mikä 2 luvussa on rangaistus- 
lajia varten määrätty korkeimmaksi, älköön myöskään määrä
aikaista kuritusrangaistusta pitennettäkö elinkautiseksi.

105 §. Jos ainoastaan sakko on yhdistettävä sak
koon; niin syylliselle tuomittakoon niiden yhteenlaskettu
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määrä, mutta ei käy määrääminen enempää, kuin neljätuhatta 
markkaa.

Edelläseisovassa ehdotuksessani niistä perustuksista, 
joiden mukaan rangaistuksia eri rikoksista tulee panna yh
teen, olen seurannut sitä suuntaa, mihin on menty Valtio- 
säätyjen 1867 vuoden valtiopäivillä hyväksymässä asetuksessa 
erilaisten rangaistusten yhteenpanemisesta, ja minä olen poi
kennut siitä ainoastaan sen verran, että olen tehnyt oikeuden
mukaisen erotuksen kuritusrangaistuksen, vankeusrangaistuk
sen ja arestin välillä, sillä se on nähtävästi oikeudenmukaista, 
ettei rikolliselle rangaistuksia yhteenpantaessa määrätä suu
ressa määrässä kovempaa rangaistusta, kuin mitä laissa on 
säädetty hänen eri rikkomuksistaan, joka kumminkin tulis 
tapahtumaan, jos kovin rangaistus pitennettäisiin sillä ajalla, 
mikä vastaa niitä muita rangaistuksia, joihin rikoksentekijä 
on sitä paitsi tehnyt itsensä vikapääksi.

2:si Luvussa näpistelystä ja varkaudesta olisi enemmän 
selvyyden vuoksi, minun mielestäni, tarpeen laatia §:t 385 
ja 386 toisin kuuluviksi.

Näiden §:äin käyttäminen tulee arvattavasti olemaan 
nuoren lakimiehen ensimmäisenä kokeena tuomarin toimissa, 
ja sen vuoksi on minun ajatukseni mukaan mainittujen lain
kohtain laatimisessa käytettävä niin suurta selvyyttä kuin 
suinkin. Tämä selvyys minun mielestäni saavutettaisiin, jos 
385 § pantaisiin näin kuuluvaksi: Jos palkollinen, kauppiaan
palvelija, kisälli j. n. e. (niinkuin ehdotuksessa) — -------
taikka ulkona kedolla laitumella olevan hevosen harjasta tahi 
hännästä jouhia, taikka sian harjaksia; niin se katsottakoon 
rangaistusta määrättäessä erinomaisen raskauttavaksi sei
kaksi, ja silloin sopii tuomita, varkaudesta kuritushuoneesen 
aina yhteen vuoteen saakka, ja näpistelystä sakkoa kahteen
sataan markkaan saakka.

Minun käsitykseni mukaan se, että näpistelyn rangais
tusta ei käy tuomitseminen 386 §:ssä mainituista anastuk
sista, astuisi selvemmin näkyviin, jos tämä § laadittaisiin 
tähän tapaan: Jos joku varastaa vähän tahi paljon: 1. toi
selta jumalanpalveluksen aikana j. n. e. (niinkuin ehdotuk-
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sessa)----------- taikka 7. jos matkustaja tahi vieras varastaa
vähän tahi paljon sellaiselta isännältä; niin rikoksentekijä 
tuomittakoon varkaudesta silloinkin kuin anastetun arvo ei 
nouse päälle kahdenkymmenen markan, ja rangaistus voidaan 
määrätä jopa yhden vuodenkin kuritushuoneeksi.

J. D. Dahl.

Bangaistusaikojen laskemisesta vapausrangaistuksissa (16 §).
Minun ajatukseni mukaan on aika vapausrangaistuksissa 

— niinkuin kaikki ne uudemmat rikoslait, jotka minä tunnen, 
niistä määräävät — aina laskettava yhteiskunnallisen ajan
laskun mukaan ilman että tästä säännöstä tarvitsee tehdä 
poikkeusta sen rangaistusajan suheen, joka on tuomittu määrä- 
kuukausiksi. Jos nimittäin, yhtäpitävästi „yleisten perustei- 
den“ kanssa, joihin komitean enemmistö on nojautunut, joka 
kuukausi siten määrätystä rangaistusajasta luetaan kolmeksi- 
kymmeneksi vuorokaudeksi, niin tulee seuraukseksi se, ettei 
vuosi, sellaisen laskun mukaan, teekään kahtatoista kuu
kautta, eikä puoli vuotta kuutta kuukautta — seikka, joka 
vankeustoimessa voi synnyttää sekaannuksia.

Rikoslakiehdotuksen 16 § olisi siis minun mielestäni 
pantava kuulumaan näin:

Rangaistusaika kuritushuoneessa, vankeudessa ja ares
tissa määrätään yleisen yhteiskunnallisen ajanlaskun mukaan. 
Päivä, niinkuin vuorokausikin, tekee neljäkolmatta tuntia.

A. Grotenfelt.

l;si. Pisimmästä ajasta määräaikaista kuritushuonetta 
varten (11 §).

Minä en puolestani ole löytänyt syytä poiketa Valtio- 
säätyjen hyväksymästä määräyksestä, että määräaikaisen ku- 
ritusrangaistuksen pisin aika on oleva kaksitoista vuotta, 
paitsi rangaistuksia yhteenpantaessa, jolloin rikoksentekijä 
voidaan tuomita kuritushuoneesen korkeintaan viideksitoista 
vuodeksi. Minun ajatukseni mukaan pitäisi nimittäin hyvin 
järjestetyissä rankaisulaitoksissa kahdentoista vuoden ajan
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hyvin riittämän synnyttämään sellaisissa rikoksentekijöissä, 
jotka määräajaksi pannaan rankaisulaitoksiin, kaikki ne vai
kutukset, joita sellaiseksi ajaksi tuomitut kuritusrangaistukset 
tarkoittavat; ja sen vuoksi, minun ajatukseni mukaan, myös
kin kovenuus viideksitoista vuodeksi rangaistusten yhteen- 
panemisessa sisältää ylenmääräisyyttä siinä, mikä oikeastaan 
olisi tarpeen. Minä uskon nimittäin, että vapausrangaistuk
silla tarkoitettu vaikutus voidaan saada syntymään vähem
min rangaistusten pituudella, kuin sen totisuuden kautta, 
mikä asuu niiden rangaistuspakossa, sekä tarkoituksenmukai
suuden kautta toimenpiteissä rikollisten herätykseksi ja pa
rannukseksi.

Tämä eroava mielipiteeni ei ole tullut ilmi rikoslaki- 
ehdotuksen 11 §:ssä eikä siitä riippuvassa 15 §:n määräyk
sessä arestirangaistuksesta, ei myöskään niissä monissa sään
nöksissä, jotka johdonmukaisesti ovat seuranneet näiden 
kahden §:n määräyksistä.

2:si. Vanhentumisajoista (127 §).

Minä olen siinä mielessä, ettei sellaisia törkeitä rikok
sia, jotka voidaan sovittaa ainoastaan elinkautisella kuritus- 
huoneella, sovi panna vanhentumisen alaisiksi, sillä nähtä
västi se on ristiriitaisuutta, jos katsotaan että ne voivat 
joutua unhotuksiin, vaikka se rangaistusaika, joka pitäisi 
rikolliselle tuomittaman, ei ole kulunut umpeen, niin kauvan 
kuin rikollinen elää. Tämän johdosta olen siinä mielessä, 
etteivät myöskään ne rikokset, joista hengenrangaistus on 
oleva seuraamuksena, sovi vanhentumista koskevain säännös
ten alle. Minun mielestäni tätä koskeva 127 § rikoslaki- 
ehdotuksessa tulisi muidenkin säännöstensä puolesta selvem
mäksi ja asianmukaisemmaksi, jos tämä § pantaisiin kuulu
maan näin:

Kaikki oikeus rikoksen syytteesen panemiseen olkoon 
menetetty kahdessa vuodessa, jos suurin rangaistus, mikä 
voi rikoksesta tulla, on sakkoa, taikka arestia tahi vankeutta 
korkeintaan yhdeksi vuodeksi, sekä neljässä vuodessa, jos
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se on kuritushuonetta korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Muissa 
tapauksissa, joissa suurin rangaistus, mikä voi rikoksesta 
tulla, on määräaikaista vapausrangaistusta, olkoon oikeus 
syytteen tekemiseen rauvennut siinä ajassa, joka vastaa pi
simmän rangaistusajan kaksinkertaista mittaa. Jos suurin 
rangaistus on kuritushuonetta elinkaudeksi taikka hengen- 
rangaistus; älköön oikeus syytteen tekemiseen olko rauvennut, 
ennenkun rikoksentekijä kuolee. Oikeus väärintekoin (luvut 
46—53) syyttämiseen olkoon rauvennut yhdessä vuodessa, 
katsomatta siihen, minkälainen rangaistus «.voi niistä tulla.

G. Ehrström.

B. Mitä tulee ehdotukseen asetukseksi rangaistusten 
täytäntöönpanosta.

l:si. Oppikursseista vankeinkouluissa (12 §).
Koska koulun tarkoituksena vankihuoneissa, minun mie

lestäni, on ainoastaan se, että sen tulee, mikäli rangaistus- 
ajan pituus ja vankien oppivaisuus sitä sallivat, koettaa 
vankeihin istuttaa niitä alkeistietoja, joiden hankkimisen he 
aikaisemman elämänsä kuluessa ovat laiminlyöneet, ilman 
että, minusta nähden, on tarpeen laventaa opetusta vanki
huoneissa kansakouluja varten vahvistettua oppikurssia ava
rammaksi, niin pyydän saadakseni vastalauseena ehdottaa 12 
§:lle puheenalaisessa asetusehdotuksessa seuraavan sanain 
muodon:

Vankihuoneen koulussa annetaan vangille opetusta kan
sakoulujen oppikurssiin kuuluvissa alkeistiedoissa taikka aina
kin eräissä niistä. Jos vanki on aikaisemmin oppinut sanotun 
kurssin, taikka jos hän on tullut neljänkymmenen vuoden 
ikään, älköön häntä koulunkäyntiin pakoitettako.

2:si. Nuoren kuritushuonevangin panemisesta kasvatus
laitokseen (14 §).

Koska nuori rikoksentekijä, joka on tullut viidentoista 
vuoden ikään, mutta ei ole ymmärrykseltään niin kehittynyt,
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kuin mitä senaikaiselta sopii odottaa, voidaan rikoslakiehdo- 
tuksen 84 §:n mukaan, verrattuna 80 ja 81 §:ään samassa 
ehdotuksessa, oikeuden määräyksen nojalla panna kasvatus
laitokseen, niin 14 §:ään asetusehdotuksessa rangaistusten 
täytäntöönpanosta asetetut säännökset ovat, minun mieles
täni, tarpeettomat, varsinkin koska, minusta nähden, ei olisi 
oikein sopivata, kuten tässä on eräitä tapauksia varten ehdo
tettu, lähettää nuori rikoksentekijä ensin yleiseen rankaisu- 
laitokseen ja sitten sieltä kasvatuslaitokseen, joka luultavasti 
on sijoitettu toiseen seutuun maassamme.

A. Grotenfelt.
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